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Πξ’δς τους χ.χ· Γυμχασιάρχας.

'Ο ένταΰθα «Φιλολογικός ,Σύλλογος Παρνασσός» προς άλλαις κοινωφε- 
λέσιν έργασίαις αύτοΰ υπέρ της ένισχύσεως της εθνικής παιδεύσεως καί 
τής τών γραμμάτων προαγωγής και διαδόσεως, ήρξατο άπδ ενός ήδη έτους 
έκδίδων και άξιον λόγου μηνιαϊον περιοδικόν φιλολογικόν και έν γένει 
επιστημονικόν σύγγραμμα υπό τδ όνομα Καρνασσός. Έκ των άχρι 
τοΰδε έκδοθέντων τευχών αύτοϋ καί εκ των ύστερων καταδεικνύεται ή 
χρησιμότης του. Έπιθυμοΰντες νά παράσχωμεν την δυνατήν ήμ,ϊν ύποστη- 
ριξιν εις τδ προκείμενον κοινωφελές εργον, συνιστώυ.εν ύμ?ν τε καί τοϊς 
παρ’ ύμΐν κκ. καθηγηταϊς αυτό, 'ίνα γενωνται όσοι άν προάιρώνται συν- 
δρομηταΐ αύτοΰ, δπως διά τούτου ένισχύθνί ή έ'κδοσις αύτοΰ.

’Εν ΆΟήναις τη 8’Οκτωβρίου 1877

Ό ύπουργδς
Θ. Π. ΔΙΙΑΙΓΙΑΝΜΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

* /7«<'c τους χχ. Γυμνασιάρχας χαΐ Σχο.Ιάρχας

Καί άλλοθεν καί έκ τής ύπ’ άριθ. 651 εγκυκλίου του καθ’ ημάς υπουρ
γείου, τ·?ί 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε δτι δ ενταύθα φιλο
λογικός σύλλογος «Παρνασσός» εκδίδει’ χάριν τής κοινής ώφελείας, συμ- 
φώνως δέ και πρδς την Αποστολήν αύτοϋ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυ
μου του συλλόγου. Έν τούτω καταχωρίζονται λόγου άξιαι διατριβαΐ καί 
ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, έ'ργα λογίων. Έπιθυμοϋντες χάριν 
τής έκ τής έκδόσεως αύτοΰ ώφελείας νά ένισχυθή κατά τδ δυνατόν αύτό, 
έθεωρησαμεν ότι συμβάλλεται ίκανώς εις τοΰτο ή έν αύτώ καταχώρισις 
διατριβών καί σημειώσεων . αρχαιολογικών, Ανακαλύψεων, περί λειψάνων 
Αρχαίων ηθών και εθίμων σωζομενων αύτουσίως ή και κατά τύπον καί 
παραλλαγάς έν ταϊς νυν συνηθείαις τοΰ ιδιωτικού και κοινωνικού βίου, περί 
λέζεω,ν και όρων έν τή δικλέκτφ τοΰ κοινοΰ λαοΰ διατηρούμενων έν τύπω 
παροιμιών ή αξιωμάτων. Ή διά περι.οδικΟΰ διακοίνωσις τοιούτων Αντικεί
μενων, πκρεχει άφορμην άλλως και τοΐς λογίοις εις περαιτέρω έρευνας και 
εξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφόρων κοινοτήτων και τοΰ 
έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταΰτα έκ τοΰ έξαφανισμοΰ εις δν δ χοόνος και ή 
δσημέραι έπισυμβκίνουσα μετατροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι 'ίνα καί ούτω χρήσιμον την φιλομουσίαν και ικανότητα 
αυτών καταστησωσι θελουσι στελλει τά έκάστοτε εις γνώσιν αύτών πε- 
ριερχόμενα δπωςδηποτε τοιαΰτκ εύρήματα κατ’εύθεΐαν πρδς την έπιστα- 
σίκν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσί συσταινομένου περιοδικού ό «Παρνασσός».

Έν. Άθηναις τή, 23 Ιουνίου'1880.

Ό ύττουργές
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

I

Τΐίς έκδόσεως το,3 περιοδικού επιστατεί επιτροπή συγζειμένη εκ τών )

κκ. ϋαναγεώτου I. <»έί>μι«ου, SfsvpfStovo? IS»
TV. Γ. Μολετον καί St. ϊϊάλβχι καί προεδρευομένη ύπδ του πράε- ί
δρου του Συλλόγου κ, Τιμολέοντος Ά ργυροπούλου, ,

ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΪΣΕΩΣ• ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!’

Πολλοί την σήμερον πρεσβευουσιν ότι ηγγικε τδ τέλος του δσμανικου 
κράτους, τουλάχιστον έν Εύρώπγ. Ή δοξασία αύτη δέν είνε νέα. Έν 
διαστήματι δυο περίπου εκατονταετηρίδων, βασιλείς, υπουργοί καί στρα
τηγοί περιώνυμοι δέν έπαυσαν κατά πασαν εικοσαετίαν η εΐκοσιπενταε- 
τίαν προαγγέλλοντες την επικειμένην πτώσιν τοϋ πολίτικου εκείνου οικο
δομήματος. "Οθεν φρόνιμον ένόμισα, πριν τάξωμεν νέαν προς τοϋτο προ
θεσμίαν, νά ύπομνήσω εις ύμας τάς τυχας των προτέρων.

Τη 23 μαρτίου τοϋ 1711 έτους δ μέγας Πέτρος διά κηρύγματος αυ
τού προς άπαντας τους μητροπολίτας, καί τούς προεστούς, καί τούς άρ- 
ματωλούς καί τούς κλεφτάς τής ευρωπαϊκής Τουρκίας έλεγεν’ α’Εγω 
σας κράζω εις τδ άσκέρι μου καί εις τδ μεγάλο τάμπουρό μου, καί εσείς 
νά φέρετε τούς πιστούς σας φίλους. Με την δύναμιν τού σπαθιού μου νά 
ευρετε ησυχίαν καί νάγλυττώσετε άπδ τούς Τούρκους.» Συγχρόνως δέ άν- 
τήχει επί τοϋ Όλυμπου άσμα δημοτικόν, χρηστάς έπαγγελλόμενον προσ
δοκίας περί προσεχεστάτης καταλυσεωζ τοϋ όσμανικοϋ κράτους.

Ακόμη τούτ’ την ανοιξι, 
ραγιάδες, ραγιάδες, 
τούτο τδ καλοκαίρι, 
καϋμένη Ρούμελη· 
όσο νά ’ρθή ό Μόσκοβος, 
ραγιάδες, ραγιάδες, 
νά φ.ερη τδ ,σεφέρι του 
Μωρηά καί Ρούμελη.

Άλλα περί τά τέλη τοϋ ΐουλίου μηνδς δ Μόσκοβος, αντί νά έλαυνγ 
νικηφόρως διά Θράκης καί Μακεδονίας, κυκλωθείς ύπδ του μεγάλου βεζίρη

* ΆπηγγέλΟη έν τώ Συλλόγω τη 10 Ιανουάριου 1884. -
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Baltadschy Μωχαμέτ πασά περί τον Προϋτον ποταμόν, ήναγζάσθη νά συν
ομολογήσω συνθήκην, δι’ ής χπέδωζεν εις την Ύψ. Πύλην τό ύπ’ αύτοϋ 
κυριευθέν φρούριον Άζόφ μετά των περίχωρων αύτοϋ, ζατ'ήδάφισε τρία 
παρά τά τουρκικά σύνορα φρούριά του και ύπεχρεώθη νά μη έχη) ίδιον 
πρεσβευτήν έν Κωνσταντινουπόλει. Και μετά τέσδαρα έ'τη, τώ 1715, ο 
μέγας βεζίρης Damad Άλή πασάς άπεδιωκεν έξ άπάσης τής Πελοπόννη
σου τούς 'Ενετούς, συμπληρών ούτω πρώτην φοράν την δσμανικήν κυριαρ
χίαν έφ’ όλων των ελληνικών χωρών, πλήν των Ίονίων νήσων καί τινων 
παραλίων της ’Ηπείρου.

Παρελθόν έ'κτοτε έ'τη είκοσι και έν. Έκραγέντος δέ τώ 17 36 τοϋ πο
λέμου, 8ν διεξήγαγον κατά της Τουρκίας άπο κοινού η αύτοζρατειρα της 
'Ρωσίας ’Άννα και δ αύτοκράτωρ της Γερμανίας Κάρολος 7 , δ μεν στρα
τάρχης τής 'Ρωσίας Munch έβεβαίου ότι θέλει βαδίσει έπι την Κωνσταν
τινούπολή έκθύμους προς τοϋτο έχων συνεργούς τούς "Ελληνας, δ δέ έπι 
των εξωτερικών υπουργός της Γαλλίας Amelot έγραφε προς τον έν Κων- 
σταντινουπόλει ποεσβευτήν Villeneuve, δτι, έάν δ πόλεμος παραταθή επί 
έν άκόμη έτος, δ αύτοκοάτωρ καί ή αύτοζράτειρα δύνζνται νά ύποτά- 
ξωσι πάσαν'την Εύρωπαϊκήν Του'ρκίαν. Ό αγών έν τούτοι; διήρκεσεν 
άζόμη δύο έ'τη, όχι έν, και τότε συνομολογηθείσης της ειρήνης έν Βελι- 
γραδίω, ή 'Ρωσία προσεκτήσατο μέν τό Άζόφ, άλλα άφοΰ κατηδαφίσθη- 
σαν τά δχυρώματα αύτοϋ καί ήρημώθη η περίχωρος' πλήν τούτου έλαβε 
μέν την άδειαν νά κατασκευάσω φρούριον εις Κουβάν, αλλά ρητώς ύπε
χρεώθη νά μη έχω ού'τε στόλους ούτε ναυπηγεία έν τε τί) Μαιωτιόι λίμνη 
καί έν τφ Εύξείνφ Πόντω. ΤΙ δέ Αυστρία καθυπεβλήθη εις έτι αύστηρο- 
τέρας συνθήκας· διότι έδέησε νά αποδώσω τή Τουρκίη την αυστριακήν 
Βλαχίαν, την ’Όρσοβαν, την Σερβίαν συν τφ Βελιγραδίφ καί τό Σαβάζ. 
’Έκτοτε δέ τά μεταξύ Αυστρίας καί Τουρκίας δρια παρεμειναν, εκτός ελα- 
χίστων τινών μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, οια διετελεσαν ύφιστα- 
μενα έπι 139 έ'τη, ήτοι μέχρι τοϋ 1878.

Οί πόλεμοι τής Αικατερίνης Β' άπέβησαν πολύ ευτυχέστεροι των προ- 
τέοων. ’Επί τοϋ ποώτου, 1768—1774, προς βορράν οί Ρώσοι κατέλζβον 
την Βεσσαραβίαν, την Μολδαβίαν καί την Βλαχίαν, ύπηγαγον ύπο την 
κυριαρχίαν αυτών την Ταυρικην χερσόνησον, καί διαβάντε; τον ’Ίστρον 
ποοηλασαν μέχρι Σούμλας" προς νότον δέ κατεπυρπολήθη δ τούρκικος στό
λος εις Τσεσμέν υπό τοϋ έκ της Βαλτικής καταπλεύσαντος Ρωσικού, καί 
ηρχισαν.πραγματούμενα τά κηρύγματα τοϋ Πέτρου τοϋ Μεγάλου καί αί 
προσδοκίκι τοϋ Miinch, διότι έπανέστησαν η Πελοπόννησος, η Στερεά 
καί πολλαί νήσοι. Γενομένης δμως τή 17 ’Ιουλίου 1774 της πολυθρύλη
του εις Kainerdsche συνθήκης, αί έδαφικαί προσκτήσεις της Ρωσίας άπε- 
βησαν δλως δυσανάλογοι προς τού; πολεμικούς θριάμβους. Ή Ρωσία απε- 

δωζεν εις την Πύλην την Βεσσαραβίαν, την Μολδαβίαν, την Βλαχίαν, τάς 
νήσους, όσα; κζτεϊχεν έν τφ Αϊγαίω Πελάγει, την Γεωργίαν καί την 
Μιγγριλίαν, δέν έκοάτησε δέ είμη τάς δύο Κρβάρδας, την μεγάλην καί 
την μικράν, τό Άζόφ, τό Κίλβουρνου, καί προσέτι την Κριμαίαν κατ'άρ- 
χας υπό την έμμεσον και μετ’ού πολύ ύπό την άμεσον αύτής κυριαρχίαν. 
Αλλά δυο οροί της συνθήκης ταύτης εϊσηγαγον τόν διηνεκή έκεΐνονπολέμιον 
εις αύτά τά σπλάγχνα τοϋ δσμανιζοΰ κράτους· ή έλευθέρα θαλασσοπλοΐα 
έν τώ Εύξείνω Πόντω καί έν τώ Αϊγαίω Πελάγει, καί τό άπονεαηθέν τη 
Ρφσίιρ δικαίωμα τής έκκλησιαστικής προστασίας τοϋ ορθοδόξου πληρώ
ματος, δπερ άπετέλει τό πλεϊστον των κατοίκων της ευρωπαϊκής καί 
άξιόλογον μέρος τή; ασιατικής Τουρκίας. "Οθεν, ένα μήνα μετά την υπο
γραφήν τή; ειρήνης ή'τοι τή 17 Αύγούστου 1774, δ πολύς Thuguf, δ 
της Αυστρίας έν Κωνσταντινουπόλει αντιπρόσωπος, έγραφε πρός την αύ- 
λην του, μετά της ένδεχομένης έπι τοιούτων πολύπλοκων ζητημάτων 
περινοιας, ότι ή έπιζειμενη πτώσις τοϋ άθλίως κυβερνωμένου τούτου κρά
τους ηθελεν είναι ώναξίκ συμπάθειας τίνος, έάν δέν έπεπρωτο δυστυχώς 
νά συνεπαγάγη δεινοτάτας εις τον υπόλοιπον κόσμον συμφοράς.

. Ταϋτα έπρέσβευεν δ Thugut πρό 110 ένιαυτών. ’Εάν δέ την κατα
στροφήν ,ύπελάμβζνεν έπικειμένην δ ψυχρός εκείνος τών πραγμάτων έτα- 
στης, τί παράδοξον ότι αί θερμουργοί κεφαλζί της Αικατερίνης Β' καί 
τοϋ νέου αύτοκράτορος τής Γερμανία; ’Ιωσήφ Β' ή'ρχισαν ή'δη συνεννοού
μενα'. περί τής διανομής τής Εύρω.παϊζή; Τουρκίας. 'Ως μύκητες προέκυ- 
ψαν τά περί τούτου σχέδια, ών τινά δέν ήρζοΰντο εις τάς εύοωπαϊκάς 
τής Τουρκία; κτήσεις, αλλά επέβαλλαν χεϊοα καί εις τάς έν ’Ασία. ’Άν
δρε; έγγηράσαντες έν τώ πολιτιζω σταδίφ, οΐο; δ άρχικαγζελλάριος τή; 
Αυστρίας πριγκηψ Κάου νιτς, κατελήφθησαν ύπό τής μανίας ταύτης. Μόνη 
ή όντως συνετή Μαρία Θηρεσία, ή τοϋ ’Ιωσήφ Β'μήτηρ, έγραφε τή 31 
’Ιουλίου 1777-προς τόν έν Πζρισίοι; αντιπρόσωπον αυτής κόμητα Mercy 
«ή διανομή τοϋ δσμανιζοΰ κράτους ήθελεν είναι τό έπισφαλέστατον τών 
επιχειρημάτων. ‘.Τί ήθέλαμεν κερδίσει έζτείνοντες τάς κατακτήσεις ημών, 
έστω καί μέχρι τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως; έπαρχίας νοση-· 
ράς, χέρσους, έρημους κατοίκων ή οίκουμενα; ύπό γραικών, εις οΰς ούδε- 
μίζν δυνάμεθα νά έχωμεν πεποίθησιν, έπαρχίας ένί λόγφ, αί'τινε; δέν θέ- 
λου-σι κρατύνει άλλά έξαντλήσει τάς δυνάμεις τή; μοναρχίας.» Τό καθ’ 
έζυτήν, προσέθετεν, ούδέποτε θέλει συμπράξει εις τοιαύτην. τινά διάνο ? 
μην, έλπίζει δέ ότι καί αυτοί οί έγγονοί της θέλουσιν ί'δει την Τουρκίαν 
ύφισταμενην έτι έν Εύοώπη.

Άλλ’ ή φωνή αύ'τη τής άληθοϋς προνοίας δέν είσηκούσθη. Οί δύο ηγε
μόνες έξηκολούθησαν βουλευόμενοι περί τοϋ πώς Οέλουσι διατεθή αί νοτιοα- 
νατολικαί τής Εύρωπης χώραι. Πολλή ειλικρίνεια δέν έπεζράτει μετά- 
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ξύ των’ ή Αϊκατερίνα δεν έπεθύμει τήν σύμπραξιν τοϋ Ιωσήφ εϊμή ΐνα 
άποφάγγ τήν άντίπραξιν’ δ δέ, δπ-ωσοϋν άμφιταλαντευόμενος, δεν ένέδιδεν 
εις τάς προτροπάς αύτής, εϊμή άναβάλν) όσον οιόν τε την έκτέλεσιν. 
Έκάτερος ήγωνίζετο νή προσοικειωθή τόν έτερον διά θωπειών παραδό
ξων. Λαβοϋσά ποτέ ευχάρισταν τοϋ Ίωσή® έπιστολήν, ή Αϊκατερίνα άνε- 
κραξεν, άποτεινομένη προς τον πρεσβευτήν. αύτοϋ, τον κό,μητα Λουδοβίκον 
Cobenzl· « Voila de ces decisions qui peignent le grand prince, 1’homme d’ 
Un ginie supirieur'» ποός δέ τον πρεσβευτήν, τής Γαλλίας Sigur ειπεν έν 
συντριβή καρδίας, «και τί άρα έ'πραξα ίνα αξιωθώ τοϋ ενθέρμου εκείνου καί 
μεγαλοψύχου φίλου ;» Άφ’ ετέρου ό γέρων Κάουνιτς έ'γρ,αφε προς τον Co
benzl· «Δεν ύπάρχουσιν επί γής δυο άνθρωποι τοσοϋτον επιτήδειοι νά δμο- 
φρονήσωσιν όσον ή Αϊκατερίνα καί δ Ιωσήφ. Νομίζει τις ότι ή πρόνοια 
ήθέλησε νά παραγάγή έν τή αυτή τοϋ αίώνος τούτου περιόδφ δυο όντα 
το.σοΰτον διακεκριμένα καί σπάνια, ίνα άποδείξγ ότι όταν θέλγι, όύνα- 
ται νά δημιουργήστ; τοιαΰτα, άλλ’έν ταύτώ ότι σπανιότατα ποιείται 
χρήσιν τής παντοδυναμίας- αύτής ταύτης. » Έν, τώ μέσω όμωςτών έςαι- 
ρέτων τούτων φιλοφρονήσεων, αί. μεταξύ τών δυο φίλων σχέσεις δέν ήσαν 
πάντοτε δμαλαΐ καί άμικτοί τίνος πικρίας. 'Ο Ίω,σήφ έπεμ,ενε νά παρα- 
λάβωσι συνεργον τοϋ άγώνος καί συμφιέτοχον τών πλεονεκτημάτων την 
Γαλλίαν’ή δέ Αϊκατερίνα άυθίστατο εις τοϋ,το, καί επί τέλους ένδοϋσα 
είπε προς τον Cobenzl έν τή μυστική άκροάσει, έν ή, ύπε,δέξατο αυτόν 
τή 15 Δεκεμβοίου 1782’· «Je dirai la dessus comme Harpagon dans la co- 
midie: donnons, mais donnons le moins quo nous pouvons.» Δεξαμενής δέ 
μετ’ού πολύ τής Πύλης απαιτήσεις τινάς τής Ρωσίας, άς ή Αυστρία είχε,ν 
ύποστηοίξει, δ Ιωσήφ έσπευσε νά γράψ-ρ προς τήν φίλην αότοΰ ότι κα
λόν ή'θελεν είναι νά άρκεσθώσιν έπί τοϋ παρόντος εις ταϋ.τα καί νά άνα- 
βάλωσι τήν έκτέλεσιν τοϋ μεγάλου βουλεύματος. ’Αλλά τότε ή Αΐκατε- 
ρίνα άπήντησεν ότι μάταιον είνε νά πιστεύωσιν εϊς τάς ύποσχεσεις τής 
Ιΐύλης· εάν δέ άπετάθη αύτώ, άπετάθη έν τή πεποίθησει ότι μεταζυ 
τής παραδοχής καί τής έκτελέσεως τοϋ μεγάλου εκείνου, και κοινωφε
λούς καί άξιου τή άληθείγ Καίσαρος έπιχειρήματος, μέση δδός δέν ύπάρ- 
χει. Συγχρόνως όμως πέμψασκ τήν έπιστολήν του Ιωσήφ προς τον Πο- 
τ’όμκιν καί διατάξασα νά συνταχθή περ,ίληψις όλης αυτής τής φλυα
ρίας, un resumi de tout ce bavardage, έπέλεγε «Σκεψιν ούδεμιαν επιφέρω 
εις πάντα ταϋτα, διότι σταθεράν έ'χω άπόφασιν να πραςω μονή τα δέοντα. 
Quand legate.au sera cuit, chacun prendra de I’appitit.»

Καθώς βλέπετε, αί δύο ψυχαί αΐτινες έπλάσθησαν υπο τοϋ Θεοϋ ίνα 
συμφωνώσιν έν παντί, διεφώνουν ένίοτε προς άλληλας' η δε Αϊκατερίνα 
ή'τις έξεθείαζε τήν μεγαλοφυ’ί’αν καί τήν μεγαλοψυχίαν τοϋ φίλου της, 
οσάκις τοϋτο συνέφερε, δέν έδίσταζε νά τον ειρονευηται αμα εβλεπεν 
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αύτόν καρκινοβατοϋντα. Το άληθές είνε ότι δ Ιωσήφ άκριβώ; δέν ήξεύοε 
τί ή'θελεν. ’βπεδίωκε μέν προσκτήσεις έν τή ’Ανατολή, έπόθει όμως νά 
έπεκτείνγ καί τάς έν Ίταλί# κτήσεις του' καί ένω ποικίλους είχε πόθους, 
έφοβεΐτο έν ταυτώ μήπως έξαπλών τούς πλοκάμους του προς νότον άκρω- 
τηριασθή άπο βορρά μέν ύπο τής Πρωσίας, άπο δυσμών δέύπό τής Γαλ
λίας.Ήπειλεϊτο μέν καί ή Ρωσία ύπο τής ’Αγγλίας ένεκα τής άνατολικής- 
αύτής πολιτική;· άλλ’ή Ρωσία τότε δέν ήτο όσον τήν σήμ,εοον εύποόσιτος 
άπο θαλάσσης'καί πλήν τούτου ή Ρωσία έπεδίωκεν ένα και μόνον σκοπόν.· 
Τίς ήτο δ σκοπός ουτος ; Δέν ήξεύρω άν ή δύναμις έκείνη έμελέτησέ ποτέ 
ρπουδαίως νά προσαρτήσ-ρ εις τάς έαυτής κτήσεις ολας τάς έν Εύρώπή χώ
ρας τής Τουρκίας*  άλλ’έπί τής Αικατερίνης τοιοΰτό τι βεβαίως δέν έβουλεύ- 
θη. ΊΙ Αϊκατερίνα ήρκεϊτο εις το νά συμπλήρωσή τήν κατάκτησιν τών άο- 
κτικών παραλίων τοϋ Εύξείνου, τά δποϊςς τωόντι ήσαν άπαραίτητα αυτή,' 
έν δέ τή ύπολοίπω Εύρωπαϊκή Τουρκίγ, προγρεΐτο νά έγείργ κράτη χρι- 
στιανικά.Περί τούτου ούδεμία επιτρέπεται αμφιβολία, άφ’ής προ 15 ετών 
έδήμοσιεύθη ή τώ 1782 καί 1783 άνταλλκγε^κ μεταξύ Αικατερίνης καί 
’]ωσήφ αλληλογραφία. Διά τών ό'ντως ιστορικών τούτων επιστολών συνε 
φωνηθη ότι ή Βεσσαραβία, ή Μολδαυ’ία καί ή Βλαχία Οέλουσιν άποτε- 
λεσει το βασιλείαν τής Δακίας, ύπο ηγεμόνα ορθόδοξον' ότι- έν Κωνσταν- 
τινουπόλει θέλει άνιδρυθή ή άρχαία ελληνική μοναρχία ύπο ηγεμόνα τον 
τότε νεωτατον τής Αικατερίνης έ'γγονον, τον μέγαν δοϋκα Κωνσταν
τίνον καί ότι τά σύνορα τοϋ κράτους τούτου θέλουσιν είναι πρύς μέν τήν 
Ρωσίαν δ: Εύ'ξέινος, προς δέ τήν Δακίαν δ ’Ίστρος, προς δέ τήν Αύστοίαν 
αί κτήσεις, άς θέλει προσλάβει δ Ιωσήφ διά τής καταλύσεως τής Τουο- 
κιας. Τδ μόνον ελάττωμα τοϋ μεγάλοι» τούτου βουλεύματος ύπήοξεν ότι 
δέν κατωρθώθη νά έκτελεσθή. Ό μέν αύστριακος στρατάρχης Lacy ήξίου 
ότι εντός μιας καί μόνης εκστρατείας, οί Ρώσοι δύνανται νά καταλάβωσι 
τήν Κωνσταντινούπολή.Ή δέ Αϊκατερίνα έβεβαίου, έν τή άπο 10 Σεπτεμ
βρίου 1782 έπιστόλή αύτής προς τον Ιωσήφ, ότι ή έπιτυχία τής κοινής 
αύτών έπιχειρήσεω; ήτο άναμφισβήτητος. Ό έπί τούτφ άγων ή'ρξατο τφ 
1788. Οί τε Ρώσοι καί οί σύμμαχοι αύτών "Ελληνες έ'πραξαν έ'ργα πολύ 
γενναιότερα ή έπί τοϋ προτέρου πολέμου. Τότε δ ήμέτερος Αάαποος 
Κατζόνης προανήγγειλε διά τών ναυτικών αύτοΰ άθλων τά κατορθώματα 
όσα έμελλον νά κλείσωσιν έπί τής μ,εγάλης έπαναστάσεως το Έλληνι.- 
κον όνομα διά τοϋ Μιαούλη, τοϋ Σαχτούρη και τοϋ Κανάρη. Τότε οί Ρώσοι 
«κυρίευσαν το Otschacof, το ’Ισμαήλιον, τήν Άνάπαν, ηύδοκίμησαν εις 
Κουβάν και εις Καύκασον, διεπέρασαν τον ’Ίστρον, κατετρόπωσαν πεοί 
Matschin τον σερασκέρην Άχμέτ πασάν καί έξώντωσαν τον έν Εύξείνφ 
Ποντιρ τουρκικόν στόλον. Άλλ’ ή Αύστρία έ'δρεψεν όλιγωτέρας έν τώ 
άγώνι τούτφ δάφνας’ ό αύτοκράτωρ Ιωσήφ Β' άπέθανε τφ 1790*  ώστε 
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δ διάδοχος καί αδελφός αυτού Δεοπόλδος Α'ένόμισε φρόνιμον νά συνομό- 
λογήση τη 4 Αύγουστου 1791 έν Σιστόβω ειρήνην, δι’ής. ήρκέσθη νά 
καταλάβη την παλαιάν "Ορσοβαν/Η δ’ Αγγλία, ή Πρωσία και ή ’Ολλανδία 
αϊτινες ού μικρόν εΐχον συντελεσει είς τδ άποτέλεσμα του το, άπήτησαν- 
ήδη άπδ την Ρωσίαν νά άποθέση τά όπλα. Κκϊ τωόντι διά της έν Ίασίω 
συνθήκης, της ύπογραφείσης τη 9 Ίανουκρίου 1792, ή Αΐκατερίνα, έγ- 
καταλιποϋσκ τά πάλαι χρυσά όνειρα, προσεκτήσατο μόνον τδ Otschacof·· 
δριον μεταξύ 'Ρωσίας καί Τουρκίας έτάχθη δ ποταμός Δάναστρις.

Μετά πεντεκαίδεκα έτη έγένετο τώ 1807 ή πολυθρύλητος συνέντευ.- 
ςις των αύτοκρκτόρων ’Αλεξάνδρου Α' καί Νκπολέοντος Α' έπί σχεδίας 
του ποταμοΰ Νιέμεν καί συνωμολογήθη ή μεταξύ αύτών ειρήνη έν τή; 
παρακείμενη πόλει τοϋ Τίλσιτ. Τί άπεφασίσθη τότε ύ,τ’ αύτών περί της 
’Ανατολές, δεν έγνώσθη άχρι τοΰδε ασφαλώς, ί'σως διότι ούδέν ώρισμένον. 
άπεφασίσθη. °Εξ περίπου μήνας κατόπιν δ Talleyrand έλεγε προς τδν έν. 
Παρισίοις πρέσβυν της Αύστρίας’ «’Ανάγκη νά- άναμιχθήτ-ε εις τά παρα
σκευαζόμενα πράγματα. Πασα ώς πρδς τοϋτο πλάνη εινε ού μόνον έπι-. 
κίνδυνος, αλλά δύνκται νά έπιφέρη ( τα,ν όλεθρον ύμών. Ό αύτοκράτωρ 
( δ Ναπολέων Α') δύο βυσσοδομεύει βουλεύματα, ών τδ μέν έχει πραγμα
τικήν βάσιν, τδ δέ είνε δπωσοΰν μυθιστορικόν’ τδ πρώτον εΐνε διανομή 
της Τουρκίας, τδ δεύτερον ή επί την 'Ινδικήν στρατεία. Άμφοτέρων δέον 
νά κοινωνησητε. "Οπου έμφανισθώσι Γάλλοι και. 'Ρώσοι στρατιώται, 
ανάγκη νά παρίστανται και Αύστριακοί. Γάλλοι, Αυστριακοί καί Ρώσοι 
Οέλουσιν είσελάσει ποτέ εις Κωνσταντινούπολιν.» Έρωτήσαντος δέ τοΰ 
Μέττερνιχ έν έτέρα συνεντεύξει τίνας χώρας άξιοι νά καταλάβη ή Γαλ
λία, δ Talleyrand άπήντησεν’ «ή μέν Πελοπόννησος, αί νήσοι καί ή Αί'.? 
γυπτος Οέλουσιν έπιτραπη τή Γαλλία:’ τη δ’ Αύστρ.ίη προσήκουσιν δ 
Δούναβις, ή Βοσνία καί ή Βουλγαρία. ς,Έάν οί 'Ρώσοι δέν κατείχαν ήδη 
τήν Κριμαίαν, εις τδν ύμέτερον κλήρον ήθελε περιληφθή και ή Κωνσταν- 
τινούπολις' όπως δέ νϋν έχουσι τά πράγματα, οί 'Ρώσοι, δικαιούνται 
μάλλον ή ύμείς νά λάβωσι τήν πόλιν ταύτην.» .3

Αί προτάσεις αύται έξητάσθησαν σπουδαίως έν Βιέννη, ώς δηλοϋται 
έκ τής άπδ 1 Φεβρευαρίου 1808 οδηγίας τοϋ επί τών εξωτερικών ύπουρ- 
γοΰ κόμητος Φιλίππου Stadion πρδς τδν Μέττερνιχ, ήτις πέρυσι το πρώτον 
έδημοσιεύθη. Ό Stadion άντέταξεν ίκανάς εις τά σχέδια εκείνα ενστά
σεις, καί έν περιπτώσει καθ’ ήν δέν ήθελον είσακουσθή αί ένστάσεις του^ 
καθυπέβαλε ποικίλας τών προτεινομένων τροπολογίας. Ή περιεργοτερα 
τών ένστάσεων ήτο «οτι ή Τουρκία, έξωσθεϊσα έξ Ευρώπης καί συμπυ- 
κνωθεΐσα έν Άσία, θέλει άποβή σύμμαχος χρησιμώτατος τή Αγγλία. Ή 
Γαλλία ήθελεν άποβάλει ολον τδ έμπόριον τής ’Ανατολής πρδς όφελος 
τής Μεγάλης Βρεττανίας’ καί πλήν τούτου, δ Ναπολέων, έάν έμελλε ποτέ 
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νά έάιχειρήση τήν πραγμάτωσιν τοϋ περί ’Ινδικής ιδεώδους αύτοϋ βου
λεύματος, ήθελεν απαντήσει περί τήν έκτέλεσίν του πρόςκομμα δυςυπέρ- 
βλητον δπερ αύτδς ούτος προέκειτο νά δημιουργήση.» Αί δέ μάλλον αξιο
σημείωτοι τροπολογία: ήσαν, ότι έ'δει νά παραχωρηθώσι τή Αύστρί-η, 
πρώτον, πλήν τής Βοσνίας καί τής Βουλγαρίας ή έν τώ μεταξύ ζειμένη 
Σερβία, καί δεύτερον είς μέν λιμήν έπι τοϋ Εύξείνου, εις δέ έτερος επί τοϋ 
Αιγαίου, ή Θεσσαλονίκη.

Προτάσεις καί τροπολογίαι μάταιαι.
Μετά έ'τος έν, οί Αύστριακοί καί οί Ρώσοι, άντί νά συμποοεύωνται 

έπι τήν Κωνσταντινούπολιν, έμάχοντο κατ’άλλήλων περί Δούναβιν’ και 
μετά έτερα τρία έτη οί Γάλλοι καί οί Ρώσοι άντεπάλαιον κρατερώς πεοί 
Μόσχαν, αντί νά διανέμωνται αδελφικώς τήν Τουρκίαν. Πρδς ταύτην διε- 
πολέμει ή Ρωσία άπδ τοϋ 1807’ καί τώ 1810 έτι έβεβαίαυ δ Ναπολέων 
πάνηγυρικώς έν τή Γερουσίη ότι δ φίλος καί σύμμαχός του ποοσήρτησεν 
είς τδ αχανές αύτοϋ κράτος τήν Μολδαυίαν καί τήν Βλαχίαν. Ό σύμμα
χος όμως ουτος καί φίλος, ίδών αίφνης τώ 181.2 τδν κυρίαρχον τής δύ- 
σεως έλαύνοντα πρδς βορράν, έσπευσε νά είρηνεύση πρδς νότον διά τής 
έν Βούκουρεστίω συνθήκης, άρκεσθείς είς μ.όνην τήν Βεσσαραβίαν. Αί δέ 
Ίόνιοι νήσοι, αΐτινες εΐχον παρζχωρηθή δυνάμει τής έν Τιλσίτ συνθήκης 
ύπδ τών Ρώσων είς τδν Ναπολεοντα, έτεθησαν τώ 1814 ύπδ τήν προ
στασίαν τής ’Αγγλίας, διά τής έν Βιέννη συνθήκης. "Απαντα λοιπόν τά 
γιγάντεια φαντασιοκοπήματα τών δύο αύτοκρατόρων διέρρευσαν δπως τά 
υδατα τοϋ ποταμού, έπί τοΰ δποίου είχον σκιαγραφηθή.

Άλλ’ έρχόμεθα είς τά θετικώτερα γεγονότα τών τριών τελευταίων 
ρωσοτουρκικών πολέμων. Ό πρώτος, 1828—1829, προοιωνίζετο εί'περ 
ποτέ πιθανώτερον τδν όλεθρον τοΰ έν Εύρώπη δσμανικοϋ κοάτους. Ό 
σουλτάνος Μαχμούτης Β', δστις, καίτοι ών βεβαίως ούχί κοινός άνθρωπος 
δέν είχε δυνηθή νά ζαταβάλη τήν έλληνικήν έπανάστασιν’ του δποίου 
τδ μέν ηθικόν' κράτος είχε σφόδρα διασεισθή διά τής έν Αονδίνω από 6 
’Ιουλίου 1827 συνθήκης τής ’Αγγλίας, Ρωσίας καί Γαλλίας, τδ δέ ύλικόν,' 
διά τής ύπδ τών ναυτικών αύτών δυνάμεων καταστροφής τοΰ τουρκοαι- 
γυπτιακοϋ στόλου έν Πυλω’ δ σουλτάν Μαχμούτης, δστις δέν είχεν έτι 
συμπληρώσει τήν μεγάλην στρατιωτικήν αύτοϋ μεταρούθμισιν, άνέλαβεν 
ούδέν -ήττον νά άγωνισθή πρδς τδν κολοσσόν τής άρκτου. Ό συνήθως 
άτάραχος Μέττερνιχ έθορυβήθη σφόδρα. ’Ιδίως δμως οί δύο πιστότατοι αύ- 
τοΰ υποτακτικοί διέστησαν άπ’ άλλήλων τάς γνώμας, ώς άνατολαί άπδ 
δυσμών. Είς τδν Gentz, δστις δέν άπηξίου νά κοσμή τήν διπλώματικήν 
αύτοϋ γλώσσαν διά τών άνθέων τής ποιήσεως, τδ μέλλον έπέοάνη «σκο
τεινότεροι τοϋ τάφου.» Ό πόλεμος, έγραφε πρδς τδν λόρδον Strangford, 
δυναται νά αφαίρεση άπδ τοΰ φωτός τής ζωής δίς έκατόντακισχιλίόυς
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Ρώσους, άλλ’ οί περιλιπόμενοι καί δ αύτοκράτωρ θέλουσίν ένθρονισθή έν 
ΚωνσταντινΟυπόλει. Έν τη άσθενείια έν ή διατεθεί η Υψηλή Πύλη, ού- 
δέν δυναται νά παρακώλυση τούς Ρώσους νά φθάσωσιν εις την βασιλεύου
σαν εκείνην έντδς τριών (χηνών. Ναι μέν δ Τζάρος δεν άποβλέπει έπί τοϋ 
παρόντος εις μεγάλα; κατακτήσεις, άλλά ή τύχη της Ελλάδος, περί ής 
Αύστρία, Γαλλία καί Αγγλία ήδόναντο μόναι νά άποφα.σίσωσι, θέλει 
ήδη άσφαλισθή ύπδ της απολύτου θελήσεως της Ρωσίας. Ό πόλεμος οό- 
τος είνε Αν μ ή δ τελευταίος, δ προτελευταίος,' 8ν ή Πόλη έχει νά διε- 
ξαγάγη έν Ευρώπη.» Ό δέ Prokesch άπ’εναντίας τοσοΰτον δλίγον έπί- 
στευεν εις τον θρίαμβον τοϋ άπδ βορρκ κατέρχομενου πολεμίου, ώστε 
έγραφε προς τον Gentz αύταϊ; λέξεσιν’ β’Άν ήμην Τούρκος και μέγας βε
ζίρης, ήδυνάμην νά στοιχηματίσω μέ τδ κεφάλι μου, δτι τδ επιχείρημα 

των Ρώσων θέλει άποτόχει.»
Τά πράγματα, ώς πολλάκις συμβαίνει, δεν έδικαίωσαν ούτε την απελ

πισίαν τοϋ Gentz, ούτε τδ θράσος τοϋ Prokesch. Ή πρώτη έν Ευρώπη έκ*  
στρκτεία, ύπδ τδν γηραιόν στρατάρχην Witgenstein, άπέτυχε τωόντι 
διότι οί Ρώσοι’ήνκγκάσθησκν κατά Νοέμβριον τοϋ 1828 νά ύποχωοήσω- 
σιν έκ .Σοΰμλας καί Σιλιστρίας. Έν Άσίγ όμως δ Πασκέβιτς έκυρίευσετδ 
Κάρς καί κατά τδ έπιδν έτος τδ Έρζερούμ. Κατ’αύτδ δέ τοΰτο τδ 1829 
έτος, δ νέος επί τάδε τοϋ Εύξείνου αρχιστράτηγος Diebitsch, διασκελίσας 
τδν Αίμον, έφ’ ω καί έπωνομάσθη Zabalkanskoy, εΐσηλασεν εις Άδρια- 
νουπολιν. ’Εκεί, τη έπιμόνω προσπάθεια τών πρέσβεων της ’Αγγλίας, της 
Γαλλίας, της Αύστρίας καί μάλιστα τοϋ εκτάκτου απεσταλμένου της 
Πρωσίας στρατηγοΰ Miiffling, συνωμολογηθη τη 14 Σεπτεμβρίου συνθήκη 
δι’ ης η Τουρκία ύ,πεχρεώθη εις εύλογον τινα χρηματικήν έπί τή δα
πάνη τοϋ πολέμου άποζημίωσιν, καί έδέησε νά άναγνωρίση την τε αυ
τονομίαν τής Σερβίας έπί. πληρωμή μέτριου φόρου καί τάς ύπέρ Ελλάδος 
συνθήκας τών τριών δυνάμεων άπδ 6 ’Ιουλίου 1827 καί άπό 22 Μαρτίου 
1 829. Άλλ’ ή Ρωσία έπέδωκε τή Υψηλή Πύλη δλας τάς έν τώ πολεμώ 
τοότφ έδαφικάς αύτής προσκτήσεις, πλήν των στομίων τοϋ ’Ίστρου έν 
Ευρώπη και έλαχίστης τίνος χώρας έν ’Ασία. Ήτο πρόδηλον δτι δ αύτο- 
κράτωρ Νικόλαος μή θέλων νά έςιρεθίση εις υπερβολήν τήν καθ’έαυτοϋ 
δυσμένειαν τών άλλων δυνάμεων, ήρκέσθη εις τδ νά ταπεινώση έλεεινώς 
τδν αντίπαλον καί νά παραστκθή εις τήν ’Ανατολήν ώς δ τελεσιουργό- 
τεοος προστάτης τών χριστιανών αύτής κατοίκων.

,’Επΐ ίκανδν δ’έτι χρόνον έξηκολουθησεν ευλαβούμενος μέν τήν κοινήν 
γνώμην καί δύναμιν τής άλλης Ευρώπης, επιεικώς δέ συνεννοούμενος, 
ιδίως μετά τής Αύστρίας καί τής ’Αγγλίας, περί τής μελλούσης τύχης 
τής ’Ανατολής. Τή 10 Σεπτεμβρίου 1833 κατήλθεν εις Milnchengiatz 
τής Βοημίας, ϊνα προσωπικώς διχλεχθή περί τούτου πρδς τδν αύτοκρά- 

τορα Φραγκίσκον. Καί επειδή οσάκις ή'θελεν, ήτο δ έπαγωγότερος τών 
ανθρώπων, χαιρετίσας τδν Μέττερνιχ είπεν’ «’Έρχομαι-ένταΰθκ ϊνα τεθώ 
ύπδ τάς 'διαταγάς τοϋ άρχηγοϋ μου, καί πέποιθα δτι θέλετε μέ νεόσει 
ά'Λα σφάλλω περί τι.» Τδ Αποτέλεσμα τής συνεντεύξεως ύπήρξεν αΐ'σιον^ 
Διά τοϋ πρώτου άρθρου τή; σύτόθι συνομολογηθείσης μυστικής συμβά- 
σεως, οί δύο αύτοκράτορες ύπεσχεθησαν άλλήλοις νά συντηρήσωσι τδ 
δσμανικδν κράτο,, όπως έχει νυν, έφ’ όσον χρόνον τδ πραγμα είνε δυνα
τόν (aussi longtemps que cette combinaison politique sera possible). Τδ δέ 
άοθρον δεύτερον έλεγέν έπί λέξει τάδε’ «Αί δυο αύτοκρατορικαί αύλαί, 
ύπογράφουσαι τήν παρούσαν σύμβασιν, δεν ήδόναντο νά μή προί'δωσι τήν 
περίστασιν, καθ' ήν παρά τάς εύχάς αύτών και τάς κοινά; προσπάθειας ή" 
παοοΰσα τάξις τών πραγμάτων έν Τουρκίη ή'θελεν Ανατραπή.Τούτου τυχόν 
γενομένου, ούδεμία θέλει έπέλθει μεταβολή εί; τήν αρχήν τής ώς πρδς τά 
πράγματα τής ’Ανατολή; κοινοπραγίκς, ήν ή παρούσα σόμβασις προτί- 
θεται νά καθιερώση. ’Όθεν συνομολογεϊται δτι, δοθείσης τής Ανάγκης, αί 
δυο αύτοκοατορικκί αύλαί δεν θέΆοοτι πράξει είμή έκ συμφώνου καί έν 
πληρεστάτω πνευματι Αλληλεγγύης ώς πρδς τήν ίδρυσιν τή; νέας τών 
πραγμάτων τάζεως τής προορισμένη; νά άντικαταστήση τήν σήμερον 
ύφισταμένην, καί θέλουσίν άπδ κοινοΰ έπιμεληθή, ώστε ή μεταβολή ή 
έπελευσομένη έν τή εσωτερική καταστάσει τοϋ κράτους τούτου, νά μή 
προσβάλη μ.έν τήν ασφάλειαν τών ιδίων αυτών επικρατειών καί τών δι
καίων, δσα έκατέρα κέκτηται διά συνθηκών, νά μή διαταράξη δέ τήν 
εύρωπα'ίκήν ισορροπίαν.»

Μετά έτη ένδεκα, τώ 1844, δ αύτοκράτωρ Νικόλαος, ύπδ τών αύτών 
περίπου αισθημάτων εμφορούμενος έπορεόθη εί; Αονδΐνον. Ή Τουρκία, 
είπεν εις τον λόρδον Aberden, είνε έπιθάνατος· είμποροΰν νά γίνώσι προσ- 
πάθειαι ύπέρ τής σωτηρίας αύτής, άλλ’ αί προσπάθειαι αυται θέλουσίν 
άπο.τόχεΓ ή. Τουρκία θελει άποθανει καί πρέπει ν’άποθάνη. Τδ κατ’έμέ' 
δέν επιθυμώ νά λάβω ούτε σπιθαμήν αύτής, άλλ’ ούδ’εις άλλον τινά θέλω 
έπιτρέψει τοιοϋτό τι. Κατόπιν δέ τών διαλέξεων τούτων, δ Κόιχης Nes
selrode άνεκοίνωσεν. εις τήν αγγλικήν κυβέρνησιν ύπόμνημα διπλων.ατι- 
κώ.τε,ρον δπωσοϋν, άναπτύσσον τάς προαιρέσεις του κυριάρχου αύτοΰ. Τά 
γενικά συμπεράσματα τής έπελθουσης άγγλορωσικής συνεννοήσεως ύπήο- 
ξαν αύτά έκεϊνα άπαράλλακτα, δσα ώρισεν ή μυστική σόμβασις τοϋ Miin- 
chengratz. ’Αλλά περί τά καθ έκαστα, οί χρωματισμοί ήσάν δπωσοϋν 
διάφοροι. Ή ’Αγγλία έπηρείδετο μάλλον έπί τής άρχής τής συντηρήσεως 
τοϋ καθεστώτος, ή Ρωσία μάλλον έπί τών πιθανοτήτων τής άνατροπής 
αύτοΰ. "Οθεν τδ ύπόμ.νημα παρετήοει δτι ή Τουρκία τείνει πάντοτε εις 
τδ νά άποφύγη τάς ύποχρεώσεις, ας έπιβάλλουσιν αύτη αί μετά τών δυ
νάμεων συνθήκαι, καί πλήν τούτου πολλάς δυσχερείας παρέχει τφ Σουλ-
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τάνω δ συμβιβασμός των μουσουλμανικών νόμων πρδς την δφειλομένην 
εις τά συμφέροντα των χριστιανικών κοινοτήτων εύλάβειαν. ’Εν άλλαις 
λέξεσι, τδ ύπόμνημα παρήγεν είς μέσον δυο ζητήματα, τά όποια ήδύ- 
ναντο νά δώσωσιν ιδίως είς την Ρωσίαν άφορμάς επεμβάσεων, επιτη
δείων νά έπισπεύσωσι την καταστροφήν. 'Οπωσδήποτε, επειδή κατά τούς 
λοιπού; δρου; τη; συνεννοησεως, ή έπέμβασις δεν ήδύνατο νά γίνη μονο- 
μερώς, δ κίνδυνος έφαίνετο αποσοβήσεις.

Άλλα μετ’ού πολύ ή έσπερια καί η μέση Εύρωπη έταράχθη άπδ άκρου 
έως άκρου’ τδ δέ σπουδαιότερου, η Αυστρία ήναγκάσθη νά ζητήση την 
επικουρίαν τής Ρωσίας προς περιστολήν της φοβέρας ούγγοική; έπα- 
ναστάσεως. 'Ο αύτοκράτωρ Νικόλαος παρεσχε γενναιοφρόνως την συν
δρομήν αύτού καί άποκατέστησε τδ κοάτος τής Αυστρίας επί της δυσή
νιου εκείνη; χώρας. Συγχρόνως δμως έφρόνησεν δτι ή ευεργεσία αύτη, άν 
μη έλυε τά δεσμά, είς ά είχε καθυποβληθή διά των συνθεσιών τοϋ Mun- 
chetigratz, έμελλε νά καταστήση την εύγνώμονα Αυστρίαν έπιεικεστέραν 
περί την ερμηνείαν αύτών. Καί έπελθούσης τω 1850 της περί των άγιων 
τόπων έριδος·μεταξύ ορθοδόξων καί καθολικών καθ’ ήν ή Γαλλία άνέλαβε 
νά συνηγορήση ύπέρ των άξιώσιων τής λατινικής εκκλησίας, δ αύτοκράτωρ 
λησμονών την κοινοπραγίαν τοϋ Milnchengratz άντιπαρέστη ίδιογνωμόνως 
πρόμαχος της ορθοδοξίας δυνάμει των δρων της συνθήκης τοΰ Kiitschuk' 
Kalnardscbe. Πρδς την’Αγγλίαν-, πρδς ήν εΐχεν άναλάβει παρεμφερείς ύπο- 
χρεώσεις, έδειξε πλείονα εύλάβειαν’ καί ένόμισεν έτι συνετόν νά γνω- 
ρίση τάς περί τοϋ προκειμένου διαθέσεις των πολιτικών αύτής άνδρών. 
Τότε δέ έν άρχή τοϋ 185 3 έγένοντο αί περιβόητοι πρδς τδν sir Seymour 
διαλέξεις αύτοΰ, περί τοϋ «ασθενούς ανθρώπου.» Πιστεύσατέ με, έλεγε 
καί άκαταπζύστως έπανελάμβκνεν δ αύτοκράτωρ’ πιστευσατέ με, έχο- 
μεν άνά χεΐρας άνθρωπον ασθενή, πολύ άσθενή, καί ηθελεν είναι δυστύ
χημα εάν έξέπνεε καμμίαν ημέραν πριν η ληφθώσι τά αναγκαία περί 
τη; κληρονομιάς αύτοΰ μέτρα. Άλλ’ ημείς, άντιπαρετήρει δ sir Seymour, 
δεν έχομεν κανένα λόγον νά πζραδεχθώμεν δτι δ ασθενής πνέει τά λοί
σθια’ καί έγραφε συγχρόνως είς την κυβέρνησίν του, δτι δ μονάρχης δ το- 
σοΰτον πεισματωθώ; ίσχυριζόμενος την έπικειμένην πτώσιν κράτους με
θορίου, δέν είμπορεΐ είμή νά έχη κατά νοΰν δτι έφθασεν ή ώρα, εάν μή 
τής διαλυσεως αύτοΰ, βεβαίως ομω; τής καταλύσεως.

Λόγιον σοφώτατον, διότι μετ’ όλίγας ήμερα; έκτακτος απεσταλμένος 
τοΰ αύτοκράτορος, δ πρίγκηψ Menschtschikow, άπητησεν άπδ την Πύλην 
νά ύπογράψη μυστικήν συνθήκην δρίζουσαν τά δίκαια καί προνόμια τής 
όρθοδόξου εκκλησίας. Ή Πύλη άπήντησεν, δτι σέβεται καί θέλει πάντοτε 
σεβκσθή τά δίκαια καί προνόμια ταΰτα, αλλά συνθήκην δέν υπογράφει. 
Τούτου γενομένου διεκόπησαν αί μεταξύ των δυο δυνάμεων, διπλωματικοί
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σχέσεις καί δ κόμης Νεσελρόδε άνήγγειλεν, δτι ρωσικός στρατδς θέλει κα
ταλάβει τάς ηγεμονίας, μέχρι; ού ή Τουρκία άποδεχθή τδ τελεσίγραφου 
τοΰ πρίγκιπες Menschlscbicow. Μετά δύο μήνας οί ρώσοι είσήλθον είς τήν 
Μολδαϋίζν καί Βλαχίαν’ τή 22 Σεπτεμβρίου ή Τουρκία.έκήρυξε τδν πό
λεμον καί τή 15 Φεβρουάριου 1854, ή Αγγλία καί ή Γαλλία συνεμά- 
χησαν μετ’ αύτής.

