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1.
Κ ο ρ ι ν  0 ο ς>

Έ ν  τω μ,έσω τοΰ Βασιλείου τής 'Ελλάδος, eit την Si- 
<τοΰον τής Πελοπόννησου, απέναντι τής στέρεας, μεταξύ 
δ»ο κόλπων, κεΐται ό τάφος τής αρχαίας Κορίνθου, της 
αφνειον, τής χρνσοστεφάνον, ιερού τής Αφροδίτης δώ
ματος, πλουσιοτάτης δια του εμπορίου, λαμπρας- δια 
πολυτέλειαν και κομψότητα, κραταιάς μητρος πολΧών καί 
ανθηρών αποικιών, περίφημου δια τα  ναυπηγεία της, ευά
ρεστου ίδια τα θέλγητρα (των ηδονών τηί. Ά ίτο την κορυ
φήν τοΰ Άκροκορίνθου ΐβύθιζε^ το βλέμμα εις τά κύκλω 
πέλαγη, τά όποια εναγκαλιζόμενα την Πελοττόννητον σννηρ- 
χοντο εκατέρωθεν φέροντα εί; τού; πόδας τής άμφιθαλασσίου 
πόλεως τά προϊόντα τής Ε σπερίας, και άπο την ’Ανατολήν, 
τής Τύρου και Φοινίκης, Καρχηδόνος καί τοΰ Λιβάνου, 
Ιωνίας και Περσίας, έναποταμιευόμενα εις το γενικόν τοΰτο 
εμπόριον οπου έφοίτων οί ξένοι παντός μεσογείου εθνοι ?, 
Ο [Ισθμός ητον ή καρδία, εις ήν συνέρρεον ά>ς άρτη-  

ρίαι και φλέβες ολαι αι τής ξηρας.καϊ θαλάσσης συγκοι- 
νωνίαι τής εμπορικής κυκλοφορίας της, Ά λ λ ’ ή 'Ρώμη ί ην
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εφθόνησε θανασίμως, ώς εφθόνησε την Καρχηοόνα και τα* 
Συρακούσας. Ή  Έ λ λ α ς  είχε παρακμάσει, 'όταν η φίλό- 
δοζος δημοκρατία εσπευδε παντί σθένει να κατα- 
στρέψη πάσαν ξένην θαλασσοκρατίαν . "Οθεν η Κ ό 
ρινθος κατεστράφη διά πνρός και μαχαίρας' οι πολϊται 
αύτής επωλήθησαν ώς αιχμάλωτοι, ανάστατος εγένετο 
η βασιλίς τού εμπορίου, και ή πυριφλεγής τίφρα της 
ερρευσεν εις τον κόλπον τής ομωνύμου θαλάσσης. Άφηρέ-- 
θησαν αυτής τά πάντα και ελευθερία, καί κράτος καί έμ~ 
πόριον, και τά πλούτη, και οί περικλεείς αγώνες, και αΐ 
ηδοναΐ, και τά κομψά μνημεία, καί οί βιομήχανοι κάτοι
κοί της, τά πάντα' δεν εμεινεν άλλο από τάς έπιδρομάς των 
βαρβάρων, είμή η βουνώδης κορυφή της καί αί δύο θάλασσαν

„ M any a vanished year and age 
And tem pest’ s breath, and battle’ s rage,. 

H avesw ep’ t  o’er Corinth} yet she stands,
A fortress formed by Freedom ’ s hands.
The whirlwind’s w rath , the earthquake’s shock, 
Have left nntonched her hoary rock,
The keystone of a land which still,
Though fallen, looks proxidly on th a t hill.

[B yron the Siege of Corinth.]

(Ενιαυτοί πολλοί και αιώνες, και θυελλών πνοαϊ, καί 
6 όλεθρός τον πολέμου επί τη; Κορίνθου διήλθον άλλ’ 
είσέτι ϊσταται αυτη τείχος από τής ελευθερίας τάς χεΐρας 
εγερθεν. Των ανέμων ή οργή, και των σεισμών οί κλονι- 
σμοι άνεπαφον αφησαν τον άρχαΐον της βράχον προπύ- 
λαιον μιας 'γης, η τις, καίτοι πεσούσα ρίπτει ΰπερηφάνως το 
βλέμμα εις τον λόφον εκείνον·)

Προφήται οι ποιηταί' και ή φιλελεύθερος ωδή του εν
δόξου κα'ι μουσοτραφούς τής Ε λλά δο ς  άγωνιστοΰ επα- 
λήθευσε μετ' ολίγον, οτε υπό τους πόδας τοΰ φρουρίου 
τούτου η πρώτη κυβέρνησις τής αναγεννώμένης Ε λλάδος  
ενε/*αΰιδρύΟη. Μίνουσιν ομωί είσέτι 'έρημοι και άδιάπλευ-
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ere i al δύο θάλασσαι, υπό ελαφρών τ ρ ε χ  α ν τ η ρ ί ω ν 
μόνων διαπερόμεναι. ’̂ 4λλ’ ή ευνομία ή ειρήνη καί ή πρόοδος 
τής γεωργία? και τοΰ εμπορίου δεν BeXovv λείψ ει νά άπο~ 
δώσωσι εις αύτάς τά εξαιρετικά των προσόντα.

’Από ταύτην την πόλιν άρχομαι τής επόψεως των 'Ε λ 
ληνικών κλιμάτων. A εν ήξεύρω εάν ή μέθοδος την όποιαν 
άκοΧουθώ δι,ά τοιαύτην περιγραφήν είναι η καταλΧηλοτέ- 
ρα. Ναι μεν είκών, καθ’ ον τρόπον διαπραγματεύομαι το 
άντικείμενον, δεν παρουσιάζεται ώς πανόραμα, ά \Χ ' ανα
λύεται εις τά στοιχεία οσα συνθέτουσι το κλίμα. 'Α πα ι
τείται όμως κάλαμος αμίμητος διά νά ζωγραφίση τάς 
σκηνογραφίας τής 'Ελλάδος, ενω τά ολίγα ταΰτα, ά>ς άττ- 
λαΐ παρατηρήσεις και προτιθέμεναι μάλλον επιστημονι
κόν ή φιλολογικόν οκοπόν, εκτίθενται ενταύθα ώς έγιναν, εις 
τρόπον τον μάλλον άρμόζοντα προς συλλογήν και επιδι- 
όρθωσιν αυτών, ύπαγόμεναι εις τόσας κεφαλαιώδεις κατη
γορίας άναφορικώς _εΙς τον τύπον, τον αέρα, τά ϋδατα, τάς 
κράσεις και έ φΐξής.

Τ ο π ο γ ρ α φ ί α ,  Ό  ρ ι ζ ώ ν . —4 “ Ποσειδώνος Προ
πύλαια. ,, ( Πίνδαρ .)  ,£ Π ύλη Πελοποννήσου . ,, Διά τών 
επιθέτων γούτων χαρακτηρίζεται καλλιστα ή 3έσις τής Κο- 
ρινθου. Ά π ι  τήςάκρας τής γήινου γέφυρας, δίτ/ς ζενγνύεταί 
με την j τερεάν ή χερσόννησος, τοποθετημένη ουσα ν πόλις· 
ντροπύλαιον δύο θαλασσών, οπου τά επίνεια αύτ?ς ολίγον 
άπ’άλλήλων διί’σ'. ανται, επίσης σχεδόν άπέχουσα εκατέρωθεν 
άπό τας κλίμακας τών ελληνικών λιμένων, εχρησίμευε 
πρός διαμετακόμιση/ τών ξένων προϊόντων “ καί ρ α δ ί ω ς  
£ π  ο ί ε  ι τ ά ?  έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν ά μ ο ι β ά ς  τ ώ ν  φ ο ρ τ ί ω ν  
TTpos ά λ λ ή λ ο υ ς  τ ο ΐ ς  τ ο σ ο ϋ τ ο ν  ά φ ε σ τ ώ σ ι ν  
(επινείοις) ’’ («)· ’Έκειτο δέ έκπαλαι, οπου και σήμερον 
εις τούς πρόποδας τοΰ Άκροκαρίνθου, εντελώς κατ’ άρκτον 
αυτού πρός την θάλασσαν εκτεινόμενη “ . . . κ α λ ε ΐ -
„ τ α ι  δ έ Ά κ  ρ ο κ ό ρ ί ν θ ο ς, ο δ τ ο μ ε ν π ρ α ς ά ρ κ τ ο ν
Τ  .· -■ - —-·

(ο) "Στράβων βιβλ. ή.
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», τ ρ ο  ς α'^ τ  ή τ  fj ρ ί ζ τ) τ  ο ΰ Ά κ ρ ο κ ο ρ ί ν θ ο υ , ,  (α). 
Ητον κτισμένη επί ενός υψώματος κατωφερούς παρά τής 

υπώρειας σχηματιζομένου,λήγοντος δε άποτόμως απέναντι 
τοΰ βορρά καθ’ ολον του το μήκος άπο ανατολών προς 
δυσμάς. Το «κτεταμένον τούτο όρόπεδον κάτω άττο την 
ρίζαν τοΰ Άκροκορίνθου 7τρός την πεδιάδα φερόμενον, δεν 
elvai όμαλον, άλλα παρουσιάζει από διάστημα εις διάςη- 
μα παραλλήλους προς την άρκτον κοπάς τοΰ βράχον, εργον 
οχι μόνον τής φύσεως} άλλα καί τοΰ ανθρώπου, ώς φαίνε
ται, άπο τάς λείας τομάς, οπου ύπάρχουσιν είσέτι σή
μερον χαραγμένα τά κοιλώματα, επί των όποιων προσηρ- 
μόζοντο πιθανώς αί διαπήξεις διαφόρων οικοδομών. Ή  
έσχάτη~ απότομος αποκοπή τής βορείου πλευράς τοΰ βρά- 
χου, είς την οποίαν τελευτά, η ίιτώρεια, εσχηματίσθη πα
ρά τής φύσεως. 'ΐττοχάτω τοΰ όροπέδου τούτου εύρίτκύ- 
τα ι ή πεδιάς, ή n ο ί λ η  των αρχαίων, έκτεινομένη μέχρι 
rev αίγ/αΧοΰ-'τήν τοπογραφικήν ταύτην διάθεσιν εύστοχώ- 
τατα 'ρί "Έλληνες περιέγραψαν διά δύο μόνων λέξεω ν  
“ Κ ό ρ ι ν θ ο ? ί φ  ρ ν  α τ  ε κ α ι  κ ο ι λ α ί ν ε τ α ι .  „ 
νομίζοντας ίρούν τήν απότομον τής υπώρειας λήξιν.

Τό σχήμα τής πόλεως ήτο τραπεζοειδές. Ή  μία της 
γωνία προσερΐίδ-το εις τον Άκροκάρινθον , αί δύο αυτής 
πλευραί έ ’ξτ:είνοντο ή μέν προς A . ή δε προς Δ . και ή 
μακροχέρα, Λντικρίζονσα τον κόλπον προς βορράν επεδεί- 
κνυε τά κομψά τοΰ ΛεχαΙου Ζίροπνλαια. Τοιουτοτρόπως 
ή πόλις συνεκεντροΰτο προς άρκτον, καί τοί το, ώς 3έ- 
λομεν κ ·' ί, μετά λόγου πολλής προσοχής άξιου. Διά 
τήν εκλογή:> τ&ν τόπων ώς προς τήν οικοδόμιριν, τήν 
υγείαν, τήν οπτικήν αρμονίαν, οί "Ελληνες ήσαν αμί
μ η το ι. Πριν Ομως έξηγηθβ ή αίτια τής εκθέοεως ταυ- 
της τής Κορίνθου, σημειώ ενταύθα τήν όποιαν έκαμα

(ο) Στράβων βιβλίον ij.
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τταρατήρησιν εφ’ οσων έλληνίδων πόλεων επεσκέφθην 
υπό άκροπόλεις ή φυσικά φρούρια εκτεθειμέναν. "Ολα* 
αυται εκτίζοντο προς Βορράν τών άκροπύλζων, ενιαι ολίγον 
τι προς την ανατολήν ή την δύσιν κλίνονσαι, άλλα πάντοτε 
το πλάτος αυτών ητον απέναντι τής άρκτου. Ούτως εχουσιν 
αί ' Αθήναι ώς προς τήν Άκρόπολιν, η Κόρινθος προς τον 
Ακροκόρινθον, τό Ά ργο ς  προς την Λάρισσαν Β Δ , η Ναυ- 

πλίαπρός την Άκροναυπλίαν και το Παλαμήδιον, ή Σικυών 
προς την άκρόπολιν αυτής* αί Πάτραι προς το φρούριον 
Β  Δ. ομοίως διάκεινται αί θ ή β α ι  πρός την Καδμείαν, καί 
τολμώ  να συμπεράνω το αυτό, εάν οχι δί ολαϊ τάς Έ λ λ η -  
νίόας πόλεις, τουλάχιςΌν διά τάς άσυγκρίτω  λόγω περισσό
τερης. Περίεργον είναι νά εξακριβωθώ ή αιτία άφ' ης 
ορμώμενοι οίj  "Ελληνες προετίμων την eκθεσιν ταύτην. 
Δεν ήλκνεν αυτούς τής θαλάσσης ή πλησίασις, διότι 
βαν τοιαύτη εξήγησις εφαρμόζεται εις την Κόρινθον 
και εις τάς Πάτρας, δεν άληθεύει διά τάς Αθι}νας, αί 
°ποΐαι απ’ εναντίας κτιζόμειαι πρός μεσημβρίαν εγγύτε- 
ραι ηθελον είναι τής Μουννχίας και τοΰ Φαληρέως αρχαίου 
τοΰ άστεος λιμένος πρϊν ό Θεμιστοκλής δώση τόσην επιση
μότητα εί%· τον Πειραιά· άφ' ετέρου είναι γνωστόν, ότί αί 
πλεΐσ τα ί, σχεδόν άπασαι, τών παραλίων Ε λληνικώ ν πόλε
ων, δεν εκειντο επί τον αίγιάλον, άλλ’ άπεΐχον αύτοΰ στά
διά τινα διά τειχών μετά τών επινείων συνδιόμεναι. Νομί
ζω δε, οτι ενγένει η πρός άρκτον θέσις είναι πρός την υγείαν 
λυσιτελεστέρα, και τούτο 9-έλω αποδείξει κατά τό παρόν 
διά την Κ όρινθον.

Ή  άπόστασις τής Κόρινθόν από τον ’Ισημερινόν πλη
σιάζει σχεδόν την τοΰ Πειραιώς 37, 53, 37 (Πειραιώί 
37, 55, 42). Ή  δε άπόστ ασις αυτής άπό τον Μ εσημβρι
νόν τών Παρισίων είναι 20, 31, 50. ’/Ιλλά κ^ίτοι ή πό
λις τών 'Αθηνών ταυτίζεται σχεδόν ώς πρός τό πλάτος με 
την Κόρινθον, τά κλίματα αυτών κατά πολλά διαφέρουσι·

Ό  όρίζων τής Κ ορίνθου περιστέλλετα ι από τό μέρος 
τής ξηράς ώς τόξον κύκλου οριζόμενος Ν  Δ, άπο τα 6ρ
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τής Σολειγίας, Ν  Δ. από τά τής Σικυωνίας, εις το μβ 
σον δε τών δύο τούτων ορεινών άλύσσεων άνυψονται ο από
τομος, πετρώδης και ξηρός Άκροκόρινθος, ουτινος το κρη
μνώδες, τό άχαρι σχήμα  και το φαιόν χρώμα καταττιέζουσι 
την ΰρασιν τ  ον 3εατοΰ. Ή  πρόοψις αυτή της ξηράς φαίνε
τα ι ποΧλω μα,ΧΧον περιορισμένη διά την έπι τού όρίζοντος 
επικρατούσαν ομίχλην' εις δε τον περιβλέποντα τον κόλ
πον δέν παρουσιάζεται 6έα τερπνή όσον ήθελε τις φαν- 
τασθτ/' το πλα τύ  πλευράν τού Κιβαιρώνος και τά  ταπεινά 
ορη τοΰ Γερανιού και της Οίνόης, ώς παραπέτασμα εγγύτα
τον ίπιπροσθοΰσι την οπτικήν προς τον ορίζαντα ακτίνα, 
ώστε άλλο μέρος όπου νά πλανάται μακράν ελεύθερον το 
βλέμμα  δεν μέναι, ηίμη το βορειοδυτικόν τοΰ κόλπον, 
*φ' οΐι ε 'ελίττονται αί γλαυκόχροαι κΆρυφχΙ του^Ε Χ ι-  
κώνος t.cu τοΰ Παρνασσό!), εντός τον αίθέρος βαθμηδόν 
άεροαιδεΐς άποβαίνουσαι· η πρόοψις τον κόλπου εντεύθεν 
rival πολλά ατενή' ούεν, εάν δεν Χανθάνομαι, η εις την ψυχήν  
ίντύπωσις τοΰ ορίζοντες της Ιίορίνθου δεν είναι■ τερπνή, 
φαιδρά, χα ρ ίεσ ο ι, άλλ’ ’έχει τι Zypouccv και μελαγχολικόν  
και πέ;·3ι;·.ον, 3εωρουμενου ώ; παρουσ ιάζεται εις τήν γυ 
μνότητα αυτού. Υ ί ωραιότερα τοΰ κόλπου 3έα δεν 
εποπτεύεται· εντεύθεν' ·1ς την ι:αραλίαν τής Σ'ικυω- 
νιας υύο ή τρεις ’.ρας μόνον τής Κορίνθου άπέχουσαν 
•η σκτήνη φέρει, ή μέλλον, ή αντη ανσα παρουσιάζεται 
νπ  ciXXr ν ΐίποψιν. Δ ιότι περιθεαται τις την ομαλήν κα)· 
(ικτεταμένην πεδιάδα τής Σικυώνος, έστρωμένην με αν
θήραν φ ν τ 'α ν  και χλόην άεννάος ίπ ο  τοΰ ’Ασωπού τά  
νά μα τα '.rc ηζομένην' οί ταπεινοί λόφοι τνς Σι&υ ονίας καϊ 
Π ελληνης nepi ττέφουσι την πεδιάδα' κατ άνατολάς άντι-  
κρίζονται οί βράχοι τής Ι”.ο οίνΟον εις ολον τό πλάτος των, 
cf τώ μέ τών ίποίων άν^ψούται ό Άκροκόρινθος, φ  ιινό- 
μενοί εντεύθεν ώς το κεντρικόν μέτωπον μιαζ αρχιτεκτονι
κής οικοδομής, τής οποίας τάς πτέρυγας παρουσιάζουσιν οί 
ίίς τά πλάγια  λόφοι. Στρεφομένου δε κύκλω τού β λ έ μ 
ματος, μετά τό χάσμα τού ’Ισθμού, φαίνεται ό Κιθαιρων
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όχι 7τΧησίος και άποκόπτων την ορασιν, αλλά 'μακρόθεν, 
άφήνων ορατόν μέρος τοΰ κόΧπου τής ΛεβαΒίας' κατά 
πρόσωπον εποπτεύεται ό 'ΕΧικών και ό Παρνασσός άνυ- 
ψούμενοι επί τής επιφανείας τοΰ κόλπου, οςτις οριζόμενος 
αριστερόθεν από τό τό'ξον τής γ ή τό όποιον Χήγει εις την 
άκραν τοΰ Δημηνιοΰ, ομοιάζει-γαΧηνιαΐαν Χίμνην· ο 3όΧος 
τού ούρανοϋ είναι πλέον εκτεταμένος, α ί αυραι δροσε- 
ρότεραι. "Ισως τότε ράδιον εννοεί τις τάς άττο την 
χαρίεσσαν και φαιΒράν ταύτην εαρινήν φύσιν εις τά ϊ 
ψυχάς των Σικυωνίων εντυπώσεις, Βιά τάς οποίας οί ήσυ
χοι και φιΧόκαΧοι ποΧϊται τοΰ μέρους τούτου τής ΈΧΧά-  
δος Βιεκρίθησαν εις τάς ωραίας τέχνας' το κΧιμα αυτής 
εχει τ ι τάς όχθας τοΰ "Αρνου άναμιμνήσκον· Βιεγείρει εις 
την ψυχήν τερπνά και γαΧηνιαΐα αισθήματα, ώ; ή Βέα 
μιας Χίμνης εις τάς πρώτας ημέρας τον εαροζ, ή ώς μία  
3ερινη νύξ με τό φέγγος τής σεΧήνης, αρμόδια νά έμ-  
ιτνεύσωσι τον κάΧαμον τοΰ Παρρασίου ή την σμίΧην τον  
ΠραξιτέΧους εις της δημιουργίαν τοΰ "Ερωτος και τής  
άναδιιομένής ΆφροΒίτης.

’Οκτώ στάδια σχεδόν κατ' ευθείαν γραμμήν άττο την 
Κόρινθον σώζεται ό αρχαίος τοΰ Λεχαίου Χιμήν β εβυ-  
θισμένος' ό πρόβοΧος Βιακρίνεται ακόμη την σήμερον 
σχεΒόν ακέραιος εις απασαν αύτοΰ την περιφέρειαν' τό 
ίπίνειον όμως είναι έγκεχωμένον. Ή  επιφάνεια αυτοΰκατα
φαίνεται αακρόθεν λευκοτάτη, Βιά την άένναον εξάνθησιν 
τοΰ άΧατος καΧύπτουσαν τό μνίον και τά. φύκη επι τοΰ 
ίΧώΒους έγκεχώματος βΧαστάνοντα. Διό νόσων πρόξενος 
άναμφιβόΧως εις την πόΧιν άποκαθίςαται, και εάν Βέν είναι 
Βυσκατόρθωτον, μεγίστη ευεργεσία εις την Κόρινθον ήθεΧε 
γίνε: εάν έξεκενοΰτο τό έπίνειον, και άπεΒϊΒετο οϋτω 
εις αυτήν, με την σωτήριον άπαΧΧαγήν τών έΧών, ό αρ
χαίος Χιμήν, τοΰ όποιου ό 7τρόβοΧος δύναται νά επισκευα- 
οθεΐ με όΧίγην δαπάνην.

Τό Λέχαιον εχει ορίζοντα πΧέον εκτεταμένον ό Άκροκό- 
ρινθος δεν επίκειται, αλλά φαίνεται μακρόθεν με οΧην την
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αγροικον αΰτοΰ μεγαλοπρέπειαν, και την λευκόφαιον ρητί- 
δωσιν τής οψεώς του, έσκαμμένος εις τό μέσον κατακαθέ- 
τως, ώς 3ρόνος παρά τοΰ Βριάρεω χαριστείς εις τον 
Απόλλω να διά νά δικάζω’ τό δώρον είναι αντάξιον τοΰ Τ ι
τάνας· όπως καί άν ήναι η πρόοψις τού κρημνώδους βρά~ 
χον στενοχωρει την ψυχήν, και πολλώ μάλλον όταν ή αί
θριος ατμόσφαιρα -χαράττει ολον τον τον γύρον και τά  
κοιλώματα, και ή σκιά αΰτοΰ βαρύνει επι της γης' 
όπύταν δε ή γιιμνότης αΰτη καλύπτεται από λευκόν ή 
κνανοΰν νεφελών μανδύαν, η σκληρότης αυτόν λιαίνεται, 
αίβαφαί του γίνονται μαλακότεραί, καί 6 γηραιός Άκροκό- 
ρινθος εχει τι υψηλόν τωόντι και μεγαλοπρεπές. "Ομως 
τά  οπτικά ταντα αποτελέσματα ηθελον έκτιμηθεϊ κάλλιον 
διά τον αρμονικού των μετά τής κεκοσμημένης φύσεως 
συνδιασμοΰ. Σήμερον'φαίνεται ό Άκροκόρινθος άττ ο με
μονωμένος ώς πυραμϊς εν τη ερήμω.

Τό κάθετον ΰψος τοΰ Άκροκορίνθου εκτιμάται από τον 
Στράβωνα (πιθανώς από της επιφάνειας της θαλάσσης) 
τριών καί ήμισν ραδίων, η δε άνάβασις τριάκοντα ς'αδίων(α),

”Ε δ α φ ο ς . “ Χ ώ ρ α ν  δ’ e σ χ  e ο ν κ ε ϋ γ  e ω ν
σ φ ό δ ρ α , ά λ λ ά  σ κ ο λ ι ά ν τ ε  κ α ί  τ  ρ α χ  ε ΐ α ν ” (β). 
Ή  γη  της Κορίνθου είναι πτωχή, λεπτή, δίδουσα μεγάλην 
ποσότητα νίτρου- τώρα κατάξηρος, ώς άπότιστος και άνικ- 
μος ένεκα τη<, ελλείψεως υδάτων, τών οποίων η στέρησίς 
παραλύει την δενδροφυτείαν· τά δένδρα είναι σπανιώτατα, 
και κήποι μόλις ολίγοι και μικροί ΰπάρχουσι. Σπείρονσι 
δέ δημητριακονς καρπούς, και μάλιστα  πρός τον ’Ισθμόν' 
κατά την ’Απίαν κείται ό έλαιών, και πρός τό Λέχαιον 
ικανά στρέμματα σταφιδαμπελόνων, τών όποιων η καλλιέρ * 
γεια επέτυχε Άαυμαοίως.

Ε ντός της περιφερείας τής τοσάκις άναστάτου γενομένης 
7ΐόλεως, αί διπλαϊ και τριπλαΐ επιχώαεις έσχημάτισαν

(α) Ζτράβων β ιβ \ ·  ή·
(,β) αυτόθι,
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ί'ττί τ jv  αρχαίου εδάφους στρώμα βαθύ £ξ κα'ι οκτώ πηχώ ν  
τα ερείπια διακοσίων πίρίπου Τουρκικών οικιών έκρημνι- 
σμένων σώζονται είσέτι έττ'ι τών θεμελίων αυτών, απεχθή  
και λυπηράν παρέχοντα θεάν· Ή  άσβεστος δλων αυτών 
διά τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος άποσυντιθεμένη δίδει νιτρώδη 
άλατα’ τά ερείπια ταυτα, α ί προς οικοδομήν αυτών XPV' 
σιμεύσασαι φυτικαι ΰλαι, τό άπο τών εττιχώσεων έπ ί θετόν 
είς το έδαφος στρώμα, μυριάδες πολνειδών εφήμερων 
εντόμων διατηρούσι υπό την ενέργειαν της 9ερινής καύσεως 
διηνεκή άποσύνθεσιν καί σήψιν, τών όποιων τά άεροειδί) 
εξαγόμενα, νψοννται εις την ατμόσφαιραν, καί συνεπιφέ- 
ρουσι άναμφιβόλως βλάβην είς τήν ΰγυίαν. Α ί θερμογόνοι· 

ηλιακαί ακτίνες, άπο τό κονιώδες τούτο εξ ερειπίων έδαφος 
δεν άπορροφοΰνται, άλλ' ώς εξ άμμου αντανακλώνται. Ή  
ξηρασία της γης, τά ερείπια ταϋτα, τό πλήθος τών ξηρών 
χόρτων, αί φντικαϊ σήψεις άπεκατ έστησαν τ  ήν Κόρινθον 
φωλεάν εντόμων παντός είδους . Έ κ  τών αυτοφυών 
φυτών άφθονώτατα είσιν η κάππαρις ακανθωτή, ή άκανθοC 
λευκή και ττρό πάντων τό εδώδιμον εΰζωμον (brassiea cru~ 
ca Lin. ) τού όποιου αί βλαστήσεις, μετά τούς πρώτους 
νέτους τού φθινοπώρου, καλύπτουσι πάσαν τήν κύκλω τής  
Κορίνθου γην .

Ή  άνακίνησις τής μετά τοσαύτην άνάπανσιν καλλιερ
γούμενης τών πέριξ γης, και ή ελλε ιψ ιs δένδρων γίνον
ται επαισθηται είς τήν ύγυίαν τών κατοίκων κα'ι περ'ι μεν 
της πρώτης αίτιας ούδειι λόγος' παρετηρήθη απανταχού, 
άλλ'εΐναι κατ' ευτυχίαν προσωρινή,εως οτου νά καλλιεργηθτ} 
όλη ή περιφέρεια τον δήμον. 'Αναγκαιότατοι όμως ήθελον 
είναι κήποι και άλση δια νά άπορροφώσι τήν υγρασίαν 
τής ατμόσφαιρας, νά καθαρίζωσι τον αέρα, καί νά προφυ- 
λάττωσιν άπο τών επιβλαβών ανέμων τάςπνοάς. Οταν λό
γον περί τούτων ποιήσω , 3έλω εκθέσει τήν ωφέλειαν τού 
παρά τοΐς άρχαίοις είς τό Κράνειον κυπαρισσώνας. 'Ή θε- 
Xei/ είσθαι άκόμ>ι σήμερον ωφέλιμον, κα'ι τολμώ είπεΐν ά- 
ναγκανότατον νά άναφντευθ^ τό άλσος τών δένδρων εκείνων
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επί τοΰ χωρίου τούτου τη ; Κόρινθου. Καί περί τούτου 
μεν περαιτέρω.

Ε ις τα περισσότερα μέρη τη ? ττόλεως τό έδαφος αντηχεί 
υπό τούς πάόαί τών 'ίππων ώς νά ήτο κενόν. Ή  βόμβησις 
αυτή προέρχεται άπό τα υδραγωγεία καί τούςόχετούς υπο
γείων την πόλιν διορύττοντας. Σήμερον αί κοιλότητες αΐιται 
€ΐσ\ ν κεναί, διότι τά ρεύματα διεκόπησαν. Δύνανται δε νά 
ώφεληθώσιν εκ τής γνώσεως αυτών διά την διεύθυνσιν τών 
βίσαχθησομένων υδάτων.

’Α τ μ ό σ φ α ι ρ α  — "Λ ve μ  ο I.— Ό  αήρ εις την Κόριν
θον δεν εχει την διαυγή κα'ι στίλβουσαν διαφανότητα τον 
άνίκμου αέρας τών Αθηνών, διά τον όποιου, ως διά λαμπρό
τατου κρυ στάλλου διακρίνονται τά πόρρω αντικείμενα με 
τοσον 'έντονον σκιόφως, και περιγραφήν [^contours] τόσοι' 
eνκρινώς εχαροιγμένην, ώς νά διωρατο ή είκων διά φακοίϊ 
Εκατέρωθεν κοίλου. "Οθεν εις τάς ’Αθήνας τά διαστήματα  
οπτικώς βραχύνονται, τά ορη και λοιπά αντικείμενα φαί
νονται πλησιέστερα, καϊ τό φαεινόν φώς τής σελήνης, ώς 
φαιδρότατα πάντοτε διά τοΰ αίθριου αίθέρος διαλαμπον ·. 
σης, δεν αμαυρονει ποσώς τό τρέμον τών αστέρων άργνροΰν 
φέγγος φαινομένων πρός την γην εγγυτάτων. Ό  ουρανός 
τη ;  Κόρινθόν σπανίω; στερείται 'νεφελών μεμονωμένων, η 
επι τών κορυφών τών κύκλω όρέων συσσωρενμένων ό 5ό- 
λος αΰτοΰ φαίνεται βαθύτερος, βαρύτερος, σκιερώτερος καί 
πρός τον ορίζοντα άχλυόεις διά την αεννάως εκεί ΰπάρχου- 
σαν λεπτήν ομίχλην, ώστε τά πόρρω αντικείμενα διο- 
ρώνται, ώς διά κρυστάλλου με άραχνοΰφή λευκόν πέ
πλον κεκαλυμμένου^ η άπό την λεπτήν άχνην τής πνοής 
άχλυομένον τοιουτοτρόπως εποπτεύονται τά ορη τής Σί~ 
κυωνιας, καϊ ό Παρνασσός, κα'ι ό Έλικών. Δ ιά  την αυ
τήν αιτίαν δεν διακρίνονται πολλά μακράν τά αντικείμενα, 
ούδ' όταν ή πνοή τοΰ βορειοδυτικού ανέμου διατηρεί α'ίθρι- 
ον τον ουρανόν τά  δε όρατά φαίνονται άπότερα τής διαστά* 
σεώς των, διότι αί ακτίνες ένεκα τής πυκνότητοχ τής άτμο ■ 
σφαίρας όλιηότερον διαθλώνται,
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.4λλά καίτοι ύπαρχούσης Βιά των ίιπτ)ωρημένων Ικμά
δων ομίχλης είς την άταοσφαΐραν, τά κάτω στρώματα  
τοΰ άέρος είναι κατά το θέρος ξηρά, διότι η υγρασία, 
διασκεδάζεται Βίά της άντ ανακλώμενης άπο τό έδαφος θερ
μότηταν. Ό  αήρ είς τήν Κόρινθον Βιαιρεϊται σχεΒόν 
είς δύο στρώματα, τό κατώτερον και ιτρός τήν γην εγγύτα- 
τον άνικμον και αραιότερον, τό Βέ άνω ομιχλώδες. Την νύ
κτα Be, όταν ψυχραίνεται ή ατμόσφαιρα, τότε πυκνοΰται 
χαμηλά ή υγρασία, καί ό άηρ γίνεται επιβλαβής. Τό φαι- 
νόμενον τοΰτο θέλει λείψ ει όταν μετά την άνασκαφήν τών 
ερειπίων ματαβληβή τό έδαφος, και έκτεταμέναι φυτεΐαΐ 
άπορροφώσι την ατμοσφαιρικήν υγρασίαν.

Έξακριβωμένως τήν βαρομετρικήν και θερμομετρικήν 
κατάστασιν της Κορίνθου Stv εξέτασα τών έργαΧείων ςε-  
ρονμενος. Έ νγένει όμως ή θερμοκρασία έξαρτάται άπο τούς 
ανέμους (α). Έ ξ  αυτών οί μεσημβρινοί είσϊ θερμοί τήν ημέ
ραν κα'ι ψυχροί τήν νύκτα, και τά σώματα τότε πάσχον- 
σι Βιά τήν μεταβολήν. Οί βόρειοι είναι Βροσεροί,

ΊΒού λεπτομερέστεραι επί τούτων παρατηρήσεις περιό
ριζα μεναι είς μόνας τάς ώρας τοΰ θέρους, τό όποιον ένγένει 
Βεν είναι τόσον θερμόν είς τήν Κόρινθον.

Ό  άπαρκτίας (Β) και βορραπηλιώτης (ΒΑ) είσ'ι 3υ- 
ελλώΒεις είς τον κόλπον της Κορίνθου, κα'ι άνακινοΰσι με 
μεγάΧην βοήν τά κύμματα. Είς τήν ξηράν καταφθάνουσι 
ψυχροί, και συσσωρεύουσι νέφη επι τοΰ όρίζοντος προς νό
τον. Είσ'ιν όμως είς τήν υγείαν συντελείς καίτοι φυσοΰν- 
τες με μεγάλην σφοορότητα' μόνη ήδιάθεσις τοΰ πνεύ
ματος επισκιάζεται άπο τήν βοήν τών κυμμάτων καί 
τήν ομιχλώδη άτμοσφαιραν. Πνέουσι σπανιότερον τοΰ βο
ρειοδυτικού και Βιαρκοΰσι ώς επί τό πλεΐστον τρεις ημέ
ρας· ’ίσως είς τούτον εφαρμόζεται ή παρά τώ Ά ριστοτέλει 
παροιμία.

(ο ) 'Cs cyyίστα ή θιρμοκρασία cvrof το» μιγαλητ^ρου καύσβνο 
νπβρβαίνβι rcvt 30 τον ίκατομμοίρον' μίσος οροί fivai 26
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Ουποτε νυκτερινός /3ορέας τρίτον ίκετο φέγγος. ’* 
’Ό ταν όμως σφοδρύνεται τήν δευτέραν ημέραν, τε ενίοτε 
διαρκεΐ μεχρει τών πέντε και τών εξ.

Ό  βορειοδυτικοί είναι ό ΰγειέστερος άνεμος' ερχόμενος 
άττο τόν κόλπον, καί διαθλώμενος άττο τά ορη της στερεοί, 
πνέει εν γίνει σιγανώς, άλλα ιτολλάκις γίνεται σφοδρός 
και άνακινεΐ την θάλασσαν, ήτις λαμβάνει χρώμα κνανοΰν 
βα3ΰ, άφήνουσα εις τό παράλιον της Κορίνθου πλατείαν 
επιφάνειαν χλωρόν χρώματος ώραιοτάτης σμαραγδίνης 
βαφής. Ή  ατμόσφαιρα μένει αίθριοτάτη, και άσυννεφής, 
θερμοτέρα όμως παρ όταν ‘πνέει βορράς, διότι ικμάδες 
υγρασίας δεν μετριάζουσι τάς ήλιακάς ακτίνας· οθεν ό μεν 
αήρ εΐναι δροσερός και ευάρεστος, αλλ’ η θερμότης επαι- 
σθητη οπου η πνοή τον ανέμου εμποδίζεται. Ό  άνεμος οδ- 
το? είναι απ' εναντίας επιβλαβέστατος εις τάς ’Αθήνας' 
αντανακλώμενα τά ρεύματα αΰτοΰ άπό τά όρη τοΰ Κυ*■ 
ρινθιακοΰ κόλπου συνέρχονται και συμπιέζονται, ώς είς στό- 
μιον φύσης, άπό τούς βράχους τοΰ ισθμόν κα'ι τά όρη της 
Σολειγίας, και έκείθεν άναπηδώντα άπό την επιφάνειαν 
τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου, ρίπτονται είς την πεδιάδα της 
’Αττικής, ΰπον θερμαινόμενα άποξηραίνουσι τά φυτά και 
άπανδίζουσι ζώα και ανθρώπους.

01 ’Αρκτικοί άνεμοι εν γένει σωτήριον επήροιαν 'έχουσι 
είς την υγείαν τών κατοίκων τής Κ,ορινθίου παραλίας. Α ί  
67Γιδημίαι τών χολερικών, τυφοειδών καί διαλειπόντων π υ 
ρετών καταπραύνονται, οί νοσοΰντες προοδεύουσιν έπ'ι τό 
κρεΐττον, και είς ταχεία ν άναρρωσιν βαδίζουσι. Δεν είναι 
σπάνιον νά παρατηρήση ό ιατρός βελτίωσιν βαρύτατων 
πυρετών προξενηθεΐσαν αίφνης άπό την μεταλλαγήν τής 
ατμόσφαιρας κα'ι τήν πνοήν τών άρκτικών ανέμων ό βορέας 
και βορραπηΧιώτης είσι θυελλώδεις και ψυχροί· ό βορειο
δυτικός δροσίζει μεν όλιγώτερον τήν άτμοσφαΐραν, άλ\" 
είναι αίθριος και παρά, πάντας ωφέλιμος · τό πνεύμα 
τοΰ άνθρωπον είναι φαιδρόν και ε'ύθυμον, εάν τό σ ώ μ Λ  

άπό τήν θερμότητα δεν άπανδίζ>],
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Οί άνεμοι ούτοι κα ι μάλιστα  ό βορειοδυτικός ειτικρατού- 
σι τό θέροs" ίτνέουσι δε εν γένει την ημέραν ώς επι τό 
πλεϊστον την νύκτα ττίπτουσι, και διαδέχονται αυτούς οί 
άπο τών όρέων της Πελοποννήσου μεσημβρινοί άνεμοι' από 
την περιοδικότητα ταύτην ωφελούνται οί άκτοπλόοι διά 
την ναυτηλίαν τον Κορινθιακού κόλπου. Ε ίς  τάς ωρας 
όμως τών κυνικών καυσόνων και της ισημερίας, η περιο- 
δικότης αύτη διακόπτεται και η πνοή τών άνέμων γίνεται 
πλέον άστατος.

