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Π ΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 
11ΡΟ Τ1Ι2 ΕΙΙΑΝΑ-'ΓΑ2Εί2-. ( I )

'Εάν ξένος, διατρέςας την 'Ελλάδα προ της έ—αναστάσεως, « - 

νεγίνωτκε κατά τύχην κάνέν των πολιτευμάτων, τά  όποια ή έ- 

πανάστασις έγέννησεν, νίδελε βεβαίως θαυμάσει πως οι χδες ΰπο- 

κύπτοντες εις τήν ράβδον τού Ω3ωμανοΰ κ α ί ύποφέροντες τόν 

πλέον επαχθή ζυγόν· διότι έθνος ολόκληρον έδεσπόζετο παρ ολο

κλήρου έθνους· σήμερον διακηρύττουν θαρραλέως τά  δικαιώματα 

των και ζητοϋσι κυριαρχικώς νά κυβερνηθωσιν. II μετάβασις εί

ναι άναντιρρήτως τολμηρά· άλλά δέν είναι ανεξήγητος· ό ζυγός 

μεν ήτον βαρύς· άλλά  δέν κατέπνιξεν δλα τά  στο ι/ε ια , των ό

ποιων ή λαθραία άνάπτυξις έφερε τους "Ελληνας εις άπελευ- 

δέρωσιν.

Ποια τά  στοιχεία τ α ϋ τ α ; ά. ή θρησκεία, ητις συμμιγνύουσα

(1) Ή  διατριβή αυτη άποτελεϊ μέρος τής ιτερί Δήμων γενικής τρ α γ- 
ματείας τοΰ κυρίου Π. Άργυροποΰλου, ητις εόρίσκεται ηοη εις τά 
πιεστήρια- ένομΕσαμεν. δε ότι βε'λομεν εΰ7αριστήσει τούς άναγνώστας 
ημών παρεγοντες εις αύτοΰς ίοία, τό περί α ρ γ ή ;  και μοριοώσεως των 
προ τής επαναστάσεως δημοτικών καί επαρχιακών θεσμών, τό όκοΐον 
ό συγγρ*ρεΰς συνήνεσε νά μάς δόση.
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τάς ελπίδας τοϋ Οϋρανοΰ μέ την πίστιν προς τήν πατρίδα, την 

έστηριζε περισσότερον· β \  ή γλωσσά, μην άφήσασα νά σβεσθώσιν 

αί ενθυμήσεις της ελληνικής δόξης, καί έπιτοέπουσα νά συνωμο- 

τώ μεν εναντίον τω ν εχθρών, έν άγνοια των· γ '. μερικοί δημοτικοί 

καί επαρχιακοί δεσμοί, vestig ia  m o rien tis  lib e rta tis , ’ίχνη άπο- 

6ανούσης ελευθερίας, η μάλλον έθιμα γεννηθέντα προς άμυναν ε

ναντίον των συμφορών τής τυραννίας.

Σκοπεύοντες νά πραγματευθώμεν περί αύτών, νομίζομεν ά- 
ναγκαΐον νά προλάβωμεν ιδεών τινα σύγχισιν. ’Ε π ί τουρκοκρα

τίας δέν ύπήρχον έγγραφοι θεσμοί, εφαρμοζόμενοι οί αυτοί καθ’ 

δλα τά  μέρη τής 'Ελλάδος, καθιερωμένοι διά νόμου καί στηοιζό- 

μενοι δί εγγυήσεων διότι το ομοιόμορφον επί θεσμοθεσιών τότε 

μόνον υπάρχει, όταν αύταί απορρέουν άπό μίαν καί μόνην άρχήν 

έγγεγραμμένην εντός νομοθετηθέντος κανόνος· άλλά τά  σποράδην 

άναφαινόμενα συμβεβηκότα, καί όταν γεννώνται άπό όμοιας αι

τίας, ποικιλλόμενα κατά  τους τόπους καί τά ς περιστάσεις είναι 

άναγκαίως ανόμοια. Επιθυμοΰντες όμως νά χαρακτηρίσωμεν κεφα- 

λαιωδώς τήν εποχήν ταύτην, ώς πρός τούς επαρχιακούς καί δη

μοτικούς θεσμούς, θέλομε·/ προσπαθήσει νά ύπαγάγωμεν αυτούς, 

οσον ήμποροΰμεν, εις γενικούς τινας τύπους.

’Ε πί έξιστορήσεως θεσμών, ή κυριωτέρα ερευνά είναι, πόθεν ού- 

το ι έγεννήθησαν, καί ποιος ό εσωτερικός των σχηματισμός. Αέν 

ήμποροΰμεν βεβαίως ν’ άνατρέξωμεν εις τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, μή

τε  εις τήν άρχαίαν Ρώμην, όπου ό δημοτικός καί επαρχιακός ορ

γανισμός συνεδεετο μέ αυτόν τόν οργανισμόν του Κράτους. Αί 

’Αθήναι καί ή Ρώμη τότε ένισχυθεϊσαι ώρμησαν έπ ί τά  μεγάλα 

π οάγματα , ό'ταν τών μεν ή κυβερνησις έθεμελιώθη έπ ί τής έσωτε ■ 

ρικής διαιρέσεως εις φυλάς καί εις δήμους (α), της δέ, όταν έπί

(α) Δεν εννοώ με τοΰτο, οτι εις ’Αθήνας έκτος τοϋ Κράτους δεν 
δπήρχον ά'λλαι διαιρέσεις διοικητικά!, καί. οτι ή φυλή καί ό δήμος δεν 
άπετελουν αυτοτελή τινα όντα, χρησιμεύογτα εις τήν τμηματικήν οιοί-
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Σερβίου Τουλλίου έστηρίχθη ή εξουσία εις τήν διανομήν εις έξ 

κλίσεις ύποδιαιρεθείσας και αύτάς εις 19 2  κεντουρίας περιεχού- 

σας τόν πληθυσμόν τής 'Ρώμης κατά  γεωμετρικήν ισότητα, καί 

ίσοψήφους εις τάς εκκλησίας· άλλ’ ή *Ρώμϊΐ καί αί Αθήναι τ ί  άλ- 

λο ήσαν, παρά δύω μεγάλο1, δήμοι, έντός των οποίων καθημέραν 

συνεπλέκετο ή δοαματικωτέρα μάχη  μεταξύ των άριστων καί των 

πολλών. Η Τουρκοκρατούμενιη Ελλάς δέν εΰρεν έκεϊ βεβαίως τά  

πρώτα σπέρματα των δημοτικών της οργανισμών.

’Α λλά μη'πως ή Ρώμη, έπέθεσεν εις τήν Ελλάδα τόν τύπον 

τής αποικιακής η κοινοτικής διοικήσεως, έπιζήσαντα μετά τήν ά· 
ποξένωσιν τής Ρώμης άπό τήν έω καί μ ετ αύτήν τήν καταστρο

φήν του Βυζαντίου; Το ζήτημα είναι άξιον σπουδής· διότι κατά  

τήν μεσημβρινήν Εύροίπην, ή σημερινή κοινότης θεωρείται ώς τε

λευταίος απόγονος τής ρωμαϊκής αποικίας ή κοινότητας m uniceps.

’Ας έξετάσωμεν κατά  πρώτον πόθεν έγεννήθησαν αύται καί ποιος 

ό σχηματισμός των. Παρά τοΐς άρχαίοις, ό πόλεμος δέν ένρησί- 

μευε μόνον εις επίθεσιν καί εις άμυναν μεταξύ δύω εθνών καί δύο» 

κυβερνήσεων, άλλ ένομιμοποιεί τήν δήμευσιν τών κτημάτων τώ ν 

ήττωμενων καί τόν τέλειον ανδραποδισμόν των. Οί Ρωμαίοι, δυ

νάμει τοΰ στυγερού τούτου δικαιώματος, έρημούντες τούς κατα- 

κτηθεντας τόπους καί δημοπρατούντες τούς κατοίκους των, έπροσ- 

πάθουν διά τών άποικισαών νά θεοαπεύσωσι τήν ένΑιωσιν τούk ι i I

πολέμου, ή νά θέσωσι μονίμους φυλακάς εις τάς κατακτήσεις των. 