Μκκρόταται καί πολυπλοκώταται έγένοντο διπλωματικά! ένέργειαι 
ύπδ έκατέρας τών αντιπάλων μερίδων, ίνα προσλζβη τήν Αύστρίαν και 
τήν Πρωσίαν, ιδίως δέ τήν πρώτην εις τάς τάξει; αυτή;. 'Ο αύτοκρά
τωρ Νικόλαο;, άφοϋ έν συνεντευξει μετά τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ είς Olrniitz 
έβεβαίωσεν αύθις, ότι ή Ρωσία ούδεμίαν αποβλέπει νά προσάρτηση έαυτή 
τουρκικήν χώραν, έπειτα δΓ έπιστολή; κομισθείσης ύπδ τοΰ Meyendorf 
προέτεινεν είς άντιστάθμισιν τής ύπ’ αύτής διενεργηθείσης ήδη καταλή- 
ψεως τών ούο παριστρίων ηγεμονιών, τήν κατάληψιν τής Σερβίας, Βοσνίας 
καί 'Ερζεγοβίνης’ καί πάλιν έν αρχή του 1854 άνέλαβε διά τοΰ Όρλώφ 
τήν ύποχρέωσιν, έάν- ή περαιτέρω τών γεγονότων άνάπτυξις συνεπαγάγη 
μ,εταβολήν τινα τής έν Τουρκία καταστάσεως τών πραγμάτων, νά μή άπο- 
φκσίση τι μετά τών ναυτικών δυνάμεων άνευ. προηγούμενης συνεννοησεως 
μετά τών συμμάχων αύτοΰ. Ό μονάρχης τής Αύστρίας άπεκρίθη είς τδν 
Όρλώφ, δτι .κινηθέντων άπαξ τών σλαυϊκών εθνών, ή Ρωσία δέν θέλει 
δυνηθή νά περιστείλη τάς δρμάς αύτών. Καί επειδή δ Όρλώφ ύπέδειξεν 
δτι ή Ρωσία εϊνε διατεθειμένη νά ένασκή τήν προστασίαν αύτής άπδ 
κοινοΰ μετά τής' Αύστρίας, δ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ άντιπαρετήρησεν, δτι 
ή προστασία θέλει είναι κοινή έπί ψιλώ μόνον δνόματι, πράγματι δέ, διά 
τδ ομόφυλον κζί δμόθρησκον, θέλει επικρατεί ή Ρωσία, ώστε δ συνδυα
σμός ουτος ούδένα άλλον καρπόν θέλει παραγάγει είμή άδιαλείπτους με
ταξύ τών δυο αύτοκρατορικών αύλών διενέξεις. Όπόσον συνετώς ώμίλη- 
σεν δ νεαρός έκεΐνος μονάρχης, δστις τότε ήτο μόλις εί'κοσι και τεσσά
ρων ετών,

Έπί τέλους αί δύο γερμανικά! δυνάμεις έμειναν ούδέτεραΓ άλλ’ ή 
Αύστρία άπέκλινε μ-Χλλον-πρδς τάς δυτικά; δυνάμεις, διότι πειθαναγκά-^ 
σασκ τήν Ρωσίαν νά έκχωρήση έκ τών ηγεμονιών καί κκταλαβοϋσα αύ- 
τάς τή 8 Σεπτεμβρίου έπέτρεψεν είς τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν νά 
συμπυκνώσωσι τόν τε στρατόν αύτών καί τδν στόλον είς τήν Κριμαίαν 
δπου έκρίθη δ αγών. Τά δίκροτα δι’ ών δ ναύαρχος Ναχίμοφ κατεπυρπό-· 
λησε τδν τουρκικόν στόλον έν Σινώπη κατεποντώθησαν ύπ’ αύτοΰ τούτου 
έν τφ λιμένι τής Σεβαστουπόλεως, «ν δέν ήδυνήθη νά σώση ή ύπδ τής 
έξαιρέτου δεξιότητας τοΰ Τοτλέμπεν καθοδηγούμενη ηρωική δντω; άφο- 
σίωσις τής φρουρά; αύτής. Τδ μέγα τοΰτο δρμητήριον τής κατά τδν Ε·υ- 
ξεινον Πόντον ναυτική; τών Ρώσων δυνάμεω;, έάλω τή 27 Αύγουστου
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1855, τζ προεισόδια της ειρήνης ύπεγράφησαν έν Βιένν-ρ τ.’ρ 20 ’Ιανουάριού 
18 56, ή δέ οριστική συνθήκη έν Παρισίοις τγ 18 Μαρτίου.

Διά της συνθήκης ταύτης άνωμολογήθη ή άνεξαρτησία και ή άκε- 
ρκιότης του δσμανικοΰ κράτους· προσωρίσθη δέ δτι έάν προκύψωσι διαφω- 
•νίοβν μεταξύ τής Υψηλής .Ουλής καί ένδς ή πλειόνων έκ τών συμβκλ- 
λομένων, δυνάμεναι νά ταράξωσι τάς σχέσεις αύτών, οί λοιποί συμβαλ
λόμενοι Θέλουσι προσπαθήσει νά προλάβωσι πάσαν ρηςιν δια τής εαυτών 
μεσολαβήσεως. .

Ώς ποδς τήν προστασίαν των χριστιανών η συνθηκη ωρισεν, οτι επειδή 
δ Σουλτάνος έξέδωκεν αύθορμήτως τ$ 6 Φεβρουάριου Χατι χουμαγιουν, 
το όποιον έξεδήλου τάς ύπέρ αύτών προαιρέσεις του καί άνεκοινωσε τοϋτο 
.εις τάς συμβαλλομένας δυνάμεις, αί δυνάμεις αυται ομολογοϋσι την 
έξαίοετον. αξίαν της άνακοινώσεως ταυτης,. εννοοϋσαι όμως οτι δια τοϋτο 

:έπ’ ούδενί λόγιο επιτρέπεται αύταΐς, εΐ'τε από κοινού ει'τε ιδι.γ, να ανα- 
μιχθώσιν εις τάς σχέσεις τοϋ Σουλτάνου προς τους υπηκόους του. η εις 
την εσωτερικήν του κράτους αώτοΰ διοίκησιν.

. Ή Ρωσία παρεχώρησε-.τή Μολδαυ’ία μέρος της Βεσσαραβιας.και τας 
έκβολάς τοϋ ’Ίστρου, αΐτινες έτέθησαν ύπδ την προστασίαν εύρωπαϊκής 
επιτροπής. Περί της ένώσεως των παριστρίων ηγεμονιών εις μίαν, πολύς 
έγένετο λόγος- έν. ταϊς συνδιασκέψεσιν, άλλ’ ούδέν άπεφασίσθη οριστικόν" 
>αί ήγεμονίαι παρέμ.ειναν ρέν ύπδ την υπερτατην επικυριαρχίαν της Πύ
λης, ,άλλ’ ή συνθήκη ήγγυήθη τάς προνομίας και ελευθερίας, άς ένεμοντο. 
Τελευταίου ή συνθήκη άπεφήνατο ότι δ Εύξεινος Πόντος εΐνε θάλασσα ου- 
δετέο-ζ, έν ή ούτε ή Ρωσία ούτε ή Τουρκία δυνανται νά έχωσι πολεμι
κούς ναυστάθμους.

'Ολόκληρον λοιπόν τδ οικοδόμημα της πολίτικης και θρησκευτικής υπε
ροχές έν τή Άνατολγί, τδ έγερθέν διά'τηλικούτων θυσιών και αγωνων 
μιας περίπου έκατονταετηρίδος άπδ Αικατερίνης Β μέχρι Νικολάου, εφανη 
αίφνης κοίταρρεϋσαν. Ό ’Αλέξανδρος Β', κληρονόμος γενόμενος,συμφοράς, 
ής ύπηρξεν δλως ανεύθυνος, ύπέκυψεν εις αύτήν όπως ύποκύπτουσιν οί 
άνθρωποι οι πεποιθότες οτι Οέλουσιν άνακύψει. "Οταν τρία μόλις ετη μετά 
την έν Παρισίοις συνθήκην, τφ 1 859, δ Beust απεφηναηβ εαυτόν πρόθυ
μόν νά προτείνγ εις τάς δυνάμεις την κατάργησιν των ορών αυτής, οσοι 
ιδίως προσέβζλλον την φιλοτιμίαν τής Ρωσίας, δ αύτοκράτωρ απηντησε δια 
τοϋ Gortschakow ότι τδ διάβημα είνε κατεσπευσμένου, μ.η θελων να ζη- 
τ.ήσγ ώς χάριν δ,τι ήτο βέβαιος δτι θά έλάμ.βανε δια της ισχύος των 
πραγμάτων. Έπί τουτω σπουδαίας έ·#εχείρησεν έν τδ εσωτερικφ μεταρ
ρυθμίσεις, ριζικώς δ’ έτροπολόγησεν έν τη ’Ανατολή ένα των κυριωτατων 
δρων τής προτέρας ρωσικής πολίτικης. Έγκαταλιπών την περί ολοκλήρου 
τοϋ ορθοδόξου πληρώματος μέριμναν καί περιορισθεις εις μονας τάς προς

του; ομοφύλους σχέσεις, έπέστησεν ιδίως την προσοχήν εις τον άμορφαν 
μέχρι των χρόνων έκείνων ό'γκον των Βουλγάρων. 'Η φυλή αυτή, ύπαγο- 
μενη εις τδ' οικουμενικόν πατριαρχείου, ύπέκυπτε κατά τδ μζλλονκαί 
ηττον εις την έπίδρασιν της ελληνικής φυλής καί γλώσσης, ήν έξεπρο- 
σωπει ή ύπερτάτη έκείνη έκκλησιαστική τής ’Ανατολής αρχή. Ή ρωσική 
διπλωματία άποφασίσασα νά χωρίση τούς Βουλγάρους άπδ τούς "Ελληνας 
και να περιποιήση εις τούς ομοφύλους και δμογλώσσους πρώτην τινά αυ
θυπόστατόν υπαρξιν,υπεκινησεν αύτούς να ξητήσωσι την έκκλησιαστικήν 
αυτονομίαν των. Ό Άαλή πασάς, δστις έφημίζετο έπί συνέσει, έ.νέπεσεν 
ούδεν ηττον εις τήν παγίδα. Ή κρητική έπανάστασις εΤχεν εξερεθίσει αυ
τόν κατα των Έλλή,ων, καί πλήν τούτου έπίστευσεν εις τήν είσήγησιν 
τοϋ Ιγνατιεφ δτι ή διαίρεσις των δύο φυλών ή'θελεν έξασθενίσει άμφο- 
τερας. Συνεταξε λοιπόν καθ’ ύπάγόρευσιν τοϋ πρεσβευτοϋ τής Ρωσίζς, .τδ 
φιρμανιοι τής 28 Φεβρουάριου 1870, δι’·ού ή Τουρκία ίδίαις χερσ'ι παρε- 
χωρησεν εις την βουλγαρικήν έζαρχίαν έν ό'ψει, άν ούχί έν έπιγνώσει τών 
νικητών τής Σεβαστουπόλεως, τά όρια, δσα μετά δκτώ έτη έμελλε νά 
αναγκασθή νά άποδώση εις τήν βουλγαρικήν ηγεμονίαν. Όμολογητέον 
δτι δ Ιγνάτιεφ ήτο έπιτήδειος άνθρωπος,. Μήπως δ δυστυχής Άβδούλ 
Αζΐ\, δεν άνεκραξϊ μιαν ημέραν δτι ένα και μόνον ειχεν αληθινόν φίλον, 
τδν πρεσβευτήν τής Ρωσίας;

Κατ’ αύτο εκείνο τδ έ'τος 1870, ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος Β' έδρεψε 
καί έτερον θρίαμβον. Είχε τότε έκραγή δ μέγας μεταξύ Πρωσίας και 
Γαλλίας, πόλεμος’ έντεΰθεν δύο έκτώ; ύπογραψασών τήν έν Παρισίοις 
συνθήκην δυνάμεων, έξ ών ή μία ήτο έκτοτε πρωτεύουσα, ή δέ άλλη 
έπρώτευσεν απδ τοϋ 1866, δέν ηύκαίρουν νά άσχοληθώσιν εις τά άνατ.0- 
λικα πράγματα. ΤΙ Αύστρίκ, τεταπεινωμένη πρδ τετραετίας, ειχεν ένα- 
γωνιως έστραμμενην άπασαν αυτής τήν προσοχήν εις τάς περιπετείας 
τοϋ κολοσσιαίου εκείνου άγώνος. "Οθεν δ πρίγκηψ Gortschakow ώφε'λήθη 
έκ τών περισπασμών τούτων τής μέσης Εύρώπης, ΐνα πράξή δ,τι δέν ήθέ- 
λησε νά όφείλη εις τάς μεσιτείας τοϋ Beust" καί δι’έγκυκλίου έδήλωσε 
τρ 19 οκχωβριου 1870 εις τούς ύπογράψαντας τήν έν ΙΙαρισίοι'ς συνθή- 
κ.ην, 8τι η Ρωσία δεν υπολαμβάνει εαυτην τοϋ λοιποϋ δεσμ,ευομένην ύπδ 
τών περιορισμών, όσοι έτέθησαν τότε εις τήν έλευθέραν αυτής έν τφ Εύ- 
ξείνφ. Πόντω ένέργειαν.

Ένώ δέ ουτω δεξιώς έπολιτεύετο ή Ρωσία, ή Υψηλή Πύλη περιέπι- 
πτεν άπο σφάλματος εις σφάλμα. Ή κατάστασις τών έπαρχιών άντί.νά 
βελτιοΰται, εδεινοϋτο. ’Εντεύθεν ωφελούμενα τά σλαυϊκά κομιτάτα ύπε- 
κινησαν τφ 1875 τήν σπουδαίαν έπανάστασιν τής Έζεγοβίνης καί τήν 
μικροσκοπικην τής Βουλγαρίας. Μετ’ ού πολύ δέ προεκάλεσαν τδν κατά 
τής Τόυρκία-ς πόλεμον τοϋ Μαυροβουνίου καί τής^ Σερβίας.'Ώς Sv μή ήρ-
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κουν δέ αί περίπλοκα! αύται, η κυβέρνησις κηρύττει έπισημως την χρεω- 
κοπίαν τοΰ κράτους, ' φονεύονται έν Θεσσαλονίκη οί πρόξενοι της Γαλ
λίας καί της Γερμανίας, δολοφονείται ό σουλτάν Άβδούλ Άζίζ, η δέ 
Βουλγαρία, τις τδ κίνημα ηδυνατο νά περισταλγ διά δυο η τριών ταγ- 
μ.άτων τακτικού στρατοί», παραδίνεται εις την διάκρισιν τών Κιρκασιών 
και τών βασιβουζούκιϊων καί τά άγρια τκϋτα στίφη σωρεύουσι θύματα έπί 
θυμάτων, ώ» δ άριθμδς κατά μέν την αγγλικήν άνάζρισίν συνεποσώθη εις 
12,000, κατά δέ την γαλλικήν εις χιλιάδας εί'κοσιν. Τδ περιεργότερον 
είνε δτι τά πλεΐστα τών ανοσιουργημάτων τούτων έξετελέσθησαν βεζι- 
ρεύοντός τοΰ Μαχμούτ Νεδδ'ιμ πασά, δστις άνετράπη ύπδ τών σοφτάδων 
ttJ 12 Μαίου 187 6, ως τυφλόν δργανον της ρωσικής πρεσβείας.

’Ey τώ μεταξύ αί δυνάμεις ηρχισαν ύψοΰσαι φωνήν. Αυστρία, Γερμα
νία και Ρωσία άπαιτοΰσι νά συνομολογηθί) άνακωχη πρδς τούς Έρζεγο- 
βίνίους· άλλ’ η Πύλη αποποιείται. Αύτη η ’Αγγλία, θεωρούσα την συγ- 
κίνησιν, ην έπροξένησαν εις την Εύρώπην αί φοβέρα! σφαγα! της Βουλ
γαρίας, έδηλωσε διά παραγγελίας τοΰ λόρδου Derby πρδς τδν έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσβευτήν sir1 Elliot, δτι εάν τά έν Βουλγαρίη γενόμενα 
έπαναληφθώσιν αη άγανάκτησις της Ευρώπης Οελει άποβν) ακατάσχετος 
καί θέλει έπαγάγει αμέσως έπέμβασιν πολεμίαν τί| Τουρκία.» Καί ή μέν 
Έρζεγοβίνα έσώθη διά της γενναίας επιδρομής του Μαυροβούνιου· άλλ’ 
η Σερβία ηττηθη και έκινδόνευε νά καταληφθώ άπασα ύπδ τών τουρκικών 
στρατευμάτων, δτε αί δυνάμεις, περιλαμβανομένης καί τνίς ’Αγγλίας, 
άπ-ρτησκν άπδ την Πύλην νά ύπογράψ-ρ ανακωχήν πρδς τδν ηγεμόνα 
Μιλάν. Άλλ’ η Πύλη πάλιν άπεποιηθη και διέταξε την έξακολούθησιν 
τών εχθροπραξιών. Τότε ό στρατηγός Τγνάτιεφ έκ διαταγής τοΰ πρίγ- 
κηπος Gortscbakow έπέδωκε τελεσίγραφου διαλαμβάνον, δτι άν -η Πύλη 
έντδς δ'ις εϊκοσιτεσσάρων ωρών δεν συνομολογησγ ανακωχήν άνευ δρου 
πρδς "τδ Μαυροβούνιου καί την Σερβίαν, δ πρεσβευτής θέλει άπέλθει έκ 
Κωνσταντινουπόλεως μεθ’ δλων τών υπάλληλων αύτοΰ. ΤΙ Πόλη τελευ
ταίου ύπέγρχψεν.

Άλλ’ εδει νά κανονισθώσι τά πράγματα τοΰ Μαυροβούνιου, της 'Ερζε
γοβίνης, της Σερβίας, της Βουλγαρίας καί νά δρισθώσιν αί εγγυήσεις, αΐ- 
τινες έ'μελλον νά άπαιτηθώσι παρά της Πόλης περί τής ακριβούς έκτελέ- 
σεως τών άποφασισθησομένων. Έπ! τούτω δύο έγένοντο άπόπειραι, η 
μέν διά της έν Κωνσταντινουπόλει διασκέψεως, η δέ διά τοΰ έν Λονδίνφ 
πρωτοκόλλου. Άμφότεραι άπέτυχον. Ή στιγμή υπήρξε κρίσιμος. Ό αύ- 
τοκράτωρ Άλέξανδοος δέν ήθελε τδν πόλεμον. Ού μόνον έπεθύμει την 
κοινήν τής Εύρώπης σύμπραξιν, άλλά κάλλιον παντός άλλου έγίνωσκεν 
δτι αί μεγάλαι εσωτερικά! μεταρρυθμίσεις του έ'χρηζον έτι ειρήνης μα-, 
κράς, ΐνα φέρωσι τούς καρπούς αυτών. Την γνώμην τκύτην συνεμερίζοντο 
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δτε Gortschakow καί δ Schouwalow’ την δέ ρήξιν άπήτουν δ Τγνάτιεφ, 
ο Μιλιοότιν καί τά κομιτάτα. 'Ο αύτοκράτωρ δέν παρεσόρθη ύπδ τοΰ 
ρεύματος, τούτου είμη βαθμηδόν κα! κατ’ ολίγον’ παρεσόρθη δμως έπι τέ
λους και τή 12 Απριλίου 1877 ήρςατο δ άγων εκείνος, δστις εντός 10 
μηνών έπέβκλεν εις την Τουρκίαν την έν Άγίω Στεφάνω συνθήκην. Διά 
της συνθήκης ταότης τδ νεογνδν τεκνίον τών κομιτάτων έκλήθη νά κυ>- 
οερνήσγ την εύρεΐαν χώραν την άπλουμενην άπδ τοΰ ’Ίστρου μέχρι τοΰ 
Αιγαίου και άπδ τοΰ Εύξείνου μέχρι της Άλβκνίας. Είς τούς παλαιμά
χους αύτοΰ αδελφούς έρρίφθησαν ολίγα τινά δστα. Αί άλλαι χριστιανικά! 
φυλαί. "Ελληνες και Αλβανοί, ουδέ μνείας ήξιώθησαν. Πόλεμος καί συν
θήκη δέν έγένοντο είμη 'ίνα δημιουργηθνί μέγα βουλγαρικόν κράτος περί- 
λαμβάναν την Βουλγαρίαν, την Θράκην κα! την Μακεδονίαν, την μέν 
πρώτην ολόκληρον, τάς δέ δυο τελευταίας, πλην μόνης της Κωνσταντι
νουπόλεως, της Καλλιπόλεως, κα! της Θεσσαλονίκης μετά τών άμέσων 
αύτών περιχώρων,

Τά κομιτάτα καί οί ήγέται αύτών έθριάμβευον. Μετ’ ολίγον όμως 
κπεδείχθη δπόσον δ καλός αύτοκράτωρ είχε δίκαιον δτε έδίσταζε νά κή
ρυξή τδν πόλεμον άνευ τής συμπράξεως τής Εύρώπης. Ή σύμ.πραξις έπηλθε 
μετά εκατόν ακριβώς ημέρας άφ’ ής έτελέσθη ή έν Άγίφ Στεφάνω πα- 
νηγυρις. Άλλ.’ ήδη παρέστη είς μέσον ούχί ΐνα ρυθμίσγ άπδ τοΰ ίσου πρδς 
την Ρωσίαν τά άνατολικά πράγματα, ώς -ήθελε συμβή άν έγίνετο προ 
τοΰ πολέμου’ παρέστη ΐνα έπιβάλγ την θέλησιν τών δυνάμεων είς τον 
άναλώσαντα έν τφ μεταξύ τούς πόρους κα! τούς στρατούς αύτοΰ νικητήν. 
Τωόντι διά τής εξαίσιας δεξιότητος καί της άνενδότου έπιμονής τοΰ 
πρίγκηπος Βίσμαρκ, τή 1 ’Ιουνίου 1878 συνεκροτηθη μέν έν Βερολίνφ, 
«σύνοδος δλων τών μεγάλων δυνάμεων, συνωμολογήθη δέ έντδς ένδς μη- 
νος η συνθήκη, η ρυθμίσασα τδ μέγα ζήτημα. Διά τής συνθήκης ταότης 
καί τών παραρτημάτων αύτής καί τών παρακολουθημάτων, ή Βουλγαρία 
περιωρίσθη είς την μεταξύ ’Ίστρου καί Αϊμου χώραν1 η Αύστρία έλαβε 
την Βοσνίαν καί την Έρζεγοβίναν*  η 'Ελλάς τδ πλεΐστον τ·ης Θεσσαλίας 
καί μικράν της Ηπείρου άπορρώγα" η Αγγλία την Κύπρον και την Αί
γυπτον· η Γαλλία την Τύνιδα’ είς δέ την Ρωσίαν δέν παρεχωρηθησαν 
είμη έν Εύρώπγ μέν η Βεσσαραβία, έν Άσίιρ δέ τδ Κάρς, τδ Άρδαχάν καί 
τδ Βατούμ. ’Εν άλλαις λέξεσιν έν Εύρώπγ, η Ρωσία επέστρεψεν είς ήν 
ίςτο θέσιν πρδ 66 ετών, τώ 1812, δτε κατά πρώτον έλαβε την Βεσσαρα- 
βίαν, ην έπειτα τφ 1856 εϊχεν άποβκλει.

Τοιαΰτα υπήρξαν τά άμεσα καί έμμεσα άποτελέσματα τοΰ ρωσοτουρ- 
κικοΰ πολέμου. ’Επιτρέπεται άρά γε νΰν νά εέπωμεν άσφαλεστερον η άλ
λοτε μέχρι τίνος θέλει διαρκέσει η νέα αυτή τών πραγμάτων κατάστασις; 
Έαν άναλογισθώμεν δτι η Τουρκία καταπολεμούμενη έν διαστηματι 167
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ετών άδιαλείπτως σχεδόν ύπδ τής Ρωσίας, δέν εΐχεν άπολέσει είμή την 
άρκτικήν τοϋ Εύξείνου Πόντου παραλίαν, ένώ κατά τά από τοΰ 1878έξ 
έτη περιωρίσθη έν τή ηπειρωτική Εύρώπη διά μιας είς μόνην την Θρά
κην, την Μακεδονίαν, την ’Αλβανίαν καί την ’Ήπειρον' τδ δέ έτι.σπου- 
δαιότερον, δτι ή ’Αγγλία και ή Αυστρία, έξ ών ή μέν πρώτη ανέκαθεν 
ή δέ κατά τά τελευταία εκατόν έτη, ύπήρξαν οί θερμότεροι πρόμαχοι της 
ακεραιότητας τοϋ δσμκνικοΰ κράτους, έπέβκλον ήδη χεϊρα πλατείαν έπί 
τδν ιματισμόν αύτοϋ, βεβαίως έκ πρώτης δψεως η κατάλυσις φαίνεται πι- ’ 
Οανωτέρα της συντηρήσεως. Έάν όμως έξετάσωμεν προσεκτικώτερον, έοτω 
καί άκροθιγώς, τά πράγματα, αί πιθανότητες αυται ένδεχόμενον ν’άντι- 
στοαφώσιν.

Αν άποσπασθεϊσαι άπδ της Τουρκίας χώραι δύνκνται νά διακριθώσιν 
είς δύο τάξεις- τάς-άποδοθείσας εις τούς ιθαγενείς καί τάς ύπο τινων ξέ
νων δυνάμεων καταληφθείσας. Αί πρώται, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, 
ώκοϋντο ύπδ ομοφύλων άμα καί ομοθρήσκων οιοι ήσαν οί Ρωμοΰνοι, οί 
Βούλγαροι, οί Σέρβοι, οί "Ελληνες· αί δεύτεραι ή ήσαν χώραι είς τήν κα
τοχήν των οποίων δέν ένδιεφέροντο πολύ αί άλλαι δυνάμεις, όπως ή Βοσνία 
καί ή Έοζεγοβίνα, ή ήσαν .χώραι τών οποίων τήν κατάληφιν δυσκόλως 
ήδύναντο νά παοακωλύσωσιν αί δυνάμεις αυται, οΐον ή Κύπρος, ή Τυνις 
καί ή Αίγυπτος. Ναι μέν ή Τουρκία- περιωρίσθη έν τή ηπειρωτική Ευ
ρώπη είς τ-δ τριτημόριον περίπου τών όσων άλλοτε ήρχεν αμέσως ή εμ
μέσως’ αλλά τά καταλειφθέντα αύτή οίκοΰνται ύπδ ιθαγενών ή ομο
θρήσκων μέν ούχί δέ καί ομοφύλων, ή ομοφύλων μέν ούχί δέ και ομοθρή
σκων. Πλήν τούτου αί χώραι αυται, ώς έκ τής πολιτικής καί γεωγρα
φικής αύτών Θέσεως συνδέονται μέν στενώς πρδς ζωτικώτατα καί άντι- 
■στρατευόμενά συμφέροντα όλων σχεδόν τών δυνάμεων, εΐνε δε και εις 

- ,άπάσας τάς δυνάμεις προσιταί. Έκ τούτου έπεται ότι είτε ή είς τούς 
. ιθαγενείς παραχώρησις, εί'τε ή ύπδ τών δυνάμεων κατάληψις τών έν Εύ- 

-ρώπγι περιλειπο’μένων κτήσεων τοϋ δσμανικοΰ κράτους, παρίστησι πολύ 
πλείονας δυσκολίας τών δσαι ύφίσταντΟ ώς πρδς τάς κτήσεις ών ώρίσθη 
ήδη άλλως ή τύχη. Τόγε νΰν λοιπόν ή Υ. Πύλη είνε ό χρησιμότερος αύ
τών θεματοφύλάξ, άτε προλαμβάνουσα πάσαν εμφύλιον έν αύταϊς ρήςιν, 
καί πάσαν περί αύτών φοβεράν τών δυνάμεων σύγκρ'ουσιν.

• 'Υπολείπεται, ώς είκός, πάντοτε τδ άπροσδόκητον. Καί έν τών απροσ
δόκητων τούτων εΐνε βεβαίως τδ από τίνος χρόνου έν Κωνσταντινοϋπόλει 
συμβαινον. ΤΓκυβέρνησις, άνατρέπουσα κατάστασιν πραγμάτων τετρακο- 
σιέτη, επιχειρεί άνευ ούδενδς λόγου νά έξευτελίση τδ άςίωμα καί νά 
προσβάλη τά δίκαια τής ελληνικής εκκλησίας, ητις άλλο δεν ζητεί ει 
μή τήν συντήρησιν τοΰ ύπδ τής έν Βερολίνω συνθήκης ορισθεντρς καθε
στώτος· καί μή άρκουμένη είς τοϋτο περιβάλλει διά τής ίδιαζούσης αύτής
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εύνοιας- την βουλγαρικήν εξαρχίαν, ή’τις παρασκευάσασκ άπαξ τήν συν-’ 
θήκην τοΰ αγίου Στεφάνου, προδήλως αγωνίζεται διά τών αύτών τοϋ 1870 
μηχανημάτων νά άναστηλώση αύτήν καταπεσοΰσαν.. Εύχόμεθα νά κατα
νόηση εγκαίρως ή 'Υψ. Πύλη ποϋ ενδέχεται νά φέρη αύτήν τδ ολίσθημα 
τούτα. Έπι τέλους ή Εύρώπη δέν είμπορεΐ.νά . τήν σώζη καθ’ έκάστην. 
Ή πολιτική τέχνη δμοιάζει ολίγον τήν ιατρικήν, ήτις θεραπεύει μέν πολ- 
λα νοσήματα, αλλα την αυτοκτονίαν ύεν δύναται νά θεραπευση.

Κωνσταντίνος ΕΙαπαρ,οηγόπουλος

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΟΣ TOP ΑΟΥΘΗΡΟΓ

Κατα το μόλις λήςαν έτος 1883 συνεπληρώθησαν τετρακόσια έτη άπδ 
τής γεννησεως τοϋ Λούθηρου, τοϋ πρώτου ίδρυτοΰ τοΰ προτεσταντισμ,οΰ, 
ιδίως τοΰ λουθηρανισμού. Ή Γερμανία σχεδόν άπασα καί πάσαΐ" αί άλ
λαι χώρκι, εν αις είναι έξηπλωμενη ή λουθηρανική μέταρρύθμισις, έπα- 
νηγυρισαν τήν έυρτη? ταύτην τής τετρακοσιετηρίδος αύτοϋ μεγαλοπρε
πέστατα. ’ίδιως έν πόλεσιν, έν αΐς ο μέγας μεταρρυθμιστή; είργάσθη, καί 
αϊτινες συνδέονται στενώς μετά τοΰ βίου του, αί τελεταί έγένοντο μετά 
μεγάλης πομπής, ρήτορες δέ διαπρεπέστατοι, έξοχοι καθηγηταί τής 
θεολογίας καί . ιεροκήρυκες εξύμνησαν κατ’αύτάς τάς πράξεις αύτοϋ ήτοι 
τδ έργον τής μεταρρυθμίσεων, ε-ίς τδ όποιον κατά τήν κρίσιν αύτών Οφεί
λει ού μόνον ή Γερμανία καί αί άλλαι λουθηρανικαί χώρκι τήν θρησκευ
τικήν αυτών προοδον, αλλά καί άπατα ή νεωτερα Εύρώπη τήν πρόοδον 
αυτής καί έν τή πολίτική έλευθερίγ καί έν τή έπιστήμη. Βεβαίως έν τοις 
έπαινοι; τούτοι; έρρήθησαν καί πολλαί ύπερβολαί, ώς σύνήθες τοϊς έγκω- 
μιάζουσιν., άλλ’ άφ’ ετέρου πρέπει καί πας άμερόληπτο; καί ώπάθής κρι
τής τής ανθρώπινης ιστορία; νά δμ-ολογηση, δτι ό Λούθηρος άνήκει είς 
τους μεγάλους ανδρας τής ιστορίας, δτι ή έμφάνισίς του καί ένέργεια 
επηνεγκεν μεγίστην άλλοίωσιν είς τδν εύρωπάϊκδν κόσμον, καί δτι. τδ 
εργον του εσχε σπουδαιότατα αποτελέσματα, ών τάς συνέπειας μ,έχρι 
.τής σήμερον αισθάνεται πάσα ή Εύρώπη. Ό Λούθηρος-ύπήρξεν εις τών 
ολίγων εκείνων άνδρών, οϊτινες δέν έρχονται, δπως οί συνήθεις άνθρωποι, 
εις τδν κόσμον καί παρέρχονται χωρίς νά άφήσωσιν ίχνη τής διαβάσεώς 
των, αλλα συγκινοΰσι διά τών ιδεών καί έργων των τήν σύγχρονον επο
χήν τών καί εγχαράττουσι βαθύτατα καί άνεξαλείπτοις γράμμασι τδ 
δνομα αύτών έν τή δέλτω τής άνθρωπίνης ιστορίας.
f * Άνεγνώσβη ίν τφ Συλλόγω 13 Ίανουαρίον 1881.
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'Ο Λούθηρος μετερρύθμισε τήν δυτικήν εκκλησίαν. Τοϋτο είναι τό.μέγκ 
έργον του.’Ανάγκη μεταρρυθμίσεως τής δυτικής εκκλησίας υπήρχε,. διότι 
καί ένεκα τής βαρβαρότητας τών λαών τής δύσ.εω; κατά τούς μέσους αιώ
νας, ο'ίτινε; ήσαν ή νηπιώδης και παιδική ηλικία αύτών, καί ένεκα τών 
φιλαρχικών τάσεων τών παπών και τοϋ δυτικοϋ κλήρου ό γριστιανισ/ι&ς 
ιΐχεν έν tfj ρωμαϊκή έκκ.ΙιμΊα κατά πο.ΙΛους Λόγους έϊαγριιωθή καί δια- 
στραφή. 'Η χριστιανική διδασχαΛία ε?χεν έν πολλοϊ’ς διαφθαρή, ώς άρκοϋσι 
νά άποδείξωσιν αί περί συγχωροχαρτίων καί περί πουργατορίου διδασκα
λίαν Οί τότε θεολόγοι αντί νά έλέγχωσι τήν πλάνην καί νά άναζητώσι τήν 
αλήθειαν διά τής έρευνης τής αγίας Γραφής και τή; μελέτης τών αρχαίων 
πατέρων καί διά τής φιλοσοφικής έξετάσεως τής θρησκευτικής φυσεω; του 
άνθρώπου, έσπούδκζον διά σοφισμάτων νά δικαι,ολογώσι τάς πλάνας καί 
καταχρήσεις τής εκκλησίας καί κατέτριβον τον χρόνον αύτών εις μικρο- 
λόγους, άκαρπους καί γελοίας πολλάκις έρευνας καί συζητήσεις. Εις τίνα 
οϊκτοάν κατάπτωσιν κατήντησεν επί τέλους ή σχολαστική θεολογία δει- 
κνύουσι τά ζητήματα,. περί α καθώς λεγει ό ’’Ερασμος (εν τή ερμηνειγ 
του εις το χωρίον Α'Τιμοθ. ά, 6) έν ταΐς πλεισταις ,σχολαΐς ησχολοΰντο 
οξ τότε θεολόγοι. Τοιαϋτα ήσαν π. /. ών □ ©εός δυναται οίρνδήπο.τε κακόν 
καί αύτό το μίσος προς εαυτόν·να διαταζ’/ι και να εμποδίση καλόν τι, 
ών δυναται νά μ.εταδώσγ τήν δυναμιν τοϋ δημιουργεΐν, ών ο λόγος τοϋ 
Θεοΰ ήδύνατο νά γίνη κάνθαρος ή κολοκύνθη, ως εγενετο άνθρωπος, ών 

' δυναται ο πάπας νά έπιτάσση τοΐς άγγελοι;, ών δυναται να εζαφανίση 
δλόκληρον τό πουργατόριον ! ΤΙ Γραφή ήρμηνευετο ατελώς, διότι αι αρχι- 
καί γλώσσαι αύτής ή εβραϊκή καί έλληνικη ήγνοοϋντο, η εζηγησι; έγίνετο 
SV ΤΓ-?] ΧοδΐζνίζΨί · [ΛεΤΟζψ.ρΧίΐεΐ *l$p<i)VU|AGU.  Η XptTCAiT) 7}T0.

στήμη τότε. Τά δέ δόγματα δέν έξητάζοντο μετά αληθούς, φιλοσοφικού 
πνεύματος, εΐσδύοντος εις αυτήν τήν θρησκευτική*  φυσιν τοϋ ανθρώπου, 
άλλ’ ή φιλοσοφία θεωρούμενη ώς απλή δούλη τής θεολογίας, εχρησιμ,ευεν 
εις το νά ύποστηρίζή συνήθως δια σοφισμάτων και τας μάλλον ημαρτη- 
μένας δοξασίας. Τοϋ μέν ονόματος τής φιλοσοφίας καί τών φιλοσοφικών 
δρων καί λογικών κατηγοριών τοϋ Άριστο τέλους ιδίως εγινετο μεγάλη 
χρήσις καί κατάχρησϊς δυναται τις, εϊπεΐν άλλ’ άληθης φιλοσοφική μορ- 
φωσις καί άληθής εφαρμογή τοϋ φιλοσοφικώς, τ· έ. κατα τον ορθόν λόγον 
σκέπτεσθαι δέν έλάμβανε χώραν. Έγίνετο άλλαις λεξ§σι τυπική χρήσις 
τής φιλοσοφίας, ούχί δέ πραγματική. Πόσον ολίγον ήννόουν οί σχολαστι
κοί τήν άρχαίαν έλληνικήν φιλοσοφίαν, αρκεί να δειξη το οτι τον Πλά
τωνά καί’Αριστοτέλη έγνώριζον καί άν.εγίνωσκον ούχί.έν τοΐς πρωτοτυ- 
ποις, άλλ’έν ταΐς άρκοικαΐς μεταφράσεσι, Ταϋτα λέγοντες δέν έννοοΰμεν νά 
ύποτιμήσωμεν εντελώς τήν άξίαν ένίων σχολαστικών. ’Έξοχα πνεύματα 
βεβαίως άνεφάνησαν καί μεταξύ αύτών. ’Άνδρε;, οΐοι υπήρξαν ’Άνσελμος

δ Κανταβριγίας, ό Άβελάρδος, δ Αομβάρδος, δ ’Αλβέρτος Μάγνος, δ Θωμάς 
Άκινάτος, ό Σκώτος καί δ Βοναβεντουρας, δέν είναι συνήθη πνεύματα, 
και άπασαι αί έποχαί τής ανθρωπότητας δλίγους άνέδειξαν τοιούτους 
νόας. Ίδιως δέον νά θαυμάση τις έν αύτοΐς τήν λεπτότητα τοϋ πνεύμα
τος, ,ήτις έδεικνυετο έν τή διαλεκτική αναλύσει τών δογμάτων καί έν 
ταΐς αιθεριαις θεωρίαις περί αύτών, καί τόν άκαταπόνητον ζήλον αύτών 
εν τή συγγραφή όγκωδεστάτων θεολογικών βιβλίων. ’Αλλά καί οί μεγάλοι 
άνδρες είναι πάντοτε τέκνα τής εποχής των, καί φέρουσι τήν σφραγίδα 
αύτής. Ή έπιστήμη εύρίσκετο τότε έτι έν σπαργάνοις*  τά φώτα ήσαν 
δλ,ίγα’ οί χρόνοι έκεϊνοι ήσαν άκόμη χρόνοι σκότους. Πολλοί σχολαστικοί 
ήσαν μεγάλοι θεολόγοι ώς νόες, καί ών έζων σήμερον μετά τών νέων φώ
των θά όιέπρεπον ώς εξοχότατα πνεύματα’ αλλά τότε είργάζοντό διά 
τών πνευματικών μέσων τής εποχής των, έκέκτηντο μόνον τόν πνευμα
τικόν πλοϋτον τών χρόνων εκείνων. Εντεύθεν αί ελλείψεις τής σχολα
στικής θεολογίας. Καί ή Λατρεία δέ κατήντησε παρά τοΐς δυτικοί; τότε 
ένεκα.τής βαρβαρότητας τών χρόνων εις βχι εύχάριστον κατάστασιν. Αί 
τελεταί περιεβλήθησαν μαγικόν τινα χαρακτήρα, διότι έπιστεύετο, δτι 
ενεργοϋσιν ex opere operate, τ. έ. δτι ώφελοϋσιν άφ’ εαυτών χωρίς νά 
ήναι αναγκαία αγαθή προδιάθεσις παρά τοϊς μετέχουσιν αύτών (δοα τόν 
σχολαστικόν Γαβριήλ Βίελ Sententt. 1. IV. D. I. 31). ΤΙ προσευχή καθ’ 
έαυτήν απλώς άπαγγελλομένη ένομίζετο, δτι έπενήργει επωφελώς έπί 

. τόν λέγοντκ ώς έπφδή τις- διό έπεβαλλετο πολλάκις τοΐς μετανοοϋσι 
προς σωτηρίαν αύτών νά λέγωσι ΙΟΟΟάκις ή ΙΟΟάκις τής ημέρας τό 
Pater Noster καί Ave Maria. Ένώ δέ αί τελεταί έπολλαπλασιάσθησαν 
καί αί έορταί έγενοντο αναρίθμητοι, ώστε νά έθίζωσι τόν λαόν εις τήν 
άργίαν, παρημεληθη πολύ τό κήρυγμα τοϋ εύαγγελίου, σπανιότατα 
•άκουόμενον. ‘Η λατρεία, διότι άλλως έγίνετο καί λατινιστί έν γλόσση 
δηλ. μή εννοούμενη ύπό τοϋ λκοϋ, κατέπεσεν ούτως είς νεκρόν τινα τύπον 
μηχανικώς έκτελούμένόν. 'Ομοίως καί ή διοίκησες τής ρωμαϊκής εκκλη
σίας είχε καταλήξει είς τέλειον καί άπεριόριστον δεσποτισμόν. Ό πάπας 
ήτο τό παν, συγκεντρών έν έαυτφ καί άπορροφών άπασαν τήν έκκλησια- 
στικήν εξουσίαν.’Από τής διά τοϋ Πιπίνου μάλιστα άναδείξεως τοϋ πάπα 
καί ώς κοσμικού ήγεμόνος τής Ρώμης οί επίσκοποι ταύτης ίκανοποιοΰν- 
τες τούς αύταρχικούς αύτών πόθους καί επωφελούμενοι τής άμαθείας καί 
τής πρός αύτούς εύλαβείας τών τότε έτι βαρβάρων άγγλοσαξωνικών λαών 

• τής δύσεως*  κατόρθωσαν κατά μικρόν ού μόνον τήν εκκλησιαστικήν έξου- 
σιαν νά συγκεντρόσωσιν εις εαυτούς καί νά ύποτάξωσιν τελείως έαΰτοϊς 
■τούς κατά τόπους μητροπολίτας καί τάς επισκοπικά; συνόδου; τών δια
φορών χωρών καί αύτάς τάς.τότε γενομένα; οικουμενικάς λατινικά; συν
όδους, ώς ώς άπλα συμβούλια εαυτών μετεχειρίζοντο, άλλα νά ύπόβά- 
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λωσιν ύπό τήν δύναμίν των καί αύτήν την πολιτικήν εξουσίαν, τούς βα
σιλείς καί τούς αύτοκράτορας. Οί αιώνες έκεΐνοι έν τή παιδική αυτών, 
άπλότητι έπίστευον, οτι άθεος έδωκε πάσαν την εξουσίαν τώ πάπγ,· 
την τε έκλησιαστικήν κζί την πολιτικήν καί ότι τήν τελευταίαν ταυτην 
αυτός έκουσίως παραχωρεί τοϊς βζσιλεϋσιν ώς έντελοδόχοις αύτοϋ. Ό πά- 
πχς ένόμιζον οτι δύναται νά δί^γι τά στέμματα' αυτός δικαιούται νά 
άνχβιβάζνι καί καταβιβάζη τούς βασιλείς" οί βασιλείς δφείλουσιν έπι*  
σκεπτόμενοι τήν Ρώμην νά άσπάζωνται τόν πόδα τον πχπ'χ ! "Ο,τι είπε 
Γρηγόριος ό Ζ', δτι καθώς ή σελήνη λαμβάνει τό φως αυτής άπο τοϋ 
ήλιου, ούτω καί ή κοσμική άρχή λαμβάνει τήν έαυτής έςουσίζν παρά τοϋ 
πάπα, ήτο λίαν διαδεδομένη τότε παρά τοΐς δυτικοΐς λαοΐς πεποίθησις. 
Καί είναι μέν άληθές, δτι ένεκα τής βαρβαρότητας τών πότε ηγεμόνων 
ή ύπεροχή αυτή τών παπών καί παρέμβασις εις τά τής διοικήσεως τών 
κρατών, ρσάκις έτύγχαναν έπί τοϋ επισκοπικού θρόνου τής Ρώμης καθη·*  
μενοι άνδρες πεφωτισμένοι και χρηστοί, ήτο ωφέλιμος, διότι περιεστελλε 
τούτο τήν ωμότητα των άρχόντων καί έσωζεν ενίοτε τούς λαούς άπο 
άδικων καταπιέσεων' άλλ’ οί πλεΐστοι τών παπών κατε.χρώντο ύπέρ τών 
εγωιστικών αυτών σκοπών της απολύτου ταύτης εξουσίας, ην η φοθα. των 
πραγμάτων είχε δώσει αύτοϊς. ’Έπειτα ή κηδεμονεία αύτη, ήν ό παπι
σμός είχε σφετερισθή έπί τής πολιτείας, είχε λόγον τινά ύπαρξεως, έφ’ 
όσον έπεκράτει τελεία πολιτική αύθαιρεσία καί βαρβαρότης' άφ’ δτου 
δμως ήρχισαν οί λαοί τής δύσεως νά έξέρχωνται τής καταστάσεως ταυ- 
της καί νά άναπτύσσωνται, ήσθάνθησαν δικαίως αί κυβερνήσεις ώς λίαν 
επαχθή τον ζυγόν τής κηδεμ-ονείας ταύτης καί έστεναζον ύπό το βάρος 
αύτοϋ. Έν γένει ή κατ’ άρχάς πατρική παπική έξουσία κατήντησε ταχέως 
βαρύτατος πνευματικός δεσποτισμ,ός έπικαθημενος ώς εφιάλτης επι τών 
κυβερνήσεων καί τών λαών τής δύσεως. Ό παπισμός έπίΐζε τας κυβερ
νήσεις' έπίεζε τούς λαούς' έπίεζε τήν επιστήμην' έπιεζε την συνειδησιν. 
•'Όπλα αύτφ έχρησίμευον οί διωγμοί, αί έζορΐκι, οί άφορισμοί, αι απα
γορεύσεις (loterdicta), ή ιερά έξέτασις, όργανα δέ προ πάντων τα μοναχι- 
■κά τάγματα. Οί βασιλείς έπρεπε νά κυβερνώσι κατα την Οελησιν και τα 
:συμφέροντα τοϋ πάπα' οί θεολόγοι καί επιστήμονες νά διόασκωσιν ο,τι η 
-έν Ρώμη άλάνθζστος πυθία έχρησμοδότει' ή άνθρωπινη συνειδησις ητο 
•έν γένει δεδεσμευμένη ύπό τοϋ παπισμού. 'II ταπείνωσις, δ διωγμός, ο 
ιάφορισμός, ή πυρά αυτή περιέμενον πάντα άνθιστάμενόν εις τον παντο
δύναμον τούτον επίγειον Θεόν. Ό ’Ερρίκος Δ/ βασιλεύς τής Γερμανίας εν 

. πλήοει ταπεινώσει περιβεβλημενος τό ένδυμα τών μετανοουντων εν τώ 
■ φρουρίω τής Κχνόσσης ζητεί γονυπετής συγχώρησιν παρά τοϋ παπα Γρη· 
γορίου τοϋ Ζ', πρός δν είχεν ερίσει. ’Ιωάννης δ Άκτήμων βασιλεύς τής’Αγ- 

■ γλίας έρχεται εις Ρώμην ίνα έξευμενίσ·ρ τόν κατ’ αύτοΰ δργισθεντα πα- 
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παν Ίννοκέντιον τόν Γ', καί σώζει τήν βασιλείαν του τότε μόνον, δτε άνε- 
γνώρισεν αύτήν ώς παπικόν φέουδον. Ό Ούίκλεφος έξοοίζεται, δ Ουσος, δ 
'Ιερώνυμος έκ Πράγης καί δ Σκβοναρόλας κκίόνται έπί πυοας, διότι έτόλ- 
μησαν νά καταδικάσωσι καταχρήσεις τής ρωμαϊκής έκκλησίας» ’Ολίγον 
βραδύτερου δ Γαλιλαίος όπως σώση τήν ζωήν του άναγκάζεται νά. δ-χολο- 
γήσή ενώπιον τής παπικής άνακρίσεως, ότι ή ιδέα, ότι ή γή στρέφεται 
περί τών ήλιον είναι αιρετική ! Ού^έποτε άλλοτε ή Εύρώπη εύρέθη ύπό 
φοβερώτερον δεσποτισμόν. ΊΙ κατάστασις ήτο άφόρητος. Καί τά η·0ι; δέ 
τοϋ κλήρου καί τοϋ λαοϋ ήσαν άνάλογα τή όλγ καταστάσει. ΊΙ άναγ- 

«καστική άγαμίά άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου ή μεγάλη -δύναμίς και δ υπέρ
μετρος πλούτος τής έκκλησίας είχον διαφθείρει τόν κλήοον. ΊΙ παπική 
αυλή ήτο κέντρου μεγάλων σκανδάλων. Τρυφηλότης καί άκολασία έβα- 
σίλευον έν'Ρώμη παρά τοϊς άνωτάτοις λειτουργοΓς τής έκκλησίας. Καί δ 
Λούθηρος και ο Ζβιγγλιος επεισθησαν τελείως περί του άδιορθώτόυ τής 
ρωμαϊκής εκκλησίας, οτε ελθοντες εις 'Ρωμήν είόον έκ τοϋ σύνεγγυς τήν 
εκεί επικρατούσαν οιαφθοραν. Είναι γνωστόν διά ποιου απαίσιου δνόμάτος 
χαρακτηρίζει ή ιστορία τήν έποχήν τών παπών τοϋ Γ αίώνος, δτε εύτελή 
γύναια, ή Μαρόκίά καί ή Θεοδώρα, άνεβίβαζον καί κατεβίβαζον τούς ανώ
τατους της ρωμαϊκής εκκλησίας αρχοντάς, και τι διηγείται περί τοϋ κατά 
τά τέλη τοϋ ΙΕ' καί άρχάς τοϋ 17’ αίώνος παπεύσαντος ’Αλεξάνδρου τοΰ"7', 
δστις πε^ι ουδενος άλλου εφροντιζεν ει μη πώς να περιβάλλη -διά τιμών 
και πλουτου τους πεντε νόθους υιους του και ιδίως τόν αύτώ άγαπητόν 
Καίσαρα Βόργιζν. Ταΰτα λέγοντες δέν έννοΌϋμεν, ότι έπί τοϋ παπικ'άϋ 
Θρόνου δέν έκάθηδαν καί χρηστότατοι άνδρες, οίος ήτο καί αύτός δ Γρή- 
γόριος Ζ . ’Αλλά τό σύνηθες ήτο, ότι ή' άπεριόριστος εξουσία, μεθ’ ής 
ήσαν περιβεβλήμένοί, καί δ πλούτος, έν ω έζων, έξήσκουν λίαν επιβλαβή 
επιρροήν έπί'τοϋ ή'θους καί τοϋ βίου τών τότε παπών. Τά αύτά αΐ'τια 
ίδιέφθείραν καί τόν λοιπόν κλήρον. "Οτε έγένετό ή έν Κωνσταντία οικου
μενική λατινική σύνοδος (1414 —18), εις ήν συνέρρευσαν περί τάς 15 
χιλιάδας κληρικών, ήκολούθησαν όπως διασκεδάσωσιν αυτούς καί συνέ- 
κεντρώθησαν εις τήν αύτήν πόλιν πολλαί χιλιάδες ύποκριτών, μουσικών 
θεάτρων, γελωτοποιών καί φαύλων υποκειμένων ! 'Υπήρχε βεβαίως εύσέ- 
~βεια παρά τώ λαώ κατά τούς αιώνας έκείνους, άλλ’ ήτο εύσέβεια βαρβά
ρων λαών, άναμεμιγμένη μετά δεισιδαιμονιών καί προλήψεων καί ώς έπί 
'τό πλεϊστόν περ^ριζομένη εις έξωτερικούς τύπους, εις νηστείας μόνον, 
μακράς προσέυχάς, άποδημίας εις ιερούς τόπους καί τά τοιαΰτα, ενώ δ 
βίος τών έύσεβών τούτων ήτο πολλάκις πλήρης σκληροτήτων καί άπαν- 
θρωπιών, ακολασίας, πλεονεξίας καί άλλων εγκλημάτων. Υπήρχε λοιπόν 
εύσεβειά μάλλον έ'ωτερικών τύπων, ή ευσέβεια τής καρδίας, μαρτυρου- 
μενη εν τώ βιιρ δι’ έργων άγαθών. 'Υπήρξαν βεβαίως τότε, καί ·πολ
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λοί άληθώς άγιοι άνθρωποι, ψυχαΐ άγναί καί θεΐαι, οϊα ή τοϋ μεγάλου 
Βερνάοδου τοϋ έκ Κλερβώ, ά.\\χ τά τοιζΰτα παραδείγματα γνήσιας εύ
σεβείας ήσζν σπάνια και εξαιρέσεις. Ό συνήθης τόπος της εύσεβείας ήτο 
ή κατά τδ φαινόμενου καί κατά τόπον ευσέβεια. Ό μεσαίων έχει τοϋτο 
τδ ιδιάζον, δτι αί μέγισται αντιθέσεις ήδόναντο νά παρατηρηθώσιν έν τφ 
βίφ τών ’λαών. Άπήντα τιςτήν τολμηροτέραν άνταπάρνησιν ολίγων παρά 
τφ κτηνωδεστέρω έγωϊσμφ τών πολλών, τδν λεπτότερον ίπποτικδν σε
βασμόν παρά τισι πρδς τά δικαιώματα τών άλλων παρά τή βζρβαρωτέρη 
βία τοϋ πλήθους, παρά τισι την άναισχυντοτέραν περιφρόνησιν πρδς τά θεία 
παρά τή παχυλωτέργ άμαθείφ και δεισιδαιμονία τών πολλών. Ή άθλια 
ήθική κατάστασις τοϋ πλήθους συνείχετο μετά της άμχθείας αύτοΰ. Δη
μοτική έκπαίδευσις σχεδόν δεν ύπέρχεν. 'II άνάγνωσις της Γραφές άπη- 
γορεύετο τφ λαφ (Concil. Tolosan. a. 1250.C. 14. Concil. Biterr. a. 1246. 
C. 36). Τδ κήρυγμα σπανίως ήκούετο. Μετά ταΰτα τί ήδύνατό τις νά 
ποοσδοκά παρά τοϋ λαοϋ ; Πόσον έσφαλμέναι ήθικαί άρχαί παρά τουτιρ 
έπεκράτουν, άρκεϊ νά δείξη τοϋτο, δτι εις τδ αγαθόν έργον καθ’ εαυτό, 
ασχέτως πρδς την πρόθεσιν τοϋ πράττοντος, ε&ίδετο δλη ή άζία. Ή άγα- 
θή πράξις έθεω'ρεΐτο ύπδ τοϋ λαοϋ ώς opus operation. Δόγμα μέν δεν ήτο 
ή τοιαυτη δοξασία, ήτο όμως πρόληψις λίαν διαδεδομένη και ύπο τής 
εκκλησιαστικές πράξεως βεβαιουμένη. Τόσον είναι τοϋτο αληθές, ώστε 
τινές ύποβζλλόμενοι ύπδ τοϋ ίερέως εις νηστείαν έμίσθουν άλλους, ϊνα 
νηστεύωσιν άντ’ αύτών. Ό άμ.αρτάνων άφ’ ετέρου ηδυνατο νά άγοράση 
την άφεσιν τών αμαρτιών του λκμβάνων έπί χρημζσι συγχωροχαρτικ 
(indulgentias). Πλήρη δέ άφεσιν τών αμαρτιών του ηδυνατο νά λάβη τις, 
έάν ηύτύχει νά άποδημήσγ εις 'Ρωμ.ην κατά τοϋ Ίουβιλζΐα έτη.