Ό  Ζέφυρος [ J ]  είναι σπανιώτερος' η αύρα αυτού ίκ- 
ττνέει είς την Κόρινθον άδύνατος καί κεκμηκυΐα' t o t s  ό  

καύσων της ατμόσφαιρας είναι μέγας, όσον περισσότερα 
δρόσος απ' εναντίας και χαρίεσσα αναψυχής πνοη διατη ■ 
ρεΐται άπο τον έμβάτην τούτον είς τον λιμένα τών 
Πατρών.

Σπανιώτατος πάντων κατά το θέρος είναι 6 Λ Ιψ  [Ν  Λ ]  
και ΰετώδης· καταβαίνων αίφνηδίως άπο τά ορη της 
'Αρκαδίας συνεπάγει νέφη κα'ι θύελλαν, πυκνόνει διά μιας 
την ατμόσφαιραν, σκιερόνει τον ορίζοντα προς δύσιν καί 
μεσημβρίαν και ρίπτει βροχήν λεπτήν  αλλά βιαίαν, τήν 
όποιαν ώθεΐ ενώπιον του ώς μελανόν καταπέτασμα, δί οδ 
άποψύχει διά μιας τήν άτμοσφαΐραν κα'ι διαβρέχει τήν γην, 
από τήν όποιαν αναπτύσσεται βαρεία οσμή' ή άτμοσφαίρα 
τότε είναι πλήρης ηλεκτρισμού, και είς τό πλάτος τον 
κόλπου πίπτουσι κεραυνοί, και άννψούνται θαλάσσιοι 
τυφώνες [tro inbesj . ’^Ίλλ’ ή θύελλα αύτη διασκεδάζεται, 
είς τήν Κόρινθον ταχέως' ή βροχή διαρκεΐ όλίγιστόν' μετά  
τινας ώρας ό άνεμος π ίπ τει προς άρκτον, και ή ατμόσφαι
ρα καθαρίζεται' δεν μένει δε άλλο είμή ή προξενηθεΐσα 
είς τά προϊόντα βλάβη. Ή  αίφνήδιος άπαψύχωσις της 
ατμόσφαιρας δύναται νά βλάψτ) τού; ανθρώπους, ομωΐ 
eivai πολλά ολιγαρκής. Έ ν  γένει τό θέρος είς τήν Κό
ρινθον είναι άνικμον, καί αί βροχαϊ σπάνιαι, θυελλώδεις 
και εφήμεραι.

Τά αυτά τοΰ λιβός φαινόμίνα συνΐπιφέρα και ό εύρος
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( Ν Α . ) .  •πνέει κατ άρχάς σιγανώς, χρωματίζων τήν 
θάλασσαν με ούρανογλαύκους κα'ι λεύκάς γραμμάς διδονσας 
λαμττροτάτην πρόοψιν εις τον κόλπον, επ'ι τοΰ οποίου 
αναφαίνεται, φαιόν τών Ό λμιώ ν το άκρωτήριον, εως οΐι 
ίττισκιασθΐ] τό φως άπό τό σκήνωμα των μελανών νεφελών 
τα? όποιας άνεπετά ό άνεμος είς τον Βόλον τοΰ ούρανοΰ, 
άφίνων είς τον ορίζοντα tv τμήμα μόνον διαφανές μεταξύ 
βορρά κα'ι δύσεως· τέλος πάντων ό ΰετός π ίπτει ραγδαίος. 
Ό  άνεμος οντος πνέει τοΰ λιβός συνεχέστερος, καταβρέ
χω ν τό προϊόν τών σταφιδαμπέλόνων, και μαστίζων τούς 
κατοίκους με ολέθριους επιδημίας ττυρετών προξενουμέ
νων άπό τά μιάσματα οσα συνεπιφέρει επί τών πτερύ
γων αΰτοΰ. Α ί νόσοι δεν είναι θανατηφόροι, είμή ένω 
πνέει ό άνεμος οντος’ οι συνεχείς πυρετοί αναδύονται μορ
φήν τυφοειδή, καί ο! διάλεϊποντες κακοήθη, άμφότεροι επι
κίνδυνοι, και ιδίως είς τά βρέφη. 'Επειδή δε ό άνεμο ϊ  οΰτοί 
«Ιναι πάντοτε βροχερός, ή βαρύτης τών θερινών πυρετών 
συμπίπτει πάντοτε με τήν διάβρεξιν της σταφίδας.

Ό  Νότος σπανίως πνέει τήν ημέραν, 7τεριοδικώς όμως 
σχεδόν πάντοτε τήν νύκτα, σταθερότερος περί τον ’Ιούνιον 
κα'ι Ιούλιον’ είναι δροσερός τήν νύκτα και θερμός τήν 
ημέραν, άλλ’ είς τήν υγείαν επιβλαβέστατος’ τότε έπισκή- 
τττουσιν επιδημίαι, περιοδικών χολερικής μορφής πυρετών, 
άπό τούς οποίους είναι σχεδόν βέβαιοι νά προσβληθώσι 
οσοι ΰπνώσωσι είς τό ύπαιθρον η κα'ι εντός τών οικιών 
τάς πρός μεσημβρίαν θυρίδας ανοικτάς. "Οθεν έπεκράτηπ6 
κοινός λόγος, οτι ό αήρ τοΰ φρουρίου είναι επ ιβ λα β ή , 
τοιαΰτης ενεργείας είς τό φροΰριον άπό τον λαόν άποδιδο- 
μένης. Ά λ λ '  ό Άκροκόρινθος άπ εναντίας διασώζει άπο 
τήν νοσώδη τοΰ νότου έπήροιαν, άποστρεφων την πνοήν 
αΰτοΰ. "Οσα μέρη tij? πό\εως εύρίσκονται κατοικημενα 
υπό τήν ρίζαν τοΰ Άκροκορίνθου πρός άρκτον ανευ ασθε- 
νείας σχεδόν διέρχονται τό θέρος, είς δε τά έκτος τής ΒΑ. 
αύτοΰ άκρας εκτεθειμένα, οί κάτοικοι πίπτουσι σωρηδόν 
είς άπάσο.ς τάς οικίας, όσαι εύρίσκονται εκτός της άπό την



B A . ταύτην &κραν τοΰ φρουρίον προς βορ'ράν σβιρομένης
γραμμής, διότι εκεί ό μεσημβρινός νυκτερινός άνεμος πνέει 
ανεμπόδιστος.

* Οθεν συμφήνως με τά φαινόμενα των επιδημιών τής Κ ορίν
θου συμιτεραίνεται, δτι τά προς άνατοΧας μέρη είναι νοσωδέ- 
ςερα, τά δβ προς άρκτονποΧΧωμα,ΧΧον ΰγειέ^ερα, ώί προφυ- 
λαττομενα παρά τοΰ φρουρίου. Τοΰτο άποδεικνύει ιτάσον ή 
διάταξις τής αρχαίας πόΧεως ητο» έπωφεΧής' διότι παρά, 
μεν τοϊς ΕΧΧησι ήτον το Kpavtiov κατάφυτον άπο ά,Χσος 
κυτταρίσσων, α ί όποια ι 6χι μόνον τήν πνοήν τοΰ μεσημβρία 
νού άπέτρεπον άνεμου, άΧΧά καί εκαθάριζον αυτόν* τό δ^ 
χωρίον τοΰτο ώς φαίνεται άττο τον Παυσανίαν, και άπο 
τήν εΧΧειψιν μνημείων ήτον ποΧΧά όΧίγον κατφκημένον* 
μάΧιστα ό Παυσανίας Χέγει ρητώς, ότι τό Κράνειον ήτον 
εξω τής πόΧεωι " Π ρ ο  & έ τ ή ς  π ό Χ ε ω ς  κ υ π  α ρ ί σ-< 
„ σ ων  i  σ  τ \ ν ά Χ σ  ο ς, ό ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο ν Κ ρ ά  ν ε ι ο ν"  
(ά). απεναντίας ή πόλις έξετείνετο τραπεζοειδέςεϊς τρόπον 
ώστε νά εκτίθεται οσον τό δυνατόν προς βορέαν, και από 
τούς νοτίους ανέμους νά προφυΧάττεται. Τή άΧηθεία είναι 
αξιοθαύμαστος ή φρόνησις και ή πρόνοια τών αρχαίων Έ Χ -  
Χήνων είς τήν Εκλογήν τών τόπων προς κατοικίαν, είς την 
ckGcoiv τών πόλεων, νίς τήν S/,άγαξιν τών μνημείων. Τέ
κνα τής φύσεως εντός τής οποίας ΐΧενΰέρως έΧάμβανον 
τήν αγωγήν, έγνώριζον χάΧΧίτερα τά απόρρητα αυτής, καϊ 
τά πΧεονεκτήματα, καί τών σκηνών τής πρανομιαύγου ταύ- 
της γής τα θαυμάσια,.

“Ίδομεν πόσον cl νότιοι άνεμοι είναι επιζήμιοι els τήν 
ίγείαν τών Κορινθίαν, teal πώς διέταξαν οί αρχαίοι αρμό
δια προφνΧζχτιχί μέτρα■ άιτ εναντίας ομωϊ elvai ωφεΧιμώ- 
τατοι ΐΐς νΑργος καί ΠαύπΧιαν ·;ατά τό θέρος, ανφ, οσάκις 
παύει ή πνοή των, ./ -Οίρμϋτης καταντ'Ί πνιγηρά, καί 
ό αήρ ζέων. Τήν αμτήν δροςεράν αναψυχήν αί από τον Α ι
γαίου ανραι φέρονσιν si* τά ',ταράΧια. τής ΑίτωΧίας, και είς

(α) Zlavjav- J.eptvX Ιίιφ . 6'.
(TftoU. ί>. OVA. Γ.) ί , ' ·
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τήν Βοιωτίαν και 'Αττικήν, τά δύο άκρα τής στερεά', Έ Χ -  
Χάδος, τά όποια δεν προτειχίζονται άπό.την ΠεΧοπόννησον. 
ΑιατϊΧοιπόν νά ηναι τόσον επιβλαβείς είς την Κόρινθον·, 
Β ίβαια  ή αιτία δει/ ενυπάρχει εις την αρχήν αυτού, διότι άττο 
τό Αιηαΐον πέλαγος ερχόμενος, δροσερός είναι· ττανταχοΰ 
όπου ελεύθερος σκιρτά άπό της θαλάσσης" άΧΧ' ώς φαίνε
ται είς την πορείαν αυτού, Βιερχόμενος τά όρη της Κα- 
Χαυρίας καί ΣοΧνγείας, κα\ διαβάς ΰπεράνω τών ίλών της 
Έπιδαυρίας σύρει μεθ' εαυτού, με τάς άπό της ξηραινομένης 
<γής άναθυμιάσεις τάς αγνώστους μέχρι τήν σήμερον μ ια -  
σματικάς τών διαΧειπόντων πυρετών αιτίας. Ώ ς  γενικόν Se 
κανόνα πρέπει νά εχωσι προ όφθαΧμών οί παρατηρονντες 
τήν evepyeiav τών άνεμον είς κόΧπους, ότι όφείλουσι Xiyov 
νά ποιώσι οχι μόνον τη ; ςιγμη; όθεν άναχωροΰσιν αί αύραι, 
άΧΧάπόθεν διέρχονται, πώ; συμπυκνοΰν-αι, ή αντανακλών
ται, ή μεταβάΧΧονται άπό τά όρη κατά τ ψ  διεύΰυνσιν, την 
σφοδρότητα, και την θερμοκρασίαν.

Τ  δ α τ  α . —■ ' 'Ρ  ο ύ μ  εΧ η  μ ε τ ά  κ ά ς ρ α σ ο ν ,  Μ  ω-  
ρ ι ά μ  έ τ  ά ν  e ρ ά σ ο υ . ” Ή  άφεΧής αύτη και παθητική  
τού αυτοφυούς ποιητού αποστροφή πρός τά δύο γειτνιάζον- 
τα  καιεπϊ τών ΰδάτων τού κόΧπου άντικαθρεπτιζόμενα μ έ 
ρη της ΈλΧάδος άποτεινομένη, έπαΧηθεύεταο είς αύτά της 
Πελοποννήσου τά προπύΧαια, τήν Κόρινθον. Αιαπίδυσις 
υπογείου και άγνωστου ρεύματος σιφωνικώς άπό τίνος τών 
πλησιόχωρων όρεων ύπορρέοντος άναβρύει επί της κορυφής 
τοΰ Ακροκορΐνθου είς τήν πηγήν της Πειρήνης \_όχλικώτε- 
ρον Α ρ α κ ο  ν ε ρ ο ύ  καλούμενης] και διαχέεται είς τρια
κόσια, ώί λέγουσι, φρέατα εντός τοΰ φρουρίου, διατηρού- 
μενον πάντοτε δροσερόν καί διαυγές ώς τό κρύσταλλον. 
Ώ ς  φαίνεται, χωρίς νά επιβεβαιούται όμως, άπό τον Π α υ 
σα νία ν, τό ϋδωρ τούτο διαχεεται και είς την ποΧιν.

Ή κ ο ν σ α  δ ε η δ η  τ η ν  Π ε ι ρ ή ν η ν  φ α  μ ε  ν ιο ν  ε ί ν α ι  

„ τ  α ύ τ η ν ,  [ τ η ν  π η γ ή ν  τ ο ύ  ’Α κ ρ ο κ ο ρ ΐν θ ο υ ] ,  κ α ι  τ  ο ν  Β ω  ρ 

„ α ϋ τ ό θ ε ν ΰ τ τ ο ρ ρ ε ί ν έ ν τ η ι τ τ ό χ ε ι , ’ £«3  °  ρ α β ων

(α) Πανσα»'. Κορινθ· Κ(φ· ί.



Επίσης " Έ ιτ 'ι  Be rf} κ ο ρ υ φ ή  τ ή ν  τ  e Π  ε ι ρ ή ν η ν  *2- 
,·, ν α ι  σ υ μ β α ί ν ε ι ,  e κ ρ υ σ  ι ν μ ε ν  ού /c ε χ ο υ σ α ν ,  μ  ε·  

ζ η ν  S' del  δ ι α υ γ ο ύ ς  κ α ι  ι τ ο τ ί α ο υ ν δ α τ ο ς .  ΦασΙ  
’, δέ κ al εν θ ενδε καί  e ξ  ά λ λ  ω ν ΰ 7το ν ό μ ω ν  τ  ι ν  ώ ν 
„ φ λ  ε β  ί ω ν σ υ ν θ λ ί β ε σ θ α ι τ ή ν τ τ ρ ό ζ  τή p ί ζ ]7 
„  τ ο ΰ  ο ρ ο ν ς κ ρ ή ν η ν, ε κ ρ έ ο υ σ - α ν  ε ί ς  τ ή  ν 7τ ο'« 
X ιν,  ώ σ 3 ’ ί κ α ν ώ ς  ά τ τ α ύ τ η ς ΰ δ ρ ε ύ ε σ θ α ι .  ’’ [α} 
Ε κ  τών μαρτυριών τούτων καταφαίνεται, δτι εάν η έττί 
τ ψ  πηγής τού ev τη ττόλει ϋΒατος ίταράΒοσις ητον αληθής, 
ήγνοοΰντο οί οχετοί όι ών άττο τ η ϊ κορυφής τοΰ βράχου είς 
τήν Κόρινθον ήγετο το ΰδωρ.

’ A W a i εντός της ττόλεως κρήνας αναφέρει ό Παυσανίας 
τήν της Πειρήνης λεγομένην χέουσαν ύδωρ " π ι ε ΐ ν ή δ ύ  ” 
£/3] και τήν Λέρναν, κα\ της Γλαύκης άρχαιοτέρας εκείνων, 
τας οποίας ό Αύτοκράτωρ Άδριανός έττοίησε, τά ΰδατα της  
Στυμφήλου είς τήν Κόρινθον είσαγαγών " Κ ρ η ν α ι  δέ  
>, τ τ ο λ λ α ΐ  μ ε ν  ά ν ά  τ ή ν  τ τ ό λ ι ν  ττ εττ οί  η ν τ  α ι 
„ 7τ ά σ  αν,  ά τ ε  ά φ θ ο ν ο υ  ρ έ ο ν τ ο ς σ φ ί σ ι ν  ΰ Β α-  
„ το?·  κ α ι ο δ ή β α σ ι λ ε ύ ς ’Α δ ρ ι α ν ο ς ε ί σ ή γ α ·  
7 εν έ κ Σ  τ υ μ φ ή λ ο υ ·  ” [γ ]  Πότε εφθάρησαν τά 'Ρω
μαϊκά υδραγωγεία, και εκόττη το Στυφάλιον ρενμα είναι 
άδηλον. ’Ίσως ή φθορά αΰτη εγινε διαρκούσης τίνος τών 
τόσων "πολιορκιών, δσας νττεφερεν ή Κόρινθος.

Οι Οθωμανοί εφεραν άλλα νδατα άττο το ορος της Λ αύ
ρας, άλλα τά τουρκικά υδραγωγεία εφθάρησαν είς τάς 
αρχας τοΰ άγώνος. ί ΐσ τ ε  άττο τριών ειδών υδάτων Βιετηρή* 
θη μόνον το άρχαιον ρενμα.

Ίδου ποια είναι σήμερον ή κατάστασίς των. Δέκα κρη
ναι περίπου ύπάρχουσιν εντός τής Κορίνθου· τά ΰδατα αυτών 
δ«ν είναι, ώ; Βηλον είς τήν γεΰσιν, της αίιτης ποιότητος. 
Τη; εις τό Χχ τ σ ή  Μουσταφά χωρίον ύπαρχούσης κρήνης

(α) Στράβων β ιβ \ .  ή.
(β) Πανσαν. Κορινθ. Κεφ. ν'
(γ) αντόδί·

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .  227
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*Ινα,ι το iyetesrepov, eXaφρότερον καί καθαρότβρον. 'Ομοι
άζει πολύ με εκείνο τής ’ Ακρο Κορινθίας Πειρήνης, καί 
πιθανόν από ταύτην να ύπερρέτ), ώ; ενομίζενβ καί ίταρα 
τοΐς αρχαίοι': κατά τον Στράβωνα. Μ ετά τοΰτο άζιόλογον 
είναι το τής εις την ‘Αναπνοάν κρήνης. Έ κ  δε τώί' λοιττων 
τινά είναι υφάλμυρα. Α ί πηγαι αυτών άδηλοι' πιΰανον νά 
καταρρέουσιν δλαι άττο Toy βράχον τον Άκροκορίνθον· 
Α λλα  δε διέρχονται ΰπογείως απαραγνώριστα, η διά φρεά- 
των, των οποίων ευπορεί ή πόλις, των μεν αρχαίων, τών δί 
Τουρκικών, κενών ή πληρών, ή κεχωσμένων, η αγνώστων. 
Η  πλέον αξιοσημείωτος πηγαίου ΰδατος άνάβρυσίς είναι είς 
τά  κοινώς λ  ου τ  ρ ά της ’Α φ ρ ο δ ί τ η ς  λεγάμενα, πλησίον 
τοΰ ς'αδίου, υποκάτω της υπώρειας, ήτις είς την θέσιν τής πη
γής ταύτης λήγει επί τή% κοίλης, εν ίϊδει ημικυκλίου σ χη  - 
ματιζομένου άπο τήν απότομον καί κρημνώδη κοπήν τής β ο 
ρείου πλενράς αυτής. Ε ίς το βάθος της κοιλότητας τα ύ
της ό βράχος είναι eσκαμμένος εν εϊδει σπηλαίου, οπού ρέε  ̂
νδωρ δροσερόν έξερχόμενον άπο εν ελλειψοειδές [og ivalj δι- 
όρυγμα, δύο μέτρα ΰπεράνω τής επιφανείας τοΰ εδάφους ά- 
νυψωμένον. Ή  τον βράχον διασχίζουσα ταύτη στοά εχει 
διάμετρον 3/'4 μέτ ρου καί ύψος δύο μέτρα περίπου, βυθ ι
ζόμενη κατ’ εϋθεΐαν άπο βορράν προς μεσημβρίαν μέχρι 
είκοσι μέτρων. Τά, τείχη  τής στοάς σχηματιζύμενα άπο 
τον εσκαμμένον λευκότατατον τοΰ βράχου λίθον, είναι γε- 
γλυμμένα  άπο κατακάθετα διαξύσματα καί εκ θηλοειδών 
σταλακτιτ ών κε καλυμμένα· τό νδωρ κατασταλάζει από τήν 
ελλειψοειδή οροφήν τής στοάς, η ρέει είς τά  παρατειχίσμα- 
τα καί τά διαξύσματα, καί χέεται επί τοΰ κεκλιμένου c· 
δάφους. Προχωρών τις δεκαεξ μέτρα εντός τον διορύγμα- 
τος τούτου με φώς φθάνει είς μίαν κοιλότητα μεγαλητέραν 
και ύψηλοτέραν δεξιόθεν τή: στοά%, κωνοειδούς άκανονίςον 
σχήματος, άνυψουμένην διά πέντε ή εξ βαθμιδών μέχρι 
ενός μυχοΰ, όπου συνέρχονται τα, διαπιδύζοντα άπο τάς 
φλέβας τοΰ βράχου νάματα. Ή  στοά προχωρεί ακόμη 
τέσσαρα μέτρα κατ ευθείαν, καί τελευτή είς μυχόν [ eul 
d.3 -ac] ,



"Πντοη r " i  inτογβίου τ&ντη; CTC-Ις ■·) δρόσο? είναι επαι- 
σθητατάτΐ). Α ί  ρανίΒες ,ζατα^ΤΓ.λάζουα'ΐ η άναβρύουσι παν- 
τ&χόΟεν, Βιαβρέχουααι ολην τήν λευκήν τοΰ ψυχρού λίθου 
Επιφάνειαν. Το εξερχόμενον άττο την οπήν τοΰ Βιορύγμα~ 
το; ύδωρ, εχει Βιάμετρον I  $ ύακτύλου.

Έ π ι  των πλευρών τοΰ αυτού βράχου άπαντώνται κα\ 
άλλα Βιορύγματα τώρα ξεφραγμένα */ αποξηραμένα, εντός 
τώνόποίων Βύναται άνθρωπος νά είσέλθη, βυθιζόμενων εντός 
τοΰ βράχου, και υποδιαιρούμενων είς άλλονς κλάδους" τού
το άποΒεικνύει, cts ταΛτα, πάντα ήααν ύΒραγωγεΐα άρχριό-, 
τατα.

'1.1 θέσις τών λεγομένων τούτων λουτρών της 'Αφροδίτης 
είναι τερπνοτάτη. 'Εντός τοΰ σπηλαίου τούτου κεκαλυμμέ- 
νου τον θόλον με χλωρόν μνίου σκήνωμα, εξ οΐ) κρέμανται 
τοΰ άΒιάντου αί άφροδίσιαι τρίχες [adiantus capillus ve- 
U cris], με τον σιγανόν ψόφον τών επί τοΰ μαρμάρου κα- 
τασταΧα,ζουσών ρανίδων κάϊ τοΰ καταλειβομένου ρεύμα- 
τος, από την ίκμάΒα. της Βιαβρεχούσης υγρασίαz Βροσιζό- 
μενοί ό θεατής ει.οπτεύει γοητευτικήν πρόσοψιν. Βιά τοΰ 
κοιλώματος τούτου άπό τά χείλη  τοΰ βράχου Εκατέρωθεν 
όριζομένου Βισ.κρίνονται, ώς Βιά πανοράματος, επί της σμα- 
ραγΒίνης επιφάνειες του ήσυχου κόλπου τά πλευρά τοΰ 
Κιθαιρώνος, καΧ αί αορυφαί τοΰ Έ λικώ ϊο ι ,;al του Π α ρ
νασσού νεφελώδη μανΒύαν ήμφιεσμέναι, xal βαθμηδόν 
άχρωματιζόμεναι είς τον ορίζοντα, οπου γίνονται αφανείς 
πρός Βυσμάς είς τό γλαυκόν τοΰ ουρανού συγχεόμεναι. Ή  
eίκών αύτη είναι πολύ ωραιότερα, όταν c "Ηλιος βυθιζό
μενος όπισθεν τών όρέων τη ; Σικυωνίας αποχαιρέτα είς 
Ζλην του την Βόξαν και μεγαλοπρέπειαν την σκηνήν ταύτην, 
εξακοντίζων φλόγας φωτός ώς πυρκαϊάν χαταφλέγουσαν 
με χρυσοπορφύρους έλλάμψεις τά στέφοντα τάς κορυφάς 
νέφη· ενώ Βέ αί άκτΐνες Βιαχέουσι χρυσήν βαφην εις τον 
ορίζοντα, και άντανακλώμεναι άπό νέφος είς νέφος Βιαυ- 
γάζουσι τον γύρον αυτών με φοινίκειον παρυφήν, ή σκιά 
τών ορίων 7Γλατίύ»ς ήδη επίκειται τής πεδιάοος> Τότε αν-

ΤΠΖ ΠΛΛΑ/02. S2g
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ρων τις τα βλέμμα είς τήν άγχίαΧον, επί τής οποίας το κύ- 
τρινον χρώμα τών αποξηραμένων χόρτων ρίπτει ώς πενι
χρόν τάπητα, κυριεύεται από περίλυπον κα'ι βαθύ αίσθη
μα ερημιάς· πόσον αί καλλοναϊ τής φύσεως άμαυροΰνται, 
εάν ή τέχνη και ή ευφυΐα τοΰ ανθρώπου δεν καΧΧωπίστ/

* f Iαυτήν !
Κα'ι τοΰτο αρμόζει Ιδίως είς τήν Ε λλάδα , ήτις δεν προσ~ 

φέρει είς τήν δρασιν ποταμούς εύρυδίνας, και νεφελούψή 
δρη νιφόεντα, καί άχανή πελάγη άγριας και εκτεταμένης 
φύσεως, άλλα χαρίεντας κόΧπονς και τερπνάς κοιλάδας 
καί ρύακας ομαλούς ερποντας σιγανώς διά τών κοιλάδων 
επι τάφρων καταφύτων άπο ροδοδάφνας υπό τά φύλλα  
τών ̂ οποίων κρύπτονται τά νάματα, καϊ κρήνας φευγούσας 
υπό τήν γήν τά ερωτικά σκιρτήματα τής γλυκείας πνοής 
τών ζεφύρων, καϊ ορη ογι ώς εκείνα τής Γραφής άπο τών 

οποίων βοα ή φωνή τοΰ Κύριον πρός τούς τέσσαρας άνε
μους τής γής, άλλα κατοικίας τών Μουσών και τοΰ ’Α π ό λ
λωνος κα'ι τών λοιπών Θεών τής 'Μ υθολογίας, οϊτινες τά  
ανθρώπινα πράγματα δεν ΰπερέβλεπον, ώστε νά μήλά βω -  
σι μέρος είς αύτά, καί με τά πλάσματα νά συγγενενωσt 
τήν γην μάλλον ή τον ούρανόν φοιτώντες. Είναι φύσις 
αρμονίας, καϊ καλλιτεχνικής έμπνεύσεως, και εύγενοΰς εν
θουσιασμού. Ή  φύσις αΰτη δεν πρέπει νά παραιτηθ!} είς 
τάς μάχας τών στοιχείων, άλλ’ εχει άνάγκην τής φϊλοκά- 
λου περιποιήσεως τών αρχαίων, οί όποιοι έμψυχον, τήν 
εικόνα, με ναού;, και αγάλματα, καϊ άλση κα'ι πόαν άειθαλή 
άπεκατέστησαν. ’Εάν ταΰτα Χείψωσι, άφτ/ρέθη άπο τήν 
Άφροδίτην ό κεστός. Είναι μεν πάντοτε ωραία αύτη καθ' 
ίαυτήν, άλλ’ άπεκδύθη τήν άφατον γοητείαν’είς τήν εντέλειαν 
τής έκφράσεως. Και ή έμπνεομίνη άπο τήν φύσιν τής  Έ λ -  
Χάδος ποίησις δει/ είναι μεταφυσική, με ΧαγχοΧική, ακανό
νιστος, απόκεντρος ώς ή τών Βορείων παΧαίουσα με έξη - 
γριωμένα στοιχεία και πάθη σύροντα τον άνθρωπον είς 
την ερημιάν, αλλά χαρίεσμα, άπλή, μεγαλοπρεπής, πλήρης 
ΐίκόνων καϊ έλκύουσα τούς ανθρώπους είς κοινωνίας κα <■
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τελετας καϊ ύμνους. 'Έ χει τήν εύχροιαν, τήν λαμπρότητα, 
και μεγαλοπρέπειαν της Ανατολής μεμιγμένην με  
τ·>;? Μ εσημβρίας την ζωηρότητα καί θερμότητα· 
Δεν καταπιέζει με ομίχλην την καρύίαν, ούτ' έμφυσα, άττο - 
γνωσεως δυσθυμίαν, ούτε εμπνέει φάσματα τερατώδους 
σατανισμού, άλλα διατίθησι την φαντασίαν νά οίκίσ)j 
με πνεύματα τον αιθέρα και τά ϋδατα, νά, δημιουργή ώς 
πρόσωπα τάς άφηρημένας ιδέας, νά ψ άλλη  τάς χάριτας 
της 7τατρίδος, τούς αγώνας και την ελευθερίαν, άναμιγνύ- 
ονσα μέ την ττοίησιν φιλοσοφίαν ένστάζουσαν είς την ψ υ
χήν καρτερίαν και γαλήνην.

'Επανέρχομαι εις την εξέτασιν των ΰδάτων. Περίεργό - 
μενός τις διά τής κοίλης τήν βόρειον πλευράν τής υπώ
ρειας έ'ξανοίγει πολλά χάσματα είς τον βράχον, όπάς των 
αρχαίων υδραγωγείων, εντός των οποίων δύναται άνθρω
πος νά είσέλθη, καϊ νά προχωρήση είς μέγα διάστημα, 
ώς εις την περιγραφθεϊσαν υδροχόον στοάν, κρήνην β ε 
βαίως ουσαν, ούχϊ λουτρόν. Κα'ι άλλαι παρόμοιαι ελλει
ψοειδείς στοαΐ εις τον βράχον έσκαμμέναι φαίνονται τήν 
σήμερον, ύδωρ όμως δεν χέουσι.

Α ί σημερινα'ι κρήναι διά τάς άνάγκας τής πόλεως εζαρ- 
κονσι, ουδόλως όμως διά την καλλιέργειαν' το έδαφος 
τής Κορίνθου είναι άνεπίδεκτον δενδροφυτείας, εάν δεν 
εισαχθώσιν ϋδατα' όθεν μόλις όλιγώτατα φαίνονται διε- 
σπαρμένως μικρά δένδρα. Διά τήν καλλιέργειαν τών εσπε
ριών δένδρων (λεμονιών πορτοκαλιών' κτλ.) ό Κιαμίλ-βεης 
είχεν είσάξει ϋδατα ά π ϊ μίαν πηγην μίαν ώραν περίπου 
άπέχουσαν, το ρεύμα όμως τών όποιων, ώς εϊπομεν, άπε- 
κόπη, είς τρόπον ώστε ή πόλις ήτις εχεε τά άφθονώτερα 
νάματα, και εσεμνύνετο διά τά λουτρά της, ή Κόρινθος, 
ή ύπογείως διασχιζομένη καθ’ όλας τάς διευθύνσεις διά 
διορυγμάτων κα'ι οχετών ‘Ελληνικών, 'Ρωμαϊκών και 
Τουρκικών, ελλείπει σήμερον ΰδατος διά νά ποτίση τήν 
ζηράν γαΐάν της. Μόνος ό Άκροκόρινθος διατηρεί τά αρ
χαία και περίφημα έν αύτώ άναβρύοντα ϋδατα, ώστε



ίπαΧηθεύονσιν είσβτΐ τήν σήμ€ρ*ν οί EvpiiriBeiot στίχοι 
” ' Ηκω ΊτςρίκΧυστον ΊτροΧιττοΰσ 
" “Ακρον Κόρινθον 
” Ίβρον οχθον, 7το'λιν Ά φροδιτας 

μόλον ότι ή θβα της ώραιατητος άττέβαΧε προ κα*ραΰ τήψ 
κυριαρχίαν ταύτην (α).

(α) Τό περίκλνστον, Xryft 6 Ίτράβαν, ητοι καταβάθος λεκτίον, iitel 
ka\ τα  φρέατα  και υπόνομοι λ ιβ ά δ ι διηκονσι δι αντου' ή το π ά λα ι·1' 
νποΧητττ*ον , την Qetprjinjv €πιπο\άζαν, και κατάρμυτον ποιέίν το ορος· 
Ά μ φ ό τ(ρ α ι  αί ίρμηνείο* «ις τον βράχον σήμερον ίντίλ ίσ τατα  *φαρ-* 
μάζονται.

[ Ή  συνέχεια άκοΧουθεΐ.]
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ToD κα,0η~/τ]τον Φιλίππου Ίωά,ννου μάθημα, 
EicrayaiyiKOV ε/j τφν μεταφυσικήν.

Έ νδιατρίψαντες μ ίχρ ι τοΰδε είς τήν -ψυχολογικήν ττρο- 
*παιδείαν και τήν ερευνάν τών νόμων κα'ι τύπων τοΰ διανοη
τικού μας προετελέσθημεν ίκανώς προς τάς υψηλοτέρας της  
φιλοσοφίας έρευνα;, ώστε δυνάμεθα ήδη νά είσέλθωμεν 
εύέλπιδες el; τάς γενικά; θεωρίας τη; Μ εταφυσική;. 'Α λλά  
τις ή άρχί] τη; Μεταφυσική;·, Τ ί το υποκείμενον αυτής, και 
τις ή ιστορική άνάπτυξις·, Τά ζητήματα ταΰτα άναφυόμεν α 
€7τ' αυτών τών προπυλαίων τον εύρυχώρου περιβόλου τών 
Μεταφυσικών θεωριών, ελκουσι κατά πρώτον τήν προσοχήν 
μας κα'ι γίνονται εισαγωγικής διατριβής αξία ΰπόθεσις.

Πρώτος εσχεδίασε τήν Μεταφυσικήν ώς μέρος διακεκρι- 
μένον της φιλοσοφίας ό σταγειρίτης φιλόσοφος, όστις καί 
πρώτος έν γένει διέκρινε καϊ είς σύστημα άνήγαγε τά  διά
φορα μέρη τή ί  επιστήμης. Διαστείλας πρώτον τήν π ρ α κ τι
κήν από τής θεωρητικής επιστήμης, άπεχώρισε πάλιν  
εντός ταύτης από τήν φυσικήν τήν μεταφυσικήν, τήν οποί- 
αν π  ρ ώ τ η ν φ ι λ ο σ ο φ ί α ν  ώνόμασε, Καϊ είς μεν τήν 
φυσικήν περιελαβε τάς διαφόρους ερευνάς περί τών ποιο
τήτων καϊ σχέσεων, περϊ τών νόμων τών ενεργειών καϊ πα
θήσεων τών διαφόρων αίσθητών οντων, τών οποίων άλλα  
μέν εθεώρει ώς άφθαρτα, πολυτρόπως μόνον κατά τινας νό
μους έτεροιούμενα, άλλα δε ώς εξ ύπαρχής γινόμενα και 
φθειρόμενα. Είς δε τήν μεταφυσικήν άφωρίσθησαν ϋπ' 
αυτοί) α ί ερευναι περϊ τή ; μη αισθητή;, άλλα νοητής και 
άναλλοιώτου τών οντων ουσίας, τής οποίας τήν άεϊ όμοίαν 
ενέργειαν εθεώρει ώς έσχατον λόγον τών εν τη φύσει μετα
βολών και ετεροιώσεων, και ετι η άνάπτυξις τών άφιιρημε
νών διορισμών τού καθαρού οντος. Ό  'Αριστοτέλης ώρμ,ή- 
ΰη προς τάς ρηθείσας μεταφυσικά; ερεύνα; ίπ α  τής'^δόξηΐ
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δτι το είναι δεν περιορίζεται είς μόνα τά εν χώρω καϊ χ ρ ό -  
νφ υπάρχοντα φυσικά αντικείμενα καί τάς κατ' ενέργειαν 
και πάθησιν άλλοιώτεις αυτών, άλλ’ ότι ΰτέρ τήν φύσιν, 
υπέρ τον χώρον καϊ χρόνον, υπέρ την φαινομένην διηνεκή 
ετεροίωσιν, υπάρχει δν τι αΙώνιον, άμετάτρεπτ ο ν, καθ' εαυτό 
υφιστάμενον, ένεργοΰν άρχαιτίως πάσαν ev τω κόσμωγένεσι^ 
καϊ φθοράν, τοΰ οποίου ή ΰπαρξις είναι τελειότατη ζωή, η δε 
ζωή τελειότατη ενέργεια. "Οθεν θίλων νά διασαφήτη, δσον 
ενδέχεται, τοΰπανταιτίου τούτου οντος τήν ιδέαν εσπούδασε 
νά διαταφήση τάς γενικάς, αναγκαίας καί άπλάς τοΰ οντο ς 
ώς οντος κατηγορίας,όποΐαι είς παν ώρισμένον ον εμφανίζον
ται,καϊ οΰτως έσχεδίασεν επιστήμην ίδιαν, ητις ασχοΧουμένη1 
περϊ τούς εσχάτους επι-ητούς Χόγου; παντός έπιςητοΰ έμελ- 
Χε να περιέχη τας πρωτίζας κοινάς άρχάς πασών τών άΧΧων 
επιστημών. Μόνη αυτή ή πρώτη φιΧοσοφία έφάνη είς τον 
ΆριστοτέΧη, ώ; καϊ ή μαθηματική, επιδεκτική άποδεικτής 
βεβαιότητας· διότιάμφότεραι αυταιπηγάζουσιν εκ της καθα- 
ρας ημών νοήσεως, καϊ ςηρίζονται eh έννοιας, τών όποιων 
νΧη είναι τό πανταχοΰ και πάντοτε ωσαύτως εχον, καϊ οχι τό 
ρέαν καϊ συνεχώς ετεροιούμενον τών διά τής πείρας γνωρι- 
ζομένων αντικειμένων. Έ ξ  εναντίας έθεώρησε τάς φυσικάς 
καϊ 7τρακτικάς έπυτ'ήμ:ις ανεπίδεκτους βεβαιότητας αναμ
φισβήτητου, καϊ παρεχούσας πιθανότητα μόνον, εγγίζον- 
σαν κατά τό μάλλον καϊ ήττον είς τήν βεβαιότητα· διότι 
η επαγωγική μέθοδος, ητις είς τάς ρηθείσας επιστήμας εϊ^ 
ναι είς χρησιν, φέρει ή μας είς τοιούτους γενικούς διορισμούς, 
τών όποιων και εξαιρέσεις καϊ αντιθέσεις φαίνονται δυ- 
ναταί.

*Λν καϊ τό υποκείμενον τής Μ εταφυσικής, οπως ώρίσθη 
υπό τοΰ Άριστοτέλους, καθ' εκαστα μεν ϋεωρούμεναν ίχτ] 
χρείαν διορθώσεως, καθόλου Be εχ±ι χρείαν άκριβώσεως 
καϊ διασαφήσεως, έμφαίνεται δμως ή οξυδέρκεια καϊ ή 
περί τήν αλήθειαν σπουδή τοΰ μεγάλου άνδρός είς τα ακό
λουθα μάλιστα δύο κεφάλαια .