Διά ταϋτα  ποτέ μέν προσκαλούντες τούς πτωχοτέρους τών πολ ι

τών καί άναθέτοντες αύτούς εις άρχοντας οίκιστάς, τούς έπεμπον 

νά κατασταθώσι κύριοι τών έκδηωθέντων τόπω ν, ποτέ δέ κ ατό- 

κιζον αύτούς διά τών απομάχω ν τώ ν λεγεώνων, εις τούς οποίους
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χητιν το ΰ  οημου καί τί)ς φυλής. Ό  Πεφεεύς π. χ . εΤχε κα>. ΐίιαίΓερι» 
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διένεμον τήν γην (α). Α λλ’ οί ά'-οικοι, εις μακρυνήν γην οίκιζόμε- 
νοι, δεν έστεροϋντο των πολιτικών δικαιωμάτων, καί ή αποικία 

μιμουμένη τήν οίκίζουσαν πόλιν, ώς πρός τήν θρησκείαν, ώς προς 

τ ά  έθιμα καί ώς προς τόν κυβερνητικόν σχηματισμόν, απεικόνιζε 

τό προσφιλές είδωλον τής πατρίδος Ρώμης u rb s  ron iana . Αυτή 

ήτον ή ρωμαϊκή αποικία.

Οί Ρωμαίοι δέν μετεχειρίσθτ,σαν τόσον άποινώς ό'λας τάς κα- 

τακτηθείσας πόλεις, άλλά  πολλών oyi μόνον έφείσθησαν, ά λλά  

καί υίοθετήσαντίς έσυγχώρησαν εις αύτάς νά άποοεχθώσι τόν κυ

βερνητικόν της Ρώμης οργανισμόν, άφοϋ καταλύσωσι τούς το π ι

κούς θεσμούς διά των όποιων μέχρι τούδε έδιοικοΰντο. Αί πόλεις 

αύται ούτω ρωμαϊσθεϊσαι άπετέλουν τάς m unieeps.

11 ρωμαϊκή κοινότης ένισχύθη τόσον, ώστε άντέστησεν εναντίον 

ολων των βοοτολοιγών έπιρροών της κατακτήσεως τών Γότθων, 

Βιζιγότθων, Φράγκων ’Οστρογότθων κ λ π . τούς οποίους ή "Αρκτος, 

έ;έμεσεν εναντίον τοϋ όωμαϊκοϋ κόσμου. Περί τόν έννατον καί 

δεκατόν αιώνα, κατά  τήν μαρτυρίαν τοϋ Σαβιγνΰ, διεσώζοντο 

ϊχνη τινα τών ρωμαϊκών θεσμών, οΐον δημαιρεσίαι καί πράξεις 

τινες άστυκαί ώς διαθηκαι, γινόμεναι ενώπιον τής κουρίας. (β).

Αφοϋ ή κατάκτησις τών βαρβάρων αυτών φυλών, μετεβλήθη 

εις τήν σύστασιν τοϋ φεουδαλισμού, αί πόλεις, δυνάμει τού αρ

χαίου των οργανισμού, καί της προστασίας τοϋ κλήρου, διετήρησαν 

ζωήν ιδιαιτέραν, διέσωσαν τάς τέ χ ν α ς ,τά  γράμματα καί τά  πλού- 

τη , καί συ^νά πολεμήσασαι εναντίον τών Τιμαριωτών κατοικούν- 

των εις τούς αγρούς, έ;:έτυ^ον προνόμια εγγεγραμμένα έντός χάρ

του, καί έβοήθησαν τήν βασιλικήν άρχήν νά διασείσν) πρότερον καί 

νά καταλύση τελευταϊον τόν φεουδαλισμόν (γ).

(α) Ίδέ H istoire du D roit M unicipal en France par M, 
Ravnonard t. i .  p· 5.

(o) ’IJc G ur/ot iiistoirc de la civilisation en Europe.
(γ) *Γπ«Ερχοο«·Ιύω  Ij z o b ix x  ο ό γ μ ζτ χ , ώ ς  πρ?ς τήν μόρφωσιν
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*Η κοινότ/ις αυτή διωκεΐτο άπό σώμα αρχόντων ονομαζόμενον 

c u ria , καί cu ria le s  ή decuriones οί συγκροτοϋντες αΰτήν, οί ό

ποιοι παρελάμβανον τήν άρχήν ταύτην διαδοχικώς άπό τούς π α 

τέρας των, ή έξελέγοντο κ ατ’ απόλυτον πλειονοψηφίαν, δταν εϊκο- 

σ ιπενταετεϊς τήν ήλικίαν έκεκτ^ντο 2 5  ζευγαρίων γήν. *11 κούρια 

αυτή, καθώς καί ή γερουσία τής 'Ρώμης, έσκέπτετο πεοί τών δη

μοσίων πραγμάτω ν καί έξετέλει. Επομένως επέβαλε φόρους, διε- 

χείριζε τήν περιουσίαν τοΰ δήμου, έξεποίει καί παρεχώρει γήν 

προς άνέγερσιν δημοσίων οικοδομών, άπέστελλεν εις τους αύτο- 

κράτορας καί εις τούς διοικητάς αντιπροσώπους προς διεξαγωγήν 

■υποθέσεων, καί διώριζε τούς υπαλλήλους τοΰ δήμου άρχοντας, οί 

όποιοι ήσαν οί έξής.

D u u m v ires , μονοετείς, κινοϋντες άγω γάς, ή ΰποχρεούμενοι διά  

τόν δήμον όμοιοι τοϊς έν 'Ρώμη ύπάτοις.

P rin c ip a les , διανέμοντες καί εΐσπράττοντες τους φόρους, έπιτη- 

ροΰντες τά  θέατρα, οχυρώματα κ τλ . άντιστοιχοΰντες εις τους ΐ δ ί -  

λας τής 'Ρώμης.

των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, επί τών οποίων επέκειτο ή ρωμαϊκή 
κατάκτησις, καί ιδίως Ιπί τής Γαλλίας. Τό μεν διατείνεται ότι τό 'Ρ ω 
μαϊκόν στοιχεϊον Ιπικρατήσαν Ινετόπωσεν εις αύτάς, τους Οεσμοός 
καί τάς γενικάς ροπάς τοϋ κοινωνισμου- τό δέ, ότι α' έπιρ^οαί καί 
αί παραδόσεις τών βαρβάρων δπερίσχυσαν περί τόν σχηματισμόν τών 
νεωτέρων κοινωνιών. Ο Κόμης Βουλενβιλλιέ καί ο Μοντεσκιοΰ ήσαν 
οί κυριώτεροι δπέρμαχοι τοΰ πρώτου δόγματος' δ "Άββάς Δουβός 
τοϋ δευτέρου. Τό ζήτημα είναι σπουδαΤον, διότι πρόκειται να βεβαιω- 
Οή ποία έττιρ^οή πολιτική έπεκράτησε1 τών νικητών ή τών νικημένων- 
ή  τών νικητών, παριστάνουσα τήν ΙλευΟερίαν καί τήν ατομικήν άνε- 
ξαρτ/ισίαν τών κατακτητών- ή ή επιρροή τών νικημένων είσάγίυσά 
τοΰ Ρωμαϊκού οργανισμού τήν σογκεντρωσιν καί τήν ένότητα.

Ο Κ. Cuizot, διά τών εμβριθών περί τής ιστορίας συγγραμμάτων 
του, συνετεινεν εις τό νά ένισχυση τό δόγμα τό θεωρούν τάς σημτ- 
ρινάς κοινωνίας, ώς περιλαμβανούσας περισσότερα ρωμαϊκά στοιχεία 
κοινωνισμοΰ παρά Γερμανικά
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C u ra to res  c iv ita tis , ένεργοΰντες τινα χρέη ύπό τήν έπίβλεψϊ» 

τών p rinc ipa les.

Defensor civitatis, ^εκλεγόμενος άο όλους τους πολίτας, δστις 
παοευρισκόμενος εις τήν διανομήν τών δημοσίων φόρων, έπροστά- 

τευε τους πολίτας κατά  τών αρχόντων, έδίκαζέ τινα  αδικήματα, 

κατεδίωκε τους ληστάς κτλ . αύτός ήταν ό δήμαρχος τών Ρω

μαίων, καί ό παρά Συρακουσίοις προστάτην πόΛ ιω ς, εχοντες άμ- 

φότεροι έργον τό δημαγωγεϊν (α).