Τοιαυτη ήτο ή θρησκευτική κατάστασις της Εύρωπης, καθ’ήν εποχήν 
άνεφάνη δ Λούθηρος. Ή κατάστασις αυτή δεν ητο δυνατόν νά έςακολου- 
θήση εις τδ μέλλον' ητο ανάγκη μ.εταρρυθμίσεως' η ευρωπαϊκή κοινωνία 
έξηρχετο δσημέρκι της μεσαιωνικής βαρβαρότητας καί είχεν άνάγκην θρη
σκευτικές διδασκαλίας καθχρωτέρας, εκκλησιαστικές διοικησεως έλευθε- 
ρωτέρας, λατρείας πνευματικωτέρας και εύσεβείας άληθεστερας. Ό. κα
θολικισμός ήτο θρησκεία τοϋ μεσαίωνος, ητο θρησκεία, δπως έννοησαν 
αυτήν οί γερμανικοί λαοί έν τή πρώτη αύτών νηπιωδει και βαρβαρω κα- 
ταστάσει. Είχε λοιπόν δ καθολικισμός μετά τές παχυλές διδασκαλίας 
του, τοϋ σιδηοοϋ δεσποτικοϋ διοικητικού οργανισμού 5^>τοϋ, τές πομπώ
δους έξωτερικές λατοείας του καί τών εξωτερικών ευσεβών έργων του λό
γον ύπάρξεως ώς πρδς τούς λαούς τές δυσεως μόνον κατα τους μέσους 
αιώνας. Τοιαυτης θρησκείας έχρηζον τότε οί λαοί' η δε παπική εκκλη
σία έν τή βαρβαρότητι έκείνη ύπηρέτησεν άληθώς έπί τινα χρονον τήν δυ
τικήν εύοώπην. Οί πάπαι άπδ τοϋ Τ' αίώνος παρά πάσας τάς παρεκτρο-
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πάς των, παρά πάντα, τδν δεσποτισμόν των, έπεμβαίνοντες εις τάς ύπο- 
θεσεις τών τότε έτι άπολιτίστων γερμανικών κρατών, περιώριζον πολλά- 
κις την αυθαιρεσίαν και άδικίαν τών αρχόντων. 'Ο δυτικός κλέρος άφ’ 
έτερου καί τά μοναχικά τάγματα ύπήρξαν έπί πολλούς αιώνας ώφελι- 
μωτζτοι τοΐς λαοΐς της δυσεως. Διά τών μοναχών έξηπλοΰτο δ χριστια
νισμός εις νέας χώρας' μοναχοί ήσαν οί μόνοι διδάσκαλοι τών λαών αύτοί 
διέσωσαν έν τφ κατακλυσμώ τές μεσαιωνικές βαρβαρότητας τά γράμ
ματα' αύτοί διά τών άντιγραφών των διετήρησαν τη νεωτέρο: Εύρώπή 
τα κειμήλια τές κλασικές καί έκκλησιαστικής άρχαιότητος' αύτοί έπαι- 
δαγώγησαν έν γένει τούς τότε βαρβάρους λαούς, διδάξαντες πολλαχοΰ 
αύτούς καί αύτήν τήν γεωργίαν καί τάς τέχνας καί έκπολιτίσαντες αυ
τούς. Ή ρωμαϊκή εκκλησία έξετέλεσε τότε άληθώς σπουδαϊον προορισμόν. 
Τοϋτο ή δικαιοσύνη απαιτεί νά δμολογήσ-η τις. Άλλ’ ή ρωμαϊκή εκκλη
σία ήδη κατά τδν ΙΕ' αιώνα είχε τελειώσει τδν προορισμόν της. 'Εκάστη 
έποχή έχει ιδίας άπαιτήσεις καί άνάγκας. Έκάστη έποχή άπαιτεϊ χρι
στιανισμόν κατά ί'Οιον τύπον, προκαλεΐ ιδίαν διατύπωσιν αύτοΰ. Ή αύτή 
ούσία τοϋ χριστιανισμού ή τδ πνεύμα αύτοΰ διατυπούται κατά τούς δια
φόρους χρόνους διαφόρως άναλόγως πρδς τήν ολην κατάστάσιν τών χρι
στιανικών κοινωνιών. ’Εννοείται, ότι δ τόπος δεν είναι άδιάφορος πρδς’ 
την ούσιαν ή τδ πνεύμα τοϋ χριστιανισμού. "Οσον δ τόπος είναι, τελειότερος^ 
τόσον έκφράζει τελειότερον καί τήν ούσίαν. Άπδ τοϋ ΙΕ' αίώνος άνέτελλε- 
διά τήν δυτικήν Εύρώπην νέα εποχή, ’'ίίρξατο ή άναγέννησις τών γραμ
μάτων καί τών τεχνών’ ή τότε άνανεωθεΐσα ελληνική παιδεία διέχυσε 
νεον φώς εις τδν κόσμ<ον' ή σπουδή τών άρχαίων γλωσσών διά τών θύμα- 
νιστών παρείχε τοΐς πεπαιδευμένοις τελειότερα μέσα πρδς έρευναν τές 
ιστορίας, τές φιλοσοφίας καί τές θρησκείας' οί λαοί εκπαιδευόμενοι ήρχι- 
νζν να μ.η άρκώνται εις τήν τότε επικρατούσαν μορφήν τοϋ χριστιανι
σμού. Παρελθουσης τές νηπιώδους καί παιδικής ηλικίας του δ εύρπωαϊ- 
κδς κόσμος ή'θελε δικαίως νά χειραφετηθέ άπδ τές κηδεαονείας τών πα
πών καί τού κλήρου'ή πολιτεία άρξαμένη νά συναισθάνηται τά έαυτης 
δίκαια, έζήτει τήν αυτοτέλειαν αυτής καί ανεξαρτησίαν' ή παιδεία μ.ή’ 
ανεχόμενη πλέον τάς πεδας, άς είχεν επιβάλει αύτή δ παπισμός, έτεινεν ■ 
εις την άπελευθερωσίν της, έζήτει νά άναπνέη έλευθέρως’ οί ούμανισταί 
ού μόνον δεν ύπήκουον τφ παπισμφ, άλλά καί μετεχειρίζοντο πάσαν τήν 
εύφυ’ίαν αύτών καί τδν σαρκασμόν κατ' αύτοΰ' δ κλήρος τές Γερμανίας, 
Αγγλίας καί τών άλλων μάλιστα βορείων χωρών ήθελε νά απόκτηση>. 
πάλιν τήν άρχαίαν αύτοΰ εθνικήν ανεξαρτησίαν άπδ 'Ρώμης καί έπεζήτει 
να ελευθερωθή άπδ τοΰ παπικού ζυγού τοϋ πιέζοντας αύτόν’ δ λαός τέλος 
επαυσε πλέον νά τρεμη πρδ τών παπικών άφορισμ,ών καί πανταχόθεν 
έβόων πάντες ύπέρ της κατχργήσεως τών καταχρήσεων τές εκκλησίας, 



30 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .............

ύπ.έρ τής παύσεως τής πωλήσεως τών συγχαροχαρ.τίων,· υπέρ του .περιο
ρισμού της άπολύτου πζπιζης εξουσίας καί της άπομακρίνσεως πάντων 
τών άλλων κακών. 'Η ανάγκη τή; μεταρρυθμίσεως τής εκκλησίας έγίνετο 
δσημέραι'έπαισθητοτερα, κατα μικρόν δε εμ,ορφωθη εν αυτγ τή εκκλη
σία μεγάλη μερίς θεολόγων, επισκόπων και άλλων επιζητούσα την μεταρ- 
ρύθμισιν τ.αύτην καί έχυυσα άναγεγραμμένον έπ'ι της σημαίας αύτής τδ 
ποόγραμμα Reformatio in capite et in membris, την μεταρρύθμισιν άπδ 
της κεφαλής μέχρι τών μελών ! Ή επιθυμία αυτή ητο νομιμωτάτη’ ή 
εποχή υποδείκνυε την ανάγκην μεταρρυθμίσεως*  δ παπισμός «οφείλε νά 
ενδώση· ώφειλε νά άνεχθή μετ’ άνταπαρνήσεως την περιστολήν της 
εξουσίας του, ή'τις άπεριόριστος έως τότε ούσκ ενεκα τή; άλλοτε κατα· 
στάσεως τοϋ κόσμου, κατ’ ανάγκην έπρεπε νά περιορισθν) νϋν εντός τών 
πρεπόντων ορίων. "Οταν δ πκιδαγωγούμενος και κηδεμονευόμενος, άνδροΰ- 
τα!, παύει.άναγκαίω; η παίδκγωγησις και κηδεμονε,ια. Ο παπισμός επρε- 
πε νά περιορισθή είς την εκκλησιαστικήν του εζουσικν και εν τγ εκκλη
σιαστική δέ ταύτγ σφαίρα ωφειλε να μη εςακολουθή αρχών αυθαιρετώ;, 
άλλ’ απλώς ως κυβερνητική κεφαλή της εκκλησίας να κυβερνγ ταυτην 
κατά τούς, κανόνα; τών οικουμενικών συνόδων, &ς επρεπεν ο παπας να 
άναγνωοίστ) ως άνωτάτας άρχάς της εκκλησίας, εις άς να δυναταιτις να 
έκκαλη τάς άποφάσεις αύτοΰ' έπρεπε . πρδς τούτοις ο.ύ μόνον νά άνεχθή, 
αλλά και νά είσηγήσηται αύτδς. δ παπισμός πκσας τα; αναγκαίας βελ
τιώσεις τάς ύποδεικνυομένα; ύπδ της προοδεύσκσης εποχής η τής κοινής 
συνειδησεως καί ώ; ποδς την διδασκαλίαν, την λατρείαν κ.αι τον εκκλη- 
σιαστικδν βίον. Δυστυχώς δ παπισμός μη θέλησα; να απολεση την.απα, 
κατακτηθεΐσαν ύπέροχον. θεσιν του, όπως συνήθως οι άνθρωποι δ=,ν αφη- 
νουσιν ην είς τάς χεϊράς των έχουσιν εζουσιαν, προυτιμησεν εις παντα 
ταΰτα νά άντιτείνη τελείαν άρνησιν, τδ non possumus. Εις ματην συνο- 
κροτήθησαν αί τρεις μεγάλαι μεταρρυθμιστικαι συνοδοί της Πί,ης (1409),. 
Κωνσταντίας (14 1 4) και τη; Βασιλείας (143 1), έν αΐς άνδρες έζοχοι, οιοι 
δ Γέρσων και δ Δαϊλλυςκαί άλλοι μετά μεγάλης πολυμκθείας και εύγλωχ- 
τότατα άπέδειξαν την άνάγκην τών μεταρρυθμίσεων. Εις μα.την έν Αγ
γλία δ Ού'ί'κλεφος και διδάσκων καί γράφων διεδιδε τα; μεταρρυθμιστικας. 
ιδέας. Είς μάτην τάς ιδέας ταύτας ,μετεδιδεν εις Βοεμικν και Γερμανίαν 
δ Ουσος καί δ μ.αθητής του 'Ιερώνυμος. Είς ματην τελο^ο Σαοοναρολας ώς 
άλλος προφήτης μετά κύρους άγίου άνδρδς κατεκεραυνοβολει απο τοϋ 
άμβωνο.ς της Φλωρεντίας τάς παπικάς άξιωσεις και καταχρήσεις. Ο πα
πισμός έμεινεν άκαμπτος. Αί συνοδοί εκεΐναι διελυθησαν υπ αυ.οΰ 
άπρακτοι' οί.δέ κήρυκες εκείνοι, τη; μεταρρυθμίσεως εξωρισθησαν /] εκα- 
ησαν έπί πυράς. Οί πάπαι έθριάμβευσαν τότε*  αλλ υπαρχουσι και θρίαμ
βοι χείρονες της ηττης καί ολέθριοι τοΐς Οριαμ.βευουσι. Και ο θριαμοος.
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τών παπφν ήτο ψευδής καί πρόσκαιρος. Ή πρόοδος τής άληθείας δύνατάι ■ 
έπί τι.να μόνον χρόνον νά έπισχεθή, έπί τέλους όμως θριαμβεύει. Ή άλη>- 
θέια κέκτηταί σθένος, όύτινος στερείται τδ ψευδός' εκείνη θά βζσιλεύη 
πάντοτε έπί τέλους, τοϋτο δέ θά ύποχωρή. Οί πάπαι μη θελήσαντες τήν 
θρησκευτικήν μεταρρύθμισιν, προύκάλεσαν την θρησκευτικήν έπανάστάσιν. 
Τοϋτο είναι δ προτεσταντισμός, μετζρρύθμισις έπιβεβλημένη δι’ έπανα- 
στασεως και βίας. Οι παπαι επαθον, ο,τι αί δεσποτικαί κυβερνήσεις πά- 
σχουσι συνήθως, αίτινες έκ φιλαρχίζς και πείσματος άποκροόουσαι τάς 
ώς άναγκαίας ύπδ της κοινή; γνώμης ύποδεικνυομένας φιλελεύθερα; με
ταρρυθμίσεις, εμπιπτουσι ταχιον ή βραδιον είς την έπανάστασιν.'Τήν 
σημαίαν τή; έπαναστάσεως κατά τοϋ παπισμού έλαβεν είς τάς στιβζράς 
αύτοΰ χεΐρας εις μοναχός. Ό μοναχός ουτος είναι δ Λούθηρος, ούτινος έώρ*  
τασε κατα τδ λήςαν ε'τος τδ ημισυ τής Εύρώπης την τετρακοσιε'τηρίδ'κ 
απο τής γεννησεως του, καί §ν σήμερον η προτεσταντική Ευρώπη εξυμνεί 
ως τδν θρησκευτικόν ήρωα αύτής, τδν άπαλλάξαντα αύτήν άπδ ·τοϋ πα
πικού δεσποτισμοΰ καί δόντα αύτή τδν χριστιανισμόν, §ν έπόθει. ■

Ό Λούθηρος είχε πάντα τά προσόντα τά άπαιτούμενα ίνα άναλάβη’καί 
φερη εις πέρας τδ «μεγα τοϋτο εργ.όν τής θρησκευτικής' μεταρρυθμισεως. 
.Είχε βαθυτατον θρησκευτικόν αίσθημα, ώς άληθης καί γνήσιος γερμανός. * 
Ουδεις λαός ώς γνωστόν είναι θρησκευτικώτερος τοϋ γερμανικού, αισθά
νεται βαθυτερον την θρησκείαν. Είχε τά άναγκαΐα φώτα, διότι σπουδάσάς 
έν τφ Πανεπιστημίφ της Έρφούρτης έγένετο κάτοχος όσον ολίγοι τότε θεο- 
λογικών καί φιλοσοφικών γνώσεων, έδίδασκε δέ άπδ τοϋ 1508 ώς καθηγη- 
Τ/); μετά πολλής φημης εν τφ Πανέπιστημ.ίιρ τ^ς Βιττεμ.βέργη;.. ’Εγί- 
νωσκεν άριστα τήν έβραϊκήν ελληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν. Λατι
νιστί έ'γραφε καί έλάλει. Μετέφρασε δέ έκ μέν τοΰ έλληνικοΰ τήν Κ. Δ. 
εκ δε τοϋ έβρα’ίκοϋ τήν Π. 'Η δέ γερμανική’ αύτη μετάφρασις τί!ς άγια; 
Γραφής ύπερεβαλεν ώς γνωστόν πάσας τάς μέχρι" τότε γέρμανικάς · κάι 
είς άλλα; νεωτέρας γλώσσσας μεταφράσεις τών ιερών κειμένων, είναι δέ 
άριστούργημά ύπδ γλωσσικήν έποψίν. ΔΓ αύτης δ Λούθηρος έγένετο δ πα
τήρ της γερμανικές γλώσσης, δ δού; πρώτος τδ τελειότερον πρότυπον αύ-, 
της. 'Ως συγγραφεύς ήτο γόνιμος ώς δεικνύουσι τά πολλά έργα αύτοΰ, ώς 
ρ/)τωρ δε ευγλωττοτατος, συρων ώς διά μαγείας πρδς τάς ί§έας του" τά 
πλήθη.’Ολίγοι ρήτρες ύπήρξαν έν τώ κόσμω τόσον δημοτικοί οσον άύτός.. 
Έκέκτητο δέ καί άπασαν τήν ίζύταπάρνησιν καί ηρωικήν τόλμην, ήτι; ά- 
πητεϊτο παρά τοΰ άναλαμβάνοντος τοιοΰτον γιγάντιον άγώνα. Ό Λούθηρό; 
πρού'κειτο νά πολεμήσν; τήν φοβερωτέραν δύναμιν, ή'τις τότε υπήρχε, τήν 
δόναμιν έκείνην, ή'τις, άπδ αιώνων είχεν ύποτάξει είς τήν απόλυτον εξου
σίαν της ολόκληρον τδν δυτικόν εύρωπαϊκδν κόσμον, νά διασέίση τήν δύ-· 
ναμιν .τοΰ πάπα, είς ου τά νεύματα ύπέκυπτον τρέμοντες καί'βαισλεϊ·;
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και αύτοκράτορες και δλόκληροι λαοί. Ό Λούθηρος συνέλαβε τήν πρώτην 
Αποστροφήν κατά τοΰ παπισμού καί ήσθάνθη τήν Ανάγκην τής μεταρρυθ- 
μίσεως έκ τής άναγνώσεω; τής αγίας Γραφής. Γραφή καί παπισμός δέν 
συμβιβάζονται’ διότι ούδαμού αύτής άναγινώσκει τις περί πάπα ώς Απο
λύτου καί απεριορίστου κυρίου της έκκλησίας' ούδαμοϋ περί συγχοιρόχαρ- 
τίων καί τών τοιούτων. Έπεστήρίχθη δέ έν τή πεποιθήσει περί τής άνάγ- 
κης τής μεταρρυθμίσεως τής ρωμαϊκής έκκλησίας, δτε ήλθε χάριν εκκλη
σιαστικών υποθέσεων είς 'Ρώμην τώ 1510. Πολλοί έ'πκθον τδ πάθημα 
τοΰτο. ’Επισκεφθεντες την 'Ρώμην, άπεςράφησαν βαθυτερον τδν παπισμόν. 
Είναι αδύνατον νά Τδη τις έκ τοΰ σύνεγγυς τδν πλούτον, έν ω δ πάπας 
ζή καί την Θεοποίησιν αύτοΰ ύπό τε τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ, την τρυ
φήν καί πολυτέλειαν τών καρδιναλίων αύτοΰ και Απάσης τής αύλής του, 
χωρίς νά αισθανθή έν τή καρδία του άγανάκτησιν, καί χωρίς κινών την 
κεφαλήν νά εί'πη καθ’ εαυτόν- είνε ειρωνεία νά λέγη δ πάπας δτι είναι 
αντιπρόσωπος τοΰ ταπεινοτάτου ’Ιησού, δστις δέν είχε ποΰ τήν κεφαλήν 
νά κλίνη, καί διάδοχος δήθεν τοΰ ,άποστόλου Πέτρου τοΰ πτωχού εκείνου 
έκ Γαλϊλαίας άλιέως! Καί μόνος ό βασιλικός ούτος βίος τοΰ Ανώτατου 
άρχοντος τής δωμαϊκής εκκλησίας καί τών περί αύτδν, είναι Ανατροπή τε
λεία τοΰ Εύαγγελίου, ου οί λειτουργοί μιμούμενοι τδ παράδειγμα του 
’Ιησού Χριστοΰ καί τών μαθητών αύτοΰ πρέπει νά παρέχωσι τδν βίον των 
τύπον απλού, λιτού καί σώφρονος βίου. ’Επανέρχεται είς Γερμανίαν δ 
Λούθηρος έν τή καρδίγ. του φέρων τήν άγανάκτησιν κατά τών κακώς 
έχόντων έν τή έκκλησίγ. Τδήφχίστειον ήτο έτοιμον πρδς έ'κρηζιν.ΊΙ στιγμή 
τής έκρήξεως φθάνει, δτε δ μοναχός Τέτζελος έρχεται είς Βιττεμβέργην 
καί άρχεται άναισχύντως πωλών Αφέσεις (J 517). Τότε προβαίνει είς τδ 
μέσον δ Λούθηρος, καί διά τών περίφημων 95 θέσεων, &; έτοιχοκόλλησεν 
έπί τής κεντρικωτέρα; έκκλησίας τή; Βιττεμβέργης, καταπολεμεί τάς 
καταχρήσεις ταύτας τών αφέσεων. Διά τών θέσεων του άπέδειξεν, δτι ή 
άφεσις τών αμαρτημάτων δέν δύναται νά πωληθή καί άγορασθή’ ή άφε- 
σις παρέχεται παρά τοΰ Θεού τώ ανθρώπω μόνον ύπδ τδν δρον αληθούς 
μετάνοιας. Ή πώλησις τών αφέσεων'ήτο φανερά ΐεροκαπηλεία. Ό οίκος 
τού Θεού είχε πάλιν καταντήσει οίκος έμ.πορίου (Ίωάνν. δ', 17). ΎΠτο 
ανάγκη πάλι·) φραγγελίου ΐνα έκδιωχθώσιν οί άσχημονοΰντες έν τή έκ- 
κλησίγ, οί πωλοΰντε; καί άγοράζοντες έν τίρ νκω. ’’Εμτοτε δ Λούθηρος 
έζηκολούθησεν άτρομήτως τδ έ'ργον αύτοΰ Ούδεμία Απειλή, ούδείς κίν
δυνος, ούδεμίζ δύναμις ήδυνατο πλέον νά έμποδίση αύτδν άπδ τοΰ νά 
προβή είς τά πρόσω. ’Εν Αύγουστη ένώπιον τοΰ παπικού άντιπροσώ- 
που, πρδ τού όποιου προσεκλήθ η (1518), άκαμπτος μενών άπαντη είς 
τήν άπαίτησιν τοΰ νά παλινωδήση, δτι τότε μόνον θά παύση διδάσκων 
κατά τών αφέσεων, δταν ήθελε παύσει καί ή Αναίσχυντος πώλησις αύ-
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τών καί ήθελε κατηργθηή τελείως ή φοβερά αυτή κατάχρησις. Καί- έν 
Λειψία,' δπου μετά έν έτος συνδιελέχθη δημοσία πρδς τδν Έκκιον καί 
άλλους καθολικούς θεολόγους, δτε κατεπολέμησεν τήν παπικήν έξουσίαν 
καί τδ καθαρτήριον, έδειξε τήν αύτήν σταθερότητα. Μετά τήν συνδιά- 
λεξιν ταύτην ήτο αδύνατος πλέον ή όπισθοχώρησις. ΙΟ Λούθηρος άπετάθη 
τότε πρδς τούς Βοεμούς, οΐτινες άπδ πολλοΰ διεμαρτυροντο κατά τοΰ πάντα 
ως στερούντο; τούς λαϊκούς έναντίον τής Γραφής τοΰ ιερού ποτηριού 
έν τή εύχαριστίη καί ένισχύει αύτούς. Προς δέ τδν αύτοκρά.τορα Κάρολον 
τδν Ε' αποτεινόμενος, δεικνύει αύτώ τήν ανάγκην τή; συγκαλέσεως οι
κουμενικής συνόδου πρδς μεταρρύθαισιν τής έκκλησίας. Δι’ άλλης δέ επι
στολής του πρδς τού; ηγεμόνας τής Γερμανίας προσκαλεϊ αύτούς νά έξα- 
ναστώσι κατά τοΰ πιέζοντος τήν Γερμανίαν παπικού ζυγού καί νά ζητή- 
σωσι νά καταστήσωσι τήν γερμανικήν έκκλησίαν άνεξάρτητον άπδ τής 
'Ρώμης. "Εκαστος δύναται νά φαντασθή, οποία ταραχή προύκλήθη έν 
'Ρώμη έκ ;τών έκ Γερμανία; τούτων ειδήσεων. 'Ο πάπας καί οί περί 
αύτδν έννόησαν ταχέως, δτι δέν πρόκειται έν τή περιπτώσει ταύτη περί 
συνήθους τινδς θορύβου, περί κοινής τίνος έριδος μεταξύ μοναχών καί θεο
λόγων, άλλ’ δτι θύελλα φοβερά ήγείρετο άπδ τοΰ βορρά μέλλουσα νά 
έκραγή κατά πάσης τή; ρωμαϊκής εκκλησίας και πρώτον κατά τής κεφα
λής αύτής. Ό Λούθηρος διατάσσεται έπί άπειλή άφορισμοΰ έντδς 60 ημε
ρών νά έλθη είς 'Ρώμην, ΐνα άνακριθή, ούτος όμως κωφεύει. Ό άφορισμδς 
εκσφενδονίζεται κατ’αύτοΰ, άλλ’ δπω; τδ άγριον κΰμα προσαράσσον πρδς 
τδν Ασάλευτου βράχον διαλύεται εί; Αφρού;, ούτως ούδέν Αποτέλεσμα 
έπήνεγκεν έπί τοΰ Λουθήρου 5 παπικδς άφορισμός. Ό τολμηρός μονάχος 
δέν διστάζει μάλιστα έν Βιττεμβέργη ένώπιον τών Αρχών, τοΰ κλήρου 
καί τοΰ λαοΰ να καύση δημοσία, τήν βούλλαν τού άφορισμοΰ καί τδ κανό*,  
νικδν δίκαιον τή; ρωμαϊκής έκκλησίας (1 520) ! Συγχρόνως δέ γράφει είς 
άπάντησιντδ σύγγραμμα adverstis bullam Anticbristi. Αί ίδέαι τοΰ Λου
θήρου ήρχισαν έκτοτε νά διαδίδωνται έν Γερμανία. Θεολόγοι επίσημοι, 
ως ό Μελάγχθων καί δ Κάρλσταδτ, έγένοντο οπαδοί αύτών. Ή λατρεία 
καί ή εκκλησιαστική διοίκησις μεταβάλλεται πολλαχοΰ συμφώνως ποδς 
τά; ιδέας τοΰ Λουθήρου. Πολλοί δέ καί τών ηγεμόνων ήσπάσθησαν τήν 
μεταρρόθμισιν, ήτις συγχρόνως σχέδδν εύρε καί έν Έλβετίη'διά τοΰ Ζβιγ- 
γλίου (1 5 I9) καί ολίγον βραδύτερου διά του Καλβίνου (1534) ύποστήρι- 
ξιν. Ή Γερμανία ταχέως διηρέθη εις φίλου; καί εχθρού; τών νέων ιδεών, 
εί; οπαδούς τή; μεταρρυθμίσεως καί είς οπαδού; τοΰ παλαιού θρησκευτι
κού καθεστώτος. Εις μάτην έν τοΐς συνεδρίοις τών ηγεμόνων έν Βόρμς 
(1521), έν Νυρεμβέργη (1522. 1524),καί έν Σπέϊερ(1526. 1529) έζήτη-· 
σαν οί καθολικοί έπί κορυφής έχοντες τδν αύτοκράτορα Κάρολον.τδν Ε7 νά 
άπαγορεύσωσιν ή τούλάχιστον περιορίσωσι τήν νέαν διδασκαλίαν. Κατά
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τίίς άποφάσεως ταύτης διεμαρτυρηθησαν οί φίλοι τοϋ Λουθήρου ηγεμόνες, 
δθεν καί διαμαρτυρόμενοι έκτοτεοίόπζδοί της μεταρρυθμίσεως έκληθησαν. 
"Οτε δέ δ αύτοκράτωρ ηθέλησε^ έν τώ συνεδρίω της Αύγούςης νά άπει- 
ληση έπίτέλους αυτούς (153 0), οτι καί διά τνίς βίας θά άναγκάση κύ
τους νά ύποκόψωσιν εις την παπικήν εκκλησίαν, άποχωρηταντες οί φίλοι 
τ·/5ς μεταρρυθμίσεως ηγεμόνες, εννόησαν, ότι έπρεπε νά συμμαχησωσι 
καί νά ίναι έτοιμοι, ϊνα καί διά τοϋ αΐμκτός των δπερασπίσωσι τάς 
θρησκευτικά; των πεποιθήσεις. Έν Σμχλκάλδν) συγκροτείται ή συμμαχία 
αύτών (1531), ό δέ θρησκευτικός πόλεμος δέν έβράδυνε πραγματικώ; νά 
έκραγη μικρόν μετά τον θάνατον τοϋ Λουθήρου (1546) καί νά μολύνντ τδ 
έδαφος της Γερμανίας δΓ αδελφικού αίματος. Ή μεγάλη καί σωτήριος 
άρχη τνίς ελευθερίας της συνειδησεως καί της θρησκείας, ή από τοϋ πα
ρελθόντος ιδίως αίώνος σώσασα την Εύρώπην τών εμφυλίων θρησκευτικών 
πολέμων, δέν ητο ακόμη σεβαστή έν Εύρώπη. Ή μεταρρυθμισις πκντα- 
χοΰ, όπου έξηπλοϋτο, έπολεμεϊτο φανατικότατα. Διά τοΰτο η ιστορία 
της διαδόσεως αύτης είναι ιστορία θρησκευτικών διωγμών καί πολέμων. 
Έν Ρερμανία πλην τοϋ σμαλκαλδικοΰ πολέμου συνέβη ένεκα της μεταρ- 
ρυθμίσεως βραδύτερου καί δ φοβερός τριακονταετής πόλεμος (1618), δστις 
ηρησ.ωσε την Γερμανίαν. Ή Ελβετία, η ’Αγγλία, η Σουηδία καί αί λοι- 
παί χώραι της βορείου Εύρώπης, όπου διεδόθη δ προτεσταντισμός, διηλθον 
πρώτον διά μεγάλων εσωτερικών σπαραγμών καί πολέμων, έως ού έγκα- 
τάσταθνί καί άναγνωρισθίί όριστικώς. έν αύταΐς η νέα τάξις τών εκκλη
σιαστικών πραγμάτων. Άλλ’ έπί τέλους έθρίάμβευσεν η μεταρρυθμισις έν 
τοϊς βορείοις λαοΐς τνίς Εύρώπης. Ό Λούθηρος άπέσπκσεν άπδ τοϋ πκπισμοϋ 
τδ ην.ισυ σχεδόν τ'ης δυτικής Εύρώπης. Οί πλεΐστοι τών Γερμανών, μικρόν 
μέρος τών βορείων Γάλλων, οί 'Ολλανδοί, οί "Αγγλοι, οί Σουηδοί, οί Νορ- 
βεγοί, οί Δανοί έγενοντο προτεστάνται. Ή νεα αυτή μορφή τοΰ χριστια
νισμού μετεδόθη κατ’ ολίγον καί εις την βόρειον ’Αμερικήν. Ούτως 100 
περίπου εκατομμύρια χριστιανών ησπάσθησχν τάς ιδέας τοϋ Λουθήρου.

"Ελθωμεν νΰν νά ίδωμεν, τίνες αύτζι αί ίδέαι τοΰ αϊτινες
έγενοντο ίδέαι κοιναί τοϋ προτεστζντικοΰ κόσμου. Αί πλάναι- τ·7ίς ρωμαϊκή»; 
εκκλησίας έν τί) διδασκαλία δύνανται νά συγκεφαλαιωθώσιν εις δύο τινά 
α' εις τδ ότι, λησμονηθείσης της άγιας Γραφής, αί παραδόσεις τών πζλαιο- 
τέρων χρόνων, αί ίδέαι τών προτέρων διδασκάλων της θεολογίας, ιδίως 
τών σχολαστικών, αί κατά τόπου; συνηθειαι και προλήψεις είχον κατα
λάβει την θέσιν αύτης καί έχρησίμευον ώς η κυρία πηγη τ·ης διδασκα
λίας' καί β' εις τδ ότι ή εύσέβεια, η δποία είναι κυρίως αίσθημα καί 
πρέπει νά ριζοΰται έν τή) καρδίιρ τοΰ άνθρώπου, ειχεν εντελώς έξωτερικευ- 
θδ, έθεωρηθη δέ ώς συνισταμένη μόνον εις έξωτερικάς τινας θρησκευτι
κά; πράξεις, ών ή άπλη, εξωτερική, μηχανική έκτέλεσις επιφέρει την σω-
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τηρί,αν. Τόσον ένομίσθη έν τη ρωμαϊκή έκκλησή η σωτηρία, ή δικαίω- 
?ις, η άφεσιςώς τι έξωτερικόν,. ώστε ήδύνατο καί νά πωλ·ηται καινά 
άγοράζητα,ι. Τοΰτο δεικνύουσιν αί αφέσεις, δ θησαυρός τών άξιομισθιών 
τών αγίων, τδ καθαρτήριον καί αί ομο.ιαι διδασκαλίαι τνίς ρωμαϊκές 
εκκλησίας. Κατά τών πλανών τούτων άντέταξεν δ Λούθηρος δύο άρχάς, 
αϊτινες είναι αί βάσεις τοϋ προτεσταντισμού μέχρι σήμερον. 'Η πρώτη 
είνα.ι ότι η μόνη καθαρά πηγη της χριστιανικές διδασκαλίας είναι η αγία 
Γραφή, ητις. είναι και δ. μόνος γνώμων και άλάνθαστος κανών αύτ'ης. 
’Εκείνο είναι χριστιανική διδασκαλία, δπερ η εύρίσκεται έν τη άγί<ρ Γραφή 
η συμφωνεί πρδς χύτην.· Αί παραδόσεις καί έκ παλαιάς συνήθειας προερ
χόμενα! δοξασίαι τότε μόνον πρέπει νά γίνωντάι παραδεκταί, όταν συνιέ- 
δωσιν πρδς την Γραφήν. Τοΰτο είναι η κατ’ είδος άρχη τοΰ προτεσταν
τισμού, Principium formale. Μόνον ούτως '/ςτο δυνατόν νά προσβληθώσι 
πκσαι αί εσφαλμένα; καί τδν τότε χριστιανισμόν άσχημίζουσαι ίδέαι, άς 
η ρωμαϊκή εκκλησία έκάλυπτε διά τοΰ πέπλου της έκκλησιαστικ^ς πα^α- 
δόσεως. Επάνοδος εις την αγίαν Γραφήν ύπ'ηρξε τδ σύνθημα τοϋ Λουθήρου, 
ώς ύπηρζε τδ σύνθημα πάντων έν γενει έκείνων, όσοι κατά τδν 1Ε· καί 
17' αιώνα ηθελησαν νά άναμορφώσωσι την ρωμαϊκήν έκκλησίαν, τδ σύν
θημα τοΰ Ούϊκλέφου, τοΰ θύσου, τοϋ Ζβιγγλίου, τοΰ Καλβίνου. ’Άλλη 
σωτηρία δέν ύπήίρχεν. ΤΙ εκκλησιαστική παράδοσις είχε προσλάβει έ'ννοιαν 
εύρυτάτην, περιλαμβάνουσα παν δ,τι έδίδασζε καί έπραττε τότε ή ρω- 
μ.κϊκη έκκλησία. ΤΙ ζάθαρσις ητο αδύνατος άλλως νά γίνρ εί μη διά της 
επιστροφές εις την αγίαν Γραφήν. Δευτέρα άρχη τοΰ Λουθήρου ητο, δτι 
η εύσέβεια είναι τι έσωτερικδν, είναι η πίστις εις τδν Θεόν καί τδν Σωτηρα 
Χριστόν. "Οταν λείπνι η πίστις, ή έσωτερικη άπδ καρδίας άφοσίωσις εις 
τδν Θεόν, η πίστις εις τδ θειον έ'λεος, ούδέν δυνανται αί έξωτερικαί θρη
σκευτικά! πράξεις αί μηχανικώς τελούμεναι. ΤΙ σωτηρία, η δικαίωσις, η 
άφεσις ούτε πωλείται, ούτε άγοράζεται, αλλά παρέχεται χάριτι τώ πι- 
στευοντι παρά τοΰ Θεοΰ. Ό άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως, ούχί 
διά τών έ'ργων. Λύτη είναι η καθ’ύλην άρχη τοΰ προτεσταντισμού Pcinci- 
piutn materiale. ΔΓ αύτης κατερριψεν δ Λούθηρος ώς δΓ ενός ίσχυροΰ κτυ
πήματος τάς άφεσεις, τδ καθαρτήριον, τάς έπιβαλλομενας. ώς ικανοποιή
σεις της θείας δικαιοσύνης θρησκευτικά; άσκησεις, τάς ίεράς άποδημίας· 
καί τά τοιαΰτα, μεθ’ών τότε συνεδέοντο μέγισται καταχρήσεις. Ώς πρδς 
δέ την .έατγε/ακ τά υφιστάμενα κακά έν τν) ρωμαϊκή; έκκλησίιρ συνίσταντο 
εις τδ δτι η λατρεία έγίνετο έ-Λ λατινική γλώσσγ, δτι αί. τελεταϊ 'ίσαν 
άτελεύτητοι, καί δτι έ'λλειπε τδ κήρυγμα. Διά τοΰτο δ Λούθηρος είση- 
γαγε πρώτον την γερμανικήν γλώσσαν εις την λατρείαν. ΤΙ μεταρρυθμισις 
αύτη είχε μεγίστην σημασίαν’διότι ένδ έως τότε οί δυτικοί λαοί παρί- 
σταντο έν ταΐς' τελεταΐς ώς αγάλματα,’ μηδέν έννοοΰντες, μηδέ μετέχον- 
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τες ποσώς τής λατρείας, καί ήσαν θεαταί άκαταλήπτών τύπων, ούς έθεώ- 
ρουν ως μ.αγικάς τινας έπωδάς, άπδ τοΰ Λουθήρου . ήρχισαν νά έχωσι 
λατρείαν ύπ’ αύτών έννοουμενην καί νά μετέχωσιν αύτής, Τάς δέ τελε- 
τας άπλοποιησεν ό Λούθηρος. 'Η δλη λατρεία κατ’ αύτδν έπρεπε νά συνί- 
σταται είς δλίγους υμνους καί προσευχάς, είς την άνάγνωσιν τής Γραφής 
καί είς τδ κήρυγμα. Καί αύτδ τδ ζυριακδν δεΐπνον έπρεπε νά γίνηται μό*·  
νον σπανίως, οσάκις πρού'κειτο νά μεταλάβωσιν αύτοϋ πιστοί. Είς δέ τδ 
κήρυγμα έδωκεν δ Λούθηρος κεντριζωτάτην θέσιν έν τή λατρείιρ*  αύτδ 
είναι τδ παν έν τή προτεσταντική λατρείο:. Τοιουτοτρόπως έζήτησέν δ 
Λούθηρος επανερχόμενος είς την απλότητα τών πρώτων χρόνων τοΰ χρι
στιανισμού νά πλάση λατρείαν πνευματικήν, κατάλληλον νά οίκοδου.ή 
τους πιστούς, νά φωτίζη μέν την διάνοιαν αύτών διά τών θρησκευτικών 
άληθειών, νά πληροί δέ την καρδίκν εύσεβών αισθημάτων. Ώς πρδς δέ 
την εκκλησιαστικήν διοίκησιν ήτο ανάγκη νά προσβληθή δ παπικός 
δεσποτισμδς καί νά πέση τδ ύπέρμετρον κράτος τοϋ κλήρου, δστις άποτε- 
λών ποονομιοΰχόν τινα τάξιν, έδέσποζε τοϋ λαοϋ καί έτυράννει τάς συνει
δήσεις τών ανθρώπων. 'Ο Λούθηρος άπεκήρυξε διά τοϋτο τδν παπισμ,δν 
ώς μη στηριζόμενον είς την Γραφήν, έπολέμησε δέ αύτδν σφοδρότατα, 
κηρύξας τδν πάπαν ώς τδν μέγιστον έχθρδν τοϋ χριστιανισμοΰ. ’Επειδή δέ 
οί. επίσκοποι ύπεστήριξαν τδν παπισμδν, έδίδαξεν δτι οί πρεσβύτεροι και 
οί διάκονοι είναι τά μόνα νόμιμα εκκλησιαστικά αξιώματα. Οί λειτουργοί 
ούτοι της εκκλησίας έπρεπε νά μη νομίζωσιν, δτι είναι κύριοι τών έκκλη- 
σιών’ διότι η εξουσία αύτών πηγάζει έκ τοΰ χριστιανικού λαοϋ η τής έκ-. 
κλησίας τών πιστών, ών είναι έντολοδόχοι. Αί κατά τόπους κυβερνήσεις ού 
μ.όνον δέν πρέπει νά ύπόκηνται τώ πάπα καί τώ κλήρω, ώς ούτοι.ήξίουν, 
αλλά πρέπει νά έποπτεύωσιν αύτοί την έκκλησίαν καί μεριμνώσι περί 
αυτής. Οί ηγεμόνες είναι τά έξοχώτερα μέλη τής εκκλησίας καί πρέπει 
διά τοϋτο νά λαμβάνωσι σπουδαιότατον μέρος έν τή διοικήσει αύτής. 
Πρέπει δέ πάντες οί κληρικοί νά ώσιν έγγαμοι, ώστε νά ηναι άπηλλαγ- 
μένοι τών ήθικών έκείνων παρεκτροπών, είς άς η άγαμια είχεν έως τότε 
ωθήσει τών κληρον, καί ουτω νά ηναι πρότυπα χρηστών καί έναρέτων 
πολιτών. Τέλος ώς πρδς τον πρακτικόν Ορησκιυτικδν fiior ό Λούθηρος 
έπολέμησε την τάσιν τοϋ μεσαίωνος νά θεωρή μόνον αληθή ευσεβή βίου 
τδν τοϋ μοναχοΰ και την ένασχόλησιν είς θρησκευτικά' άσκησεις, προσευ
χάς, νηστείας, ίεράς άποδημίας καί τα τοιαϋτα, νά περιφρονή δέ τδν. 
οικογενειακόν βίον καί την έκάστου χριστιανοΰ εις τά καθήκοντα τοϋ 
κοινωνικού τοϋ επαγγέλματος άφοσίωσιν. Ό Λούθηρος τούναντίον έξήρε 
την ηθικήν άξίκν του οίκογενειακοΰ καί κοινωνικού βίου, φρονών δτι εκεί
νος είναι άληθώς εύσεβης, δστις ώς μέλος της οικογένειας καί της κοινω
νίας έκπληροΐ τά ζαθήκοντά του.‘’Ήθελεν άλλαΐς λέξεσιν ούχί την απλώς..
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θεωρητικήν, καί κατά τύπον, άλλά τήν πρακτικήν εύσέβειαν. Πρδ πάντων 
ήθελε άνυψώση ηθικώς τδν οίκον διά της θρησκευτικής άγωγ-ης. Διά 
τοϋτο συνίστκ θερμώς τήν κατ’οίκον έπιμελή άνάγνωσιν τών άγιων Γρα
φών κατα τάς κυριακάς, αΐτινες διά της μεταρρυθμίσεως έσ.είναν αί μόναι 
σχεόον εορται. Αί έορταί τών άγιων κατηργήθησαν, διότι ένεκα τής άδια- 
φοριαςτοΰ Λουθήρου πρδς τήν Εκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τήςάποκλε- 
στικηςπροσκολλήσεώς του είς τήν Γραφήν, δέν ήδυνατο νά τρέφη ενδιαφέ
ρον περί της τιμής τών αγίων, τών προσώπων έν γένει, άτινα έν τή εκκλη
σιαστική πκραδόσει είχον φημισθή έπί άσκήσει, άγιότητι καί άγώσιν ύπέρ 
της εκκλησίας. * 1

. ταίς τοΐ· Jorffrov Ararat nc Η τικά. Έν τή
δυναταί τις νά ψέξη δτι ή μεταρρύθμ,ισίς του έθεώρησε πά- 

σοιν^ν γενει τήν άπδ τών χρόνων τών άποστόλων έκκλησιαστικήν άνά ί 
®τ«ςιν ως αποπλάνησιν, δπερ ήτο υπερβολή, καί δτι διά τούτο μετά τών. 
μεταγενέστερων παραδόσεων τής ρωμαϊκής εκκλησίας, τών συνδεομένων 
μετα^ων καταχρήσεων.αύτής, συμπαρέσυρε καί πολλάς άρχαίας σέβα, 

«Μ^μέναςείς τήν τέλεσιν τών μυς-ηρίων.
'Λ ω9'?σδ■’ ώί εύνώ/’τον> τδν Λούθηρον είς ύπερβολάςί
■,.μοιως θελων να εξάρη τήν άνάγκην τής πίστεως πρδς δικαίωσιν, ήτοι 
την αξίαν τής Εσωτερικής εύσεβείας, παρεγνώρισε παρςέ πολύ τά άγαθά 
έργα καί την αξίαν τής Εξωτερικής εύσεβείας, ένώ καί τά άγαθά έογα 
είναι.αναγκαΓζκαί.ή έξωτερική εύσέβεια άπκ?αίτητος, καί διότι δ άν- 
.ρωπος δεν είναι μόνον καθκρδν πνεϋμα, άλλά καί σώμα, καί πάν δτι 
εσωτερικως συγκινεΐ αύτδν, ζητεί· νά έκδηλωθή φυσικώς καί έξωτεοικώς 
κα. δια τούτο καί ή πίστις, έάν ήναι άληθής, έκδηλοϋται καί έξωτεοι^ 
κως άλλως είναι φευδής, καθώς λίαν έρθώ; λέγει δ ’Ιάκωβος (β', 14' 
κ^ί διότι ή έξωτερική εύσέβεια ώς άσκησις τής εύσεβείας χρησιμεύει είς 
υπο α φ-.ν τής εσωτερικής εύσεβείας. ’Άς μή προσευχηθή τις έπί τινα χοό-

; μη φοίτηση είς ναόν άς παύση πάσαν έξωτερικήν άσκησιν τή- 
θρησκειας κα'ι θά έδη ταχέως, δτι θά έκλίπη άπ’ αύτοϋ καί ή έσωτε- 
ρικη ευσε εια, ή πίστις. Τόσον είχον παραγνωρίσει έν τή πρώτη , έξάψει

Μ 7θυθ71?ανο1 «ξίκν τών άγαθών έργων, ώστε μαθητής τισ 
-του Λουθήρου 0 Νικόλαος ’Άμσδορφ δέν έδίστασε δημοσίως νά ύποστηρίξη’ 
οτι τα αγαθά έργα ού μόνον δέν είναι άναγκαϊα, άλλ’είναι καί βλαβερά 
εις την σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου, διότι καθιστώσι δήθεν τδν άνθοωπον ύπεο- 

,ηφανον, ώστε νά νομίζη, δτι ούχί ή χάρις καί τδ έλεος τοΰ Θεοΰ, άλλά 
τ^εργα.αύτοϋ θελουσι. δικαιώσει αύτόν ! Πολύ παράδοξός ήθικολόγος 
υπηρ^εν ο θεολόγος ούτος. Άλλά καί αύτδς δ Λούθηρος 'ίνα έλαττώση τήν 
αξίαν των άγαθών έργων, είς ά οί καθολικοί άπέδιδον .πάσαν τήν ά?ίαν 

■ και ανευ τής πίστεως, ένεκολπώθη τδ δόγμα τοΰ άπολύτου ποοοοισμδΰ
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φρονών, δτι ή θεία χάρις μόνη σώζει τδ^ άνθρωπον, καί δτι ό άνθρωπος' 
ών δήθεν τελείως νεκρός ένεκα τής αμαρτίας,ούδόλως δύναται νά συντελέση 
εις σωτηρίαν του*  αν δέ πράττν) δ άναγεγεννημένος άνθρωπος έργα άγαθά, 
δεν πράττει κυρίως αύτδς ταΰτα, άλλά μόνη ή χάρις η έν αύτφ. Ή 
πεπλανημένη αυτή δοξασία, ή'τις εισάγει εις τδν χριστιανισμόν τδ πεπρω- 
μένον, καί καταστρέφει την έννοιαν τοΰ παναγάθου καί δικαίου θεοϋ, 
άντίκειται εντελώς καί εις την Γραφήν καί εις τήν μαρτυρίαν της άνθοω- 
πίνης συνηδήσεως. Ό ©εδς πανάγαθος καί δίκαιος ών θέλει, ΐνα πάντες 
οί άνθρωποι σωθώσι και παρεχει πκσι τήν χάριν πρδς σωτηρίαν (Λ Τιμοθ. 
β', 4), σώζονται δέ οί βουλόμενοι. Ό άνθρωπος δεν δύναται νά παύση ών 
ελεύθερος, δηλ. ηθικόν και ύπεύθυνον ον- διότι τοϋτο έ'γκειται έν αύτή 
τή λογική αύτοΰ φύσει. "Επειτα και ώς πρδς άλλας διδασκαλίας, άς πκ- 
ρέλαβεν δ Λούθηρος άνεζετάστως παρά τών καθολικών, ο'ίζ είναι ή περί 
αγίας Τριάδος καί περί έκπορεύσεως τοΰ αγίου πνεύματος καί έκ τοΰ 
υίοΰ, περιέπεσεν εις σφάλματα. Και ώς πρδς τήν λατρείαν δέ, ήν τόσον 
έν συνόλφ ανύψωσε, πρέπει νά δμολογήσγ τις δτι περιέπεσεν δ Λούθηοος 
εις ύπερβολάς τινας έξ άντιθέσεως πρδς τούς καθολικούς, δτι ένώ έτίμησεν 
ώς έπρεπε, τοσοΰτον τδ κήρυγμα, έγΰμνωσε καθ’ ύπερβολήν τήν λατρείαν 
τών τελετών, οΐτινες καί αύταί είναι άναγκαϊαι, διότι ή θρησκευτική τε
λετή διά μέσου πρδ πάντων τοΰ ύμνου καί τής μουσικής λαλεΐ κατ’ άμε
σόν τινα καί μυστηριώδη τρόπον εις τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου καί έξε- 
γείρει έν αύτφ θρησκευτικά συναισθήματα, ένώ τδ κήρυγμα πρδ πάντων 
άποτείνεται εις τήν διάνοιαν. Ούτως άπεβη ή προτεσταντική λατρεία άγαν 
ξηρά καί ψυχρά, εις δ συνετέλεσε καί ή εντελής σχεδόν άπόρριψις τής 
καλλιτεχνίας άπδ τής λατρείας, ένώ καί τδ καλόν ώς άπεικόνισις τοΰ 
θείου κάλλους ύψοϊ και αύτδ εις τδν Θεόν. Επειδή έγένετο κατάχρησις 
τών εικόνων καί τών έργων τής καλλιτεχνίας έπρεπεν αΰτη νά άποσκο- 
ρακισθή έντελώς έκ τής λατρείας ; ΊΙ κατάχρησις έπρεπε νά έμποδίσή 
τήν χρήσιν ; Ώ; πρδς δέ τήν εκκλησιαστικήν διοίκησιν διέσεισε μέν δ 
Λούθηοος τδν παπικόν ζυγόν καί τδ υπερβολικόν κράτος καί τήν δεσπο
τείαν τοΰ κλήοου, άφήκεν δμως τήν έκκλησίαν άνευ διοικήσεως, ήν άνέ- 
λαβον έν ταϊς λουθηρανικοί; χώραις, ώς γνωστόν, άπ’ άρχής τής με- 
ταρρυθμίσεως οί ηγεμόνες, οΐτινες άντικατέστησαν σχεδόν τήν επισκοπι
κήν έξουσίκν και κατήντησε πολλαχοΰ νά έπιβάλλωσιν αύτοί ταΐς χώραις 
αύτών τήν πίστιν, ήν ήθελον, έφαρμόζοντες τήν δλεθρίκν αρχήν Cujus 
regio illius religio, ούτινος ή χώρα τούτου καί ή Θρησκεία ! "Επειτα ώς 
πρδς τούς βαθμούς τής ίερωσύνης δεν έπρεπε νά καταργήθή ό επισκο
πικός βκθμός, δστις είναι άρχαιότατος άποστολικδς Θεσμός, ώς άπε- 
δειξε καί αύτδς δ επιφανέστατος δικμαρτυρόμενος θεολόγος Rothe. Έν 
γένει ή έλλειψις ώρισμενου καί στερεοΰ έκκλησιαστικοΰ πολιτεύματος συμ-

Η ΕΟΡΤΗ ΤΙΙΣ ΊΈΤΡΑΚΟΣΙΕ ΓΗΡΙΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ 39 

βιβάζοντος τήν ελευθερίαν τοΰ άτόμο,υ μετά τής τάξεως καί τής ενότη
τας τοΰ δλου τή; έκκλησίας, είναι έπαισθητή έν τώ προτεσταντισμώ, 
έντεΰθεν δέ προήλθαν αί διαιρέσεις καί ή κκτάτμησις αύτοΰ εις μυοίας 
έκκλησίας καί αιρέσεις, καί αί άένναοι τών προτεσταντών διαστάσεις 
καί διζφωνίαι πρδς άλληλους. Τέλος καί ώς πρδς τδν πρακτικόν θρησκευ
τικόν βίαν καλώς μέν έπραξεν δ Λούθηρος άνυψώσας τήν ηθικήν άξίαν 
τοΰ οικογενειακού βίου και τής έκπληρώσεως τών κοινωνικών καθηκόν
των, δέν έπρεπεν δμως νά υποτίμησή εντελώς καί τδν βίον τών άφοσιου- 
μ.ένων έντελώς εις μόνην τήν υπηρεσίαν τής έκκλησίας ή άποκλειστικώς 
εις θρησκευτικά; άσκήσεις. Ύπάρχουσι φύσεις κατ’ εξοχήν θρησκευτικοί, 
μή αισθανόμενα1., ούδεμίαν κλίσιν πρδς τδν γάμον καί τδν οικογενειακόν 
βίον καί κατεχόμεναι ύπδ αποκλειστικού ένδιαφέροντος ύπέρ τών θρησκευ
τικών πραγμάτων. Ή έκκλησίκ παρεδέχθη άπ’ άρχής και τδν βίον χοΰτον 
και επαινεί, όταν ήναι έκφρασις ειλικρινούς εύσεβείας καί δεν χρησιμεύν) 
ώς πρόσχημα άλλων ταπεινών σκοπών καί παθών. ’Επίσης ήδύνατο μέν 
νά περιορισθή ή ύπερβολική καί μέχρι λατρείας καί θεοπριήσεως προβαί- 
νουσα τιμή τών άγιων καί δ ύπερμΐτρο; άριθμδς τών εορτών αύτών, ών 
ένεκα δ λαός δύναται νά συνειθίσή εις τήν άργίαν καί τήν διαφθοράν, 
άλλά τδ νά άπαγορευθή πάσα εορτή πρδς τιμήν εκείνων, οΐτινες ήγωνί- 
σθησκν ύπέρ τοΰ θριάμβου τής.άληθοΰς Θρησκείας έν τώ κόσμω, καί ών 
δ βίος ύπήρζε πρότυπον εύσεβείας καί άρετής, τών προφητών, τών άπο- 
στόλων, τών μαρτύρων, τών μεγάλων πατέρων καί τών έξοχωτέρων έν 
γένει .άγιων, ών αί μνήμαι καί τάς ίεράς άνχμ,νήσεις τών μεγάλων τής 
ήμετέρας θρησκείας γεγονότων διασώζουσι .ζωηρά; παρά τώ χριστιανικό 
λαφ καί λαμπρά παραδείγματα άρετής καί εύσεβείας τουτω προβάλλουσι 
τούτο.ήτο προφανώς ύπερβολή.