Πρώτον εγνώρισε/} αν καϊ δεν ήκρίβωσε προσηκόντως>

234 . ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
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τήν διαφοράν, ήτις υπάρχει μεταξύ τών διά της πείρας ή 
6κ τών ύστερων μετά πιθανότητας αόνον γνωριζόμενων φυ
σικών νόμων καϊ ιδιοτήτων τών αισθητών οντων, τών μα- 
θηματικώ; μετ' έναποδεί κτον βεβαιότητας όριζομένων αμε
ταβλήτων λόγων τον εν τοΐς αίσθητοΐς ποτού, κα'ι τών με- 
ταφυσικώς ή εκ τών προτερων διά καθαρας τον νοός ενερ- 
γείας μ ετ’ αυταποδείκτου, ή αναπόδεικτα,υ βεβαιότητας 
ανακάλνπτομένων γνωρισμάτων τής αρχής καϊ αιτίας πά- 
σης εν τή φύσει θεωρούμενης ενεργείας, τάξεως, κανονικό- 
τητος καϊ σκοπιμότητας. Έν7/τένισε δε τούς οφθαλμούς του 
είς τάς γζνικάς έννοιας τής αιτιότητας καϊ είς τον αιτιώδη 
τών οντων σύνδεσμον, τον όποιον δννάμεθα διά καθαρας 
σκέ ψεως νά κατανοήσω μεν, άφοΰ τό πνεΰμά μας άναπτν- 
χθή πρώτον διά τής πείρας και γνωρίσωμεν ι ών αισθητών 
οντων τήν ΰτταρξιν καϊ αλληλουχίαν.

Δεύτερον άπεδοκίμασε τάς άθεϊστικάς καϊ πανθεϊστικάς 
δόξας, όσαι άπετέλονν την βάσιν τών πλείστων φυσικών 
θεωριών τής προ τοΰ Σωκράτονς περιόδου τής φιλοσοφίαγ, 
και εκύρωσε τον θεϊσμόν, ώς άναγκαίως εκ τω ν  μεταφυσι
κών ερευνών εξαγόμενον. "Οθεν ’έταξε τήν μεταφυσικήν ύ- 
ττεράνω τής φυσικής, ώς σφαίραν ύψηλοτέραν τών φίλο* 
σοφικών θεωριών διότι νπεράνω τής έξηρτημένη\ μονάδος 
τής αιωνίου σειράς τών εν τή φύσει παρατηρούμενων άλ-* 
λοιώσεων ό εποπτικός ημών νοΰς κατοπτεύει τήν ανεξάρ
τητον καϊ απόλυτον μονάδα τού πάντα σννειδάτος άρχαι- 
τίου καϊ κυβερνήτου τών αλλοιώσεων.

Την διεξήγησιν τών μεταφυσικών προβλημάτων ώδοποί- 
ησε καϊ έξωμάλννεν ό ’Αριστοτέλης διά τών ερευνών, τάς 
οποίας ’έκαμε περϊ τής αρχής καϊ αλήθειας τών ανθρωπί
νων εννοιών, περϊ τής αναφοράς τών εκ τών προτερων γνώ
σεων προς τα? έμπειρικάς, καϊ περϊ τών άπαιτουμένων είς 
σύστασιν άκριβοΰς επιστήμης. Α ντα ια ί ερευναι τουπεριί- 
Χουσβμεν τά πρώτα σπέρματα τής θεωρίας τοΰ γνωστικού 
καϊ δεικνύονσιν οτι ό φιλόσοφος εβάδισε την μέσην όδόν 
μεταξύ τ ον ετερομερούς εμπειρισμόν καί τον ετερομερούς

’ι .
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>οολογισμοΰ, άλλά δβν c-ίσχωρονσιν ίκανώς et? τήν φύσιν 
νβν γνωστικού μα%, ουδέ δίευκρινοΰσι των ένβργβιώ* των 
τον τρύ7T0V.

Ή  αριστοτελική μεταφυσική άλλοτί μεν καθαρά «α» 
αμιγής, άλλοτε δέ μετεωριζόμενη προς το ίδανικώτερον τής 
πλατωνικής φιλοσοφίας, διέμεινεν, άττο τής αρχής μάλις'α 
•τοΰ Χριστιανισμού εως τής αρχή; τής νέας περιόδου τή ι 
φιλοσοφίας, κοινόν σχεδόν σπούδασμα τών φιλοσόφων ε- 
κείνων, δσον τό πνεύμα έξήρετο είς τά ΰψ ιστα ταΰτα τοΰ 
ανθρώπου ζητήματα.

Ά π ό  δε τής αρχής τής νέας περιόδου τής φιλοσοφίας oi 
μέν παρηαέλησαν εξ ολοκλήρου τήν ττερι τής γενέσεως, τών 
ορίων καί τής αλήθειας τών ανθρωπίνων γνώσεων] ερευνάνι 
έπιθαρρήσαντίς τταραβολώτερον *ίς τοΰ νοός των τήν δύναμιν 
καί τής φαντασίας των τά πτίρά, οι δ’ ακροθιγώς μόνον 
έψαυα αν αυτήν καί παρέργως, οί δε κατανόησα ντες, πόσον 
ή τοιαύτη ερευνά είναι αναγκαία πρός σχηματισμόν φι
λοσοφίας ΰγιοΰς, τήν κατέστησαν πρώτιστον υποκείμενον 
τής φιλοσοφικής των ενασχολήσεως, ’Λλλά καί τούτων 
οί πλεΐστοι παρεκτραπέντΗ είς ετερομερείς θεωρίας κατήν  
τησαν είς συμπεράσματα απαράδεκτα.

Ό  Λώκιος^διηρεύνησε τάς γνωστικάς τοΰ ανθρώπου δυ
νάμεις είς τό σύγγραμμά του, το όποιον an essay concer· 
rung huirii'ni.nnderstanding επέγραψε, καί τό όποιον 
νπήρξεν ή πρώτη και άξιολογωτερα περί τοΰ ανθρώπινον 
γνωστικού πραγματεία προ τοΰ Κάντιου. Ά λ Χ ’ αυτή άπί- 
βη πολέμια τών μεταφυσικών Θεωριών, καί παρά, γνώμην 
κα) αΰτθΰ τοΰ Λωκίου κατέστη κρηπίς, επί τή ί όποιας ήγέρ· 
βη σχολή τις τον εμπειρισμού, διατεινομίνου ότι τά μετα
φυσικά. προβλήματα εϊναι πάντη ανεπίδεκτα λύσεως, κα\ 
νπερασπιζομένου τον υλισμόν. Α ιτία  δε τοΰ παραδόξου 
τούτον αποτελέσματος τής ρηθείσης έρεύνης του νπήρξεν, 
ο τι ιίπιπολαίως καϊ ετερΌμερώς έθεώρησε τό ανθρώπινοι) 
γνωστικόν καί δεν^διεστάθμησεν ακριβώς τών γνώσεωί 
μας τήν αλήθειαν, Ό  Λώκιος ίτηνένισβ μάλλον (ίς τό <{
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νποκειμένου στοιχεΐον τών ιδεών ^ άντιλήψενν, χωρϊς νά
γνωρίστ) και τό εξ αντικειμένου σ τ οιχείον α ύ τώ ν , τό  οποίον 
βεβαίως συναποτελεΐ την ουσίαν των. Κ ατά την άπόφαν- 
σιν τής φυσικής ημών συνειδήσ3ως, ή τοΰ φυσικού ημών 
ουνεπγνωστικόν, δίακρίνεται ήγνώσις άττο τής κενής φαν
τασίας, α πό  τον εκουσίου η άκουσίου πλάσματος κατά τοΰ·' 
ί ο ,  καθότι ή  γνώίτις περιέχει τ ι στοιχεΐον άνήκον ft? τ ι 
•πραγματικόν άντικείμενον, εις τι· πραγματικώς άνθυφε- 
στώς, και 8ιά τοΰτο πάνττ) ανεξάρτητον από τοΰ υποκει
μένου. 'Ανήκει δέ είς την τού γνωστικού θεωρίαν ν' άπο- 
φασίστι, ποιον ' είναι τό εξ αντικειμένου στοιχεΐον τώ ν ίδε- 
ών η αντιλήψεων, τό όποιον καθιστά ταύτας κυρίως γνώ
σεις και τάς διαστελλει από τών φαντασιών και πλασμά
των· Ά λ λ '  ό Αώκιος χωρίς νά έξει άστ/ καϊ διευκρινήστ) τό 
φυσικόν συνεπιγνωστικόν, ή την φυσικήν σννείδησιν, εξέ
λαβε τήν γνώσιν ώς άπλήν αντίληψιν τής μεταξύ δύω'ή 
περισσοτέρων ιδεών ή παραστάσεων συμφωνίας ή διαφω
νίας. Οντως ίχαρακτήρισε πραγματικών ώς γνώσιν τον 
λογικόν τύπον τής κρίσεως, ώς καταφασκονσης ή άποφα- 
σκούσης άποφάνσεως, καϊ εδωκεν είς αυτήν τήν εξ υποκει
μένου μόνον αξίαν, τήν οποίαν εχει ή συνεπίγνωσις ή συνεί- 
δησις τής εντός ημών παρουσιαζομένης μεταξύ τών Ιδεών 
σγέσεως. Έ πειδη δβ κατά τά ρηθέντα ό νοΰς ήμών επι πά- 
ιτης γνώσεως δενδύναται αμέσως άλλο τ ι νά γννρίστ], 
είμή τάς ιδίας του ιδέας καϊ τάς σχέσεις αυτών πρός ά λ -  

λήλας, δ Αώκιος εξήγαγεν εντεύθεν, ότι Sty υπάρχει ύ! ή μάς 
«άνεν ασφαλές κριτήριον τής συμφωνίας τών ίδιών μας με τ ά  

παριστανόμενα πράγμα, τα, ά λλ’ ανάγκη νά ευχαριστηθώ μεν 
μόνον με τάς ίμφανείας τών πραγμάτων,οί ϋττοΊαι είναι πα- 
ραγόμενα, τής φυσίκής διαθέσεως τοΰ γνωστικού μας καϊ 
Τού τρόπου τής εττιδράσεως των πραγμάτων εφ' ημάς. Δ ιε-  
τείνετο δε, ότι α* ίδεαι εχεϊναι, τάς οποίας ή γνωστική ή
μών δύναμις δεν παράγει αντενεργώς εξ άλλων ένυπαρ- 
χουσών ήδη βϊς αυτήν, άλλ’ κίσδέγετα ίίξωβεν διά τής 
*τΐκής τη ι δ*κτ»κότη~ος εξωτερικών ερεθισμών, προέρχονται
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μεν προδήλως, ώς φυσικά καϊ κανονικά’ άποτε\έσματα, άπο 
εξωτερικών rj άνθυφισταμένων πραγμάτων, επενεργούντων 
αληθώς βφ' 7)μας καϊ παραγόντων αύτάς, άλλα παρίστά- 
νουσι τά πράγματα, οποία εκ της έπιδράσεώς των εφ’ 
ημάς προκύπτουσιν, Εντεύθεν φαίνεται, οτι ή του Λωκίου 
Θεωρία δεν αναιρεί την περϊ της πρατ/ματικότητοί τών 
ανθρωπίνων γνώσεων αμφιβολίαν, άλΧα. μάλιστα την α
φήνει άναναίρέτον. Δ ιά τοΰ~ο ό Λώκιος πάρεδέχθη π α 
ρά τά δύο τέλεια είδη τής βεβαιότητος, την εποπτικήν, άμε
σον καϊ αυταπόδεικτον, καϊ την συλλογιστικήν 'έμμεσον 
καϊ άναπόδεικτον, τρίτον είδος βεβαιότητος άτελέστερον 
την εξ αντιλήψεων ή τήν κατ’ αίσθησιν, ητις υπερέχει μεν 
κατ’ αυτόν της άπλης πιθανότητος, λείπεται δέ των προρ- 
ρηθεισών δύω τελειότερων βεβαιοτήτων, καϊ στηρίζεται 
έπΐ τής άντίληψεως τών εντός ημών πραγμάτων, εκ της 
όποιας η άνθυποστατική τούτων-ντταρξις γνωρίζεται’ έδό- 
ξασε λοιπόν, οτι ή ΰπαρξις τώ ν  πραγμάτων, τά όποια 
άναλαμβάνομεν διά, τών αισθήσεων δεν £χει τελείαν β ε
βαιότητα, ούτε άμεσον καί εποπτικήν, οΰτ 'έμμεσον καί 
εναπόδεικτον, άλλά παραδεχομεθα αυτήν πιστεύοντες 
κατ' ανάγκην φυσικήν είς τών αίσθήσεών μας τήν μαρ
τυρίαν. - '

ψυχολογική θεωρία, μή'δίδουσα περϊ τοΰ τόσον ουσιώδους 
μεταφυσικού ζητήματος της συμφωνίας τών αντιλήψεων 
μας με τά άνθυφιστάμενα όντα λύσιν βασιμωτέρα,ν παρά 
τήν ανωτέρω εκτεθεισαν, συνυιτοφαίνουσα δέ, καϊ οτι ή 
τοιαύτη λύσις είναι το μόνον εύσύστατον εξαγόμενον σώ· 
φρονος καϊ οπρολήπτου ερεύνης, δεν φαίνεται επιτήδεια, 
νά όδηγήστ) ασφαλώς τον \φιλοσοφούντα άπό τον β α θ 
μού τοΰ κοινού νοός, πρός τήν υψηλότερων περιωπήν, οιτον 
δόναται έρθώς νά ίννοήση καϊ προσηΐόντως νά εφαρμόσω 
τά μεταρνσικά ζητήματα. Ό  ίδιος Λώκιος δεικνύει καϊ δί 
άλλων ποΧλών, πόσον άνεπιτήδειος ητο προς μεταφυσικάς 
ίρεύνας, καϊ διά τούτου' ότι καί τοι Βοξαζων τήν ΰποστατί- 
κότητα τών ανθρωπίνων γνώσεων, διετείνετο 8μως έτέρωθεν,
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ο τι αί θρησκευτικοί καί ήθικα\ πληροφορίαι μα,ς έδύναντο 
I οιίι τή ; προσηκούση; αναπτύξεων τών ει νοιών, £7τι τών 

όποιων στηρίζονται, να κατασταθώσι γνώσεις βέβαια t 
κα'ι αύστηρώ; άποδεικτσΛ, ώ; αί μαθηματικοί.

Ή  θεωρία αύτη τού Λωκίου περιέχει εν έαυττ) τά  δι
δόμενα, εκ τών όποιων μετέπειτα π  αρήγβησαν συνεπώς αί 
περϊ τού γνωστικού θεωρίαι τού Κονδιλλάκου· τοΰ Ουμη 
κοι τών λοιπών εμπειρικών τής λωκιανής σχολής, γνωμα_ 
τευσάντων, οτι είναι αδύνατοί είς την άνθρωπίνην διάνοιαν 
ή βέβαια καί κατ' επιστήμην γνώσις τοΰ μεταξύ τών 
πραγμάτων άληθού; αίτιώΒου; συνδέσμου, καϊ θεωρησάν- 
τα>ν την Μεταφυσικήν φάσμα, καθαρόν, μόνην δέ τήν Μ α
θηματικήν έπώεκτι κήν άποδεικτής βεβαιότητος.

Ταύτα μεν οί περί Λώκιον· οί δε λοιποί τών κατά την 
περίοδον τη ; νέα; φιλοσοφία; προ τού Κάντιου φιλοσο. 
φησάντων δεν έπεχείρησαν παντελώς νά παρατηρήσωσιν 
επιμελεστερον τήν πνευματικήν τού ανθρώπου φύσιν καί 
νά άναΧυσωσι τάς ποικίλας καί συμπεπλεγμένας τοΰ νοός 
ενεργεία;, διά νά σαφηνίσωσιν οΰτω τήν αρχήν, τά ορια} 
τήν πραγματικήν αλήθειαν κα'ι τά κνριώτερα εϊδη τών 
γνώσεων μας. Κάνεις αυτών δεν εφρόντισε νά κρίντ) κα\ 
έξετάση τό ανθρώπινον γνωστικόν, καί διά μεθοδικής ε- 
ρεύνης νά βασανίση τού ανθρωπίνου πνεύματος τήν δύνα- 
μιν, διά να δυνηθτ} ακολούθως μετ' ασφαλείας ν’ άποφασί- 
°ΊΙ, τίνων δυνάμεθα νά εχωμεν επιστήμην, η γιώσιν αληθή 
τίνα δέ πάλιν είναι μόνον δοξαστά και ληπτά διά πίςεως 
ή καθόλου άπερίληπτα είς ώρισμένας καϊ αναντίρρητους 
έννοιας.

Ό  Βόλφιος έξεργασθε'α δ α τού συστηματικού πνεύμα- 
τος του και της ακαμάτου φιλεπονίας τουολας τάς π ρ α γ -  
τ*ίας τής θεωρητικής καί πρακτικής φιλοσοφίας συνεξΐΐρ- 
γάσθη είς πλάτος και τήν Μεταφυσικήν, παρεμβολών  
μεταξύ τής οντολογίας κα'ι θεολογίας τήν κοσμολογίαν καυ 
7ήν θεωρητικήν ψυχολογίαν, ένω ό ’Αριστοτέλης δεν είχεV 
u-κόμη άποχωρίσy τάς περϊ τού κόσμου και τής άνθρωπίνηϊ
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ψ νχν* θιωρητικάς έρεύνας από τών έμιτειρικών, ά λλ’ el- 
εγκαταμίζτ) τάς ττερί κόσμου καί ψ υχής θεωρίας βίς τάς 

φυσικάς του έρευνας. ’Λλλά τό περί τών γνωστικών δυνά
μεων τοΰ ανθρώπου ζήτημα μικράς προσοχής ήξίωσεν ό 
Βόλφιος, ακροθιγώς μόνον ψαύσας αυτό είς τήν λογικήν 
και τήν εμπειρικήν του ψυχολογίαν.

Οΰτω μέχρι της εποχής τοΰ Κάντιου -οί φίλοσοφοΰντες 
ή δεν επιχείρησαν παντάπασι νά διερευνήσωσι τό ανθρώ
πινον γνωςικόν κατά τήν αρχήν αυτού «αί τά όρια, η αί ε- 
ρευναί των υπήρξαν ατελείς, αμέθοδοι καί τής προσηκού- 
σης ακρίβειας έστερημέναι. Ο Κάντιος πρώτος θορυβηθείς 
από τό πλήθος τών διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων, 
τά  οποία είς βραχύ διάστημα χρόνου παρήγαγεν ό δόγμα■* 
τισμύς, καί τά όποια καταλαβάντα άλληλοδιαδόχως τήν κα- 
θέδραν τής φιλοσοφία; εξεθρονίσθησαν μετά μικρόν απ' 
αΚλήλων, εστρεψεν όλην τήν προσοχήν του είς τήν έξέτα- 
νιν  αυτοΰ τοΰ ανθρωπίνου γνωστικού, καί εκαμε ταύτην 
κύριον υποκείμενον τοΰ συγγράμματος του, τό οποίον επέ-> 
γράψε κ ρ ι τ ι κ ή ν τ ο ΰ κ α θ α ρ ο ύ ν ο ό ς .  Είναι καθό
λου η μεταφυσική δυνατή ; ’Ιδού τό πρώτον ζήτημα, τό 
όποιον κατ' αυτόν επρεπ? να λύστ} ή φιλοσοφία προ τοΰ 
νά προχωρήσΐ] είς τάς παραπέρα ερευνάς της, Ά φ ο ν  εθβ- 
αε τό ζήτημα τοΰτο ώς τό μόνον ζήτημα, τής τοΰ νοός Kpt- 
τικής, τό έχώρισε μεν άπροσφυώΐ είς τό αυτό πόνημα απ' 
άλλων συναφών μετ' αυτού κριτικών εξετάσεων, αλλά  τό 
διηρεύνησε με τοταύτην εκτασιν καί βαθύτητα, ώστβ άπέ 
λ ιπ ε  πολύ όπίσο) τάϊ τοΰ Λωκίον έρευνας. Ό  ίύιος περι
γράφει ο,τι ή Κριτική του προς λύσιν τοΰ ρηθέντος ζητή- 
μστος συνετέλεσε, καί δείκνυε* τα μέγεθος καί τήν αξία* 
τής ίπιχειρή'σεώς του λίγω ν' kv μέλλτ) ή Μ εταφ υσ^ή  
οχι νά κατασοφιστεύστ) out ρημάτων, αλλά νά φΐύτίστί 
κα ί πείστ) δί επιστημονικής εξηγήσεως τούς π ιρ ί τά νψιςο  
ζητήματα τοΰ άνθρωπον ασχολούμενους, χρεία  νά έπ:*}ετά- 
ση ή κριτική τού voos 5λαs τά ς e c  τώ ν '.(ροτέρων ivvoiaSt 
νά διαιρέσυ αύτάς κατά τ« ί διαφόρους πηγάς των, νά vis



ανάλυση, καϊ να, ζητήστ/ τά εξ αυτών επόμενα, διά δέ 
τί}; παρα-γωγής των ρηθεισών εννοιών έκ των νόμων τής 
ενερ'/είας τοΰ πνεύματος νά παραστήση το δυνατόν ,τών έκ 
των 7τροτέρων συνθετικών γνώσεων, και νά δείξ$ τούς 
κανόνας καϊ τά  όρια τής χρήσεώς των.

Κανείς προ τοΰ Κάντιου δεν έγνώρισε τόσον ακριβώς, 
ούΒ’ εξεφρασε τοσον καθαρώς τήν χρείαν τοΰ νά έξετασθτ) 
πρώτον ή προς λύσιν τών μεταφυσικών ζητημάτων ίκανό- 
της τοΰ γνωστικού μας, προ τοΰ νά έπιχειρήσωμεν ν’ άνε- 
γείρωμεν τών μεταφυσικών θεωριών τήν μεταρσίαν οικοδο
μήν. Ά λ λ ’ αν και ή ρηθεΐσα τον Κάντιου δόξα είναι ορθή, 
δεν έπεχείρησεν όμως άπρολήπτως τήν ερευνάν και προσή- 
κουσαν Χύσιν τών περϊ τής ίκανότητος τοΰ γνωστικού μας 
ζητημάτων, άΧΧά μετά τινος προλήψεως καϊ τής ώρισρένης 
προθέσεως τοΰ νά άποδείξτι, ότι ή'αληθής γνώσις τοΰ γενι
κού καϊ μονίμου είς τον αιτιώδη τών οντων σύνδεσμον 
eivao ε!ς τον άν9ρωπον ανέφικτος.

Α ί γνώσεις τοΰ άνβρώπου κατά τον Κάντιον έχουσι νπο- 
ζατικήν μόνον σημασίαν, καϊ στερούνται τη; εξ αντικειμένου 
αλήθειας και βεβαιότητος· καθότι τά πράγματα καθ' έαυτά 
είναι πάντη διάφορα παρ .(ί,τι φαίνονται είς ημάς, καϊ ή αλη
θής αΰτών ουσία μένει είς ημάς άγνωστος. Επομένως καϊ αί 
ίδέαι ημών περϊ τ ή ; συναφείας τών οντων περϊ τής ουσίας 
τα Ο πνεύματός μας καϊ τής αιτίας τοΰ κοσμον ’έχουσι την εξ 
υποκειμένου μόνον άλήθειαν καϊ δεν αποτελούσι γνώσεις 
εξ άντικειμένου άλη3εΐς.

Λφοΰ ό Κάντιος επέφϊρεν αποφατικήν λύσιν *ίς το ζήτημα 
τοΰ άν ή Μ εταφυσική yvai δυνατή, καϊ ήγωνίσθη νά δείξτ/ 
οτι τά προβλήματα τής οντολογίας, τ ή ; λογοθεωρήτου 
ψυχολογίας, τή ; κοσμολογίας καϊ ί ής μεταφυσικής 3εο- 
λο'/ίας εϊναι έπιστημονικώς ανεπίλυτα, δεν άπέκλεισεν 
όμως τοΰ κύκλου τών φιλοσοφικών επιστημών [τήν ^Μ ετά - 
φυσικήν, ά λλ’ έτήρησεν αυτήν, τροποποιήσας τήν προτού 
σημασίαν της, καϊ όνομάσας οΰτως έκείνας τ?/< φιλοσοφίας 

?άς λογοθεωρήτονς γνώσεις, τάς όποιας ενύμισεν αληθώς 
(τυΜ . Β. ΦΥΑ· Γ.) IV.
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εφικτάς. ’Ιδού ή σημασία τήν όποιαν ίδωκεν είς την Με
ταφυσικήν. Ή  φιλοσοφία, λέγει, ώς καθαρώς νοοθεώρητος 
γνώσις, διαιρείται είς προπαιδεντικήν τον γνωζίκον κριτική ν 
και εις συστηματικήν, εκθεσιν των εκ τών προτέρων γνώσε
ων. Το δεύτερον τούτο μέρος της φιλοσοφίας ώνομάσθη 
τταρ αυτού γενικώς Μεταφυσική, καί ύποδιηρέθη εις Μ ετα
φυσικήν της φύσεως, ητις διδάσκει τήν θεωρητικήν χρησιν 
τού νοός, καϊ είς Μεταφυσικήν τών ηθών, ητις διδάσκει τήν 
πρακτικήν αυτού χρησιν.

Κατά ταύτην τήν υπό τοΰ Καντ/ου γενομένην διαίρεσιν 
κα\ ονοματοθεσίαν τών μερών της φιλοσοφίας εφιλοποι ή- 
θησαν ακολούθως υπό πολλών φιλοσόφων, καντιανών και 
μη, φιλοσοφικά συγγράμματα, κοινήν εχοντα τήν κριτικήν 
διερεύνησιν της γνωστικής τού ανθρώπου δυνάμεως, καί 
εστηριγμένα επι της δόξης, οτι έπΐ της επιστημονίι ης όδοΰ 
η περϊ Θεού και κόσμου γνώσις είναι είς τον ά\θρωπον 
ανέφικτος.

*Αν καί ί) καντιανή φιλοσοφία διά τάς προφανείς της 
ελλείψεις δεν έδυνήθη νά δίασώστ] έπι πολύ τήν δόξαν, τήν 
όποιαν απέκτησε κατ' άρχάς ώς ή μόνη ορθή μέθοδος τού 
φισοσοφεϊν, ή άξια της όμως 'έμεινε καϊ είς τον μετά ταΰτα 
χρόνον με-γάλη κα,ϊ άδιαφιλονείκήτος' διότι εστρεψε τήν 
προσοχήν τών φιλοσοφούντων είς άκριβεστέραν τού γνω~ι - 
κοΰ και τη; ένεργείας αυτού καϊ ίκανότητος ερευνάν, και 
έδείχθη λαμπρόν παράδειγμα άρχιτυπίας αυθυποστάτου, 
όξυνοίας και βαθυνοίας, φιλοπονίας και καρτερίας.

Μ ετά τον Κάντιον οί μεν παρεδέχθησαν τήν κριτικήν 
μέθοδον τοΰ φίλοσοφείν, και ησχολήθησαν κατά το μ ά λ
λον και fjTTov περί τήν διόρθωσιν * τών της καντιανής 
φιλοσοφίας αμαρτημάτων, τήν συμπΧήρωσιν τών κεχηνο- 
των και ελλιπών, και τελείωσιν τοΰ όλου συστήματος, οι 
δε άφαρπασθέντες άπό τήν ζωηρότητα της φαντασίας των, 
ή πιστεύσαντες είς τήν ίσχύν τού διανοητικού των, δεν έ
κριναν άναγκαίαν τήν εξέτασιν και άνάλυσιν τοΰ ανθρωπί
νου γνωστικού. Κορυφαίοι τών τελευταίων τούτων ΰπηρ-
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ξαν ό Σχελλίγ'/ιος καϊ ό’Έγελος* οϊτινες Βεωρήσαντες και 
τ  όν ιδανικόν και τον δυαδικόν τρόπον τής τοΰ παντός θεω
ρίας ετερομερή καϊ επομένως μή ορθόν, 'έτειναν προς την 
ΐΰρεσιν τής πανδεχοΰς μονάόος, εις την οποίαν άναγκαίως 
περιέχονται καϊ ούδετεροΰνται όλαι αί ets την φύαιν εμ- 
φανιζόμεναι αντιθέσεις.

Ό  Σ χελλίγγιος βίσεβλεφ-ε δ.ά τοΰ οξυδερκούς πνεύμα
τά'; του είς τον εσωτερικόν οργανισμόν τον παντός, και κα- 
τενόησε τήν γενικήν ζωήν, ήτις εμφανίζεται είς την άλληλε- 
πίδρασιν των έξηρτημένων δυνάμεων τ  ή ί φύσεως' άλλ  ή 
μέθοδος, την όποιαν ήκολούθησε θηρεύω ν τον αιτιώδη σύν
δεσμον τών οντων, μη στηριζομένη είς την προηγουμίνην 
άνάλυσιν τοΰ ανθρωπίνου γνωστικού, εφερεν αυτόν εί« ποιη
τικήν τινα θεωρίαν τοΰ παντός, ή τις εξαιρεί μεν τον νουν 
καϊ θέλγει μεγάλως την φαντασίαν, συνεργεία τής όποιας 
φα'.νεται πειστική, άλλά δεν αναπαύει τον θηρεύοντα κα- 
θαράν επιστήμην. Ό  Σ χελλίγγιος εδογμάτισεν ύψίστην  
ΐνότητα τήν απόλυτον ταυτότητα, ήτοι τήν ταυτότητα  
Εκείνην τοΰ ενός καϊ τοΰ πολλαπλού, ήτις περιέχει εν ίαυ- 
Trj τήν άντίθεσιν καϊ άχώριστον ενωσιν άμφοτέρων. 12 ς 
ατελες παράδειγμα πμός αίσθ ητοποίησιν τής θεωρίας το ύ 
τη; έφερε την ουσίαν παντός σώματος, τό οποίον άν δεν 
μέλλτ] νά εκληφθή πάντη άφιλοσάφως ώς άθροισμα ατό
μων, θέλει εκληφθή άναγκαίως (ί)? μονάς τις καϊ άδιαίρετος 
θίσις, καϊ τό οποίον οΰτε ήθελεν ίιτάρχει πραγματι -  
κώς, οΰτβ ήθελεν εμφανισθή ώς ύπαρχον, άν ήτο άπλή  
μονάς χωρίς τίνος πολλαπλότητο;. Έ ντεΐθεν λοιπόν γίνε
ται γνωστόν κατά τον Σχελλίγγιον, ότι τό θετικόν καϊ 
πραγματικόν εν τω σώματι δεν είναι τό εν καθ' εαυτό, ούτε 
το πολλαπλοΰν ώ; τοιοΰτο, άλλά μόνον ό δεσμός, ό άμφό- 
Ί$ρα είς £ν ολον ενώνων. Ούτω θεωρών τήν αληθή τών ον- 
τ<ον ουσίαν άπεφαίνετο, ότι τό οντω; όν, τό απόλυτον ή ό 
$εός είναι ό ζών δζσμός τοΰ ενός καϊ τοΰ πολλαπλού έν τω 
κοτμω. Τό βασίλειον τής φύσεως, τή ; άπαύστου γενέσεως 
κάι φθοράς, τής απέραντου τροπή; κα'ι άλλοιώσεν; τών
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μτομικών πραγμάτων είναι αιώνια τοΰ 9εοΰεκ τοΰ καθ' εαυ? 
τον είναι έξέλενσις και εν τοϊς ουσιν εμφάνισα καϊ αιώνια 
των οντων είς βιόνεπιςροφή και άνάληψις.'Επειδή ή αρχή 
αΐιτη, οτι ή απόλυτος καϊ άργαίτιος μονίις και ή πολλαπλό- 
τηςτοΰ ένττ) φύσει σχετικού και εξηρτημένου ταυτίζονται 
κατά την εσ·χάτην ουσίαν των, αποτελεί την βάσιν τον 
φιλοσοφικού συστήματος τον ΣχεΧλιγγίον, καϊ δεν δύνατα1 
κατά τον Σχελ~λίγγιον άλλως νά γνωρισθή, είμη διά καθα- 
ρας τον πνεύματος εττοπτείας, είναι φανερόν, οτι κατά την 
διδασκαλίαν ταύτην ή Ιδίως κληθεΐσα. Μεταφυσική χάνε1, 
την σημασίαν της' διότι τό κύριον εργον της Μεταφυσικής 
όρθοΰται ή π ίπτει όμοϋ με την πεποίθησιν, οτι ή συνε- 
πήί καί έλλογος διασκόπησις τοΰ αιτιώδους συνδέσμου τών 
οντων δύναται νά μάς φέρτ) επϊ της επιστημονικής όδοΰ 
είς την ιδέαν τοΰ υπέρ τό σύνολον τών εξηρτημένων οντων 
ΰψουμενον και τό παν τούτο άρχαιτίως και αιωνίως παρά
γοντος, τοΰ απολύτως αυθυποστάτου, παντοδυνάμου και 
πανσόφου οντος, τοΰ ζώντος θεοΰ.

Ό  "Εγελος πρεσβεύει ομοίως τον τ αυτισμόν' άλλ' ή 
διδασκαλία αύτοΰ διακρίνεται της φιλοσοφικής θεωρίας 
τοΰ Σ χέλλιγγίου  δί Ιδιαζούσης τινός μεθόδου τής άναπτύ- 
ξεως καϊ εκθέσεως τών εννοιών της. Ό  μεν Σχελίγγιος ε- 
γνώρισεν οτι αί εννοιαι, αί φέρουσαι τόνλογικόν τύπον τής 
κατ' εναντιότητα ή άντίφασιν άντιθέσεως, δεν είναι έπιτή- 
δειαι νά παραστήσωσι την απόλυτον ταυτότητα, οΰτε νά 
όδηγήσωσιν είς αυτήν τον φϊλβσ ο φούντα.' οθεν παρεδέχθη 
πρός τούτο την κατ' αυτόν άμεσον και καθαράν τού νοός 
εποπτείαν. Ό  δ’ "Εγελος μετεχειρίσθη πρός εΰρεσιν και 
καϊ παράστασιν τής απολύτου ταυτότητας ιδίαν μέθοδον, 
τήν οποίαν λογικήν μέθοδον άπεκάλεσε, καϊ κατά τήν 
οποίαν μεταξύ δύω αντιθέτων διορισμών ζητείται κα'ι εϋρί- 
σκεται ό υψηλότερος ,είς τον όποιον εκείνοι συμπίπτουσι^ 
τουτέστι παύουσι νά άντιφάσκωσι πρός άλλήλονς κα'ι y 
άναιρώσιν άλλήλου;, κα'ι παρουσιάζονται ώς αναγκαία 
ρ-τοιχεΐα συμπληρούντα άλληλα προ ; παραγωγήν θετικού
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τίνος. Α ία  τής μεθόδου ταύτης ήγωνίσθη ό "Εγελος νά εκ~ 
6 ear/ τό σύστημα τών αληθών ιδεών, α ί όποϊαι εχουσιν 
ίν^αύτω υποστα τ ικ ήν  καϊ άνθυποστατικήν αξίαν , και νά 
απόδειξη την φιλοσοφίαν τέλειαν αύταποκάλυψιν τοΰ α
ληθούς οντος. Ίδον η θεμελιώδης ιδέα τοΰ συστήματος του* 
Είς τήνένότητα τοΰ απολύτου καί τα, πάντα περιλαμβά
νοντας οντος συνέρχονται κα'ι συνενώνονται ολα τά αντί θε- 
να, τό ιδανικόν και τό πραγματικόν, τό υποστατικόν καϊ τό 
άν9νπο~ατικον, το γενικόν καϊ το μερικόν, το εν καϊ το πολλα- 
7τλοΰν, το άπειρον και το πεπερασμίνον, το αιώνιον κα'ι τό 
φθαρτόν, ή ουσία και το προσόν, τό εσωτερικόν καϊ το εξωτε
ρικόν, ή δύναμις και το αποτέλεσμα, τό πνεΰμα καϊ η φύ
σις. Ά λ λ ’ αύτη τών αντιθέτων ή ενωσις δε είναι στερεά, 
ττεπηγυϊα καϊ ακίνητος μονής· ή 7)ανδεχής αντη μονάς είναι 
μάλλον άναρχοι, καϊ ατελεύτητος κίνησις κα'ι ροή, πρόοδος 
α'ιωνία> δία τής όποιας καϊ είς τήν οποίαν ό απόλυτος καϊ 
κατά τούς ίδιους του μόνον τύπους καϊ νόμους ανεξαρτήτως 
ενεργών νοΰς εμφανίζει καϊ ’πραγματοποιεί τό πλήρωμα 
τών καθαρών του εννοιών, και ο ϋτως έξαντικειμενούμενος 
αποκαλύπτεται αυτός είς εαυτόν καϊ γνωρίζει αυτός εαυτόν. 
Είς τήν απόλυτον ταύτην κίνησιν καϊ ροήν, ή ενέργειαν 
παρατηρούνται τρεις μεταγενέσεις, ι) τροπαί, ή μεταβατι
κοί καταστάσεις· πρώτον ή τη; καθαρά; καϊ καθ’ έαυτήν 
εν τη νοήσει νπαρχούσης Ιδέας, β ’. ή της έτεροιουμένης, 
εξαντικειμενουμένης ή εξ εαυτης  είςτά ’έξω προβαινούσης 
ιδέας, ήτοι της φύσεώς, καϊ γ . ή της έκ χβΰ ετεροίου είς 
έαυτήν παλινδρομούσης ιδέας, ήτοι τοΰ εαυτό θεωροΰντος 
πνεύματος. Τό πνεΰμα άρα είναι καθ' εαυτό ή εκ της φύ~ 
σεας, ή τής ετεροιώσέως καϊ εξωτερικής ϋπάρξεως είς έαυ- 
τήν παλινδρομούσα άπειρος ιδέα.

Λεν είσερχόμεθα ενταΰθα είς τήν δυσχερή εξίτασιν, άν 
τά φιλοσοφικά συστήματα τοΰ Σ  χελλιγγίου  καϊ Έ γέλου  
φέρωσιν είς τον Πανθεϊσμόν, ώς τινες τών προς αυτού; 
άντιφιλοσοφούντων λέγουσιν, η άν ώς έκ της άρχης των 
$ν επιτηδα,ότερα, νά σνμβιβάσωσι τάς άντιΟέσεις, συνά-
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δοντϋ περισσότερον με τής χριςιανικής πίστεως τα δόγ
ματα, ώς οί οπαδοί αυτών κα'ι ΰπερασπισταϊ διατείνονταν 
Ο,τι ενταύθα, κρίνομεν σκοπιμον να εϊπωμεν είναι ότι τό 
σύστημα τού Έ  γάλου συγχέει και συμμιγνύεΐ/ τούς λο γι
κούς διορισμούς με τούς μεταφυσικούς, διδων πραγματικήν 
ΰπαρξιν εις λογικάς αφαιρέσεις καϊ αναλύσεις, ώς εν ίδίω 
καιρω καϊ τόπω Άελομεν δείξη.

Τίνα λοιτίον 3ελομεν παρακολούθησή εις την εκθεσιν 
τών μεταφυσικών μας θεωριών·, 'Ιδού το ερώτημα, το 
όποιον άπαντώμεν ενταύθα. Άποκρινόμεθα οτι ό φϊλοσο- 
φών πρέπει νά δεχηται εκείνο μόνον, περϊ τού όποιου εχει 
άποχρώντα λόγον τ  αυτόν είπεϊν πρέπει νά βαδίζω κατά την 
ιδίαν του πεποίθησιν καϊ νά μη παρακολουθώ τυφλώς 
τούτο ή εκείνο τό σύστημα. Οθεν ό τρόπος τού φιλοσοφεΐν, 
το όποιον άποδεχόμεθα είναι εκλεκτικός. 'Όχι^διότι οντος 
είναι πάντοτε καϊ εν πασιν ορθότερος ώς πολλοί διατείνον
ται. Τά εκλεκτικά φιλοσοφήματα φαίνονται μάλισ τα  ττολ- 
λάκις πολύ άτοπώτερα καϊ αυτών τών άτοπων συστηματι
κών διότι λαμβάνοντα εκ διαφόρων συστημάτων στοιχεία, 
ετερογενή τά συνάπτουσι μετ' άλλήλων καϊ άποτελούσι 
σύμμικτον είδος κάποφωλιον τέρας.