Παραλλήλως τής κοινοτικής τούτης άρχής, εΰρίσκετο ή εξουσία 

τοΰ Πρεφέτου έκλεγομένου ένίοτε άπό τάς πόλεις. Αϋτός περιβε- 

βλημένος τής γενικής διοικήσεως καθήκοντα, έπέβλεπεν όλας τάς 

πράξεις, προέδρευε τών εκλογών, άλλ’ ουδέποτε άνεμίγνυτο κατ’ 

εύθεϊαν εις δημοτικά καθήκοντα.

Εκθέσας καί τήν άρχήν καί τόν εσωτερικόν οργανισμόν τής ρω

μαϊκής καινότητος, δέν έσκόπευσα άλλο, παρά νά κατα^ήσω π α 
σιφανές, οτι δέν έχει τ ι κοινόν ό οργανισμός τών έπ ί Τουρκο

κρατίας κοινοτήτων, μέ τήν Ρωμαϊκήν αποικίαν η κοινότητα nru- 

niceps.

Είναι γνωστόν οτι κατά τήν πρώτην έπίθεσιν τώ ν Ρωμαίων εις 

'Ελλάδα, οί “Ελληνες ύστερον άπό τινας αντιστάσεις έκυψαν τόν 

αυχένα· άλλά υπό τήν σκιάν τοϋ ρωμαϊκού άετοΰ, διεφύλαξαν δλας 

τάς μορφάς τών αρχαίων θεσμών καί πολιτευμάτων, ανίσχυρων, 

διότι δέν έρύσα πλέον έπ ’ α ύ τά ή  ευεργετική πνοή τής ελευθερίας. 

Α ί σκιαί αύται έξηλείφθησαν μέν δτε τό κέντρον τοΰ ρωμαϊκού 

κόσμου ρετετέθη εϊς Βυζάντιον, άλλά τότε οί κοινοτικοί θεσμοί, 

τούς όποιους διεγράψαμεν, έμαραίνοντο άπό τόν άπολυτον δεσπο-

(α) Εις τα αρχαία πολιτεύματα βλέπομεν άργας νομίμους, έχού- 
σας έργον το δημαγωγεϊν, δηλ. τό άντ-.πολιτεύεσθαι έπί σκοπώ κατα
στολής τής άίικίας. Αρχή τώρα έπί τοότω συστημένη οέν υπάρχει" 
άλλ’ ή ελευθεροτυπία καί ή ίη μ οσ ιί^ς τού λόγου, θερ ϊπεόοοσ·. το»- 
αύτ/^ς άρχής τήν στ/ρησιν.
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«τισμόν τω ν αύτοκρατόρων, καταξηραίνοντα παν ελεύθερον κατα

σκεύασμα. Οί δημοτικοί τότε άρχοντες κατέστησαν άπλοι φορο- 

λόγοι, και τό γελοιωδέστερον, έγγυηταί καί πληρωταί τώ ν καθυ- 

στερούντων φόρων serv i reipublicse. Εκ τούτου αί άρχαί αύται 

έφεύγοντο ώς αποτρόπαια'., μ ’ ολον δτι περιήπτοντο παρά τών 

νόμων π λεΐσ τα  ωφελήματα, έν οίς ή κατά  κληρονομιάν διαμονή 

τής αρχής εις τάς οικογένειας, κα ί ή νομιμοποίησή τών νόθων διά 

τής πολιτογραφη'σεως εις τήν κοινότητα oblation a  la cu rie .

’Ενώ λοιπόν ή κεντρική αρχή ένέκρωνε τούς θεσμούς αύτούς 

παντού δπου ύπήρχον, δέν ήτον δυνατόν νά τούς έπιθεστι έπ ί τήν 

‘Ελλάδα, μήτε ή 'Ελλάς αυτή νά τούς πολιτογράφηση, ασμένως, 

άφοΰ δέν ήσαν παρά ό'ργανα δεσποτισμοϋ.

Πρός τούτοις εάν οί έπ ί Τουρκοκρατίας θεσμοί κατήγοντο άπο 

τήν ρωμαϊκήν κοινότητα, δέν ήθελον διατηρήσει κατά τ ι  τούλάχι- 

στον τόν τύπον τοΰ έσωτερικοΰ σχηματισμού τη ς; άλλ αύτοί ήσαν 

άπλούστατοι, καθώς θέλομεν ίδ/ι έντός ολίγου, περιοριζόμενοι εις 

μίαν άρχήν, ένω ή ρωμαϊκή κοινότης περίελάμβανε σχηματισμόν 

έντεχνον, με πολλάς «ρχάς άμοιβαίως σταθμιζομένας.

Τό σκότος επαυξάνει καθ’ ήν εποχήν οί Φράγκοι έπεκράτησαν 

εις τήν 'Ελλάδα. Αί φυλαί αύται ήλθον κ’ έφυγον μεταξύ τής σιω

πής τής ιστορίας, καθώς λνισταί λεηλατούν τούς ναούς καί φεύγουν, 

βοηθούμενοι άπό τήν σιωπήν καί τό σκότος τής νυκτός.

Μεταξύ λοιπόν τής αβεβαιότητας ταύτης καί τής στερήσεως 

θετικών πληροφοριών, ζητούντες νά μαντεύσωμεν τήν γένεσιν τών 

δημοτικών θεσμών τής 'Ελλάδος έπ ί Τουρκοκρατίας, δέν έπέχο- 

μεν ν’ άνατρέξωμεν έπ ί τούτω εις τήν άρχήν τής κατακτήσεως.

Οί Τούρκοι μετά  τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, κατε- 

ξουσιάσαντες τούς τόπους τούς προσλαβόντας ύστερον τονομα Ε ΰ ·  
ρω παϊχής Τουρκίας, ήσαν βάρβαροι μέχρις άπλοϊκότητος, αμα
θείς τής γλώσση; τών κατακτηθέντων ύπν,κόων, άδεεΐς περί τά  

κυβερνητικά πράγματα καί καθίσταντο μεταξύ λαών πολυπληθών 

καί εύμαθεστέρων. Πρώτον εργον τής κατακτήσεως ήτο, νά δη-
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μεύση δλην την άφύτευτον καί άνοικοδόμητον γην καί δσα κτήμα- 

τ α  έθεώρησεν ώς δημόσια. Συγκεντρώσασα την ιδιοκτησίαν αύτών 

εις τόν Σουλτάναν, διένειμε τήν επικαρπίαν μεταξύ τών στρατιω

τών της κατακτήσεως* β /  το νά διανείμη τήν κατακτηθεϊσαν έπι* 

κρατείαν εις διοικήσεις στρατιωτικάς περιλαμβανούσας καί τήν 

πολιτικήν εξουσίαν, καί νά διασπείρτ] τους στρατιώτας ώς φύλα

κας καθ’ δλην τήν εκτασίν της* γ .' επειδή ήτο δύσκολον νά ελθνι 

είς προσαφήν άμεσον μέ τους νικηθέντας, νά έπεμβαίνη εις τά  

καθέκαστα τής διοικήσεως των καί νά τους <ραρολογ-?„ άφησεν είς 

αύτούς τους ίδιους τήν φροντίδα τής ιδίας διοικήσεως καί τής φο

ρολογίας.

Τήν εξουσίαν ταύτην ένεδύθη ό κλήρος καί οί έγκριτοι. Τοΰ 

κλήρου ή ισχύς, ό διορισμός καί ό σύνδεσμος πρός τήν κεντρικήν 

Μεγάλην εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως είναι ιδιαίτερον άν- 

τικείμενον συζητήσεως. Περιοριζόμενοι είς τήν λαϊκήν τώ ν προε- 

στώτων εξουσίαν, διατεινόμεθα οτι είναι πολλά  λογικόν τό νά 

μετεχειρίσθησαν οί κατακτηθέντες εύθύς έξ άρχής τήν εκλογήν, ώς 

μέσον διορισμοΰ τών προεστώτων.