Ή διά τοΰ Λουθήρου λοιπόν γενομένη μεταρρύθμισις είχε τάς ελλείψεις 
της. Τινάς τάς LUstysuv τούτωι' τής μεταρρυθμίσεως έν τή πρώτή αύτής 
εμφανίσει ewiyaar μετά ταΰτα οί διαμαρτυρόμετοι. Σήμερον παρά πολ
λοί; τούτων αί άρχαϊαι παραδόσεις τών πρώτων αιώνων περί τών θρησκευτι
κών ζητημάτων δέν περιφρονοϋνται πλέον- ολίγοι δέ εύρίσκονται σήμερον 
δικμκρτυρόμενοι θεολόγοι, ιδίως οί λεγόμενοι παρ’ αύτοί; αυστηροί ή δρθό- 
δοξοι, οΐτινες παραδέχονται δτι ,τά άγαθά έργα είναι περιττά εις τήν 
σωτηρίαν, (καί αύτδς δ φανατικός Έγγστενβέργ άπέρριψε τήν διδασκα
λίαν ταύτην) ή τον απόλυτον προορισμόν, ή. τήν άρνησιν τής έλευθερίας 
τοΰ άνθρώπου. 'Ο περιώνυμος διαμαρτυρόμενο; θεολόγες Hase λέγει έν τή 
δογματική του, δτι αί ΐδέαι αύται άλλοτε προελθοΰσαι έκ τής πρδς τούς 
καθολικούς άντιθέσεως σήμερον έγκαταλείφθησαν παρά τών πλείστων 
διαμαρτυρομένων (Dogmatik 6 έκδ. σελ. 2 94). Καί τά περί Τριάδος καί 
τά άλλα δόγμ,ατα, άτινα ό Λούθηρος παρέ.λαβε παρά τών καθολικών άνεξε-
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τάστως, ύπεβλήθησαν παρά τών μεταγενεστέρων διαμαρτυρομένων είς 
έμβριθεστέραν ερευνάν. Τούτο δέ έδικαιούν-το νά πράξωσιν οί νεότεροι δια- 
μαρτυρόμενοι, καθ’ όσον ό Λούθηρος δέν ήγειρε ούδέ ήόύνατο- νά έγείρη 
την άξίωσιν δτι δ,τι αύτδς έδίδαξε-δέον νά θεωρήται έσαεί ώς αύτή ή 
τελεία αλήθεια. Παρά τοΐς διαμαρτυρομένοις δέν υπάρχει διδασκαλία 
φέρουσα κϋρος άμετάτρεπτον. Ούτε τοΰ Λουθήρου τά συγγράμματα, ούτε 
τών πρώτων διαμαρτυρομένων αί δμολογίαι κέκτηνται ώς προς αυτούς 
τοιοϋτο κϋρος. Ό διαμζρτυρόμενος δ έχων την αγίαν Γραφήν εις χεΐράς 
του δικαιούται κατά τά επιστημονικά μέσα, άτινα έχει είς την δίάθεσίν 
του, καί. συμφώνως προς τήν άνάπτυξίν του νά μορφώσγ τάς θρησκευτικός 
του πεποιθήσεις. Τοιουτοτρόπως συνέβη ώστε δοξάσίαι τινές τουλάχιστον 
του Λουθήρου ημαρτημένα’, νά έπανορθωθώσι. Σήμερον μόνον φανατικοί, 
λουθηρανοί παραγνωοίζοντες τό πνεύμα τοΰ προτεσταντισμού καί παρα- 
βαίνοντες αύτήντήν πρώτην και κυριωτάτην αρχήν τούτου, τής έλευθέ- 
ρας δηλ. έρεύνης τής Γραφής, έμμένουσι τυφλώς καί άμετακινητως είς 
τήν πρώτην διδασκαλίαν τοϋ Λουθήρου καί τών συμβολικών βιβλίων τοϋ 
IT' αϊώνος. Καί ώς πρός τήν λατρείαν ύπάρχουσι σήμερον πολλοί δΐάμαρ- 
τυρόμενοι, ού μόνον έν Άγγλίγ, άλλά καί έν αυτή τή Γερμανία, συνι- 
στώντες τον πλουτισμόν αύτής διά πλειοτέρων τελετών καί εορτών, καί 
προτείνοντες τήν εισαγωγήν τών καλών τεχνών είς αυτήν. Ό άνω μνη
μονευθείς διάσημος λουθηρανός θεολόγος λέγει, δτι καλόν θά ήτο νά εϊσα- 
χθώσιν είς τήν προτεσταντικήν λατρείαν καί άλλα: τινές τελεταί ώς μυ
στήρια δευτέρας τάξεως (αυτόθι σελ. 375) Πράγματι δέ κατά μικρόν 
είσήχθησαν τελεταί τινες παρά τοΐς διαμαρτυρομένοις τοϋ χρίσματος, τής 
μετανοίζς, τοϋ γάμοό, τής καθιερώσεω; είς τό εκκλησιαστικόν λειτούρ
γημα, άς κατ’ άρχάς δ Λούθηρος άπέρριψεν εντελώς. Ώς προς δέ τήν χρή- 
σιν τής καλλιτεχνία; έν τή λατρείιγ παρατηρεί άλλος λουθηρανός θεολόγος 
δ A. Thomas (έν τή Protest. KZeitung 1883 άριθ. 36 σελ.. 801), δτι 
«από τίνος ή'ρχισεν ή καλλιτεχνία νά μή θεωρήται πλέον έν ταΐς προτε- 
στάντικαΐς έκκλησίαις ώς καταδεδικασμένη· ή αγάπη προς τάς εικόνας 
εξηγέρθη εκ νέου ού μόνον παρά τώ προτεσταντικω λαώ αλλά'καί έν 
αύτή τή έκκλησή, ή'τις εισάγει δσημέρκι αύτάς είς τούς ναούς ώς κόσμη
μα.» Καί περί τής άνάγκης τής εισαγωγής εορτών τινων άλλοι λαλοϋσιν. 
Ώς ποός τήν διοίκησιν δέ τής εκκλησίας παρατηροϋμεν δτιπλήν τών άγ- 
γλων, οϊτινες έ'/ουσιν ώς γνωστόν τούς τρεις βαθμούς τής ίερωσυνης, καί 
■τών άλλων καλβινιστών, οιτινε; άπ’ αρχής έπεζήτησαν τήν ανεξαρτησίαν 
τή; εκκλησίας άπό τοΰ κράτους, άκολουθοΰντες τήν αρχήν, δτι ή εκ
κλησία είναι sui juris, δηλ. αύτοτελής καί άνεξάρτητος κοινωνία, καί 
αί άλλαι προτεσταντικαί έκκλησίζι, ήτοι αί λουθηρανικαί κατά τάς ημέ
ρας. ημών τείνουσιν είς τό νά χειραφετηθώσιν άπο τοϋ κράτους, νά άπο-
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κτήσωσι δέ αυτοτελή καί άνεξάρτητον εκκλησιαστικήν δ.οίκησιν καί νά 
κυβερνώνται τοϋ λοιπού διά συνόδων άντιπροσωπευουσών τήν έκκλησίζν, 
τηρούμενου τώ κρατεί μόνον τοϋ δικαιώματος τής έποπτείας καί προστα
σίας απλώς. Καί περί άναδείξεως έπισκόπων έγένετο εσχάτως λόγος έν 
Γερμανία, ώ; άνωτάτων εκκλησιαστικών λειτουργών. Έν γένει δέ επι
διώκεται παρά τών πρυτεσταντών ή έξεύρεσις τελειοτέοου τινός πολιτεύ
ματος, δπερ νά συμβιβάζη τήν έλευθερίαν καί ανεξαρτησίαν τοϋ άτόμου, 
ήτις είναι πρώτιστη αρχή τοΰ προτεσταντισμού, ,άνέυ τής οποίας ή'θελεν 
καταρρεύσει, μετά τή; ένότητος κζί τάξεως έν τή εκκλησία. - V

Άλλά παρατηροϋμεν, δτι καί παρά πάσα; τάς ελλείψεις της ή δια- 
μαρτυρησις εν συνολω θεωρουμ,ενη και εκ των ΐϊ.τοΓε.Ζεσχιάτώκ της -κοινο- 
μενη, υπήρξε τοΐςδυτικοί; λαοί; σπουδαΐον βήμα προς τήν ποόοδον. Ύπήοξε 
πρόοδος-πρώτον ύπό Ixmjrcr θ^ησχεντικι'ικ. Ούδεί^ δύνκται νά άρνηθή, δτι 
διά τοϋ προτεσταντισμού ήγέρθη νέα, θερμή θρησκευτική ζωή έν τοΐς 
λαοΐς τοΐς άποδεξαμένοι; αυτόν. Οί προτεσταντικοί λαοί διακρίνονται διά 
τήν θερμότητα τής πίστεώς των. Ούδαμοΰ τό θρησκευτικόν ενδιαφέρον 
είναι ζωηρότερου ή παρ’ αύτοΐς. Ούδαμοΰ ή θρησκεία έξασκεΐ μείζονα 
επιρροήν ή παρ’αύτοΐς. ’Αρκεί νά παρευρεθή τις έν Άγγλίγ ιδίως, Σκω- 
τίγ, βορειω ’Αμερική καί άλλαις προτεσταντικαί; χώραις τήν κυριακήν, 
ϊνα έννοήσν) τήν δύναμιν τής θρησκείας παρά τοΐς λαοΐς αύτών. Οι ναοί 
είναι πλήρεις. Οί ιεροκήρυκες διδάσκουσι πανταχοΰ τόν λαόν. Τά καφφε- 
νεΐα, οινοπωλεία, θέατρα καί λοιποί τόποι τής ευθυμίας·είναι-κλειστά. 
Αί οδοί είναι έρημοι.. Έκαστη δέ οικογένεια συγκεντρωμένη έν έαυτή; άνα- 
γινώσκει τήν αγίαν Γραφήν. Εις τίνας άλλους λαούς άπαντά τις τό φαι- 
νόμενον τούτο.; Έν Γερμανία, Έλβετί^, Σουηδία: καί Δανία τά θοησκευ- 
τικά είναι τά πρωτεύοντα ζητήματα τή; ημέρας. Ή θεολογική έπιστήμη 
ποϋ άκμάζει πλειότερον ή έν ταΐς προτεσταντικαϊς χώραις καί μάλιστα 
έν Γερμανία, ή'τις πάντοτε παραμένει ή κυρία εστία τοΰ προτεσταντισμού; 
•Σήμερον ούδείς δύναται νά όνομασθή επιστήμων θεολόγος, όπου- δήποτε 
τοϋ χριστιανικού κόσμου καί άν εύρίσκηται, καί είς οίονδήποτε δόγμα καί 
άν άνήκγ, .χωρίς νά ήναι είδήμων τής γερμανική; θεολογίας. Αί προτε- 
σταντικαί θεολογικαί σχολαί τών γερμανικών πανεπιστημίων είναι όμο- 
λογουμένως σήμερον τά κέντρα τής επιστημονικής θεολογικής ζωής. Θεο
λόγοι, οίοι δ Σλέϊερμάχερος, δ Θόλουκ, δ Δόρνερος, δ Μύλλερ, δ Χάζε, δ 
Δε Βεττε, ο Σβεϊτσερ, ο Ροθε, δ Βείδερμανν, δ ΙΙφλε'ί'δερερ, ή Χόφμαν καί 
δ Δέλιτσχ, ινα έπι παραδείγματι είς τούτους μόνον τούς προτεστάντας 

-θεολόγους τ'ών νεωτερων χρόνων άρζεσθώμεν, άνδρες κάτοχοι άπάσης τής 
•παιδείας τή; εποχής των, έρευνήσαντες βαθύτατα τά μυστήρια-τής θρη
σκείας έν γενει καί ΐδίώς τού χριστιανισμού, δύνανται εύλόγως νά συγ- 
κριθώσι ποός τούς έξοχωτέρου; θεολόγους πάσης χριστιανικής εποχής, σή
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μερον δέ άναντιρρήτως οί προτεστάνται θεολόγοι κατέχουσι την πνευμα
τικήν ήγεμ,ονείαν έν τη θεολογική επιστήμη. Ή καθολική θεολογία άκο·σ 
λουθεί την προτεσταντικήν. Ό Μέλερος, ό ύπατος τδν νεωτέοων καθο
λικών θεολόγων, δ συγγραφεύς τής περίφημου συμβολικής, ύπήρξε μαθη
τής. τοΰ Σλεϊερμαχέρου. 'II δέ ήμετέρα νεωτέρκ δρθόδοξος θεολογία τελεϊ 
φζνερώς έν τοϊς σπαργάνοις αύτής και ούδεμίαν δύναται νά ύποστή σύγ- 
κρισιν πρδς τάς γιγαντιαίας προόδους της θεολογικής έπιστήμης έν Γερμα- 
νίη. Πόσην θρησκευτικήν ζωήν μετέδωκεν η μεταρρυθμισις είς τούς άσπα-. 
σαμενους αυτήν λαούς άποδεικνύει καί δ έκτακτος ζήλος, 8ν δεικνύουσιν 
οί λαοί ουτοι προς' διάύοσιν της αγίας Γραφής και τοΰ κηρύγματος τοΰ 
χριστιανισμού είςάπαντα τον κόσμον. 'Τπάρχουσι περίπου 100 έταιρεϊκι 
μεταξύ, των προτεσταντών έργαζόμεναι προς τούς σκοπούς τούτους” δα- 
πανώσι δέ ύπέρ τά 80 .εκατομμύρια φράγκων κατ’έτος καί διατηροϋσι- 
4,000 ιεραποστόλους έν 1500 θέσεσι ! Καθ’ έν μόνον ψέγομεν τάς εται
ρείας ταύτας, δτι τίνές έξ αύτών έξ ύπερβολικοΰ ζήλου διατηρουσιν ιερα
ποστόλους καί μεταξύ ετεροδόξων αύταϊς χριστιανών, ών η παρουσία καΐ 
ένεργεια ού μόνον ούδέν καλόν άποφέρει, αλλά καί γίνεται πρόξενος άντι- 
παθείας μεταξύ των οπαδών των διαφόρων δογμάτων τοΰ χριστιανισμού. 
Τπάρχουσι έ'τι περί τά 700 εκατομμύρια είδωλολατρών. Δέν αρκεί το 
εύρύτατον τοϋτο στάδιον είς τούς διομαρτυρομένους ιεραποστόλους ; 
Έπί τέλους πόσον ευεργετική ύπήρξεν ή μεταρρυθμισις τοϊς προτεσταν- 
τικοϊς λαοϊς δεικνύουσι και τά ή'θη αύτών. Γνωρίζομεν βεβαίως πόση δια
φθορά υπάρχει και έν τη προτεσταντική Γέρμα-, ία και έν Άγγλίη και 
έν 'Ελβετία και έν πάσαις ταΐς προτεσταντικαϊς χώραις, μάλιστα έν ταΐς 
μεγάλαις πόλεσιν. ’Αλλά οί πλεϊστοι έκ τών θελησάντων νά συγκρίνωσιν 
έν συνόλ.φ τά ηθη τών ποοτεσταντικών λαών πρδς τά τών καθολικών 
μάλιστα κρατών της Εύρώπης, δέν έδίστασαν νά άποδώσωσι τήν ύπερ- 
οχήν τοϊς πρώτοις. Ή προτεσταντική οικογένεια είναι θρησκευτικω- 
τέρα, ήθικωτέρα, σωφρονεστέρα. 'Τπάρχουσι μέν μεμονωμένα παραδείγ
ματα άπιστων και πολεμίων τοΰ χριστιανισμού και έν ταΐς προτεσταν- 
τικαΐς χώραις (οΐοι είναι δ Χάρτμανν, δ Χαϊκελ, δ Φέυερβαχ, δ Στράους 
κτλ.), αλλά τδ φοβερδν φαινόμενου τής τελείας ού μόνον θρησκευτικής 
αδιαφορίας, άλλά καί άντιπαθείας πρδς τήν έκκλησίαν πασών σχεδδν τών 
μεμορφωμέτων τάξεων τής κοινωνίας, ήν παρατηροϋμεν έν τοϊς καθολι- 
κοϊς λαοϊς, δέν άπαντά παρ’ έκείνοις. Ό καθολικισμός δέν δύναται σή
μερον νά ικανοποίηση τάς θρησκευτικάς άνάγκας τών πεπαιδευμέ
νων. 'Ο προτεσταντισμός τούναντίον είναι θρησκεία, εις ήν είναι προσ- 
κεκολλημένόι ολόκληροι λαοί, άνθρωποι πάσης τάξεως και άναπτύξεως. 
Έν τοϊς προτεσταντικοϊς ναοϊς συναντώνται συνηθέστατα δ πολιτικός καί 
δ σοφός μετά τοΰ άνθρώπου τοϋ λαοΰ” έν τοϊς καθολικοϊς συμβαίνει τοϋτο 

σΛανιώτατα.'Έν τοϊς προτεσταντίίίοϊς λαοϊς ού μόνον ζή ή χρίστε ενική 
θρησκεία, άλλα και κέκτηται πολλήν δύναμιν” έν τοϊς καθολικοϊς του
ναντίον φθισια. Άλλά τοΰ Λουθήρου ή μ.εταρρύθμισις ού μόνον έν τή θοη- 
σκείκ ύπεστήριξε τήν πρόοδον παρά τοϊς προτεσταντικοϊς λαοϊς, άλλά 
καί έν πολλοϊς άλλοις. Ή νεωτέρκ καθόλου έπιστήμη, πάσαι αί μεγάλαι 
αύτής άνακαλυψεις, πάσα ή γιγαντιαία πρόοδος αύτής, θά ήσαν άδύνα- 
τα άνευ τοΰ προτεσταντισμού. Ο προτεσταντισμός συνετέλεσεν ως γνω
στόν τά μέγιστα εις. τήν χειρκφέτησιν τής έπιστήμης. Κατά τούς μέσους, 
αιώνας δέν ύπήρχεν κυρίως” είπεϊν έπιστήμη” διότι έπιστήμη είναι ή έλευ- 
θέρκ διά τοϋ άνθρωπίνου λόγου έ'ρευνκ τών πραγμάτων, ”άλλ’ δ παπισμός 
φοβούμενος τήν έλευθέραν έ'ρευναν άπέκρουεν καί κατεδίκαζεν αύτήν. Άφ’ 
δτου τά πανεπιστήμια καί τά σχολεία άπηλλάγησαν τής κηδεμονείας καί 
δεσποτείας τοΰ πάπα καί τοϋ δυτικοϋ κλήρου και ή'ρχισε έλευθέρως νά 
άνα’ιΐνέη ή έπιστήμη. χρονολογείται ή άκμή αύτής. Πώς είναι δυνατόν δ 
ερευνών καί ζητών τήν άλήθειαν, νά εύρη ταύτην, όταν δύναμις άνωτέρα 
έπιβάλλη βίαν είς τήν συνείδησίν του, και δεσμεύη τήν διάνοιαν αύτοΰ, 
προάποφασίζη δέ και ύπαγορεύη αύτφ τά συμπεράσματα,είς ά άναγκαίως 
πρεπει ή ερευνά του νά καταλήξης "Οταν δ σκοπός τής έρεύνης ήναι έκ 
τών προτέρων τεθειμένος, ή έ'ρευνκ είναι παιδιά και στερείται σοβαρό
τητας. Έν τοικύτη. θέσει κατεϊχεν δ παπισμός και τήν θεολογίαν καί 
τήν έπιστήμην καθόλου. ΤΙ έν Ρώμη λογοκρισία, τά έπισκοπικά δικα
στήρια, ή ίερά έξέτασις ήγρύπνουν έπί παντός έπιστήμονος, μή τι εί'πη 
παρατά δόγματα τής ρωμαϊκής έκκλησίας. Ή ειρκτή καί ή πυρά περι- 
έμενον τδν τολμητίαν έκεϊ/ον επιστήμονα, δστις ή'θελεν έκφράσει έλευ- 
Οέραν τινά ιδέαν. Τά πράγματα μετεβλήθησαν κυρίως διά τοϋ προτεσταν
τισμού. Ό Λούθηρος έλευθέρως σκεπτόμενος άνέτρεψε τδ κϋρος τοϋ πα
πισμού. "Εκτοτε έκκηρύχθη έν τώ προτεσταντικώ κόσμωή έλευθερκ έρευνα 
ως δικαίωμα πκντδς άνθρώπου. Έν ταΐς προτεσταντικαϊς χώραις δεν 
ύπήρχεν, ούδ’ ύπάρχει αρχή τις άξιοϋσα τδ άλάνθαστον κκί άπκιτοΰσα 
ύποταγήν είς τάς ιδέας της. 'II έπιστήμη έν τώ προτεστκντισμώ έγέ- 
νετο τό πρώτον αληθώς ελεύθερα. Διά τοϋτο είναι ορθόν δ,τι πολλοί εΐ·- 
πον, δτι ού'τε Κάντιος, ούτε Φίχτε, ούτε Σχέλιγγ, ούτε "Εγελος, ούτε οί 
ήρώες τής γερμανικής ποιήσεως. Γκαϊτε, Σχίλλερ και Αεσιγγ θά άνεφαί- 
νοντΟ. εάν δέν είχε προηγηθή δ Λούθηρος. Και αύτή δέ ή πο.Ιιτιχή έ,Ιευτ- 
θεμία κατά τούς νεωτέρους χρόνους προήχθη κατά μέγα μέρος διά τοΰ 
προτεσταντισμού. Ό προτεσταντισμός ταπεινώσας τδν παπισμόν, άνύ- 
ψωσε τά δικαιώματα καί τήν θέσιν τής πολιτείας άπέναντι τής έκκλη
σίας, -?} ήτο δούλη κατά τούς προτέρους χρόνους. Ό Λούθηρος έκήρυξε πα
ράνομον καί εγκληματικήν τήν άνάμίξιν τής έκκλησίας είς τδ κράτος 
καί πολύ περισσότερον, τήν ύποταγήν τυύτου ύπ’εκείνην. Ύψώσας δέ τδ
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άτομον καί εςχ-γχλίσχ; αυτω'πλήρη έλευθερίαν έν τοΐς ύψίστοις ζητή- 
μκσι τής θρησκείας, προπαρεσκεύασε τούτο εις τδ νά συναισθκνθή. κατά 
μικρόν καί άπαιτήσγ καί έπί τέλους άποκτήσν) πλήρη καί την πολιτικήν 
του ελευθερίαν, τελεία τά πολιτικά αύτοΰ δικαιώματα·. ’Επειδή δέ δ ποο- 
τεσταντισμδς άπαιτεϊ παρ’ έκαστου πιστού νά άνζγινωσκ-ρ την Γραφήν 
καί νά γινώσκ-ρ άναγκκίω; γράμματα, έμερίμνησαν πάντοτε οί διαμαρτυ- 
ρόμενοι περί της δικδόσεως τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ήν τούναντίον 
ό καθολικισμός, ό όποιος ήθελε τον λαδν νά-τελή ύπο την κηδεμονείαν 
τοϋ κλήρου καί νά έχη ταύτης άνάγκην, άπεφυγε πάντοτε. Οί προτε-- . 
σταντικοί λαοί είναι δμολογουμένως μάλλον πεφωτισμένοι τών καθολικών,' 
έννοοΰσι κάλλιον τά δικαιώματα των καί άγχπώσι πλειότερον την ελευ
θερίαν καί διά τοΰτο είναι καί προθυμότεροι νκ άποκτήσωσιν αύτήν καί 
ίκκνώτεροι εις τδ νά διατηρήσωσιν αύτήν. Προσθέσατε εις τκϋτκ πάντα 
καί τδ δτι οί προτεσταντικοί λαοί έγενοντο ένεκα της μεγάλης έπ’αύτών 
επιρροής της θρησκείας.καί χρηστότεροι καί δραστηριότεροι, καί Θά έζη- 
γήσητε τδ φκινόμενον τδ παρά πάντων δμολογούμενον, δτι ή ελευθερία 
κυρίως έν τοΐς προτεσταντικοΐς λαοΐς ήόυνηθη νά στερεωθή. Οί φιλελευ · 
θέροι θεσμοί, οί όποιοι μετά τόσης δυσκολίας εΐσάγονται εις τούς καθολι
κούς λαούς καί άδυνατοΰσι νά στερεωθώσιν έν αύτοϊς (παράδειγμα έστω 
ή καθολική Γαλλία, ή'τις έπανειλημμένως έπί ένα αιώνα μεταπίπτει άπο β
της έλευθερίκς εις τόν δεσποτισμόν καί από τοϋ δεσποτισμοϋ εις την. έλευ- 
θερίαν), έν τή προτεστκντική Ελβετία, Άγγλίγ καί ’Αμερική δριστικώς 
έγκκθιδρόθησαν κκί ΐσχύουσιν. ΤΙ έλευθερίκ απαιτεί ή'θη χρηστά, τά όποια 
μόνη αληθής θρησκεία μετά καλών σχολείων δύναται νά δικτηρήσρ παρά 
τοΐς λαοΐς- άλλως καταντά εύκόλως εις τήν άκολασίαν καί αναρχίαν, ητις 
καταλήγει εις τον δεσποτισμόν. Οί προτεσταντικοί λαοί έχουσι τά χρηστά 
τκϋτα ήθη, δφείλουσι δέ τοΰτο κυρίως εις τήν μετκρρύθμισιν τοϋ Λου
θήρου καί τών άλλων άρχηγών αύτής.

Τοιοΰτο ύπήρξε τδ μέγκ έργον τρϋ Λουθήρου καί τοικΰτκ τά άπο.- 
•τελέσματα τής δι’ αύτοΰ κυρίως γενομένης θρησκευτικής μεταρρυθμί- 
σεως. Δικαίως λοιπόν συνεκινήθη άπκσα ή Γερμανία, άπας ,έν γενει ό 
προτεστκντικδς κόσμος έπί τή εορτή τής τετρακοσιετηρίδος αύτοΰ. Μέλ
λοντες νΰν νά καταπκύσωμεν τον λόγον, προσθέτομεν όλίγκς μόνον λεςεις 
περί τής θίβεως τής ίχχ.1ηοίας ήιιΰς προς τή>' μιταρρύθρισιν τοϋ Λονθή- 
pov. ΤΙ ανατολική έκκλησία απ’άοχής έβάύισεν άλλην πορείαν δμκλω- 
■τέρκνή αί έν τή δύσει έκκλησίαι, καί άπεφυγε τά άκρα. Ή ανατολή 
δέν'κατεκλύσθη ποτέ ές δλοκλήοου καί διαρκώς ύπο βαρβάρων λαών, όπως 
ή δύσις. Τδ Βυζαντινόν κράτος έπί 1000 έτη δικτηρηθέν, δέν άπεβαλε 
ποτέ τελείως τά φώτα, δέν άπεβαρβαρώθη ποτέ. Διά τοΰτο δ άνατολικδς 
χριστιανισμός ούδέποτε κατέπεσεν εις τήν διαφθοράν, εις ήν κατηντησε
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εν τή δυτική έκκλησία. 'Ημείς έν τή ανατολή ούδέποτε εΐ'χομεν άπεριό- 
ριστον παπικόν δεσποτισμόν· ούδέποτε παρ’ ήμ.ΐν ύπεδούλωσεν ή έκκλησία 
τδ κράτος’ ούδέποτε δ ελληνικός κλήρος κατέλαβε προνομιοϋχόν τινα θέ- 
σιν, ούδέ έπεχείρησε νά πιέσγ τήν συνειδησιν τοϋ λαοΰ’ ούδέποτε ήκού- 
σθησαν παρ’ήμΐν δικαστήρια ίεράς έςτετάσεως, ούδέ πυραί έστήθησαν 
κατά τών αιρετικών καί έπιστημόνων*  ούδέποτε έπωλήθησαν αφέσεις, 
ούδέ έδιδάχθησαν πουργατόρια καί τά τοιαΰτκ. Μετά τήν άλωσιν άρχε- 
ται ή τουρκική κατάκτησις. 'Ο ελληνικός κλήρος καί τότε έζηκολούθησεν 
δπω-ςδήποτε καλλιεργών τά ελληνικά γράμματα καί διδάσκων έν τοΐς 
σχολείοις τόν λαόν. Διά τοΰτο εις άποβαρβά'ρωσιν δένδυνάμεθα νά εΐπωμεν, 
δτι έφθασέ ποτέ δ ελληνικός κλήρος καί ύπό τάς δυσμενεστάτας καιρι- 
κάς περιστάσεις. 'Ένεκα τούτου έμεινεν καί διεσώθη μέχρις ημών άθικτος 
καί άδιάστροφος ή θρησκεία τών πατέρων ημών όπως παρεδόθη παρά τών 
βυζαντινών.' Η έκκλησία ημών στηρίζεται καί νΰν ώς έπί βάσεων έπί τών 
αποφάσεων τών 7 οικουμενικών συνόδων, δπως καί πρδ τής άλώσεως. Αί 
άλλοιώσεις καί διαστροφαί καί έςαχρειώσεις τών δογμάτων, τής διοική- 
σεως, τής λατρείας καί τοϋ χριστιανικού βίου, αί λαβοΰσκι χώραν έν τή 
δυτική έκκλησίγ, δέν συνέβησκν παρ’ήμΐν. Καί διά τοΰτο ή θρησκευτική 
έπκνάστκσις (καί τοιοϋτό τι είναι δ προτεσταντισμός) ή λαβοΰσα χώραν 
έν τή δυτική έκκλησί^, δέν ήδύνατο νά συμβή παρ’ ήμΐν. Ή έπκνάσταγ 
σις προϋποθέτει κορύφωσιν τοϋ κακοΰ καί άντίστασιν πρός βελτίωσιν. 
Ιδού διά τί δ προτεσταντισμός δσάκις έζήτησε νά προσβάλγ τήν ανατο
λικήν εκκλησίαν, έδείχθη άσθενής καί ανίσχυρος. Δέν ύπάρχουσι παρ’ήμΐν 
αί αίτίζι καί αί άφορμαί αί προκαλεσκσκι τόν προτεσταντισμόν. Δέν έννο- 
οΰμεν δτι ήμεΐς πκτοϋμεν έπί ρόδων, δτι τά τής ήμετέρας έκκλησίας 
έχουσι πάντκ άνελλιπώς. θά ήμεθα τυφλοί, άν έλέγομ.εν τοΰτο. Ή αμά
θεια καί παρ’ ήμΐν έγεννησε κακά τινα' δ κλήρος πρδ πάντων δέν κέκτη- 
ται τήν μόρφωσιν, ήν έπρεπε σήμερον νά έχγ' ή λατρεία ήμών πρέπει νά 
ύψωθή' ή έκκλησιαστική μουσική, εκκλησιαστική αρχιτεκτονική καί ιερά 
ζωγραφική πρέπει νά άναμορφωθώσιν- αί τελεταί δέον νά γίνωσι συντομώ- 
τεραι, εύπρεπεστεραι καί κοσμίώτεράΓ τδ κήρυγμα πρέπει νά γίνηται 
συχνότερον'δ λαός τέλος πρεπει, νά έθισθή εις τήν άνάγνωσιν θρησκευτι
κών βιβλίων καί μάλιστα τής αγίας Γραφής, δέον δέ κατά μικρόν νά Φω~ 
τισθή, ώστε νά άπκλλαγή πολλών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, καί 
όδηγηθή από τής εύσεβείας μόνον τών τόπων εις πρακτικωτέραν τινά εύ< 
σέβειαν. ’Αλλ'ΐνα γίνωσιν ταϋτα καί άλλκι δμοιαι βελτιώσεις δέν είναι 
ανάγκη θρησκευτικής έπαναστάσεως, δέν είναι ανάγκη τοϋ Προτεσταν
τισμού. Αί βελτιώσεις αυται καί άλλαι σπουδαιότερα! καί ούσιωδέστεραι, 
άς οί μέλλοντες χρόνοι θέλουσι ύποδείξει, θέλοϋσιν έπέλθέι άφ’ εαυτών. ‘ 
Έν τή έκκλησίγ ήμών δέν υπάρχει παπισμός, δηλ. δέν ύπάρχει δύναμϊς
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άξιοϋσκ νά κράτηση τον κόσμον είς τδ statu quo καί Θέλουσα νά δεσπόσή 
τών πνευαάτων. Ό κλήρος ήμών δέν είναι δύναμις ξένη τή κοινωνίιζ, έχ- 
Οοικώς αύτή διακειμένη καί συμφέροντα ίδιου σωματείου έπιδιώκουσα 
όπως δ παπικός*  άλλ’ είναι κλήρος εθνικός. Ό ανατολικός κληρικός είναι 
έλλην, όώσος, βλάχος, σέρβος κτλ. ’Έχει διά τοϋτο τά αισθήματα, τούς 
πόθους, τάς ιδέας τοϋ έθνους του. Καί ή μόρφωσις δέ αύτοΰ είναι εθνική. 
Δεν έχομεν ημείς πρδς μόρφωσιν τοΰ κλήρου, όπως οί δυτικοί, σεμινάρια 
άποκεκλεισμένα ώς διά σινικών τειχών άπδ τής επιστημονικής κινησεως 
τοϋ λοιπού κόσμου. Ό κλήρος ημών αρκεί νά έννοήση και συναισθανθώ τήν 
ανάγκην· βελτιώσεώς τίνος καί πρώτος αύτδς εισάγει αύτήν. Τδ μόνον, τδ 
δποϊον άπαιτεΐτκι, είναι νά μορφώσωμεν αύτδν έπιστημονικώς, ώστε να 
ήναι κάτοχος τών φώτων της εποχής ημών και νά συναισθανθώ ποιας 
Θοησκείας έχουσιν άνάγκην οί νϋν χρόνοι. Τοιουτοτρόπως ημείς τούλαχι- 
στον έχομεν δι’έλπίδος, ότι σύν τω χρόνω ή άνατολική εκκλησία Θελει 
άνυψωθη πάλιν και Θέλει άφ’έαυτής έσωθεν άναμορφωθή. Ημείς της με- 
ταρουθμίσεως τοΰ Λουθήρου δέν έχομεν άνάγκην. Έκλέγοντες μόνον, δ,τι 
καλόν περιέχει, θέλομεν βαδίσει ιδίαν δδδν, ήν οί μέλλοντες χρόνοι και ή 
μέλλαυσα άνάπτυξις τών λαών της ανατολής θέλουσιν υποδείξει.

Ταΰτα καί περί τής θέσεως τής*ήμετέρας  εκκλησίας πρδς τήν. μεταρ- 
ρόθμισιν τοΰ Λουθήρου.

Λ Διομήδης Κυριάκός.

S
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§ 6. HpdiWQ καί Φελομ-ήλα *

Πότεοον ή Πρόκνη έγένετο αηδών καί ή Φιλομήλα χελιδών ή του
ναντίον ή Φιλομήλα αηδών καί ή Πρόκνη χελιδών;

Σκαρλάτος δ Βυζάντιος διδάσκει ότι ή μέν Φιλομήλα μετεμορφώθη είς 
άηδόνα, ή δέ Πρόκνη είς χελιδόνα*  εύχερής δέ καί άταλαίπωρος ών ού- 
δένα λόγον ποιείται περί τοΰ παρά τοΐς 'Έλλησι κυκλουμενου μυθού, καθ’ 
Sv αί θυγατέρες τοΰ Πανδίονος άπορνεωθεΐσαι έγένοντο ή Πρόκνη μεν αη
δών, ή Φιλομήλα δέ χελιδών. Έχουσι δέ τά ύπδ τοΰ Βυζαντίου είρημενα, 
κατά λέξιν μ.νημονευόμενα, ώδε*  «Φιλομήλα, ας (ή), ,ή αηδών (άπδ την 
γνωστήν μεΐαμύριρωσιν ΐης Φι,Ιομή.Ιας θυγκτρδς τοΰ Τηρεως ίίς άηδύΫα),

* *Ίοε  τόμ. ζ' Παρνασσόν. -

δθεν Φιλομήλειος (δ, ή). δ τής Φιλομήλας, άηδόνειος» (Λεξ. τής Έλλην. 
Γλωσσ. σελ. 1511) καί «Πρόκνη (ή), θυγάτηρ Πανδίονος τοΰ Β', βασιλέως 
τής ’Αττικής, γυνή τοΰ Τηρεως, τδν όποιον, άτιμάσαντα τήν αδελφήν 
τής Φιλομήλαν, θέλουσα νά έκδικηθή, έσφαξε τδν υιόν της ”1τυν, καί 
παρέθηκεν αύτδν ώς φαγητόν, ύστερον δέ μετεμορφώθη είς χε.Ίιόόνα» 
(Λεξ. Κυρ. Όνομ. σελ. 152 κέξ.). Δεινήν δ’άνεπιστασίαν ε’μφαίνει τδ «τής 
Φιλομήλας θυγατρδς τοΰ Τηρεως», ω όμοια πάμπολλα άπαντώσιν έν τε 
τή 'Ιστορία καί τοΐς λοιποΐς συγγράμμασι Μαργίτου τοΰ Θρκσωνίδου, ώς 
θα παραστηση μετά τινα χρόνον Μισογόης δ Κυνοκοπίδης.

Έντω ύπδ τοΰ Λωρέντη συντεταγμένο) Λεξικω τών Κυρίων’Ονομάτων, 
δπερ είνε προσηρτημένον τω Λεξικω τοΰ Γαζή, λέγεται μέν ότι ή Φιλο
μήλα μετεμορφώθη είς άηδόνα, άλλά προστίθεται « Κατ’Άπολλόδωοον 
γ', 14, 8 μετεμορφώθη αύτη μένεις χελιδόνα, ή δέ Πρόκνη εις άηδόνα» 
(σελ. 316).

Παρατιθέμεθα τά ύπδ τοΰ ’Απολλοδώρου έν τή Βιβλιοθήκη γεγραμ- 
μ.ενα βιβλ. Γ', ιδ', 8 «Καί τδν πόλεμον σύν αύτω κατορθώσας (δ Πκνδίων) 
έδωκε Τηρεί πρδς γάμον τήν έαυτοΰ θυγατέρα Πρόκνην. Ό δέ έκ τάυτης 
γεννησας παΐδα "ίτυν καί Φιλομήλας έρασθείς έφθειρε καί ταυτην είπών 
τεθνάναι Πρόκνην κρυπτών έπί τών χωρίων. Αυθις δέ γήμας Φιλομήλαν 
συνηυνάζετο καί τήν γλώσσαν έξέτεμεν αύτής. Ή δέ ύφήνασα έν πέπλω 
γράμματα διά τούτων έμήνυσε Πρόκνη τάς ιδίας συμφοράς. Ή δέ άναζη- 
τησασα τήν άδελφήν κτείνει τδν παΐδα ’Ίτυν καί καθεψήσασα Τηρεί 
δεΐπνον άγνοοΰντι προτίθησι*  καί μετά τής αδελφής διά ταχέων έφυγε. 
Τηρευς δέ αίσθόμενος άρπάσας πέλεκυν έδίωκεν. Αί δέ έν Δαυλιά τής 
Φωκίδας γινόμεναι περικατάληπτοι Θεοΐς εύ'χονται άπορνεωθήναι*  καί 
Πρόκνη μεν γίνεται άηόών, ΦιΛομή.Ια δέ χε.Ιιδών. Άπορνεοΰται δέ καί 
Τηρευς καί γίνεται έποψί».

Καί άλλοι δέ έπεζερχόμενοι τά κατά τήν Πρόκνην καί τήν Φιλομή
λαν, ό Κόνων καί δ Ζηνόβιος καί Άχιλλεύς δ Τάτιος καί δ Τζέτζης, συμ- 
φωνοΰσι καθολου ειπεΐν τω Άπο Λλοδωριρ. Ό Εύστάθιος διηγείται μέν 
ότι την Φιλομήλαν δ Τηρευς έλαβε γυναίκα, έφθειρε δέ βιασάμενος καί 
εγλωσσοτόμησε τήν άδελφήν αύτής Πρόκνην, λέγει δ’ όμως καί αύτδς ότι 
μετεβληθη ή μ.εν Φιλομήλα είς χελιδόνα, ή δέ Πρόκνη είς άηδόνα.

Κόνων παρά Φωτ, Βιβλ. σελ. 136,18 «Τηρευς βασιλεύς Θρακών τών" 
περί Δαυλιαν καί τήν άλλην Φωκίδα άγεται Πρόκνην γυναίκα την Παν- 
διονος. βασιλεύοντος ’Αθηνών καί έπεμάνη καί έμίγη άκουση Φιλομήλη τή 
αδελφή Πρόκνης καί τέμνει τήν αύτής γλώσσαν δεδιώς τδν έκ λόγων 
θριαμ,βον. ΤΙ δε πέπλον ύφαίνουσα γράφει τά πάθη τοΐς νήυ.ασι*  καί ή 
Πρόκνη μαθουσα καί άμυνομένη παρατίθησιν αύτω δεΐπνον τά αύτοΰ γεν
νήματα. Ο δε Τηρεύς μαθών τδ μυσος τοΰ δείπνου απ’ αύτής' Πρόκνης
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έδίωκε αυτήν τε καί την αδελφήν ως συνεργδν ζίφει άνελεΐν. Τάς δέ μύ
θος λαβών έντεΰθεν ΠμΛχνην μεν άηδόνα ποιεί, Φι.Ιομή.ί’Λν δε χελιδόναν,

7.νρ(£. Γ, 14 «Πανδίων θυγατέρας έσχηκώς δυο, Πρόκνην καί Φιλο- 
μ.ηλαν, ήγάγετο νυμφίον έπί τγ Πρόκνν) τδν Τηρέα*  ό δέ τής Φιλομήλας 
έρκσθείς καί βιασάμενος αύτήν, ΐνα μή τινι τδ γεγονδς έςείπγ, την γλώσ
σαν αυτής άπέτεμεν. ’Εκείνη δέ πέπλφ (Γρ. δ’,πέ.τ7ω) ύφάνασα γράμ,- 
ματα διά τούτων έμήνυσε Πρόκνη τάς ιδίας συμφοράς Μαθοΰσα τοίνυν ή 
Πρόκνη τά συμβάντα τγί Φιλομήλρι ”Ιτυν άπέκτεινεν, 8ν είχε παΐδα έκ 
Τηρεως, και αύτώ παρατίθησι τά τοϋ παιδός μέλη είς. βρώσιν. Γνούς δέ 
το γεγονός ο Τηρευς την Πρόκνην και Φιλομήλαν άπ’ αύτοϋ φευγούσας 
έδίωκεν" αί δε καταλαμβανόμεναι ηύςαντο αφανείς γενέσθαι και μετε- 
(Ι.Ιήθηοαν Πμόχνη μεν είς άηδόνα,. Φι.ΙιψήΛα δε εις γε.Ι(δόναν.

Άχιλλ. Τάτ. Ε', 5 β’Αηδών καί χελιδών καί έ'ποψ πάντες άνθοωποι 
καί πάντες όρνιθες. ’Έποψ ό άνήρ, αί δύο γυναίκες Φι.Ιομή.Ια χε.ίιδών. καί 
Πξιόχτη άηδί’ύνν.

Τζέτζ. Ίστορ. Ζ', 459 (σελ. 258 Κισλ.):
Τώ βασιλεΐ τώ ’Αθηνών Πανδίονι την κλήσιν 
άρρενες παϊδες ήσάν τε καί θυγατέρες δύο, 
Πρόκνη καί Φιλομ-ήλα δέ. Την Πρόκνην δέ ζευγνύει . 
άνδρί Τηρεί τοϋ τών Θρακών έ'θνους έςωρμημένω’ 
δσπερ λαβών τήν σύζυγον άπήγαγεν εις Θράκην.
Ποθούσης Φιλομήλαν δέ τήν άδελφήν τής Πρόκνης, 
είς τάς ’Αθήνας ά-ελθών Τηρευς αυτήν λαμβάνει 
άποκομισαι βουληθεΐς τγ έκυτοΰ συζύγω.
Άθεσμως ταύτη δέ μίγείς γλώτταναυτής θερίζει, 
ηπερ ίστοϋ ποικίλμασι στόματι χρησαμένη 
τγί άδελφί) τη έαυτής πάντα λεπτώς μηνύει.
Ή δέ Τηρέως φδν υίδν καί έαυτής τδν "Ιτυν 
σφάζασα καθεψήσασα είστίασε Τηρέα*  
8ς εκ χειρών καί κεφαλής καί τών άκρωτηρίων 
σαφώς έπέγνω τδ βρωθέν. Οί δέ θεοί έκείνας 
εις οονις μεταβάΛ-Ιοναι, Πμόχνην είς άηδόνα, 
ζην Φ>ι.1ομή.1αν ήμειψαν πά.Ιιν είς χείιδόνα.

Ευσταθ. Παρεκβολ. εις *Ομηρ.  σελ. 1875,4 «Πζνδίονος Αττικού τυ
ράννου γίνεται Πρόκνη καί Φιλομήλα. Τούτων ή Φιλομ,ήλα γααεϊταί Τη
ρεί τφ βρρικί καί γίνεται τώ μετοικισμω έξ ’Αττικής γυναικδς Θρρικική. 
Μέλλοντα δε. ποτέ Άθήναζε τδν Τηρέα ή’κειν, ίκέτευεν ή γυνή τήν α
δελφήν Πρόκνην έν τώ έπανήκειν συνενέγκασθαι. Ό δέ ποιεί μέν τοΰτο, 
περί δε την οδδν βιάζεται"τήνκόρην καί φθείρας γλωσσοτομεϊ, ώς άν 
μη έχοι τη άδελφ-ρ έκλαλήσαι τδ πάθος. Άλλ’ή Πρόάνη έν-ίστφ έξυ- 

φαίνει τήν βίαν’ καί επεί μη είχε τη γλώττη, έκφαίνει τγί χειρί. Και η 
Φιλομ.ήλα τήν τής αδελφής γλώτταν άντισταθμαται τοϋ παιδος και α- 
νελοΰσα τδν -υίδν ’Ιτυν παραβάλλει τω άνδρι φαγεϊν. 'Ο δέ παθών την 
βυώσιν άλλ’ ύστερον γνωρίζει τδν παΐδα λειψάνοις μ,ικροΐς τεκμ.ηραμενος" 
καί διώκει τάς άδελφάς τώ παιδί συγκαταθυσων αύτάς. Αί δε φευγουσ 
καί τούς κρείττονας αίτησάμεναι πζεμί'σοονζαι είς χελιδόνα μεν ή <Φ(Λο 
μή.Ια, ΙΙμόκνηδε είς άηδόναΐ». Πρβ. καί Ούαγνήρον Τμαγ. Άποσπ. Τόμ. 
Α', σελ. 391.

Κεΐται δέ καί έν τοΐς Διονυσιακοΐς τοϋ Νόννου IB’, 75.:
καί ίστοπόνος Φύομή.ίη 

δαίδαλα φωνήεντα σοφώ γράψασα χιτώνι 
έ'σσεται αϊολόδειρας ύποτρύζουσα χε.ίιδών 
μαρτυρίήν βοόωσα λιπογλώσσοιο σιωπής.

καί ΜΖ', 30 :
μνησαμ.ένη δ’ Ίτύλοιο καί ίστοπόνου Φ’ι.Ιομή.Ιης 
σύνθροος αίολόδειρος άνεκλαγεν 'ιίζθις άηδών, 

κκί έν τγ Παλατίνη Άνθολογίρρ Ε', 237 :
Άμφιπεριτρύζουσι γε.ίιδόνες^ ές δέ με δάκρυ 
βάλϋ.ουσιν γλυκερόν κώμα παρωσάμεναι — 
'’Ώ φθονεραί, παυσασθε, λαλητρίδες· ού γάρ εγωγε 
την Φι.Ιομη.Ιείην γ.Ι&σσαν άπεθρισάμην.

Ποβ. καί ’Αναιοεοντείων δωδέκατον (Ποιητ. Λυρ. Βεργκ. σελ. 1051 
/ εκδ. γ'):

Τί σοι θέλεις ποιήσω,
Τί σοι, λάλη χε.Ιιδών'·, 
τά ταρσά σευ τά κοϋφα 
θέλεις λαβών ψαλίζω; 
ή μάλλον έ'νδοθέν σευ 
τηε γ.ίωσσαν, ώς ό 'Γημει'ς 
ε'κεϊεον·, ίχθερίζω;

Καί ές ών δέ παλαιότεροι λέγουσι σαφέστατα διδασκόμεθα οτι κατά 
τούς Ελληνικούς μ.ύθους ή Φιλομήλα μέν μετεμορφώθη εις χελιδόνα, ή 
Πρόκνη δ’ είς άηδόνα;

Έν τγ 'Ρητορική τοΰΆριστοτέλόυς βιβλ. Γ', 3 φέρεται «Τδ δέ Γορ- 
γίου είς τήν χε-.Ιιδύτα, έπεί κατ’ αύτοΰ πεταμένη άφήκε τδ περίττωμα, 
άριστα τών τραγικών' είπε γάρ*  αισχρόν γε, ώ Φ>ι.1ομή.1α’ ορνίθι γάρ, εί 
έποίησεν, ούκ αίσχοόν, παρθένφ δέ αισχρόν. ,Εύ ούν έλοιδόρησεν είπών δ 
ήν άλλ’ούχ δ έστιν»'. Πρβ. καί Πλούτ. ΊΙθικ. σελ. 727 δ' «Γοργίας δέ 
δ σοφιστής, χε.Ιιδύνος άφείσης έπ’ αύτδν απόπατον, άναβλέψας πρδς αυ
τήν, ού καλά ταΰτα, είπεν, ώ Φι.Ιομή^α»'. Άναγνωστέόν δ’ ίσως'παρά
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τω Άριστοτέλει «Τδ δέ Γοργίου είςΤ,τήνζχελιδόνα— άε^ιρΐηίΜ ηϋ ερα· 
γικοΰ». -

Έν τοΐς ’Όρνισι τοϋ Άριστοφάνους στίχ. 663κεΐται:
Α. Έζβίβασον, ώ πρδς τών θεών, αυτήν, ΐνα 
και νώ θεασωμεσθκ την άηόόνα.
Β. Άλλ’ εϊ δοκεΐ σφών, ταΰτα χρή δράν. 'U Πρόκϊη 
έ'κβαίνε καί σαυτήν έπιδείκνυ τοΐς ξένοις.

Λέγεται δέ καί έν τοΐς Σχολίοις τοΐς εις ’Αριστοφάνη σελ. 215,29 
Διδ. «Άηδόνα : την Πρόκνην γαμετήν ούσαν, ητις εις άηδόνα ιιετε6Λι\θ>\ΐ>. 
ΙΙρβ. και σελ. 215,46 κέξ.

Έν τή Ίωνιγ της Εύδοκίας είνε γεγραμμένον σελ. 327 «Αί δέ φευ- 
γουσαι καί τούς κρείττονας αϊτησάμεναι πτερύσσονται sic χελιδόνα /ίέκ 
ή Πρόκνη,Φι.Ιομή.ία δέ εις άηδόνα. Τινές δέ την ΦιΛοιι^Λακ γαμίετήν Τη- 
ρέως είναι οί'ονται εις άηδόνα μεταμορφωθεϊσαν, Πρόχνην δέ την βιασα- 
μένην (Γρ. βεβια σμένην') καί εις χελιδόνα άπωρνεωμένην» (Πρβ. καί σελ 
240). Φέρεται δέ καί έν τοΐς τοΰ Άγαθαρχιδου παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. 
443,21 «καί Φιλομήλαν μέν άηδόνος έξαλλάξαι μορφήν, Τηρέα δέ έ'πο. 
πος».'Άλλ’ ϊ'σως έπηρώθη ή ρήσις έχουσα κατ’ άρχάς ώδε' «κ.αί Φιλομή
λαν μέν (χελιδόνας, Πρδκνην δέ) άηδόνοςέξαλλάξαι μορφήν».

Ύπδ τοΰ Ύγίνου Fabul. 45 λέγεται δτι ή Πρόκνη μέν μετεμορφώθη 
εις χελιδόνα, ή Φιλομήλα δέ εις άηδόνα. Πρβ. καί Vergil. Georg. IV, 
511 «qualis populea maerens Philomela sub umbra amissos queritur fetus» 
καί Martial. XIV, 7 5 «flet Philomela nefas incesti Tereos, et quae muta; 
puella fait garrula fertur avis». ’Ίδε Φορβιγηρον Ούεργι.Ι. Τόμ, Α', σελ. 
114 έκδ. δ'καί Βλαϋδήσιον Xριστογ. ”Οον. σελ. 213.