Άποδεχόμεθα τον εκλεκτικόν τρόπον τον φιλοσοφεΐν, 
διότι κάνέν σύστημα τών όσα εγομεν προ οφθαλμών δίν 
μας φαίνεται εςηριγμένον καθ' όλα αΰτοΰ τά μέρη είς λό
γον άποχρώντα, άλλ' άλλα έν άλλοις αρτιμελή, άλλα. εν 
αλλοις χωλαίνοντα" διά τούτο ζητούντες τον. άποχρώντα 
λόγον εν πασιν άναγκαζόμεθα νά τροποποιησωμεν αυτά εν 
πολλοΐς. Διά τον αυτόν λόγον θεωρού μεν μεν άναγκαίαν 
καϊ απαραίτητον τήν κριτικήν τού ανθρωπίνου γνωστικού 
είς σύστασιν ΰγειούς φιλοσοφίας καϊ σώφρονος, δεν άπο- 
φαυλίζομεν όμως πάσαν άλλην απόπειραν τής έ'ξηγήσεως 
τών οντων Ηαϊ λύσεως τών ΰψιστών ζητημάτων τής αν
θρωπότητας, στηριζομένας ίσως ε'ις υποθέσεις καϊ οχι είς 
άρχάς τοιαύτας, είς τάς όποιας άναβαίνομεν, όρμώμενοι 
από τίνος θετικόν, καϊ παρακολουθούντες άπαρεγκλίτως
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τή? διανοήσεώς μας τό? μίτον. ΈττειΒη και αί υποθέσεις 
άποκτώσι δετικήν βεβαιότητα, οταν τα εξ αύτών συνεπώς 
εξαγόμενα συμφωνώσι με τά πράγματα , Βιά τοΰτο και 
τα φιλοσοφήματα, τά στηριζόμενα είς ΰποθετικας μόνον 
άρχάς, είναι αποδεκτά, οταν βεβαιώνται e/c των επομένων. 
Ε s' εν μόνον είναι χρεία πάντοτε νά προβ-έχωμεν, νά Βια- 
στέλλωτ/εν ΒηΧ· πανταχοΰ το κατ’ επιστήμην άπο τοΰ εξ 
ΰτοθέσεως κα'ι νά μη συγχέω μεν το εν με τό άλλο. Περί 
τι?? διαιρέσεως και τάξεω? των μεταφυσικών ζητημάτων 
δεν Χέγομεν ενταΰθά τι, Βιότι θέλει γνωσθη τοΰτο βαθμη
δόν έξ αύτη; τη{ παραδόσεων.



Μ ε χ μ ε τ  Ά λ η  Π ά σ α ς .

Πρϊν είτχωρήσωμεν είς τά ενδότερα της προ μικρόν 
veicpas Αίγυπτου, μη διαφε ρούσης άττο τάς εμψύχους Μω~ 
μίας, τάς όποίας*περικ\είουσιν οί τάφοι, της, ας στήσωμεν 
ολίγον τά βλέμματά μας εί; εκείνον τον άνδρα, οστις την 
εδόξα σε και την ηύξησεν.

Έ ν  ετει 1151 της Α ίγείρας  [ καί καθ' ή μας, 1773 j 
άττοθανών είς τήν Κυβέλαν, μικρόν λιμένα τοΰ Έ γιαλετίου  
της *Ρουμίλίας, πτωχός τις αξιωματικός της Τουρκικής 
χωροφυΧα,κής, άφεϊς ίταϊδα τετραετή afeyov, άπορον 
καί, το χείριστον, ορφανόν συγγενών και φίλων. Ό  
'Αγάς, καθο ίνσπλαγνος, εφερεν είς την οικίαν του τ° 
τταιδίον τοΰτο, καί τό εδίδαξεν ο ,τι ενομίζετο \τότε παρά  
τοΐς Οθωμανοΐς ώς τελειότης τής κα\?]ς άνατ ροφής, δηλα
δή την ιππευτικήν τήν άσκήσιν το ΰ  Τζιριτίου, τής Κα- 
ρ%3ίν·χς και τοΰ ξίφους. Τό παιδίον τοΰτο ητον ό Μ εχμ έτ  
Ά λ ή ς , οστις μετά εξήκοντα ’έτη, εμελλε ν’ άνεγείρτ) εν 
κράτος καϊ νά κΧονίση άλλο.

Φαίνεται, οτι ΐ]το πεπρωμένον δί αυτόν, νά ελκύστ/ 
τήν προσοχήν τον κόσμου, μόνον κατά τήν ήΧικίαν εκείνην 
καθ' Ί)ν ή δόξα τών λοιπών πολιτικών άνθρώπων εΰρίσκε- 
ται συνήθως είς τήν παρακμήν “̂της' ή δε περίστασις αυτή 
δεν είναι άπο τάς επουσιώδεις λεπroμεpείaς τής πολυ
μόρφου ζώης του, όταν τις άναλογισθή ότι οί νεανικοί 
χρόνοι τοΰ άλλοκότου τούτου άνδρός, εγηυμονοΰνες τήν 
μέλλουσαν δόξαν του, εν μέσφ άκαθέκτου φ ι λ ο δ ο ξ ί α π α ~  
ρηλθον είς το έργαστήριον τινό; ταμβακοπώλου, όπου ό 
Μ εχμέτ ’Αλής έζησεν ίδιοτεύων, άφοΰ μετά τήν παιδικήν 
του ηλικίαν, εμακρύνθη άπο τήν οικίαν τοΰ Τοπάρχου > 
ώς είρηται. Τοΰτο δέ συνέβη ί'σως επειδή εττρεπεν ό 
αναμορφωτής τής ’Ασιανής πολιτικής καϊ βιομηχανίαί
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νά προετοιμασθη είς τούτον τ όν Βιπλο ύν σκοπον, και ν’ 
μεταβη άπο μιας των χυδαιότερων κλάσεων τής βιομηχα* 
νιας, είς τήν άνωτάτην βαθμίΒα τη ς  Βιοικητικης κλίμακας.

Ά λ λ ά  καϊ αντη ή ασήμαντος νεότηςτον ειχεν αναλογίαν 
τινα μέ το γήράς το ν  δίότί, τις δ:ν 3εωρεΐ εις τούτον 
τον πρωτόπειρον 'έμπορον, οστις, μ ε  ενιαύσιον μισθόν ολί
γων τινών Τουρκικών γροοίιΐν, κατωρθωσε ν απόκτηση 
έργαστήρτον, νά σνστήση νπόληψιν, και ν αναδειχθη· 
καί τοί μη γινώσκων το γράφαν και αναγινώσ κειν, εις των 
πλονσιωτέρων εμπόρων τού Σ^νζακΙον, τις 8εν θεωρεί, λέ
γω, οτι εκτοτε ενυπήρχεν είς αυτόν τον άνθρωπον το 
σπέρμα τήζ περί τά οικονομικά επιτήδειοτητός τον, Βια 
της όποιας Ζμελλέ ποτε δ μονοπ ώλης οντος, ν απορρο
φήσει τον πλούτον τής Αίγυπτον, Βιά να τον αποΒωση πά
λιν εις αυτήν διά καρποφόρων εργασιών, και Βι ηθοποιών 
Βεσμοθεσιών; Μήπως ό ζήλος, τον όποιον άλλοτε εΒειξεν 
αύθορμήτως, ώς πιστός υπήκοος, προτεινας τας εκΒονλεν- 
σεις τον διά νά κα θνποτάζη τό απειθούν εις την φορολογίαν 
χωρίον, επειτα δε λαβών την αρχηγίαν της χωροφυλακής 
καθώς ποτε δ πατήρ τον, καϊ ελκυσας εις ενεΒραν τους 
τέσσαρας σημαντι κωτέρονς τών κατοίκων, τους ηρπασεν 
από τάς χεΐρας τον έναντ ιουμένον λαον, μήπως, λεγω ο 
ζήλος οντος δεν ε’ιτρόδιδεν εκτοτε τον φιλοκερΒή εκείνον 
ζήλον, και εκείνο τό εκ τόλμης και πανονργίας άνάμιγμα. 
τά όποια εχα ρακτήρισαν τον Μ εχμετ Ά λ ή ν  είς άλλην φά- 
σιν τής ζωής του·,

Ά λ λ ’ ας άφήσωμεν κατά μέρος τάς τοιαυτας προσωπι-  
κάς λετϊτομερίας, και άς άναδρά μωμεν εις την εποχην 
από τής όποιας το όνομά του evodrai με τήν ιστορίαν, 
οτε η εκστρατεία τών Γάλλων τον προσήλωσε διά παντός 
είς την Αίγυπτον, τής οποίας προσιΒιάσθη τήν τύχην, καϊ 
τήν όποιαν ίπροίκισεν ουτος με κολοσσαί.ι καϊ ενΒοξα 
σχέΒια> γενόμενος παράδειγμά τή ; τεράστιον συναρμογήί 
καϊ σ υ ν  ι ζ ή σ ε ω ς  τών Βιαφόρων σνμβεβηκότων, Βιά 
Vwv όποιων σι^δέα ό Οΐφαγός τούς κρίκους πάσης ιινθρω-
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πίνης προόδου! — Ψήφισμα  τ ον Διρεκτορίου τής τότε ΓαΧ- 
Χικής Κυβερνήσεως είχε.' εκσφενδονίσω ποΧνάριθμον 
στρατόν είς τά? οχθας τον Νείλον, καϊ άπέσπασεν άττο 
τήν μικρχν σφαΐράν του Μακεδόνα έμπορον, οστις εμεΧΧε 
7Γοτέ ν’ άναζωπυρήση το φως τον πολιτισμού ειτιΧάμψαν 
είς τά ερείπια τή ; Μέμφιδος Βιά τής επιφανείας τών ΓάΧ- 
Χων ! Μόλις Βιεσπάρη ή φήμη τον μεΧετωμίνον πολέμου, 
καϊ άμεσο)ς ό Μ εχαέτ  ’̂ 4λ»)ς κινούμενο; άπο άκάθεκτον 
φυσικήν τινά άρμην αναχωρεί Βιά την Αίγυπτον, οπου, Βιά 
τή ; προσεγγίσεώς του με τον νοήμονα εκείνον λα.όν,' εμεΧ 
λε ν’ άναπτυχθή 6 μεγαΧεπίβοΧος νονς του, οςις 
ακόμη Βεν έγνώριζε τήν ίΒίαν αξίαν του. Ό  άνθρωπος τής 
Βύσεως, ό Ναπολέων υπάγει νά ηλεκτρίση με το βλέμμα  
του εκείνον, οστις μίλΧει νά δοξάση καϊ νά ζωογόνηση τήν 
’Ανατολήν, ώττε, ενώ ή Α ίγυπτος καταπίπτει είς τούς πό- 
8α; τών ΠυραβίΒων, ή καταστροφή της καθίσταται προς 
αύτήν γονιμωτέρα τή; νίκης, Βιότι μεταξύ τών ήττηθέντων 
εΰρίσκεται καϊ ό Μεχμ'εμ Ά λή ς . {Με τούτο Ιμόνον το μά 
θημα, τό όποΐον εξέλχβιν ή προληπτική  των ’Οθωμανών 
αναλγησία ώ; άποτέλεσμχ αναλλοίωτου τίνος προωρισμοΰ, 
εννόησεν ο Μ εχαετ Ά λ ή ;  τϊ εστϊ πρόοΒος, τάξις, επιςήμη, 
πολιτισμό;, ενϊ λόγω, τι εστϊν Ε  ύρώπη.

Καθόλου είπείν ό Μ εχμ ετ 'Α λή -, οφείλει την αύξησίν 
του, ποτε μεν είς τάς ραδιουργία» του, ποτε δέ εις τήν 
ιδίαν αύτοΰ $έλησιν, Βιά τών οποίων εξύφανεν άφ'^εαντον 
καϊ μόνος τον ιστόν τών υποθέσεων του· Κυρίως όμως, δύω 
περιστάσεις συνετέλεσαν είς τήν φιλοΒοξίαν του, τάς ό
ποιας χωρίς αυτός νά προϊύή, καϊ νά τάς προδιάθεση Βιά τή ς 
επιρροής του, έ&υνήθη τρόπον τινα νά τάς οίκειοποιηθή κα1, 
νά τάς μίταχειρισθή  j ώ; μέσα τής αύξήσεώς το ν  πρώτη 
Ί οιτων^ειναι ή εκστρατεία, ώς εϊπομεν, τών ΓάλΧων είς 
την Αίγυπτον, καϊ δεύτερα ό πόλεμος τών Οθωμανών κα- 
τα τών ΜαμαΧούκων. — Καϊ είς μεν τήν πρώτην περίοδον, 
° Μ εχμετ Αλής συγ-χεύμενος μεταξύ ί τών υποδεεστέρων 
κλήσεων, δεν ίφερεν ακόμη πρόσωπογ σημαντικόν και ενερ·



γητικόν, ώστε καν yVai αληθές, ότι βκτοτε ετταρουσιάσθη 
φέρων τον τόπον τοΰ Ευρωπαϊσμόν, διά τοΰ όποιον άνε- 
μόρφωσεν έπειτα την ’Ανατολήν,\ούχ ηττον όμως τό toioV' 
τον έπήγαζεν άπο ενδόμυχόν τινα καϊ θεωρητικήν ροπήν, 
από τήν οποίαν δει1 έδύνατο ακόμη νά ώφεΧηθη άμέσως, 
καϊ διά τοΰτο άν καϊ θεωρητικώς εφαίνετο ανώτερος τών 
συμπατριωτών του, πρακτικώς υμως e μεν εν ολως διόΧον είς 
δευτεραν τάξιν. Ά λ λ  είς τον κατά τών ΜαμουΧούκων πό- 
Χεμον, λαβών ταχέως τήν σημα ντικωτέραν θέσιν, έπλήρω- 
σε τήν σκηνήν καθ' ολον τό διάστημα της μακράς ταύτης 
τρ:ιγωδίας, ώστε ή βιογραφία του κατέστη ή ύπόθεσις 
αύτοΰ τοΰ ίδιου δράματος. Καϊ Τψόντι, άπαριθμοΰντες τά 
θύματα όσα 'έπεσαν τότε ΰπ αύτοΰ, οί απόγονοί μας θέλου- 
σιν έρωτα μίαν ημέραν ποιον είδος τόΧμης τον ώθησεν είς 
εκείνον τον Χαβύρινθον τών αίμα τ  οστνγών περιπλοκών ! 
‘I I  άναγεννηθεΐσα Αίγυπτος Άέλει άποκ piOf) υπέρ αύτοΰ.

Έ ν  τούτοις επειδή άνεφεραμεν τάς κυρι ωτέρας π ερ ν ά 
σεις τής νεότητάς του, ίσως δεν είναι περιττόν νά όμιλήσω- 
'χεν έμπαρόδω καϊ περϊ της άρχης τών είσέπειτα εχ 
θρών του Μαμαλούκων.

Περί τά μέσα τοΰ ι γ . αίώνος καϊ προ της έκστρα_ 
τείας τοΰ άγιου Λουδοβίκου κατά της Αίγυπτου, ό 
Σουλτάνος ΜαΧέκ Σάλας δισέγγονος τοΰ Σαλαδίνον κα\ 
εγγονος τοΰ Μ αλεκ  ’.4δελ, ήγόρασεν άριθμάν τινα νέων Κ ιρ
κασιών, τούς οποίου; διώρισε σωματοφύλακας του. Ή νο-  
μασθησαν δε ΜαμαΧοΰκοι, ο έστϊ πολεμικοί αιχμάλωτοί· 
rj δούλοι, άλΧά μετ' ού πολύ κατήντησαν δούλοι β ασ ιλείς’ 

<*' Ό  τρόπος τοΰ Σουλτάνου, [ αναφέρει ό Κ. Ζοα νβίλο;^ 
5, ήτον τοιούτος ώστε, οταν τις εξ αυτών τών ιπποτών εί- 
,ι χε θησαύριση, ώστε νά μ  ήν εχη  πΧέον τήν ανάγκην τον, 
>, τοΰτον ό Σουλτάνο;, φοβούμενος μή τον άντιποΧιτευθτ) ή 
» τον φονεύσι<j, τόν συνεΧ άμβανεν και τον κατεδίκαζε νά 
,, άποθάντ] είς τάς φύλακας, άρπάζων παν ο,τι είχον αί 
ι, γι,ναΐκες η τίϊ τέκνα του. ” \4 λλ ’ άντϊ τοΰ διαδόχου τοΰ 
Ρηθέντος Σουλτάνου, έτταt-αστατηταντες οί Μαμαλοΰκοι

ΒΙΟ ΓΡ ΑΦΙΑ.  251



2ό2 ΒΙΟ ΓΡ Α ΦΙΑ

κατά τοΰ τοιούτου δεσποτισμον, κατέατρεψαν τήν δυνα- 
στείαν τών ’Αγουβιτών, καϊ οίκειοποιήθησαν τον 3ρόνον, 
τον όποιον διατήρησαν τρεις σχεδόν αιώνας, εναντίον 
τών προσβολών τών Χριστιανών, Τούρκων καϊ τοΰ Tap ■ 
μερλάνου ή Τιμουρλεγου, και μ' όλους τούς μεγαλητέρους 
ετι κινδύνους, είς τού; οποίους ήσαν εκτεθειμένοι διά, τον 
ταραχοποιόν πνεΰμά των και τάς άκαταπαύστους διαι
ρέσεις των,

Τελο; πάντων, βοηθούμενος, από τάς τοιαύτας ταραχάς, 
Σουλτάν Σελήμ ό ά. εκυρίευσε τήν καθέδραν των, έν ετε> 
1517, εκρέμασε τον Σουλτάνον των είς μίαν τών πυλών τοΰ 
Καίρου, καϊ άνέθετο είς ενα πα,σάν η αντιβασιλέα τήν 
διοίκησιν τη; Αίγυπτου, άναδειχθείσης επαρχίας τοΰ 'Οθω
μανικού Κράτους. 'Α λλά  διά νά, άντισταθμήστ) τήν δύνα- 
μιν τον τοποτηρητον τόύτου, κλ! διά νά τον κατέχη πάντο
τε είς τήν υποταγήν του, συνέστησε ολιγαρχίαν εξ είκοσι- 
τεσσάρων Βέϊδων Μχμελούκων, ώστε τοιουτοτρόπως ώρ- 
γάνισε μάλλον τήν αναρχίαν, καθότι ή τοιαύτη διαίρεσις 
τη ; εξουσίας επέφερε τάς μεταξύ τών πασάδων και τών 
Β είδον διηνεκεϊ; εχθροπραξία;, ώστε μόνος ό εξωτερικός 
πόλεμος εφερεν ενίοτε άνακωχχς είς τον εσωτερικόν. Έ κ  
τούτων άρα εΰκολον είναι νά σνμπεράνη τις ποια ύπηρξεν 
·>) οίκτρά τοΰ τόπου κατάστασι; έν διαστήματι ολοκλήρων 
τριακοσίων ετών,

Είς μάτην ή Αίγυπτος, ητίς πάντοτε παρουσιάζεται 
είς τήν σκηνήν τών ανθρωπίνων πραγμάτων, διεμαρτυρ ήθη 
κατά τής ολέθριας παρουσίας αυτών τών ’Ασιανών, άρ· 
νουμένη είς τα, τέκνα των, τήν άδειαν τοΰ βιοΰν, τήν ο
ποίαν 'είχε παραχ-αρήτει τό κατ’ άρχάς είς α υ το ύ ; ,  και 
τήν οποίαν επιδαψιλεύει τοσοΰτον άφθόνωΐ είς άλλα; φυ
λά;· Ανίκανοι νά πολλαπλασιασθώσι διά τη . τεκνογονία;, 
συνεκροτήθησαν άπο άρπαγά; άλλων νέων Καυκα,σίων κα
τά μίμησιν τών συμπατόρων των, κα'ι διά νά έξευτελίσωσι 
τρόπον τινα τά δικαιώματα τοΰ αίματος, άττο τα όποια ή 
φύσις τούς άπεξένονεν, έκήρυξαν τό αξίωμα τοΰ Βέη ώ5
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Ασυμβίβαστον με την κατάςασιν παντός απογόνου Μ α- 
μελούκου, καί ούτως επεφύλαξαν άποκλειστικώς την Βύ- 
ναμιν είς εκείνους εξ αυτών, όσοι εζωγρήθησαν η ηγορά- 
σθησαν, ενί λόγω, μόνον είς τους σκλάβους, είς τούς Βού- 
Χους" ή Βουλεία Χοιπόν ώς μόνον μέσον της κοινωνικής των 
αύξήσεως, κατέστη ό πρώτος τίτλος της εύγενείας των, 
καϊ τοιουτοτρόπως επρόσφεραν τό μοναΒικόν θέαμα, τον 
νά παρουσιάζωνται συγχρόνως ώς στρατός, ώς σώμα πο·λι· 
τικόν, καί ώς ολόκληρος κοινωνία στείρα κα'ι άγονος από
βλητος παρά τοΰ κόσμου και παρά τών ανθρώπων, Βιατη- 
ρουμένη Be προ τριών αιώνων Βιά τής υιοθεσίας, Βιά της 
αρπαγής και Βιά της λεηλασίας, όταν ό Σονλτάν Σελήμ  
ό γ  . άπεφάσισε νά άποσπάστ) τήν Αίγυπτον άπό τήν όλε- 
θρίαν Βυναστείαν των.

Πολλοί εκ τών ΒέϊΒων είχον ήΒη εμπέσει είς τάς π α γ ί
δας τών ΰπαΧΧήλων τής ’Οθωμανικής πόρτας. Κατά Be 
τό έτος 18Γ2 ό Μ εχμετ Ά λ ή ς , οστις άλλοτε υπήρξεν αρ
χηγός τοΰ στρατού είς τον κατά τών Γάλλων πόλεμον, Βιο- 
ρισθε'ις πασάς τής Α ίγυπτου, Βιετάχθη μυστικώςνά κατα- 
στpe\lsrj τούς πολεμιστάς και τούς αρχηγούς των και νά 
Βιευθύντ] κατ' αυτών όσα ε’Βύνατο στρατεύματα" ά λλ’ ή εκ 
τέλεσις τοΰ τοιούτου τολμηρού εγχειρήματος άπέκειτο tii 
άλλον ίσχυρότερον βραχίωνα. Και μ' ολον τοΰτο ή πρώτη 
περί τού έργου τούτου ίΒέα είναι γέννημα τοΰ ρηθέντος 
Σουλτάνου, όςΊς φαίνεται ότι είς τό πολιτικόν ςάΒιον προη- 
γήθη τού Μ αχμούτη και τού Μ εχμετ  ’Αλή, Βιά νά τούς 
νποΒείξη τον Βρόμον ούχ ηττον η τούς σκοπέλους τών πο
λιτικών νεωτερισμών.

Δεκαπέντε περίπου χιλιάΒες άνΒρών συνήχθησαν υπό 
τάς σημαίας τοΰ ρηθέντος Σατράπου, άποτβλοΰιτες συνα- 
γελασμόν άλλόκοτον εξ ανθρώπων παντός μέρους τής 
Ασίας, έκτος τής Αίγυπτου, Βιά τήν κυριότητα τής όποιας 

ήτοιμάζοντο νά έλθωσιν είς χεΐρας, και ητις, με μόνην τήν 
ερήμωσίν τη\ είχε μεθέξει είς τάς Βιενέξειι, τών όποιων 
,αύτη υπήρχε τό αντικείμενον και τό θέατρον, Κυρίως δβ
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τό πεζικόν εσνγκειτο εξ 'Αλβανών, Τούρκων και Βαρβαρε- 
ξων. Το δέ 'Ιππικόν, ?ιν καϊ όλιγώτερον κατά τον αριθμόν, 

7/τον ο μ  ως κα'ι αυτό άνάμΐγ μα, εκ τυχοδιωκτών παντός τό
που, αποτελούν τοΰτο τό είδος τών προδρόμων |~Eclr.i· 
reurs]j, τούς οποίους οί Τούρκοι οιομάζουσι Λελίδε 
αλλά τό ' στράτευμα δλον τοΰτο ώς μη δυνάμενον άφ' 
ίαυτοΰ νά καταττο\εμήση τών Μαμαλούκων τό Ι π π ι 
κόν, τό όποιο ν, κατά την εκφρασιν τοΰ Βοναπάρτου, είναι, 
τό πρώτον ιππικόν τοΰ κόσμου, 'έμελλε νά ένισχύεται άπό 
τά πάθη καί τήν ζηλοτυπίαν έξ ών ησαν διτρρημένοι οί 
άντίααχοί των, διότι κινούμενοι άπό τυφλήν φιλοδοξίαν, 
οί Βέίδες ησαν πάντοτε έτοιμοι νά θυσιάσωσι τό κοινόν 
συμφέρον των είς τό άτοαικόν .

Ε ίς τοΰτο τό πρώτον στοιχεΐον της ελπ ιζομένης επιτυ
χίας, ό νεος Ά ντιβασιλεύς ενόμισε κατάλληλον νά πρόσθε
σή καί άλλο, άναθέμενος την αρχηγίαν ενός μέρους τοΰ Ορα
τού, είς τον Μ εχμετ Ά λη ν , τον μετ' αύτοΰ στρατευσάμε- 
νον κατά τοΰ τελευταίου πολέμου, χαί δόντα δείγματα  
ανδρείας και φρονήσεως· άλλ επειτα άποπλανηθεις, ά~έ
βαλε τούτον τόν μόνον άνθρωπον, ότε έδύνατο νά συντελέσρ 
ώς άληθες στήριγμά  του· διότι άφοΰ τά στρατεύματά τ  ου 
i νικήθησαν πλησίον τού Ααμανχούρ, οί μέν αρχηγοί των 
απέδωσαν τό σφάλμα είς τόν Μ εχμετ Ά λ η ν , κατηγοροΰν- 
τες αυτόν ώς χαΰνον και δόλιον, ό δε Σατράπης πεισθείς 
ίταραδόξως ενέδωκεν είς την συκοφαντίαν ταύτην.

Είς μάτην ό κατηγορούμενος άτεδείκνυεν, ότι δεν έμα- 
κρύνθη τη ; μάχης, είμη διά νά ενεργήση άφευκτον τινά 
αντιπερισπασμόν, τόν όποιον μάλιστα είχε προο-υμφωνήσει 
με τούς λοιπούς στρατηγούς. Ή  συνέπεια, τούτων πάντων 
ΰπηρξεν η καθαίρεσίς του.

Παροργισθε'ις εκ ταύτης της πτώσεως, ο Μεχυ,ετ Ά λ ή ς  
συνδιαλάττεται με τούς Μαμαλονκους, συνδέει συμμαχίαν 
μεταξύ αυτών κα'ι τών Ά λβ ινώ ν , άνοίγει είς τόν Βεην τάς 
■πύλας τού Κα'ίρον, κα'ι βιάζει Toy Μαχμ,οντ Χουσρέφην νά 
καταφύγΐ) είς την Ααμιετην οπου ό αντίπαλος τρέ
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χει νά Ίον πολιορκητή καϊ νά τον συλλάβτ], Έ ξ  εκείνης 
της ή μέρας χρονολογείται ή πολιτική επιρροή τον Μ εχ- 
μέτ Ά λ ή .

Φαίνεται ο τι ή 'Ανατολή καθο ούσιωδώς συντηρητική 
κα'ι στάσιμος εν μέσω των αναρχικών αταξιών, άποστρέφε- 
ται τας τελείας καταστροφάς, αί όποΐαι διά μιας καταλύ- 
ουσι καί τήν πραγματικήν και τήν δικαιωματικήν εξουσίαν 
[le fait et le droit]· διά τοΰτο καί τοι, κρημνίζουσα τάς 
βεσμοθεσίας, ονχ ηττον ομως σέβεται πάντοτε τούς εξωτε
ρικούς τύπους. Δύναταί τις νά εϊπΐ) ακόμη, οτι είς τήν ’Α 
νατολήν αί επαναστάσεις φείδονται των πραγμάτων καϊ 
προσβάλονσι μόνον τά πρόσωπα. "Οθεν, κρημνίζονται μέν 
οί διοικηταϊ, σώζονται δε αί διοικήσεις· διά τοΰτο άν καϊ 
προ τριών αιώνων οι Μαμελοΰκοι συνεκρούοντο κα'ι σννε- 
πολεμοΰντο με τούς αντιβασιλείς της Αίγυπτον, μ ’ όλα 
ταΰτα τά έθιμα της ετερογενούς ταύτης μορφώσεως χρο
νολογούμενης άπο τον ά. Σαλίμη, δεν ελαβον κάμμίαν 
αλλοίωσιν, μήτε 'έγινε τότε, μεταξύ τών δύω διαψ,αχομένων 
μερών, κάμμία πολέμου κήρνξις· ώστε καν εφονεύειο ί) κα- 
θρρεΐτο ο δείνα Σατράπης, ούχ ηττον ό διοικητικός μη
χανισμός τοΰ Διβανίου δεν έπαυε τοΰ νά κινήται πάντο
τε καϊ άναλλοιώτως, διότι διωρίζετο αμέσως άλλος Βεζίρης, 
όστις ελάμβανε μυστικάς διαταγάς εκδ*κήσεως, ενώ ό 
Σουλτάνος εσπευδεν επισήμως νά εγκρίνη τήν ανταρσίαν 
φοβούμενος μήπως εξνπνήση τήν προσοχήν τών αποστατών 
κατά της εν άποκρύφφ μελετωμένης ποινής, ή πολλάκις 
διά νά άποφύγη τήν άνάγκην της φανεράς καϊ άννποκρίτου 
τιμωρίας. Οί δε Μαμελοΰκοι ειχον διατηρήσει τήν επ ι-  
κρατήτασαν συνήθειαν τοΰ νά εχωσι παρά τή Κυβερνήσει 
&'α αντιπρόσωπον, ονομαζόμενον Σείκ 'Έ λ  Βιλέδ, ήτοι 
Αήμαρχον [Clief des V illages] οστις έφρόντιζεν είς τάς 
αΡχάς νά τοΐς κοινοποιή τάς διαταγάς της Ύψηλότητός του, 
«λλ’ δτε εκείνοι ϋπερίσχυον, ό ’Αντιπρόσωπος ουτος ηλλα - 
& μορφήν, εδιδεν άντϊ τοΰ νά λαμβάν$ διαταγάς, άντϊ 
0ϊήρου καθίστατο αύτ'ο; κύριος καί δεσμοφύλαξ, καϊ έσφε-



τερίζετο τήν αρχήν, τής οποίας μόνος ό τίτλος εμενεν είς 
τον ’Αντιβασιλέα, ώστε τοιουτοτρόπως εφαίνετο τότε ή 
Αίγυπτος, ότι ειχε και αυτή άλλους Κονροπαλάτας 
(Maire du palais) .

Τοιαύτη ήτον ή τότε κέρινους πολιτική, καθώς εν παρά- 
δφ τήν δ^ΎΡ άγαμον άνωτέρω, ότε διωρίσθη νεος Σατρά
πης παρά τοΰ Σελίμη διά νά εκδικηθή τούς εχθρούς τοΰ 
Μ εχμετ Χουσρέφη. Ό  ’ 4λή  Τζεζαερλής [οίίτω? ώνομάζε- 
το] μ ’ όλον οτι ύποπτο πρόσχημα τής πραότητος και τής 
μακροθυμίας ύπέκρυπτε τάς αληθείς οδηγίας, τάς όποιας 
εϊχβ λάβει, ούχ ήττον'ή νέα συμμορία έδείκνυε και προ ? 
αυτόν τ ψ  αυτήν απείθειαν. Ό  δε Μ εχμετ Ά λ ή ς  προβλέ- 
7των τό οφελος, οπερ έδύνατο νά άπολαύστ) μίαν ημέραν, 
πρώτον μένύπέθαλπε την αναρχίαν, επειτα δέ ρίψας τό 
προσωπείο ν, εβοήθησεν αναφανδόν, όμοΰ με τούς ύπ' α υτόν 
Αλβανούς, την ανταρσίαν τών Βεϊδων, οϊτινες μετ' ού πολύ 
κατέστρεψαν τόν Τζεζαερλήν · άλλ’ ό μεν Μ εχμετ Ά λή ς  
ίτεριωρίσθη μόνον είς τό νά φυλάκιση τον Χουσρέφ πασάν. 
οί δέ Βέϊδες προήγαγον τήν εκδίκησιν άστε και νά φονεύ- 
σωσι τόν διάδοχόν του ·

Το αξίωμα τοΰ πρώτου Σ ε ίκ 'Έ λ  Βεδέλ, ηΔημάρχου, καί 
ή διαχείρησις τών πολιτικών υποθέσεων είχε μείνει, μετά, 
τήν καθαίρεσιν τον Μ εχμετ Χουσρέφη, είς τάς χεΐρας ενός 
τι-νός 'Οσμάν Βαρδιός. ’.4λλά μόλις ούτος ό Βέης άπηλλάγη  
τη συνεργεία, τοΰ Μ εχμετ Ά λ ή ,  άπό τόν τελευταΐον διοι
κητήν τόν παρά τή: Πόρτας διορισθέντα, καϊ αμέσως άλλος 
συζητητής εσπευσενά φιλονεικήσ^πρός αυτόν τήν εξουσίαν· 
Ούτος δέ ήν εκ τών αρχαίων συμπολεμιστών του έλθών 
έ~ Α γγλ ία ς , και στηρίζων τάς επί τής Άντιβασϊλείας α
ξιώσεις του είς τήν ειδικήν προστασίαν τής ’Α γγλικής Κ υ
βερνήσεων. Τότε δέ ό Μ εχμετ Ά λ ή ς , οστις μετεχειρίσθη 
άλλοτε τούς Μα μελού κους πρός καταστροφήν δύω Α ν τ ι 
βασιλέων, ήρξατο νά εργάζεται τά πρός καταστροφήν και 
αυτών τών Μαμελούκων διά τών ίδίων των όπλων, συντρι
βών τό οργανον τοΰτο, ώς γινόμενον ήδη πρόσκομμα « ί
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τού? σκοπού·; τον. Καί πρώτον μεν ύπεξάπ m  τ ον πόλεμον 
μεταξύ τών δύω τούτων αντιζήλων Βέϊδων, βοηθών μ& τά 
στρατεύματα του τον Ό σμάν Βαρδισήν, επειτα δέ, άφον 
άπετείναξε τον ύπερασπιζόμενον, ή μάλλον τον άπόστο- 
λον τοΰ 'Αγγλικοΰ υπουργείου, διεγείρει τον λαόν κατ' αυ
τόν τοΰ ίδιον Βερδισή, τον όποιον προ μικροΰ είχεν ανάδει
ξη τροτταιοΰχον, τον κεραυνοβολεί εν μέσψ τοΰ θριάμβου 
του, και τον καταισχύνει νικητήν 'όντα. Μ λλοτε χάριν εκ
δικήσεων είσήγαγε τούς Μαμελούκους είς το Κάϊρον, άλ' ' 
ήδη, άπο φιλοδοξίαν, τούς αποσκορακίζει, ώστε οί μάχιμοι, 
ουτοι άνδρε; καί τοι άνατεθραμμένοι eh τήν ραδιουργίαν καϊ 
τήν δυσπιστίαν, κατά τών όποιων εξεκένωνε προ αιώνων 
τό Διβάνιον όλα τά μέσα την πανουργίαν κλι την δυνάμε- 
ών του, έφαίνοντο όμως ώς χαλαρόν καϊ εύθραυστον ελα τή -  
ριον ενώπιον χθεσινόν ανθρώπου, οστις ήδη είχε κα
ταντήσει δύναμιν ιδιαιτέρα.

'Α π ' εκείνης τη ; στιγμήν, άν ήθελεν, η Άντιβασιλεία, 
τήν Α ίγύπτου ήτον ερμαιον ίδικόν του, καϊ κάνεις άλλον 
δεν υπήρχε διά νά φιΧονεικήση προ; αυτόν τήν θέσιν ταύ
την. ’Α λλ ' ό Μ εχμετ ’Α λής θέλει τάχα  διακινδυνεύσει 
τήν άρτισύστατον τύχην του, εναντίον τήν δνσμενείας τών 
κατ' αύτοΰ λυσσώντων Μαμελούκων, καϊ τοΰ Σουλτάνου, 
τον όποιον εξύβρισε καταδιώξας τούς τοποτηρητάν τον. 
*Οχι βέβαια  ! άλλ’ ών άνθρωπος οξυδερκής παραχωρεί τήν 
Σατρα,πίαν είς eva άπεσταλμένον τήν 'Οθωμανικής Α νλής, 
δηλαδή είς τον πολυθρήλλυτον εκείνον Μ οχαμετ Χουσρέ- 
φην, τον όποιον ειχεν αιχμαλωτίσει, θελων διά τή; παρα
χωρήσεις ταύτην άφ’ ενός μέρους ν' άναβάλη τήν έκδίκη- 
σιν τοΰ Σουλτάνου, άφ’ ετέρου δε ν' άπαυδήση τούν Μ α- 
μ*λουκους,' καταςρέφων, τάς προσβολάν των κατά τον προ* 
κατόχου τον οποίον εμελλεν 'έπειτα νά διαδεχθί), και τοιου
τοτρόπως νά καταστήσω τήν 'Αντιβασιλείαν του είς τά 
μέλλον ηττον όλισθηράν καϊ επισφαλή.

Καί όμων τήν εξουσίαν ταύτην αν καϊ εδύνατο εύκολων 
να διαφύλαξη είς (ατ'ον, δίν ισχυεν /ία! νά τήν άνα,θέσφ 

(ΤΟΜ. Β. ΦΥ,ν Γ.) 18.
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είς άλλον. "Οθεν είς τήν γενομίνην εκλογήν εύρε διαφωνούν
τα ι τούς οπλαρχηγούς και τούς Σαί'κιδας, των όττοίων η 
συνέλευσις άννψώσασα τον διοικητήν της ’Αλεξάνδρειάς Toy 
Χ ουρσϊτ Πασάν, είς την επικίνδυνον τιμήν τοΰ άρχειν ε ’ις το 
Καιρόν και την Αίγυπτον, άπεζημίωσε τρόπον τινά τον 
Μ εχμετ Ά λ η ν  διά την αποτυχίαν του, άναγορεύσασα αυ
τόν Κ αίμακάμην, είτε τοποτη ρητήν τοΰ Βεζίρη.

Ή  διπλή αυτη εκλογή έπικυρωθεΊσα δια Βασιλικού φιρ- 
μανίου, καί αί κατά τών Βέϊδων επαναληφθεϊσαι εχθρο- 
πραξίαι, έχορηγησαν είς αυτόν νέας ευκαιρίας διά να 
εξασθένηση εκείνους τούς όποιους εμελλεν η δη νά θεωρτ} 
ώς προσωπικούς εχθρούς του."Οθεν, ενώ οί μυστικοί του 
απόστολοι προδιέθετον υπέρ αύτοΰ τό Διβάνιον, αυτός 
διοικών τό Τουρκικόν στράτευμα κατέκοπτε τό ιπ
πικόν τών Μαμελούκων, και όμως, μήτε αί ραδιουργίαι, 
τάς όποιας ύπέθαλπεν είς Κωνσταντίνούπολιν, μήτε η 
ακάματος δραστηριότης του είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις 
του, δεν τόν εμπόδιζαν τοΰ νά εμφιλοχωρή προσωπικών 
και είς τάς υποθέσεις της πρωτευούσης της Α ίγυπτου, υπε
ρασπιζόμενος των κατοίκων κατά τών στρατιωτικών αρπα
γών κα'ι γινόμενος αναγκαίος πρός κατάπαυσιν τών στά
σεων, τάς όποιας είχεν ύποκεντήσει αύτός ό ίδιος.