Είς τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν δέν ύπήρχεν αληθής αριστο

κρατία, ευρισκόμενη μάλιστα εις τάς κεκραμένας κυβερνήσεις, καθ* 

άς ή μοναρχία ήμπορεΐ νά συμβιβασθ'/j μέ τήν ΰπαρξιν ανεξαρτή

τω ν τινων σωμάτων· ένώ ό δεσποτισμός έξισάζει τά  πάντα  υπό 

τό δρέπανόν του. Γοίσταντο μέν ύπεροχαί, βαθμολογία μ εγιστά

νων καί ογκώδεις τ ίτλο ι είς τό Βυζάντιον* άλλ’ αύτά έδημιουρ- 

γοΰντο καί κατεδαφίζοντο άπό τήν θέλησιν τοΰ αποθεωμένου ίμ- 

περάτορος, ό όποιος προεικόνιζε, κατά τήν αδυναμίαν καί τήν κομ- 

•πορρημοσύνην, τούς τωρινούς Σουλτάνους τής άγωνιώσης Τουρκίας.

Μή ύπαρχουσών δέ ιθαγενών υπεροχών αναγνωρισμένων, καί 

αριστοκρατίας εμφυτευμένης είς τήν γην , ή όποια ήθελεν εύθύς 

άναλάβνι τάς ήνίας τής διοικήσεως ύπό τήν αλλοεθνή καί αλλόθρη

σκον κυβέρνησιν, ή εκλογή, φυσικώ τω  λόγω, έδύνατο ν’ άναδείξη 

τούς ίκανωτέρους νά έξοικονομήσωσι τήν δυστυχή τών πραγμάτων
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κατάστασιν. Τ ί έμελλεν εις τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν, ποιον ήν 

τό  μέσον τοΰ διορισμού η ποιοι οί διοριζόμενοι; ή μάλλον όσον 

δ ιά  τής έκλογής άνεφαίνετο ή εμπιστοσύνη τών πολλών εί'ς τινας 

προύχοντας, τόσον αύτοί ήσαν τελειότερα όργανα ©ορολογίας καί 

έρμηνεϊς πιστότεροι τών τυραννικών προσταγμάτων εις τούς κατα- 
κτηθέντας.

Αλλ οί νικημένοι λαοί ώφεληθέντες άπό τάς περιστάσεις τ α ύ -  

τας, έπραξαν ό ,τι πάντοτε πράττουσιν οί Six  της κατακτήσεως 

στερούμενοι κυβερνήσεως εθνικής καί πολιτικών εγγυήσεων, δηλα

δή έπροσπάθησαν διά τής στενής συνενώσεως πρός άλλήλους εις 

κοινοτικήν συγκοινωνίαν, νά συμβοηθώνται κατά  τής τυραννίας, 

καί νά διασώσωσι τά  έθιμα, τήν θρησκείαν καί τήν γενεάν άπό τό  

ναυάγιον τής δουλείας.

Αύτοί, δοΰλοι εντός τής γενικής κοινωνίας, ήσαν ελεύθεροι εν

τός τής κοινότητας· συνδεδεμενοι διά τής αλληλεγγύης τής κοι

νής συμφοράς, παραπονούμενοι καί κραυγάζοντες οσάκις κάνεις τών 

δημοτών ήδικεΐτο άπό τούς δέσποτας, καί θεωροΰντες τήν καθ’ 

ενός προσβολήν ώς έπίθεσιν καθ’ όλης τής κοινότητος, έζων ιδίαν 

τινα  ζωήν, σχηματίζοντες εκ κοινής συναινέσεως καί έζ ανοχής τών 

δεσποτών, ιδίας δικαιοδοσίας, πειθόμενοι εις τούς άρχοντας τούς 

όποιους εξέλεγαν καί συγκερώντες τήν πικρίαν τής νέας τών πραγ

μάτων καταστάσεως διά τών παραμυθιών τής θρησκείας.

Οί ά'ρ/οντες λοιπόν αύτοί δέν περιωρίζοντο εις τήν δασμολο- 

γίαν, άΧλ’ έδίκαζον, καί διώκουν, εμποδίζοντας, ό'σον τό δυνατόν, 

τήν έπεμβασιν τή ; γενικής κυβερνήσεως εις τ ά  πράγμ α τα  τής κοι- 

νότητος, διά μέσων συμβιβαστικών.

Τοιούτω τρόπω ή άμάθεια τών κατακτητώ ν, ή διαφορά τής 

γλώσσης καί τής θρησκείας καί ή επίθεσις φόρων εις τούς κατακτν> 

θέντας, έγέννησε τούς δημοτικούς θεσμούς, οί όποιοι πρός μέν τούς 

κατακτητάς έχρησίμευον ώς όργανα φορολογίας, πρός δε τούς δου- 

λωμένους λαούς ώς άμυνα εναντίον τών δεινών τής τυραννίας.

Πχρατηρήσεως άςιον είναι, οτι ό χ ι αόνον ή φορολογία· άλλά



καί ή φύσις τών φόρων συνετέλει είς τοϋτο. Είς τήν Τουρκίαν, περί 

τ ά ; άρχάς μάλιστα τής κατακτήσεως, ό έμμεσος φόρος, ό φόρος ό 

έπ ίπτω ν έπ ί τόν φοραλ»ογούμενον διά τής εφαρμογής του είς τό 

Μ ίγ μ α , ητο σχεδόν άγνωστος.
’Εάν οί έμμεσοι φόροι ησαν εν χρίσει κ « τ εκείνην τήν εποχήν, 

ή Τουρκική κυβέρνησις δέν ήθελε πώ ποτε λάβει ανάγκην τοιούτων 

οργάνων φορολογίας, διότι χωρίς τής βοήθειας των ήθελε δασμολο- 

γή  τά  κατακτηθέντα πλήθη. Α λλ ή άμεσος φύσις τοϋ φόρου κα

τέστησαν άναγκαίαν τήν μεσάζουσαν ομοεθνή εξουσίαν. 'θ  άμεσος 

φόρος έχει ανάγκην νά διανεμηθντ ή διανομή προϋποθέτει γνώσιν 

ακριβή τής περιουσίας αιωνίως μεταβαλλομένης τοϋ φορολογουμέ- 

νου, καί διά τοϋτο ή τοπική διοίκησις ητον αναγκαία.

Ο διανεμητικός φόρος έχει καί τοϋτο τό χαρακτηριστικόν, ότι 

τό ποσόν έφ’ ό'λην τινα κοινότητα ή επαρχίαν έπιβαλλόμενον είναι 

προσδιωρισμένον. 'Ε -ομένως έάν τινες τών φορολογουμένων έραθύ- 

μουν περί τήν άπόδοσιν τοϋ φόρου, η άπεδήμουν είς τήν αλλοδα

πήν, ό φόρος έπέπ ιπτε βαρύτερος είς τά  λοιπά μέλη τής κοινότη- 

τος. Εκ τούτου ή διανομή εντός τής κοινότητας έγίνετο αναγκα

στική· έγεννάτο δέ αμοιβαία τ ις έπίβλεψις καί αλληλεγγύη, αί 

όποϊαι συνέδεον έτι μάλλον τάς σχέσεις μεταξύ τώ ν μελών τής 

αΰτής κοινότητος.

Τπήρχον καί άμεσοι φόροι μή χρήζοντες διανομής καθώς ό προ

σωπικός, τό χαράτζι, άλλά ώς έπ ί τό  πλεΐστον ό φόρος οΰτος 

έξηγοράζετο άπό τά ς επαρχίας ή άπό τάς κοινότητας, πληρωνό- 

μενος δϊ αποκοπής (α), και τοιούτω τρόπω ό προσωπικός φόρος 

διενέμετο είς τους φορολογουμένους άπό τήν τοπικήν άρχήν, κατά  

τήν περιουσίαν καί τά ς παραγωγούς δυνάμεις έκαστου.
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(α) Κ εσίμι ^  μ ικ τ ο ύ ' έδεωρεϊτο ώ ς μευον φορολογικής άνακουφί- 
<7ίως' διότι ο! Ώ β ω μ α νο ί δεν άνεμιγνύοντο είς την εΐ<τηραξ[ν ·τοι>. 'Em 

τώ ν κυριωτέρων προνομίων τα  όπο ια  άπητησαν οί Σέρβοι περί τήν 

ΤΓρώτην κ ατά ττατ.ν  τή ς άτελοΰς αυτονομίας τω ν, ητον τό [**κτοϋ.