Άνακεφκλαιουμενοι τά εϊρημενα παρκτηροϋμεν δ’τι κατά τδν παρά 
τοΐς "Ελλησι κυκλούμενον μΰθον περί τών συμβάντων ταΐς θυγατράσι τοΰ 
Πανδίονοςή μέν ίϊρόκνη μετεβλήθη εις άηδόνα, ή δέ Φιλομήλα εις χε
λιδόνα. Εύκόλως δέ δυνάμεθα νά παρίδωμεν τδ παρά τφ Άγαθαρχίδγ 
κείμενον, δπερ έίνε ϊ'σως πλημμελές, καί τδ ύπδ τής Εύδοκίας γεγραμ
μένον ούδενδς άξιον όν. ’Άν δ’ δ Βυζάντιος μη ήτο παντελώς άπειρος 
γραμμάτων, δέν θά ήγνόει τδ ύπδ τοσούτων Ελλήνων λελεγμένον.

Έπεκαλεΐτο δ’ ύπδ τών ποιητών Λαυ.Ιιάς ή άηδών, ώς μαρτυρεί ό Θου
κυδίδης γράδων β.βλ. Β', 29 «πολλοΐς δέ καί τών ποιητών έν άηδόνος 
μνήμη Δαυλιάς ή ό'ρνις έπωνόμασται». Πρβ. καί Πλούτ. Ήθικ. σελ. 727 
δ' «Άρ’ ούν—διά τδν μΰθον τδν περί τήν παιδοφονίαν άφοσιοΰνται ΐάς 
·χε.1ιδόνας άπωθεν ημάς πρδς έκεΐνα τά πάθη διαβάλλοντες, έξ ών τδν 
Τηρέα καί τάς γυναίκας τά μέν δράσαι, τά δέ πκθεΐν άθεσμα καί σχέ- 
τλια λέγουσι καί μέχρι νΰν Λαυάιδας όνομάζουσι τάς όρνιθας;» καί Ver
gil. Cir. 200. Ίδε καί Βεργκιον Klein. Phil. Schr. Τόμ. Α', σελ. 442.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 51

Έν τώ Μεγάλω Έτυμολογικώ σελ. 250,8 φέρεται νΛαυΛΐαν κορώνην : 
άντι τοΰ άηδόνα' Αριστοφάνης διά τδν μΰθον έ'νιοι τήν δασεΐαν». Πρβ. 
καί ΤΙσύχ. .καί Ζηνόβ. Γ, 14 «dav.liar κορώνην: αντί τοΰ άηδόνα» καί 
Σου’ί'δ, « Δαυλόν : τδ δασύ' καί δαυ.Ιία κογώνη I η άηδών, τουτέστιν ή 
δασεία.»

Έν τή Τίλέκτρκ τοϋ Σοφοκλέους στίχ. 149 ονομάζεται ή άηδών 
ζ/ζδ<? άγγε.Ιος, περί ου είνε γεγραμμένα τάδε έν τοΐς παλαιοΐς σχολίοις’ 
«Τδ δέ Διδς άγγελος δτι τδ έ'αρ σημαίνει. ’’Ομηρος" ώς δ’ότε Πανδαρέου 
κούοη, χλωρηίς άηδών, καλδν. άείδγσιν έ'αρος νέον ίσταμένοιο — καί Σζπφώ*  
ηοος αγγεΛος ίικερόοωνος άηδών». Λέγεται δέ καί ή χελιδών έαρος αγ*  
γε.Ιος, ώς έν άποσπάσματι. τοΰ Σιμωνίδου (Ποιητ. Λυρ. Βεργκ. σελ. 1143 
έ,κδ. γ") «άγγελε κλυτά έαρος άδυόδμου, κυκνέα χελιδοΐ». Ίδε Βλαυδή*  
σιον Σοφ. ΉΦ,έχτρ.' σελ. 37 καί Άριοτογ. θιαιιογογ. σελ. 129.

Σημειωτέον έν τέλει δτι εκαλείτο καί ιχθύς έν τώ Βυζαντιακφ ελ
ληνισμό) φι.Ιομή.Ια, καί ύπο.κοριστικώς γι.Ιοιιη.ΙίτΓ,α. Ό Κοραής γράφει έν 
τη έκδόσει Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τη; άπδ τών ένυδρ. τροφ. σελ 
186 «Κόκκυγες.: ’Εσημειωσάμην έν τοΐ; πρόσθεν (σελ. 7 1) Φι.Ιοριή.Ιας 
ύ,πδ τών νεωτέρων Ελλήνων καλεΐσθαι τού; παρά τοΐς άρχαίοις Λόκκυγας 
παραθέμενος καί τδ τοΰ σχολιάσαντος τδν Όππιανδν ψευδές έ'τυμον. Άκρι- 
βέστερον δέ νϋν έπιστήσας τώ όνόματι, εικάζω τούς ΦιΛοριή.Ιαν 
σκντας τδν Κόκκυγα, συγχέαι τδν ϊχθύν τοΰτον τ'ρ Χε.ϊιΰόνι (Γύ, άνωτέρ. 
σελ. 68)' τκυτην γάο είκδς Φιλομήλαν υπό τινων ώνομάσθαι άπδ τ'ίΐς 
μυθευομένη; Φιλομήλας, τ·ης ΠανδίΩνος Ουγατρός, της μεταμορφωθεισης 
εις τδ δρνεον τήν χελιδόνα (ΐ'δ, ’Απολλοδώρ. Βιβλιοθήκ. Γ, 14 § 8)». 
Πρβ. καί τδ Γαλλογραικικδν Λεξικόν τοΰ Κοραη τδ ύπδ τοΰ Μκμουκα έκ*  
δοθέν σελ. 306. . .

Έν Τόα. Ζ', σελ. 820,2 προσθετέον : Λέγεται δ’δμως ύπδ Μαξίμου 
τοΰ Πλανούδη «έ'στιν δτε τδ άν Αιτονεϊταιν καί «άδικεΐται τδ δή μόνον 
μή (hToro0jj.er.<>r» (Βαχμ. Άν. Τόμ. Β', σελ. 35,19 καί 35. Πρβ. καί 
σελ. 36,4).:
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Έγγίζει ύ μην της άπόκρεω' αφοί» δέ κατά τάς ημέρα; ταύτας τών 
χριστιανικών κρανίων σιγά ο άμβων τής ’Εκκλησίας, προσλαλιά τις οίκο- 
δομητικη άπδ τοϋ βήματος τούτου ίσως δέν φανή ώς πάντη άκαιρος.

Αί γενεαί αί πρδ της έπινοησεως τών πάικτοχάρτων κατέτριβον άρά γε 
τάς ώρας τής αργίας άνιαρότερον ή αί μετά την έπινόησιν τοϋ. σκανδάλου 
τοϋ καλούμενου χαρτοπαίγνιου ;

Πολλάκις ήπόρησα τοϋτο, εισερχόμενος είς αίθουσας πληθούσας γνω
στών μοι και φίλων, συγκαθημενων παρά τραπέζας πρασίνας, έφ’ ών δ 
άργυρος έστιλβε και ό χρυσός.

Πώς διήγον οί άνθρωποι οί πρίν ; Ώς φαίνεται, θά ήτον άβίωτος,εκεί
νων δ βίος. Νά μην έχουν γα/τιά νά παίζουν ! Χωρίς χαρτιών, πως ra 
πί/'ζα χάνεις την ωfar ; απλώς λεσχηνευων ; άλλ’ αί λεσχηνειαι, τοϋτο 
κ’ έκεϊνο, ενδιαφέρουν ποτέ ωσάν τά χαρτιά ; Εξάπαντος οί δειπνοσρ- 
οισταί έμειονέκτουν μή είδόήες τδ χ'αρτοπάικτεΐν, έπλεονέκτησε δ’ έκ- 
τοτε τδ ανθρώπινον γένος, καί άπορον εΐνε πώς ούδαμοΰ έστηθη μέχρι 
σήμερον άνδριάς είς τδν εφευρέτην λυσιμερίμνου τοιούτου και παγκοσμίου 
άθύρματος, άνυψώσαντος τάς Λεσχας είς χαρτοπαικτεΐα. Τί λέγω ! τάς Αέ- 
σχας είς χαρτοπαικτεΐα! δ λόγος βαρύς, άλλά τδ πράγμα βαούτερον του 
λόγου. *Ας  άναιρεθγί τδ πράγμα, καί δ λόγος θά πέση λειπόθυμος.

’Απδ τίνος άρά γε εποχής είσηχθησαν παρ’ ήμΐν τά παικτόχαρτα ; 
Εικάζω δτι η αύλη τοΰ Βυζαντίου μόλις έπρόφθασε τήν χρήσιν αύτών, 
επειδή πρδ πολλοΰ μέν είχον έπινοηθή ύπδ τών Ινδών, δνομαζόντων 
αυτά τσάτταρ τάς (τέσσαρας ρήγας, ή βασιλείς, ή στέμματα) καί έπί τδ 
συντομώτερον τάς ή τάί, έξ εκείνων δέ τά άπεμιμήθησαν οί Άραβες κατά 
τδν ιβ αιώνα, καί έκ τούτων τά είσήγαγον είς τήν Εύρώπην, ένα αιώνα 
μετ’ έκεΐνον, οί προκομμένοι οί Σταυροφόροι. Καί πρώτον έξετυπώθησαν έν 
Αύγούστα, έντδς τοΰ έτους 1275, έπειτα δ’έν Ιταλία, έντδς τ,οΰ 1299, 
καί βραδύτερου έν Γαλλίιη, έντδς τοϋ 1392, έπί Καρόλου τοΰ <7', πρδς 
χρήσιν αύτοϋ καί μόνου τδ πρώτον.

’Έκτοτε διεδόθησαν άπανταχοΰ τής Εύρώπης. Καί έθεωρήθη μέν άκό- 
λούθως ή δήθεν παιδία αύτη ώς ολέθρια, «φόνον καί κήρα φέρουσα», διδ 
καί πολλάκις άπηγορεύθη διά νόμων, έν Γαλλία δέ μάλιστα, άλλ’ ομώς 
ή έξις Χατίσχυσε παντδς νόμου’ έπατάχθη έπανειλημμένως, άλλ’ ύπερί- 
σχυσε πάντοτε' άπόδειξις δτι τδ έθελόρμητον κακόν αποβαίνει δυσαπό- 
σχετον παρά τοϊς λαβοΰσι τήν έξιν.

* ΆνεγνώνΟς ίν τω Συλλόγω xjj 24 Ίανουαρίον 4S84.
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Ώς είδομεν, άλλα έθνη τδ έπενόησαν, καί άλλα τδ έφιλοδώρησαν είς 
ημάς' δέν εΐνε λοιπδν άπορίας άξιον, δτι είς τάς πόλεις τή; Γαλλίας καί 
Αύστρίας, ίσως δέ και άλλαχοϋ τή; 'Εσπερίας, δπου δέν έδωσα προσοχήν, 
άπαντώσιν έστιν δπου είς τούς οφθαλμού; τοϋ παροδίτου εικόνες άνηρτη- 
μέναι άνω τής θύρας τινών έμπολέων, καί παριστώσαι "Ελληνας φεσιο- 
φόρους καί βρακοδύτας, χαρτοπαικτοϋντας έπί τδ κωμικώτερον, εί; ση- 
μεΐον δτι έκεΐ έπωλοϋντο καί παικτόχαρτα πρδς τοϊς άλλοις έμπορευ- 
μασι ! ,··. ;<· ·. '

'Οπουδήποτε, ένεποίησε τοϋτο έντυπωσιν είς τδ πνεΰμά μου άλγεινήν. 
Πώς ! είπα κατ’ έμκυτδν, υπέρ πάντα άλλον λαδν άρα ημείς οΐ 'Έλληνες 
κατεκυριεύθημεν ύπδ τοϋ πόθου τής χαρτοπαιξίας, ώστε νά προσωποποιήται· 
αύτη έν τίί περιβολή ημών καί έν τη φυσιογνωμία, καθώς προσωποποιούν 
οί τή; 'Εσπερίας κκπνοπώλαι τδ εμπόρευμα αύτών έν τη φυσιογνωμία 
καί περιβολη τών Τούρκων; Καί εΐνε άραγε τοϋτο άπταιστον ; εΐνε δρ—; 
θόν ; Τί λέγουν τά πράγματα ; Παρ’ ήμΐν μήποτε ίδρύθησαν έπιφανή καί: 
οίονεί έπίσημα χαρτοπαικτεΐα καί κυβευτήρια, οΐα τά μέχρι πρδ όλίγων 
έτών έν Όμβούργω, έν Βάδη τή; Βάδης, έν Βιεσβάδη, έν Νεουχάϊμ, έν 
Σαξωνοΐ;, καί τδ έτι καθεστηκώς καί τούς άπδ τών περάτων τή; οικου
μένη; προσερχομένους βκλαντιοτομοΰν έν Μοναχφ ; ’Ή παρ’ ήμϊν μήπως 

k άνθοΰν καί άκμάζουν τά εργοστάσια ένθα κατασκευάζονται καί έκτυ-
ποΰνται τά τοιαϋτα χαρτία; μή δέν είσάγονται έκ τής Εσπερίας, ώς 
μαρτυρούν τά τελωνεία καί έμαρτυρησαν έν παντί καιρώ ;

Τδ δέ τυφλότερον, ένίϋ, ώς είδομεν, έν τΰ! γαλλική τδ πρώτον αύλίί 
τδ χαρτοπαίγνιον είχε ,τυχει χάριτος, ή γαλλική αύλή ώνόμασε καί ή 
γαλλική λεξιλόγια παρεδέχθη έκτοτε τδ έθνικδν ονομα Γραικός (grec) άντί 
τοΰ έπιθέτου λαθροπαίκτη; (trichenr), είτε Γάλλος άν ή ό κατερχόμενος 
είς τήν τοιαύτην αισχροκέρδειαν, είτε Άγγλος, είτε Γερμανδς, είτε Ίτα- 
λιώτης’ πολλά έγράφησαν πρδ; έλεγχον τής κακοήθους ταύτης μετονο- 
μασίας, άλλ’ έξακολουθεϊ άναγρκφομένη είς τά γαλλικά λεξικά, γλωσσικά, 
τε καί έγκυκλοπαιδικά, μέχρι τοΰ τελευταίου, χάριν παραδείγματος, τοΰ 
έκδιδομένου ύπδΤΐΌΐΐ35βΙ καί έτι ύπδ τά τυπογραφικά πιεστήρια εύρισκο- 
μένου, ένθα γράφεται άνενδοιάστως δτι piquer la carte σημαίνει «dans !e 
langage des grecs» (έν τη τών γραικών διαλέκτφ) ονυχίζειν ένια τών παι- 
κτοχάρτων, δπως διακρίνωνται άπδ τών λοιπών.

’Ακούετε ; έκ τί) τώκ γραιχων άια.Ιεχτω / Καί άληθώς μέν τδ g τοϋ 
grec τούτου δέν γράφεται κεφαλαΐον, ώς έπί τών έθνικών ονομάτων, άλλά 
μικρά ή έπελάφρυνσις, καί άχαρις μετά τήν τοσαύτην καταδίκην ή 

τοιαύτη χάρις.
Εΐνε βέβαιον δτι, δ'σον όλιγώτερον τών άλλων Ευρωπαίων καί άν χαρ- 

τοπαικτώσ.εν οί "Ελληνες, πολύ χαρτοπαικτοϋμεν καί ήμεΐ;' χαρτοπαι- 
» 1 1
I ■
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κτοΰμεν άπδ τών καπηλειών μέχρι τών μβλάΟρων*  άλλ’ ούχ'ήττον τών 
άλλων Ευρωπαίων άποκηρύττομεν ώς άτιμο.ν τδν λαθοοπαικτοΰντα'οί δέ 
^οιοΰτοι έξώλεις σπανίζουν καί μεταξύ ημών, δσον μεταξύ οίουδήποτε 
έθνους επί χρηστότητι ηθών πεφημισμένου.
- Τδ κατ’εμέ, ύποκείμενον εις άράν προπατορικήν, μήποτε χαρτοπαι- 
κτήσω προς κέρδος ή έπάισθητήν ζημίαν (καί δστις δν θέλη άς γελάση 
προς τήν τ.οιαύτην. σκωριασμένην ιδέαν οικογενειάρχου τοϋ παοελθόντος 
αίώνος), τδ κατ’ εμέ, καί αύτδ τδ τιμίως χαρτοπαικτεϊν Φρονώ ώς έπο- 
νείδιστον, οσάκις έκτρέπετ’αι τών ορίων τή; απλής παιδιάς. Διότι ιδού πώς 
σκέπτομαι' θά τδ έξαγγείλω, καίτοι εκτιθέμενος είς τδ νά φανώ, μετά 
την άπαγόρευσιν περί ής είπα, οίος δ τράγος τοϋ μύθου, δ έξ άνωγαίου 
κάταχλευάζων τδνλύκον

·, Είνε άρά γε ευπρεπές είς άνθρωπον έχοντα την συναίσθησιν της ιδίας 
αύτοϋ άξιοπρεπείας τδ νά κάθηται όλας ώρα; πλησίον ενός τραπεζίου, δπώς 
εί δυνατόν έξανκγκάση τούς συνεταίρους νά μετακενώσωσιν είς τού; θύλα- 
κάς του δσα άν έκθέσωσι χρήματα, πολλάκις δέ καί ασα άφήκαν είς την 
Οικίαν, καί ενίοτε δσα ούτε εχδυν, άλλ’είν’ έπάναγκες νά δανεισθώσί ; 
Καί παίζει λοιπόν δ τοΰτο πράττων, ή σπουδάζει σπουδαιότατα ; "Ας 
εΐ'πη είλικρινώς άν δτι παίζει δέν είνε πρόφκσις δλως κενή.

Τδ νά σπουδάζη τις περί πορισμοΰ χρημάτων έν τίρ γράφε ίω ή έν τώ 
έ ργαστηρίιρ του, έν τή άγορίρ ή έν τώ χρηματιστηρίω, ουδέν ονειδος*  έκα
στος καταγίνεται νά εύποοήση ή νά πλου'τήση δΓ επαγγέλματος τίνος 
εντίμου·· άλλ’ δ τρέπων καί την παιδιάν αύτήν είς βιοποριστικόν έργον 
διαδηλοΐ, δτι ή συνήθης εργασία δέν έπαρκεΐ είς τάς χρείας η είς την 
άπληστίαν του, διό καταφεύγει καί είς την παιδιάν, ώς εις έ'ργον επίσης 
προς αύτδν σπουδαΐον τοΰτο' δέ άναντιρρήτως είνε άπρεπες, επειδή ή παι
διά μετατρέπεται είς κυβείαν, καί ού'τε είς τό αξιόχρεων τοΰ. άνδρδς εκεί
νου συμφέρει ή φήμη κυβευτοΰ, ούτε η τιμή του ανέχεται τοιοϋτο έπίθε- 
τον. Εντεύθεν συμπεραίνει πας τις κατά πόσον οί διαχειριζόμενοι μάλι
στα ξένα η δημόσια χρήματα, δύνανται νά ωσιν ανύποπτοι έν χαρτο
παιξία σχετικώς βαρεία.,

Μέχρι θέματος καί μέχρις ώρας τίνος, δ χαρτοπαίκτών πιστεύεται ώς 
άληθώς παίζων' επέκεινα όμως τοΰ ,εύλ’όγου θέματος η της επαρκούς ώρας 
φωράται ώς μη παίζων πλέον, άλλ’ ώς καλύπτων την αισχροκέρδειαν 
ύπδ τό πρόσχημα της αθώας παιδιάς, καί <ός άντιπαραταχθείς είς πυγμα
χίαν, δπως ή αύτδς καταθραύση τούς όδόντας τοΰ εναντίου του, η αίσθαν- 
•θή την ιδίαν σιαγόνα κάτατεθρκυσμένην ύπ’ εκείνου. "Αν τδ πάθη, εγεί
ρεται ελεεινός· ελεεινός, επειδή καί αδυνατεί νά κρύψη την έκ τοΰ τραύ
ματος δδυνηρ'άν συναίσθησιν. Πολλάκις δ ήλιος τον εύρίσκεί εκεί πελιδνόν 
την οψιν καί άθλιον’ δ ήλιος ανατέλλει ευλογία καί χαρά της «ρύσεως άνα- 
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νηφουσης,,ενώ τά κηρία άνάπτουν έτι επί τής πράσινης τραπέζής δα- 
κρυώδη καί κατηναλωμένα ύπδ της παννυχίδος' καταχθόνιόν τι τοΰ. κα
τατρύχει τήν ψυχήν' αισθάνεται αύχμώδες τι έντδς τής κεφαλής, ,φέρον 
στείρωσιν είς τδν νοΰν, χαλών δ,τι ύψηπετές, δ,τι ανθηρόν έν τή φαντασίφϊ 
αύόντι έν τοΐς στ.ήθεσι μαραΐνον. δ,τι έν αύτοΐς αγαθόν ή γενναΐον’ αί 
πύριναι γλώσσαι τών φώτων της νυκτδς, καταλαμβανόμενα.! ύπδ τών 
λευκαυγών λαμπηδόνων της Ιλαράς ηοϋς πζρίστανται ώς δγδες τής κο-“ 
λάσεως.

Καί δ χαρτοπαίκτης βλέπει τδ άπαίσιον τοΰτο όραμα*  πλέον τοΰ χο
ρευτού, θν ώσαυτως έπρόφθασεν η άνατολή εκείνη, διότι ούτος μέν τδ 
βλέπει μόνον διά τών ίμμάτων, ένώ εκείνος τδ έχει καί έν τή ψυχή' 
απέρχεται οΐ'καδε ώς αυτόματον μάλλον ή ώς λόγος έν σώματι" κ αθ’ ο
δόν άπαντά τδν εργάτην, έξεγερθέντα ή'δη τοΰ ύπνου καί πορευόμενον 
επ' εύλογίαις, ένώ αύτδς πορεύεται νά ζητήση τδν ύπνον έπ’ άνζθέμασι'. 

προ της κλίνης, απορρίπτει άνυπομόνως τή δε κάκεΐσε τά φορέματα του, 
αλλά μη αισθανόμενος τούς θύλακάς των βαρεϊς’έκ τοΰ χρυσίου, ώς ήσαν 
δτε πρό τ.ινων . ώρών τά.ένεδύθη, καταραται αύτδς εαυτόν' πίπτει δέ 
τότε έπί τής στρωμνής του βασανίζων τδν νοΰν πόθεν νά πορισθή, καί 
πώς ν’ άναπληρώση τά άποσκορκκισθέντα.
... Πίστευε τώρα, πίστευε εί δυνατδν, δτι ή τιμή είνε στερρώς προσκεκολ- 
λημένη και αδιάσειστος έντδς ούτω καταπεπονημένης ψυχ·ης.

’'Αν, τούναντίον, κατορθώση νά φέρ.η άναλγητως τδ τραύμα, χείρον 
τοΰτο, επειδή παρίστκται οίος έθάς τής κυβείας—un jonetir tnadr6,— καί 
πρδ τοιούτών μάλιστα χαρακτήρων, τή άληθείγ, δίκαιον έχει πκς άνθρωτ 
πος κατά πάντα νά δύσπιστή. Γινώσζω δτι εύπρεπής θεωρείται συνήθως 
ή τοιαυτη άταραξία, μάλιστα δέ καί θαυμάζεται ύπ’ άνθρώπων ποιας 
τίνος αγωγής, άλλά πράγματι είνε άγεν.ής καί μοχθηρά’ πολλών έτώ,ν 
ιδρώτες έντιμοι και μόχθοι δυσεκπέραντοι ούχί άναισθήτως καθορών.τοι 
έ.ξηφανισμένοι έν δλίγαις ώραις είς τοιούτους άναξίους αγώνας, είμή ύπδ 
■καρδιών πεπωρωμένων καί πνευμάτων μή δισταζόντων άπέναντι οίωνδή- 
■ποτε μέσων άθεμίτων ΐνκ τούς άναπληρώσωσιν' δ έν ύπουργήματι θά δώ- 
ροδοκηθή, δικαςής θά δεκασθή, στρατιωτικός δέν θά εύορκήση, δικηγόρος 
θ.άάπιστήση ή θά άπληστήση, ταμίας θά υπεξαίρεση, έμπολεύς θά νοθεύσγ 
,τά σταθμά, έμπορος ή τραπεζίτης θά καραδοκήση τήν κατάλληλον στιγμήν 
δπως άνάψη τήν λαμπάδα τής χρεωκοπίας' διότι ώς ίερωτέρα καί τών 
δέκα εντολών τηρείται μεταξύ χαρτοπαικτών ή άπότισις τοΰ δή λεγο
μένου χρέους τιμής (dette d honneur)' σφετερίσθήτι,. έξουδενώθητι, άτιμά- 
σθητι, πωλήθητι, άλλά πλήρωσον έντδς είκοσιτεσσάρων ώρών, καί μέχρις 
,.οβολού, τά. όφειλόμενα έκ τοΰ χαρτοπαιγνίου, έστω καί άν 5 κερδήσας 
-σε ύπάρχη κακοήθης τις. άνθρωπος’ ένώ, άν χρεώστης .είς τίμιόν τινα και
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χωστών δανειστήν, τδν άφίνεις ο'λας πενταετηρίδας ή καί δεκαετηρίδας 
νοί ■ τάζεται τίερψ-ενων ττιν άποδο^ιν.των δανείων. ·...’.·.·

*0, βεβαίως· δ χαρτοπαίκτης λέγει- δτι παίζει διά νά περάσρ ή. 
άλλά θελετε νά ί'δητε προφανέστατα δτι κενή τοϋτο είνε πρόφασις ; 
Παρατηρήσατε οτι, αν οι περί αυτόν. λεσχηνεύοντες αί'φνης ά.ναφέρωσί τι 
περιέργειας, αζιον, αυτός ουδέ πρδς στιγμήν διακόπτει την ένασχολησίν 
το.υ ΐνα δώση είς εκείνους προσοχήν τινα, έκτος άν ήκουεν ότι καίεται 
* οικία του, η δτι τδ τέκνον του αποθνήσκει. Έρχονται, αί'φνης είς την 
οικίαν εκείνην προσωπίδες (λέγω δέ προσωπίδες θέλων νά εί'πω προσω- 
πιδοφοροϋντες, καθώς παρα τοϊς άρχαίοις κρηπίδες πζρωνομάζοντο συ-«εκ- 
φαντικώς οι πεζοί στρατιώται, χλαμύδες δέ οί ιππείς, ως και ύπδ των 
νεωτέρων γλωσσών rnaschere, ίταλιστί, καί masques, γαλλιστί, λέγονται 
οι1 προσωπείου φοροΰντες)· έ'ρχονται προσωπίδες καί προχωρούν είς τά δώ
ματα όπου χαρτοπαιξία· δ χαρτοπαίκτης μόλις στρέφει τδ πρόσωπον 
καί. μειδιά μειδίαμα βεβιασμένον πρδς εκείνην έξ αύτών, ή'τις τφ απευ
θύνει χαριλογίκν τινά, άνυπομ.ονών πότε νά. άφεθή. είς την ησυχίαν του, 
$ μάλλον, εις το έργον του.— Είς άλλους τά αστεία, καλή-προσωπίς· 
ημείς εδώ, ώς βλέπεις, σπουδάζομεν. — Καί όντως, πρδς τδν χαρτοπαί- 
κτην, ο θροϋς εκείνος τών μετάξινων ΰοριίν.ων, αί δξεΐαι παοαφωνίάι τών 
■προσωπίδων, μία -χειραψίας πρότασις, έν κρυφολάλημα είς τδ ώτίον του, 
<ρο.ρ'τΛΧώΤ(ΖΤΌΛ φαίνονται τ?εοιστνζ<7[χοί*

«—Πλέον δεν φευγουν αύτοί οί μασχαράδες ; πολύ έξανόστησαν.
»— Ποιος ήτον αύτδς ποϋ σοΰ ώμίλησε ;

' .· J, Ηεύρω κ’ εγώ ; .. . ’Ατού ! ατού ! ατού ! ρήγας κοϋπα !-άσος καρ- 
ρώ ! βόλά !.)

Ata.να πέραση ή δρα ! άλλ’ ή ωρα πέρνα καί άν. παίζων τις θεματίζη 
•έλίγιστα, έπειδή ούχ ήττον παθαίνεται ύπδ τών περιπετειών τοΰ παι- 
γνίου· ή τυφλή τύχη και τότε σκανδαλίζει κατατρέχουσα ή τέρπει συν- 
τρέχουσα.

«Πίνειν και παίζειν και δίκαια φρόνεΐν», έ'λεγέ τις αρχαίος σοφός, ’Ίων 
-ο Χίος" δεν. ετυχε να τον αναγνωσω, άλλ’ άπήντησα τδ ρητόν αύτοϋ τοϋτο 

. έν τοϊς Προλεγομενοις τοϋ Κοραή, καί έκτοτε τα ένετύπωσα είς τήν μνή- 
ψ.ην μου ως μιαν τών πολυτίμων ύποθηκών τών μεγάλων εκείνων ποο- 
γόνων, ύποθηκών στερρών καί θαυμασίων καί τούτων, ώς τά μαρμάρινα 
εκείνων αριστουργήματα. «Πινειν καί παίζειν καί δίκαια, φρονεΐν'» τουτέ- 

-στι φρονεΐν δίκαια, ή σωφρονεΐν, καί έν τώ πίνειν καί έν-τώ παίζειν. Σοί 
έύαρεστεϊ ή χαρτοπαιξία- έλαβες τήν έξιν της, δυστυχώς· άλλ’ αίδούμενος 
εαυτόν και την κρισιν τών άλλων, ,μή θεμάτιζε ή τόσον μόνον, ώστε νά 

. παρίστασαι εύγενης τδ ήθος καί έν τη καταδρομή, εύγενής καί έν τή 
έυμενεκη τής τύχης-.θεμάτιζε.τόσον μόνον, ώστε νά πιστεύη πας γινώ-
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βκων τά κατά σέ (καί πολλάκις γινωσκονται τα καθ ημάς πλέον ή ως 
νομίζομεν), ότι, άν μέν έζημιώθης, ή ζημία είνε παίγνιον τωόντι πρδς 
τούς πόρους σου, άν δέ έκέρδησες, καί τδ κέρδος είνε δλως άνώδ.υνον πρδς 
τούς πόρους τοϋ άντιπαίκτου.

Θά μ’ ερώτηση τις ί'σως· —Άλλά,τέλος πάντων, έν τίνι μετρώ δριζεις 
νά θεματίζη ό χαρτοπαικτών, ώς άναλόγω προς την περιουσίαν του, αν 

• . . ύ.ποτ.εθή ώς πλούσιος,; όπως μή σοι φκνή ώς .ικερδαλαιόφρων, άλλ’ ώς 
άπλ,ώς διασκεδάζων τδ άνιαρδν τής άργίκς ; — Γινώσκω έν μετρον, και 

- φοβούμαι μή άν τδ εί'πω φανώ παραδοξολόγος'άλλ’ έστω, γελάσετε· ήθε
λα, πας. δστις ελεεί συνήθως δι’ ,ένδς μόνου πεντάλεπτου τδν πζρουσιζζό- 

..... μενον αύτώ έπαίτην, νά μή έκθετη πλείονα τών ΙΟ λεπτών είς τάς
L. .Ιόγχαςτής λεγάμενης .πρέγαε (piques), καί επομένως όχι πλείονα τών 2 0.
*. . λεπτών είς τά άνθη (triff'.es)· 30 δέ λεπτά είς τάς πΛίνθονς·. (carreaux)

καί 40 είς τάς χώπαα:.(.coeuri-)· έάν όμως δύναται εις τας .Ιογχας έκ
θεση δραχμάς.. 10, ώς πας άλλος τά δέκα λεπτά, ,θά ώφειλεν . είς έκα
στον πτωχδν έπαίτην έν πεντάδραχμον- καί τότε, μαλιστα*  ούτος θά. 
έπιστεύετο ώς δυνάμενος νά θεματίζη άνωδύνως πεντάδραχμον, δεκά- 
δραχμον ή καί είκοσάδραχμον ως έν λεπτόν, κνζλ.ογως πάντοτε προ, την 

ί ελευθεριότητα του είς έπαίτας. Άλλ’ άκουω τους αναβοώντας, — Και πώς !
είς πάντα έπαίτην νά δίδη είκοσάδραχμον ! Άλλ’ ουτω πω.ς όλοι.οι απο- 
οοι τών κατοίκων θά μετημφιάζοντο είς έπαίτας καί θά τδν κατεπολιόρ- 
,κουν «άπδ φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός»- δεν. θά έπήρκεΐ δΆίς τοϋτο 
ούτε ποταμός χρυσορρόας.: Δέν εΐνε.'πρακτικόν ..τδ μέτρον σου.:; --

‘ 'Ομολογώ ώς μή πρακτικόν τδ μετρον, άλλ’όμως ή- άνχλογικ; υπάρχει 
σαφής, καί μόνον ύπεδείχθη δι’αύτής δ,τι καί όσον έδει. '· . .·■ ;

. Εΐς.τών. έπί βκθεϊ πλούτω φημιζόμενων σήμερον τραπεζιτών τής Εύ- 
ρώπης, δ 'Ρόσχιλδ, είσελθώλποτε ύπδ περιεργείας είς τδ κυβευτήριον τοΰ 
'Ομβούργορ,· καί έρωτηθείς ύπδ φίλου όσνις .είχε προσελθει είς αύτδν, άν 
δέν εΐ/ε διάθεσιν νά δοκιμάση ολίγον τήν τύχην, «Πρδς τριαύτην. δοκι
μήν, άπεκρίθ.η,. δέν είμαι αρκούντως πλούσιος.,» Καί ό'ντω.ς, οίοςδηποτε 
πλούτος, άφειδώς άν,οιγ.όμεν.ος εις την-δΐακρισιν τής τύχης, επί- τελου, 
θά έστείρευεν, επειδή ούδέν ταυτης παραλογωτερον ή απιστότερον-.η επι·

• βουλότερον,ή τυφλότερον. 'Όπως καί όσον άν θέλης άνάμιξον τά,παικτό-
• χαρτα’ ή τύχη καταφέρει τά τραύματά της. ως γυνή σπασμ.ωδοϋσα, ης

1 αί χεΐρες παραπαίουν δεξιά ή άριστερά δν τινα άν τυχωσι και όπου άν
τύχωσι" καταφέρουν μίαν είς σέ καί μίκν.είς τον ενάντιον ενκλλας, μέ
χρι πέντε, .οκτώ ή δέκα’, καί άν νομίσης ότι τδ άνα μια εναλλάξ θα κο- 
πάση έπί τέλους, καί τότε· προσθεμάτίσης, είνε ικανή νά προβή και με- 
χρι δεκαπέντε,, καί μέχρις ει'κοσιν, εξακολουθούσα, να παιη εναλλαξ ανα 
μίζν.’Έπειτα, ένδέχετζι να κατζφέοη δύο είς τον ενάντιον, .τρεις, τεσ-
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σχρχς ή πεντε είς τδν ένααντίον, καί μόνον μίαν είς σέ, ή τανάπαλινΰ 
δεκαπέντε ή καί εί'κοσιν είς σέ, καί μόνον μίαν ή δύο είς τδν εναντίον, 
ή καί τάνάπκλιν. Μηδέ πιστεύσγς δτι, άφοΰ σ’ έπάταξεν είκοσάκις, θά , 
στρέψγ άφεύκτως τά τραύματα καί πρδς τδν εναντίον’ έστιν δτε εινε 
ικανή καί πεντάκις καί δεκάκις έτι νά σέ πχτχζγ έν τγ άλογίρ: της. Τά 
πάντα εινε ικανή· οίανδήποτε σύμπτωσιν, οίανδήποτε ανακολουθίαν' διότι, 
ούδέν τήν εμποδίζει, ούδέν τήν αναγκάζει είς μέτρον ή δριον, Καθώς εκ
λαμβάνεις ενίοτε δτι εύρηκες τάς οδούς της, ούτως έρχεται ώρα καθ’ ήν 
δπου άν τραπής πατάσσεσαι’ δέν σώζεσαι, είμή άν έξέλθ-ρς τής τροχιάς 
της, δηλαδή τής τραπέζης έφ’ής σπκσμωδεΐ' καί, ώ τής άλογιστίας! συμ.-? 
βαίνει ν’άναχωρήσγς τραυματίας καθ’ήν στιγμήν έμελλε νά παυστ) τήν 
καταφοράν της καί νά σέ Οερκπεύσγ, άν έτι παρέμεν.ες" άλλά καί δ παρα
μονών επ’ έλπίδι τής άλλοιώσεως ταύτη; κινδυνεύει τδν: έσχατον τών 
κινδύνων. ’Εννοείται δέ δτι αύ'ριον ή μεθαυριο.ν, μετά μίαν εβδομάδα ή 
ένα μήνα, ή καί έν δλον έτος, έπιφυλάττει τά αυτά καί εις τδν ούτινος 
έφείσθη ή βν ηύνόησε σταθερώς κατά τδν παρόντα μήνα ή τδ παρόν έτος, 
κκθήμενον εναντίον σου. Τδ μόνον βέβαιον εινε, οτι έπί τέλους συτε.καί 
Ο ενάντιος θα έχετε νά παραπονή-σθε ότι έπάθετε έν τφ βκλαντίφ άνα- 
κουφισιν’—τήν μόνην ί'σως άνακούφισιν ήν ούδείς άγαπμ.

Προ είκοσι περίπου ετών, μετκβκίνων έκ Βιέννης είς Παρισίους διά τής 
Γερμανίας, διήλθον διά τοΰ Φραγκοφορτίου, άπδ τοΰ οποίου μικρόν άπέχε1 
τδ Όμβοΰργον. Άνέβην έως εκεί, θελήσας νά λάβω ιδέαν τινα τοΰ αύτόθ1 
έναγοΰς ΐεροΰ.τής Τύχης, τοΰ καζίνου δνομαζοικένου καί λίαν θρυλουμενου 
κατ’εκείνον τδν καιρδν ύπδ τών εφημερίδων. ’Εκεί συνέβη νά ί'δω κα'· 
τδν πρώην βασιλέα τής Βαυαρίας Μάξιμιλιανόν, πολιτικά ένδεδυμέ’ 
νον καί ίστάμενον μεταξύ πολλών άλλων ώς θεατήν, επειδή τά 
πάντα έν- τοΐς κυβευτηρίοις έκείνοις, έπιβλεπομένοις άγρύπνως ύπδ 
τής εξουσίας, είνε τήν opiv εύπρεπέστκτα, μεγαλοπρεπέστατα μάλιστα’ 
λαμπραί αΐ'θουσκι, άνάκλιντρα μεταξόπτιλκ, κροσσοί χρυσοί, χρυσαΐ λυχ- 
νίαι, όροφαί παμποίκιλοι, εικόνες άγλακί, άνακτόριος όλβος, ορχήστρα 
έ,ναρμόνιος καί πολυφθογγος, άναγνωστήριον περιούσιον, κήποι ,κκί λει<- 
■μώνες γέμοντες φυτών καί άνθέων έκ των σπανίων, άλση πκχύσκικ,. πα
ράδεισοι μαγικοί,—καί τά πάντα δωρεάν καθεκάστην, πλήν τοΰ ξενοδο
χείου δπου κατέλυσες.

Τά πάντα δωρεάν, έτι καί άν άπέχγς τών τραπεζών δπου τελούνται τής 
κυβείας τά μ.υστήρια. Ούδείς σέ παρακινεί νά πλησιάσγς, ή, πλησιάσαντα, 
ούδείς σέ ύποχρεοΐ νά μυηθής σύν τοΐς άλλοις καί συ. .Είσαι έλευθερος. Αμ 
τράπεζαι γέμουν. χρυσίων καί αργυρίων’ ό τροχός τής μοά.ώ'κηο περιστρέ
φεται’ έλελίζεται δέ κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν έντδς τής λεκάνης της τδ 
-ελεφάντινου έκεΐνο σφκιρίδιον, άπδ τής πτώσεως τοΰ οποίου περιμένεται
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τής τύχης ή φάτις, άποσύροντάι δ’ έπειτα τά άργυρια καί τά χρυσία, 
καί θεμκτίζονται πάλιν άλλα ύπδ τών περικαθημένων ή περΐίσταμένων’" 
καίτινέ; μέν τούτων.γελοΰν, άλλοι δέ μένουν μέ κεχηνώς στόμα’ οί μέν 
έκέοδησκν, οί δέ έχασαν. Λέγεις τότε κατά νοΰν’ «’Άν έγώ τώρα έθεμά- 
τιζκ έν πεντάφραγκόν, τούς άρτιους θά έπροτίμων άριθμούς.»— Πά, 
τά, τρά ! τδ σφκιρίδιον έπεσεν είς άρτιον άριθμόν. — «Είδες ; λέγεις πά
λιν καφά νόΰν’ τώρα, άν έπαιζα, θά έκέρδαινα. ’Άς άποθέσωμεν ότι θά 
μετέφερκ καί τά δύο πεντάφρκγκα είς τού; άριθμούς τού; άναρτίους, » — 
Πά, τά, τρά ! αριθμός άνάρτιος. "Εγιναν τέσσαρα τά πεντάφραγκκ. "Ε-ί 
πειτα, μέ τδ «άς ύποθεσωμεν» πάλιν τά πεντάφραγκα έγιναν οκτώ. 
’Αν λοιπόν εξέθετες έν μόνον πεντάφραγκον, τώρα θά άπεσυρες μετ’ αύ- 
τοϋ έτερα επτά. Αισθάνεσαι ήδη ώς τινα πειρασμόν εις τά έντός σου;. . 
ούκί ! φεΰγε μάλλον, φεΰγε ! εινε ή Κίρκη, εινε αί Σειρήνες’ πρόσεχε μή 
σαγηνευθή,ς, και δέν σέ μείνρ ί'σως ούδ’ δ ναΰλο; τής έπιστροφής σου 
οί'καδε ! -

’Εκεί λοιπόν, έν Όμβαύργφ, είδα κύριόν τινα θεματίζοντα γραμμάτια 
τραπεζικά χιλιόφραγκκ, άνά πέντε ή έξ. Έφερεν έντδς τοΰ κόλπου του 
δεσμίδας τοιούτων. Έντδς ήμισείκς ώρα; έκέρδησεν δγδοήκοντκ χιλιάδας 
φράγκων. ΊΙγέρθη έπειτα έκ τοΰ καθίσματος του, έδίπλωσεν άμελώς-τά 
γραμμάτια, τά ένεκολπίσθη, καί άνεχώρησεν ώς θριαμβευτής. Οί τοϋ κυ- 
βευ-τήρίου επόπται ύπεμειδίων ένφ τδν έβλεπον απερχόμενον, καί ήκουσκ 
τούτων’ένα λέγοντα προ; τδν παρακκθήμένον’ «Αύτδς δ κύριος άγνοεΐ;· 
οτι θά έπανάφέρνί τά κέρδη ταΰτα ή σήμερον, ή κύριον, ή μετά έν έτος, 
ή μετά πέντε-Ισπανός τις είχε κερδήσει άπδ έτους είς έτος έως δύο έκα- >, 
τομμύρία, έκ τοΰ παιγνίου τούτου, άλλα πάλιν έπί τέλους τά έσκασεν 

είς ημάς».
·: 'Ρολλίνα λοιπδν έδωσε καί ρολλίνκ άφείλετο. Είς τδ αύτδ έκεΐνο -κυ- 

βευτήριόν έτυχα θεατής καί άλλου τινδς πραξικοπήματος τής τύχης τερατ 
στείου άληθώς. "Αγγλος τις μέσης ηλικίας, ευρύνω το;, βαρύ-πους καί έκ-τής 
οινοποσίας ερυθρός, έρχεται παραφόρω σχεδόν πόδι, καί θεαατίζει έπί 
τοΰ μηδενικού, ήτοι έφ’ ένδςτώΛ37 άριθμών τοΰ κυβευτικοΰ άβακας τής 
γοά.ώ’η/c, έν είκοσάφραγκον’ τδ περικυλινδούμενον σφκιρίδιον -πίπτει μετά 
τινας στιγμάς έν τώ μηδενικώ, καί δ παίκτη; κερδαίνει άντί τοΰ ένδς εί- 
κοσαφράγκου του τριάκοντα καί πέντε. Έξ αύτών άφίνει τά έννέα, πάλιν- 

.-έπί’τοϋ μηδενικοΰ’ πίπτει έκ δευτέρου τδ σφκιρίδιον έν τώ μηδενικώ, 
καί κερδαίνει τριακονταπεντάκις έννέα είκοσάφρκγκα δ αύτδς παίκτης. 
Τότε συνάγει όλα (έπτκκισχίλια φράγκα έξ ένδς είκοσοφράγκου) τά μετά- 
■βάλλέι εκεί είς χαρτονομίσματα χιλιόφραγκα, -καί άναχωρεΐ ίλαρδς ώς δ 
Φοίβος καί άμα άνισοσκελής ώς ό Βάκχος. ’ υ"Αψ

ν Παρήλθον εως δέκα λεπτά τή; ώρας’ νά σου' τον επανέρχεται γελών, 
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β'μκτίζών ώς είχεν αναχωρήσει, κκί κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν .Οέσίν του μη
δενικού προχωρήσκς Θεματίζει πάλιν έπ’ αύτοϋ εννέα είκοσάφραγκα. Τδ 
σφαιρίδιον κυλιέται, κυλιέται, καταρρέει, προσκόπτει εις τάς άκωκάς τοϋ 
δρειχαλκίνου δίσκου δστις περιέχει τά οΐκίδικ τών αριθμών, ανασκιρτά,, 
τέλος πίπτει, καί, ώ τοϋ θαύματος! μένει έν τώ μηδενικφ. "Ολοι τότε οί 
περΐίς-αμ,ενοι άνεδωσαν παρατεταμένον επιφώνημα έκπλήξεως, καί δικαίως.

Δύναται λοιπόν ή τύχη καί τοιαϋτα άλογίστευτα, άλλ’ ούαΐ εις τον' 
έπιδιώκοντα αύτά ! καθίσταται παρανάλωμα της παλιντοοπία 
ρετηρηθη άκολούθως ότι ό καλός σου “Αγγλος εκείνος έχανε πάντοτε άνά 
δλιγα, έως ου έχασεν δλα*  ώς έλεγετο δέ, έχασε και τρισχίλια φράγκα 
έζ ιδίων του, έπειδή έθαρρύνθη πιστεύσας ότι είχε την τύχην μεθ’ έαυτοΰ.

Δυνασαι νά γίνης μάντις ; νά γίνης συ αύτδς τδ σφαιρίδιον έκεΐνο ή 
τδ πα-ικτόχαρτον; “Οχι’ έ'σο λοιπόν φρόνιμος, και ούτω σώζου απέναντι 
τοϋ αλόγου καί ακαταλόγιστου δ λογικός καί λελογισμένος. ■ ,

Πολλοί τών παικτών προσπαθούν νά άνακκλύψωσι τάςιν τινα έν τοΐς 
ά.τακτήμασι της τύχης*  κατορθοΰν νά βλέπωσι μέχρι τινός, οτι κατά . 
τοιοϋτον ή τοιο,ΰτο ονστη/ια άμύνετάί τις κατά της διαλειπούσης κατα^ 
φοράς της και επομένως καρποϋται έκ της διαλειπούσης έθελοδουλείας 
της*  άλλ’έρχεται δλεθρία στιγμή, ώρα, ήμερα, έβδομάς ολόκληρος, καθ’ 
ήν ή φορά καθίσταται ,έπιμόνως έναντία, ναυαγεί δέ και ή άρίστη τών 
μεθόδων*  καί τότε, όσα άν έκεοδήθησαν μικρόν κατά μικρόν, έπιστρέφον- 
ται τάχιστα μετά και άλλων*  ούκ ολίγοι δέ τών παικτών, τέλεον άφκ- 
νισθέντες, ώφθησαν άπηγχονισμένοι έν τοΐς παραδείσοις τών μεγάλων 
εκείνων κυβευτηρίων" διό καί ύπήρχεν άπηγορευμενη ύπό τών κατά τόπους 
αρχών ή τών έγχωρίων εις αύτά είσοδος, μόνον δέ οί ξένοι ήσαν δεκτοί*  έως 
ού, μετά τήν ένωσιν τής Γερμανίας ύπό τδ πρωσσικδν στέμμα, κατηργή- 
θησαν τά τοιαϋτα καταγώγια, και μόνον άπολείπεται σήμερον, άντί με
γάλων δωροδοκιών διατηρούμενου, τδ έν τή ήγεμονίγ τοϋ Μρναχοΰ*  ζη
τείται δέ καί τούτου ή κατάργησις, ώς ονείδους τοϋ πολιτισμένου κόσμου.

’Αληθώς, ούδεμία δόλιό της διαπράττεται έν τοΐς κυβευτηρίο.ις έκείνρις, 
αύστηρώς έπιβλεπομένοις ύπδ τής έγχωρίου άρχής*  επειδή δέ ούτε εις τήν 
έμπειρείαν ή τέχνην οίουδήποτε παίκτου άπόκειταί τι, ή τύχη μενει 
άνεπηρέκστος και άκώλυτος έν τοΐς άτακτήμασιν αύτής*  άλλά καί ού
τως άπεδείχθη έφ’ δλας δεκαετηρίδας, οτι είνε άδύνατον νά χαλινκγω**  
γηθή. Μηδείς πλανάσθω κατά τοΰτο*  έν Φραγκοφορτίφ κατοικούν, πολλοί 
'Εβραίοι, τραπεζΐται πλούσιοι*  άφοϋ αύτοί, οί έν τώ χρηματίζεσθαι. έπι- 
τηδειότατοι υιοί τοϋ Ισραήλ, καίτοι άπέχοντες μόλις ήμίσειαν ώραν άπδ 
τοϋ Όμ.βούργου, ούδέποτε προσήρχοντο εις τδ έκεΐ κυβευτήριον, τρανόν 
τοΰτο σημεΐον δτι είχον κάμει καλώς τούς λογαριασμούς των, καί, δτι 
έπί μακρδν μελετήσαντες πάσαν μέθοδον, παν μετρον ή πάν σύστημα 0 
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δύναται νά συλλαβή άνθρώπινος νους, είδον δτι έσύμφερεν δλως απ’ αύ- 
τόϋ ν’ άπεχωσι.

’Επανέρχομαι εις τάς παρ’ γμΐν χαρτοπαιξίας, τάς δήθεν πρδς διασκέ- 
δκσιν τών σχολαίων ώρών. Συνήθως δ χαρτοπαικτης καθίσταται καί γε
λοίος, ώς έπιρόέπων εις μωρά; τινας προλήψεις, άναζίας εύπαιδεύτων άν- 
θρώπων. “Αν σέ δώσή νά κόψης τήν στιβάδα τών παικτοχάρτων- άφοϋ 
τά άναμίξη, πρόσεχε μή τδ κώμης, έπειδή, άν συμβή νά χάση, θά πταίης 
εις τούς Οφθαλμούς του συ. ’Εν γένει, οί χαρτοπαικτοϋντες δέν στοχά
ζονται δτι ή τύχη άπόκειταί εις τάς ιδίας των χεΐρας, άλλ’ούδένα στέρ- 
γέι μύστην αύτής, περιπαίζει δέ όλους, μή θέλουσα δ,τι έκεΐνοι θέλουν, 
άλλ’ δ,τι αύτή. Αεγο> δτι άπόκειταί εις τάς χεΐράς των, καί είνε τοΰτο 
φανερόν*  δέν είνε τωόντι άληθές, δτι άν μίαν φοράν πλέον ή μίαν, φοράν 
ήττον άνεμίγνυον αύτοί τά παικτόχαρτα, ή κοπή τής στιβάδας θά άπέ- 
βαινεν δλως άλλοία; Κκί άντί λοιπόν νά αίτιώνται τούς ίδιους των δα
κτύλους, τάς ιδίας των χεΐρας, ώς μή σταθείσας δπου έσύμφερε νά στα- 
θώσιν έν τώ άναμιγνυειν τά παικτόχαρτα, ή ώς σταθείσας δπου έσυμ- 
φερε νά μή σταθώσι, διατί αίτιώνται τδν κόψαντκ ; Διατί άνέμιξες τά 
παικτόχαρτα πριν μέ τά προτείνης ; Διότι σ’ έφάνη δτι τά διέθεσες 
άποχρώντως προς κοπή ν άλλ’ άν ή κοπή σέ άπέβη άπαίσιος, διατί θέ
λεις νά πτκίω εγώ καί όχι σύ ; Σέ ή μπόδισα έγώ τοΰ νά τ’άναμίξης έ'τι 
όσον άν ήθελες ; ή σέ παρεκίνησα έγω νά τ’ άναμιςης έ'τι πλέον ; Οχι. 
Θέλεις λοιπόν έγώ, δστις δέν έκράτουν τά χαρτία,νά δυνηθώ υπέρ σου δ,τι 
σύ ό χέιριζόμενος αύτά δέν ήδυνήθης ; "Οπου έγώ τά έκοψα, έκεΐ βεβαίως·’ 
θά τά έ'κοπτα καί άν μοί τά. έπρότεινε; άναμεμιγμενα άλλως πώς. Λοι
πόν μή φαίνου τούθάχιστον παιδαριώδης. Φαντάσου άν είχεν ή τύχη’ 
ύδόντας καί χείλη καί ώτα, πόσον άκούουσα ή παμπόνηρος θά σέ κατε- 
δτι μ’εμέ τά έβαλες διά τούς πειρασμούς ή έμπαιγμούς,τούς οποίους αύτή 
γέλα, παρενέβκλεν εις τάς αρθρώσεις τών δακτύλων σου !