’Έφθασε, τέλος πάντων, διά τών τοιούτων σκευωριών, 
και είς β ρα χύ  χρόνου διάστημα, είς τό σκοπούμενον απο
τέλεσμα,' διότι οί Σείχιδες, ή αρχηγοί της θρησκείας, τ Sit 
ϋ7Γθίων ή μεσολάβησα, εν καιρώ τών δυστυχημάτων τψ  
Αίγυπτου, εφαίνετο ενίοτε ώς σκιά εθνικής άντιπροσω- 
πεύσεως, προσωχθησμένοι άπό τόν διοικητήν οστις, ε’κτόί 
τών προσωπικών ελλείψεων, είχε [καθώς εφαίνετο είΐ 
τά δμματά  των] κα'ι οσας άλλας ΰποκεκρυμμένως προση- 
πτεν είς αυτόν ό αντίζηλός του, τόν καθι/ρεσαν κα'ι αντι
κατέστησαν τόν Καϊμακάμην του. Ό  δε Μ εχμετ  ’ ι4λ!}< 
νομίσας άρμοδίαν τήν ευκαιρίαν ταύτην, εδέχθη τόν διο
ρισμόν του τοΰτον. Τότε ό Χουρσίτης ήθέλησε μεν νά αν- 
τιπαραταχθη πε'ριορισθάς επ'ι τοντω εις τήν Άκρόπολιν>
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άλλ’ ό διορισθεϊς παρά τών Σείκων αρχηγός έδρα με νά 
τον ττολιορκήση, ώστε ή βέσις αντη ε’ΐίνδύνευσεν ήδη να. 
κυριευθή εξ έφόδου, οταν εις Κ απιτζίβασης εφερε τον διο
ρισμόν τοΰ Μ εχμετ ’Α λή  είς την Σατραττίάν, είς την όποι
αν [ώ? ελεγε τό φιρμάνιον~\ τον έπροσκάλουν αί εύχαϊ της 
Αίγυπτου. Τοΰτο έε ήτον άληΟές, διότι 6 κόσμος δεν εγνώ- 
ριζε τότε άλλο παρά τάς άγαθάς του πράξεις, τούλάχιςον 
τό κακόν τό οποίον είχεν άποτρέψει, και διά τούτα ό λαος 
*ou οί ιερείς, καϊ τό στράτευμα, και ό~Κοι γενικώς κα\ όμο- 
φώνως, ώ? ηχώ τη; φωνής τοΰ θεοΰ, επευφήμησαν είς 
αύτοΰ την εκλογήν, εκτός ενός και μόνου, τοΰ Σουλτάνου, 
οστις νπεκρίνετο, οτι συγκαταβαίνει είς τήν κοινήν γνώ
μην, ενώ πραγματικώς ύπετάσσετο είς τής ανάγκης τό 
άκαταμάχητον κράτος.

’Εδώ παρουσιάζεται αξιοσημείωτος τις σνμπτωσις, διότι 
κατ’αύτήν την ίδιαν εποχήν τού ετου; τοΰ 130$, καθ'ήν 
ή Αίγυπτος επεσεν είς χεϊρας τοΰ Μ εχμ ετ Ά λ ή ,  έπολέμει 
και ο Τζίρνη Γεώργιος τούς Τούρκου; ώς αρχηγός τής επα- 
ναστάισεως τών Σέρβων, ήτις μετά τινα καιρόν έξήψε τήν 
Ελληνικήν έπανάστασιν, κα'ι ■ τοιουτρόπως έπεραιοΰντο 
συγχρόνως δύω περιστάσεις, τών όποιων άμεσον άποτέλε- 
ημα εμελλεν είναι ή άποχώρησις τών δύω σημαντικωτέρων 
επαρχιών τή ; Τουρκίας.

Έφθάσαμεν λοιπόν είς τήν εποχήν, καθ' ήν ό Μ εχμετ  
Ά λή ; κατέστη, ώς ανωτέρω εϊτομεν, κύριο; τής κατά το- 
σούτον διαφιλονεικη^είση; Αίγυπτου. Και τωόντι, εν μέσψ 
τοσούτων αντιπάλων, αύτός έπωφθαλμία είς αύτήν υπέρ 
πάντα άλλον, επολέμητεν ύπερ αύτής άνδρειότερον, έρραδι- 
ονργησεν είιστοχώτερον, κα'ι διεκινΒΰνευσε περισσότερον 
κα'ι τήν ζωήν του κα'ι τήν υπι ρξίν του. Ε ίς αυτόν μόνον ανή
κει ή Αίγυπτος ! Καϊ ομως, είς τι τάχα συνίστατat τό επί
φθονον πλεονέκτημα αύτής τής τόσον άδρώς άγηρισθείση; 
αποκτήσεως, ή, κατά τ ϊ είναι άξια τών τοιοντων καϊ τηλι- 
κούντων θυσιών, ενώ έσωτερικώς μεν ώφειλε νά περιςεΐλτ) 
λαόν κατακαμπτόμ:νον ύπό τών φόρων, νά έπ να γά γη  ε'ς τήν

]«*
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πειθαρχίαν Ορατόν δημοβόρον καϊάτιθάσσευτον, και νάΰττο· 
τρέφηδιακεκηρυγμένον πόλεμον κατά τών Μαμελούκων. έξω- 
τερικώς δε, νά αντίπαλα■'?; με την ασθενή μεν άλλά ζηΧότυπον 
πολιτικήν τοΰ Διβανίου, διατεθειμένηνν άφήστ) τον Μ εχμετ 
Α λην νά έξοντωθη,άν τυχόν νικηθτ/, ηνά ύττοτκάψ^τυν λάκ
κον τον, άν νικήση. ώστε, παντεγόθεν εκινδύνευεν άπο άκα- 
ταπαύστους προσβολάς και άττο αδιάλλακτον ί'χΰραν 
Τοιαύτη ητον η είκών τής καταστάσεώς τον, την οποίαν 
προεΐδε και αυτός ο ‘ίδιος. Καϊ ομως ταΰτα πάντα δεύτερα 
ποιησάμενος, ώρμησεν eh το στάδιον, εχων έ'να σκοπον, 
καϊ εν μέσον της επιτυχίας. Καϊ σκοπον μεν προέ3ετο τήν 
παλιγγεννεσίαν τής Αίγυπτου, μέσον δέ προς τοΰτο ειχε την 
άκλόνητον καϊ ανυπέρβλητον θέλησίν το ν  άλλ’ επειδή δεν 
ειχεν ακόμη άποχρώσαν δύναμιν ώστε ν ’άντιπαλαίση μό
νος εναντίον τών δύω τούτων φοβερών εχθρών, δηλαδή τής 
Οθωμανικής Αυλής καϊ τοΰ τάγματος τών Μαμελούκων, 

θέλομεν τον ίδει έξοπλίζοντα κατ’ αυτών μίαν φυλήν ’Αρά
βων, ητις ί'ως τότε μύλιζ ητ ο γνωστή eh τούς καταλόγουS 
τοΰ θησανροφυλακείον, ένω ό Σουλτάνος θέλει σπέυσα 
προηγουμένως εις βοήθειαν τον διά νά κΧονήστ) τήν δύναμιν 
τών Βέϊδων.

Το νά τούς άποκοιμίζη με άνακωχάς, καϊ ιά εξάττττ) 
τάς αμοιβαίας δυσμενείας των,'καϊ ττοτε μεν νά τους πε
ριπλέκω εις άποκρνφους παγίδας* ποτέ δέ νά επιπίτττη ejj 
απροόπτου κατ’ αυτών καϊ σήμερ ον μεν νά τούς eXxvy, 
αΰριον δέ νά τούς καταδιώκη, καϊ σχεδόν πάντοτε νά άμίλ* 
Χαται πρός αυτούς κατά τήν ανδρείαν καϊ τήν άπιστίαν, 
τοιαύτη θέλει εΐσθαι ή στρατηγική του καϊ διά τοιούτων 
ςρατηγημάτων θέλει απαρτίσει τόν όλεθρόν των, διότι καί 
αυτός, καθώς καϊ ό ΣουΧτάνος Σελίμης, ώμωσαν τήν κατα- 
ςροφήν των. Οί Μαμελοΰκοιοντες ανέκαθεν προφανές πρόσ
κομμα eh πάσαν αναγκαία ν μεταρρύθμισιν της Αίγυπτον, 
θέλουν άφανισθτ] τέλος πάντων, ενώ ό πολύμητης Μ εχμετ 
Ά λ ή ς  ΰποκινών κατ’ αυτής τής ’Οθωμανικής πόρτα;, 
κωφευούσης ήδη eh τάς φωνάς καϊ τά* παρακλήσεις των,



Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ι Α . 261

ίιφοϋ εξέλειπε παρά. τοΐς άπογύνοις τον ’Ισμαήλ  τό φάσμα, 
το Ο μεγαλείου των, 3έλει εκσφενδονίσει φυλάς διψώσα<, 
εκδίκησιν, και 3έλει την κάμει νά τρέμτ), και ίσως την συν- 
τρίψτ] μίαν ημέραν, διά νά άνοιξη δίοδον είς τούς λαούς, των 
όποιων θέλει επισπεύσει την περϊ τούς νεωτερισμούς τάσιν' 
διά ταΰτα, μ ’ ολας τάς εναντιότητας, τάς όποιας ήτον ΰπό- 
χρεως, ποτέ μεν ν’ άποφύγτ] επιτηδείως, -ποτέ δε νά ύπερνικη- 
στ) $ιά τής βίας, αΰτ'ος πάντοτε θέλει τρέχει το ς'άδιόν του, 
καϊ θέλει σύρει μεθ’ έαυτοΰ την Αίγυπτον, διότι ούτω θέλει· 

καϊ τωόντι το παν εκρέματο άπο την θέλησιν ενός τοιούτου 
άνδρός, οστις κάμει νά σκιρτά άπο άγαλλίασιν εν όλόκλη- 
ρον μέρος τοΰ κόσμου διά την κοινωνικήν μεταμόρφωσίν του 
καϊ διά την νέαν ζωήν, είς τήν όποιαν προετοιμάζεται. Το 
θέλει, καϊ ή Αίγυπτος είναι ίδική του.

'Α λλά , πριν ετι κάμ-η εναρξιν τών θεμελίων τοΰ οίκοδο 
ρήματός του, είναι ανάγκη νά καθαρίση τήν γην του άφ' 
όλα τά έπισωρευμένα εμπόδια, καϊ πριν σπείρα τον αγρόν 
του, οφείλει νά τον καθαρίστ) από όλα. τά παράσιτα καϊ 
δηλητήρια φυτά. Καϊ πρώτον μέν όρμά κατά τών Μαμε~ 
λούκων, άφοΰ κατώρθωσε νά γραφή προς αυτούς, οτι μέρος 
τών Τουρκικών στρατευμάτων τούς έπρόσμενεν εις τό Κάϊ- 
ρον διά νά άποςατήσωσι, καϊ τοιουτοτρόπως πολλοί εκ τών 
Βέϊδοον τρέχοντες είς τήν παγίδα, άπαντώσιτόν θάνατον, τον 
οποίον έφερον είς τούς εχθρούς των. 'Έ πειτα  δε βιάζεται 
να, δεκατίσΐ) τούς ίδιους στρατιώτας γενόμενος αύτός ουτος 
u-στυνόμος τής πρωτευούσης του. Η μ έρ α ν  καϊ νύκτα υπό 
τ ό σχήμα άπλοΰ Καβάση τρέχει τάς οδούς, τά 3ερμοπω- 
λεΐα \ Καφενέδες~] καϊ τάς δημοσίους αγοράς, 7ταραδί- 
δα>ν τούς αρπαγας είς τούς παρακολουθούντας φύλακας, 
κα'ι ενίοτε παιδεύων αύτοχειρϊ τά επ' αύτοφώρψ έγκλημα-  
τα. Έ ν ϊ λόγω ό λαος ομολογεί χάριν προς αυτόν, διά τήν 
αύςηράν του ςαθερότητα, ήτις εμφαίνουσα τήν όποιαν είχεν 
είς εαυτόν πεποίθησιν εϊλκυε προς αύ τον περισσοτέρους 
φίλους, παρ οσους ειχον οί προκάτοχοί του διά τής άξιοκα- 
~Λκρίτου ανγκαταβάσεώς των, καί τοιουτοτρόπως ή δύναμίϊ
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τον ΐΰρεθη εντός ολίγου στεριωμένη εις βάσεις τοσοντον 
στερεάς, ώστε η πόρτα με την συνήθη δυσπιστίαν τηςτ 
εκρινεν ότι ητο καιρός αρμόδιος να τον καθαίρεση. Οθεν But 
φιρμανίου άνέγειρε τήν καταστρεπτικήν δύναμιν τών Β εϊ- 
δων, χαι διώρισεν άλλον βεζίρην αντί τοΰ Μ εχμετ Α λί)’ 
άλλ’ αυτός ένισχυόμενος άττο τήν άφοσίωσιν τών ΆΧβανών 
και τών συντοπιτών του, ΰπεκκλίνει τάς διαταγά* τον 
Σουλτάνου, προσποιούμενος οτι εμποδίζεται άπό τά ς'ρα- 
τεύματα. Ε ίς μάτην οί Μαμελοΰκοι, και μαλιστα ο Μ ο>- 
χαμετ Δελφή, ό προστατευόμενος πα.ρα της Α γγλίας, 
νικώσι σημαντικάς νίκας κατ' αυτοί/, διότι η αντίστασις 
της πόλεως Ααμοχούρ πολεμώσης ύπερ αύτοΰ, ουδετερόνεο 
τά  αποτελέσματα τών μεμονωμένων θριάμβων των. Τοιου
τοτρόπως βιασμένη ή πόρτα νά περιθάλπη εκείνον, τον 
όποιον δέν έδύνατο νά κρημνίση, τόν διορίζει εκ νεον ’Αν
τιβασιλέα, ενώ ό σύγχρονος θάνατος δύω τών ίσχνρωτε
ρών Βαδων, τον Όσμάν Περδισή και τοΰ Μ οχαμετ ΔεΧ- 
φη έμπεδόνονσι τήν εκβασίν τον. Βοη3ούμετος τότε άπό 
τήν αμηχανίαν εις τήν όττοίαν περιέπεσαν οί εχθροί του 
ενεκα τής διπλής ταύτης ζημίας, τούς κτνπα αυτοπροσώπως 
τούς νικα είς πολλάς συ μπλοκ άς, και διά νά <1πιφύγη ετι 
μάλλον τά? προσεχείς επιδρομάς των, σ τέλλει προς 
καταδίωξίν των είς τό Said τούς ύπομισθίους του Μπεν- 
τεβίδες,

Ε'ίδομεν είς άλλην περίοδον τόν Μ εχμετ Ά λ η ν  νά κίνη
ση είς έπανάστασιν εναντίον ενός Βέη τον λαον τοΰ Και
ρόν ηδη ερεθίζει τήν έρημον κατά τών Μαμελούκων, καί 
τοιουτοτρόπως καθιστών τούς ’Αραβας κοινωνονς τών 
θριάμβων του, προετοιμάζει τήν άνέγερσιν της γενεάς των,

’.4λλά, μόλις ή καθέδρα του άπηΧΧάγη της πολιορκίας, 
καί άμέσως άπροσδίκητος επιδρομή έλκει είς άλλο μέρος 
τήν προσοχήν του. 'Η  αύλή τοΰ Λονδίνου εχονσα πάντοτε 
τάς περϊ Αίγυπτον άντιποιησεις της, πέμπειπρός βοήθειαν 
τών Μαμελούκων εξ χιλιάδας άνδρών, τους όποιους ό διοι
κητής τή ί ’Αλεξάνδρειας ϋωροδοχιθάς εδέχθη είς τήν 7τόλιν’
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άλλά τά 'Α γγλικά  ταΰτα στρατεύματα άποτυχόντα έξ 
ολοκλήρου βίς μίαν απόπειραν κατά τής 'Ροζέτας (Ραχίτης) 
καθ' ον καιρόν οί ΒέϊΒες Βιηρημένοι εν τω μεταξύ των 
Βιστάζουσι νά λάβωσι μέρος υπέρ αύτοΰ τοΰ νέου στρατού, 

άλλως μη φαινομένου σημαντικού, η νά ακούσω σι, τάς 
ωφελίμους προτάσεις τοΰ Σατράπου, άιτοπλέουσι έκ νέου 
μέ την εύχαρίστησιν τοΰ οτι δεν άφηκαν αιχμαλώτους 
καϊ τοΰτο χάρις είς γενναιότητα τοΰ νικητοΰ.

Τοιουτοτρόπως -η τύχη του δεν τον έγκατέλειπε  ποτέ, 
καθώς μήτε αύτός εκείνην, ώστε εξ όλων αυτών τών π ερ ι
πτώσεων η Βύναμίς του έστερεΐτο καϊ έκρατύνετο έπϊ μ ά λ '  
λον καϊ μάλλον.

Έ ν  τούτοις, η 'Οθωμανική Αύλη καίτοι λαβοΰσα άλλον 
Βεσπότην, δεν ηλλαξεν δμως την φιλύποπτον πολιτικήν της. 
Τον Σελίμην άνατρπέντα από τον κλονισμόν, τον όποιον 
αΰτός είχε κάμει είς τό Γιανιτζαράτον, ΒιεΒέχθη ό θηριώδης 
καϊ ουτιδανός κατά την πολιτικήν Μους'αφας, δςις δεν έμελ
λε ν' άναβή Βϊάλλο είς τον Spovov, είμη Βιά ν’ άφήση είς 
τον Μ εχμετ Ά λ ή ν  τόν καιρόν τοΰ ν' άποκρούση την εισβο
λήν της Α γγλίας. Μ ετά δε ταΰτα, ΰς'ερον από !ν ετος Λίε- 
σοβασιλείας ό Μου^αφας Δ . πληρώσας με τόν θάνατόν του 
την δολοφονίαν τοΰ προκατάχου του, άφήκε τόν 3ρόνον είς 
τόν αδελφόν του Μαχμούτην, όςις έμελλε νά αποπερατώσω 
τόν άτελεσφόρητον σκοπόν τοΰ Σελίμη. Ά λ λ ’ ό κατας'ρο- 
φεύς ουτος τών Γιανιτζάρων έμελλε νά εκπλήρωσή καϊ 
άλλον μέγαν επίσης καϊ σπουδαΐον προσδιορισμόν, διό
τ ι δίδων άκαταπαύςωί αιτίαν είς τάς άναγεννομένας δυνά
μεις τής Αίγύπτου, συνετέλεσεν είς την άνάπτυξίν των καί 
τοι άγωνιζόμενος νά τάς περιςείλη.

Ή  αϊρεσις τών Βαχαβιτών μορφωθεΐσα προ πεντήκον- 
τα ετών είς τό Νετζέπ παρά τίνος Σέχη, έκ τοΰ όποιου έ
λαβε καϊ την έπωνυμίαν, κυριεύσασα ήδη τό Χεκτζάς καϊ 
τό Ίεμέν,'καϊ απειλούσα ακόμη την 'Δαμασκόν καϊ την 
Βαβυλώνα, μέ τά τροπαιοΰχα οπλα της, έχορήγησεν είς 
τόν Σουλτάναν χό μία ον roy ya εξασθένηση Toy έπίφοβον
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τούτον κα^υποτβλή 'Σατράπην, επ' αυτή ττ) βάσει διατάτΤίί 
τόν 'Αντιβασιλέα τής Α ίγυπτου νά πολεμήστ) τούς άττοςά- 
τας της 'Αραβίας, έπ'έλπίδι τοΰ οτι 3έλει εξαλείψει διά 
μιας αύτάς και τάς δύο επαναςάσεις εκπολεμών την μίαν 
προς την άλλην. Ά λ λ ' ό Σατράπης' α ν τ ί  τοΰ νά άποδειλιάστ) 
el; τούς κινδύνους της εκστρατείας ταύτης προμαντεύει 
αΰξησιν -πλούτον καί δννάμεικ, στήριξών τήν ασφάλειαν 
τοΰ εμπορίου τον είς τάς φρουράς τών παραλίων πό 
λεων, τήν ευκολίαν τών σχέσεων του με το Ιεμέν, εις 
τον τρόμον τον όποιον θέλζι εμπνεύει είς τάς διαφόρους 
φυλάς, τήν ησυχίαν τών ορίων τον είς τόν εξολοθρευμον 
τών ληστών, κα'ι τέλος τήν πολιτικήν τον ύπόλτ/ψιν κατά  
τόν 'Ισλαμισμόν είς τήν υπεράσπισιν, την όποιαν θελει 
δώσει είς τούς ιερούς τόπους.

'Έ ν  καϊ μονον έμπύδιον τόν αναχαιτίζει. Οί Μαμελοΰκοι 
σνσσωματωθέντες είς τό Δέλτα, λεηλατονντες τά περίχω
ρα, καϊ άποβλέποντες είς τό Κάϊρον ώς είς βοράν ιτρό- 
■χειρον, δεν τόν άφίνουν ν άπομακρύνι; τά στρατεύματα του. 
Ά λ λ '  οί ξένοι ούτοι μέλλουσι τάχα  νά άναβάλωσιν επί 
πολύ ακόμη τήν έκτέλεσιν τών μεγάλων σχεδίων του; ή  
μήπως αί ληστεϊαί 7ων δεν εκαμον νά αίσθανθή άποχρών- 
τως ό τόπος τήν ανάγκην μιας μοναδικής εξουσίας; ί,ινα ι 
τάχα  πεπρωμένον το νά οπισθοχώρησή παλιν ολοκλη— 
ρος γεννεά, παράλυθεϊσα από φατριαστικήν ’Αριστο
κρατίαν, η μάλλον δεν είναι τάχα καιρός νά τήν έξωλο- 
θρεύστ) ή Α ίγυπτος άφοΰ αυτοί έπιμένουσι νά άναχαιτίζωσι 
τήν πρόοδόν της·, Ο Μ εχμετ Αλής αποφασίζει να λυστ) 
αυτόν τόν Τόρδιον δεσμοτ της πολιτικής του, νά επιφέρω 
πληγήν άποδοκιμαζομένην μεν παρά τών κοινών νομών τής  
δικαιοσύνης, άλλά τής όποιας τήν ευθύνην, άνθρωποι ίνό; 
τινός φυράματος άναλαμβάνουσιν ενώπιον θεοΰ και τοΰ 
κόσμου, όταν βάλωσιν είς τήν μίαν πλά στιγγα  τας 
εγωϊστικάς αξιώσεις τών φατριών καί είς τήν άλλην 
τά γενικά συμφέροντα καί τά απαράγραπτα δικαιώματα 
τών κοινωνιών* —> Ί Ι  σφαγή λοιπόν τών Μαμελούκων
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άπεφασίσθη. Και πρώτον μεν ό Βεζίρη; ουτος αποκοιμίζει 
την δυσπιστίαν των δι ανακωχής τεχνηέντως προδιατεθεί- 
ση1;, και διά νά καθησυχάοη τάς υποψίας των, φαίνεται 
οτι ε'χει δλως διόλου προσηλωμένην τήν προσοχήν του fit 
την εκστρατείαν τής ’Αραβίας· διορίζει νά ναυπηγηθή μ ι
κρός στολίσκος είς τήν Έρυθράν θάλασσαν, καί μεταβαίνει 
προσωπικών είς το Σουέζ διά νά εμψυχώση τάς Εργασίας. 
Ζ ητεί άπο τους Μουλεσίμας δύω ετών φόρον καϊ εισόδημα 
τών γαιών των, κτίζει etc την Άλεξάνδρααν εύρυχωροτά- 
τας άποθήκας χάριν τοΰ εμπορίου, τοΰ όποιοι» εκτοτε 'έβα
λε κατά νοΰν και την άνάπτυξιν καϊ τάς νέας βάσεις, καϊ 
τέλος διαγγέλλει είς ολον τό κράτος την κίνησιν τοΰ στρα
τού ύπό την διοίκησιν τοΰ πρωτοτόκου αύτοΰ υίον, τοΰ 
Τουσούν Πασά.

’Έ πειτα  δε, ήτοι την ά· Μαρτίου 1311 ή οικογένεια τοΰ 
Έ λ φ ή , ήτις προ ημερών τινων είχε λάβει πολλάς ,ένδεί- 
ξεις απατηλής εύννίας, προσκαλείται είς τήν Άκρόπολιν  
διά νά άποχαιρετίση τον υίον τής Αύτοΰ Ύψηλότητος. 
Κα'ι τωόντι, 6 λόγος ήτο περϊ τελευταίου άσπασμοΰ. Α λλά  
μόλις είσήλθον οί Μαμελοΰκοι, καϊ άμέσως πυροβολοΰνται 
άνωθεν τών τειχών μη δυνάμενοι μήτε νά φύγωσι, μητί νά 
ΰπερασπίσωσιν εαυτούς. Την αύ την ημέραν καϊ ώραν κατα
σφάζονται οί αδελφοί των είς τάς οδούς τοΰ Καιρόν, εις 
τάς πόλεις καϊ πεδιάδας τοΰ Σαιδ καϊ τής Δ έλτας , τά δ« 
λείψανα αύτών κατίδικασμένα είς προγραφήν βιάζονται 
νά καταφύγωσιν εις τήν έρημον.

Τοιουτοτρόπως έξηφαιίσθη, μετά εξακοσίων ετών ύπαρ- 
ξιν, τό σώμα τών Μαμελούκων, τό όποιον εδύνατο νά θεω- 
ρηθή ώς έξαίρεσις τής ανθρώπινης φυσιολογίας, καϊ ώς 
ανωμαλία τών νόμων τοΰ κοινωνικού ’Οργανισμού. Κάμμία  
λύπη δεν εφανερώθη περϊ αύτών από την γήν εκείνην, τής 
οποίας αύτοι προ τοσούτου καιροΰ έπνιξαν τά παράπονα, 
αλλ' ούτε μία ρανϊς δακρύων δεν ίνώθη με τό αιμά των. 
Ολοι ί}σθάνοντο ότι όμοϋ με αυτούς επαυεν τό κράτος τής 

άρπαγής και τής βχρβαρότητος, Άττο τάς εξόχονς άρετάς,



τάς όποιας ποΧΧοι τών προ κατόχων των έφεραν eVi τον 
θρόνον, δεν διέσωσαν αΧΧο εις την τεΧενταιαν φασιν τ  ον 
σταδίον των, παρά μόνον όρμητικην ανδρίαν σχεδόν παν 
τοτε έπιβΧαβη καί πρός έαντονς και προς τον τόπον. 
άλλ’ ο ντε επϊ ΝαποΧέοντος δεν είχαν κατορθώσει τίποτε  
άξιομνημόνεντον. Μόνον εις τάς άρχας της νπαρξεώ>, των 
εΐχον σνντεΧέσει εις τό νά άποκρονσωσι τον ΓαΧΧικον ζ'ρα 
τόν προχωρούν τα νπό την σημαίαν της θρησκείας, ■ αλλα> 
ΓάΧΧοι άΧΧης εποχής μαχόμενοι νπέρ τής έΧευθερίας, εκ- 
δικήθησαν τεΧενταιον, και τοιοντοτροπως η ΓαΧΧια έθαψε 
με τάς ιίκας της αύτην την πόΧεμικην δόξαν τών Μ αμε- 
Χονκων, την όποιαν εΐδεν όταν εγεννατο.

Άνατραπέντος, ώς εΐρηται, τον έμποδιον, ο στρατός ανε- 
χώρησεν. Είς τοΰτον τόν έξοΧοθρευτικον πόΧεμον, οι Β α- 
χαβΐτα ι άντέταξαν της άπεΧπισΐας την γενναιότητα, ώστε 
ό Ίβ ρα ημ  Πασάς δεντερότοκος νιος τον ΑντιβασιΧεως 
εβιάσθη νά δράμιι πρός βοήθειαν τοΰ αδεΧφον τον Τον- 
σούνη, 'και τοΰτο επρεπε νά επαναΧηφθτ) τρις διά να τρο- 
πωθη αντη η άντίζηΧος δύναμις,ητις ηπείΧει κ α ι  το Καιρόν 
καί την ΚωνσταντινούττοΧιν τέλος, μετά  εξ ετών αΧΧηΧο- 
διαδόχονς ποΧιορκίας, σνμττΧοκάς και σφαγάς, ο Ιβραϊμης 
καταδάφισε τό Αερεγέχ, καθέδραν τον αιρετικόν κρατονς, 
κα'ι η ίπανάστασις ειτνίγη είς χειμάρρονς αιμάτων.

Μ έχρι τοΰδε εΐδομεν τόν Μ εχμετ ΑΧην να- περιστεΧΧη, 
νά παιδενη καί νά Βερίζη οχι διά νά σνΧΧεξη καρπόν, α λ 
λά μόνον διά νά έξοΧοθρενη. ’Ή δη δέ θέΧει αρχιση να σπεί- 
ρη, νά θεμεΧιώνη και νά όργανίξη, την δε κνβερνησιν τον 
θέΧομεν την ίδεΐ συγχρόνως κατακτητην και πΧαστονργον.

Α ι νίκαιτών νίών τον είς την ’Αραβικήν Χερσοννησον 
προσέθηκαν ηδη είς τό κράτος τον τό Μ εγα Σεριφατον τής 
Μέκας, τάς σημαντικωτέρας πόΧειζ τον Ν ετζεπ  και τους 
Χιμένας της Έ ρνθράς θαΧάσσης, και όντως εξακοΧουθεΐ να 
άναπΧάτττ) διά της κατα.κτήσεως τό ίύρνχωρον εκείνο 
βασίΧειον τον Φαραώ, τοΰ όττοίον (V μέρος μόνον διοικεί 
προς τό παρόν,
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Ή  ’Αραβία είχε καταφάγεπό άνϋυς τών στρατευμάτων  
του, ή δε Αίγυπτος εξαντληθεΐσα καϊ άπο άνδρας και άπο 
χρήματα, δεν εξικανονσεν προς θεραπείαν τ οσούτων ζημιών. 
Ενεκα τούτων, ό Σ α τρά πη  έφρόντισε νά ενρη νέους πόρους 
είς τά δονλοτρόφα μεσημβρινά μέρη, δπου αί μητέρες θρη- 
νοΰσι διά την πολυτεκνίαν των, και ν’ άΐτοδώση προς αν
ταλλαγήν βελτιωτέραν κατάστασιν. Ό  δε νιος τοΰ ’Ισμαήλ  
άνατρέχων τον Νείλον με τά λείψανα τον στρατού, ηνω- 
νε τήν άρχαίαν Αιθιοπίαν μέ τήν Αίγυπτον, ητις λα -  
βοΰσα άλλοτε παρ αύτής τά πρώτα στοιχεία τοΰ έξευ- 
γενισμοΰ, θέλει δυνη·3ή εντός ολίγου νά εξόφληση' το 
προς αύ^ήν χρέος της έξακισχιλίων ετών. Είς μάτην ή 
άγβία ’Αφρική όρμα ένοπλος άπο τό βάθος τών ερήμων' 
είς μάτην οί θηριώδεις Σαϊκιέδες, και οί άνθρωποφάγοι Σε- 
λοΰκοι άντιτάττουσιν είς τό πυροβολικόν της Α ίγυπτου  
τά ιοβόλα βέλη των, τούς σιδηρούς των θώρακας και τάς 
εκ δέρματος τοΰ ρινοκέρον άσπίδας των. Ολοι ύποχωροΰσι 
καϊ άπωθοΰνται προς τάς εκβολάς τοΰ ποταμού, τόν όποιον 
λατρεύουσι. Τό Κενούς (Κόπτος άρχ.) τό είσέτι γέμον άπο 
τούς γιγαντιαίους κολοσσούς καϊ ναούς, τούς όποιους ο 
μέγας Σέσωτρις 'έσπειρε διά νά εϊττω ούτως, εν τω“ διέρχε- 
σθαι, τό Σενδϊ, μέρος λησμονηθεν νπό της Θεοκρατικής 
Μ ερόης, τό Δομερ καί Χαλφε, τό Σενναάρ, τό όποιον περι- 
κνκλοΰσι περιστρεφόμενοι ό ποταμός Λενκός καϊ ό π ο 
ταμός Κυανούς, ή άνω καϊ κάτω Νονβία, ητις από τοΰ 
Καμβύσου δεν είχε πλέον ίδεΐ στράτευμα Καυκασίας 
φυλλης, τό Κορδουφάν καϊ τό Δαρφούρ, τά οποία δύνανται 
νά όνομασθώσιν άρχιπελάγη Όάσιων εν μέσω της έρημον, 
πλούσια άπο χρυσόν, χαλκόν καϊ σίδηρον, καϊ προ πάντων 
άπο πολυαρίθμους κατοίκους, δλα αυτά τά άκαταπάτητα  
μέρη έχοντα έκτασιν τριακοσίων λευγών άπο τοΰ Καταρρά- 
κτον τή ί Φύλίας μέχρι’ τών όρέων εης ’Αβνσσηνίας, γίνον
ται υποτελή τοΰ Άντιβασιλέω ς τη ; Αίγυπτου, οστις άλ
λοτε εβασίλευεν} επάνω είς τό ημισν μέρος τοΰ Νείλον, 
ένω τήν σήμερον δεν νττάρχει μέρος βρεχόμεγον από τόν
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ποταμόν τοΰτ ον, καϊ μη αναγνώριζαν τήν κυριαρχίαν 
του. Το εύρύχωρον τοΰτο μέρος συγκεφαλαιοΰται εκτοτε είς 
δύο μεγάλας ενότητας, τον Νείλον και τον Μ εχμετ Ά λ η ν .

\4λλά  την 67ταρσιν της καρδίας του διά την τοσαύτην 
τερατώδη αύξησίν του καταπικραίνει μία λύπη απαρηγό
ρητος.'Ο τροπαιοΰχος υιός του Ίσμα ΐλης, το καύχημα και 
ή χαρά του κατεκάη ζών, εντός τη ; σκηνης του υπο τίνος 
τών παρ αυτού έκθρονισθέντων ’Αφρικανών- β α σ ιλέω ν.'Η  
τρομερά αύτη παιδεία είναι άναμφιβόλως το άντίμετρον 
τοΰ παρ αύτοΰ εκχυθέντο; αίματος, διά τοΰτο ενώ ήδη θρη
νεί την στερησιν τοΰ παμφιλτάτου υίοΰ του, ας ενθυμείται 
ό ’ Αντιβασιλείς ουτος, οτι είναι επίσης πατήρ καϊ των είς 
αύτον πεπισ τευμένων λαών, των ότι ο ίων όμως συχνότατα  
εχυσεν αφειδώς το αίμα. —  Το φοβερόν τοΰτο μάθημα δεν 
έΖόθη άπλώ; καϊ ώς ετυχε’ διά τοΰτο η πολίτικη του [θέ
λει παραιτηθΐ) τοΰ λοιποϋ άπο τήν ωμήν εκείνην θέλησιν 
καϊ τάς αιμοσταγείς εξεις του, τάς οποίας ένόμιζεν αναγκαί
ας, ώς εκ τοΰ καταστρεπτικού του συστήματος, καϊ θέλει 
ενδυθή χαρακτήρα φιλανθρωπίας καϊ επιείκειας ώς κα- 
ταλληλότερον είς τήν παλιγγεννεσίαν τήν όποιαν ίπ ε-  
χείρησεν.

Έ ν  τούτοις, ό Μ εχμετ Ά λ η ς  συνήψε καϊ συνήρμοσε τά  
διεσπαρμένα μέλη μεγάλου κράτους, άναμορφώσας τήν επϊ 
Φαραώ Αίγυπτον, ητις, μ ’ όλα ταΰτα άλλο δεν ήτον ακόμη, 
είμή σώμα αδρανές, καϊ κολοσσός άνευ ψ υχή ; καϊ κινήσε- 
ως· άλλ’ από ποιαν εστίαν παρέλαβε τό ζωϊκόν τοΰτο πΰρ, 
τό όποιον θέλει δώσει τήν κίνησιν, διεγείρει τήν νόησίν, θερ. 
μάνει τήν καρδίαν καϊ δώσει τέλος τήν ζωήν εις τοΰτο τό 
γιγαντιαϊον σώμα·, ’Από μόνην τήν Γαλλίαν θέλει ζητήσει 
τό πλαστουργόν τοΰτο φρόνημα, διότι αυτός ενόησεν, ότι η 
στάσιμος 'Ανατολή εχει χρείαν ξένης κινήσεως, καϊ ενθυ
μείτο τήν τάισιν, τήν όποιαν εδωκαν οί Γάλλοι είς τόν τό
πον του· Ηξευρεν ότι ή Γαλλία  είναι σοφή καθώς ή Γερ
μανία, βιομήχανος καθώς ή 'Α γγλία , καϊ συμπαθητική 
ίπ ίρ  παν «λλβ τής Ευρώπης ςθνος. Έγίνωσκΐν, οτι ή
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Γαλλία ('ναι ή μυσταγωγος τοΰ εξευγεν^σμον, καϊ ή μεσί
της μεταξύ θεοΰ καϊ άνθρωπότητος. Είς αυτής Χοιπόν ΐής  
Γαλλίας τάς άρχάς έμπιστεύει την μόρφωσιν τής Α ίγυ 
πτον.

Αντιπρόσωπος τοΰ ΓαΧΧικοΰ εμπορίαν παρά τω Σα~ 
τράπ\), νπήρχεν άνθρωπος σοφός καϊ άξιος διπΧωμάτης· τον 
άνθρωπον τοΰτον ό Μ εχμετ 'ΑΧής τόν προσκαΧεΐ, τόν περί- 
θάΧπει, τόν έξοικειονται καϊ τοΰ αποσπά τό μυστικόν τής 
ιδέας του, ώστε εν μέσω τών παγίδων, με τάς οποίας τόν 
περιστοιχεϊ ό κνριάρχης τοΰ ΣουΧτάνον, δεν ενεργεί πΧέ- 
ον είμη διά τών οδηγιών τοΰ διπΧωμάτον τούτου, καϊ τοι
ουτοτρόπως ό άνθρωπος τής ΓαΧΧίας γίνεται υ υπουργός 
του. [a j

Ά λλά  δεν τόν άρκεΐ εις μόνος σύμβουΧος, εχει χρείαν 
καϊ ανθρώπων διά τήν ενέργειαν καϊ έκτέΧεσιν. Γάλ
λος άξιωματικός, φυγάς εκ τής Ευρώπης, ητις κατ' αυτόν 
•ητον Χυπηρά καϊ έρημος, άφ' ότου έχασε τόν μέγαν της 
Αύτοκράτορα, διέβαινε τότε διά τοΰ Καιρόν διά νά μετα- 
βή παρά τώ Φετϊχ ΑΧρ Σ ά χ /j, τοΰ οποίου εμεΧΧε νά 
οργανίσ.τ] τόν στρατόν. Τοΰτον ό Μ εχμετ Ά λ ή ς  τόν εμπο
δίζει. Καϊ τωόντι τϊ υπάγει νά ζητήση βί,ς την Περσίαν ό 
Συνταγματάρχης Σέβης; την κΧαγγην τών δπΧων καϊ την 
δόξαν τών ποΧέμων; ή Αίγυπτος δύναται νά τόν άνοιξή τό 
στάδιον. OSev άμέσως οίκοδομοΰνται στρατώνες είς την 
Σιεναν, είκοσι δε χιΧιάδες 'Αράβων ηνωμένων με άΧΧας

(α) ’ΗκοΰσκμΕ» Εμπόρου? n v a s  τη ί  'Αλεξάνδρειά ! να κακίζουν τον  
Π ρύξενον Κ. Δροβετην, περ ι οΰ 6 λόγος ήδη, οτι ώ φ ελησε τά  σ υ μ φ έ 
ροντα τοΰ Σατράπου νπέρ τα  rfjs Γαλλία?· Τό καθ' ημάς, δεν €ΐμεβα. μεν  

ικανοί ν άποφασίσω μεν περί της κατηγορίας τα υτης  πηγαζούσης άπο 
ατομικά τινα παράπονα’ ά λλά  δεν φοβούμεβα νά μάς αναίρεση κάνεις* 

λ*γοντες, οτι ό Κ. Δροβετι)ς, ως εκ τή ς  φύσεω ς τώ ν σχέσεω ν τάς ό -  

ποίας κατώρθωσε μεταξύ Γαλλίας και Α ίγυ π το υ , καϊ ώς εκ τής υπερο
χής, τη ν  οποίαν έπροσπόρισεν είς την Γαλλικήν Π ρεσβείαν παρά τω  

Δεβανίω τοΰ Καιρόν, έπρόσφερεν, έπ\ λ ό γφ τώ ν  γενικών συμφερόντω ν ση

μαντικός εκδουλεύσεις εις τύν τόπον τον .
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ΐϊκοσι χιλιάδας Νέγρων [Α ίθιόττων] έκ των εσχάτως κα- 
τακτηθεισών έπαρχιών όργανίζονται κατά τούς κανόνας τη ;  
Τακτικής άττο ένα τών στρατιωτών τον Ναπολεοντος.