’’Αλλος φόρος και ό σημαντικώτερος ητον 6 Ιγγειος δεκατισμός. 

*Αφοϋ ή άφΰτευτος καί άνοικοδόμητος γή, καί ή άνήκουσα είς τό 

Βυζαντινόν δημόσιον έδημεύθη ΰττερ τοΰ Σουλτάνου, διενεμήθη κα

θώς είπομεν ώς στρατιωτική αμοιβή, καί ώς τίμημα  διαρκούς 

στρατιωτικής υπηρεσίας είς τους στρατιώτας τής κατακτήσεως. 

Αυτοί δέν έσυνδύαζον, καθώς οί Ρωμαίοι στρατιώται, τό φίλοπό- 

λεμον μέ τήν αγάπην τής γεωργίας· μή γεωργοΰντες δέ, παρεχώ- 

ρουν τήν γην είς τούς κατακτηθέντας, έπ ί συμφωνία τοϋ ότι καλ- 

λιεργοΰντες θέλουν αποδίδει δέκατον ό'λων τώ ν προϊόντων.

Τό δέκατον άπλοΰστατα εισπραττόμενον δέν ειχεν ανάγκην δια

νομής καί τής μεσολαβήσεως τών τοπικών αρχώ ν καί όφείλομεν 

νά όμολογήσωμεν ό'τι τοιαύτη φορολογία άπετέλει περιττήν τήν 

υπαρξιν δημοτικών αρχών* άλλ’ αύτός ό φόρος δέν ήτο μόνος, καί 

συχνά εξαγοραζόμενος άπό τά ς κοινότητας μετεβάλλετο είς δια 

νεμητικόν.. Παράδειγμα προβάλλομεν τήν μόνιμον περί τούτου 

συνήθειαν τής επαρχίας τώ ν Αγραφων.

'  “Αλλη πηγή της συστάσεως τών δημοτικών θεσμών είναι βε

βαίως καί αί συνομολογηθείσαι είς πολλά  μέρη συνθήκαι μεταξύ 

των χριστιανικών πληθυσμών καί τών κατακτητών. Τό Αιγαίο ν 

ήτον ολόκληρον προικισμένον άπό κοινοτικάς άρχάς, άλλ’ α ίά ρ χα ΐ 

αύται συνέστησαν τά πλεϊστον διά  συνθήκης τινός, γενομένης με

ταξύ τοϋ Σουλτάνου ’ΐμπραχήμη περί τά Τουρκικόν έτος 1 0 3 0 , 

κ::ί τώ ν νήσων Νάξου, “Ανδρου, Μήλου, Πάρου, Σαντορίνης καί 

λοιπών. Οί κατακτηταί δέν συνέθεντο ίσοι πρός ίσους, άλλά τινάς 

πληθυσμούς ορεινούς ή νησιωτικούς, μεταξύ τών όποιων δέν ήθε

λαν νά κατασταθώσι, καί τούς οποίους δέν έδΰναντο νά ε^ωσιν 

υποχειρίους, ενέδυσαν μέ προνόμια, έπιδαψίλευόμενα εντός επισή

μων διαταγμάτων.
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Τοΰ Μ εγάλοι Βασίλέως καί Αύτοχράτορος Σσυλτά* 
Ίμπραήμ, ό Ακτίναμές δποο έοοσεν εις τά νησία (a).

Α πό τό  ννισί της Αξιάς, καί τής "Αντρος, καί τής Μήλος, καί 

τής ΙΙαρος, καί τής Σαντορίνης, καί Σύφνου καί τώ ν λοιπών νησίων, 

οί άνθρωποι, Χρήσωμος Ρώκας, Κανέλλος, Κά'ιος καί Μηκέλης, 

καί Δαμιανός, καί Χριστόδουλος, καί ΒΙηχάλης ό Μπερλής, καί. 

οί επίλοιποι ήλβον εις τήν άνικτήν μου Πόρτα, καί είπαν, οτι ό 

μακαρίτης παππούς μου ό Σουλτάν Σουλεΐμάνης ( ό θεός νά τοϋ 

συγχώρηση εις τόν παράδεισον) εις τόν λογισμένον αύτοΰ καιρόν, 

ήτον ό Χ αφεντώπης Κ απετάν Πασσας καί έδιάβει εις αΰτά τά  

νησία, καί ούτως δέν έστρεψοκεφαλιάσανε μόνον έπροσκΰνησαν τήν 

άκίνητόν μου Βασιλείαν, καί δ ιά  τοϋτο άπό τότε καί έδώθεν έναν 

Ρωμαΐον Μπέϊ έκαμαν, καί άπεράσοντας καιρός, ένας Εβραίος 

Μπεϊς επάνω εις τ ά  νησία τό όνομά του Ιωσήφ άπό τόν Βασιλείαν 

μου έστάθηκε, καί αύτός ό Ιωσήφ μερικόν τοΰς εκαμεν Ζ άπτι, καί 

κατά  πώς ήτον ή τάξις τους, καί τό κανόνι τους, έως τήν σήμερον 

ήμέραν εις τόν ίσκιον τής Βασιλείας μου, έτοΰτα ο λα τ ά  νησία 

δίχω ς καμμίαν πήραξιν άπέρασαν.

Αποθανόντος δέ τοϋ ρηθέντος Ιωσήφ άπό τήν άνίκητόν μου 

Βασιλείαν Μπέίς Φλαμπουριάρης, καί Καδής Κριτής έβάλθηκε νά 

κρίνωνται όμοϋ μέ τέτοιαν άπόφασιν, κατά  τό  κανόνι καί Νόμον 

όπου έχάρισεν τών Χιοτών, οτι εις τά  νησία καί έχαρίσθη τό 

αύτό καί ό'μοιον Κανόνι, καί νά περνοϋσιν εις δλα παρόμοια, 

καί τών Χιοτών ό νόμος καί τό κανόνι, καί νόμον οπού τους έδω- 

κε νά μή πληρώνωσι, καί οπού τους έχάρισεν είναι, νά  πληρώνουν 

όπως έπλήρωναν καί άπό τής άρ-/ής τά  χαράτσια τους, καί περισ-

(α) Το πριοτότυπον τοϋ Διατάγματος τούτου άπωλέιθη περί τας 
άρ'/ i ;  τϊ]ί επαναιτάσεως, έναποτεβέν εις χεϊρας τοϋ Ν. Μουρούζη 
άτιιχώς ΰποκΰψαντος εις θάνατον καί εις οήμευσιν. Αντίγραφον με- 
ταφρασεως κοινοποιηθεν μοι oti τής ψιλοκάλου φροντίίος τοϋ ο ιν κ ν  
τοϋ κυρίου Οικονομικού εκοίοω άπκράλλακτον.
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σότερον νά μή πληοώνωσι, καί οποίος δέν είναι δ ιά  χαράτσι νά 