Πολλοί βλασφημοΰν τον πάντη άμετοχον καί άθώον άνθρωπον, δστις 
ήλθε καί έστάθη ή έκάθησεν ύπδ απλής περιεργείας πλησίον των, δτε 
ήρχισεν έκ συμπτώσεως ή πρδς αύτούς καταφορά τής τύχης,. ταύτην εις 
αύτδ’ν άποδίδοντες. Τινές δέ καί τολμοΰν νά προβώσιν εις άποστρόφους 
μάλλον ή ήττον σκαιούς, ού μόνον ώς άβέλτεροι ούτως άποδεικνύμενοι, 
άλλά καί ώς άνάγωγοι ένίοτε*  τούτους άν ερώτησης, τί συμβαίνει ; πώς 
διαπονεΐται και πώς διαπορθμεύεται εις τά παικτόχαρτά των ή είκαζο- 
μένη έπήρεικ τοΰ δεινός, έλθόντος πλησίον των, ούδέν άλλο έχουν ν’άπο- 
κριθώσιν, ή δ'ΐι εξάπαντος ένασκεΐται εις τά χαρτία έπήρεια έξ αύτοϋ 
τοΰ άνθρώπου, επειδή πολλκκις τδ παρετήρησαν. Φεύγει, καί τδ χαρτί 
έρχεται όύ'ριον, καί επιστρέφει, καί ό}·ουρσουζιύιι τδ χαρτί. — Παράδοξον! 
ώς φαίνεται, πλήν τοΰ μαγνητισμού, ύπάρχει καί άλλη τις άκατανόμα- 
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στος έτι δύναμις, ιδίως εις τά παικτόχαρτα επενεργούσα, δύναμις νοούσα, 
δύναμις ύπερφυσική, ίσως, ίσως δ αντίθετος στό^λος τής θείας εκείνης, ήτις 
φυγοΰσα άπδ τοΰ Ίησοΰ έθεράπευσε γυναίκα πάσχουσαν καί άψκμενην 
•τοΰ φορέματος του. ’ Αλλ’ έκ τίνος άραγε άποστάσεως ή εωσφορική αυτή 
δύναμις ενεργεί ;

Μή έρωτα" νόει μόνον τήν άνοιαν, ή κρίνε της ψυχής εκείνη; τήν εύ- 
γενειαν και τδ φως.
- “Αλλοι φοβούνται μή χκθώσι τά κέρδη των άν τά άπαριθμήσωσιν" ή κα), 
γεΰ.οιωδέστερα τούτων" άν, φερ’ είπεΐν, ό αριστερός τών ποδών των ανα
παύεται έπί τοΰ δεξιού, ή τάνάπαλιν" άν τά κλειδιά των εύρίσκωνται έν 
τω δεξιώ τών θυλάκων των ή τκνάπαλιν" άν έχωσι τά αργύριά των χυτά 
έπί τής τραπέζης ή συνηγμένα είς στήλας καί οίονεί ώχυρωμενα" άν τών 
νομισμάτων τά πρόσωπα, ή τά άντίθετα τών προσώπων ήναι έστραμμένα 
πρδς τά άνω, άν, άν, άν . . . . μορίων ειδών παιδαριωδίαι τοΐς φαίνονται 
έπηρεάζουσαι τήν τύχην των" παρατηρητέον δέ δτι οί χαρτοπαικτοΰντες 
έν τοΐς καπηλείοις μεταξύ δύο άλειμματοκηρίων δέν είνε τόσον δεισιδαί- 
μονες, δσον οί έν τοΐς μελάθοοις, ύπδ τά φώτα τών αργυρών κηροπηγίων' 
καί τών χρυσοειδών λυχνιών. Τί θέλομεν δτι τεκμηριοϊ.τοΰτο'; Μη δτι 
μόνον τδ πρόσχημα τοΰ έξευγενισμοΰ άπεκτήθη ύπδ τών πολλών, τδ δέ 
βάθος μένει είσέτι άνεξευγένιστον καί άφώτιστον; Εξάπαντος, άλλο 5 εύ- 
γενικδς καί άλλο ό δντως εύγενής άνθρωπος.

Καί’τδ έ'θος δέ τοΰ νά χαρτοπαικτώσιν ,δλοι ανεξαιρέτως κατά τήν 
παραμονήν παντδς νέου έ'τους, διά τήν πρόληψιν δτι 5 κερδήσων κατ’ εκεί
νην τήν νύκτα κερδήσει, ό δέ ζημιωθείς ζημιωθήσεται καθ’ δλον τδ έπερ- 
χόμενον έτος, εινε φυσικώ τώ λόγω μωρότατον" διότι, πρώτον μ.έν είνε 
άρά γε έν ταΐς δέλτοις τής αιωνιότητας πρώτη τοΰ έ'τους ή ήμερα τήν 
οποίαν δοξάζομεν ως τοιαύτην ; Πάσα ήμερα, πάσα ώρα καί πάν δευτε
ρόλεπτου τής ώρας, μή δέν είνε τδ τέλος ένδς έ'τους καί ή άρχη ένδς άλτ 
λου ; Τοΰτο θέλει δ φυσικδς λόγος, καί τοΰτο εινε" άλλ’ άν, κατά την 
χριστιανικήν χρονολογίαν, πρώτη τοΰ έ'τους ήτον άλλοτε ή πρώτη τοΰ 
σεπτεμβρίου, μετηνέχθη λοιπδν καί ή άπαρτίά (le bagage) τών άνθρωπί- 
νων τυχών έ'κτοτε είς τήν πρώτην τοΰ μηνός ίκνουαρίου, καί τοΰτο, άν 
ύποθέσώμεν δτι τδ γρηγοριανδν ημερολόγιου έ'σφαλε, μετενεγκδν τήν πρω- 
την τοΰ έ'τους είς τήν καθ’ ημάς εικοστήν τοΰ δεκεμβρίου; Όπωςδήποτε, 
θά ηύχόμην νά έδίδετο είς τδν Σύλλογον Παρνασσό·? καί μόνον τδ χιλιο
στόν τών δσα μέλλουν νά κερδήσώσι κατά τδ έ'τος τοΰτο, δχι οί κερ“ 
δήσαντες έν ταΐς χαρτοπαιξίαις τής παραμονής του, άλλ’ οί ζημιωθέντες" 
τδ χιλιοστόν τοΰτο θά ύπερήρκει πρδς-άνέγερσιν εύρείκς καί μεγαλοπρε- 
πεστάτης πρδς αύτδν οικοδομής.

ΙΙανθ’ δσα ολίγα άπηρίθυιησα ,σμικούνουν προφανώς τοΰ ανθρώπου' 
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,/χτδ'υδψος" καί δέν-δμο.λογεΐ μέν τοΰτο ή κοινωνία, άλλ’ ή ψυχή της τδ 
. βλέπει, καί. πολλοί δέ παΐκται έτι δέν έπωρώθησαν τόσον, ώστε νά μή 

τδ συναισθάνωνται άμυδρώς.’Άν δέ μεταξύ άνδρών ή πρδς κέρδος χαρτο
παιξία παρίσταται ούτως οίκτρά, μεταξύ γυναικών φαίνεται μυσαροτάτη, 
δτι ή γυνή καί διά τοιϋύτων μέσων άφορά εις χρήματα" κατάρα δέ ,Θεοΰ 
μεταξύ νεανίσκων, καί μάλιστα διά τά χαρτοπαίγνια τά δλως άτεχνή 
καί είς τήν τυφλήν έκδεδομένα τύχην" ταΰτα, έ'στω καί έλαφρότατα, 
ώφειλε νά έ'χη άποκεκηρυγμένα πάσα οικία χρηστή’ πάσα δέ πολιτεία, 
πρδς τδν λαδν στοργήν τινα τρέφουσα, έ'δει νά καταδιώκ-ρ αυστηρότατα, 
δπου άν τά ώσφραίνετο ώς εις τδ δημόσιον προσιτά.

Ώς γνωστόν^· αί Άθήναι γέμουν. σήμερον τοιούτων ολέθριων κατα
γωγίων, καί ούδεμία σχεδόν άπαγόρευσις, ούτε φροντίς" ώς άν μή έπρό- 
κειτο περί έπιδημικής νόσου, καί ταύτης έκ τών κακοηθεστάτων, επειδή 
πρδς τοΐς άλλοις κακοϊς τρέφει καί τήν άργίαν, άγει δέ καί είς τάς τρα- 
γικωτάτάς τών καταστροφών" άλλ’ ώς έ'λεγεν άρχαϊός τις ρήτωρ (ό Αν
δοκίδης έν λόγω γ' κατά Άλκιβιάδου) «ημείς, έν μέν ταΐς τραγφδίαις 
»τοιαΰτα θεωροΰντες, δεινά νομίζομεν, γινόμενα δ’ έν τν) πόλει δρώντες, 
»ούδέν φροντίζομεν" καίτοι έκεΐνα μέν ούκ έπιστάμεθα πότερον, οΰτω γε- 
ίγένηται ή πέπλασται ύπδ τών ποιητών, ταΰτα δέ σαφώς είδότεςούτω 
«πεπραγμένα, ραθύμως φέρομεν.»

Άνακεφαλαιών δσα είπα, δτι τδ χαρτοπαικτεϊν καί ύπδ άπλήν υποψίαν 
φιλοκέρδειας, ούχί δέ προφανεστάτης παιδιάς χάριν, άβελτέρων καί άγε- 
νών ψυχών ίδιον, καλώς γινώσκω δτι έλάλησα περί άνθρώπων, οιτινες' 
ήκιστα πάντων- είνε διατεθειμένοι νά δίδωσι προσοχήν είς οιαςδήποτε 
κρίσεις" άλλά καίτοι εις ούδέν ωφελεί ή έ'ντρου.ος φωνή άνθοώπου βλέπον
τας δμοιόν του όλισθαίνοντα είς βάραθρον, άναδίδεται δμώς αύτη, καί 
ταύλάχιστον τιμ^ τδ μύχιον αΐ'σθημα τοΰ βάλλοντας αύτήν, έ'στω.: καί 
είς μάτην" άλλοι, ών τά βήματα κατευθύνονται πρδς τδ αύτδ βάοαθοον, 
ίσως άκούσωσι καί έγκαίρως έξ αύτής προφυλαχθώσι.

I. Ίσιδωρίδης ϊκυλίσσησ.
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Γιιο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΡΕΜΟΥ . ,Λ- ■

Α'

ΑΑΙΙ 1IASAS * ;

'II άφιξις τοΰ Χουρσίτου είς ’Ιωάννινα τω οντι έδωκε νέζν μορφήν ε£ς γ
τδ στρατόπεδον. Έσυστάλησαν οί επίβουλοι πασάδες, ε’μψυχώθησαν τά . 
στρατεύματα, έφωδιάσθησζν άπδ σιτηρέσια, πολεμοφόδια καί μισθούς 
καί όπωεοΰν άνεκάλεσε και τάς ελπίδας τοΰ πολύπαθους Πάσο’ίσμαήλ 
πασά δστις συνομιλήσας σπουδαίο»' καί εύνοϊκώς μέ τδν Χουρσίτην. τδν 
ευοε κατά πάντα σύμφωνον είς '.άς συμβουλάς του. "Οθεν, άφοΰ έσφαξεν 
αρκετούς ως ένοχους Τούρκους τε καί χριστιανούς έμπροσθεν της μεγάλης 
πύλης τοΰ παλατιού του, δια νά δώση φόβον και τρόμον είς τούς λοι
πούς. κινεί έν σώμα μέ τδν Σιλνχ.τάρην του (σπαθάριον), στενόχωρε? την (
προλκβοΰσαν θέσιν έξω τοΰ νησιού, καί την εξουσιάζει έκ δευτέρου μ’δλους '
τούς έν αύτη στρατιώτας τοΰ Άλή πασά καί άνζνεωσας τήν έκεϊθεν πο,- . .
λιορκίαν εμπόδισε τήν είσοδον τών ζωοτροφιών.

Τδ φθάσιμον τοΰ Χουρσίτου είς τδ στρατόπεδον έδωκε τρόμον και είς . 
τούς άποστάτας’ δθεν φοβηθέντες δ τε Σιλιχτάρης, ’'Αγος Ταήρ Άμπάζης 
καί Άλέξης Νουτζου μ’δλον τδ σώμα τών Σουλιωτών καί. πζραιτήσαν- 
τες τάς θέσεις άπεσόρθησαν είς τά πλησίον τοΰ Ιουλίου χωρία. Ό.,Χούρ- 
σίτης διά νά μή χάση τοιαύτην εύκαιρίαν διατάξας τδν Πάσο Ισμαήλ 
έξ Ίωα.ννίνων, τδν Χασάν πασά έξ ’Άρτης,· εκστρατεύουν έξοπίσω των 
μέ έως δέκα χιλιάδας στράτευμα, οίτινες ένωθέντες είς Δερβίζανα (χωρίον 
απέναντι τοϋ Σουλίου) έπειτα άπδ μικρούς τινας άκροβολισμούς καί συμ- 
πλοκάς, μή δυνηθέντες οί άποστάται νά άντιπαραταχθώσιν, έσυρθησαν 
εις τά ενδότερα όρη τοΰ Σουλίου ύπδ τήν ύπεράσπισιν τοΰ προαστε’ιου.

Ό ’Ισμαήλ πασάς συλλογιζόμενος, δτι δ Άλή πασάς με τοσαύτας καί 
τηλικαύτας δυνάμεις, έπειτα άφ’ένα εικοσαετή πόλεμον καί τότε με 
τά άρματα τής επιβουλής καί τοΰ χρυσίου μόλις έδυνηθη νά καταδα- 
μάση τούς άνδρείους Σουλιώτας καί νά έξουσιάση τήν μικροτατην Ορει
νήν περιφέρειαν τής πατρίδας των, δέν ένεκρινε νά έκτζνθή περαιτέρω. 
"Οθεν διά νά τροπολογήση τήν είς Ιωάννινα, επιστροφήν του, ένόμισεν 
εκείνο, τδ όποιον δέν ήδυνήθη νά τελείωση μέ τήν λεοντήν νά κατορ
θωτή διά τής αλωπεκής' άνταποκρίνεται μέ τδν Σιλιχτάρην καίλοιπους^

* Συνέχεια το5 ΐν τόμ. ζ' σελ. 979.
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Άλβάνού'ς άποστάτας, μέ τούς Σουλιώτας καπετάναίους κάί Άλεξή. Νουτ 
τ,ον, τους υπόσχεται-‘«μνηστείαν των 'πεπραγμενών'με χατι-χούμαγίοϋν,, 
όταν άφησουν τά όπλα, έλθουν καί προσκυνήσουν τδν σερασκέρ Χουρσίτην. 
Οί ’Αλβανοί άκούσαντες ΐόικύήάς υποσχέσεις ήρξαντο νά κλονίζωνται· οί: 
δε Σουλιώται καί Άλέζη Νοϋτζος έχοντες ενδόμυχον τδ μυστικόν μέγα- 
άντικείμενΟν τής έταιρίας έπέμενον. Τέλος διαιρεθέντες οί μέν Σουλιω- 
ται, ’Άγος, Τα'ί’ρης καί Άλέξής έπέστρεψαν ,είς τάς θέσεις των, δ δέ Σι- 
λιχτάρ Πότας μέ τδ σώμα του προσκυνήσάςδί.ηυθύνθη μέ τον Πάσο,-’Ισμαήλ, 
πασά είς ’Ιωάννινα, καθ’ ήν έποχήν έφθασαν είς τδ στρατόπεδον έκ τής1 
ΙΙελοποννήσου καί έκ διαφόρων έπαρχιών τής Ανατολικής Ελλάδος αί- 
είδήσεις δτι έσήκωσαν τά δπλα ον Πελοποννήσιοι, δτι έφόνευσαν διαφό
ρους’Οθωμανούς, δτι κινδυνεύει τδ κεντρον τοΰ ήγεμόνος (ή Τριπολιτζά), 
αί γυναίκες του καί οί θησαυροί του, δτι έκλείσθησαν τά Δερβένια, δτι· 
,άπεστάτησρν ή Λεβαδεία καί ό Σάλωνας, δτι και έτεραιδιάφοροΐ'έπαρ-’ 
χίαι τήςι’Έλλάδος σκοπεύουν νά άποστάτήσούν. Με τάς ειδήσεις ταύτας ' 
οί ταχυδρόμοι ,έφερόν καί μ,ερικάς τών χριστιανών έκ Πάτρας -κέφαλάς 
και τινας ατελείς τών χωρικών τής ΠελοπΟννήσου σημαίας.

Ό Χουρσίτης νομίσας δτι πάντα ταΰσα’ένεργοϋνται-διά συνεργίας, τοΰ 
Άλή πασά έθετε .αντίκρυ τών φρόυρίων και. τάς κεφάλας καί τάς ση,- 

' μαίας ύπ’ ό'ψιν τοΰ τυράννου καί έν ω διευθύνει σπουδζίώς τδν κεχαγιά 
του μέ διάφορα στρατεύματα δ·ά τής Αιτωλίας καί Μεσολογγίου νά εί« 
σίλθη είς τήν Πελοπόννησον, 'διευθύνει καί τδν Όμέρ Βουώνην παοομ.οίως 
μέ αρκετά στρατεύματα νά εΐσέλθη διά τής Θεττκλίας καί Βοιωτίας είς 
τά Δερβένια (είς τδν ’Ισθμόν) τής Κορίνθου. Ό μέν κεχαγιάς έκ τής Αι
τωλίας διά τών Καστελλίων έπειτα άπδ-διαφόρους συμπλοκής πυρπολή- 
σας τήν Κόρινθον καί τδ Άργος έφθκσεν είς Τριπολιτζά. Ό δέ Όμέρ 
Βρυώνης ευρών γενναίαν άντίστασιν είς τάς Θερμοπύλας άπδ τδν νέον 
Σπαρτιάτην Λεωνίδα καπετάν ’^.Οανάσεον Λοαζον δέν ήδυνήθη 
με ευκολίαν νά προχωρηση είμή μετά μίαν μεγίστην σφαγήν άμφοτέ- 
ρων τ<5ν μερών καί μέ τδν θάνατον τοΰ ίδιου Α. Διάκου.

Ό· Χουρσίτης γυμναζόμενος έκ νέκρας του ηλικίας είς τά σημαντικώ- 
τερα τοΰ ’Οθωμανικού κράτους στρατιωτικά υπουργήματα, ών καί ψυσετ 
γενναίας ψυχής έ'γεινεν έμπειρότατος είς τά τοΰ πολέμου. 'Όθεν, διά νά 
έπιφερη αιφνιδίως κκιρίκν πληγήν άπελπισίκς τοΰ Άλή' πασά, καί συοι-, 
φωνως με τήν αποστολήν τών δύο δ-ιά τήν Πελοπόννησον σωμάτων, όρμά 
διά νυκτ,δς μέ διάφορα επίτηδες κατέσκευασμενα πλοιάοια είς τδ νησί,' 
τδ οποϊον-’έπειτα άπδ μιαν άρκέτήν σφαγήν καί. άνθίστασιν έξουσιάσας συλ- 
λαμ.βάνε.ι.·άπαντας; τούς αύτδ φυλάττοντας τοϋ Άλή πασά έως χιλίους 
τδν αριθμόν, καί τούς μέν άρχηγούς έξοπλίσας έφυλάκωσε, τούς δέ στρα
τιώτας άφήσας έλευθέρους διηυθύνθη έκαστος είς τήν πατρίδα του. Μετ’

Τόμος Η’. 1. — Ιανουάριος 1884. 5
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ου πο.λλάς πράττει τδ ίδιον διά νά εξουσιάστε τά ΑίθαρίτζικκαίΠύργον’ 
δμ.ως εδρών μεγαλειτέραν άνθίστασιν μή εύτυχήσασα· άαί:·-ή: ft'poeWpia*·  
σθεΐσα έν ταύτφ υπόνομος άπετυχε. Τοϋτο πληροφΟρηθένίες ;οί-Σόυλιώτάι 
καθώς· καί εις τήν εκστρατείαν τοϋ πρίγγηπος-'Γψηλάντη -κατά'τής -Βλα^ 
χομπογδανίας, έμψυχωθέντες έξήλθον έκ των δρεινών θέσεων και συναύ- 
ξηθέντες μέ διάφορα σώματα άποστατών 'Ελλήνων εξουσιάζουν όλατά 
περιξ τών Ίωαννίνων χωρία και πολιορκούν τρόπον τινά τδ στρατόπεδό^*  
Διερράγη τέλος πάντων ή . άποστασία καί εις διάφορα ετέρκ μέρη1 τής 
'Ελλάδος, εις 'Άγιον όρος, εις Νίάουσταν, εις ’Όλυμπον, εις Δημητριάδά 
καί εσχάτως εις Αιτωλίαν και ’Ακαρνανίαν. Θεωρών ταΰτα πάντα δ Χουρ- 
σίτης· μέ άδημονίαν, διατάττει τδν Δράμαλην και έκστρατεύει μέ σποια- 
δήν διά την Αάρισσαν, δστις δρμήσας ώς μονιδς άγριος κατασπαρώττει 
τούς· άθώους καί άοπλους γεωργούς της Θετταλίας καί προχωρήσας έως 
την Μακρυνίτζαν της Δημητριάδος την ανδραποδίζει δμοΰ τιήν Πόρτάρ*  
γ’άν, Βώλον καί έτερά τινα περιξ τής Μαγνησίας χωρία31. Ταύτοχρόνως 
δ Χουρσίτης άναφερθείς εις τδ διβάνι περί πάντων δίδει γνώμην, ότι-διά 
νά . άπελπισθή ό Άλή πασάς, δ αύτουργδς της αποστασίας τών Έλληνωνς 
άνάγκη πάσα νά θανατωθούν οί εις την Ασίαν έξόριστοι υιοί του.' Ό σουλ
τάνος μή έ'χων δλιγωτέραν δίψαν διά νά· ροφήσγ τά αίματα τής γενεάς 
τοΰ τυράννου, διατάττει ■ και αποκεφαλίζονται δ τε Βέλη πασάς,· ό υιός 
του Μεχμέτ πασάς, ό μικρότερος υίδς τοϋ Άλη Σκλήχ πασάς και τε
λευταίου έπειτα άπδ μίαν αδιάκριτου της απελπισίας άνθίστασιν δ Μου^- 
τάρ πασάς, δπου έφονεύθη εις τήν συμπλοκήν, και δ Μετζομπόνος (πάτήμ 
τοΰ Ίλμάζη έκ Τεπελένι) καί άπαντες σχεδδν οί σωματοφύλακες τοϋ 
Μουχτάρη έως εκατόν. Άφ’ού μ.’δλα ταΰτα η άποστασία δέν έλαττοΰται,' 
άλλά μάλλον ύπεραυξάνει καί έξάπτεται άδημονών δ Χουρσίτης καί πε- 
ριερχόμενος ώς λέων ωρυόμενος, στρέφει κατά τοϋ Πάτο ’Ισμαήλ πασά, 
τδν καταράται ώς πρωταίτιον της άποστασιας τών Ελλήνων κατά της 
βασιλείας και οργίζεται εις άζ.ρον εναντίον του. "Οθεν τδν διατάττει έν*  
τό.νως νά έκστρατεύσγ κατά τών πολιορκουντων Σουλιωτών με πολλά 
δλίγους στρατιώτας (οΐτινες μόλις τοΰ έπέμειναν διά τήν στέρησιν τής 
χρηματικής ύλης) διά νά τδν άπομακρύντ] καί, εί δυνατόν, νά νικηθή.καί 
έκπέστ) της ύπολήψεώς του. Ό άθλιος Πάσο’Ισμαήλ μεταχειρισθεΐς δλην 
τήν δύναμιν της .ρητορικής του ν’άποφύγη τήν εκστρατείαν ταύτην καί μή 
δυνηθείς, έκστρατευσας, έτοποθετήθη εις μίαν θέσιν τριών ώρών έξω τών 
Ίωαννίνων κατά μεσημβρίαν μεταξύ χιλιάδων ελληνικών όπλων, δπου 
έδοκίμασε μεγαλωτάτας δυστυχίας καί κινδύνους.

Τοΰ Πάσο ’Ισμαήλ πασά (πριν άναχωρήση άπδ τά βασίλεια) πρδς τοΐς 
άλλοις ■ τοΰ ■ έδόθησαν μυστικά φερμάνια, δτι μετά τδ τέλος τοϋ Άλη

■ 31 βιτταλνζ.ή Μαγνησία. - ■ · ■ ··.·>· ·. . ,'/?»;··<<υ.,.τ
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•'πασάό.νά σφάξή -όλους τούς-ισχυρότερους μπέηδες ' καί- άγάδες τής ’Αλ
βανίας, ,,νά καταδαφίσγ, δλα ■ τά φρούρια τής · ’Ηπείρου- καί νά έξοντώσ'0 
διόλου τήν δύναμιν τών ’Αλβανών. Έθεσπίσθη καί ά'παγόρευσις μυστι·κώςι 
λιανετιναμέ (κατάρα, βασιλική.) νά μή δοθή πλέον εις άλβανιτικήν φυ,- 
λήν·τ.ίτλο.ς βε,ζυρατίο.υ. Τοιαϋτα διατάττων δ σουλτάνος ήγνόει ·δ άνό.ητ 
τος ότι γίνεται ,τδ μεγαλείτερον μέλος τής έταιρίζς εις τδ νά Οριαμβεύ*  
σο.υν τά όπλα, τών 'Ελλήνων διά τήν ελευθερίαν τών.- «

Οί μπέηδες τής ’Αλβανίας έπληροφορήθησαν τάς μυστςκάς ταύτας προί· 
σταγάς τοϋ σουλτάνου (καθότι πάς τις δέν αγνοεί ότι τά μυστήρια τής 
βασιλείας ταύτης δέν φυλάσσονται), καί μολονότι δ Πάσο ’Ισμαήλ πασάς 
διά.νά τούς ησ.υχάστ)..και άποκοιμήστ) άναφερθείς καί εις τδ διβάνι έφερεν' 
ένδς έκαστου φερμάνι· διά νά είνε ή σφαλισμένη καί ή ζωή των · καί ή πε
ριουσία .των, έ.στάθη άδύνατον νά έξαλείψγ διόλου τήν ύποψίαν ταύτην 
άπδ τάς ψυχάς τών ’Αλβανών. Τούτου ένεκα οί ’Αλβανϊται δέν έπίθύυ.ουν 
τδχ-άφανι’σμδν τοΰ.Άλή:..πασά,. καί, αυτή ή αιτία ήτις έστάθη μεγαλει*  
τέρα; άφ’.δσκς έβοήθησαν τήν άνθεξίν τθυ. Οί πρόκριτοι τής ’Αλβανίας 
μ.ολοάότι αμαθείς, καί βάρβαρόί γυμναζόμενοι τόσους χρόνου; ύπδ τήν-άκα- 
δημίαν τής πανουργίας τοΰ τυράννου έ'μαθον δσην τούς ήρκει πολιτικήν 
διά τήν άσφάλειαν τής ύπάρξεώς των. Ουτοι δέν έπεθύμουν έκ δευτέρου 
τήν...εξουσίαν.τοΰ Άλή πασά, δέν έπεθύμουν έν ταύτω νά λάβη τήν ’κα- 
Οέδραν του καί δ Πάσο ’Ισμαήλ πασάς’■ άλλ’ ένεδρεύοντες έσκόπουν νά 
κατορθώσουν, ώστε καί δΆλή πασάς νά έξολοθρευθή καί δ Πάσο Ίσύΐαήλ 
πασάς νά· μή ρ,ιζώ,σή εις. τήν ’Ήπειρον, άλλά νά λάβγ τήν 'ηγεμονίαν είς 
έξ: αύτών. διά νά ασφαλίσουν τήν υπαρξίν των, νά νέμωνται διά-τής ήγε*  
μο.νίκς τάς επαρχίας τής 'Ελλάδος καί νά καταπυραννώσι-τούς δυστυχείς 
"Ελληνας, καθότι δλας άάς επαρχίας τής Στερεάς 'Ελλάδος ένόμιζόν ό>ς 
άποθηκην τής Ηπείρου? π-λήν α&.ΙΛαι per βονΛαΙ άκθρώπωκ^ cUl.la 'Si 
Οεδς χε.Ιενει'ί'. Ή σύγχυσις τοΰ Χουρσίτη μετά τοΰ Πάσο’Ισμαήλ πασά 
εδωσε.ν αιτίαν διά νά δοκιμάσουν τδν'σκοπόν των οί Αλβανοί, διότι λα
βών. αύστηράν βασιλικήν προσταγήν δ Χουρσίτης, ότι, έάν έντδς-τόσων 
ημερών πρ,οθεσμίκς-'δέν ήθελε πέμψει τήν κεφαλήν τοϋ τυράννου, θέλει λά
βει; τδν τόπον του,· στενοχωρηθείς καθ’ υπερβολήν συγκροτεί συμβσυλιον 
άφ; -όλους τούς αξιωματικούς τής ’Αλβανίας, έρωτ^ . τ.ίνι τρόπφ -ήθελε 
δύνηθιή- νά έκπληρώσν) τήν βασιλικήν ταύτην σφοδράν προσταγήν·. Όυτοτ 
οΐτινες προ πολλαϋ περιέμενο-ν μίκν τοιαύτην εύκαιρίαν, προβάλλουν ότι 
έπειδή.ήλοι ;ο.ί Άλβανΐται ύποπτευόμενοτ τήν έξουσίζν τοΰ Πάσο ’Ισμαήλ 
πασά μετά τδν Θάνατον τοΰ τυράννου (μέ τδ νά έστάθησαν διάφορα όρ*  
γ.ανα τής.καταδρομής του),·· δέν -θέλουν ·νά πολεμήσουν άληθώς: ένα.ντίον 
του’ β ώστε, έάν δ Πάσο Ισμαήλ πασάς δέν λειψή έκ τής ηγεμονίας ·τών 
Ίωαννίνων, Θεωροΰμεν δύσκολου νά λάβη πέρας αύτη ή βασιλική προστα*  
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γη’ εάν δέ τοΰτο γείνγ, ύποσχόμεθα δσον ουπω τδ τέλος τοΰ Άλ’ή πασάίέ. 
Καθ’ήν εποχήν ώργανίζοντο ταΰτα κατά τοΰ Πασόμπεη (δστις πρδ ολί
γων ημερών μόλις λαβών τήν άδειαν έπέστρεψεν εις τδ στρατόπεδον, 
δ ’Άγο Μουχουρτάρης και Ταήρ Άμπάζης μέ τδ τουρκικόν σώμα, δ Μάρ
κο Μπότζαρης μέ τούς Σουλιώτας καί διάφοροι καπεταναΐοι μέ Αρκετόν 
•στρατιωτικόν ελληνικόν, συσσωματωθέντες Απεφάσισαν νά ανδραποδί
σουν έξ εφόδου την ’’Αρταν, λαφυραγωγήσουν καί, εί δυνατόν, αποτινά- 
•ζουν ... . . . . , . . . . . . . .

ως δτι Απομακρυνόμενοι φεύγουν διά τά ’Ιωάννινα (πιθανόν νά είχον συν- 
εννοηθή και μέ τούς έν τω στρατοπέδω ’Αλβανού;) κα'ι φεύγοντες έβιά- 
σθησαν και ουτοι ν’ Αφήσουν την πόλιν και νά επιστρέφουν όπισθεν είς . 
’Ακαρνανίαν καί Αιτωλίαν.

Τοΰτο τδ αί'τιον νά φυγή από την εξουσίαν τών 'Ελλήνων καί ή Πρέ
βεζα, εις ήν φρούραρχων δ Άχμέτ πασάς υίδς τοΰ Πάσο ’Ισμαήλ πασά 
και υστερούμενος διόλου ζωοτροφίας έ'φθασεν είς τοιαύτην κατάστασιν, 
ώστε έβιάζετο νά Αρπάζτ) τδν ολίγον έξ άραποσίτου άρτον τών κατοίκων 
Πρεβεζάνων νά τρέφγ την φρουράν του.

Ό Χουρσίτης έπιστηριζόμενος είς την τών ’Αλβανών ύπόσχεσιν δέν ήμέ- 
λησε νά ένεργησν; τά λεγάμενα άρτζ μαχζτάρια (γενικά; αναφοράς) αφ’ 
δλους τούς δπλαρχηγούς τοΰ στρατοπέδου καί τών εγκρίτων τής ’Αλβα
νίας καί νά διευθυνη επίσημους (δηλ. μετά ίλαμίων τών καδίδων) είς 
τδ δεβλέτι και λαβών απάντησιν δτι δ σουλτάνος δέν τά ένέκρινεν ένήρ-. 
γησε καί έκ δευτέρου, Ό Πάσο ’Ισμαήλ πασάς κατατυρκννούμενος είς 
τήν λεηλατουμένην πόλιν τής ’Άρτης μακράν τοΰ Χουρσίτου έπληροφο- 
ρεΐτο έκ τών κατασκόπων του λεπτομερώς τάς κατ’ αύτοϋ ένεργείας, 
δστις είς την οποίαν έφθασε κατάστασιν ήτο μυριάκις εύχαριστημένος 
νά έξωσθή έκ της ηγεμονίας τών Ίωαννίνων καί νά άπεράσγ ώς καί είς 
τά πέρατα τοΰ οθωμανικού κράτους νά ζήση. ' ? ’

'Ο Χαλέτης, ώς είρηται, εχθρός άσπονδος τοϋ Χουρσίτου, θεωρών 
έκ δευτέρου την επιμονήν νά ζητή την έκπτωσιν τοΰ Πάσο ’Ισμαήλ πασά 
νομίσας δτι δέν θέλει δυνηθή νά έκπληρώσν) την όποιαν έ'διδεν ύπόσχε- 
σιν είς την βασιλείαν, καίουτω λάβη εύκαιρίαν νά έρεθίσν) τήν οργήν τοϋ 
σουλτάνου εναντίον του καί νά τδν Αφανίσν), έ'δωκε γνώμην τοΰ βασι- 
λέως διά νά δοκιμασθή καί ή τελευταία κατά τοΰ Άλή πασά ποότασις 
τόΰ Χουρσίτη. 'Όθεν γίνεται ή έ'κπτωσις'τοϋ Πάσο ’Ισμαήλ πασά καί 
Αντ’αύτοΰ προσθέτεται καί τρίτον τοΰγι τοϋ Όμέρ πασά, διορίζεται ήγε- 
μών τής ’Ηπείρου, διότι έκ τής ανάγκης καί νόμου μετάθέσις. ΤΗ·έάπτώ- 
σις τοΰ Πάσο Ισμαήλ δέν έ'γεινε μέ τήν συνειθισμένην τής δθωμάνικής
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τήν ύπόσχεσιν τήν οποίαν έπισήμω.ς δίς έ'πεμψαν είς τδ διβάνι και περί-· 
πλέον διά νά επιτύχουν τήν επιθυμητήν διαδοχήν τής ηγεμονίας, συνομι- 
λήσαντες ιδιαιτέρως άπεφάσισαν νά τελειώσουν τδν πόλεμον τοϋ Άλή 
πασά μέ τδν θάνατόν του, καταστρώνουν κατάλογον πάντων των έν 
τοΐς φρουρίοις κεκλεισμένων, πέμπουν σπουδαίως καί μετακαλοϋν τούς- 
συγγενείς των άφ’ δλα τά μέρη τής ’Αλβανίας καί τού; διατάττου.ν ά- 
ποφασιστικώς νά προσκαλέσουν δ μεν τδν υιόν, δ δέ τδν Αδελφόν, έξά— 
δελφον καί Ανεψιόν» Ουτοι θεωροϋντες τήν; αυστηρότητα τής Αποφάσεω;· 
ταύτης καί φοβούμενοι μή πάθουν, πυρποληθοΰν καί δημευθοΰν τά υπάρ
χοντά των, ώς τούς έφοβέριζον, στενοχωρηθέντες καθ’ δλους τούς τρό
πους, απέρχονται καί ακοντες Απέναντι τών φρουρίων, προσκαλοΰν έκα
στος τούς συγγενείς του, τούς γνωστοποιούν τήν γενικήν άπόφασιν τής’ 
πάτοίδος των, τούς παρασταίνουν τδν κίνδυνον, είς τδν όποιον εύρίσκεται 
ή οικογένεια καί ή κατάστασις έκάστου, τούς δρκίζουν διά νά Αφήσόυν 
πλέον τδν Άλή πασά, νά έκβοΰν καί προσκυνήσουν, προσθέτοντες δτι εν 
ω δέν θέλει πάθει τινάς, νά λάβουν καί τού; μισθούς των Απδ τδ βασι
λικόν ταμεϊον.
, Οί Άλβανϊται τεταλαιπωρημένοι δντες μέ τά έπακόλουθα δεινά δύο 
ετών σχεδόν τής πολιορκίας, άκούσαντες ταΰτα καί περιπλέον τάς προ- 
τροπάς τών πρδ ολίγου συμμάχων τοΰ Άγου καί Ταήρ’Αμπάζη, ένέδω- 
κάν. "Οθεν περί τάς αύγάς μιας νυκτδς ή'νοιξαν έκ συμφώνου τάς πύλας 
τών φρουρίων καί έξελθόντες ήνώθησαν μέ τδ στρατόπεδον. Ό Άλή.πα- 
σάς, άμα είδοποιήθη τήν τελευταίαν απιστίαν τών στρατιωτών τοϋ, τρο- 
μάξας, κατέφυγεν είς τδ ένδότερον ταΰ.ίτζκαλέ καί μέ εως εξήντα μόνον 
στρατιώτας λείψανα τών πρδ δύο έτώ,ν τοσούτων καί τηλικούτων στρα
τευμάτων, μέ τήν κυρά Βασιλική^2 τήν μόνην παρηγοριάν του, μέ τδν 
μικρόν Μανθάκην καί ’Αθανάσιον Βάγιαν έκαρφώθη μεταξύ τών θησαυ
ρών του καί πολεμοφοδίων, καί διατάξας ν’άφήσουν τάς πύλας τών φρου
ρίων έλευθέρας μέ σκοπόν, ώστε, άφ’ού έμπλησθοΰν μέ βασιλικά στρα
τεύματα, νά,δώση φωτιάν τώνόχι ολίγων χιλιάδων κανταρίων τής πυρίτιδας 
,κό'νέως νά καταστρέψη καί τδν εαυτόν του μέ τούς θησαυρούς, τδνΧουρ- 
σίτην μ.’ δλα τά βασιλικά στρατεύματα καί μέ τδ στρατόπεδον έν ένί 
λόγω.

‘Ο Άλή πασάς υποπτευόμενος μιας ημέρας τοιαύτην’δυστυχή έποχήν

32 Ή κόρά Βασιλική ζαιήγειο άφ’ £ν χωρίον Πλίσσα ονομαζόμενου' ?κ τής Ιπαρχίας τής 
,Τζαμοοργεδς γυνή χριστιανικωτάτη καί μί μεγάλας άρετάς. 'Ο Άλής δέν τήν ήγάπα τόσον 
διάτήν ώραιότητά της, όσον διά τήν φρόνησίν της, φυσικήν ελγίνειαν καί άξιότητα. 
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είχε προβλέψει -.«κατ’ έ'τος■ έν πλήθος κανταρίων 'πυρίτιδος’ κόνέως, άπο·- 
τεταμιευμένην ·είς διαφόρους άποθήκας -ένδον τών φρουρίων- έίς τον 'αύτδν 
καιρόν είχε κατασκευάσει μικρά ύπονόμια μέ τρόπον ’ώστε, άφ’ού δσθή τδ’ 
πΰρείςμίαν άποθήκην νά διαδοθή εις ολας διά μ.ιάς. Τδ τελευταίου τού
το.έργον τής άπελπίσιας, άν ή'θελε βάλει εις πράζίν, άναντιρρήτως ούχί 
μόνον τδν εαυτόν του μ’ δλον τδ στρατοπέδου ήθελε καταστρέψη, αλλά 
καί διαφόρους’ πέριζ κωμοπόλέις και χωρία. Την άπόφασιν ταύτην προ 
πολλοϋ πληροφορηθείς δ Χομρσίτης, εμπόδισε μετά την έξοδόν τών αύτο- 
μολησάντων νά είσέλθουν στρατεύματα εις τά φρούρια. Τρεις ημέρας εμε- 
νον αί θύραΐ’ άνοικταί δίχως νά είσέλθγ καί έξέλθν) τις. Μετά τάς τρεις 
ήμερας ποιήσαντες σημεΐά τινα ειρηνικά, έδόθή η άδεια διά συμφωνίας 

■νά είσελθγ φιλικώ τώ τρόπω άνθρωπός τις έκ μέρους τοϋ Χουρσίτου 
νά έπισκε’φθή τδν Άλή-πασά. Γ/09εν διατάττεται δ Σιλιχτάρηςτού νά 

■ λ-άβτ) την τιμήν νά συνομιλήσγ καί παρηγορητή τδν άθλιόν γέροντα,· ός*ις  
λαβών μεθ’έαυτοΰ του μέρος άρνίων και λοιπά τοιαϋτα είδη ζωοτροφιών, 

' Αναγκαιότατα τής τοσαύτης ‘δυστυχούς καταστάσεώς τοΰ Άλή πασά33, 
'εισέρχεται' μέ μόνον δύο ύπ.ηρέτας έως τήν ένδοτέραν φωλεάν ’ τοϋ δρά
κοντας,’τδν όποιον ευρών καθήμενον μεταξύ τών θησαυρών καί πολεμο
φοδίων, μέ μίαν έπί χεϊρας έτοίμην πιστόλαν κατ’ εύθεΐαν τής πυρίτιδάς 
κόνεως, έπροσκύνησεν έως εδάφους κατά τήν πρδς τούς βεζύράδες οθω
μανικήν· συνήθειαν μ’έν σέβας βκθύτκτον, γέμον δμως επίβουλης καί‘ύπο- 
κρίσεως, καί ασπασάμενος τά ίχνη τών πόδών του προσφέρει, τδ σελίάμ 
(χαιρετισμός τών ’Οθωμανών) άπδ τδν άδελφόν του Σερασκέρ πασά καί 
μέ τήν μέγάλειτεραν. ύπουλότητα καί κολακείαν έρωτά τδ δεβλέτ χά- 

”*τήρ  σερίφη του (χαιρετισμός ένδοξος άνήκων μόνον εις σημαντικά υποκεί
μενα) -'τδν παρηγορεϊ, τδν παριστάνει τήν άμετρον έύσπλαγχνίζν της βζ- 

’όΐλέίας καί 'τέλος τδν·γαργαλίζει μέ-τήν επιτυχίαν τής έξιλεώσεως-καί 
"άφέσεώς'τών πεπραγμένων πλημμελημάτων, όταν δμολογήση τδ «ήμαρ- 

’WV» καί ζη'τήστ] το έλεος τοΰ βασιλέως. Ό Άλή πασάς μολονότι δέν 
ήγνόεί ότι αί-τοι-αΰται υποσχέσεις είνε διόλου ανύπαρκτος διά τδ γλυκύ 
τής ζωής δμως καί διά νά δυνηθή ίσως νά άπατήσγ καί τελευταίου τδν 
Χουρσίτην, ένδίδει εις ^ήν διαπραγμάτευσιν3* καί δέν ζητεί έτερόν τι, εί.-> 
μή νά· μή θανατωθή πριν λάβ-ρ τήν χάριν τοΰ βασιλέως νά διευθυνθή 
δμόΰ με όλους τούς θησαυρούς του νά τούς προσφέρ-ρ εις τδ θησκυροφυ- 

λακεί'όν του/ νά άξιωθγ τδ νουρτ τζεμάλί του (τδ φώς τοΰ προσώπου του),

’■ 33 Εις το.σαύτην δυστυχίαν κατήντησιν *ζ  τ^ς ίλλείψεως τών ζωοτροφιών,· ώστε'μόνος 
■ του περιερχόμενος καθημερινώς εις εν περιβόλι τοΰ χαρεμΐοΰ ΐσό.ναζε χόρτα δια να Οερα- 

πεόση τήν πεινάν τον.
34 Εις τήν διαπραγμ.άτευσιν ώς επι τδ πλεΐστον μετεχειρ’αΟη ό ,Χουοσίτης Έίραΐόν τινα 

Ίωανν’την ιρρόνιμον, όστις πολίάκις εΐσήλ&εν εις τδ φρονριον και ίξήλΟε περί τούτον.
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,νά τοΰ δμιλήστ) δίά- ζώσης^τήν. τελευταίων φοράν τής. ζωής.του,'-τρεΐς-λό*  
γιους, καί μετά ταϋ τα, ζν ά,τοθάνή, πηγαίνει εύχαριστ.ημένος εις τ.δν ^δην.

Κατά τήν κοινήν παροιμίαν δ λύ/.ος ζωντανός δέν πηγαίνει είς: τήν 
άγοράν, διότι δ Άλής δέν - είχεν έπιθυμίαν νά ίδρ τά βασίλεια μέ τοιαύ- 
την καταισχύνην . κατκ.δεδικασμένός,..·.εί ·μή άμα ήρξατ.ο ή διαπραγμά- 

:;τεμσις.συνεννοηθείς μέ-τδν',Άγθ λίουχουρντάρην καί-Ταήρ Άμπάζη, μέ 
τδν Σιλιχτάρη του κκί λοιπούςτούς πλέον πιστότερους του, έδωκε σχε
δίου, ώστε, άν-κατ-όρθώ^ή τήν ·εΐς βασιλεύουσαν διεύθυνσίν του, νά. εύρε- 
θοϋν σύσσωματωμένοί. είς .τά-.στενά. τών. Γρεβενών να τδν άρπάσουν έκ 

-τών χειφών τής φρουράς ομόΰ μ.,έ τούς θησαυρούς-·του; καί. νά .τδν άσφα-*  
λίσουν εις τδ προάστειον τόϋ Σουλίαυ, τδ όποιον έβάστα είσέτι ύπδ τήν 
έ'-ουσίαν του διά τοϋ. Άχμέτ Τζάλε ώς είρηταΓ <iaJ..la Λογαριάζει ό 
γάϊόαροε- κί1αΛΛ^ ό.γαϊ^ονριάρηε^τδ τής παροιμίας. Ό Χουρσίτης δέν ήτο 
τόσον αναίσθητος,.:ώστε νά .πιστεύση, ότι... δ σουλτάνος θέλει καταδεχθή 
ποτέ μίαν τοιάύτην συνθήκην άντ-ιβαίνουσαν εις τήν ύπόληψιν· μιάς. τ.οι- 
αύτης υπεροπτικής · βασιλείας καί εις τήν φυσικήν έν ταύτφ επιμονήν 
καί σκληρότητα τοΰ; Μαχμούτη, άλλά διά νά κολακεύση. τάς ψευδείς 
ελπίδας τής φαντασίας του, «Μάλιστα, τοΰ αποκρίνεται- ή ζήτησίς σο-υ 
είνε ή μικρότερα κοντά· ..εις; ένα-βασιλέα φύσει, συμπαθή καί εύ'σπλκγχΝον 
κάί κατάλληλος εις τήν φιλανθρωπίαν του’ θελει εύκολύνη τήν συγκα- 
τάθεσίν του μέ άρτζ μαχτζάρίκ. γενικώς άφ’ όλους τούς βεζύράδες, πα- 

?,-πάδες καί λοιπούς οπλαρχηγούς τοΰ στρατοπέδου καί ούδεμία ,άμφιβο- 
λία μ,ένει .περί , τής έπι.τυχί.ας,/όταν καί δ ίδιος μ.εσολαβήσν) ιδιαιτέρως 

. καί πρδς τδν βασιλέα καί.ποδ,ς τάνήκο.ντα μινιστέρια. Πλήν διά νά βαδί- 
τω,ν.εν νουνεχώς εις- τάς περί τούτου ένεργείας μας χωρίς νά κινδυνεύσω- 
μ,εν ή τούλάχιστρν.υ’ άπότύχωμεν, διά νά έπιστηριχθώμεν. εις τήν πρδς 
τήν βασιλείαν .μποταγήν σου, ανάγκη νά παραδώσγς τά φρούρια εις τήν 
εξουσίαν τών-βασιλικών στρατευμάτων, καί δ ίδιος μέ τούς θησαυρούς 
σου ζήτησον όποιον μέρος έύχαρίστεϊσαι, ν’ άναπαυθής καί άσφαλισθής 

j μέ· ύπόσχεσιν νά μ.ή δοκιμάσγς τήν παραμικράν ύβριν καί ένόχλησιν, έως 
-, οπου.'έπιστρέψν) ή; βασιλική, τών αναφορών μας άπάντησις.» .

Εις τοΰτο; τδ κεφάλαιον δ Άλή· πασάς έλαβε μεγάλήν . δυσκολίαν 
καί αγώνα νά. ένδώσ.νι, διότι ήλπίζε νά μή σαλεύσ-ρ άπδ τήν φωλεάν του*  
..Ίςλήν-.θεώρών ότι εφθασεν εις τά έσχατα-τής άπελπισίας καί ότι δυσκό- 
-λω.ς δύναται ν’ άπο-φύγγ]. τά δύκτι.α είς, ά τδν κατήντησαν ή-άνανδρεία 
τών υιών του καί ή άπιστία τών στρατιωτών του, έπειτα άπδ τριών ημε
ρών περί τούτου συλλογισμόν ·μέ κάποιας ελπίδας ΐ'σως δυνηθή καί φύγη 
καί ταύτην τήν φοράν τδν κίνδυνον, άποφασίσας έζήτησε τήν,εις τδ νησί 
,ίεράν μονήν, τοϋ. αγίου Παντελεήμονος (όπου, δ ί'διος διά τήν άσφαλή θε- 
,σιν του έφνλάχιωνε τά σ.ημαντικώτερα ύπρκείμ.ενα . τής. οργής, του καί
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έσφαζεν έπειτα. άπλ διάφορα .κολαστήρια, .είς δ, ώς προείρητα.ι., εκνιζε 
καί τδν Μουσταφά πασά έκ Δελβίνου, καί λαβών τούς -θησάυοούς του και 
τήν Βασιλικήν μέ τούς ολίγους σωματοφύλακάς του, ·ήτφ<χΧ£σθτι είς τήν 
μονήν ταυτην' πλήν δέν άφησε διόλου ελεύθερον τδ, φοούριον, αλλά διο- 
ρίσας είς τήν. άποθήκην τής πυρίτιδας κόνεως Τζάλε Τζάμην τφχ παλαιόν 
του ,δοΰλον και πιστδν παρ.ήγγειλε νά μή έξέλθγ έκεϊσε δίχως νά λάβη τδ 
άδιαμάντινον τεσπήχί του . (κομβολόγιον) καί άν τυχδν ίδγ σημεία τινα 
βίας ή απιστίας νά δώσ·ρ φωτίκν. Γ'θ.θεν . άφ’ οδ έτοποθετήθη είς τήν δικ- 

, ληφ.θε.ΐσαν ΐεράν μονήν είσελθόντες οί διωρισμένοι παοά τοϋ στοζτοπέ.δου 
νά περιλάβο.υν τδ φρούριον (τδν ίτζ—καλέ) ευρον τον Τζάλε έγκλειστον 
είς τήν άποθήκην λέγοντα, δτι «άν μεταχειρισθήτε βίαν παραμικρών τινα 
δίδω φωτιάν κατά τήν όποιαν έχω τοΰ αΰφθεν,τός μου προσταγήν.» Ιδού 
παρρησιάζεται καί τελευταίος σκόλωψ.’τοΰ Χουρσίτου ! διότι δ Άλβανδς 
εκείνος ών. παλαιός τοΰ Άλή πασά δούλος και πιστός του ειχεν δοκισθή 
δτι. θελει πετάσ.η είς τδν αέρα δμοΰ μέ-δλον τδ στρατοπέδου· μόλον 
τοϋτο, δταν έσφάλισε τδν λέοντα είς τδ νησί,., δέν είχε τόσην δυσκολίαν 
χά έζομαλιίϊ·/! και τοϋτο τδ έμπο'δον. Πέμψας ουν τρόπον τινά τδν Χασάν 
πασά Εύρίππου Βαλεσσή (ηγεμόνα τής Εύβοιας), πρδς επίσκεψίν του δστις 
έπειτα άπδ διαφόρους εύνοϊκάς και φιλικ.άς υποκρίσεως ομιλίας τοΰ λέγει 
•δτι,εΤά άρτζ μαχτζάρια δέν εινε δυνατόν νά διευθυνθοΰνείς τδ βασιλέα 
-χωρίς, νά τραβηχθή δ είς τήν άποθήκην τής πυρίτιδας κόνεως έγκλειστος 
στρατιώτης· δτι αυτή ή πράςις αντιβαίνει ' είς τήν όποιαν ώμιλήσαμεν 
συμφωνίαν καί οτι μέ ταυτην παραβαίνεις τήν συνθήκην καί επιβουλεύεσαι 
τδν άδελφόν σου Σερζσκέρη καί λοιπούς πασάδες,» καί έτεοκ τοιαϋτα 
διάφορα. .

Ό Άλή πασάς ήγωνίσθη καθ’ όλους τούς τρόπους νά αποφυγή τδ πρό
βλημα τοϋτο’ άφ’ού δμως είδεν ®τι δέν.δύναπαι, έγχειρίσας τδ είρημένον 
σύνθημα έξωστρακίσθη έκεΐθε καί δ τελευταίος ουτος τολμηρός Άλβανί- 
της καί έζουσιάσθησαν άμφότερά τά φοούρια.

."Εως δτου επιστρέψν) ή άπόφασις τοϋ σουλτάνου έκ Κωνσταντινουπό
λεως, δ Άλή πασάς καθ’ έκάστην έπεσκεπτετο θεοαπευοαενος καί έπα- 
ρηγορεΐτο άλληλοδιαδόχως παρά τών βεζυράδων καί πασάδων έκτος τοϋ 
Σερασκέρ πασά..Διά νά τοΰ άφαιρέσούν δέ καί τήν παρκμικράν ύπόνοικν 
άπιστίας τινδς, διευθύνοντο μόνον μ.ε δύο ή τρεις τακτικούς ύπηρέτας έκ 
.τών λεγομένων παρά των ’Οθωμανών καφάσιδες ή τζαουσάδες πολλάκις 
φιλοξενείας ένεκα καί συνήσθιον.