*Εκτοτε το όνομα Γάλλος κατέστη παρά τω Α ντιβασι-  
λεϊ ισχυρά σύστασις, όσοι δε έρχονται φέροντες τήν βιο
μηχανίαν των, γίνονται, άνευ περαιτέρω έξετάσεως, δεκτοί 
είς τάς δημοσίους υπηρεσίας, περϊ δε της άξιάτητός των 
θέλει τους κρίνει 'έπειτα ώς εκ τοΰ τρόπου των, και εν 
τούτοις όμως ό λαός του ωφελείται έκ τής έττιμίξεως του 
μετά τών Ευρωπαίων.

Έπαρουσιάσθη τέλος και ή περί στάσις τοΰ νά δοκιμάστ) 
τά  νέα του στρατεύματα , τά πρώτα εξ αυτοχθόνων ζρα- 
τεύματα, τά  όποια επί τής ’Αφρικής έξησκουν Ευρω παϊ
κός ασκήσεις. Ή  'Ελληνική έπανάστασις έΒριάμβευςγ 
ηδη, ό δε Χαυρσϊτ Πασάς, τόν όποιον εϊδομεν άμιλλώμενον 
■περί της Α ίγυπτου μετά τοΰ Μ εχμετ ’Α λή  κατετροπώθη 
διοικών πεντήκοντα χιλιάδας Όσμανλίνδας, από ολίγους 
ραγιάδας, ώστε μήτε αυτή ή αυτοχειρία του διά ν’ [ά- 
7Γοφύγτ) τήν οργήν τον Διβανίου, δεν ισχυσε νά φέρη 
τήν νίκην είς τάς σημαίας τών διαδόχων του. Τεσσαρες 
στρατοί εκειντο είς τάς φάραγγας τής Θεσσαλίας καϊ τής 
Πελοποννήσου, τά δε λείψανα τριών στόλων έκάλυπτον 
τό Αίγαιον πέλαγος· ενϊ λόγω, τό ’Οθωμανικόν αιμα ττο- 
ταμιδόν έχυνετο, ένφ η όδός τής Κωνσταντινουπόλεως ήτον 
ανοιγμένη είς τούς Γκιαούρους. Τότε ό Σουλτάνος καταφεύ
γει είς τόν νικητήν τών Βαχαβιτών, καϊ μ  ολον ότι έτη
κε το παρέχων ούτω νέαν αφορμήν είς τήν φιλοδοξίαν του, 
έβιάσθη όμως ν άντιτάξη era.; κατ’~ έπιφάνειαν υποτελή 
Σατράπην είς τήν όχλώδη πλημμύραν τήν απειλούσαν τήν 
καθεδραν του |#α'ι αυτόν ετι τον θρόνον τον. Ή  πρώτη 
εκστρατεία τριάκοντα χιλιάδων στρατιωτών διοικουμένων 
υπό τοΰ Ίβ ρα ϊμ  Πασά άνεχώρητεν λοιπόν άπό τήν Ά λ ε- 
ξάνδρειαν διά νά άποβιβασθΐ) είς τά παράλια τή; Δ υ τ ι
κής 'Ελλάδος.

Αύτη ή κατά τι'ς Πελοποννήσου και τής Κρήτης έκ-
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<ττρατεία υπήρξε περίεργος σννδιασμός και άλλόκοτος πο
λιτική άντίθεσις.

Οίδύο μεγάλοι τών αρχαίων εθνών τύποι η Ε λ λά ς κα'ι η 
Ά γυπτος φαίνονται κεκλημένοι είς αονομαχίαν. Ή  ένότης 
κατάτήςπληβύος\ Ή  δε Γαλλία 'άγονα α σναπάθειαν μέταΰ- 
τας τάς δύω κοινωνικάς προόδους, καί άντιπροσωπουμένη, 
έπι κεφαλής τών δύω τούτων πολιτικών άφηνιάσεων άμφο- 
τέρων γονίμων, civ και διάφορον φύσεως, παραμεν το ΐςΕ λ -  
λησιν υπό τον Φαβιέρου, παρά δε τοις ’Αγνπτίοις υπό τον 
Σέβη· παρά τω συνταγματικά) λαω ίπ )  τοΰ Καρβονάρον, 
τον φιλελευθέρου Γάλλον, παρά δε τ& λαω τω ύπείκοντι είς 
την στρατιωτικήν αύτοκρα^ορίιν, νπ'ο τοΰ Βοναπαρτιστοΰ 
εϊτι τού Γάλλον τοΰ άποξενωθέντος άπο τήν κίνησιν τών 
Ευρωπαϊκών πραγμάτων μετά τήν πτώσιν τοΰ Αύτοκρατορι- 
κον αετόν. Και άναμφιβόλως τόσον το εν οσον καί το ά λ
λο /xepfl; ενήργονν ακριβώς τά καθ' εαυτούς· διότι ενώ o‘ 
Ελληνες ώφειλον τήν παλιγγεννεσίαν των είς μόνας τάς 
άτομικάς των δυνάμεις, ό Μ εχμεταλής, κατά μίμησιν τών 
κατά τήν Ευρώπην κινημάτων τοΰ Ναπολεοντος, επέσπευ
δε την πρόοδον τής Α ίγύπτον διά τοΰ δεσποτισμοΰ.

Κ ατ' εκείνον τόν καιρόν κατηγόρησάν τινες τόν Σατρά
πην ώς πολεμήσαντα ϊθνος γενναΐον, οΰτινος ή συμμαχία  
ήθελε συντελέσει είς τήν ίδιαν τον ανεξαρτησίαν ά λλ’ ά- 
παντες κοινώς ησθάνθησαν 'έπειτα οτι ό Αιαμορφωτης 
Μονσονλμανικής έπικρατείας δεν έδύνατο νά κινήται 
άπό τό φιλελεύθερον εκεΐνο φρόνημα τής Ευρώπης, χωρ'ις 
νά άντιβαίντ] είς τά  ίδια αΰτοΰ συμφέροντα· διότι ό Μ εχ-  
μεταλή; έπιστηρίζων τά σχέδιά τον επί τής τυφ λή; ΰπα- 
κοής τοΰ λαοΰ τον, ώφειλε νά προλάβρ τάς συνεπείας τής 
Ε'λληνικής έπαναστάσεως ώς άπειλούσης και αΰτοΰ τοΰ ί
διον τήν δύναμιν, και νά έκπληξη διά παραδειγματικής 
ποινής τούς υπηκόους του δελεασθέντες υπό τοΰ επαναστα
τικού παραδείγματος Είναι αληθές, ότι ό Μ εχμεταλήζ δεν 
ήτο διόλου φιλέλλην, και τυφλή μόνον πρόληψις έδύ 
νατό ν’ άτταιτηστ] παρ αύτοΰ τό φρόνημα τοΰτο. Κα~



Όμως, βντι τού νά φανΐ} είς ταύτην την περίσαασιν α
ξιόμεμπτος, προσα,πέκτησε νέα δικαιώματα, είς την ευφημί
αν τών ανθρώπων, διότι, άντϊ τοΰ μέχρι τότε εξολοθρευ- 
μοΰ, αντικατέστησε τούς πολεμικούς νόμους τής Ευρώπης 
διδάξας τούς εχθρούς τον καί τούς στρατιώτας του την ε- 
Ίτιείκίΐαν, την όποιαν εξήτκει μετά τον θάνατον τοΰ υίον 
του [« ] .

Αφ' ου δε η ναυμαχία τοΰ Νεοκάστρου και η παρουσία, 
τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ εδωκαν τέλος εις τον μακρόν πόλεμον 
τοΰτον,τόν όποιον έτι μάλλον παρζτεινεν η άξιόλογος ύπερά- 
σπισις τών Ελλήνων, όίβραίμης άνεχώ ρησεν εκ τήςΠ ελο- 
7τοννήσου. άλλά 8ιά τής γελοίας διαμελίσεως τήςΈ λληνική;  
γης, η Κρήτη εμεινεν είς την εξουσίαν τοΰ πατρός του, πράξις 
άντιπολιτικ,η ώς άντιβαίνουσα είς τάς Θρησκευτικάς και 
κοινωνικάς άντιπαθείας τών φιλελευθέρων και χριστιανι
κών κατοίκων τής νήσου ταύτης. Ό  Μ εχμε ι Ά λ ή ?  δεν εγ« 
τ ί  κοινόν με την Ευρώπην, οθεν ή εξουσία του δεν ήμπορε\ 

νά yvai ειμη καταθλιπτική και όπισθοδρομική. Μονή ή 
’Αφρική καί ή ’Ασία περιμένουσι την πρόοδόν της παρ 
αύτοΰ.

”Αάλλη περίστασις ολίγον σπουδαία καθ’ έαυτήν, ε
μελλεν ολίγον 'έπειτα νά π ρ ό σ θ ε σ η  είς το εύρύχωρον κρά
τος του μέρος πλουσιώτερον μεν, δυσκολώτερον δε

(α) Πολλά έρρεθησαν π ερ ϊ τής σκληρότητας  τοΰ Ιβραίμη είς την  Πε
λοπόννησον, την δε απάτην ταύτην  ΰπέθρ εφ εν  ή αγάπη, την όποιαν 

τ/σθάνοντο πάντες προς τους δ υ σ τυ χε ίς  'Ελληνας' α λλ ' η αλήθεια ητον, ο* 

τ ι  ό Ιβρηιμης κ α τέσ τρ εφ ε  τάς επαρχίας, αλλά δεν εχυσ εν  ανθρώπινον 

αίμα έκτυς τοΰ  πεδίου της μάχης, κα'ι επομένως άντ'ι να θυσιάζη το ί’ί 
αιχμαλώ τους, κατά μίμησιν των 'Ελλήκω ν  καί τώ ν ’ΐοΰρκω ν, τούς μ ετέ-  

φ ερεν  είς την Α ίγυπ το ν , 077ου 6 Κ ντιβα σ ιλευς  τους παρέδωκεν έπειτα, 
« ίί χείρας τών Ευρωπαίων Προξένων (Σημ . το ν  Συγγραφέω ς.)  

ΙΙεριοριζόμενοι e<s τά στενά  υριαια  άττλοΰ μ ετα φ ρ α σ το ΰ , δεν επ ιχει-  

ροΰμεν ν' άναιρέσωμεν τον  σ υγγρ α φ έα  τοΰ  άρθρου τούτου , δΐ Ιστορικών 

παραδειγμάτω ν, κα!}' οσον αφορά την πολνθρήλλητυν ταύτην  επιείκεια* 

τοΰ  Α ιγυπ τίο υ  Σατράχον· ( J ,  Μ.)
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Η  περίστασις αΰτη εγεννήθη έκ τής λειποταξίας τινών 
στρατιωτών καταφυγοντων είς τη ν ’Άκρην, τών οποίων ό 
Μ εχμετ Α λής εζήτησε την άττύδοσιν παρά τον Σατράπου 
τής πόλεως εκείνης, οστις, κατά τά; διαταγάς του Σουλτά
νου, άπεφυγε νά τόν ευχαρίστησή. Τότε ό Ίβρα'ίμηί, ή 
δεξιά χειρ τον πατρός του, πολιορκήσας το φρούριον είς 
το όποιον άλλοτε άπέτυχεν ό Βοναπάρ-ης, τό εκνρίευσε μ ί 
πολλήν αιματοχυσίαν. Ή  εκβασις αύτη παρέδωκεν πρός 
τον νικητήν ολόκληρον την Συρίαν. Τότε ό Μαχμούτης εύ- 
ρίσκετο βιασμένος νά επεμβρ Βραστήρίως διά ν’ άποκτή 
στ] διά τής βίας δ,τι εξ ανοησίας είχε χάσει. Τοιουτοτρό
πως ή επανάστασις αΰτη, προχληθεϊσα κατά δυστυχίαν 
τταρ αυτοί) τον Σουλτάνου, κινδυνεύει νά εκπολεμήστ) τόν 
κυριάρχην μετά τοΰ ίπτοτελοΰς, τόν εξολοθρεντην τών Μ α- 
μεΧουκων μετά τοΰ εξολοθρευτοΰ τών Γιανισάρων, τέΧος, 
τούς δύω μεταρρυθμητάς τοΰ ΙσΧτμισμοΰ, διότι ό Σ ο υλ
τάνος βαδίσας είς τά ίχνη τον ΑντιβασιΧέως, ήσθάνθη καί 
αυτός την ανάγκην τη ; μεταρρυθμήσεως, καϊ ύπεστήριξε 
τάς ιεας θεσμοθεσίας τον με τακτικόν στρατόν, ώστε, αν 
[/ίαθώϊ τοΰτο συμβαίνει είς τούς μιμητάς] εμεινε κατώ 
τερος τοΰ πρωτοτύπου του, δύναταί τις όμως νά ehrrj, οτι 
μ ’ ολας τάς ατυχίας του, προήγαγε τόν λαόν τον, καθώς 
ό Μ εχμετ Ά λ ή ς  άναπλάττει τόν ίδικόν του διά θριάμβων 

Ά λ λ ’ ή αντιζηλία τών δύω Κυρίαρχων, τών δύω άνδρών, 
θεωρείται εύώ κατά δεύτερον λόγον, καϊ μηδενίζεται νπό άλ
λης τινός σπουδαιοτερας πάλης. Ή  Κωνσταντινο^πολις 
καϊ τό Κάϊρον εξορμώσι ή μία κατά τής α'ΧΧης ώς δ;.'ω 
μαινόμενοι λέοντες, καϊ οί δύω εύθύς συσφύγγονται σώμα 
με σώμα. Καϊ ό μεν Μ εχμετ Ά λ ή ς  εκαμε τοίς ”Αραβας 
νά έννοήσωσι τάς δυνάμεις των, έξοπλίσας καί διδάξας αυ
τούς νά προοδεύσωσιν, έπαναλαμβάνων προς αυτούς τό 
"  "Ιτε, προχωρείτε ” τά όποια δεν ειχον λησμονήσει άφ* 
ότου ό Βοναπάρτης εκαμε νά άντιχήσωσιν εις τάς άκοας 
των. καϊ διά τούτων πηγαίνωσιν ήδη νά ζητήσωσι λόγον άπό 
τούς Τούρκους διά τήν ό~οίαν μετεχειρίσθησαν πρός αυτούς 

(ΤΟΜ. Β. ΦΥΛ- Γ.) 19,
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τριών αιώνων κατάθλιψιν· 01  δε Τούρκοι, ώττλισμένοι καί 
αύτοί, κατά μίμησιν τών ’Αράβων, με την Ευρωπαϊκήν 
τακτικήν, άλλά στερημένοι, διά τάς τοσαύτας 7τρολαβού- 
σας ήττας των, ύπό πάσαν πεποίθησιν είς εαυτούς και εις 
τούς άρχηγούς των, καταστρέφονται είς τά πεδία τοΰ Ίκ ο -  
νίου, τό όποιον άλλοτε ύπηρξεν ήπρώτη αρχή τοΰ μ εγα 
λείου των. ’Ε8ώ συμπληροΰται υπό τοΰ Μ εχμετ Ά λ ή  
μίγίσ τη  κοινωνική μεταβολή άρχομένη μεν από τους 
υπηκόους του, λήγουσα δε εις τούς ’Οθωμανούς, και προο
δευτική μεν και θετική ώς προς εκείνους, όπισθοΒρομι- 
κή Βέ καϊ στειρωτική ώς προς τούτους. Οί Άραβες της 
Ά γύπ το υ  ώς άττοτελοΰντες σώβα παχυλόν, μή έχον προαι
ρετικήν κίνησιν, καί κεκυφός υπό φανατικής υπακοης, « -  
χον ανάγκην μοχλού δίά νά υποκίνηση Βιά μιας αύτόν τόν λα 
όν και νά τόν άναστήση. Ό  μοχλός ουτος ύπηρξεν ό Μ εχ- 
μέτ Ά λ η ς ·

Μ ’ όλα ταΰτα η πολίτικη του, η τοσοΰτον ισχυρά είς τό 
νά νποκινη τούς λαούς εκείνους, όσους Βιά της θρησκείας 
εόύνατο νά άγη καί νά φέρη, είναι είς άκρον άκαμπτος, κα J 
επομένως, ανίκανος νά επιρρεάση καί τάς φυλάς εκείνας 
οσαι Βιά τών ε'ξεών των καί τών θρησκευτικών Βοξασιών 
των δεν έΒύναντο νά εΰρίσκωνται είς παθητικην κατάστασιν 
ώς προς τήν ενέργειαν του. Ή  εξουσία του άρα κατέστη, ώς 
προς αύτάς τάς φυλάς, τοΰ Προκρούστου ή κλίνη ητις δεν δύ- 
ναταινά τούς φέρη, χωρίς νά τούς άκροτηριάιση. Μαρόνιτας 
καί Αρούσους, Χριςιανούς καί Σχισματικούς'τούς μεταχειρϊ- 
ταιώς νάετιξηρίζεται είς-rip υπομονήν της ορθοδοξίας των, 
Βιά τοΰτο οί άνθρωποι ούτοι έπανας'άντες κατά τής τυραννίας 
της Μ ουσουλαανικήίάρχηϊ,πωλοΰσι προς αύτόν άκριβά την 
εξουσίαν τών όρέων των. Τοιουτοτρόπως είναι βιασμένος να 
πράξη Βυοΐνθάτερον, η νάπαραιτηθη άττό τήν Συρίαν, ή μάλ
λον νά τροποποίηση τής Βιοικήσεώς του τήν ύπέρμετρον αν- 
ςηρότητα, την οποίαν μετεχειρίσθη τό κατ’ άρχάς· άλλ’ οτι 
Βήποτε συμβη, είς τήν κατ’ αύτοΰ γενομένην άντίστασιν 
φαίνεται τι, τό όποιον ήδη έννόησεν αυτός ό “Βιος, οτι δη-
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λαδή Κυβέρνησις μη άποχρώντως ελαστική, ώστε ά συ- 
σχηματίζεται με τά διάφορα ήθη και τούς διαφόρους χ α 
ρακτήρας, 'έχει χρείαν νά διοική λαούς όμοπαθεις καϊ 
ομογενείς, Βιά τοΰτο καί ή δύναμις τοΰ Μ εχμετ ’Αλί) είς 
την Αιτίαν προοΰευουσα ομον με την Αραβικήν γλώσσαν 
πρέπει νά ςαματήτϊ), οπου ή γλώσσα αϋτη διαφθείρεται άπο 
άλλας διαλέκτους. Διά τοΰτο, δεν είναι πλέρν μόνοι οί Ό σ -  
μανλύδες, οϊτινες τοΰ κλείουσι τον δρόμον, άλλ' ήΒη καϊ 
οί 'Ρώσσοι τρέχουσι νά ύπερασπίσωσι τήν Κωνσταντινού- 
1τολιν, τήν όποιαν ή φιλοδοξία τών Αϋτοκρατόρων των 
φυλάττει δί έαυτήν ώς βοράν άξιόλογον, ενώ ή Γαλλία  
καϊ ή ’Αγγλία έμποδίζουσι τήν Αίγυπτον άττο τοΰ νά προ- 
καλή διά τών απειλών της ταύτην την παρέμβασιν τοΰ 
Τζάρου ητις είναι προς ολους επίσης επικίνδυνος· Τοιουτο
τρόπως ττεριοριζόμένος άπο εμπόδια ανώτερα εντός τον
μεγάλου πολιτικού κύκλου, τόν όποιον ή κρΛταιά ρομφαία, 
του διέγραψε πρός έαυτήν, καϊ τοΰ όποιου κατέστη αυτός 
τό κέντρον, ό Μ εχμετ Ά λή ς  δεν εχει πλέον άλλο νά κάμτ) 
τήν σήμερον, είμή νά συμπληρώση είρηνικώς, εν μέσω τοΰ 
κράτους του τήν πρόθεσιν, τήν όποιαν ελαβεν άττο τόν τρι- 
πλονν χαρακτήρα ’Αποπάτου, κατακτικοΰ καϊ Θεμελιωτοΰ. 
Και ώ; μεν Άποςάτης, άπήλλαξε τόν τόπον του τής 'Οθωμα
νικήν έξονσ/λ?, ήφάνισε τά τάγματα τών Μαμελούκων, κατέ
ρεψε τό κράτος τών Βαχεβιτών, κα'ι άφήρεσε τήν κοσμικήν 
εξουσίαν άπό τόν Αιγυπτιακόν κλήρον.'Ω,ς κατακτητής επο- 
λέμησε τήν 'Αραβίαν, τήν Νουβίαν, τήν Πελπύννησον, 
τήν Κρήτην και τήν Συρίαν. Τέλος, ώς θεμιλιωτής άνήγει
ρε τόν 'Αραβικόν εθνισμόν, ώργάνισε τακτικόν στρατόν» 
είσήξεν είς τήν Α ίγυπτον τάς τέχνας, τάς έπιστήμας κα-1 
τήν Βιομηχανίαν τής Ευρώπης, και ήδη καταγίνεται νά 
έπισφραγίση τήν παλιγγενεσίαν ταύτην·

Ό  Μ εχμετ Ά λ ή ς  περιπλέξας τό εν μέρος μετά τοΰ ά λ
λου, και βιάσας τήν Ευρώπην νά παρεμβή μεταξύ τής 
Αφρικής καί τής Μουσουλμανικής ’Ασίας, εστεφάνωσε

τούς άνώνας τ ου τής είκοσαοκταετονς βασιλείας του. Καϊ
19*



2/6 ΒΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .

όμως, inτεράνω καϊ αυτής τής κατακτητικής λαμπρότητος, 
ητις είς πάντα αιώνα υπήρξε κοινή και χυδαία, τον έξυ- 
ψοΰσιν α ί είρηνικαϊ κατακτήσεις, τά ετι στερεώτερα καϊ 
σπανιωτερα τρόπαια, με τά όποια επλοντισε τούς λαούς τουι 
εξακολουθήσας ένδόξως την οποίαν επεχείρητεν Ά ναμόρ- 
φωσιν, με ζήλον άκάματον, καίτοι εν μέσω Αδιάκοπων πο
λεμικών ασχολιών καϊ περισπασμών. Ε ίς αυτόν μόνον 
ανήκει ή δόξα του ότι εξεγάλ λισε τήν Αίγυπτον, διότι ά~ 
καταπανστως προσκαλεΐ τήν Γαλλικήν μυσταγωγίαν, τήν 
οίτοίαν άμοίβει με τον θαυμασμόν τον μέ τάς τιμάς τον 
καϊ μέ τούς θησαυρούς του . Οί είς τήν δούλευαίν 
του Γάλλοι λαμβάνουσι παρ αύτοΰ όλους τούς βαθμούς 
χιλιάρχων, Βέϊδων, Πασάδων κτλ· μ ’ όλας τάς υπαρχούσας 
θρησκευτικάς προλήψεις. 'Ι2ς εργάται, Ια τρο ί, 'Μ ηχανικό1 
Μαθηματικοί, Θαλασσινοί, ζρατ ιωτικοί, Τεχνίται κτλ. οί 
Γάλλοι είσχωροΰσιν είς όλας τάς τάξεις, καί μεταοιδουσιν 
είς όλους τον περί τον Καλοΰ καί 'Τψηλοΰ Έ '  θουσιασμοιν· 
Ή  Γαλλική δραστηριότης κυκλοφορεί είς το κράτος τον, 
ώς ηλεκτρική τις νλη, ή ώς χυμός ζωογονητικός. Δ ί  αύτών 
πλαστουργεί ναυστάθμους, στόλους, χωνευτήρια, εργο
στάσια καί σχολεία. Δ ί αυτών ή Α ίγυπτος άρχεται ήδη νά 
κινήται, νά γινώσκη, νά αίσθάνηται καί νά ζη. Δ ί αύτών 
πραγματοποιεί δ Μ εχμετ 'Α λής όλας τάς γινομένας επ ι· 
χειρήσεις, οσας είχε φαντασθβ ποτέ δί αύτον τον τόπον ό μέ- 
γας τής Γαλλίας άνθρωπος, τοΰ οποίον είναι τρόπον τινα 
επίπνοια αί πράξεις τοΰ Σατράπου τούτου. Τήν ιδέαν τα ύ 
την τήν περϊ 'Ασιατικού εξευγενισμοΰ γεννηθείσαν νπό τής 
μεγαλοφυίας τοΰ Ναπολέοντος, καί ζωηρώς έντυπωθείσαν 
είς τον νοΰν τοΰ Μ εχμετ ’Α λ λ ή  νέου ετι οντος, τήν οίκειο- 
ποιείται ό ήδη ισχυρός ουτος Άντιβασιλεύς, ή δε ιδέα 
αύτη γίνεται μεγάλων πραγμάτων γόνιμος, προς όφελος τής 
άνθρωπότητος, διότι όχι μόνον ή 'Ανατολή θέλει ευλογεί το- 
σαΰτα λαμπρά εργα, άλλά καϊ ή Δύσις αύτη ευρίσκει υπέρ 
τών κατοίκων της έγγύησιν πλούτου κα'ι νέων εύτυχιών. *Avt 
διά τοΰ πολέμου, ό Μ εχμετ Ά λ ή ς  επροξενησεν είς τά τρία
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τοΰ κοσμου μέρη, την άναπόφευκτον και προσωρινήν σύγ-  
κρουσιν της φιλοδοξίας, τής ξηΧωτυπία; καί τοΰ μίσους, 
Βία των εργασιών του όμως και Βιά τών ειρηνικών τεχνών, 
ντροητοίμασεν είς αυτά Βιαρκη κοινωνίαν αγάπη;, συμφε
ρόντων καϊ απολαύσεων.

[Revue des deux M ondes.]

(2. τοΰ Εκδ.) "Επί τών άποθανόντων άναγινώσκεται ώς επικήδειος έ
παινος η βιογραφία των· *Η παράδοσις τής Συρίας και τοΰ Όρωμανικοϋ 
Γολου δεν είναι ισως 6 θάνατος τ ή ς  δόξης τοΰ  Μ εχμετ ’Αλί}, διότι δεν είναι 
αδοξον δι αυτόν οτι μόνος επολέμησε προς τέσσαρας Ευρωπαίκάς δυ
νάμεις, αλλ εΐναι ό πολιτικός του θάνατος' ώστε εν καιρω μας διενθυνθη 
το παρόν αρθρον του Κ. Λουκιανού Ααβσείου , μεταφρασθεν άπο τον 
φιλόκαλον κάλαμον τοΰ εν Ναυπλίω προεδρεύυντος τών πρωτοδικών 
Κ. 2 . Σκούφου.
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Ό  'ΎπαχονΑαιακάς.

Ό  Ίανός εχει, ώς είναι γνωστόν, Svo πρόσωπα, το μεν 
γέροντας, τό veow το μεν κλαΐον, το δε γελάν Ή  υπο
χονδρία, νόσος παράδοξος και σπαν ία, ομοιάζει, πολύ τον 
μυθολογονμ-νον τούτον Θεόν · είς τό ο μ  μα τού παρα- 
τηρητού εμφ ινίζεται διαδοχικών ότε μεν γελοία και κωμική 
ότε δε τραγική καί σοβαρά· η δε διττή αΰτη περιπέτεια  
της ίδιοτρόπου ταύτης άσθενείας εξήρτηται από την ιδιο
συγκρασίαν τοΰ άσθενούντος. Οί φλεγματικοί καϊ οί με-  
λαγχολικοϊ, οσάκις υπό της νόσου ταύτης προσβληθώσι, 
διατίθενται λυπηρώς, μισούν την ζωήν, αγαπούν νά ένδια- 
τρίβωσιν είς απαίσιους διαλογισμούς καϊ νά σχεδιάζωσιν 
άποτροπαίους αποφάσεις· άν δε είς τόν μαρασμόν τούτον 
προστεθη τού ερημικού βίου ή άπομόνωσις, τό κακόν κα
θίσταται ανίατον. Ά γ ρ ια  μισανθρωπία, φανατισμός αθε
ράπευτος κυριεύουσί τόν δνστυχ'ή πάσχοντα. Ή  νόσος 
αΰτη καταλαμβάνει συνήθως τούς μεγαλοφυείς άνδρας καϊ 
κα,λύπτει με πέπλον πενθιμον τόν βίον των και τά συγ- 
γράμματά των. Ό  'Ρουσσώς, <5 Κούπερος καϊ ό Βύρων 
'//σαν υπερφυείς υποχονδριακοί. Οΰδεν άλλο ή πάθος τη; 
σπληνός καϊ τού ηπατος εγέμισε κατοίκων τά κελλία τών 
άναχωρητών, παρήγαγε τών συστημάτων της ασκητικής 
φιλοσοφίας τά πλεΐστα, εφεύρε την ίεράν εξέτασιν, ?]\[re 
τάς πυράς της καϊ ενεπνευσεν είς την Μελπομένην τινα 
τών τρα,γικωτερων ασμάτων της. Σπανίως ό σκυθρωπά 
υποχονδριακός, καϊ της τάξεως τών κοινών ανθρώπων αν y, 
κα.τορθόνει νά διασκεδάσω] τάς περϊ αύτόν ζοφεράς αύρας, 
τάς όποιας άναδίδει ή κατέχουσα αύτόν νόσος· είναι δυνα
τόν να άποκρούστ] τις προσωρινώς τά περικυκλούντα αι>* 
τόν νεφη, άλλ’ ό εμπειρότερος καϊ σοφώτερος ιατρός δίΚ
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'θέλει δυνηθη νά τον άποσπάση διά παντός άπο την Βλίψιν  
είς την όποιαν τον βυθίζει ό ατελής οργανισμός του, νά 
τόν ανακαίνιση και νά παρέξη εις αυτόν τόν f iu v  ήδΰν και 
εύάρεστον.

Ή  εύθυμος υποχονδρία ( άν επιτρέπεται ή παρά  τής 
επιστήμης μη κα^ιερουμένη εκφρασις αύτη) παρέχει ελπί
δας πιθανωτέρας ιάσεως. *Αν 6 πάσχω ν είναι αιματώδης 
η χολερικός, εύρωστος η ζωηρός, τό παν άλλάσσει μορφήν. 
Τήν φαντασίαν του δεν ταράττουσι σκοτεινοί διαλογισμοί, 
άλλ’ ώς συμπτώματα  τής αυτής νόσου διαφορετικώς τροπο
λογημένης, αναφαίνονται απίστευτα ονειροπολήματα καϊ 
πλάναι τής όράσεω; άστειόταται, ακαριαία, παρα,φροσύνη 
και παντελής άλλ’ ολιγοχρόνιος της διανοίας άλλοίωσις 
Έκεΐνος οστις, νομίζων εαυτόν μεταμορφωμένον είς σκεύος 
πρός εψησιν τείου αρμόδιον τήν μεν έτέραν τών χειρών 
εθετεν επί τοΰ ισχίου κχι εκύρτωνε τόν αγκώνα διά νά 
σχηματίση τό ούς τον σκεύους, τήν δε άλλην άνέτεινε διά νά 
μορφώση τόν πρόχουν και τό στόμιον ήτον τής δευτέρας τά- 
ξεως υποχονδριακός. Παράδοξος απάτη έιχε κυριεύσει τόν 
νοΰν του' ή μαρτυρία τών ιδίων αυτού αισθητηρίων δεν 
ήτον αξιόπιστος παρ αύτώ, ό δέ εφήμερος ούτος παραλο- 
γισμός ήΆελε μεταβληθη είς πλήρη φρενοβλάβειαν,άν δεν 
κατώρθουν νά τόν πείσωσιν ότι τό νομιζόμενον πάθημα ήτο 
πλάσμα, τής φαντασίας Ανύπαρκτον.

Έ πεσκέφθην πολλούς πάσχοντας υποχονδρίαν και πα- 
ρετήρησα πάντοτε είς τούς νοσούντας τά  αυτά συμπτώ 
ματα. Ή  πεποίθησίς των είναι ακράδαντος« Πιστεύουσι 
στερεώς και άμεταθέτως είς τήν πλάνην τής φαντασίας των 
καί, μισοΰσι τόν άντιλέγοντα ' αναχωρούντες δέ άπό αρχήν 
ψευδή καί άτοπον εξάγουσι συνεπείας όρθάς καί εύλογους. 
Ώ ς  εν παραοείγματι, ό νομίζων εαυτόν τεϊεψάνην κατέπινεν 
άνέψητα φύλλα τείου, καί 'έπινε μετά ταύτα ύδωρ διά νά 
παρα,σκευάση ούτως ε’ντός εαυτού τά  εψημα· άστεία καί 
λυπηρά ένταυτώ τού εγκεφάλου διάσεισις, μαρτυρούσα τό 
ασθενές καί επισφαλές τών νοητικών ημών δυνάμεων, έφ' αίς 
τ οσον τον επαιρόμεθα,



280 i a t p or

Έ κ  τών 7τολλών τον είδους τούτου ασθενειών, οσαν πα -  
ρετήρησα, δεν θέλω προτιμήσει ούτε την πλέον παράλο
γον, οΰτε την ττλείστου θαυμασμοί/ αξίαν, άλλα μίαν τών 
μάλλον αξιοσημείωτων . Τοΰ ανεκδότου ό ήρων ητο πνευ
ματώδης, γνωστό? διά τά σοφά του συγγράμματα, τά οποία, 
περικοσμεΐ φαντασία αφελής καί ειτίχαρις, προσφυών 
συναρμοσμένη με τών Ιδεών τήν έμβρίθειαν. Καί τοι δε. 
Τεθνεώτος, θέλω σιωπήσει το όνομα αύτοΰ, μυλοίότι πιςεύω 
ότι οί πλεισ το ι τών φίλων του θέλουν τον μαντεύσει εκ 
τών χαρακτη ριστικών αύτον ιδιωμάτων, τά όποια πόλλά- 
κις μάς ηΰφραναν.

Τόν Ν· . . είχα κοσμήσει ή φύσις με έξοχα δώρα και με 
φυσιογνωμίαν ανθρώπου σοφού. Τό πρόσωπόν του άνήγγελ- 
λε τήν δριμεΐαν ειρωνείαν και τήν εσωτερικήν θυμηδείαν, τήν 
οποίαν διεγείρουν τά γελοιώδη τών άλλων ελαττώματα. 
01 μέλανες καϊ εύρεΐαν τήν κόρην εχοντες οφθαλμοί του 
άτενίζοντε ς επϊ σε ή σαν μάρτυρες της δννάμεώς τον καϊ 
της βασάνου, τήν όποιαν ευκόλως ήδύνατο νά σο'ι προξενήση' 
οί οξυγώνιοι χαρακτήρες τοΰ προσώπου τοι·, αί προανεχον- 
σαι όφρΰς αύτοΰ, τών όποιων αί έξοχαϊ εκάλυπτον, χωρϊς 
να σκοτίσουν τάς ακτίνας των, τούς εντός άντρων μάλλον 
η βλεφάρων κεχωσ μένους οφθαλμούς του’ τά κακώς εσχη- 
ματισμένα χείλη  του, καϊ ή άκομψος τήν ρινός τον μορφή· 
τ''· Ιο ύμμετρον καϊ ανώμαλον τού μετώπου του, τοΰ όποιου 
οί πολυάριθμοι υβοί προεκάλουν τήν φρενολογικήν επι
στήμην, όλα ταΐιτα τόν παρίστων ώς γελοΐον άλλά το 
διορατικόν καϊ πλήρες ττνρός καϊ σαρκασμού βλέμμα τον 
έπεΐχε τόν γέλωτά σου. Έ π ϊ  τοΰ άνωμάλον τούτον προ
σώπου υπήρχε προσέτι έγκεχαραγμένη ή ιδιοτροπία  
και ή άστασία καϊ επϊ τούτοιν άλλόκοτόν τι καϊ μωρόν. 
Ή το  πλούσιος, μανιακόν, άγαμον, συστηματικόν, σφο- 
δρ<., και ακάθεκτος είς τά πάθη τον, καρτερικόν είν τήν 
μελετην καϊ την εργασίαν, οξύθυμος, ευερέθιστος, πηγή  
άπ ,δοκήτων άποφθεγμάτο)ν, δυσπροσήγορος συνήθως 
και . ·τά περιόδους φαιδρός. Λαμπρά φαντασία κατηύγαζε
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τό πυκνόν τών ιδεών του ύφασμα, ώς λάμψ ις φανόν τα σκο
τεινά κύματα. 'Εχθρός άσπονδος τοΰ γέλωτος άπέφευγεν ώς 
και αύτό το μειδίαμα,παλαιών κατά της εσωτερικής αυτού 
ευθυμίας" συνάγων δε τάς όφρΰς καϊ τά χείλη  δάκνων καί 
το μέτωττον συσπών, συνετίθει φυσιογνωμίαν γελοιοτέραν, 
άφ' ολας οσας γοτβίκος γλύπτης ενεχάραξε ποτέ είς τά τρό 
τών πυλών ημών άνακείμενα μορμολύκεια· ητον ό μώμος αυ
τός άνειλημένος ΰφος σοβαρόν καϊ εμβριθές' ό ' Ραβελαΐος 
διδάσκων το ιτοίμνιόν του καϊ συγχρόνως εμτταίζων αύτο μ ε 
ταξύ διδασκόμενον. Τά πνευματωδέστερα καϊ δριμύτερα 
ρητά του έπροφέροντο ψαλμωδικώς ττως καϊ καταννκτι- 
κώς. Ε «  τά συμπόσια κατέπληττε κατ' άρχάς τούς συν- 
δαιτημόνας ή κατήφεια του, άλλ’ αί άττροσδόκηται άστραπαϊ 
τοΰ πνεύματός του διέχεον ευθυμίαν άμνθητον καϊ ζωηρο- 
τάτην διά τό αίφνίδιον’ τό μειδίαμα ήτο παρ αύτώ 'έγκλημα 
καϊ κανείς λόγος δεν ητον ικανός νά τόν καταστήση ένο
χον τοιούτον κακουργήματος, μολαταύτα τόν φραγμόν ιών 
χείλέων του διέσπα ενίοτε εκρηξις αίφνηδία καϊ άλλοκο- 
τος, την όποιαν παρηκολούθει άμεσος καϊ βα3εΐα  σιωπή' 
έπανήρχετο μετά τό πάθημα, ή προ τοΰ παθήματος επι
κρατούσα ηρεμία καϊ σιγή. "Αν κατά τήν στιγμήν τοΰ 
μεγάλου τούτου καϊ εκτάκτου σνμβεβηκότος τά βλέμματά  
σου ήσαν εκ τύχης αλλαχού προσηλωμένα, δεν ηθελ ες ποτέ 
μετά εν λεπτόν ύποπτευθή ότι φυσιογνωμία τόσον μελαγ
χολική ηδύνατο νά γελάσ^ 3ορυβώδη γέλωτα' καταστέλ
λουν πρός σε αυτόν τό βλέμμα, καϊ έπαναφέρων αυτό 
εν άκαρεΐ πρός εκείνον, τόν εβλεπες εϊ πέρ ποτε σοβαρώτε- 
ρον καϊ πόρρω τοΰ γέλωτος.