μή πλ'/ιρώννι, καί έξω άπό τό χαράτσι τους οΰτε Σπέζα, οΰτε 

’Αβαρίζτ,, οΰτε Α γγιμογλανώ , ούτε Κ αλέτι, ούτε Μααντικάσι (α), 

ούτε άπ’ ό',τι άλλα  τε/.λίοια όπου εχει ή άνίκητημου Βασιλεία νά 

μή δίδουν, κα ί οπως είνε ό λανθασμένος τω ν Νόμος νά παγαίνουν 

είς τα ΐς έκκλησίαις των, καί ά π ’ όταν θέλουν ν’ ανοίγουν τά  μννί- 

μ α τά  τους, ούτε Κ αδής, ούτε Μ πεις νά τούς πειράζουν. Μιρί διά 

τούς άποθαμένους των νά μή γυρεύουν, ούτε νά πέρνουν οτι ούτε 

είς τοΰ θεοΰ τήν κρίσιν, ούτε είς τό κανόνι μας είνε έτοΰτα και 

νά θάπτουν τούς νεκρούς ύπ ’ έκκκλησίας. ’Α πό δουλιαΐς όπου δέν 

είνε της κρίσης, οί Καδήδες δυνατά νά φυλάγω νται χωρίς κρίσιν 

κανένα νά μη πειράζουνε. Καί ήέκκλησίαις των, ό'ταν χαλάσουν νά 

ταϊς οτιάνουν, καθώς ήτον πρώτα, καί κανένας είς τούτο νά μή 

τούς πηοάζη. Από τά ά μ π έλ ιά  τους, καί χωράφιά τους ή δεκατιαΐς 

καθώς έπέρνουνταν πρώτα, έτσι π ά λιν  νά πέρνωνται, καί περισσό

τερον τ ίπ οτε  κανείς νά μη πέρν-{ΐ, καί άπό τ ’ άλλα  τους μούλ

κια κανείς στανικώς νά μή τούς έβνάλνι, ούτε άπό τά  χέργια τους 

κανείς στανικώς νά τά  πέρνη. Κ αί άναμεσόντας όποιος ήθελεν ά- 

οίσει διά τ ά  ρούχα του ή διατάξει δτινος ήθελε θελήσει, η ότινος 

ήθελε τά  χαρίσει νά πιάνεται καί άπό τούς Κ αλά ιδες, καί Κασί- 

μηδες νά μήν άπλώνουν, καί πειράζουν τίποτες. Κ αί άπό τά  πρώ

τα  έως τήν σήμερον κατά τόν λανθασμένον τους νόμον ό',τι κρίσιν 

έχωρίσανε, καί έχουν άπόδειξιν είς τά  χέριά  τους, κατά  όπου τήν 

έκρίνασι πρώτα κατά τόν λανθασμένον τω ν νόμον κανένας πλέον 

νά μή χαλάση τήν κρίσιν τους, καί οί Καδήδες διά  Χ οτσέτι, κ α ί 

διά Σιτσίλι, καί διά ’ Αρζι έξω άπό τό κανόνι νά μήν πέρνουν πε

ρισσότερον. Κ αί διά καμμίκν ύπόθεσιν, έάν μαλώσουν αναμεσόν
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(α) Η μετάφρασή μετέιρερε λανθισμένχ πολλά δνόματα. Σ τ ίζ τ  
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τους, καί βάλουν κανένα άγρικιμένον άνθρωπον, καί τους έσ ιζζ ΐΐ 
νά ηνε βτεργόμενον, καί. οί Καδήδες νά μην έχουν νά κάμουν εις 

τέτοιαν λογής σύμβασιν. Καί άπό ψευδσμάρτυρας δυνατά νά φυ- 

λάγω νται, κ α ί διά  τοϋτο περισσότερον άπό πεντακόσια άσπρα 

δίχω ς Χ οτσέτι καί Συγκιλάτι, άν μαρτυρήσουν οί αύτοί μάρτυρες 

οί Καδήδες νά μή τούς άφηκράζωνται. Κ αί άπό κρασί και άλλα  

φαγοπότια τής Κουμπανίας τών σπιτιώ ν τω ν Κουμέρκι νά μή δί* 

δούνε, καί άπό τούς Νησιώτας ετούτους όπόταν ήθελαν υπάγει 

εις πραγματείαν τους,, άποθανόντας κάνένας άναμεσόν τους οί σύν

τροφοί τους νά περιλαμβάνουν τ ά  ροϋχά του,, καί. οί Έμίνιδες, καί 

οί Μ πεΐτουλμαλτζίδες χέρι εις ταϋτα  τά  ρούχα νήμήν άπλώσωσιν..

Κ αί άπό έτοϋτα τά  Νησία όποιος ήθελεν νά εμπη εις τήν π ί- 

στιν τοϋ θεοϋ, νά έλθη έμπροστά- εις τήν κρίσιν τοϋ θεοϋ καί μαρ- 

τύρησιν, άς έμπαίντ,· κάνεις στανικώς Μουσουλμάνον- νά μη κάμν·/|.

Κ αί άπό τάς γυναίκας των όποία. ήθελε θελήσει νά πάρνι Τούρ

κον άνδρα νά έρχεται άτητης εις τοϋ θεοϋ τήν παστρικήν στράταν, 

Ιμποοσθε νά δίδγ) τόν λόγον της, άμή κανείς νά μή της. κόπτν) Κα- 

πίνι, έ'ξω άν έτούρκισε πρώτα. Κ αί άπό άναμεσόν τους άν ηνε καί 

κανένας άτυχος άνθρωπος, καί ήθελε κάμει κανένα κακόν, εκείνος 

ό ίδιος νά παιδεύεται, καί όχι άλλος κανένας δίαύτόν. Κ αί όποιος 

άλλος άπό αύτούς ήθελεν έβγει τήν νύκτα άπό τό σ π ίτ ι του με 

φοτία, μέ λυχνάρι, η καιρί διά καμμίαν του δουλίαν κανείς νά μή 

τούς πειράζη, καί εις τά  χωριά του Ναϊπής νά μήν έβγαίννι, ό

ποιος έχει Ν ταβά νά πηγαίνη εις τήν κρίσιν, καί τινάς νά μή τούς 

έμποδίζη, καί αύτοί ό'που μαζόνουν τ ά  Χαράτσια του· καί άλλα 

τους χρέη ό',τι εΐνε άπό τής άρχής νομοθετημένον έκεϊνο νά πέρ- 

νουνε, καί περισσότερον ένα Μαγκίρι νά μή περνούν καί τοϋ άλο

γου τους τήν ταγήν, καί φαγοπότιτους νά αγοράζουν άπό τό πουγ

κί τους. Κ αί τούς χρεώστας ό Μουχζούρης εις σίδερα, καί σκοτεινόν 

τόπον άν ηνε τής γνώμης τώ ν γερόντων νά μή τούς βάνν), καί ήτι 

θέλημα τούς πέσει ό Καδης τους, καί ό Μπέϊς τους νά τό βλέπουν 

μέ τήν κρίσιν, καί δχ ι άλλος κανένας, καί Αραγουμάνον νά βάλου»
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άτοΐτους όποιος τών αρέσει, καί τα ΐς βύγλαις ο που βάνουσιν, ώς 

καθώς ητον πρώ τα, οποίον θέλουν νά βάλουν άτοίτους νά ουλά

γουν, καί άλλος κανένας εις τοϋτο να μή ανακατώνεται. Κ αί είς 

αυτά τά  νησία Γιανητσαρης, οΰτε Γιαζαξής μέ το νά μή χρειά- 

ζωνται νά μήν έμπαίνν;. Καί άπό ετούτους όποιος ήθελεν πειρα- 

χΟή, καί νά τοΰ κάμουν ζουλούμι, ή άπό Μπέΐν, ή «πό Καδήν, ή 

άπό άλλον τινα  καί ήδελεν θελήσει νά ελθνι είς τήν άνάητόν μου 

Πόρταν νά Ιμπνι είς κάτεργον, η εις όποιον ξύλον ήθελεν καί κα

νένας νά μή γίνεται έναντίος, κανείς νά μή τοϋ λέγνί ποϋ υπάγει, 

καί διά ποϋ υπάγει, οΰτε Πασσάς οΰτε Καδης. Κ αί άνάμεσόν τους 

τά  χωράφια τους, όπου δίδουν μέ αποκοπήν ενας τοϋ άλλου ό',τι 

λόγον έχουν λαλημένον, κανείς άλλος νά μή τόν χα λα , μόνον κα

θώς είνε είς τόν λανθασμένον τών Νόμον νά πιάνεται· περισ

σόν, ολίγον, κανείς νά μή τους πιάν·/]. Καί έτοΰτα όλα όπου έγρά- 

φδησαν είς τήν άνίκητον Βασιλείαν όλα νά πιάνωνται, καί όποιος 

δέν πιάσ3ΐ τό Κανόνι μου νά τόν κάμνουν γνωστόν είς άνίκητήν 

μου Πόρταν, τό όνομά του ξέ/ω ρ* νά έρχεται άπό τά δίκαιόν του. 