Τέλος πάντων έ.φθασαν οί βασιλικοί ταχυδρόμοι μέ τδ λεγόμενον κάτλι 
φερμάνι (προσταγή παρά τοΐς Όθωμανοΐς άνωτέρα, δι’ ής άποτασίζεται 
ό θάνατος τών καταδικαζομ.ενων), διά τοΰ οποίου διετάττετο δ Σεοασκέ— 
ρης νά λάβ·ρ τήν κεφαλήν.τοϋ Άλή πασά καί πέμ,ψη είς τήν'βασιλείαν»
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ΐ;': άκολούθως τούς θησαυρούς του καί Βασιλικήν μέ τούς πέρί αύτής. Οί'

’Οθωμανοί θρήσκοι είς άκρον έχουν τοσαύτην πρόληψιν, ώστε τάς έκ τών 
βκσιλέών των έκδιδομένας διαταγάξ ώς διαδόχων τοϋ προφήτου των Μωά
μεθ νομίζοντες δτι εξέρχονται άπδ τδ στόμα τοΰ ίδίο'ύ προφήτου, πιστεύ
ουν, άν άποθάνοϋν διά νά τάς έκτελέσουν, ευρίσκουν τάς πύλας τοΰ τζε- 
γετίου (παραδείσου) άνοικτας διά νά είσέλ,θουν άνεξετάστως. "Οθεν δ., 

,,, Χουρσίτης συγκροτήσας, μυστικόν συμβούλιου. έκ τών έν τφ στρατοπέδω>
βεζυράδων καί πασάδων άνέγνωσεν όρθιος μετά μεγάλης συστολής τήν 
βασιλικήν αιμοσταγή ταυτην προσταγήν^ τήν όποιαν άφ' ού οί περιεστώ- 
τεςέ προσκύνησαν, ηρώτησε· ποιον εγκρίνουν άξιον τοιαύτης τιμής διά νά 
φέρ’ρ είς. πέρας τά διαταττόμενα τοϋ μονάρχου, καί πριν π^ιρά νά τελέιώ- 
σγ τδν λόγον, πεσών -προύμυτα είς τούς πόδας του δ Μεχμέτ πασάς ήγε- 
μ.ών τής Πελοπόννησου, πρώην κεχαγιάς του, έθεσεν είς τήν κεφαλήν, 
σημεΐον οτι εινε πρόθυμος νά έκτελέσν) τήν βασιλικήν προσταγήν ταυτην. 
"Οθεν μετά τάς συνήθεις εύχάς τών ούλιεμάδων (ιερέων) μέ έκατδν' έπι- 
λέκτους στρατιώτας απέρχεται είς τδ νησί, οπού δ Άλή πασάς εύρίσκετο 
προσκολλημένος, ώς τδ μυθευόμενον γεοόντιον, έν μέσφ τών θησαυρών 
του ύπδ τήν ύπεράσπισιν μόνον εξήκοντα στρατιωτών,'ώς πρόείρητκι, δίτισ 
νες, θεωροϋντες τήν έλευσίν του μέ τοσούτους σωματοφύλακας υπέρ τδ 
σύνηθες, ειδοποίησαν τδν αύφθέντην των’ δ δέ, μολονότι ύπώπτευσε τδν 
σκοπδν τής έλεύσεώς του, δέν ήδυνήθη είμή νά τδν προϋπάντηση) είς τήν 
σάλαν, καί άσπασάμενοι άλλήλους κατά τήν τών βεζυράδων συνήθειαν, 
είσήλθον άυ.φότεροι είς τήν δποίαν κατώκει κάμεραν· μετ’ αύ.τοΐς έίβελ- 
θόντες καί'έζ άμφοτέρων στρατιώται έπλήσθή ή κάμερα, καί περικύκλω- 
σαντές τους άνεμενον έντρομ,οι νά άκουσουν τήν αιτίαν τής έλευσέώς; καί 
έκαστον μέρος διά τήν ασφάλειαν τοϋ αύθεντός του μέ τάς χεΐρας έπί τών 

■ οπλών ίστατο προσεκτικώτκτον.
Μόλα ταΰτα δέν έλειψεν δ Άλή πασάς νά προστάζη τήν· άνήκουσάν πο
λιτικήν φιλοξενίας περιποίησιν (τζημπούκ καφφέ)*  καί μετά τδ τέλος τής 
τεταραγμένης φιλοξενίας ταύτης ήρξατο δ Μεχμέτ πασάς νά λέγ·ρ διά
φορα παραδείγματα πλαγίώς έκ τοΰ Άλκοράνίου, δι’ών άπεδείκνυεν ότι 
μακάριος δ Μουσουλμάνος εκείνος, δστις τελειώσει τήν. περίοδθν;'τής ζωής 
του μέ τήν εις τούς νόμους καί είς τδν βασιλέα εύπείθειαν, καί δτι δ 

·' τοιοΰτος ποιεί έν ταζειδι άπδ τδν γικλατζή·ντουνιά (ψεύτικου κόσμον) 
είς τδν θεδν τόσον εύάρεστον, ώστε άκρίτως είσερχεται είς τδ δποϊον έχ,ει 
ήτοιμασμένον διά τούς πιστούς καί ευπειθείς Μωαμεθανούς ντζενέτί διά 
.τής .-εύπροσδέκτου ικεσίας, τοΰ προφήτου .Μωάμεθ.·’Καί μετά τήν δημηγο- 
ρίαν ταύτην έκβαλών τοΰ κόλπου του τδ φερμάνι ένεχείρισε τοΰ Άλή 
πασά. Ό Άλή πασάς, δστις τά τοιαΰτα ένόμιζέ. μύθους καί δστις δέν 
έγνώριζεν έτερον ντζενέτι είμή τούς θησαυρούς του καί την σπάθην'ταυ
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λαμβάνων έκ τής μιας χειρδς τδ φερμάνι σύρει' διά τής έ τέρας τδ ψιλόν 
δπλον της ; ζώνηςτου-καί τδ πέμπει -είς τδ στήθος τοϋ Μεχμέί πασά, 
βστις χωρίς τήν παραμικρά? άναβολήν πράττει . κατ’αύτοϋ τδ ί'διονϊ Είς. 
τδν αύτδν καιρόν εκβάλλουν κατ\οί στρατιώταΐ έκαστος τά οπλα,ρίπτεται 
έκαστον μέρος και περικυκλώσζν, ύπερα ..........
···’·'·.· · · '· · (. ® · · · · · ■ » · * ο · · ·
" ♦ ί · 9 '- · · Ο ·’ · · · « « ··■···» ■ · »■ · ·

συνέρρευσε διά νά ίδή τήν κεφαλήν της μυθευομένης 'Ύδρας, τοϋ τυράν
νου-Άλή πασά, τήν όποιαν ό Χουρσίτης έπί μιας άργυράς τραπέζης έθε
σε? είς τήν σάλαν τοϋ παλατιού του35 ύπδ φυλακήν πρδς έλευθέραν θεω
ρίαν τοΰ τυχόντος, καί μετά τρεις ημέρας έπεμψαν εις τδ δεβλέτι διάνα 
δροσίσ-ρ τήν άκόρεστον δίψαν της άνωτέρας τυραννικής κέ/φαλής τοΰ δρά
κοντας, ύηλ. τοϋ σουλτάν Μάχμούτη.

■ Τοιοΰτο τέλος έλαβέν ή ζωή τοϋ τυράννου Άλή πασά Τεπελενλή, ’ 
δστις είς διάστημα τριάκοντα και πέντε ετών κκτετυράννησε καί κατε- 
μίανε' μέ τήν απεριόριστον λαιμαργίαν του και ακολασίαν, τήν Ίλλ 
ρον μέ τήν Πρέβεζαν τήν- άν . . . . . . . , . ....
τήν Βοιωτίαν με τάς πέ..............................·............................. .
τών ’Αθηνών (τήν Θ..................................................................................... .
μέρος τής μαν...............................................................................................
Πελοποννησ ....................................................................................................
χωρίς διαφο ............................................................................  . . ι .

Ή φίλο ............................................................................. .............................
σα ή τον άν . . . . ............................... .........................................
σκεδιαφο . ........................................................... .....
δήποτε έθε .....................................................................................................
ριουσίαν των είτε κινητήν ,εί'τε άκίνητον μέ εύλογοφανη δήθεν αιτίαν, 
τούς μέν ήξίωνεν άγιάνιδες, τούς δέ προεςώτας μέ άπόλυτον εξουσίαν είς 
τάς επαρχίας της έζουσίας του, ετέρους δέ άρματωλούς κχπεταναίους διά 
'νά κατατρέχουν τούς λήστάς, άλλους περιέπλεκέν είς λογαριασμού; τών 
υποστατικών του καί άλλους είς έτερα διάφορα υπουργήματα. Ουτοι μο- 
•Χονότι.προσεΐχον δσον δυνατόν διά νά μή δίδουν παραμικρά? οργής άφορ- 
■μήν, αδύνατον νά τήν άποφυγουν έπί τέλους, διότι ουτος καιροφυλακτών 
άεννάως τοΐς προσερραπτεν εγκλήματα ή καί διόλου πολλάκις . . .
και ούτω προσκαλών αυτούς είς τήν αυλήν του . . ...

-·- 35 Είς τδ σαράι . . .’ .■ . . . . . . ,τ
■ιμπαρδιά .... . . . . . . · . . . ,. . .
εδκαιρίαν διάφοροι ...... , . . . . ·. . . έκ τού
των είνε χαΐ δ. Τε . ■ .■ . . . . άτζια τών παραλίων ν, .
< . > των χιλιάδες γροσίιον. ■■ . .·.■·' - .-W"ι-εΐΑ0
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άπαταν ήν είχον ,κατάστασιν . . . . . .. . ... .. .. Τ 
. . . . . ... . . ... . . άθησαν χρόνους είς τδ δεσμω
τήριο? , . ... . . . . . *.  . . τά τάγματα τών άρχιερέ
. .. . . , . . · ...» · » . · · . ον πασών τών όσων

9 ) Cf j/x ρ       αφ η;, ωρκς ελοοοε 
..................................................... ............................. , θείαν παραχωρη 
.............................. ...... . . . . . . . . . . ’Οθωμανούς τε 
. . . . . , ,...... . . . . . . . . . τότε έθριάμβευσε
, . . . . ............................... .... . . . . οπλών της τυραννί
...... . ... . . . . . . δέν έδυνήθη νά έξευτε·;
λίσγ) τδ αίσθημά της τιμής και ύπολήψεως τών 'Ελλήνων μήτε νά έξα- 
λείψγ) διόλου τήν γλυκεϊαν. φωνήν τής φυσικής των ελευθερίας άπδ ΐάς 
καρδίας των. Πολλά και διάφορα ύποκείμενα άνδρών. τε και γυναικών3*3 
άπεφάσισαν νά θυσιάσουν τήν ζωήν των καί περιουσίαν των καί ν’ άντι- 
τείνουν εις όλα τά έπαπειλούμενα κολαστήρια τής δργής του ή νά προ δώ
σουν τήν .τιμ,ήν των. Τοσαύτην ίσχύν έχει πεφυτευμένην ή,φυσις έίς τά.ς 
ψυχάς τών άνθρώπων είς τδ τής τιμής άντικείμενον. ■

(ακολουθεί)

«

36 Τα δεινά, τα. όποια ίδοχίμασαν άτ.δ τδν τύραννον τοΟτο.ν ο' φιλελεύθεροι Πρεβεζάνοι 
εδγενεΐς ε’σιν ά.ζια ίοιαιτίρα; ιστορίας. ’Ενταύθα όμω^ ώ; έν παρόδω άναφίρομεν τόσον ρ.ό- 
νον, οτι μετά τδν άνδραποδισμδν τής πόλεως Πρεβίζης μ’όσας ποιχιλοτρόπου; τυραννίας 
^μεΟοδεύδη ίναντίον τών ΙναπολειφΟίντόιν πολιτών της εις διάστημα έπίχεινα; · τών εΐπόσι 
Ιτών οδχΐ μόνον δεν ίδυνήύη νά σδίση άπδ τάς ψυχάς των τδν φυσικόν χαρακτήρα τής 
έλευΟερίας ή τήν τιμήν τής ύπρλήψεώς των ν’άμαυρώση, αλλά, μήτε νά τούς δποχρεώση 
νά τδν ονομάσουν τουλάχιστον χολακευτιχώς αΐιθίντήν των, οδηγούμενοι άπδ τήν φρόνησιν 
τοδ-άξίου συμπολίτου των I. Γενοβίλη, ουτινος τήν άξιότητα γνωρίζων έπακριβώς ό τύραν- 
νος δκολάκευε πάντοτε- δεν ήδυνήΟη όμως ούδέποτε νά σαλεύση μηδδ τούτου τδ φιλελεύθερον 
φρόνημα, παρά τοΰ οποίου φλέγόμενος πολλάκις δνη'ργηαε πολιτικώ.ς δι’άνωτίρων δυνάμεων 
,(δίχ_ως νά δώση υπόνοιαν), ν’άποσπάση ?κ τής Εξουσίας του τήν πόλιν ταύτην, καί,.άν αΐ 
περιστάσεις δέν συνέργησαν εις τούς άγώνάς του, συνέστειλεν όμως πολύ ,τδν σκοπδν.'τοϋ 
τυράννου,..δστις ήγωνίζετό νά ίδοντώση διόλου τήν πόλϊν ταύτην άπδ χριστιανούς, χαί,’μ- 
πλήση άπδ Όθωμανοαλδανούς μετοίκους. . ■>
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Κατά τδ έτος 1868 ό ά;θυποπλοίαρχος Ροβέρτος δέ \χ Πάβ, νεαρός 
άξιωματικός πολλά υποσχόμενος έπροβιβάζετο είς ύποπλοίζρχον. Κατά 
την αύτήν σχεδόν εποχήν ό Μκυρίκιος δέ Παδεβάν δέ Φρεμέζ δ σύντροφος 
και παιδικός αύτοϋ φίλος προήχθη είς λοχαγόν τοΰ πυροβολικού. Τό διά
φορον αύτών στάδιον πολλάκις έχωρισε τούς δύο νεανίας χωρίς όμως 
νά χαλαραιΟωσι ποτέ οί δεσμοί τής ©ιλίας αυτών' άμφότεροι είς τον 
ύψιστον βαθμόν*  αισθανόμενοι τά καθήκοντα τής τιμής είς τοϋτο μόνον 
ώμοίζζον και είς ούδέν άλλο καί όμως,ήγαπώντο φιλοστοργότατα. Ό 'Ρο
βέρτος δέ λά Παβ άφ’ ού ύπήοξεν ώς παιδίον , βίαιος, ταραχοποιός καί ριψο-· 
κίνδυνος, έγένετο άνήρ ενεργητικός, εύαίσθητός καί ευκόλως ένθουσιών. 
ΎΗτο μελαγχρινός, εύσωμος, ρωμαλέος, απότομος καί μέ μαύρους άστρα- 
ποβολοΰντας δφθαλμούς. Έφαίνετο ότι δ νευρώδης αύτός ναυτικός εύκό- 
λως θά έθρ.αυε έπί τοϋ γόνατος τον φίλον του δέ Φρεμέζ δστις είχε περί
βολον δεσποσύνης. Και όμως τό πράγμα ήτο δυσκολότερον άφ’ δ.τι έφκί- 
νετο' υπό εξωτερικόν άσθενές δ νεαοός λοχαγός τοΰ πυροβολικού ύπέκρυ- 
πτε νεϋρα σιδηρά και καρδίαν άνάλογον. Είσήλθεν είς τό πυροβολικόν έκ 
κλίσεως άμα έξήλθε *»ής  Στρατιωτικής Σχολής. Κομψός κά'ι γλυκύς τήν 
δψιν, μέ γαλανούς δφθαλμούς, μέ λεπτόν και ύπόξανθον μύστακα, έζωή- 
ρευε μόνον έν μέσω τοϋ κρότου τών τηλεβόλων του καί τό ώραϊον προ- 
σωπόν του έλάμβανε τότε έκφρασιν φοβέραν ώς μαχομένου άρχαγγελου. 
’Άλλως τε δέν ήτο έν γένει επιδεκτικός αισθημάτων*  από νεαρά; ηλικίας ή 
ευαισθησία του άν καί ζωηοοτάτη ήτο όμως δειλή καί μεμετρημενη. Έν- 
3θυμεΐτο άκόμη ότι.ήσθάνθη αμηχανίαν τόσην όσην καί συγκίνησιν κατά 
τήν ημέραν καθ’ήν δ ορμητικός 'Ροβέρτος, δεκαετής τότε, τον εύρε μυ- 
στηριωδώς ένώπιον παλαιού λίθινου σταυροϋ είς σταυροδρόμιόν τι καί 
τον ώρκισε φιλίαν αίωνίαν. Έκράτησαν δέ πιστώς άμφότεροι τόν όρκον των.

Αΐ οικογένειαν αύτών κατφκουν τόν χειμώνα είς Παρισίαυς’ τό όε θέρος 
έγειτνίαζον αί έξοχαί των ώστε εύρίσκοντο κατ’ ανάγκην δμοΰ αμκ αί 
τύχαι τοΰ σταδίου των άφινον είς αύτούς ημερών τινων ελευθερίαν. Έπ3- 
φελοΰντο τών περιστάσεων αύτών ΐνα πληοώσι τά κενά τά δποΐα καί η
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τακτικωτέρα αλληλογραφία άφίνει πάντοτε είς τάς έκχυσεις τής φιλίας. 
’Έκαμνον άλλήλους ένημέρους ώς πρό-ς τά εαυτών πράγματα καί αί εύ*  
γενεις αύτών καρδίαι άναζωογονηθεϊ'ίαι διά τής συνάφειας ταότης έπα- 
νηρχοντο ισχυρότερα*,  είς τάς διαμάχας τής ζωής.

Κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 1869 δ κύριος δέ λά Πάβ έπανήρχετο, κεκοπια- 
κώς έ'κ τίνος είς τήν άκραν ’Ανατολήν έκστρατείας. Μόλις έλαβε καιρόν 
νά σφίξη τήν χεΐρα τοΰ Μαυρίκιου τοΰ όποιου ή πυροβολαρχία είχε ς*αλή  
εις ’Αφρικήν, τοΰ ύπεσχέθη όμως *νά  ύπάγγι νά τόν εύρη καί νά διέλθη 
καιρόν τινα μετ’ αύτοΰ άφ’ ού τελειώση θεραπείαν τινά έν Βισύ. Μετά 
τρεις εβδομάδας δ Μαυρίκιος δέ Φρεμέζ δστις ή'ρχισε νά άνησυχή διά τήν 
σιωπήν τοΰ 'Ροβέρτου έλαβε τήν "έξης έπιστολήν.

«Άπήντησες ποτέ έν τώ κόσμω τήν δεσποσύνην Μαριάνναν δ’Έπινουά 
Θυγατέρα τοΰ άποθανόντος στρατηγού δ’ Έπινουά *,  Άπάντησόν μοι τη- 
,λεγραφικως. Λίαν κατεπεΐγον».

■ Άφ’ού μάτην έζήτησε τήν έννοιαν τής λακωνικής ταότης έπιστολής, 
δ κύριος δέ Φρεμέζ έστειλε τηλεγραφικώς τήν ,έξήί άπάντησιν.

« Πώποτε»
Καί περιέμενεν ό'χι άνευ άνυπομονησίας έξηγηματικήν έπιστολήν ή'τις 

έφθασε μετά τινας ήμ.έρας. Τήν μεταφέρομεν ένταΰθα προσθετοντες τά 
σχόλια τά δποΐα ένέπνεεν άπό καιρού είς καιρόν είς τόν Μαυρίκιον:

«’Αγαπητέ παλαιέ μου φίλε,
«Ίΐξεύρω καλώς ότι ποτέ δέν ήγάπησα !... (’Ά ! αύτό ειικοι νέον !...) 

Άπό τεσσαράκοντα οκτώ μόνον ώρών, δύναμαι νά λέγω ότι γνωρίζω πράγ
ματι τόν έρωτα. ... (’Αδύνατον! ...) Είναι ώς δ κεραυνός !...(Πώ ! πώ ! πώ ! 
πώ !) Ένόμισα ενίοτε ότι είμαι ερωτευμένος... (Πράγματι ! ....) Ά ! φίλε 
μου, ποία άπάτη ! Πόσον τά άστοργα αύτά πάθη μάς φαίνονται, μικρά, 
ψευδή, άθλια όταν διά μια; παρουσιασθή δ αληθής έρως ! πώς αισθάνε
ται τις ότι είναι αύτός τέλος! ... δ κύριος.... δ θεός ! Deus ! ecce Deus!.*  
(Είναι τρελλός, μά τήν πίστιν μου !....) Είμαι πράγματι πεπεισμένος 
ότι είναι τι πεπρωμένου νά άγαπήσωμεν μίαν μεταξύ δλων τών γυ
ναικών.... Τήν ζητοΰμεν ένίοτε έπί μακράν,... νομίζομεν ένίοτε ότι τήν 

,., εύρομεν.... (ώ! ναί, συχνά μάλιστα !) άλλ’ όταν τέλος τήν εύρωμεν τί
f αίφνήδιον θάμβος ! ποία παραζάλη ! ... Πώς άναφωνοΰμεν εύθύς : — Αύτή.·

είναι !... Διά ποιων μυστηριωδών, πανισχύρων δεσμών, μάς ελκύει, μάς· 
περιβάλλει καί μάς δεσμεύει διά μιάς. (ώ! έπήρε δρόμον!)
.,· «’Εννοείς τώρα, άγαπητέ φίλε, τήν παράφοραν μικράν έπιστολήν μου- 
Τής προχθές... (Καθόλου!) /Όταν ήσθάνθην έαυτόν καταληφθέντα υπό 
τοΰ κεραυνοβόλου αύτοϋ πάθους, όταν ήννόησα ότι πρόκειται νά δεσμεύσω 
τήν καρδίαν -μου, τόν νοΰν μρυ, τήν ζωήν μου, τήν ψυχήν μου, τό πάν..,*
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καΐεληφθηνύπδ μιάς υποψίας... ένδς φόβου... είπον κατ”έμαυτόν,— γνω>· 
ριζε'.ς τάς φαντασιοπληξίας [Λου ! — δτι ίσως άπήντησες την νεκν ταύτην 
κατα τονπαρελθοντα χειυ.ώνα έν Παρισίοις καί δτι άν την συνήντησες 
επρεπε^ άφευκτως νά την άγαπήσης!... Έπί ζητήματος τόσον σπουδαίου 
ηθελησα νκ φωϊισθώ παρευθύς διότι θά έξόριζον έμαυτδν μάλλον εις τά' 
ακρα τοϋ κόσμου παρά νά κκταστρέψω την ίεράν φιλίαν μ.ας χάριν ένδς 
έρωτος... (Καϋμ.ενο παιδί!) Άλλά, χάρις τώ θεώ, δέν είδες την Μαριάν- 
ναν... άρα δέν την άγαπάς—-επομένως την νυμφεύομαι ! Τοιοϋτος του
λάχιστον είναι ο σκοπός μου, τό δνειρόν μου, η έλπίς-μου !

■ «Γνωρίζεις, φίλε μου, πόσον αγαπώ τάς γυναίκας... (Ναί, βεβαίως τδ ' 
γνωρίζω!). Μόλις εφθασα εις Βισυ, μ.ο'ι εφάνη ως προς τοϋτο τουλάχιστον 
η διαμονή θελκτικώτατη. Το πλήθος τών ωραίων γυναικών αίτινές περί- 
πατοΰσιν είς τδν κήπον κατά την ώραν τής μουσικής είναι άναρίθαήτον. 
Έθέλχθην και συνεκινήθην εύθύς ώς άνθρωπος δστις φοσικώς αγαπά το 
ώραΐον καί δστνς έπί πλέον έρχεται άπδ την ’Ινδοκίναν. "Έλεγα εις τον 
Κάρολον δέ Βιλδιέ τδν όποιον εύρον εδώ καί δστις μέ ώδηγει : — Νά μέ 
πάργ δ διάβολος, μοί έρχεται ό'ρεξις'νά φύγω· είναι πάρα πολλαί εύμόόοοι 
κυρ'ίαι εδώ, καί αύτδ μοΰ εξεγείρει τά νεύρα, δυσκολεύει την θεοαπέίαν 
μου.:.-Εύρισκόμην είς αύτδ τδ σημεϊον δτάν τήν παρελθοΰσαν τρίτην τδ 
άπόγευμα, κατά την ώραν τή; μουσικής—δ καιρός ήτο λαμπρότατος— δό,ώ 
κυρίαι τάς οποίας δέν είχον ίδεΐ άκόμη, ή μέν νέα ή δέ γραία, διέρχονται 
σεμνοπρεπώς τδ πλήθος, καί. κάθηνται δύω άφ’ ημών σχεδόν βήυιατα.... 
Παρευθύς, ψίλε μου, άί ώραϊκί μου της χθές, τά αντικείμενα τοϋ παράφο
ρου ενθουσιασμού μου, παύουν ύπάρχουσαι*  δλαι αί περί εμέ είναι άμορφα 
άνδρίκελα καί κακόμορφα ανθρωπάρια. Μία μόνη γυνή .εύμορφος υπάρχει 
πλέονείς τδν κήπον,... είς τδ Βισυ,... είς τδν κόσυ.ον: εκείνη !

»·—’Ά ! θεέ μου'! είπον είς τόν Βιλδιέ*  τί είναι αύτη;
ν'—Αύτη, μοί άπήντησε δ Βιλδιέ, είναι θεά.
»—Τδ βλέπω . . . άλλά τδ όνομά της, τδ όνομά της ώς Θνητής.
« — Είναι ή δεσποσύνη δ’Έπινουά, τδ βαπτιστικόν της δέ δνου.α είναι 

Μκριάννα, θυγάτήρ τοϋ μακαρίτου στρατηγού δ’ ’Επινουά, πλησίον της 'εί
ναι ή κυρία δέ Κομπαλέ—μήτηρ τοΰ Κομπαλέ . . τή; Λέσχης. — ’Ερωτώ 
τδν Βιλδιέ άν γνωρίζει προσωπικώς τάς κυρίας αύτάς, — τάς γνωρίζει. Τδν 
παρακαλώ: νά μέ· πάρουσιάση καί μέ παρουσιάζει. Τδ εσπέρας, τάς έ π α
νευρίσκω είς την Λέσχην. 'Ωμίλησα ή μάλλον άντήλλαξα δλίγας λέξεις 
μετά τής δεσποσύνης δ’ ’Επινουά. ’Απ’ εκείνης της στιγμές ένόησα δτι 
ώρίσθή η τύχη μου. Κατά την επομένην δέ νύκτα, φίλε μου, μέ κατέλα
βαν' οί φαντασιώδεις εκείνοι φόβοι τούς όποιους διέλυσεν ευτυχώς τδ φίλ- 
τκτον τηλεγράφημά σου.

. «Τώρα, άγαπητέ φίλε, νά σοί σχεδιάσω, την εικόνα της δεσποσύνης δ’

II ΧΗΡΑ OKTABIO1C ΦΕΓίΕ 7>.

’Επινουά; Ποτέ δέν θά λάβω τήνάναίδειαν ταύτην. Είναι ωραία αναμ- 
φιβόλ.ως · .. άλλ’.ούδέν έχει τδ κοινόν μέ τάς άλλας γυναίκας.. Εχει μο
ναδικόν τδ ύφος, την περιβολήν, .τδ βάδισμά, δεν ηςευρω τι το οποίον δε-ν 
δύναται νά πεσί'/ραφη, τδ όποιον έκκμνε τδν Βιλδιέ τον πεζοτερον τών 
άνθρώπων νά ,ειπη.· δτι είναι θεά !—Διατί θεά ; . . δεν ης,ευρω . . . lucess.a 
patuit ! . , Ιδού τδ παν. !

«Σε βλέπω, λοχαγέ μέιδιών.τα καί εννοώ τδ μειδίαμα σου. Πώς 
τολμά, θά λέγης, ό άγκθδς αυτός Ροβέρτος, τοϋ όποιου τδ εζωτερικον 
δέν είναι ανωτέρω έπικρίσεως, νά κολακεύηται δτι άρέσκει εις την ούρα- 
νιον αύτήν θεάν ; — Φίλε μου, καί εγώ αύτδς εκπλήσσομαι, άλλά· νομίζω 
δτι δέν τής άπαρέσκω. Έν πρωτοις ήξευρεις οτι ο,τι θέλω το θέλω και 
έπειτα έχω τδ βλέμμα καί τδ ύφος πειρατοΰ καί αί γυναίκες δέν ά.πεχθά- 
νονται τοϋ είδους τούτου τούς άνθροοπους. Έπί πλέον— διότι πρεπει τ α παν τα 
νά σοί εί'πω, —- ένεκα τών συνεχών οικογενειακών δυστυχημάτων είμαι 
κύριος σήμερον εισοδήματος τριακοσίων χιλιάδων φράγκων καί τδ πράγμα 
τοϋτο περίβάλλει διά χρυσής αίγλης καί τδ κοινότερον μέτωπον.Ή δεσπο
σύνη δ’Επινουά, είναι άληθές δτι δέν είναι ποσώς πτωχή,—έχει προίκα 
τετρακοσίων ή πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων δηλ. είκοσι έως είκοσι 
πέντε χιλιάδων εισόδημα—άλλ’ ούχ ήττον πάντοτε είμαι δι’ αύτήν χιι'α 
χαΛή τΰγη. Ή θεία φαίνεται βλέπουσά με εύμενώς. Ή.οικογένεια είναι 
εύυπόληπτος . . . Έπί τέλους, φίλε μου, μ’ ολον οτι βκ.θεΐα άβυσσος χωρί
ζει τδν πειρατήν εμέ άπδ τδ θεσπέσιον αύτδ πλάσμα, ελπίζω όμως οτι 
τάχιστα θα σοί δώσω άδελφήν δι’ ήν θά μέ ευχαρίστησης.—Έπί τουτοις 
σέ ^σπάζομαι · · . όχι σέ καταπνίγω άπδ άσπκσμούς ! .

Ροβέρτος_ ,_

«’Άλλως τε ήξε.ύρεις δτι δ γάμος ήτο πάντοτε τδ ιδανικόν μου.»
— Τδ ιδανικόν του! εψιθύρισεν δ κύριος δέ Φρεμέζ διπλόνων τήν επιστο

λήν, διάβολε, βέβαια ! Άναμφιβόλως ! . . Είναι ή μανία των ! . - Οί ,ναυ
τικοί δύω μόνον πράγματα ποθοΰσι, νά ίππευωσι. καί νά νυμ-φευθώσιν . . « 
Έπί τέλους !

Δέν έγραψεν δμως είς τδν κύριον δέ λά Πάβ τάς δυστρόπους σκεψεις του’ 
ήοκέσθη νά περιπαίξγι αύτδν ολίγον δτι άνάπτει εύθύς καί νά συμβουλεύσν; 
φιλικώς νά μή έπισπεύδη τά πράγματα ώστε νά έχη καιρόν, νά. σπουδάση 
τδν χαρακτήρα καί τδ- πνεΰμα τοΰ άτόμου τδ.όποιον έφαίνε.το μέλλον να 
λάβγ τοιαύτην επιρροήν, έπί τ'δς.καρδίας καί της ζωής του.

'Ο Ροβέρτος δέ λά. Πάβ, μέ δλην τήν θερμ.ότητα τών αισθημάτων του,· 
δέν ήτο άμοιρος, λογικού καί εύθυκρισίας*.  δέν περ’ιέμενε τάς φρονίμους, πα
ραινέσεις τοΰ φίλου του.,διά νά ζητήση άπδ ανθρώπους καλώς είδότας πλη- 
ροφοοίας αύθεντικάς δσον αφορά τήν δεσποσύνην δ’ Έπινουά*  αύτδς δε ·δ· 
ίδιος περιέβκλε τάς.πληροφορίκ;. ταύτας μέ τάς ιδίας πκρατηρήσεις.μ3ίδ>-
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αποτέλεσμα τής διπλής αυτής έζετάσεως, ύπήρζεν ώς συνήθως-, έντελώς 
άγονον διότι τά ή'θη μας άπαιτοΰν ώστε ό σύζυγος νά μή γνωρίζν). ποσώς 
τον χαρακτήρα τής γυναικός του πρδ τοΰ γάμου, έπιφυλάσσοντα εις .αυ
τόν δΣόκΣηρον τής έκπλήςεως τήν ηδονήν.-—’Άλλως τε ή σειρά τής διη- 
γήσεως θά δείξη δτι ύπδ τδ αδιαχώρητου άγνωστον τής καλώς άνατε- 
θραμμένης κόρης, ή μνηστή τοΰ κυρίου δέ Σά Πάβ δέν έκρυπτεν ούδέν τδ 
•ηθικώς τερατώδες· ήτΟ απλώς γυνή, ώς ή προμάμμη αύτής Εύ'ζ,γυνή πλου· 
σιοπαρόχως πεπροικισμένη δι’ δΣων τών δρμεμφότων τοΰ φύλου της.καΐ-μέ. 
τδ άνάλογον είς αυτήν πνεύμα.

Μόλις ή δεσποσύνη δ’ Έπινουά παρετήρησε (καί δέν παρήΣθε ποΣύς 
πρδς τοΰτο καιρός) δτι ό 'Ροβέρτος δέ Σά Πάβ ήτο ερωτευμένος, ήσθάνθη 
καί αύτή συμπάθειαν τινα πρδς αύτόν. Έγνώριζε,πράγματι, δτι είχε τρια- 
κοσίων χιλιάδων εισόδημα1 άλλ’ είλικρινώ; έπίστευσεν δτι και άνευ αύτοϋ 
θά τδν ήγάπα καί. δέν ήτο άδύνατον, διότι, δπως και ό 'Ροβέρτος αύτδς 
τδ παρετηρησεν ή αρρενωπή αγέρωχος και πυρρώδης άσχημία του έπεβάλ- 
Σετο είς τάς γυναίκας. ’Άλλως τε έστροβίλιζε θαυμασίως.

Ό γάμος έγενετο είς 'Αγίαν ΚΣοτίλδ.ην. τρεις μήνας μετά τήν συνάν- 
τησιν τών δύω νέων έν Βισύ..’ΑΣΣ’επειδή ούδεμία χαρά είναι άδοΣοςειξ 
αύτδν τδν κόσμον, ή καρδία τοΰ Ροβέρτου έθλίβετο έν τώ μέσφ τής με
γίστης αύτοϋ εύτυχίας ένεκα τής απουσίας τοΰ φίλου του Μαυρίκιου, δστις 
δέν ήδυνήθη νά έλθη είς Γαλλίαν κατ’αύτήν τήν εποχήν εύρισκόμενος 
είς εκστρατείαν.

Μεταξύ τών συνεπειών τοΰ γάμου τούτου έπήλθέ τις έκ τών σπανιω- 
τάτων. Ό έ'ρως τοϋ κυρίου δέ Σά Πάβ πρδς τήν γυναΐκά του, αντί νά 
άκοΣουθησρ την συνηθη εις αύτάς τάς περιστάσεις σειράν δηλ: νά προχωρή 
μειούμενος έφαίνετο αύξάνων διά τοΰ γάμου. Τοΰτο βεβαίως έφερε μεγά- » 
Σην τιμήν είς τήν κυρίαν δέ Σά Πάβ, δυστυχώς δμως πάθος τόσον ίσχυρδν 
καί βαθύ δέν καταλαμβάνει τδν- άνδρα χωοίς νά προξενήση είς αύτδν καί 
ήθικήν τινα κατάπτωσιν. "Οταν έτελείωσεν ή άδειά του καί προσεκλήθη 
ό Ροβέρτος νά άναλάβη τήν έπι τής θαλάσση; υπηρεσίαν του, δέν έσχε 
τδ θάρρος νά έγκαταλείπη έπι πολλούς μήνας τήν Σατρευομένην ' αυτήν 
γυναίκα' έπροτίμησε νά παραιτηθή τοϋ σταδίου του καί νά καταθέση 
τάς έπωμίδας. Άν και ή άπόφασιςαύτη ήτο βεβαίως νόμιμος .και κατ’ 
ούδέν προσέκρουεν είς τήν’τιμήν, ούχ’ήττον δυσηρέστησεν ύπερβοΣικά τδν 
Σοχαγδν δέ Φρεμέζ*  διέβλεψεν άν δχι έγκατάλειψιν τοΰ καθήκοντος άΣΣά 
τούΣάχιστον αδυναμίαν ή'τις έβλαπτε κατά τι, είς τούς οφθαλμούς του, 
τδν χαρακτήρα τοΰ φίλου του. Τά πρδς αύτδν αισθήματα του δέν ήλοιώ- 
θησαν, άλλά δέν ήδυνήθη νά άποφυγη είδος τι άντιπαθείας και μνησι- 
κακίας εναντίον τής κυρίας δέ Σά Πάβ, τήν οποίαν κατηγορεί δτι έθεσε 
άτρακτον είς τάς χεΐρας τοΰ . ΉοακΣέους. ΤΙ μετά τοΰ 'Ροβέρτου έν το- 

σούτω άλληλογ’ραφίά έξη'κολούθει επίσης συνεχής καί φιλική1 άφήκεν δμως 
νά φκνή, ύπδ' εκφράσεις έΣάφρώς ειρωνικά; ή υπόκωφος εχθρα την οποίαν 
άπδ τής εποχής εκείνης έτρϊφεν εναντίον τής συζύγου τοΰ φίΣου του.’ ·

Κατά τδ έαρ τοΰ επομένου έτους έπεσκέφθη αύτδν είς Κωνσταντίνον 
ή μήτηρ του, ή κόμησσα δέ Φρεμέζ γραία πολυτάραχος, νοημων και ευ
φυής, ήτις διήρχετο τήν ζωήν της προσπαθούσα νά επανόρθωση τήν πε
ριουσίαν τοΰ υίοΰ της, ήτις σπουδαίως εΐχ® μει- θή ένεκα τών έν ταΐς 
ί'πποδρομίαις επιχειρήσεων τοΰ μακαρίτου κόμητος δέ Φρεμ.εζ« Πρδς τον 
σκοπόν τοΰσον άπδ τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της άπεσύρθη είς κτήμα τι 
τδ όποιον ειχον έν Νορμανδίιρ δπερ έγειτνίαζεν, ώς προείπομεν με τδ 
κτήμα καί τδν πύργον δέ Σά Πάβ. Ή άφιξις και η εγκαταστασις τοΰ 
νεαρόΰ.ζεύγους είς τδν πύργον δέ λά Πάβ δστις άπδ καιροΰ ήτο κενός και 
έγκαταλελειμμένος, ύπήρξε σπουδαΐον συμβάν διά τήν μονήρη ζωήν τής 
κυρίας δέ Φρεμέζ. Δέν έ.λειψε δέ νά διηγηθή δλας τάς λεπτομέρειας είς 
τδν υιόν της δστις ηύχαριστήθη μανθάν.ων περί τής ώραίας Μαριάννας καί 
άπδ άλλον ήττον τ*οΰ  συζύγου ενδιαφερόμενον. Κατά τδ Σεγέιν τής κϋ- 
,ρίας δέ Φρεμέζ ή Μκριάννα δέ λά Πάβ ήτο γυνή θελκτικωτάτη.

— -Εΐνκι αληθής δδαλίσκη,'έλ.εγεν ή γραία κυρία, καί δ φίλος σου Ρο
βέρτος τής άρμόζει κάλλιστα, διότι είναι καί αύτδς άληθης τοΰρκος ώς 
πρδς τήν ζηλοτυπίαν καί τήν δύναμιν. Ή ζηλοτυπία του τδν ώθησεν είς 
τδ νά δώση τήν παραίτησίν του, καί άν θέλής νά με πιστευτής έκαμε μ.ε- 

•γάλην ανοησίαν . . . διότι ύπάρχει σύνθημά τι τιμής μεταξύ τών συζυγών 
των ναυτικών, καί είναι πράγμα σπανιώτατον νά παρεκκλίνωσι κατά τήν 
απουσίαν τών συζύγων των . . . Κατά, τήν ιδέαν μ.ου, δ Ροβέρτος θα εκά- 
μ.νε καλλίτερα άν έλειπεν ά,πδ καιροΰ είς καιρδν έπι έν ή δυω έτη. θά ήτο 
τούΣάχιστον ασφαλής κατ’ αύτδ τδ διάστημα ! . . Άλλ’, αύτδς έξεναν- 
τίας τήν κουράζει άδιακόπως διά τοΰ έρωτός του καί τής ζηλοτυπίας 
του καί θά έχη κακά τέλη, νά ίδής . . . ’Ήδη κατά τδν παρελθόντα χει·- 
-μ.ώνα, έν Παρίσίοις, μοί έγραφαν φίλαι μου, δτι έλάμβανεν ύφος κανιβά
λου δτάν ή σύζυγός του έχόρευε μ.έ άλλον τινά. . . Είναι έντελεστάτη, η 
νεαοά αυτή γυνή- μέχρι τοΰδε. . . έξαιρετικώς τιμ.ια, άλλά φιλάρεσκος ε-κ 
φύσεως . . . Εύχαριστεϊται είς τδ νά φαίνεται, νά άρεσκη, να την περι- 
τριγυρίζωτι καί νά τήν θζυμάζωσι. Λατρεύει τού; 'Παρισιους, την πρέ- 
πουσαν είς αυτήν σκηνήν ! . . Καί δμω; ! θά ίδής ότι δ Ροβέρτος δστις 
βλέπει ταΰτα θά βραχύνρ άπδ έτους είς έτος τήν έν Ιίαρισίοις διαμονήν 
καί δτί έντδς ολίγου ή σύζυγός του θά περιορισθή είς τήν έςοχην . . . Καί 
έφετος τήν έφερε περί τά μέσα ά.πριλίου . . . καί τδν άκουω συχνακις απο- 
τολμώντά νά όμιλή ύπ’ αύτδ τδ πνεύμα ... νά έκθειάζη τήν ζωήν τοΰ 
γαιοκτήμονας ευπατρίδου, τοΰ μεγάλου άρχοντος δστις ,ζή άςιοπρεπώς εις 
τάς γαίας το'υ δίδων καλά παραδείγματα. Πρέπει νά ίδής τδ πρόσωπον
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τής ώραίας Μαριάννας έν οσφ ό σΰζυγ6ζ της δμιλεϊ ουτω! .· . Δεν φαίνεται 
σκεπτομενη νά δώσν) τά καλά αύτά παραδείγματα, σε βεβαιώ .. · 'Ημέ
ραν τινά δ Ροβέρτος είπεν δτι θά πωλήσγ τδ μεγαρόν του τΰός δδοΰ Βα- 
ριέν. . . 'Η σύζυγός του έγένετο πελιδνή. . . ’Άλλως πηγαίνουν καλά. . . . 
πολύ καλά. . . άλλ’αύτδ είναι σημείου της διχονοίας ! . . Αί'! θεέ μου! 
έγώ βέβαια, θά ή'μην ενθουσιασμένη άν τούς είχον γείτονας καθ’ ολον τδ 
έτος . .. Άλλ’ ή νεαρά αύτή γυνή έχει Ανάγκην άέρος και κινήσεως . . . 
καί πρεπει r« όΐόης τόπον είς τ ην φωτιά νά ζεθνμαίνη, άν δέ δ Ροβέρτος 
την κλεισή είς τδ μικρόν αύτδ χωρίον θά γίνγ μανιώδης . . . καί δ φίλος 
σου δέν θά κερδίσν) τίποτε ... θά έρωτευθή τδν πρώτον τυχόντα, τδν 
συμβολαιογράφον ί'σως !

Αί μητρικαί αύται πολυλογίαι, άν καί προεκάλουν τδ μειδίαμα έπί 
τών χειλέων τοϋ Μαυρίκιου,έπροζένουν ούχ ηττον καί άνησυχίαν τινά είς 
αυτόν. Έν τή έποχη τής σκεπτικής αδιαφορίας καί της ήθικής έξαχριώ- 
σεως έν $ ζώμεν θά έκπλζγήτε,.βεβαίως βλέποντες άνθρωπον σπουδαίως 
σκεπτόμενον περί τής εύτυχίας η της δυστυχίας φίλσυ. Ή φιλία είναι αί
σθημα απαιτούν ψυχήν ίσχυράν. Ή ψυχή δέ τοΰ κ. δέ Φρεμέζ ητο τοιαύτη. 
Έλυπηθη λοιπόν πολύ διά τάς άπαισιοδόξους διά τδ νεαρόν ζεύγος προφη
τείας τής μητρός του*  χωρίς νά παραδεχθή τά πάντα δέν ήδυνήθη νά μή 
δμολογήσγ δτι αί προαισθήσεις άύται είχον τι τδ αληθές κατά βάθος. ’Π- 
σθάνθη αύξανομένην τήν άντιπάθείάν του κατά τής άμοιρου γυναικδς ή'τις 
άφ’ού κατέστρεψε τδ στάδιον τοϋ Ροβέρτου ήπείλει νά έκθέση ήμέραν τινά 
τήν ησυχίαν του ί'σως καί τήν τιμήν του. Αλλά συγχρόνως άπειοάσισε νά 
μεταχειρισθή δλην τήν έπί τοϋ πνεύματος τοΰ Ροβέρτου έπιρροήν του διά 
νά τδν άποτρέψη τών παραλόγων σχεδίων του καί τδν άπαλλάξη ούτως άπδ 
σφαλμάτων άνεπανοοθώτων, ’Άν αί έπιστολκί του έπί τοΰ Αντικειμένου 
τούτου δέν ή'θελον άρκέσει, άπεφάσισε νά ζητήση άδειαν καί νά ©έοη 
αύτδς δ ίδιος τάς συμβουλάς του είς τδ οδς καί τήν καρδίκν τοΰ ώς Αδελ- 
φοϋ άγαπωμένου φίλου.

Αλλά τδ πεπρωμένου άπαλλάττον αύτδν τής άποστολής ταύτης τώ 
έπεφυλαττεν άλλην λεπτοτέραν καί δυσκολοτέραν.

(ακολουθεί).
(Μετάφρασή Δ, JJ. Λ ).
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Ιϊερο τοΰ ζομ.ήτου. — Ό κατά τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1883 
Ανακαλυφθείς ύπδ τοϋ Broocks κομήτης, είναι δ αύτδς τδν δποϊον κατά 
πρώτον είδεν ό Pons έν Παοισίοις κατά τδ 1812, καί τοϋ δποιου την πε
ρίοδον υπολόγισε τότε δ Enfke είς 72 έτη. Κατά τήν ύπολογισθεϊσαν 
λοιπόν τροχιάν άνεμένετο ή έμφάνισις αύτοΰ" κατά τδ 188-, δέν είχαν 
Ακόμη περατώσει οί έν Παρισίοις Αστρονόμοι Srhn'.hof καί B:-sser:. τούς 
υπολογισμούς αύτών περί τοΰ φαινομένου δρόμου τοΰ κομήτου εί: τό στ- 
ρέωμκ, δτε δ Broocks ανεκάλυψε τδν Αναμενόμενον. Αστέρα. “Ενεκα τής 
μεγάλης αποστάσεως αύτοΰ άπδ τοϋ ήλίου καί τής γής έφαίνετο κατ’ 
άρχάς λίαν μικρός καί άμυδρός. Τήν 23 Σεπτεμβρίου παρουσίασεν αίφνης 
μεγίστην φωτόσφαιραν, έννοεϊται πάντοτε διά τοΰ τηλεσκοπίου δρατήν, 
καί πυρήνα πυκνότατου,. μ,η άν.αλυόμ.ενον ύπδ τοϋ τηλεσκοπίου είς νε,φε- 
λότητα. Τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου ήτο δυσκόλως δρατδς διά γυμνου. τοϋ 
οφθαλμού ώς άστήρ 6ου. μεγέθους. Κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου 1884 
ήτο δ κομήτης πλησιέστατκ πρδς τήν γήν άπέχων αύτης περίπου 16 
έκατομμ.υρια μιλιών. Φαίνεται νϋν κατά τδ έσπέρκς πρδς δυσμάς καλώς 
διά γυμνοΰ τοΰ δφθαλμοΰ ώς νεφελώδης άστήρ 31/? μεγέθους, μετά, κα
λώς δριζομένης κόμης 5° έως 6° μήκους πλησίον τοΰ άστέρος β τοϋ χςζ- 
ρισμοϋ τοϋ Κήτους. Μετά μεγάλης ταχύτητας σπεύδει πρδς νότον, καί 
ταχέως θά ήναι αόρατος είς τδν ήμέτερον δρίζοντα. Κατά τδ έτος 1955 
θά έπιστρέψη πρδς τον ή'λιον.

Περε τοΰ λυκόφωτος. ·— Τδ λαμπρόν καί ποικιλόχρουν φαι
νόμενου τοΰ εσπερινού λυκόφωτος, δπερ έσχε τήν Αρχήν αύτοΰ καί την 
μεγίστην έντασιν έν Άθήναις, κατά τήν I Δεκεμβρίου 188 3, εξακολουθεί 
καθ’έκάστην αιθρίαν εσπέραν φαινόμενου μάλλον ή ήττον λαμπρόν,. Είναι 
ήδη 55 ήμέραι, κατά τάς οποίας (εξαιρούμενων ολίγων συννεφωδών εσπε
ρών) έμφανίζεται πρδς δυσμάς. Παρουσιάζει τοΰτο τδ ίδιάζον ότι σύγκει- 
ται έκ δυο φάσεων. Κατά τήν πρώτην φάσιν Αναπτύσσεται τδ μεγα πορ- 
φυροϋν τόξου μετά μεγάλων Ατκινοειδώς άποκλινουσών έρυθρών ταινιών, 
δύει δέ ολίγον κατ’ ολίγον ύπδ τδν δρίζοντα, όταν δέ έξαφανισθ·?) τότε 
παρουσιάζεται τδ δεύτεοον ερυθρόν φώς είς ύψος 30θ-40θ, δπερ καθιστά
μενου ταχέως λαμπρού καί βαθέος έρυθροΰ χρώματος, έν σχήματι τόξου*  
κατέρχεται βραδέως πρδς τδν δρίζοντα. Ή τελευταία άπ.όσβεσις τής έρυ- 
θρότητος είς τδν ορίζοντα συμβαίνει άπδ τής 1 Δεκεμβρίου 10 έως 20 
λεπτά βραδύτερον τοΰ τέλους τοϋ κανονικού λυκόφωτος, έκ τής περιπτω-
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σεως δέ ταύτης έξάγεται τεκμήριου βεβαίως συνηγορούν ύπέρ τοϋ άσυνή- 
θους χαρακτήρας του φαινομένου. Άπδ τών άπ.ωτάτων σημείων της γης 
έγένοντο γνωστά! ειδήσεις, περ'ι τής αξιοσημείωτου έρυθρότητος τοϋ λυκό- 
φωτος, μεταξύ τούτων δμως, καθ’δσον μέχρι τοΰδε βλέπω, ούδεμία 
Ιχουσα άξίαν επιστημονικήν,.πολλά! καί άνευ χρονολογίας, άρκ δλως 
άχρηστοί*  έν τή δυτική Εύρώπη φαίνεται δτι ή 26 Νοεμβρίου είναι ή 
πρω'ίαιτάτη χρονολογία τής έμφανίσεως τοΰ λυκόφωτας, έν Βαταβία ή 
•20 ’Οκτωβρίου. ’Άλλαι ειδήσεις ούδέν λέγουσι περί φωτός, άλλά
περί τοϋ κυκνόϋ ή. χλωρού χρώματος τοϋ ήλιου Είναι δλώς μάταιου νά 
θέληση τις νά συζητήση ήδη νυν περί τών αιτίων τοϋ φαινομένου, δπερ 
έχει ί'σως άπωτάτας αιτίας, τάς οποίας τότε πρέπει νά προσπαθήσωμεν 
δπως έξεύρωμεν, όταν Οά ύπάρχωσι αξιόπιστοι παρατηρήσεις έξ δλων τών 
μερών τής γής. .

. .·’ ί Α <■ . ·,· ·.’ . ·_ .· :........... . ’ ·.. I-’ -’··· - ■■■- ■ -J ·■ '·'■■ ύ '■ - ■ ί ’ έ. -·'· ' ■■·■
•J·., · . . V.  6-·· .·. · : ····. ■.'■-·■ :· ■ ' ·'·■■·· ' ':· ,····'A» λ »·’ ·ί '■ · '·· ·.** ·’ I.:;·; -L·?· :

Κερί μεγάλων καταπτώβεων χεόνος καχ ^αλάζης εν ΊΕλ- 
λά<5ς. — Δύναται τις νά ήναι βέβαιος, δτι πάντοτε δπόταν αί εφη
μερίδες άναφέρουσι μεγάλην κριτώπτωσιν χιόνος, ή ρζγδαιοτάτην βροχών» 
ή ισχυρότατου σεισμόν ούδαμοϋ έλλείπουσιν άπδ τής είδήσεως οί συνή
θεις α γέροντες» οίτινες ουδέποτε ένθυμοϋνται δμοιον συμβάν. Καί τοϋτο 
ού μόνον ένταΰθα, άλλά και πκνταχοΰ έν Ευρώπη συμβαίνει. ’Ισχυρά καί 
πίστη μνήμη είναι ό κλήρος έλαχίστων καί δπου δέ αύ'τη υπάρχει δέν 
εκτείνεται πέραν τών ορίων τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος.’Εκείνος δστις πρδς 
ώρισμενον σκοπδν παρατηρεί τά φυσικά φαινόμενα, καταγράφει αυτά και 
ούτως άποτελοΰνται τά μαρτύρια, έπί τών οποίων καί μόνον ς-ήρίζεται ή 
επιστήμη, και έξ ών είς τδ μέλλον δύναται νά κρίνη περί, της συχνότη
τας τών φαινομένων. Άς συμβουλευθώμεν λοιπδν απλώς, τά παρ’έμοΰ 
ένταϋθα έν Άθηναις άπδ 25 ετών έν ταΐς μετεωρολόγίκαϊς παρατηρ.ήσεσι 
σημειωθέντα. Αυται είναι πλήρεις άπδ τοΰ 1.858 διά την πόλιν τών’Αθη
νών, δία την ’Αττικήν δμως καί πολλφ μάλλον διά την λοιπήν Ελλάδα 
βεβαίως λίαν έλλειπεΐς, επειδή άναγινώσκω δλιγίστας έφημερίδας και 
δέν λαμβάνω ούδόλως ύπ’δψει τάς ειδήσεις, αϊτινες άναφέ'ρονται ανευ χρο
νολογίας.