Είς ποιον είναι, αγνωςοι αίμανίαι του καϊ ό πρός τό τέ- 
10ν, τήν σιωπήν καϊ τήν παρεστίαν 'έρως του; Τ ίς δύναται 
να λησμονήστ) τάς παρ αύτώ παραδόξους έσπερινάς εκει
δάς συναναστροφάς, καθ' άς διήγομεν άτενίζοντες προ< 
αλληλους βλέμμα σιωπηρόν, καταπίνοντες άλαλοι τό 
~^°ν, και άναχωροΰντες μετά μίαν ώραν άπό τήν άθώαν 
ταύτην συνομιλίαν, "Οταν τις τών νέων γνωρίμων ελάλε1
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εντονώτερον, τις δεν τόν ειδε εγειρόμενοι! μετά. σπουδή*:, 
φωνάζοντα μετά πόνου καί δίκην παιδιού κλαυθμηρίζον- 
τος, α ν α χ ω ρ ώ ',  ζητοΰντα τόν πίλον του και αφίνοντα, 
κυρίους τοΰ ξενώνος τούς «λιόντας είς επίσκεψιν. Οί εκλε
κτοί τοΰ Λονδίνου θέλουν μαντεύσει το ’όνομα, τοΰ φ ί
λου Ν  . . . καϊ θέλουν ένϋυμηθή τάς Ιδιοτροπίας, τήν ευ
φυΐαν, τήν αγχίνοιαν, τήν ειρωνείαν καί τήν άσχημίαν του.

Μ ίαν ημέραν βλέπω πρωίας ερχόμενον προς έμε τον 
μαΰρον υπηρέτην του· τό πρόσωπόν του άνήγγελλε τήν 
Εσωτερικήν αΰτοΰ ταραχήν, άπο δε τά άναρθρα τραυλί- 
σματα αύτοΰ τά οποία κατέστενεν ετι μάλλον δυσκατά- 
ληπτα  ή ξενική καί αφρικανική προφορά του, δεν ή μ 
πόρεσα να καταλάβω παντελώς τόν σκοπόν τοΰ ερχομού του. 
’Από τάς εφεξής διακεκομμένας καί ασυνάρτητους λέξεις 
τάς όποιας μάνας διέκρινα, — αφέντη δικόμου . . . .  κεφά
λ ι  γυρ ίζει κακό . .  . κακό . — υπέθεσα οτι παραφρο
σύνη κατέλαβε τόν δυστυχή Ν  . . . άλλ.’ ό Νάμπος, τόν 
όποιον ήρώτησα, άν ό κύριός του παραφρονη, δεν εβράδυνε 
νά άποδείξη σφαλεράν τήν εικασίαν μου, άποκριθεϊς μέ
τό κομψόν ιδίωμά του — 'Ό χι τρελό άφέντη δικό μ ο υ .........
τρελό ο κ ι. ..  όκι τρ ε λ ό  άφέντη δικόμου γυρίζει κε
φάλι . . . .  — άγανακτών δέκατά τής άσθενείας τής 
γλώσσης του επεκαλεΐτο ό πτωχός Νάμπος τήν βοήθειαν 
τής μιμολογ'ας, καί έπιλαμβανόμενος rfj έτέρα τών χει- 
ρών αύτοΰ τοΰ μετώπου, τή δε άλλη τοΰ πώγωνος εστρεφε 
τήν κεφαλήν του δεξιόθεν καί άριστεράθεν, ώσανει ήθελε 
νά τήν άντιστρέψη, μεθιστών τό πρόσωπον προς τά όπι
σθεν καί νά μεταμορφώσει αυτός εαυτόν είς ενα τών αμαρ
τωλών εκείνων, τούς οποίους ό Λάντης περιέγραψε, καϊ οι- 
τινες, εχοντες τόν τράχηλον προς τό στήθος καί τούς 
οφθαλμούς πρός τήν ράχιν, ή σαν ήν αγιασμένοι νά στρέ- 
φωσι τά νώτα πρός τούς μ ετ’ αύτών συλλαλοΰντας διά νά 
Ιδώσι τήν όψιν των.

Ητον άδύνατον νά μή γελάσω βλέπων τόν μαΰρον άλλο- 
«ότα>9 σχημάτιζα με ι-ο ν’ αμήχανων όμως καί νά κατανόησα»
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τούς λόγους του τον άπέστειλα νά ειδοποίηση τον κύριόν 
του ότι πρώτον αυτόν θέλω έπισκεφθη και έξήλθον διευ· 
θυνόμενος εκεΐσε. Καθ' οδον διελογιζόμην iv έμαυτω τί 
ήδύνατο νά σημάντ] ή άλαλος λαλιά τοΰ Νάμττον ’Έ χα σ ε  
τάχα  τά? φρένας του 6 δυστυχής Ν  . . . τοΰ οποίου ή κε
φαλή εκλονίζετο ττρά τίνος καιρό0; Μήπως ή μιμική τοΰ 
μαύρου σκοπόν είχε νά παραστήστ) τον κύριόν του πάσχον- 
τα άπλοΰν πονόλαιμον; Ό  Ν  . . . νοσεί τω οντι, ή πάσχει 
παραφροσύνην εξ εκείνων τών εν τω κόσμω τούτω πολ
λών και συνήθων, τάς όποιας ονομάζουσιν ορέξεις, ιδ ι
οτροπίας, δοξοπαθείας; Έγνώριζα οτι 6 Ν  . . . δεν ητ ον είς 
τοιαΰτα πάθη δυσπρόσιτος, καϊ πολλάκις εσυλλογίσθην 
οτι εξ όλων τών φίλων μου μάλλον υποκείμενος εις την υ
ποχονδρίαν ήτον αϊτός, μολονότι ποτέ δεν παρεπονέθη 
πρός εμέ περϊ τοιούτον πράγματος. Έντοσούτω εφθασα εν 
τη οικία τοΰ πράγματι η κατά φαντασίαν ασθενούς. Ό  
Νκμπος εν ροπή όφθαλμοΰ διατρέχει τήν κλίμακα καϊ τούς 
προδόμους, αναγγέλλει πήν ελευσίν μου, με εισάγει καϊ ι
δού εγώ παρά την κλίνην τοΰ νοσοΰντος.

Ε ίς τόν κοιτώνά του δεν εφαίνετο κάνεις νεωτερισμός» 
ησαν μόνον κλεισμένα τά φύλλα τών παραθύρων διά νά με- 
τριασθί) η ζωηρότης τοΰ φωτός. 'Ο  νοσών εκειτο, εχων τάς 
χεΐρας έσταυρωμένας ε~ί τοΰ στήθους, τήν κεφαλήν κεκλι- 
μένην πρός τόν αριστερόν ώμον καϊ κεχωσμένην είς τό μα
λακόν του προσκέφαλον, ή αταξία όμως της κλίνης εμήνυε 
τήν προηγηθεΐσαν ταραχήν καϊ ανησυχίαν το ν  ίδιον αυτόν 
ώχρόν καϊ πελιδνόν τό πρόσωπον καϊ όμοιάζοντα άνθρωπον 
έξησθενημενον καϊ ώδυνώμενον, εταράγθην' εν τοσούτω αυ
τός ακίνητος επϊ της κλίνης, στήσα; τά βλέμματά  του 
επϊ τών 181κών μου βλεμμάτω ν.

— ’Ιατρέ μου, με είπε, φ ίλτατε μου ιατρέ, τ ί τρομερόν 
πάθημαί τ ί  φρικώδης κατάστασιςΐ Δεν είναι αποτρόπαιος ή 
θέα μου;

—  Τί δηλοΐ, αγαπητέ μου τό τρομερόν, τό φρικώδες τό ά- 
ποτρόπαιον; τ ί  τό δεινόν τής καταστάσεις σου; τ ί  ϊτταθες; 
νοσείς τω οντι;
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■— Έρωτώσε και πάλιν ίατρε . .  . τί; άν είμαι ασθενής . . .
. . διακόψας δε επϊ μικρόν τον λόγον επανέλαβε ” έντο- 
σούτφ σήμερον το 7τρω'ί περί τήν ογδόων ώραν ήσθάνθην 
τό πρώτον σύμπτωμα τής νόσον.

— ”Αφες κατά μέρος φίλε μου τήν αινιγματώδη ταύτην 
διάλεκτον, άλλως δεν θέλω δυνηθή ούτε να σε Ιατρεύσω 
ούτε νά σε κατανοήσω.

— Τήν όγδόην ώραν, εξηκολούθησεν ό ασθενής χωρίς νά 
ττροσέζτ] εις τούς λόγους μου. Δέν ευρίσκεις περίεργον τό 
συμβεβηκός κα'ι άξιον νά καταγραφή είς τον νοσογραφικόν 
σου πίνακα· οποίαν έντύπωσιν σ' έπροξένησεν ή κατά- 
στασίς μου οταν είσήλθες; γέλωτος ή οίκτου άξιον με 'έ
κρινες, λύσαι μου σε παρακαλώ τήν εξ’ ά πλής περιεργείας 
προίρχομένην ταύτην ερώτησιν.

— Το κατ’ εμέ άντερωτώσε άν π  α ίδιάς χάριν μ' 'έφερες είς 
τήν οικίαν σου' ήξεύρεις φ ίλε τάς πολλάς μου ασχολίας, 
μή άπασγολής με επϊ ματαίω.

— ΐίαιδιάς χάριν\ δυστυχής εγώ] αστειεύεσαι ιατρέ ή 
νοσείς τούς οφθαλμούς κα'ι άμβλυω πεΐς σήμερον, τωόντι 
δεν βλέπεις τήν οποίαν επ&θον παράδοξον και φρικώδη 
μεταμόρφωσιν; αληθινά δέν τήν β λέπ ε ις !

— Βλέπω  μόνον ότι οί λόγοι σου είναι λόγοι παραφρο- 
νούντος καϊ πυρέσσοντος’ έντοσούτωδός με τόν σφυγμόν σου.

—  'Ε γώ  τρελλόςΐ μή  γένοιτο ! σύ φ ίλε  μου ιατρέ ίτά σ χε ιϊ 
φρενών άλλοιω σιν ή αγαπάς νά μ έ  ύβρίζης δωρεάν.

—  'Ά π α γε  τοιούτον σκοπόν δέν έχω· ττλήν . . .
— Δέν παρατηρείς τήν κεφαλήν μου·, . . .
— Τι επαθεν ή κεφαλή σου;
— Τ ί επαθεν] μ  έρωτας τ ι  έπαθε > δέν τήν βλέπεις σα~ 

λευθεΐσαν, άντεστραμμένην.
Ταϋτα λέγων ό Ν  . . . τοΰ όποιου τόν θυμόν και τήν  

κατ' εμοΰ άγανάκτησιν επρόδιδε τής φωνής ό τόνος, με πα -  
ρετήρει άσκαρδαμυκτει και τό βλέμμα  του έφανέρωνε τήν 
άκραν αύτοΰ δυσαρέσκειανμόλα ταντα δέν εδυνήθην ν« κρα
τήσω τόν κυριενοντά με γέλωτα ,
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~"Α\ ά \  α! . . . Λεν εΐδονμέχρι τοΰδε ασθενή Ικανόν νά 
Ίτεριγράφτ) τόσον έπιτηδείως τά αληθή τής άσθενείας του 
συμπτώματα, . , 'Η  κεφαλή σου εσαλεύθη · καί τ$ αλήθεια 
τοΰτο κ εγω παρετήρησα άφ' ής στιγμής σε el δον.

— Ία τρε]  παΰσον παρακαλώ τούς ά καί ρους τούτους 
αστεϊσμούς· είναι σκληρόν νά έφυβρίζεταί τις όδυνώ- 
μενος. Δεν άρχει, έπρόσθεσε χύνων θερμά δάκρυα, δεν 
άρκεΐ οτι υπομένω καρτερικώς τήν φρικώδη συναίσθη
σ ή  τοΰ πάθους μου; ”

Έ κάθησα ήσύχως παρά’τήν κλίνην τοΰνοσοΰντος και κύ- 
ψας πρός αυτόν τόν ήρώτησα " τ ί  7Γονείς, κύριε Ν . . . .

Ό  9υμός του ηύξήνβη περισσότερον, άνεστη όρθιος επί 
τής κλίνης καϊ πλήρης οργής.

Τί πονώ; τ ί  πονώ; κινδυνεύεις τί) αλήθεια νά σαλεύσης 
τόν νοΰν μου με τάς άνοήτους ερωτήσεις σου.’ δεν βλέπεις; 
τ ί μ ' έρωτας άπαξ καί αύθις καί πολλάκις τ ί πάσχω τ ί  
πονώ· δεν βλέπεις οτι τό κρανίον μου μετετοπίσθη, οτι ή 
κεφαλή μου άντεστράφη, οτι ό πώγων επίκειται ήδη τής 
ράχεως, οτι τό μέτωπον καί τό h i ον άντ ήλλαξαν τάς οί~ 
κείας θέσεις στραφέντα τό μεν προ; τά ί π ’.σω τό δέ πρός 
τά 'έμπροσθεν φρίκη φρίκη·' ’’ ’έπειτα εσιώπησεν καί ’έκρυ
ψε την κεφαλήν του έντός τοΰ στρώμματος, ά λλ ό ίδικός 
μου 'γέλως ήτον άκράτητος· ήγίρθη καϊ πάλιν έξηγριω- 
μένος.

— ’Ιατρέ, με λέγει, φύγε σε παρακαλώ, μη μ ' ενοχλείς 
περισσότερον.

— Διά τί.
—  Δ ιότι με υβρίζεις !
— Ά πατασαι φ ίλε μου' επαναλαμβάνω καί πάλιν σκο- 

ττόν δεν εχω ούτε νά σέ υβρίσω ούτε νά σε δυσαρεστήσω.
—■ Περίεργον πράγμα] σ ’ έκάλεσα ώς ιατρόν νά μέ δώ- 

σης συμβουλήν καί βοήθειαν παθόντα τό δεινότερον καί 
θλιβερώτερον τών παθημάτων, βλέπεις τήν δυστυχίαν μου, 
καί ενώ τό επάγγελμά σου σε υποχρεώνει νά παραμυθής 
τάς συμφοράς τών όμΜνν σου, τάς αυξάνεις με τόν άτοπον



γέλωτά σου. Έροηώσε τελευταίαν φοράν εχεις σκοπόν να 
με επισκεφθής, να μέ ίατρεύστ79· θες τέλος εις τόν άτε- 
λεύτητον τούτον γέλωτα οστά μέ παροργίζει, άποκρίσου 
η φύγβ πριν διωχθρς.
Έ κτω ν τελευταίων τούτων λόγων κατανόησαν αυτόν σττου- 

δαιόλογοΰντα και έτοιμον νά εκπλήρωσή την απειλήν του, 
έπείσθην οτι στιγμιαία πλήν ισχυρά καϊ άκαταμίχητος 
παραφροσύνη τόν εκυρίενε. Δ ιά τοΰτο άφησας παν είδος 
αντιλογία9, άπεφάσισα νά ενδώσω είς τάς ίδεα? του, κα- 
ταστελλών την εσωτερικήν μου συγκίνησιν, άναλαμβάνων 
πλαστήν σοβαρότητα, μεταβάλλων ύφος καί λαλών πρός 
αύτόν ιτρόως καϊ έμβριθώς.

Φ ίλτατε Ν  . . . τώρα καταλαμβάνω τό συμβεβηκός.
—  Δόξα σοι ό Θεός.'
— Ν  ά σε είπώ τήν αλήθειαν μόλις είσελθών ΰπενόησα 

τό πάθος σου' άλλά γνωρίζων τό σπάνιον καϊ έκτακτον 
τοΰ πάθους τούτου καϊ τάς ΐδικάς σου ίδιοτρόπους επίνοιας 
δεν εθεώρησα άπίθανον ότι δύναται νά fjvai και ψ ιλή  εθε- 
λοπάθεια ανθρώπου στρέφοντος ούτω τήν κεφαλήν επί
τηδες διά νά εμπαίξη τόν ιατρόν του.

— Ό χ ι> °Xb> φίλε μου, δεν είναι παιδιας επίνοια τό συμ
βεβηκός, είναι κατά δυστυχίαν πραγματικόν, άληθέςατον.'

— Είναι λοιπόν πραγματικόν, εϊται περϊ τούτου 
βέβαιος;

— Έρωτας πάλιν αν είμαι βέβαιος;
— Λοιπόν ή παράδοξος αΰτη ςάσις σου δεν είναι 

εκουσία;
—  Τί} αλήθεια είσαι αφόρητος" φρονείς τωόντι οτι εκώV 

παραμορφοΰμαι τοιουτοτρόπως καϊ βασανίζομαι;
—  "Οχι, άλλά τό φαινόμενον τοΰτο . . . αύτη ή άνωμα,- 

ααλία, . . . είναι σπάνιον τό συμβεβηκός’ πλήν έντοσουτίρ 
δεν είναί καϊ πρωτοφανές· ό εφιάλτης επιφέρει ενίοτε τοιαϋτ® 
παρεπόμενα.

— Ία τρ ί, είπε διακόπτων με ό δυστυχής Ν  . . . μ·* 
θεωρείς ϊσως παίδαρων μη νόμισες οτι δεν εννοώ τψ
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ειρωνείαν σου, σε τό επαναλέγω με εμπαίζεις αδίκως ενώ- 
είμαι οίκτου άξιος, ό νους μου είναι ατάραχος, ε-χω σώας 
τας φρενας, το λογικόν μου ΰγειαίνει καϊ αισθάνομαι διά 
τοΰτο ζωηρ'περον την δεινότητα τής νέας καταστάσεώς μου 
επι της οποίας επικαλούμαι την προσοχήν, την καλοκαγα- 
θιαν καϊ ιήν εμπειρίαν σου' το συμβεβηκός είναι αληθές, 
αναντίρρητον, ή^κεφαλή μου άντεστράφη· προς θεοΰ μη ά- 
ΐΓΛίτησ^ς καϊ πάλιν παρ εμοΰ την εττώδυνον ταύτην διαβε- 
β  αίωσιν.

— Το καταλαμβάνω, άπεκρίθην ΰποκρινόμενος οσον 
ηδυνάμην τόνον φωνής συμπονοΰντος καϊ συμπάσχοντος.
Επειδή η απίστευτος αΰτη συμφορά σου είναι, ώς λέγεις, 

αληθής, αναντίρρητος, ανάγκη νά πολεμήσωμεν τάς συ· 
νεπείας αυτής' πρέπει νά άποκαταστήσωμεν είς τον οίκεΐον- 
τόπον έκαστον, καϊ ελπιζε μετ’ εμοΰ, μη άθυμείς.

'Η συμφορά eivai φρικτη πασων^φρικωδισ-τίρα, j  
11 άγαθότηί τον  θεοΰ ftv όμως ανώτερα.

— Αέν άφίνεις τήν ειρωνείαν ιατρέ !  σετό  ειδοποιώ. . .
— " Α χφ ιλτατε" Ν  . . . αντί νά άγανακτής κατ' εμοΰ δι

δάχον μάλλον τόν ιατρόν σου πώς συνέβη ή αναστροφή τής  
κεφαλής σου' ποια τά πρώτα τοΰ πάθους συμπτώματα, εί- 
χον τι αλγεινόν καϊ οδυνηρόν ; ήσθάνθης τό κρανίον βιαί- 
ως στρεφόμενον π;ρϊ τόν κορμόν τοΰ σώματός σου, ή έτε- 
λέσθη τό γεγονός ήρέμα καϊ κατά μικρόν·,

— Ίδοΰ πώς συνέβη τό πράγμα, την παρελθοΰσαν νύ
κτα περϊ τήν αύγην ώνειρευόμην οτι ευρίσκομαι είς τάς 
Βαρβάδας, όπου ώ; γνωρίζεις εχω κτήματά τινα κληρονο- 
μήσας αυτά παρά τοΰ θείου μου. ’Ενώ επορευομην ή του
λάχιστον ώνειρευόμην ότι πορεύομαι προς έπίσκεψιν μιας 
τών αυτόθι, φυτειών εν μέσω τών μαύρων δουλοπαροίκων 
μου, σφοδρός άνατολικοβόρειος άνεμος έπνευσε καϊ εν ροπτ} 
όφθαλμοΰ ήφάνισε δένδρα, ανθρώπους, ζώα, και τό έδαφος 
αυτό έφ' ου ίστηριζόμην. 'Εγώ  εστρεψα την κεφαλήν μου· 
διά να παρατηρήσω τήν αίφνιδίαν ταύτην καταςροφην, ά λλ  
ό άνεμος σφοδρότερος πνεύσας επαγίωσε τήν παράδοξον



ταύτην στάσιν μου της όποιας βλέπεις το αποτέλεσμα.
Επροσπάιθησα νά επαναφέρω τά μέλη τοΰ σώματός μου 

είς την προτέραν'αύτών εύρυθμίαν και νά άπο καταστήσω 
"έκαστον είς τον oucehv τόπον* άλλ’ έκοπίασα εις μάτην.
Οταν έξύπνησα εξεπλάγην αισθανθείς την αντίστροφον 

της κεφαλής μου θέσιν, έπεκαλέσθην την εξ' ύψους άντίλη- 
ψ ιν κατά της μάςιγος ταύτης, ά λλ’ ή δέησίς μου δένείσηκοό- 
σθη· έμεινα ώς η μην, ιατρέ, και ώς με βλέπεις, θέαμα ελεει
νόν και άποτρόπαιον η δεν λέγω αλήθειαν ;
— Άναμφιβόλως· άλλά μη φοβού, τίποτε δεν είναι ανία
τον . . Να ίδώ τήν γλώσσαν σου. . . . Δάς με κα'ι αύθις 
τόν σφυγμόν σου ! . . Έ  ! πλήν . . . “Ε χεις μικρόν π υ ·  
ρεττόν . . . Τοΰτο δέν είναι παράδοξον! . . .

'Εξέτασα μετά ταΰτα έπιμελώς, ύποκρινόμΐνος π λ ι “ψ  
έμβρίθειαν, ητις τόν ήπάτησε, τόν λαιμόν, τήν κεφαλήν, τήν 
ράχιν καί τό στήθος του ’ είς τήν λεπτομερή δε ταύτην 
έξέτασιν ενδιέτριψα πολλήν ώραν διά νά φυλάξω όσον ήτο 
δυνατόν μακροτεραν σιωπήν κα'ι νά μή προδώσω μέ τόν 
κλονισμόν τής φωνής μου τήν ευθυμίαν, "μις με κατείχε ν { 
άκοντα.

Πώς τόσον βιαία έξάρθρωσις δέν έπέφερε τόν θάνατόν 
μου; ηρώτησεν ό ασθενών.

— Είς τό εύκαμπτον τών χόνδρων χρεωστεΐς τήν σω
τηρίαν σου.

— ’Α λλά  θέλω δυνηθή, ούτως ών, νά ίκπληρώ τάς απα
ραιτήτους τού ανθρώπου χρείας.

—  Ώ ς  νά μην εΐχε συμβή τίποτε.
—  Φοβούμαι μή, ή πρός ϊασίν μου αναγκαία έγχείρησις 

εΐναι κινδυνώδης και εττώδυνο;. ”
Ε ίς τήν έρώτησιν ταύτην δεν ετόλμησα ν' άποκριθω' 

έσφιξα τά χείλη  μου διά νά καθέξω |τ,ον γέλωτα και άνε- 
ζήτονν μέσον ίατρείας επιτήδειον νά θεραπεύση άληθώ* 
τήν άλλόκοτον ταύτην πλάνην τών αισθήσεων· ανακν- 
ψας δε από τήν ’έκστασίν μου ανέκραξα ώς άλλος Άρ~
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tt pw « I 11Εύρηκα €υρηκα!
— Τ ί ;
— Τό ζητούμενον ιατρικόν.
— Να το πιστενσω  ;
— *Λν νκάρχη μέσον θεραπείας Ικανόν νά σέ ίατρεύση, 

είναι τό εύρεθέν ήδη. Ή  κεφαλή σου Βάλει, επαναλάβη την 
προτέραν της θέσιν χωρίς να ττάθι] τήν παραμικράν β λά 
βην ή άλλοίωσιν.

— Μ ε τό έγγυασαι.
— 'Εγγυώμαι αν άκόλουθί/σης ακριβώς τάς παραγ

γελίας μου.
— "Αχ  ! Α γα π η τέ  μου ’Ιατρέ, 7τώς νά δεί£ω τήν προς σέ 

ευγνωμοσύνην μου ; Τοιαύτη αγαθοεργία υπερβαίνει πάσαν 
δννατήν αντιμισθίαν. 'Εκατόν στερλίναι είναι μηδέν άν 
κατόρθωσες νά με σώσης άπό τήν τρομεράν ταύτην βάσανον.

— Είμαι σχεδόν βέβαιος περί τή ; ανώδυνου ίάσεώς σου, 
δεν θέλω μολαταύτα, νά σε δώσω ελπίδας άπατηλάς. αν 
δεν έκτελέστ]ς ακριβώς και μίαν πρός μίαν τάς παραγγε
λίας μου ενδέχεται νά ματαιωθώσιν αί προσπάθεια,ί μου. 
Πρός περισσοτέραν ασφάλειαν καλόν είναι νά δώσωμεν 
καιρόν είς τό ιατρικόν νά ένεργήση ημέράν ολόκληρον' Se- 
λεις μείνει καθ’ ολον τοΰτο τό διάστημα επι τής κλίνης 
εχων καλώς κλεισμένα τα παράθυρα' τ ί  λέγεις υπείκεις 
είς τήν διαταγήν ταύτην·,

—- Άναμφιβόλως· ά λλ’ είς τ ί συνίσταται το φάρμακον;
— Περιττόν είναι νά τό μάθτ/ς· ή ακαιρος μάλιστα  

φανέρωσίζ του δύναται ίσως νά σέ βλάψτ/ κατά τό παρόν.
— 'Α ν  πρόκειται περί τίνος εργασίας αλγεινής καϊ 

όδυνηρας θέλω τήν ύπομείνει καρτερικών προτιμώ μάλλον 
Τον θάνατον παρά τήν ενεατώσαν κατάστασίν μου.

— Μ ή φοβοΰ τίποτε . εχε υπομονήν, πείβου είς τους 
λόγους τοΰ ίατροΰ σου κα'ι 3έλεις μάθη τά πάντα.

Ά λ λ ά  Βια,τϊ δεν με λέγεις τό ιατρικόν. . . .
— 'Ορκίζομαι νά σέ φανερώσω τά πάντα όταν ίαθής. 
(ΤΟΜ. I». ΦΥΛ- Γ.) 20.
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— Πώς θέλει ενεργήσει το ιατρικόν, εσωτερικώς ή ίξα)~ 
τερικώς.

— Κατ' άμφότερα' τό εσωτερικόν θέλει παρασκευάσει 
την ϊασιν καί το εξωτερικόν θέλει την άποτελεσει. ’’

Το ιατρικόν τοΰτο, τό όποιον δύναται άκινδύνως νά μά- 
θρ ό αναγνώστης, ήτον άπλοΰν καϊ άκακον. Τρία καταπό
τια σπίνου αλεύρου καθ' ώραν, κατάπλασμα ψίχας άρτον 
επϊ τον λαιμοΰ διά νά μαλακύνη τά περϊ αύτόν, καϊ όλίγαι 
σταγόνες λαυδάνου διά νά φέρουν ησυχίαν εις τόν ασθενή· 
ιδού ή μέθοδος της θεραπείας, ή Χαμπρά άνακάλυψίς μου. 
Ό  Σνδεγχαμ καϊ οί άντίζηΧοί του δέν έχουν βέβαια  νά 
άντιθέσουν αντάξιόν τι επινόημα· άλλ’ επειδή αί ατελεύ
τητοι ερωτήσεις τοΰ πάσχοντος έπήρχοντο ή μία κα
τόπιν της άλλης κατέφυγον καϊ είς άλλο σόφισμα’ ά- 
νέλαβον ύφος σοβαρώτερον, ποτέ δε βήχων ποτέ διακό
πτων τον Χόγον καϊ φΧυαρών άκαταπαύστως, άφήκα 
τον ασθενή ενδομύχως πεπεισμένον οτι ή κεφαλή τον ε
πανέρχεται όσον οΰπω είς την φυσικήν θέσιν της. Ε λπ ίζω  ν 
οτι το εκ τής υγρασίας τον καταπλάσματος α'ίσθημα κα\ 
τά  καταπότια άνά πάσαν είκοσι λεπτών περίοδον μέ θρη
σκευτικήν ακρίβειαν καταπινόμενα, ήθεΧον καταςήση νγ ιί  
τόν νοσοΰντα τούτον εγκέφαλον, ΰπεσχέθην νά επανέλθο) 
αΰριον πρωί· έξερχόμενος τής οικίας εγέλων, ό δε βρασμοί 
ουτο ς διά ττολλοϋ κατασταλε'ις έξερρήγνυτο άκοντος έμοΐι 
καϊ με σννεΐχε βαδίζοντα, γυνή δέ τις τών γνωρίμων άπαν- 
τήσασά με γελώντα καθ' οδόν δέν ή μέλη σε νά διαδώση εΐϊ 
τούς πελάτας μου τήν φιλάνθρωπον άγγελίαν, ότι καταγελά 
τών επικαλονμένων τήν βοήθειάν μου ασθενών επιχαίρων 
είς τάς όδννας των.

*Λ{ εξηγήσουν, άν δυνηθώσιν, οί φιλόσοφοι τήν ά,πίστεν- 
τον ταύτην πλάνην· άϊ δείξωσι πώς ό άνθρωπο; δύναταί 
νά παραλογίζηται λογικώς, νά καλή ιατρόν χάριν ασθενεί 
τήν όποιαν δέν εχει, νά επιμέν.ι απιστών είς πράγματα 
προφανή, είς τήν μαρτυρίαν τών ιδίων αυτού αισθήσεων, 
καϊ νά πιστεύτ) οτι βλέπει πρός τά δεξιά ή πρός τά apt ·



στερα βλεπουσα- κεφαλή του. Ά ?  διδάξωσιν ημάς οί φιλό
σοφοί, πως ο περί ου ό λόγο; άνθρωπος, εχων σώα της όρά- 
σεως τά όργανα, το οπτικόν νεύρον άναλλοίωτον, και άλλως 
ών υγιής καϊ εύρωστος επασχεν ΰποχρντρίαν δεικνυόμενη» 
καθ ενα κα'ι μόνον τρόπον, δί ενός και μόνου παραλογισμού.

Την επιούσαν εισερχόμενος περ'ι την ένδεκάτην είς τον  
Ν . . . άπήντησα κατά πρώτον τον μαΰρον Νάμπον. Οί 
λευκοί και μ;γάλοι οφθαλμοί τον ήστραπτον ύττο ζωηρότη
τας επι τη ; μελάνης τον μορφής· οί μύς τον \προσώπον 
του ησαν τεταμένοι " πάντα δέ ταύτα εμαρτύρουν ότι τον 
δυστυχούς νοσούντος η κατάστασις ένέπνεεν είς ολους τό 
αυτό αίσθημα, είς τό όποιον ούδ' ό μαύρος αυτός ήδύνα~ 
νατο νά άνθέξτ}.

" ”Α  ! ά ! α! ήφώναξεν ό Νάμπο; προσπαθών νά κατα- 
στείλΐ) τ° |/ VX0V τ °ύ γέλωτός του κα'ι αδυνατών νά εξουσιά
σω εντελώς έαυτοΰ' " άφέντι δικό μον. , . απάνω κάτω. . . . 
κεφάλι προστά φορέματα πίσω. . . ” στρέφω ν δέ και με- 
ταστρέφων τά έπίπτερα τού ίματίον του, κα'ι κομβόνων 
αυτό βιαίως επροσπάθει είς μάτην νά μεταδώστ) είς εμέ 
την ιδέαν του. ’Αλλά την λύσιν τών αινιγματωδών ση
μείων τοΰ Νάμπον μ ' εδωκεν άμέσως κομικώτατον 
θέαμα τό όποιον εΰρον εισερχόμενος είς τού Ν . . . . τό 
δωμάιτιον.

Ό  νοσών συνεπρογεύετο μετά τίνος φίλου του, επισή
μου νομικού, επι τραπέζης ίσταμένης παρά την εστίαν  
άμφότεροι έκάθηντο παρά την τράπεζαν εχοντες ό μεν το 
πρόσωπον ό δέ υποχονδριακός τά νώτα κατέναντι της 3ΰ- 
ρας τοΰ δωματίου· οντος είχεν επινοήσει νέον και δυσχερή  
τρόπον τού ένδύεσθαι, πλην άρμόζοντα προσφυώς είς τήν 
3έσιν τη ; κεφαλής του, άντιστραφείσης, ώς γνωστόν, άπό 
τόν λα ίλαπα της Ίαμαίκης. Βρακίον, βεστα, ιματιον κ&·, 
κα'ι λαιμοδέτης ολα κατείχαν επι τού σώματός του τήν 
αντίστροφον της συνήθους 'Δέσιν · τά  ε μπροστινά κομβία 
ησαν κομβωμένα επι τής ράχεως, η δε εντεχνος και κομψή 
συναφή τού λαιμοδέτου έστόλιζε τον τράχηλόν του. Η  μι.-
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ταμόρφίύτις ητον θανμασία καϊ <5 μετημφιεσμος έκατέρω 
θεν εξαίσιος' φαντάσου τά τέσσαρα κομβία και τά εττίτττβ- 
ρα τοΰ όπισθεν μέρους τον ίματίου άποστίλβοντα επϊ 'τά 
εμροσθεν το βρακίον εξογ κούμεν ον επϊ των γονάτων, τοΰ 
χιτώνός το στρεπτόν επιστήθιον [jabot] εκτεινόμενον 
επϊ της ράχεως καϊ την τραχηλιάν άνέχουσαν τάς ά
κρα s 7ταρά τά ωτα τον Ν  . , . Ούτω γλαφυρώς νπο 
τον Νάμπου κεκασμη μένος παρεστάθη είςτάς όψεις 
■ημών.

Ό  ίτρος εστίασιν κεκλημένος εκράτει τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους επϊ της εστίας, μη τολμών νά παρατηρήσω 
τον εστιώντα φίλον του, η δε φροντϊς του να μη χάστ) την 
εμβρΐθειάν του τον επνιγεν οΰτως είπεΐν' επλησίασα σοβα
ρών καϊ σιωπών, οί δε δυο φίλοι ήγέρθησαν προς υποδο
χήν μου. Ή  βαθεια θλίψ ις τοΰ Ν  . . . η γελοία στολή 
του, κ. 21 ή προ; συντήρησιν της σοβαρότητας ημών προ
σπάθεια ί’μου τε καί τοΰ^νομικοΰ, άπετέλουν σκηνήν τήν ο
ποίαν δεν θέλω λησμονήση ποτέ. Ό  γέλως είναι κολλητι
κός' έπνιγόμην προσπαθών νά τον πνίξω· ελαφρός ήχος, 
μικρός στεναγμός ώθισθεϊς άπο βιαίαν τινα καϊ άκάθεκ- 
τον ορμήν εδωκε το σύνθημα διπλής εκρήξεως, ητις έδυσα- 
ρέστησεν εκμέτρως τον πρόξενον τοΰ άκατασχέτου και σφο
δρού γέλωτός μ ις · εις μάτην δά κνων τό κάτω χείλος επρο- 
σπάθουν νά μετριάσω την ακούσιαν ταύτην παραφοράν' αί 
εκχύσεις τοΰ συνδαιτυμόνας επροκάλουν τάς ίδικάς μον, 
ή μορφή τοΰ Ν  . . . ητο πάντοτε παρούσα, η δε αρμονι
κή αύτη δυωδία διηρκεσεν επέκεινα τών τριών λεπτών. Ό  
Ν  . . . ηγέρθη ε μ  μανής.

' Τί δηλοΐ, έφώναξε, τί δηλοΐ ή παράδοξος αΰτη διαγωγή;’
Ό  βρχσμός τοΰ ασβέστου γέλωτος δεν μ ’ εσυγχώρεί 

νά τόν άποκριθώ, διο καϊ περιωρίσθην νά δείξω διά τον 
δακτύλου τον παράδοξον ιματισμόν του. Ή  άπολογία αντη 
όεν εφανη εύπρόσδεκτος· ό άνθρωπος εμάνη καϊ κτυπών τον 
πόδα επϊ τοΰ εδάφους εκρουσε τόν κώδωνα. Ό  Ν  άμπος είσηλ- 
θεν ά λλ’ ό γέλυς εξηκολούθει, αί δε καθ' ήμών λοιδορίαΐ



τοΰ Ν  , . . προσέθετόν νέον τόνον είς την άστείαν ταύ
την συμφωνίαν' Νάμττε, είπε, πρόπεμψον πρόπεμψον 
τούς κυρίους τούτους μέχρι τής εξόδου, μή προσμένεις νά 
τούς άπο βάλω της οικίας . . Ό  μαύρος εκυριεύθη άττο 
γέλωτα σφοδρότερου τού ίδικοΰ μας, ό δέ κύριός του ήθελε 
τόν ξυλίση άν ή καινότροπος διάθεσις τού ενδύματος του δεν 
εμπόδιζε την ελευθέραν των μελών του κίνησιν τέλος πά ν
των εκαθήσαμεν τά ζωηρότερα αισθήματα πραύνονται εκμέ- 
τρως εξαντλούμενα' το σώμα μου ετρεμεν ολον· τα νεύρα μου 
κλονισθένταά πό τάς προσβολάς τών βίαιων τούτων σπασμών 
εσπάραττον είσέτι, παράδοξος δέ διάλογος επηκολούθησε.

" Σείς οί ιατροί είσθε πολλά επιτήδειοι, ά ν θ ρ ω π ο ιε -  
φώναξεν ό Ν  . . .  με τόνον φωνής άνα γγέλλοντα μεγί'· 
στην δυσαρέσκειαν.

—  Διά τ ί  παραπονεΐσαι, φ ίλε μου ;
— Διά  τά εξ' αλεύρου καταπότια σου διά τό επικατάρα

του κατάπλασμά σου, τό άγυρτικόν τούτο και ανωφελές της 
ιατρικής επινόημα' ήθελα νά θρέψω δί αυτού τόν εμβρόν
τητου μαύρον μου, οστις έξεκαρδίζετο γελών όταν τό εθετεν 
επί τόν λαιμόν μου. Ή  ιατρική είναι μύθος, οί δέ ιατροί 
πλάνοι'και γόητες, εγώ δέ ό παραδιδόμενος είς αυτούς μωρός 
και ανόητος' ” ταύτα δε είπών έβυθίσθη είς βαθεϊαν 
μελαγχολίαν.

Πώς θέλω γενή ; άνέχραξεν αίφνης· κατέστην ττρό - 
βληβα της φυσιολογίας και τη  ς παθολογίας περίεργον 
άμα και λυπηρόν. ’Έ χων τήν κεφαλήν άντεστραμμενην, 
ω» βλέπετε, θέλω εύρίσκομαι είς αίωνίαν περϊ τών φαινο
μένων απάτην ’ ή θέλησις θέλει παλαίει παντοτινώς πρός 
της πράξή; μου' ζητών νά προχωρήσω θέλω όπισθοπορεϊ' 
Πρόοδος δεν υπάρχει πλέον διά τόν δυστυχή φίλον σας, 
τό παν κατέστη δί εμέ αίωνία όπισθοδρόμησις' άν ή κεφα
λή έφίεταί την επι τά πρόσω πορείαν, άντιπράττει τό 
σώμα, άναποδίζον είς τά όττίσω, επειδή δέ ή διττή αΰτη ώ- 
θησίς ούδετερούται διά τής άνθολκης, θέλω άκινητεΐ ό να- 
λαι'ττωροϊ ττεριύιούμςγος ώς νήσσα ή χήν ά-ροβαλοΰσα τ ψ
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erepav τών πτερύγων' αισθήματα καϊ αντιλήψεις τά πάν
τα συγκεχυμένα, αντίστροφα, μηδέν υγιές· τ ί  θέλω πάθει 
τ ί θέλω γενή; Έ ν  εμοϊ ττληρούται τοΰ Παύλου το ρητόν' 
«με ήνίττετο ό απόστολος λέγων· " Βλέπω ετερον νόμον εν 
τ οΐς μάλεσί μου, άντιστρατευόμενον τω νόμωτού νοός μου. ’’

— Ή  πολυμάθειά σου δεν συμπάσχει με την κεφαλήν 
σου, έπανέλαβον με ιδιών.