£στί γράφω, καί έστι όρίζω. Κ αί τοϋ παποϋ μου, καί τοϋ πατέρα 

μου, καί τοϋ άδελ-ροϋ μου, τόν ’Ακτιναμέ έγραψα, καί έγώ καί τόν 

έκαινούργιωσα, καί τόν έδωσα αΰτουνών τών νησιωτών νά περνούν 

από κάτω  άπό τόν μεγαλώ τατόν μου ίσκιον. ”Εστι ώρισα πώς ό- 

Ά κτιναμές μου διά νά τόν πιάνετε, καί ά π ’ ό',τι έγραψα, όποιος 

ηθελεν έβγή ένα περισσότερον, η όλιγώτερον άπό τό δίκαιόν του 

δυνατά έρχομεν. Κ αμμιάς λογης ελεος μή γένεται, εστι είξεύρετε, 

Χαι με τόν ορισμόν μου δουλιά νά κάμετε.

■Ετος T ovpxtxbr A.IJtfj 1 0 3 6 .

ΗσχολήΟημεν νά γνωρίσωμεν τήν γένεσιν τών κοινοτήτων, ας 

εγκύψωμεν μικρόν καί περί τοϋ σχηματισμού τών κοινονήτων, 

·ών αρχόντων και τών καθηκόντων αύτών. *ΐδομεν ό ιατί οί δη

μοτικοί θεσμοί δεν ήσαν όμοιοι καθ’ όλα τά  μέρη τής Τουρκικής έ 

"«ρατειας· άλλ επειδή κατά μέγα μέρος ό'μοιαι περιστάσεις ir.C
7 .
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νήργησαν εις την σύστασίν των, θέλομεν προσπαθήσει νά έκθέσω- 

μεν όρους τινας έφαρμαζομένους εις δλους έν γένει τους θεσμούς 

τούτους.

ά. Εκτος τοϋ Αιγαίου και τών τύπων εκείνων όπου έπεχορη- 

γήθησαν προνόμια δ ί άκτιναμέδων ή χαρτών αΰτοκρατορικών, παν

τού άλλου οί κοινοτικοί θεσμοί ήσαν άγραφοι.

β /  ' θ  τρόπϋς τοϋ διορισμοϋ ήτον ή εκλογή, έμμεσος ή άμεσος, 

γ /  01 διοριζόμενοι άρχοντες ποτέ μέν ήσαν εις μόνος, ποτέ 

δε δύω, τρεις, καί πέντε πολλάκις, άλλ’ όλοι τής αύτής φύσεως, 

έχοντες τήν αύτήν εξουσίαν, συνάπτοντες τήν σκέψιν μέ τήν έκτέ- 

λεσιν καί μή διηρημενοι εις εκτελεστικόν καί βουλευτικόν σώμα.

δ /  II διάρκεια τών εκλεγόμενων αρχόντων περιωρίζετο, ώς 

έπ ί τό πλεΐστον, εις εν έτος· άλλ’ ή εκλογή ήτον έλευθέρα νά φέρνι 

τούς αύτοΰς εις τά  πράγματα, καί πολλάκις ή δοθεΐσα εντολή 

άνεκαλεϊτο προ τοϋ έτους, όταν άνεκαλύπτοντο σφετερισμοί καί 

βιαιοπραγίαι. Συνέβαινε δέ πολλάκις οί έκλογεϊς νά παραβιάζων- 

τα ι εις τάς άποφάσεις των, διά τής βίας εκλεγόμενων τών δημο

γερόντων, καί διά τών σχέσεων των μ ετά  τών ’Ωθωμανών.

έ. Τά καθήκοντα τώ ν αρχόντων ήσαν γενικά καί αόριστα, παν·> 

τοϋ σχεδόν ΰπερπηδοϋντα τόν κύκλον τής δημοτικής καί έπαρ- 

χιακής διαχειρίσεως· άλλά τά  κυριώτερα ήσαν, ή διανομή καί ει- 

c -ραξις τών γενικών καί τοπικών φόρων· ή έςοικονόμησις τών 

χοεών μέ τά  όποια ήσαν βεβαρυμέναι όλαι σχεδόν αί κοινότητες 

έπ ί Τουρκίας· διάλυσις δικαστικών διενέξεων μέ τήν σύμπραξιν 

τοϋ κλήρου, συμβιβαστικώ τώ  τρόπω· άστυνομία, ή όποία ήτον 

τοσούτω μάλλον άναγκαία, καθόσον ΰπήρχεν άλληλεγγύη τις με

ταξύ τών μελών όλης τής κοινότητος, καί έπεβάλετο πρόστιμον 

{τζερεμές) έφ’ όλην τήν κοινότητα δΐ αδικήματα ιδιωτικά.

ίΐμπορεϊ τ ις  ν’ άπαριθμήσνι πολλά  άλλα καθήκοντα· διότι ή 

Τουρκική Κυβέρνησις άπό άμάθειαν ή άπό άφροντισίαν άνείχετο 

τήν έπασχόλησιν τών δημοτικών άρχών εις πλεϊστα  αντικείμενα. 

’Αλλά τά  σύνορα τη ; ένεργείας δέν ήσαν εύφύλακτα μήτε καλώί
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προσδιωρισμένα* καθότι ή απλή θέλησις τοϋ διοικητοϋ Ωθωμανοϋ, 

πολλάκις ή αυθάδεια τοϋ στρατιώτου, παρεβίαζον τά  καθήκοντα 

ταϋτα  καί διέστρεφον τήν αρμοδιότητα τών δημοτικών άρχών.

'Η  εκλογή αύτών κα'ι ή σύστασις ήτο περίεργος διά τήν άκραν 

απλότητα . Ιίαθ όλην την ηπειρωτικήν Ελλάδα, περί τήν εποχήν 

τής άνανεώσεως τών αρχών, είς έκαστον χωοίον, είς έκάστην πά

λαν η κωμόπολιν, συνήοχοντο δλοι οί ενήλικες πολΐτα ι Οπό δέν- 

δρον πολύφυλλον -/ι έντος τής εκκλησίας ή όποία, καθώς καί είς 

τάς Ιταλικάς τοϋ Μεσαιώνος πολιτείας, ήτο στάδιον τής ένεργείας 
τών πολιτικώ ν δικαιωμάτων.

Ενταϋθα χωρίς ψη<ρηφορίαν, άλλά δί έπιφωνήσεως έξελέγοντο 

οί δημογέροντες τού χωρίου. Αυτοί είχαν διπλήν εντολήν· πρώτον 

νά διαχειρίσωσι τά  τοΰ χωρίου πράγματα* δεύτερον νά έκλέςωσι 

τους επαρχιακούς προεστώτας, μαζή με τους εκλογείς τής πρω- 

τευούσης τής επαρχίας· διότι οί τών χωρίων δημογέροντες δ ιά  τής 

άμεσου εκλογής διωρίζοντο, οί δε τής επαρχίας διά τής άμεσου 

ένταυτώ καί έμμεσου. ’Αψοϋ έπεραιοϋτο ή εκλογή, παρουσιάζετο 

ό εκλεχθείς ενώπιον τοϋ Καδή, ό όποιος τώ  έδιδε δίπλω μα περιέ- 

χον τήν βεβαίωσή, οτι οί εκλογείς τώ  δντι παρεχώρησαν τήν άρ

χήν ταύτην είς τόν παρουσιαζόμενον προς διαχείρισήν τών κοινοτι

κών πραγμάτων.

Είς τήν Πελοπόννησον επίσης κάθε χωρίον εκλεγε τόν δημογέ

ρο ντά του· οί τών χωοίων τούς έπαρχικούς προεστώτας* καί κατά 

τρίτον βαθμόν οί επαρχιακοί έςέλεγον τούς κεντρικούς προεστώτας 

τοϋ Μωρέως καί τόν βεκίλην η άντιπρόσωπον τής Πελοποννήσου 

είς Κωνσταντινούπολην. Εκ τούτου τρεις βαθμοί τής διοικητικής 

βαθμολογίας, έχοντες βάσιν τήν άμεσον η έμμεσον καί πολλάκις 

μικτήν έκ τώ ν δύω εκλογήν.