’Άν περιορίσθώμεν είς την γιόνα, άλλά μόνον δτκν τδ βάθος τοϋ στρώ
ματος αυτής φθάνει 0,1 μέτρου και καλύπτει κατά συνέπειαν, έπι βραχύ 
δμως, άπασαν την ’Αττικήν πεδιάδα, έ'χομεν τάς εξής περιπτώσεις (άπα- 
σαι αΐ χρονολογίαι κατά τδ Γρηγοριανδν ήμερολόγιον)
1850 ’Ιανουάριου 20 η γνωστή μεγάλη κατάπτωσις χιόνος καί παγετός» 

Ή χρονολογία 20)8 Ίανουαρίου άνεκοινώθη μοι κατά τδ 1859, 
■άλλ’ η άκρίβεια αύτής έτέθη βραδύτερου έυ άμφιβόλω παρά τοϋ 
μακαρίτου Λ. Παλάσκα» ..., , .. Si . ■·

ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΊΊΘΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1856 Απριλίου 15 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος 0,15'μέτρου) σημείω- 
? θεΐσά παρά Φ. Χάγερ. ' . '.T;X ,
1858 Δεκεμ. 18,1'9, 20, μεγίςη κατάπτωσις χιόνος 0.2 μέτρου*  άπασα 

η Αττική έλ,ευκάνθη.' _ '''' r ‘..ί ·' Ζ
1859 Φεβρ, 24, η Τήνος, η ’Άνδρος, η Εύ'βοια έκαλύφθησαν ύπδ πυκνές

χιόνος.
1861 Ίαν. 21, 28, 29 βκθεΐα χιών μέχρι τής παραλίας.
1862 Ίαν. 7 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος.
1864 Ίαν. 5,6,7, 8, 13, 14 π.υκνοτάτη χιών καθ’ά,πασάν την 'Ελ

λάδα, βάθος αύτής 0,15 έν τή πόλει. Άπδ τής 3-30 ’[ανΟυάρίάυ; 
έ'κειτο ή χιών έν Λαμί^ι: έν μέρει βάθους 1 μέτρου καί τμήμα τής. 
θαλάσσης παρά τήν Στυλίδα έπάγη.
Ίαν. 11 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος έν Κύμη.

νος,

Δεκ.

?··'

1869

1870
1871

Ίαν. 12-18 έκειτο η χιών καί έπ’ αύτΐίς της Σαλαμίνας καί Αιγίνης.
Φεβο. 9 έκειτο ίτι πολλή χιών έπί τ^ς Νάξου. --»_*"*?  ,-'·/-*'»·
Άπ:·./.. 4. Μετρία .κατάπτωσις·χιόνος έν τη πόλεί. ' '

1867 Δεκ. 24,'25, 28, 29 άρκούντως μεγάλη κάτάπτωόις χιόνος. '
1868 Ίανουαρ. 11, 31 ομοίως.

Φεβρ. 18 μεγίστη κατάπτωσις χιόνος καί έπ’αύτ'δς τί|ς -αλάμ?- 
άντεστοίχει πρδς ύψος 3 γραμμών υδατος,

Μαρτίου 25*  ό Ύμήττδς έκαλύφθη ύπδ πυκνής χιόνος μέχρι τΐ!ς 
πεδιάδας. .
Νοεμ. 1 2 κατά την μεσημβρίαν μεγίστη κατάπτωσις χαλάζης έν 
τη πόλει. Τότε κατέρριψεν ή θύελλα τδν φοίνικα τδν παρά τδ^ 
Μενδρεσέ.

.. 11 ισχυρά χιονοθύελλα.
Ίαν. 19, 21. αξιόλογος κατάπτωσις χιόνος καί έπι τίίς Αίγίνης καί 
Σαλαμίνας· έδωκε 1, 1 5 γραμμάς ΰδάτος.

6 τδ εσπέρας μεγάλη καί καταστρεπτική κατάπτωσις χα- 
λαζης σημειωθεΐσα καί περιγραφεΐσα παρά τοΰ κ. Α. Βούρλή 
Ίαν. 29 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος.
Φεβρ. 16 ισχυρά χιονοθύελλα*  η χιών έκάλυψε έπί βραχύ μόγον 
την ’Αττικήν.

Όκ

6 ■

1872 ’Ιουνίου 17 ισχυρά χάλαζα έν Άμαρουσίω.
1873 Φεβρ. 18 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος άντιστοιχοΰσά'πρδς ύψος

υδατος 2,2 γραμμών.
α .

. .. ... .. ■ . , .. ·

Μαίου 1 Σφοδρά χάλαζα . .
1874 ’ίαν. 29, 30 Πολλή χιών.

Φεβρ. 3, 4, 5 Πολλή χιών, 0,07 βάθους αντιστοιχούσα πρδς στή-
λην δδατος 1,54 γραμ.
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Φεβρ. 12 άπασα ή ’Αττική έλευκάνθη.
Μαρτ. 3, 4, 5, 6, 17 πυκνότατη χιών τότε και τδ Σουέζ αύ.τδ 
έκαλύφθη ύπδ χιόνος. . - - ■■■ ..

1875 Ίαν. 8, χιών. 27 σφοδρότατη χάλαζ'α.
Μαρτίου 25, 26, 27 πολλή χιών και επ’ αύτ·ης της Αίγίνης.
Δεκ. 31 μεγάλη χιονοθύελλα.

1877 Μαρτ. 2 μέγάλη κατάπτωσις χιόνος’ καί έπ’αύτ^ς της Αίγίνης, 
Αντιστοιχούσα πρδς 1 γραμμήν ύδατος.
Όκτωβρ. 4. αξιοσημείωτος χάλαζα·

1878 Ίαν. 20 μεγάλη χιονοθύελλα.
1879 Μαρτ. 9 επίσης.

Δεκ. 20, 28 χιών 0,! μέτρου βάθους.
1880 Ίχν. 12 πολλή χιών.

Μαρτ. 9, 10 Αλλ’ίδίως Μαρτ. 13, 14 μεγίστη κατάπτωσις χιόνος 
0,2 μετρ, βάθους αντιστοιχούσα πρδς 3,6 γραμ. ΰδατος· Ακόμη καί 
μέχρι τής 24 δλαι αί Κυκλάδες ησαν κεκαλυμμέναι ύπδ χιόνος. 

188'2 Ίαν. 14, 15 16 άρκετή'χιών.
Ίαν. 31 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος.
Φεβρ. 1 επίσης 0,12 μέτρα βζθεΐκ έδωκε 3,5 γραμμάς υδατος, 
άπασαι αί νήσοι ησαν κεκαλυμμέναι.
Φεβρ. 23 έπίσης.

1883 Φεβ. 27 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος 0,1 μέτρ.
Άπρ. 23 μεγάλη χάλαζα έν Κηφησσιφ.

1884 Ίαν. 20 μεγάλη κατάπτωσις χιόνος 0,18 μετρ, βαθεϊχ, Ασθενής 
έπί της Σαλαμΐνος. : f-

Έκτος τοΰ 1850, έγένετο ή μεγίστη κατάπτωσις χιόνος κατά τδν » 
Ιανουάριον τοϋ 1864, έπίσης τδ 1864 ήτοτδ βροχερώτατον έ'τος πάντων 
τών άπδ τοΰ 1858, μόνον δέ τδ έ'τος 1883 ύπερέβη αυτό.

Άίήναι 1,881 Ίαν, 24)12

Δρ I. Φ. Ιούλιος ΣμίΟ.

ί

«. - ■■.· ··.'■· · .. . . .· · Κ · · ’ * Λ ’ ··'■

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ? ΕΤΑΙΡΙΑ? 
—

Τήν S'. Κυριακήν του Ιανουάριου συνεκροτήθη ή έτησία συνέλευσις τών 
μελών της ’Αρχαιολογικές 'Εταιρίας έκ δέ τής άναγνωσθείσης περί τών 

[■ ύπδ της εταιρίας πεπραγμένων κατά τδ λήξαν έ'τος 1883 έκθέσεως τοΰ
περισπουδάστου καθηγητοΰ και γραμματέως αύτής κ.,Στ. Α. Κουμανούδη 
έμάθομεν, οτι και κατά τδ έ'τος τοϋτο αί έργασίαι τής εταιρίας, .ήσαν,. 
πολλοΰ λόγου αξιαι καί έν πολλοϊς ύπδ μεγάλης επιτυχίας έπεστέφθησαν.

Καί πρώτον έξηκολουθησαν αί κατά τά παρελθόντα έτη Αρξάμεναι 
Ανασκζφζί είς τρία διάφορα μέρη ήτοι έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών, 
έν Έλευσΐνι καί έν Έπιδαυρφ, αί δποΐχι άνέδειξαν διά νέων σκαφών πολλά 
καί άςικ-.λόγου Αρχαία κινητά,, καί Ακίνητα, προβιβάζοντα μεγάλως τάς 
γνώσεις ημών περί τοϋ Αρχαίου βίου. Καί η μέν τής Άκροπόλεως καθά- 
ρισις μετενεχθεϊσα Απδ τοΰ πρδς Α. τοΰ Μουσείου μέρους Ανέδειξεν είς φώς

I Αρχαία πολύτιμα, λίθινα καί πήλινα, περί τών όποιων κατά διαφόρους
; χρόνους έγενετο καί έν τφ Παρνησσ.ω λόγος καί. τά όποια'έτεθησαν εις

άσφκλεΐς θεσεις τοΰ Μουσείου έν ΐκριώμασι καί έν έρμαρίοις.
Τά δέ κυριώτατα εξαγόμενα τών τοϋ λήξαντος έ'τους Ανασκαφών έν 

Έλευσΐνι είναι τά εξής : Ή πρόναος στοά Απεκαλύφθη καθ’ όλοκληρίαν 
καί σχεδδν απανταχού σώζει τάς πλακοστρώσεις τοϋ δαπέδου της, ,διε-. 
σωθη δέ και μικρδν τείχος τοϋ σηκοϋ, ώς δέ εικάζει δ διευθυνων τάς Ανα- 
σκαφάς ταυτας έφορος κ. Δημ. Φίλιος έκ τοΰ ένεπιγραφου επιγράμματος 
τοϋ έν τφ· τρίτφ τευχει της Αρχαιολογικές εφημερίδας ύπ’Αριθ. 20 δη
μοσιευόμενου καί τοΰ τόπου της εύρεσεώς του, έπιρρωνυονται αί είκασίαι δτι 
δυο ησαν αί πρδς την στοάν Ανοιγόμεναι πυλαι τοΰ σηκοϋ, δπερ καί άλ-' 
λως είναι πρατιμητέον τ·ης γνώμης των Dilettanti κατά τδν κ.Φίλΐον, της 
έξενεχθείσης έν τώ διαγράμματι αύτών, καθόσον , μία έτέρα πόλη θά Αν- 
τίκρυζε τδν τέταρτον ή'τοι τδν μεσαΐον στΰλον τοΰ πρδς την στοάν τοί
χου. Πρέπει όμως νά ρηθη, δτι η Ανασκκφη δέν έτελείωσεν ακόμη κατά 
τδ μέρος τοϋτο, διότι δέν Απεκάλυψεν είσέτι δλα τά μέρη, αλλά μόνον 
τά πρδς τδν Ανατολικόν τοίχον. Πρδς Δ., δέ προχωρησασα ή σκάφη Απεκά- 
λυψε και δ.λον τδ άλλο έμβαδδν τοΰ σηκοϋ πλην τοϋ ύπδ τ^ς ρδοϋ κα*  
τε.χομενου·—Είς Αρχαιολογικά ευρήματα δέν ύπίίρξεν ή Ανασκαφη αυτή 
ούτε πλούσια ούτε λαμπρά ώς προσεδοκάτο, πήλινα δέ Αγγεία καί έργα 
γλυπτά εύρέθησαν έλάχιστα’ Αξια δέ μνείας είναι δυο γυναικείοι κορμοί 
καί τά Ανευρεθέντα χρυσΑ πέταλα είς άόσμημά τι ανηκοντα. Τών εύρε-
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...γθέντων νομισμάτων έν είναι λόγου άςιον Αργυροΰν τετράδραχμόνρέξ'έκεί-? 
.νω.ν.τάτ-δπρΐα-Αμφιβάλλονται'.έάν' είναι Αττικά. !·*Χπαντα'  δέ ταΰτα ετέ- 
θησαν εις τδ αυτόθι αρχαιολογικόν μουσείου. Οί άνευρεθέντες ένεπίγρατ 
φοι λίθοι είναι μέτριοι κατά ποσόν καί ποιον’; οί δέάξιόλογώτεροι τούτων 
δημοσιεύονται διά τής έφημερίδος -τής άρχ'άιολογικής έταιοίας.

Τρίτη Ανασκαφή. έγενετό η 1> τφ ίερφ τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδζύρω 
σςερί τής οποίας δ αυτόθι έφορος Αρχαιοτήτων'». Π. Καββαδίζς γράφει’έν 

. τή άνχγνωσΘείσγ) έκθέσει του τά εξής έν συντόμώ. ’Αποτελέσματα των.' 
έό ’,Επιδαυρω Ανασκαφών κατά τδ 1883 ύπήρξαν ή αποκάλυψις δλοκλή- 
ρρυ τοΰ κρηπιδώματος τοϋ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού. Ό ναός ούτος είναι δω
ρικόν έξάστυλον περίπτερον έ'χων όμως κατά.' μήκος της πλευράς αύτοΰ 
ένδεκα κίονας, δπερ προέρχεται έκ τούτου, δτι τδ μήκος αύτοΰ είναι μζ- 
κρότερο.ν του σηκοΰ σχετικώς πρδς τδ πλάτος καί τ'οδτο διότι δέν ύπάο- 
χει-όπισθεν τοΰ σηκοΰ καί τοΰ Αντιστοίχου προνάουτπρόστασις· έτερον'χα-· 
ρακ.τηριστικόν έν τούτω είναι, οτι ώσπερ έν τφ ,ν.αω τοϋ Δίας έν’Ολυμπία 
έχειπρδςτην ανατολικήν πλευράν Ανωφερές επίπεδον έκ 'λίθων φκοδομημέ- 
νο,νγδι’ού μόνον ώνηρχοντο ρϊς γά δάπεδα αύτοΰ, τά όποια έκοσμοΰντο διι 
Αγαλμάτων, παριστώντων έν μέν τφ Ανατολικω ταυρομαχίαν έν δέτφδυ· 
γικφ άμαζονομαχίαν, ής θεαταί ιστανται νηρη'ίδες. Εντός τοΰ οϊκοδομήματ 
γοςύπάρχεί Αρχαϊον φρέαρ 25 μέτρων βάθους, πέριέχον εισέτί ίκάνόν πόσιμον 
ύδωρ, έκ πολλών δέ λόγων εικάζει ξ κ. Καββαδίας, δτι τδ προκείμενον οί- 

< κςδόμνμα είναι- έκεϊνο, έν ω κατεκλίνοντο ■ οί ξένοι καί έθεραπεύοντο την 
ν·υκτα ύπδ τοΰ ’Ασκληπιού. θλαστικά δέ έργα εύρέθησαν αγζλμάτια τινά 
έκ τοΰ ανατολικού αετώματος και "κεφαλή Αμαζόνος έκ τών τοΰ δύτικοϋ 
καί αργυρά τινα- φραγκικά νομίσματα, ’^πιγραφαί .δέ εύρέθησαν'περίπου 
τεσσαράκοντα, τών οποίων σπουδαιότατα'. είναι δύο τών περίφημων4έκεί- 

. .-.νων στηλών τών ύπδ τοΰ Πκυσανίου-καί Στράβωνος μνημονευόμενων, έν 
αίς ήσχν καταγεγραμμένα τά δνόματα τών -θεράπευθέντων ξένων, ή νό- 

.- σοςηαί.ό τρόπος τής θεραπείας αύτών καί τρίτο έπιγράφη’η καταγρά- 
φούσαίτήν θεραπείαν -ξένου τίνος έκ Καρίας, πάσχοντος έκ κεφαλαλγίας 

;}' -καί δυσπεψίας τοϋ στομάχου-.
Πρδ ολίγων δέ ημερών έστάλη όαύτδς έφορος εις ’Επίδαυρον ύπδ τοϋ 

·■ ^Συμβουλίου, ίνα ,φροντίσή περί της οικοδομής καί ετέρου-κτίσματος παρά 
..τφ.πρωτφ κατασκευάσθεντι παραπήγματι, έν φ συνάγονται τά εύρεθέντα 
•έργά ύπδ τής Έταιρίάς, μετ’ αύτοΰ δέ συναπήλθε καί ό γερμάνός Δαίρπ- 
φελδ ίνα σχ.εδιάσή ολόκληρον τδν χώρον. Τά δέ αγάλματα τών αετω
μάτων .μετακομισθέντα πρδ μηνών τίνων έξ ’Επίδαυρου έξετέθησαν-χάριν 

: ,ταΰ. κοινσΰ έν τι-ν.ιτών αιθουσών τοΰ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ώς έγκαί” 
,ρως άνεγρκφη έν τφ Ζ7«γαασσφ. - .· ? ' -■ ■■ · · ,--·■ -■ --■·■■

. -. . Τετάρτη. Ανασκαφή-: Απεφασίσθη ύπδ τοϋ Συμβουλίου,· -ώς είάεν .δ κ·

ΑΟ ΙΙΟΔΌΓ ΙΚ Α Wo

γραμματεύ;..νά.γείνγ έν Όλυμπί^,- ένθα καί μετά τά μεγάλα έργα τών 
γερμανών πολύς είσετι προσδοκάται δ Αρχαιολογικός θερισμός, καί ληφθεί- 
αης παρά τοϋ. ύπυυργείου της άδειας ανετέθη ή επιστασία τών έργασιών 
είς τδν αύτόθι έφορον-κ.. Δημητριά,δην, Αλλ’ένεκα τοΰ βα-ρέοςιυχειμώνος 
καί άλλων ασχολιών εκεί τοϋ έφορου, κατζγινομένου εις την αυτόθι-οίκο- 
δόμησιν μουσείου, δέν άρχισαν είσέτι αί έργασίαι, μέλλουσιν δμως ν’ Αρ- 
χίσωσι λίαν προσεχώς. - ■ - ■ ■ ’ ■ :; ..·■

’'Αλλαι τι,ναι μικραί άποπειρατήριο;- σκαφκί -έπεχειρηθησαν έν Αιοσίοις,. 
έν τώ δημοσίω. δενδροκομείω καί έν Άμπελοκτηποις, δέν άπέβησαν δαως 
ευτυχείς. , ; γ ·; · - .. λΐ-νν ύμ·.: ':·

. Κατ’ αύτάς δέ τάς ημέρας τδ Συμβούλιου της Αρχαιολογικές εταιρίας 
έπεχείρησεν. απόπειρατηριον έρευναν άλλου είδους, είς της οποίας την αγα
θήν έκβασιν έπεκαλέσθη ό Αξιότιμος κοιθηγητης τάς εύχάς πάντων, τών 
εταίρων καί. τών φιλάρχαιων. Τδ Συμβούλιου ίδόν, δτι συχνάκιςιη'θάλ'α,σσα 

. αναδίδει έργα · της άρ,χαι.ότητο-ς -άξια λόγου, Αποφάσισε νά ·ένεργη.σγ·.’ίτην 
έρευναν, τοΰ βυθοΰ της θαλάσσης τοΰ πορθμού τ·ης Σαλαμϊνος δι’ έμπειρων 
δυτών Ελλήνων, ΐνα Αποδειχθγί, έάν εύρίσκεταί τι ανελκύσιμόνίιέκιτών 
ναυαγίων τ-ης έπί 3έρξου ναυμαχίας. Έγένετο δέ συμφωνία νά έργασθώ- 
μ,ιν οί. δΰται διά μηχανών καί κατά τούς κανόνας τ^ς·.. τέχνηςνένα.;·μηνα 
αντί δραχμών 1 200, παν δέ τυχόν εΰρεθησόμενον πράγίΛπ •οίασδηποτε 
ύλης καί χρόνου θ’ Ανηκγ τγ έταιρίγ, 'Η-κυβέρνησις έχορηγησε την πρδς 
τοϋτο άδειαν καί ύπόσ/εται -πάσαν συνδρομήν είς τδ έργον, .«τοΰ ; όποιου 
θέλει έπιστατήση ό έφορος κ. Χρήστος Τσούντας. Ώς δέ λίανάρθώς.;προσ- 
έθηκεν δ κ.· Κουμανουδης η. μέν Απόπειρα αυτή είναι αύ.τδ ·.·το0το απότ 
πείρα, ή δέ επιτυχία έν γούνασι κεΐται θεών καί ούχ ή'κιστα'τοΰ- Ποσει- 
$ώνος. .

’Άλλο έργον ούχί άρξάμενον, αλλά προπαρασκευασθεν δεόντως καί έχον 
μεγάλην βεβαιότητα έπιτυχίας είναι τδ εξής. Έγινώσκετο ήδη πρδ τεσ- 

. σαρ.άκοντκ. έτών ύπδ τών τότε προϊσταμένων τής Αρχαιολογικής εταιρίας 
και άλλων πολιτών, ό τι gv τφ ύπογείφ τής οικίας τοϋ ίατροϋ ζ. Π.Αυτσικκ 
τής παρά τδ ώρολόγιον τοϋ Ανδρονίκου Κυρράστου καί έν ΐή κύλή,αύτής 
ύπήρχον. δλόκληροι κίονες δωρικού ρυθμοΰ στηριζόμενοι έπί. μαρμάρινων 
βάσεων, δντες ενδέκατόν αριθμόν καί αποτελοΰ.ντες τήν .μίαν γραμμήν 

, τοΰ γράμματος Γ.- Τήν οικοδομήν λοιπόν ταύτην τοΰ κ. Λύτσικα ήγόρα- 
...σεν έφετος-.ή εταιρία. κ«ί-μέλλει τδν προσεχή Σεπ.τέμ.βριόν, δ-πε λήγει ή 

μίσθωσις τών ένοικούντων νά,κατεδαφίσγ,.;όπως αναδείξγ/τό.άρχαϊον οί- 
Λκοδόμημ.α,ϊ;δπερ. .πι,θανωτχτα τότε θέλει λάβει τδ Αρχαΐον αύτοΰ όνομα 
,άδ-;μΰν αγνοούμεν,ρ.ν καί θέλει ·δείξει εις ποιαν- θέσιν εύρίσκετα πρδς τά 

άλλα πλησιάζοντα Αρχαία κτίσματα. . ■· ; ·γ
. . Πρλλιήκις ,δ’ έμελετήθη καί σπουδαίως ή επισκευή .τών. ύπερθύρών του 
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έν-Μυκήναις θησαυρού τοΰ Άτρέως καί της πόλης τών. λεόντων, μέλλείΐ 
δέ ώς έλπίζετριι νά τελεσθη τδ έργον προσεχώς.

Άγορχί μνημείων, Αρχαίας τέχνης καί επιγραφών, έγένοντο πολλαι κατά . 
τδ ξτος, τοΰτο δοςπανηθέντος ποσού 27,542 δραχμών. Μεταξύ τών άγΰ- 
ρασθέντφν ύπάρχουσιν όχι δλίγα πολλοϋ λόγου άξια, πινών τών όποιων 
καί έ^ημ.οσίζύθησαν αντίγραφα καί άπει.κον.ίσμ.χτα, άλλα δέ μέλλουσιν 
έν καΑρφ εύθέτφ νά τύχωσι τές πρ,οσηζούσης δημο.σιεύσςως· Δ,ωρεχϊ Αρ
χαίων έγένοντο μέτριζι κατά τε πο,σδν καί ποιόν.

’Ενταύθα έποιήσατο λόγον δ αξιότι,μος γραμματείς τές εταιρίας καί 
περί της συλλογής τών. αιγυπτιακών αρχαιοτήτων της δω,ρηθείση,ς ύπδ τοϋ 
κ. I. Δημητρίου, περί ής εϊπεν, δτι, ληφθείσης επιστολής τοΰδωρητοϋ, δι 
ης έπετρέπετο τ·η έταιρίςρ η Απο.σφράγησ-ι,ς τών κιβω,τίων καί άνευ της 
Αποστολές τοΰ καταλόγου (ώς διά της πρώ.της αύτοϋ. επιστολής δ δωρη
τής -διέτασσεν, έγένετο. η Απο,σφράγισις αυτών ύπδ της αυτές επιτροπής 
η όποια είχε συστηθή διά τά τήί προτέρας Αποστολές, τά δέ αρχαία’ 
άπαντα έξζχθέντα μέλλουσι νά έκτεθώσιν έν τη οίκε,ίγ. αί,θού,ση τοΰ, Μου
σείου τι) έπικληθείση Ίωανν,ου Δημητρίο,υ., Θά έκτεθώσι δέ προσέτι λίαν, 
προσεχώς έν παρεσκευασμένη αιθούση τά ύάλινα καί δστέϊνα σκεύη' έν. 
δέ τή αιθούση Τωζννου Δημητρίου καί έκεϊνα τά αιγυπτιακής τέχνης, τά 
όποια ή εταιρία είχε συλλέξει πρδ της μεγάλης δωρεΖ,ς το,ΰ Ίω,ζν,νο.υ Δη
μητρίου. Θά έκδοθή δέ πρδς χρησιν τοϋ κορνοΰ κατάλογος πάντων τών έν 
τα'ϊς,.αΐθούσαις τοΰ Μετσοβείο,υ Πολυτεχνείου αρχαίων.

'Η βιβλιοθήκη τής εταιρίας ηύξήθη. ίκανώ,ς κατά τδ, εΐος τοΰτο έξ Αγο
ρών καί δωρεών, πρδ πάντων δ’ έκρίθη χρήσιμον ν’ αγοράζονται μουσειο- 
γοαφικά βιβλία· .-j .... ,-

Τοιαΰτα κατ’ Ακριβή σημείωσιν τά έ'ργα της Αρχαιολογικής έτο^ρίας 
κατά τδ λήξαν έ'τος.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΝΟΜΙ4ΜΑ THS ΠΟΛΕΩί ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΆΠλήσίον τής Αρχαίας πόλεως ’Επίδαυρου, της κείμενης Απέναντι της. 
νησόύ Αίγίνης, έξετείνετο έν τω μέσφ γραφικωτάτω,ν δρεων τδ ίερδν τοΰ 
’Ασκληπιού άλσος. Πανταχόθεν συνέρρεον είς την γήν τώνΈπιδαυρίω.ν, 
δπως ,προσ’φέρωσι- άφ’ ένδς θυσίας τφ θεφ, τόΰ δποίου η θεραπευτική δυ- 
ναμίς ήτο γνωστή καθ' άπαντα τδν τότε κόσμον καί θαυμάσωσιν άφ’έτε· 
ρου τά έ'ργα τών περίφημων' διδασκάλων τής Ελληνικής καλλιτεχνίας.

Έν τφ μεγαλόπρεπε? ναώ τοϋ ’Ασκληπιού ίστατο τδ χρυσελεφάντινου 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ Of’

άγαλμα τοΰ θεού, εργον τοΰ θρασυμήδούς Άριγνώτου· πάρίσ^άσ© 3ε δ 
θεδς καθημενος έπι θρόνου «κρατών βακτηρίαν, την δέ έ τέραν τών χειρών 
υπέρ κεφαλής, έχει τοΰ δρακοντος, καί οί καί κύων παρακατακείμενός πε- 
ποίηται » κατά'την περιγραφήν τοΰ Πζυσανίου, (Κορινθιακά. Βιβλ. 2, σελ. 
164). Παρά τδν ναδν ύπήρχενοίκημα περιφερές, ©όλος καλούμενον, τοΰ 
Οποιου ο σκοπος δεν άναφεθεται ύπδ τήν συγγραφέων καί θέατρου θέας 
ά,ιον τοΰ Πολυκλείτου, δυνάμενον νά περιλάβη υπέρ τάς δώδεκα χιλιά
δας Ακροατών, Ναοί 'Γγιείας, Απόλλωνός καί Άρτέμιδος, Αγάλματα, 
κρηναι, στηλαι άναγράφουσαι φωνή τη Δωρίδι τά όνόματα τών Ασθενών,, 
τα νοσήματα καί τδν τρόπον τ·ης θεραπείας αύτών καί παντδς εΐ'δους οι
κήματα έκόσμόυν τδ ίερδν τοΰ Άσκληπιοΰ άλσος. Τέλος η επί τές σκη
νές Αναβίβασις τών σπουδαιότερων δραμάτων τ·^ς Αρχαίας ποιησεως καν 
η τελεσις αγώνων πρδς τιμήν τόΰ θεοΰ, τά Άσκληπιεϊκ, έδιδον ζωήν*  
και κινησιν. εις την έρημον νΰν γην, ένθα, πλην τοΰ θεάτρου, έρείπια πα- 
ρελθούσης δόζης.συνοζντ^ δ σςοϋς τοΰ ςςερι,ηγητσΰ. . '

Τά νομίσματα της πόλεως Έπιδαύρου καί ΐδίφς τά Αργυρά σπανίνή?·' 
ευρισκονται, διότι ή σειρά αυτή δέν είναι έκτων πλουσίων, φέρόυσι δέ 
τδν Άσκληπιδν, την Ύγιείαν, τδν ’Απόλλωνα καί τά ιερά αύτών σύμβολα.

Έν τη έμη συλλογή κεϊνται τά έξης Αργυρά νομίσματα ,τ·ης Επίδαυ
ρου αρίστης διατηρησεως. . · '■

1. Κεφαλή δαφνοστεφής Άσκληπιοΰ ποδς δεξιά.
’Όπ. ’Ασκληπιός καθημενος επί θρόνου κρατεί Αριστερή χειρί ράβδον, 

την δεξιάν δ’έκτείνει ύπεράνω τίίς κεφαλές τοΰ πρδ τών ποδών 
του δράκοντας’ κάτωθεν τοΰ θρόνου κύων καί έν τφ πεδίφ τα 
γράμμκΕ. . ΑΡ. 5. Γραμμ. 5,5 ί

2. Κεφαλή δαφνοστεφής ’Απόλλωνος πρδς δεξιά έντδς κύκλου έκ 
σφαιριδίων.

”Οπ.’Ασκληπιός καθημενος;, . ώς άνω, πλήν κάτωθεν τοΰ θρόνου 
τά γράμματα ΘΕ. Τδ δλον έντδς κύκλου έκ σφαιοιδίων.

· ;■·■>· ΑΡ. 5. Γραμμ. 4,35.
3. "Ομοιος τόπος. ΑΡ. 5. Γραμμ. 4,455
4. Κεφαλή δαφνοστεφής· Άσκληπιοΰ πρδς αριστερά’ έπισ^έν τέί κε

φαλής έν τφ πεδίφ τδ γράμμα Ε Λ''·ίί.’; ·-
Οπ. ΕΠ έν μονογράμματι έντδς στεφάνου δάφνης ΑΡ. 3. Γραμμ. 2,375 

νστ 5. "Ομοιος τόπος. ΑΡ. 2. Γραμμ, 2,33
Πρώτος δ Sestini έδημοσίευσε τδ ύπ’Αριθμδν 2 νόμισμα τές ’Επίδαυρού 

έν τ$. συγγράμματι αύτοϋ (Dcscrizione di molte medaglie antiche greche 
csistcnti in piirmiisei. Firenze. 1828, pag. 93, Tav. XII, 16). Είτα Avg*  
δημ.οσιεύθη ύπδ τών Φραγκίσκου Streber·έν Numismata nonnulla graecavee 
inuseo Regis Bavariae, σελ. 159. Πίν. II, 4, Leake εν Numismata Ilelleniea.
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European: Greece, σελ. 50, 1854 καί Jul. Friedlaender έν τώ’περιοδικφ 
Berliner Blatter fur Munz-Siegel-und Wappenkuude. HI Band. Berlin 1866. 
Πίν; XXX, άρ. 3. \·· ·

To .νομισματικόν μουσεϊον τού Μονάχου κατέχει δύω νομίσματα δμοια- 
τού ύπ’άριθμ'δν 2, τδ δε τού Βερολίνου εν. Κατατάσσονται δέ εις την 
πρώτην τάξιν τών ελληνικών νομνσμάτών ένεκα του ρυθμού τϋί'; τέχνης 
καί τη; ■ σπανιότητος αυτών.

Έν δέ τω συγγράμματι τού: Μ ion net (Description de Medailles antiques, 
tpm. Ii, p 237) άναφέρονται δύω μόνον άργυρέ νομίσματα τϋς πόλέως 
ταύτη;, τά ύπ’ αριθμόν 4 και 5.

Έκ τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντων άργυρών νομισμάτων τΐ5ς’Επί
δαυρου δηλον γίγνεται, ότι τδ σήμερον δημοσιευόμενου ύπ’άριθμδν 1, τδ 
φέρόν την καλλιτεχνικήν όντως κεφαλήν τοϋ ’Ασκληπιού έστιν ανέκδο
τον καί τδ σπανιότερο·? της σειράς ταύτης. Είναι περιττόν ν’άνάφερωμεν; 
ενταύθα, ότι η ύπδ τοϋ ΠΛυσανίου περιγραφή τοϋ αγάλματος τοϋ ’Ασκλη
πιού συμφώνεϊπλήρέστατα πρ.δς την έπι τοϋ νομίσματος παράστασιν και 
oti ο «πάρακατακείμενος κυων» (κναφέρετκι εις την μυθολογικήν παρά-'- 
δοσιν τ·η; γενέσεως τοϋ θεού.-Ή αύτη σχεδόν παράσ'τασις τοϋ ’Ασκληπιού- 
μ,ετά τοϋ κυνδςάπαντη καί έπι χαλκού τίνος νομίσματος τών Μαγνητών 
της Θεσσαλίας και των Κλεοίνών τάς Αργολίδας. Βλέπε F Imlroof-ΒΙά-, 
mer, Monnaies Greeqties, p. 133. Πίν. I. άρ. 26.

Τ’άνώτέρω περιγραφέντα νομίσματα εύρέθησαν έν Έπιδαυρω πλησίον 
τοϋ Ιερού κατά μήνα’Ιούνιον τοϋ. 1 883.

■ Αλέξανδρος Ν. Μελετόπουλος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ί Ιανουάριος 1884.

’ ΕΡΓΑείΑΙ ΪΤΛΑΟΓΟΫ
Δύο έγένοντο τακτικαί συνεδρίαι τδν ληξαντα μ·ηνα. Έγενοντο δε καί 

τά έξ'^ς άνκγνώσμζτα.
Τοϋ καθηγητοϋ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου επιτίμου προέδρου τοϋ. Συλ

λόγου πεμΐ των περί τής χαταΛύσεώς τοΰ'Όσριανικόΰ κράτους ίν Ευρώπη 
ιστορικών προθεσμιών.

Τοϋ καθηγητοϋ κ. Α. Διομηδους Κυριάκού τακτικού-μέλους, περί της 
•τετραχοσιετηρίθος τοϋ Λουθήρου. . .. . . .. . - * · .·.

Τοϋ κ. Α. Πασπάτη επιτίμου μέλ.ους, περί βυζαΫτϊν&ν ανακτόρων" βζ) 
■Τού κ. ΊωάννΟυ Τσίτση τακτικού μέλους, περί των εποχών και ειδών τής 
ίερας με.1οποίί'α^ των Βυζαντινών μετ’ εξαγγελίας μελών διαφόρων α’.ω- 
νων έπι κλειδοκύμβαλού.

ΦΙΛΟΛ.2ΓΔΛΟΓΟΣιΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ

- .ί(Του,.κ.,.Ι, Ίσιδ. Σκμλί.σση.-τακτικού:μέλους περί τοϋ αν τήχτνές,χΕχνρ·· 
τοπαικτεϊν. :;ϊΓ···Ϊ..;: ν -λ.λ ύ" \... . .· ,·,■ .. Ap/μί «3ίΜ:

Έκομίσθησαν και τά εργαλεία, των νέων μετεωρολογικών ;σταθμών 
άτινα διαταγή τοϋ υπουργείου των Οικονομικών εΐσήχθησαν.άτελη. Άπε- 

■στάλησαν δ’ ηδη παΰτα εις .τούς νέους συστάντας μετεωρολογικούς -σταθ
μούς έν Άργοστολίω, Βώλφ καί Μεσολογγίω. Διωρίσθ.ησαν. δέ διευθυνταί 
τούτων τοϋ μέν α'ό κάθηγητης κ. Κ. Ροσόλιμος, τοϋ β' ό κ. I. Άπ.οστο- 
λίδης και -του γ' ο ιατρός κ. Ξ. Νίδέρ. - -

Συνηφθησαν σχέσεις μετά τοϋ ένταϋθα συστάντο.ς Συλλόγου η Λύτο-
■θοήθειά. - α.· λ:..·:; τ.

Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ενεργά οί κ. κ. Ίφικράτης Κοκζίδης άν-· 
τισυνταγματάρχης, Θ. Ήπίτης άντισυνταγματάρχης, Τηλ. Κομνηνδς δι- 
δάκτωρ της φιλοσοφίας, II. Κκρκλης και Δ η μ; Έπ. Δεληγεώργης διδά
κτορες τοϋ δικαίου. Μέλος, τακτικόν πάρεδρον δ κ. Ν. Τζάλης καϊ μέλος 
επίτιμον έν Ροβερέτφ ό κάθηγητης κ. Φρ. Πάολι.

■ Τδν λ η ςαντα μήνα άπεβίωσαν έν Άθηναις ό ΧΙάνος; ΪΙέβσας ιατρός,- 
μ.ελος επίτιμον τοϋ Συλλόγου έκ των αρχαιότερων και προσφιλέστερων καί 
έν βι.έννγ δ Λ.έαν.Βρος Δόβεος άντεπιστέλλον. μέλος,. υπέρ τοϋ-Συλ
λόγου έρ.γασθεϊς μετά ζήλου και επανειλημμένων άπ,δ τοϋ βηματος-αυτού 
δμιλησας,.., ;·Λ-

’Αλλά καί βαρύτερου έπεφυλάσσετο τφ Συλλόγω πένθος. Ό Έούλεος 
-Sjj.tS επίτιμον ,μ.έλος άπδ της συστάσεως ίδίγ των τμημάτων ταύτισα; 
τδ όνομα αύτ.οΰ μετά τοϋ Συλλόγου, άπεβίωσεν αίφνηδίως έκ συγκοπής· δ- 
Συλλογος άμα τγ εΐδ.ησει τοΰ θανάτου αύτοΰ συνελθών εις συνεδρίαν εκ-, 
τακτόν την 26 ’Ιανουάριου έζέδοτο τό έξης ψήφισμα: *

'Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
συνελθών έκτάκτω;·έπί τω άκούσματι τοϋ θανάτοιί τοϋ .έπιτίυ.ου αύτοϋ 
μέλους >,

• Ίωάννου Φρειδερίκου ·. Ίουλόου ΤΕ'ί.ίύ
,Ψηφ.ίζε ι ' .... ... ·Ύρ.·ί

1) νά διακοπώσιν αί έργασίαι τού Συλλόγου έπί μίαν εβδομάδα;, πρύξ- 
ενδειξιγ πένθους· ? r γ,,.γ ,.;Λ . ,'c:· ;.... μ■ .ρ,,»· ψ;

2) νά παρακολούθηση έν.σώματι την . κηδείαν τοϋ σεβαστού άνδρός  ' ;*
3) νά κατατεθγ στέφανος δάφνης έπι της σορού αύτοΰ'

νά άνκτεθγ εις τδ τακτικόν αύτοΰ μέλος κ. Δ. Κοκκίδην ή έκφωνή- 
σι; επιτάφιου λόγου' - .. . ■ -

5) νά άναρτηθγ ή είκων αύτοΰ έν,: τη αιθούση, φών τυνεδριών;
Ό αγαθός καί σοφός άνηρ δστις ζών πλην , τ.·?ίς μετεωρολογίας ,'αύτού 

καί φαινομενολογία; της ’Αττικής, ·ην παρέσχε· τώ: Συλλόγφ πρδ.ς έκδο- 
σιν, τοσαυτας άνεκοίνου ειδήσεις και τοσαύτας έδημοσίευσε ■ διατοιβάς έν-
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τώ Παρ'ασσω) καί δή καί έν τφ παρόντι τεύχει, καί θνήσκων δέν έλη- 
σμόνησε τδν Σύλλογον καί κατέλιπε διά τή; διαθήκης αύτοϋ 700 δραχ. 
ύπέρ τή; σχολής των άπορων παίδων.

Ό καθηγητής κ. Δημήτριος Κοκκίδης ποιήσεται έν προσέχει άναγνώ- 
σματι τοϋ Συλλόγου λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ βίου τοΰ θανόντος ή'τις δη- 
μοσιευθησεται έν τώ Παρνασσω ώς ύστατος εύγνωμοσύνης φόροςί

EPTASIAI ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ί
Tp.ijp.a καλών τεχνών. — Δύο συνεδρία». τοϋ τμήματος έγένοντο 

κατά τδν ληςζντα μ,ήνα. Καί έν μέν τη πρώτη τή; 8 Ίανουκοίου Ανε- 
γνώσθη έ'γγραφον της ιστορικής καί έθνολογική; εταιρίας δι’ οΰ αυτή άγ- 
γέλλουσα δτι Αποδέχεται τήνμετάτοΰ τμήματός σύμπρκξιν πρδς τέλε- 
σιν ιστορικής έκθέσεως Αντικειμένων άναφερομένων είς τδν Ελληνικόν 
Αγώνα τοϋ 182ί παρακκλεΐ τδ τμήμα νά προβή .είς την εκλογήν δύο 
εξαμελών έπιτροπών, τνίς μέν εφορευτικής τής δέ δικκοσμητιζής, αΐτινες 
θέλουσι συνεργασθή μεθ’.δμοίων επιτροπών ύπδ της εταιρίας έκλεχθησο- 
μενων πρδς δργανίσμδν της έκθέσεως ταύτης. Τδ τμήμα αποδεχόμενου την 
πρότασιν ταυτης εκλεγεί τής μέν εφορευτικής επιτροπής μέλη τούς κ.κ. 
Μ. Μελκν, I. I. Σκυλίσσην, Α. Παράσχον, Α. Θεοφιλζν, Ν. Γ. Πολίτην, 
καί ’Ανδ. Μ έταξαν, τή; δέ διακοσμ.ητικής τούς κ. κ. Ν. Κουρην, Κ. Βαυ.- 
βκν, X. Άννινον, Στ. Βάλβην, Κ. Κουτσαλέξην καί Ν. Μοσχάκην. Ή δέ 
δευτέρα συνεδρία έγένετο την 25 Ιανουάριου έκτάκτως. Έν αύτη, ώς εΐ- 
χεν άποφασισθή ύπδ τοΰ τμήματος, ό κ. I. Τζέτζης έξετέλεσε διάφορα 
έκκλησιαστικά άσματα της Βυζαντινή; μουσικής έπί κλειδοκύμβαλού.

Τμ.ή4μ.α νομ,ικόν καδ πολιτιζών επιστημών. — Δύο έγένοντο 
συνεδρίαι κατά τδν μήνα Ιανουάριον. Κατά την πρώτην τούτων δ κ. Α. 
Γ. Σκουζές Αναπτΰξας την χρησιμότητα τοΰ ποινολογίου, δπερ έστίν δδη- 
γδς φωτίζών τδν δικαστήν πρδς Ακριβή καί δικαίαν’τής ποινής έπιμέτρη- 
σιν, προέτεινεν ΐνα τδ τμήμα συστήση τοϊς άρμοδίοις τήν εφαρμογήν τοΰ 
Οεσμοΰ τούτου. Τδ τμήμα άπεδέξατο τήν πρότασιν ταύτην. *

Έν τη δευτέρα συνεδρία ήρξατο ή συζήτησις έπί τής έκθέσεως τής 
πρδς βελτίωσιν των δικαστηρίων έπιτροπής. Πρώτος λαβών τδν λόγον δ 
κ. Α. Λεκας συνεφώνησε μέν κατά τά-πλεΐστα πρδς τήν έπιτροπήν προσ- 
έθηκε δέ καί ιδίας τινας τροποποιήσεις. Καί πρώτον μέν είς τάς παρά 
τής έπιτροπής δριζομένας ποινής προσέθηκε καί τήν στέρησιν τοΰ μισθοΰ 
κατά τών άπουσιαζόντων δικαστών,’ άναλόγως τοΰ χρόνου τής απουσίας 
των, καί τήν στέρησιν τοϋ πρδς προβιβασμόν δικαιώματος έν πέριπτώσει 
απουσίας έπι τρεις συνεχείς συνεδρίας άνευ κωλύματος έπαρκώς δεδικαιο- 
λόγημένόυ. Και οσον άφορφ δέ τήν διανομήν τής εργασίας, προέτεινεν 
ΐνα αί· συζήτούμεναί έν έκάστη συνεδρία υποθέσεις διανέμονται έν συμ- 
βουλίφ £άτ’,Αναλογίαν τοϋ Αριθμού καί τής σπόυδαιότητος αυτών, νά 
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έπιβκλλωνται ύ’έ ποιναί κατά τών μή έκδιδόντων τάς Αποφάσεις των έντδς 
τριών μηνών. Προκειμένου δέ περί προβιβασμοί προέτεινεν ϊνά ζητήται 
ή. γνωμοδότησις τών Προέδρων και Εισαγγελέων. Μετά τήν δμιλίαν τοϋ 
κ. Λεκα ή συζήτησις άνεβλήθη διά τήν προσεχή συνεδρίαν.

Ί'μ.^μ.α φυσιογνωστιζόν.—Μίαν συνεκρότησε τδ τμήμα τοϋτο συ
νεδρίαν καθ’ ήν δ ’Ιούλιος Σμ.ΐθ άνεκοίνωσε α') περ'ι τοϋ εσχάτως άνα- 
φανέντος καί διά γυμνοϋ ,δφθάλμοΰ δρατοΰ καταστάντος κομήτου τοΰ 
Πών;, ούτινος ή λάμψις έλαττοϋται βαθμηδόν καί έντδς ολίγων ήμερων 
έκλείψει εντελώς’ β') περί τοΰ έκτάκτου λυκόφωτος δπερ έξακολουθεΐ φαι
νόμενου άπδ δυο μηνών έν τώ δυτικώ μέρει τοΰ δρίζοντος. καί περί μεγά
λων καταπτώσεων χιόνος καί χαλάζης έν Έλλάδι. Καί 'αί τρεις Ανακοι
νώσεις τοΰ άφ’ημών κποπτάντος σοφοΰ άνδρδς δημοσιεύονται έν τωδε τφ 

•τεύχει. Μετά ταΰτα ό κ. Θ. Χελδράϊχ άνεκοίνωσε τ’ Αποτελέσματα πεν
θημέρου .εκδρομής πρδς μελέτην τής χλωρίδας ’Αττικής, έντολή τοΰ Συλ. 
είς τά βορειοανατολικά μέρη τοΰ Πάρνηθος, ιδίως δέ είς τά πέραν τής 
Δεκελείάς μέχρι;. Ώρωπου, είς τήν κοιλάδα τής Μπούκας, είς τδ άλίπεδον 
καί τά περίχωρα τοϋ ’ίϊρώποΰ μέχρι, τοΰ ποταμού Άσωποϋ, τελευταίου 
ορίου τής ’Αττικής πρδς τήν Βοιωτίαν. Έν τη έκδρομή τζύτη άνευρέθη- 
σαν. πέντε , νέα φυτά μή εύρεθέντα είς . αλλα τής ’Αττικής μέρη., Είς τδ 
χ.ωρίον Μίλησι παρετηρήθη δτι φύεται άφθόνως τδ κώνειου, δπερ οί Αλ
βανοί τοΰ..χωρίου κάτοικοι δνομάζουσι κοινώς καρμποΰσα.

Μετ’ αύτδν ό κ. Έμμ. Δραγούμης άνεγνω υπόμνημα περί τής έ^υγιάτ· 
οΐως τών ’Αθηνών. Κατ’ αύτδν διά μέν τά όμβρια υδκτα δλίγαι ύπόνου.οι, 
καταλλήλως κατασκευαζόμεναι, άρκοΰσι’ διά δέ τά άκίήθζρτκ έκ τών. οι
κιών ύδατα καί τά διαχωρήματα νομίζει κατάλληλον τήν κατασκευήν 
υπονόμων διά πήλινων σωλήνων, ώς γίνεται έν Άμστελοδάμω. Αί πρδς 
τοϋτο δαπάναι θ’άνέλθωσιν είς 600,000 δραχμών, ήτοι 6 δραχμές δι’ 
έκαστον άτομον. ΊΙ πρότκσις τοϋ κ. Δρκγούμη προύκάλεσε συζήτησιν ής 
μετέσχον οί κ. Α. Θεοφιλάς, Γ. Μπαλάνος Γ. Πιλάβιος, Π.Γεννάδιος κτλ. 

. Έν τέλει ανεγνώσθή. επιστολή, τοΰ έν Πάτραις ίχτρρΰ κ. Κορίλλου. δι<?- 
κοινοΰντος ιδία; μετεωρολογικάς παρατηρήσεις, δ, κ. δέ Τ. ’Αργύρόπου- 
λος πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, άνήγγειλεν δτι άφίκοντο έκ. Παρισίων τά τε
λευταίως πκρκγγελθέντκ έργαλεϊα τών μετεωρολογικών σταθμών, άτινα 
έντδς δλίγου^άποσταλήσονται εις τούς ίδρυθέντας νέους σταθμούς.

Τ|Α.^μα φελολογεζόν και αρχαιολογικόν.—Μίαν συνεκρότησε 
τδ τμήμα συνεδρίαν, καθ’ήν ό κ.,1. Σκκελλίων έκ χειρογράφου τών Αρχών 
τοΰ IB' αίώνος τής Πατμιακής βιβλιοθήκης Ανεκοίνωσεν έπιστολά:ς;·.Αν.εκ- 
δότούς 'Ρώμανφΰ τοϋ Αεκαπήνοΰ,. πενθεροϋ τοΰ Κωνσταντίνου τ^ΰ Πορ- 
φυρογεννήτου,, >α’) ’Επιστολήν 'Ρωμανού τοϋ Λεκαπηνόΰ πρδς τδν Ι^άπκν 
Ρώμης, δι’ής /προσκαλείται ουτος νά σύγκροτήση σύνοδον πρδς άναγνώ-
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ρισιν τοΰ Πατριάρχου θβοφυλάκτού, δεκαεξαετοΰς μόλις χειροτονηθεντός. 
β') Ποοσφώνησιν έκ μέρους τοΰ βάσιλέως τνρδς τούς Μητροπολίτας γ ) ’Em*  
στολήν προς yov ΆμιρΧ της Αίγυπτου καί δ/) προς Συμεώνα τον έξούσια- 
στήν τών Βουλγάρων, έν ή φαίνεται ότι δ φυλετικός χαρακτήρ τών Βουλ*  
γάρων-είναι «το νοσφίζεσθκΐ τ’άλλότρια.» Μετ’αυτόν δ κ, Άλέξ. Ν. Με- 
λετόπουλος έπέδειξεν εις το τμήμα άρχκϊκ χειρουργικά εργαλεία εδ’- 
ρεθέντα έν Πειρκιεΐ πλησίον τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, όπισθεν τοΰ 
Νεκροταφείου, έν τινι άρχαίω τάφφ, συγκείμενα έζ ενός μαχαιριάν, μιας 
βελόνης, δύο βελονοθηκών, μιας ώτοφόρου μήλης, τεσσάρων ύαλίνων φ>.α- 
λίδων, μ,ικς σικύκς καί ενός μικροΰ άκονίου.

Ό κ. Σ. Βάλβης προτείνει διόρθωσιν τοϋ 8ου στίχου τής ’Αντιγόνης τοΰ 
Σοφοκλέους «Κκί νΰν τι τοΰτ’αύ φασι πανδήμω πόλει

κήιυγμκ Οεϊναι τόν σΐ(·αΐιη<»· άρτίως ■.
ώς έζής: · «Κήρυγμα θεΐναι τόν κράτη νχόττ' άρτίως.»

Τελευταίος ό ζ. Μιχαήλ Λάμπρος άνακοινοΐ τινα συμπληρωτικά περί 
τών άνασκαφών τοΰ άρτι άνακαλρφθέντος παρά τον ''Αγιον Φίλιππον ύδρα- 
γωγείου. ;

Μετεωρολογική αποψες τοΰ 1 SQiS. Κατά τάς ύπο τοΰ 
άστεοοσκοπειου ’Αθηνών εύμενώς άνακοινουμένας ήμΐν ειδήσεις τό λήξαν 
έ'τος 1883 μετεωρολογικώς παρουσίασε τά έξης έν Άθήνζις Φαινόμενα.

Ή μέση βαρομετρική θλΐψις ήν 75 1,59 ένώ ή τοΰ 1882 ήν 753^07. 
Καί ή έλαχίστη μέν θλΐψις ήν τήν I 2 Μαρτίου (7 34.16) μεγίστη δέ τήν 
22 Φεβρουάριου (762.17). Πκσαι δέ αί · παρατηρήσεις αυτκι είναι άνηγ- 
μένκι εις τήν επιφάνειαν τής Θαλάσσης καί ■ ςίς; θερμοκρασίαν. Ο τοΰ υ
δραργύρου.. ·

Ή μεσή θερμοκρασία τοΰ έτους ήτο εις βαθμούς τής εκατοντάβαθμου 
διαιρέσεως Κελσίου 17,50 ή'τοι περίπου ή αύτή ή καί τώ 1882 ητις ήν 
17,98. Καί μεγίστη μέν θερμοκρασία ήν τήν .20 Ιουλίου (35,5) ελάχι
στη δέ, τήν 22 Ίκν.ουκρίου (-2,8).

Ό μέσος όρος τής θερμοκρασίας τών τεσσάρων τοΰ έτους έποχ,ών ήν δ 
έζής. Χειμών 8,91 ’Έαρ '15,40 θέρος 26,26 Φθινόπωρον 19,44

Ήμεραι καταπταύσεως υδκτο'ς εί'τε-ως βροχής,’έί'τε ώς? χΐ'δνος, είτε' ώς 
δρόσου έσχομεν 127 ένώ πέρυσι έ'σχομεν 1 01, καί το ποσήν τοΰ κατάπε- 
σόντος ίίδκτος άνήλθεν εις 616,·25 χ.,'μ.. "Ωστε το λήζφν, έτος δυνατά! 
νά καταριθμηθή μεταξύ τών πολυομβροτέρων έν Άθήναις.’ "■ ' ;

’ΆνεμΛι δ’ έπνευσαν έν συνόλωΝ 108, ΒΑ. 7 3, Β. 65iNA. 5 2, Δ. 24 
Α. 28, ΒΔ. 8 καί ΝΑ 7ν ■
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