— 'Α λλά  πώς, έξηλούθησε, πώς θέλουν α-.πΧηροΰσθαι 
α ί απαραίτητοι χρείαι μου; πώς τά εγκεφαλικά καϊ τά πε
πτικά όργανα, θέλουν συμβιβασθη με την άλλόκοτον 
ταύτην διαστροφήν ολων μου τών δυνάμ εων· είμαι λοιπόν 
ενσαρκον θαύμα, μύθος ζών, τέρας άξιον ταριχεύσεων καϊ 
επιτήδειον νά προσηλώστ) τήν άσκοπον τών κενοσπούδων 
περιέργειαν ; ’’
5Εξεπλάγην μεγάλως παρατηρών άσυγχύτως ηνωμένα το- 
σαύτην φρόνησιν καϊ τοσαύτην μωρίαν, καϊ άνθρωπον τυφλόν 
τον νοΰν, εξάγοντα άπο προφανούς άλογίας συνέπειας τόσον 
ακριβείς. 'Ελπίζων νά τον απαλλάξω προχείρως άπο τήν 
πλάνην ταύτην, εθηκα eva τών δακτύλων μου επϊ τής ρί
νας του καϊ τήν άλλην χεΐρά μου επϊ τής γαστρος, καϊ ά- 
ναγκάσας αύτόν νά σταθή όρθιος τον είπον.

Α ί δύο χεϊρές μου δέν είναι κάθετοι ή μία επϊ τής 
άλλης;

—  Ν α ι .
— Λεν άπτεται ή μεν τής γαστρός ή ϊέ τ ή ς  ρινός σου;
—  Ν α ι .
— Ά λ λ ’ ή ρϊν είναι εν τω μέσω τού προσώπου’ είναι 

λοιπον φανερόν. . . .
— Φθάνει φθάνει σάς παρακαλώ ! μη με βασανίζεται 

περισσότερον· προ μιας ώρας μέ αναγκάζετε νά κρατώ 
τήν κεφαλήν εστραμμένην προς το στήθος’ προς τί τοσαύ- 
τη  άπανθρωπία; διά τ ί  ενδιατρίβετε χλευάζοντές με. ”

’Έ πειτα  'έπεσε επι τού σκίμποδος ώς κεκοπιακος καϊ έ
ξη σθένη μένος, καϊ προσηλώσας τούς οφθαλμούς επϊ τήί 
ίστίας έκάγχασε' έγώ δέ ένόμισα οτι ίάθη.
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" Ti γελάς τόν είπα.
— Συλλογίζομαι πώς ήθελον με άπάγξη αν έπραττον 

κακούργημά τ ι αγχόνης άξιου· τ ί  ωραίου $έαμα .' πώς ή
θελε γελά ό παμπόνηρος όχλος· ό δήμιος αύτός ήθελε δυσ- 
κολευθΐ) να εκπλήρωσή τά 'έργα το ν  ύπόθες με προσέτι 
μαστιγούμενον' ή αρχή δεν είχε χρείαν άλλου έπιτηρη- 
το ν  πρηνής κείμενος ηδυνάμην αύτός εγώ νά επιτηρώ 
τούς μαστιγοΰυτας με· τί λέγεις; Φαντάσου με προσέτι 
έφιππου ώ τ ι  αστείος καί κομψ·ός αναβάτης ήθελα, φανή /  
’̂ 4λλ’ αν έρως μέ^κατελάμβανεν, αν ό νιος τής Παφίας έτει
νε και κατ’ εμοΰ τό τόξον τ  ου. . . .

— Μ  ή ενδιατρίβης παρακαλώ είς τοιαύτας ύυσαρέςΌνς 
σκάψε ις· μή έξετάζης τήν κακήν τών πραγμάτων όψιν /

— Διά τ ί  οχι; ούτως εχοντα αυτή μόνη τών πραγμά
των ή όψις με προσηλόνει. ”

Έντοσούτω δεν ήμπόρεσε νά μή συγγελάση μεθ’ ημών' 
επειτα άναζητών το ρινόμακτρον έκίνησε μηχανικώς τήν 
δεξιάν του χ^ΐρα φάρων αυτήν κατά το σύυη9ες είς τόν όπι
σθεν θύλακον τοΰ ίματίου μου· άλλ’ έμεινεν εκστατικός μή 
ευρών αυτόν είς τήν συνήθη θέσιν του, εζήτησε τότε τό ρινό- 
μακτρον είς τόν ε’π ι τών γονάτων αΰτοΰ κείμενον θύλακον.

Τ ί είναι ή δύναμις της εξεως ! έφώναξε· πλήν ελπίζω  
νά κατισχύσω καί τής έξεως καί εμού αυτού' άν ήμπορώ 
ας πράξω άλλως.

’Εγώ  εγερθε'ις· ήτοιμαζόμην ν αναχωρήσω. 6 Ν. . . συνη- 
γάρθη μετ’ έμοΰ,εσφιγξε τήν χεϊράμου, κα'ι με προάπεμψε 
μάχρι τής θύρας καί τοι ενοχλούμενος άπό τό δύσχρηστον 
ένδυμά του.

Ε ύγε  ! εύγε ! τόν είπα δεν ύπάθετον οτι άνθρωπος άνα- 
ποδίζων ώς σύ δύναταί νά περιπατή μέ τόσην ευκολίαν.

Σκεφθεϊς ολίγον με άπεκρίθη με τόνον λυπηρόν.
" Μη νομίσης όχι χωρίς άγώνος ύπείκω είς τάς νέας 

ταύτας άνάγκας' ά χ \  ας ήξευρες τ ί δοκιμάζω' " Ε χ ρ ε ία  
υπομονής.

'Λγεχώρησα, Ό  παραλογισμος οντος οιήρκεσε μήνα ό-
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λόκληρον, οι δε λόγοι, καϊ τά Ιατρικά μου ανεφανησαν 
ανωφελή' τά άφθόνως δαψιΧενθεντα Χοντρά, καπνίσμα
τα και έπαντλήματα  [douches] οΰδεν ίσχυσαν, έως ού 
περιήλΒεν εκ τύχης είς χεΐράς μου παλαιόν ιατρικόν β ι
βλίο ν, πραγματευόμενου περί θεραπείας γενομένης εις νό
σον όχι όλιγώτερον παράδοξον τής τοΰ Ν . . . . Ο νό
σων ήτον βασιλεύς νομίζων οτι ή ρϊν αύτοΰ, εκμετ ρως 
αύξηνθεΐσα, κατέστη όγκωδεστέρα τοΰ σώματός του· ιάθη 
δέ διά βίαιου τίνος κΧονισμοΰ. Δ ιά νά καταστήσω το μη
χάνημα τον παλαιού τούτου ιατρού δραστικώτερον, απε- 
φάσισα νά ήλεκτροβολήσω τον πελάτην μου. Διεκοινωσα 
είς αύτον την ιδέαν μου, και άφοΰ άνεσκεύασα τάς αντιρ
ρήσεις του καϊ διέΧυσα τούς δισταγμούς τον, τον κατεπεισα 
67τϊ τέλους οτι μόνη η δύναμις'τής ηλεκτρικής μηχανής εί
ναι ικανή νά άποκαταστήση την κεφαλήν του εις την ττρο- 
τέραν, τήν φυσικήν θέσιν της. Ό  ττάσχων ένέδωκεν εις 
τούτους τούς όμοιους με τον ίδικόν του τταραλογισμους μου 
καϊ προσδιωρίσθη ή ήμερα τής εγχειρήσεως.

Φαντάσου τόν κοιτώνα τοΰ ταλαίπωρου Ν . . . άμυδρώς 
υπό δύο λαμπάδων φωτιζόμενον, τόν Νάμπον συναντιλαμ ~ 
βανόμενον ημών είς τήν προπαρασκευήν τ ο ΰ  έργου κ λ ι  ήδη 
ε'ντρομον είς τήν θέαν τοΰ όπλου , eva των γνωρίμων χει
ρουργών άσχολούμενον μετ' έμοΰ νά όττλίση τήν[μηχανήν, 
τό δε νοσοϋντα ΰπτιον έπϊ τής κλίνης, καϊ ρίπτοντα ολι
σθηρόν καϊ πεφοβισμένον βλέμμα επϊ τοΰ κρισταλίνου δ ί
σκου καϊ τών λοιπών μηχανημάτων. Μόλιζ καϊ μετα βίας 
κατωρθώσαμεν νά δέσωμεν τάς χεΐρας καϊ νά καλύψωμεν 
τους οφθαλμούς του, καταπείσαντες αυτόν οτι αί ιτροφυλά- 
ξειςανταιήσαν άναγκαίαιδιάνά προληφΒη πάσα ακούσιακί- 
νησις, δυναμένη νά ματαίωση τό έργον. Ό  Νάμπος, βλέ-  
πων ήμάς μειδιώντας, ήρχησε νά ρέπη πρός τόν γέλωτα' 
ή παρουσία του ήδύνατο νά καταστρέψη τά πάντα διό καϊ 
τόν απεπέμψαμεν εγκαίρως.

Ιδού  ή μηχανή έτοιμη, άστράπτουσα, βροντώσα, σπιν- 
θοβολονσα' ό Ν , , , πληγείς τιγάσσει τα πριν ή φθάνω



νά στρέψω τον λαιμόν τον~ βιαίως, o~ep e μέλλε να 3ερα- 
πεύσρ τήν νοσούσαν φαντασίαν τον. ψηλαφεί εαυτόν καί 
•πάλιν κατακλίνεται.

Κάτι■ μετετοπίσθη, ειπεν, επϊ το κρεΐττον.
—  Καρτερεί και μη κινείσαι παντελώς !
Ή  μηχανή ώπλίσθη εκ νέου αί δε χεΐρες τον πάσχον- 

τος εδέθησαν άσφαλέστερον ό αγωγός έφηρμόσθη καλώς 
ε ’ς τό πάσχον μέλος τοΰ Ν . . . ό σπινθήρ φεύγει' ό σύνερ
γας μον πλήττει κατά κεφαλής τον Ν. και κατά, τήν αυτήν 
στιγμήν εστρεψα εγώ τον λαιμόν με βίαν ικανήν νά τον 
ιτροξενήση οδύνην άλλ’ ονχι και νά τον τρα,νματίση.

" Ά  ! Ά  ! εφωνάξαμεν άμφότεροι.
— Έτελείωσεν; εμουρμούρισεν ό Ν . . .
— Έρωτας ακόμη; ή μεταμόρφωσή  έγινε πλήρης.
■— Δόξα σοι ο Θεός· δότε μοι ταχέως κάτοπτρον! άχ  

φίλοι μου ! τί ευεργεσία ! τί εύτύχημκ  ! σας είμαι διά βίου 
ευγνώμων.

Κατεκλίθη πάλιν, 'έμεινε κλινήρης δύο ημέρας και ίάθή.
[B lackw ood’ s M agasinc.] — Β.
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Ελλ^ν/κον θεατρον.
Ό  Βύρων είπε προ καιρού οτι τα λαμπρότερα άνθη φ ύ 

ονται αυτομάτως είς την Ελλάδα· αν ό ένδοξος ποι— 
ητης δεν εσTTevSc τοσούτον να θρέψη με το αιμά του 
την γην την οποίαν περικλεώς ύμνησεν, Ίσως ήΆελεν ήδη 
ομολογήσει ότι και αλλα πράγματα, ά ν οχι τά λα μ 
πρότερα, τουλάχιστον πολλά καλά γεννώνται παρ ή— 
μι ν χωρίς συνήθως νά ήξεύρωμεν ούτε πως, ούτε πάθεν. 
Αν παντού άΧλαχοΰ ή εμφρων πρόνοια καί ή στερεά θε- 

λητις συνέρχονται βΐς την εΰόδωσιν τών πλείστων h τιχει- 
ρισεων,^εις την Ελλάδα η Τύχη άναδέχεται μόνη πολλι - 
κις το εργον τών δύω εκείνων αρετών και, χωρίς φόβον 
σολοικισμού, δυναμεθα νά είπωμεν οτι ή τύχη δεν αποτυγ
χάνει. Ο ΰτεη επιγραφή τοΰ άρθρου μας, ούτε τά όρια. αυτού 
μας εττιτρεπουσι να έφαρμώσωμεν τήν παρατήρησιν 
ταύτην εις πολλά αντικείμενα, μολονότι ήθέλομεν ϊσως 
την εΰρει ορθήν και ώς πρός άλλα εμβριθέστερα, άλλά 
περιοριζόμεθα εις τό 3έατρον. Ή  ανάγκη τοΰ θεάτρου ήτο 
εν Αθήναις πραγματική κα'ι γενική. Πιθανόν νά φρονήτε 
οτι προς εκπλήρωσιν αυτής συνήλθον οί πλουσιώ τε- 
ροι και εγκριτώτεροι τών κατοίκων της πόλεως και 
καταβαλοντες τά άπαιτούμενα οχι ευτελή κεφάλαια 
εσύστησαν μεταξύ αυτών επιτροπήν διά νά επιστατήσω) 
την οικοδομήν τοΰ καταστήματος, νά φροντίστ) τήν εκλο
γήν τής υποκριτικής χορείας, τής μουσικής κλπ. Ά π α τά -  
σθε, κύριοι μου, η μεν ανάγκη ήτο μεγάλη, δμως τοιαύτη 
πρόνοια οποίαν υποθετετε δέν ε~γινεν * άλλ* άσημος τις άν
θρωπος και ξένος και σχεδόν άστεγος επενόησε μίαν ημέ
ραν να εγειρτ) 3εατρον εις τήν πρωτβύουσαν τοΰ Έ λ λ 7)νικοΰ 
Βασιλείου και θεατρον ηγέρθη κα'ι εςΌ λίσθη  κα'ι ίιιροικίσ3η 
με καλήν υποκριτών χορείαν και ήμεΐς ολοι μικρο'ι κα'ι μεγά
λοι,πτω χοί και πλούσιοι εσυρρευσαμεν οχι μόνονπανταχόθεν 
τών Α3ηνών, αλλα τής Ελλάδος πανταχό9εν κα'ι έθ α νμ ά σ α -  
^ eV\ T<? λαμ.7τρα εκείνα μελη τής Αονκιας, καϊ τή; Νόρμ%ί 
και τ άλλα όλα οσα ενθυμείστε. Αλλά τοΰτο δεν άρκεϊ.’Α- 
ποκτησαντες Ιταλικόν θεατρον, επ t-}uμήσαμεν ώς άνθρωποι 
(χοντες βαθεΐαν τήν συναίσΆησιν τής εθνικότητάς μας, καϊ 
Qearpoy Ελληνίκον κα,ί ενψ τό 'Ελληνιχόν θέατρον άφι
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μένον είς τήν διεΰθυνσιν τοΰ τυχόντος ήγωνία εν μέσω άλλε~  
παλλήλων εκτρώσεων, ιδού αίφνης αγνοοΰμεν πως από τά  
βάθη τής Αακίας, μας καταβαΐνει ώς μάννα τοΰ Ουρανόν, 
υποκριτής δόκιμοι καϊ λόγιος κα'ι άναβάς προ μικρόν εις 
τήν σκηνήν μάς καταγοητεύει . . . Καϊ 'έπειτα λέγουν μη 
πιστεύετε είς την τύχην τής r Ελλάδος.

'Ο  Κ. Κ. Ά ρ ισ τία ς  έπρόσφερεν ώς απαρχήν τών αγώ
νων τον' τον Αριστόδημον τοΰ Μάντη. Τίς εξ’ ημών δεν 
γινώσκει τον δυστυχή εκείνον τοΰ ’Ιταλόν ποιητοΰ βασιλέα  
οστις τυφλώττων άπό τής φιλαρχίας τό πάθος έτόλμησε 
νά μεταχειρισθή τό πτώμα τής ιδίας αύτοΰ θιτ/ατρός ως 
βαθμίδα  τοΰ θρόνον καϊ (ίςτά  νψη αύτον ίστάμενος ώς δρνς 
υ^ικάρηνος τοΰ ορούς και διηνεκώς ύπό σφοδρών άνεμων 
σαλευομένη καταληφθείς υπό τής καταιγίδος τον συνει- 
δότος 7τολλούς έστέναξε χρόνους μεχρισοΰ, κατισχύσαν- 
τος τοΰ χειμώνας, ’έπεσε φρικώδη πτώσιν φρονεί τις οτι οι 
θεοϊ έξιλεώθησαν, άλλ’ οχι· τήν στιγμήν καθ' ήν έμπήξας 
τό ξίφος εις τήν καρδίαν τον ενρίσκεται είς την αγωνίαν 
τοΰ θανάτου μανθάνει ό δυστυχής, άλΧά ματαίως πλέ- 
ον, ότι ή τύχη δεν τόν είχε στερήσει όλων τών αγαθών τοΰ 
κόσμον, καϊ ότι ή Κιαήάρα εκείνη πρός τήν όποιαν ίσχνρά  
φωνή τής καρδίας του τόν εφερεν, δέν ήτο αλλη παρά την 
δεντέραν αυτοί) θυγατέρα, τήν ’Αργίαν τήν οποίαν ώς άπο- 
Χεσθεϊσαν εθεώρει.

Τον 'Αριστοδήμον τό πρόσωπον είναι δνσχρηστότατον 
δεν είναι τωόντι τοΰ τνχόντυς νά κατορθώστ) να παραστη- 
ση τόν άθλ ιον εκείνον Κνριάρχην οστις έν μέσω τών σφο
δρότερων ελέγχω ν τής σννειδήσεως, αναγκάζεται να έπι~ 
βάΧΧη σιωπήν είς τάς έριννύας τής καρδίας τον διά να 
πραγματευθή τά ουσιωδέστερα τοΰ Κράτους συμφέροντα, 
καϊ, μετά τήν περαίωσιν αύτών, στρέφει τεΧευταιον την 
πρύμνην είς τόν στρόβιλον τής θλίψεως, ώς πλοΐον τό 
όποιον πολύν καιρόν παλαίσαν κατά τής τρικυμίας άφί- 
εται ήδη είς τήν διάκρισιν τοΰ ανέμου και σφενδονίζεται 
κατά τών σκοπέλων.

Ό  Κ. Ά ρ ισ τία ς  εχειροκροτήθη πολύ καί ώς επιτο- 
πλεΐστον δικαίως. ’Α λλά  κατενόησεν άράγε τόν νοΰν τον 
Ιραματουργοΰ θρηνήσας πολύ δτε είς τήν πρώτην πρα- 
ξιν άμα εμφανισθεις είς τήν σκηνήν διηγήται είς τόν επ ι- 
στήθιόν του Τόνιππον τό μυσαρόν αύτοΰ κακούργημα·, Τά 
δάκρυα σπανίως άρμόζονσιν είς άνδρικάς παρειας· αλλα  
πρό πάντων νομίζομεν Αναρμόδια είναι είς τόν'Αριστόδημον
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είς τήν δοξομανή e/ceii/ην ψυχήν ήτις ούδενός εφείοθη διά 
νά καρεση τό πάθος της, ητις δεκαπέντε ολόκληρα ετη 
εκατόρθωσε νά κρΰψγ, είς τά βαθύτατα αυτής μύχια  τό 
φρικώδει; τοΰτο μυστήριον, ητις κα'ι άνασύρουσα ήδη αυτό είς 
το φως τής ημέρας καϊ άκούουσα τον ακροατήν της λέ- 
γοντα οτι το αΐμά του επάγωσε, τον άπαντα , . μή φρίτ-
της. Ψυχή τοιαύτη δύναται βεβαίως νά αίσθανθή έλεγ
χον συνειδύτος καϊ δύναται, όταν ή ένδον αυτής κοχλά- 
ζουσα τρικυμία, άναβή μέχρι χειλέων νά εκφράστ) τά δεινά 
της' ώς άττο γής όμως διαπερωμένης υπό υφαιστίου ποτα
μού, οταν φθάση τής έκρήξεως ή ώρα, θέλει ρεύσει άττο 
τών χειλέων της οχι το δροσερόν νάμα τών δακρύων, άλλά 
Πυριφλεγέθων λόγου, θέλει ηχήσει όχι φωνή όλολύζουσα 
καϊ όλοφυρομένη, άλλά, eV μέσω τής συνεχομένης φρίκης 
και άπογνώσεως τοΰ προσώπου, υπόκωφον καϊ σοβαρόν 
μέλος θέλει κρούσει ώς επικήδειος κώδων τά βάθη τής καρ - 
δίας σας.

Ό  Κύριος Ά ριστίας ευδοκίμησεν άληθώι είς τάς δύω τ ε 
λευταίας πράξεις· εκεί τό πάθος κορυφωθέν εν τω δράματι καϊ 
αί τύψεις τοΰ σννειΒότος λαβοΰσαι ούτως είπεΐν μορφήν καϊ 
σώμα είς τό φάντασμα το όποιον τόν διώκει έξεφράσΟησαν 
ευτυχώς Βιά τον ΰψους τής παραφοράς του καϊ τοΰ πλού
του τών χειρονομιών του· ή πάλη  με τόν φαντασιώδη εκεί
νον εχθρόν είναι λαμπρά, άλλ’ ό σκόπελος τής ΰποκρίσε- 
οις είναι ή υπερβολή· ό υποκριτής άντ'ι ν ακολουθήσω τό 
βαθμηδόν εν τω δράματι αύξήσαν πάθος ετόνισεν ευθύς 
άρχόμενος τήν χορδήν του είς τόν άνώτατον φθόγγον. 
Κ αι διά τοΰτο, είς τήν πρώτην μάλιστα  πράξιν, έφάνη οχι 
όμοιος εαυτόν.

Ας προσθέσωμεν καϊ τούτο, οτι ή απαγγελία  του είναι 
ελλεπτής· αί παραφωνία,ι βλάπτουν όχι μόνον το άσμα, άλλά 
και τόν άπλονν λόγον Ό  Κορμενϊνος εϊπεν οτι εν εκ τών 
ουσιωΒεστέρων τού ρήτορος προσόντων είναι ή μελωδική 
φωνή, πολύ μάλλον λοιπόν τοΰ ύποκοιτοΰ. Ά λ λ  άς στι εν- 
σωμεν νά επιφέρωμεν κα'ι ότι οίαιδήποτε κ εάν ωσιν αί 
ελλείψεις αΰται τής φύσεως καϊ τής τέχνης·> αί όποΐαι 
άλλως τ6 έ’νδεχεται νά φανώσιν πολύ μικρότεροι εις έπο- 
μένας παραβάσεις, ό Κ· Ά ριστίας είναι πολύτιμος και 
Βιά τά άλλα  αύτοΟ προτερήματα καϊ διότι είναι ό μόνος 
οστις Βύναται νά μορφώση τό Ελληνικόν Βέατρον ώστε 
πρέπει νά γενηπάσα πρόνοια καϊ πάσα θυσία διά νά μην 
τόν στερηθώμεν αίφνης καθώς τόν άττεκτήσαμεν,
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Β ΐύλιογραφία,.
Τ ά  τ ε ρ ά σ τ ι α  σ υ μ β ά ν τ α ,  τ ο ΰ  ' Ρ ο β ι ν σ ώ -  

ν ο ς Κ ρ ό σ ο υ ,  εκ τοΰ ’Α γγλικού υπό Περικλέονς Α.
' Ραυτοπούλου, τόμοι, δύω είς JG. Παράδοξον φαινόμενον 
παριστα ή παρούσα κατάστασις τής 'Ελλάδος φιλολογι- 
κώς θεωρούμενης, και οσάκις σκεφθώμεν Ttepl αυτής, άπο
ρου μεν Άν πρέπρ πρόοδον νά οίωνίσωμεν ή όπισθοδρό- 
μησιν. Ά φ  ενός βλέπομεν τά β ιβ λ ία  πόλαπλασιαζό- 
μενα, τά πιεστήρια άδιακάπως σκιρτώντα ή γογγίζοντα 
κατά τάς περιστάσεις, κα'ι πολλούς ειλικρινείς τής π α 
τρίδας των φίΧους, φέροντας είς αυτήν άφθονους τών κό
πων καϊ τής μελάτης των άπαρχίις είς β ιβλία  πρωτότυπα 
και είς μεταφράσεις αΐτινες ενοφθαλμίζουν τας ξένας ιδίας 
είς τήν νεαν φιλολογίαν μας. Ή  είκών είναι λαμπρά ΰητο 
αύτήν της τήν όψιν, άλλ’ ας τήν στρίψωμεν και υπό τήν 
αντίθετον. Συγγραφείς καϊ μεταφρασταί πολλοί, ά λλ ’άνα- 
γνώσται ολίγοι· β ιβ λία  γράφονται, άλλά σωρεύωνται είς 
τάς άποθήκας τών βιβλιοπωλών εως ότου τά αρχαιότε
ρη, νά χρησιμεύσουν ώς τών νεωτέρων εξώφυλλα, και η ύ- 
παρξίς των άγγελθείσα άπαξ διά τίνος τοιχοκολλήτου 
προγράμματος, είς τό όποιον μέχρι τέλους μόνου τοΰ εκ
δότου έμπρεπει η υπογραφή, ή διά τίνος περιοδικού συγ~ 
γράμματος, λησμονεΐται πριν τό βιβλίον άκόμη άποχαι- 
ρετήστ] τόν βιβλιοδέτην. Πώς συμβιβάζονται τά δύω ταΰτα  
φαινόμενα; Είναι οί εκλεκτοί ούτοι τών Μουσών, πρώι
μοι άγγελοι τοΰ διαδεχόμενου τόν χειμώνα εαρος τής φι
λολογίας μας, ή μην είναι καθυστερήσαντά τινα μελωδοΰντα 
πτηνά, τά όποια δεν ήκολούθησαν άκόμη τού; άποπτάντας 
ζεφύρους και τά μαρανθέντα, άνθη τοΰ θέρους; Τουλάχι
στον ενθυμοίμ;θα εποχήν μακαρίαν διά τήν φιλολογικήν 
πρόοδον, δτε τό έθνος διψαλαΐον 'έτρεχε πρός τάς σι-ανίας 
τότε τοΰ φωτισμού πηγάς, δτε τόν συγγραφέα άντέμειβεν 
ή εύχαρίστησις ότι οί κόποι του εξετιμηθησαν, καί τών 
συμπατριωτών του ή ευγνωμοσύνη. Ή  εποχή εκείνη ήτον 
η τοΰ ενθουσιασμού τού προαγγέλλοντος την επανάστα- 
σιν, ή τοΰ όργα-μοΰ του προοδοποιοΰντος τήν μεγάλην κί- 
νησιν. Καί άν τούτο είναι άληθές, άν είς τοιαύτην αιτίαν 
πρέπΐ] ν αποδώσω μεν τόν τότε ζήλον τοΰ έθνους πρός 
την άνάγνωσιν, τί πρέπει εξ αύτοΰ νά εικάσω μεν; Ή  άπο 
κατάστασις τής Πελοποννήσου, τινών ιησων καί μικρίίς 
ταινίας τής λοιπής 'Ελλάδος ήτον σιδηροΰν πώμα τό ό-



302 Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

'ποΐον ενώ atτέσβεσε την err αν ά στάσιν κατάπνιξε συγ
χρόνως καϊ πάσαν φλόγα ενθουσιασμοί), και πάν ονειρον 
μέλλοντος; Τών μεγάλων πραγμάτων 7ταρήλθεν ή εποχή, 
καϊ οί μεταγενέστεροι θέλουν άρκώνται πλέκοντες άκινδύ- 
νως μόνον στεφάνους εις τούς προγενεστέρους των; *Λν ή 
ζεσις προς τήν φιλολογίαν, προς τόν φωτισμόν. εΊναι εξω
τερικόν τεκμήριον 7τυρός ζέοντος ενδομύχως, 'έπρεπε τώρα 
νά εκλείψ7j εκείνη και τοΰτο νά ψυχρανθί}, καϊ δεν errpe- 
πεν η είς τό Ελληνικόν έθνος δαψιλευθεΐσα θεία άιηίΧη- 
•ψις νά εντείνη αυτού τά; ελπίδας και τάς δυνάμεις;

Τό προκείμενον βιβλίον τό όποιον ττροεκάλεσβ τάς α
νωτέρω θ ε ω ρ ί α ώ ς  και παν άλλο νεοέκδοτον ηθελεν επί
σης τάς προκάλέσει, είναι έξ εκείνων τά όποια είς παν 
άλλο μέρος ετυχον δεξιώσεων φιλοφρονεστάτης, και πολ
λών εκδόσεων και πολλών χιλιάδων αναγνωστών δι εκά- 
στην. Ή  βιογραφία τού 'Ροβινσώνος Κρούσου, πλά 
σμα τοΰ άγχίνοος καϊ φιλάνθρωπου Λεφώ, στηριζόμενον 
επι αληθούς συμβάντος, ε3εωρήθη πανταχού ώς εν τών ίΐ-  
δακτικωτάτων βιβλίω ν διά τήν νεολαίαν είς τήν όποιαν 
διδάσκει τό μέγα μάθημα τοΰ άσκεΐν τάς ψυχικάς καϊ 
σωματικά; της δυνάμεις, κ εξεδόθη ύπο διαφόρους μορφά; 
είς ολων τών πεφωτισμένων εθνών τάς γλώσσας. Ιδού 
πώς ό 'Ρουσσώς, ό αυστηρός εκείνος κριτής, ό μή εμπιστευό
μενος τήν μόρφωσιν τού τροφίμου του εις άλλο βιβλίον άπο 
τήν φύσιν, εκφράζεται περϊ τού β ιβλίου τούτου.

’Επειδή, λέγει, εχομεν ανάγκην καϊ βιβλίων, υπάρχει 
$ν, περιέχον κατ' εμε τήν καλλητέραν πραγματείαν 
ττερί φυσικής αγωγής. Τό βιβλίον τούτο θέλει 
άναγνώσει ό Αιμίλιός μου πρώτον, καϊ μόνον αυτό θέλει 
αποτελεί ε’ττι πολύ τήν βιβλιοθήκην του, και είς τό μέλ
λον δέ θέλει κατέχει τήν πρώτην θέσιν έντός αύτης. Τό 
βιβλίον τούτο θέλουν σχολιάζει ώς κείμενον αί περϊ φυ
σικών επιστημών συνδιαλέξεις μας. Τούτο θέλει είναι ό έ
λεγχος της κρίσεώς μας επι τών προόδων μας, καϊ έν οσφ 
άλλα ι άναγνώσεις δεν διαστρέψουν έν ήμίν τήν αϊσθη- 
σιν τού καλού, ή άνάγνωσις τού β ιβλίου  τούτου θελει 
μας αρέσκει. Ά λ λ ά  ποιον είναι τό θαυαάσιον τούτο β ι-  
βλίον; Ό  Α ρ ισ το τέλη ;; ό Πλίνιος; ό Βυφώ ν; 'Ό χι· 
Ό  'Ρόβινσών Κροΰσος. Ή  μυθιστορία αύτη χωρϊς τήν 
πολυλογίαν της, καϊ λήγουσα είς τήν επιστροφήν τού Ρο
βινσώνος πρός τούς γονείς του, θ ίλ 'ΐ  τέρπει καϊ θέλει δι- 
δά * κει τόν Αιμίλιον. Θέλω νά είναι ΐνθουα ασμένος μ «
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τον ' Ροβινσώνα του, νά ενθυμηται άδιακύπως την καλνβην 
τ ου, τάς αϊγάς του, τάς φυτείας του, νά μανθάντ/ λεπτομερώς 
όχι είς τά βιβλία , άλλ’ επί των πραγμάτων αύτών τ ί  πρέ
πει ιά ττράττη ό ευρισκόμενος είς τοΰ 'Ροβινσώνος την 
θέσιν, να φαντάζηται οτι είναι ο ίδιος 'Ροβινσών, 
οτι ένδύεται με δέρματα, φορεί μέγαν πίλον, μέγα  
ξίφος και όλην τψ ' άλλόκοτον άποσκευην του, έκτος μό
νου τοΰ σκιαδιού τοΰ οποίου δεν θέλει έχει ανάγκην, θέλω  
νά σκέπτηται ποια ήθελε λάβει μέτρα άν τ ι  τόν ελλειπε, 
νά έξετάζτ) την διαγωγήν τοΰ ηρωός του, νά έρευνα άν 
δέν παρημέλησε τίποτε άφ' όσα έδύνατο νά πράξη^ νά 
σημειοΐ τά σφάλματά του μετά προσοχήν δια νά τ άπο- 
φ ίγη, άν ήθελε ποτέ εΰρεθί) είς όμοίας περιστάσεις ό ’ίδιος* 
διότι ονδεμία άμφιβολία ότι σχεδιάζει ν’ άττοκαταστα θτ) 
καθ' όμοιον τρόπον είς όμοίαν έρημον, και τοιαΰτα ε'ιναι 
τά όνειροπωλήματα της εύδαίμονος εκείνης ηλικίας, όπου 
η ελευθερία και αι υπόλοιποι άνάγκαι άποτελοΰσι την  
ευτυχίαν. ”

Ως γνωμοδοτεί ό Ρουσώ, το πρωτότυπον της παρού- 
σης μεταφράσεως είναι επίτομη και δέν εχει επομένως 
την σχοινοτενή πολυλογίαν τού συγγράμματος τοΰ Δ ε - 
φό·, λήγει δέ καί είς την εποχην οτε ό 'Ροβινσών ανα
χωρεί άπο τήν νησόν τ  ου. ' Α λ λ ’■ ιδού καί τοΰ κατ' εξοχήν 
κριτικού Λαάρπου ή γνώμη περί τοΰ βιβλίου.

" Ό  Ροβινσών μάς διδάσκει πάσα μέσα ό μεμονωμένος 
άνθρωπος δΰναται νά έφεύρη διά τής επιδεξιότητος, της 
γενναιότητάς του καί της εμφρονος συναισθήσεως τών ανα
γκών του. Ό  πεπολισμένος άνθρωπος, εύρίσκων περί 
εαυτόν πάσαν άντίληψιν, δέν δύναται νά έκτιμήστ) όλας 
του τάς δυνάμεις, ούδέ νά γνωρίζη όλα τά μέσα του.
Α λλ ' ά μεϊνας έρημος ώ; ό 'Ροβινσών λαμβάνει άπο 
- ήν δυστυχίαν την άγωγην την οποίαν ήθελε λάβει από 
την φυσιν άν έγεννάτο άγριος, ώστε η δύναμίί τοΰ σκε- 
πτομένου λογικοΰ άναπληροΐ τά μαθήματα της συνήθειας 
καί τής εύφυ'ία,ς. Δ ιά  τοΰτο ό Συγγραφεύς τοΰ ροβινσώ
νος, μακρυνόμενος άπο την κοινήν οδόν τών λοιπών συγ
γραφέων, προσηλών ημάς είς ενα μόνον άνθρωπον έν μέ- 
σωτών έρημων, καί παριστών αυτού μόνου τήν εικόνα 
άπέναντι της φύσεως, εχει τί πρωτοφυές. ”

" Ό  'Ροβινσών είναι τό πρώτον β ιβ λ . τό όποιον άνέγνωσα 
ποτέ μ’ εύχαρίστησιν, καί δέν υπάρχει, νομίζω, παιδίον είς 
τήν Ευρώπην, τό όποϊον δεν θέλει συμφωνήσει μ' εμέ· ”
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οΰτω λέγει ό Μαρμοντέλος. Ά λ λ ά  πώς κρίνει τήν μυθ ι
στορίαν ταύτην ό πρώτος τών μυθιστοριογράφων; "  Ή  
κοινωνία χοεωστεί α ιωνίαν ευγνωμοσύνην είς την μνήιιην 
τον Αεφώ, γράφει ό Βαλτερσκώτ, διότι συνέγραψε β ι-  
βΧίον δεικνύον μετ' άφελείαςκαϊ τερπνών τάς οδούς της 
προνοίας, κα'ι έμπλέκον είς "περίεργον καί ώραίαν διήγη- 
σιν άρχάς στερεά; καϊ άληθονς ηθικής. ” Ό  συμπατρι
ώτης του Βλαΐρος λέγει " ποτέ μυθιστορία δεν έγράφη 
είς κάμμίαν γΧώσαν καλλήτερα άπο τον 'Ροβινσώνα. ’’ 
Ό  Ίόνσων διατείνεται οτι ό 'Ροβινσών μετ' άλλων δύω 
συγγραμμάτων τά όποια αναφέρει ησαν πάντοτε τά άσπα- 
στάτατα β ιβ λ ία  διά τους άναγνώστας. " Τό ΰφος τοΰ 
Αεφώ, κατά τόν Κάρολον Λάμβον, είναι ώραΐον άλλά  
άφελές καϊ άπλοΰν. Ό  'Ροβινσών τέρπει δλας τα? τά 
ξεις τών ανθρώπων καϊ είναι άξιος τών βιβλιοθηκών 
καϊ αυτών ί ών πλουσίων καϊ τών πεπαιδευμένων. ” Ό  
γνωστός ίερεύς της Σκωτίας, Χάλμερς λέγει οτι τό β ί-  
βλίον τοΰτο καϊ άμα έκδοθέν ήρεσε και πάντοτε άρέσκει, 
διότι ολίγα β ιβλία  τόσον φυσικώς συνήνωσαν τό τερπνόν 
με τό ώφέλιμον. ’’ ΤέΧος νομίζομε ν άναγκαΐον νά μετά - 
φράσωμεν ενταύθα ολόκληρον την γνώμην τοΰ Αόκτορος 
Βειττίου περϊ τοΰ βιβλίου τούτου, ώς περιέχουσαν α
κριβή καϊ εύστοχον αύτοΰ άνάΧυσιν. " Οί αυστηρότεροι 
ήθολόγοι θέλουν ομολογήσει οτι ό 'Ροβινσών είναι μυθι
στορία την οποίαν έκαστος θέλει άναγνώση ού μόνον πρός 
τέρψιν άλλά καϊ πρός οφελος. Πνεύμα εύσεβείας καϊ 
αγαθότητας πνέει δι ολου τοΰ συγγράμματος, τό όποιον 
δεικνύει προφανέστατα την σπουδαιότητα τών μηχανι
κών τεχνών, τάς οποίας οί μη γνωρίζοντες την στέρησίν 
των σπανίως ηξεύρουν νά εκτιμήσουν, καϊ τέΧος παρι- 
στα εικόνα ζωτρΐν τών δεινών της ερημιάς, καϊ επομέ
νως τής γλυκύτητος της κοινωνίας και τ η ; ευδαιμονίας 
της πρός άλλήΧους όμιΧίας και αντιλήψεων. ’’ Τοΰ τερ
πνού καϊ ωφελίμου τούτου β ιβλίου ύπηρχεν αρχαία 
μετάφρασις είς τήν γλώσσαν μας' άλλά η γλώσσα τής 
μεταφράσεως εκείνης διά τήν παρούσαν εποχήν είναι 
αθλιεστάτη, άμφιβάλλομεν δέ αν δύναται νά ήτον κα
λή  δι όποιανδήποτε εποχήν. Ή  παρούσα μετ άφρασις 
δεν εγινεν ώς η πρώτη έπϊ τοΰ Γερμανικού συγγράμ
ματος τον Κάμπη, άλλ’ έπϊ μιας τών πολλών ’Α γγλ ι
κών συνόψεων, είναι δέ είς ΰφος εύκατάληπτον καϊ ευα- 
νάγνωστον, ώστε δύναται νά χρησιμεύση εις τέρψιν και 
ώφέλειαν και ̂ τών γυναικών καϊ τών παίδων.