Οί δημογέροντες τών χωρίων διεϊπον τά  τοϋ χω ρίου  πράγμα

τα , καί διώριζον μ ετά  τών εκλογέων τής καθέδρας τών επαρχιών 

τούς επαρχιακούς προεστώτας. Αύτοί διεχείριζον τά  τής επαρχίας
7 *
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καί συνετελουν είς τήν εκλογήν τοϋ βεκίλη καί τών κεντρικών 

προεστώτων, οί όποιοι ευρισκόμενοι έ/.εϊ ό'που έφέδρευεν ό στρα

τιωτικός καί πολιτικός διοικητής της Πελοποννήσου, έκυβέρνων 

τ ά  γενικά τής πατρίδος πράγματα· καί τοϋ βεκίλη, ό'στις αντι

προσώπευε τους χριστιανικούς λαούς της Πελοποννήσου παρά τ-?ί 

Ωθωμανική Πόρτα καί παρά τοϊς ίσχυροϊς Ελλησιν είς Κωνσταν

τινούπολή.

Ο αριθμός τών προε<τ&·>των έμειοϋτο πολλάκις καί ηύξάνετο διά 

τόν συμβιβασμόν τών κομμάτω ν άλλ’ έν γένει είς τά  χωρία είς 

μόνος ήτον ό διοριζόμενος· εις τάς επαρχίας καί είς τήν καθέδραν 

τρεις ή τέσσαρες τό πλεϊστον.

Είς τήν συνοπτικήν ταύτην εκθεσιν περί Πελοποννήσου δέν πε

ριλαμβάνεται ή ορεινή Μάνη, ή όποία πρό τής έπαναστάσεως τής 

Πελοποννήσου κατά τό 1 7 7 0 , βοηδήσασα τόν περίφημον βεζύρην 
Κιουπρουλή κατά τών Ενετών άπελάμβανε τελείαν σχεδόν αυτο

νομίαν, ΰποσχομένη δασμόν 4 ,0 0 0  γροσίων εις τόν Σουλτάνον τόν 

όποιον σπανίως έπλήρωνε.. Μετά τήν. εποχήν ταύτην ή υποταγή 

τής Μάνης ήτον άληθεστέρα· άλλ’ ή τοπική διοίκησις διετήρησε 

τόν πρώτον χαρακτήρα. “Εκαστον χωρίον διώριζε δ ι’ εκλογής κα- 

πιτάνιον είς 8ν έναπεθετε τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν άρχήν. 

Κ ατά  τόν αύτόν τρόπον διωρίζοντο καί επαρχιακοί προεστώτες. 

ά λ λ  αρχηγός ό'λης τής Μάνης έξελέγετο είς τών προκρίτων, ό 

όποιος έλάμβανε τόν επίσημον διορισμόν του άπό τήν Οθωμανικήν 

Πόρταν.

Η  Χίος δίς έκυριεΰθη παρά τών Τούρκων· κατά πρώτον, άπολέ- 

μως σχεδόν καί δολίως, ύπό τοϋ Π ιάλ πασά έπανελθόντος άπρά- 

κτου άπό τήν πολιορκίαν τής ίπποτικής Μελίτης, περί τά 1 5 0 0  

τήν 1 7 Απριλίου, δεσπόζοντος τοϋ Σουλτάν Σουλείμάν. "Υστερον 

κατακρατηδεϊσα παρά τών 'Ενετών μετά τάς ένδόΕους νί/.ας τοϋ 

Μοροζίνη τ:ερί τήν Πελοπόννησον καί τήν ’Αττικήν, κατεκτήθη δεύ

τερον άπό τούς Τούρκους περί τό 1 6 9 5 . Οί Χΐοι τότε ύποκύψαντες 

είς τήν οργήν τοΰ Σουλτάνου, μετά  πολλά παθήματα, έκινδύνευσαν
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να έξανδραποδισδώσιν· άλλ’ έξηγόρασαν ύστερον τήν ελευθερίαν 

των διά  ποεσβειών ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, τοΰ έξ άπορρή* 
των, καί διά καταβολής ενός εκατομμυρίου γροσίων. 'θ  Κύριος Α. 

Μ. Βλαστός #i’c  λ ”ία*ά«?!> λέγει, οτι ή Χίος άπήλαυσε π ά 

λιν τά  προνόμια δαψιλευθέντα κατ άρχάς παρά τοϋ Σουλτάν Σου- 

λεϊμάν, άλλά δέν αναφέρει ποια  ήσαν αύτά τά  προνόμια, μήτε 

έάν ένεγράφησχν εντός χάρτου, καθώς ρητώς βεοαιοϋται εντός τού 

καταχ ωρηθέντας Ακτιναμέ τών Κυκλάδων.

Α λλά γραπτά  ή άγραφα τά  προνόμια τα ΰ τ*  ύπήρχον, καί ή 

νήσος διωκεϊτο άπό άρχάς ομογενείς ίσχυράς, είς τάς οποίας 6πε- 

τάσσοντο οί Χίοι με εύπείΟειαν.

Η Χίος διαιρείτο ώς πράς τήν διοίκησιν, είς τήν άστυκήν κοινό

τατα τής χοίρας, καί είς τάς άγροτικάς κοινότητας, περιλαμβαναυ- 

σας εξήκοντα δύω χωρία, έξ ών τά  τεσσαράκοντα έξ ύπέκειντο είς 

την χώραν. Είκοσι εν αύτών, μαστιχοχώρια ονομαζόμενα, τ ιμ ω 

ρούμενα διότι ή φύσις τά  έπλούτισε μέ τήν γέννησιν εΰγενοϋς προϊόν

τος, τής μαστίχας, υποκείμενης είς μονοπώλιον, άνήκον είς επι

σήμους ’Οθωμανούς, μεταξύ τών όποιων είς μόνος είχε τήν επι

στασίαν. Τρία ά'λλα χωρία, διωρισμένα νά έργάζωνται είς τά  υ

δραγωγεία τής πόλεως άμίσθως, καί φροντίζωσι περί αύτών, εύρί- 

σκοντο ύπό τήν διοίκησιν Ωθωμανοϋ τίνος επιστάτου, λ ’ερον.Ια  
όνομαζομένου, καί δημογερόντων έπιψηφιζομένων παρά τών συνεγ- 

χωρίων,

’Εκαστον τών πρώτων, έψήφιζε δύω δημογέροντας κ ατ’ έτος, 
οίτινες διεϊπον τά  τοΰ χωρίου πράγματα κατά πρώτον βαδμόν, 

άλλ οί τής χώρας δημογέροντες άπετέλουν τήν ανέκκλητον έφο- 

ρεύουσαν εξουσίαν.

Τά μαστιχοχώρια συγκροτοϋντα ιδίαν περιφέρειαν, διωκοϋντο 

από έκλεγομένους δημογέροντας έκάστου χωρίου καί άπό δύω γε

νικούς δημογέροντας όνομαζομένους επιτρόπους· ή δέ τών έπιτρό- 

πων άρχή περιήρχετο άμοιβχδόν είς χεΐρας δέκα τών έγκριτοτέρων 

τής περιφερείας ταύτης.
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Αλλ’ ·/) κυριωτέρα εξουσία ένεφώλευεν είς τους δημογέροντας 

τής χώρας. Αύτοί ήσαν πέντε, τρεις ορθόδοξοι καί δύω καθολικοί, 

εκλεγόμενοι κατά τόν έξής τρόπον. Οί πέντε δημογέροντες συνή>  

χοντο μετ’ είκοσι άλλων εγκρίτων, έξ ών οί μέν όκτώ ήσαν έκ της 

'Απλοταρίας, όκτώ έκ τοϋ Εγκρεμοϋ, δύω έκ τοϋ Παλαιοκάστρου, 

και δύω καθολικοί. Οί Λημογέροντες 'Απλουταρίας καί Εγκρεμοϋ, 

ένεχείριζον καθείς είς έκαστον τών όκτώ συνεγχωρίων του, κλει

στά νοχμαχτια , τά  όποια άνοινόμενα εΰοίσκοντο τά  δίόδεκα άγρα-
I I i k 7 t \ V 4 Γ

φα, τά  δε λοιπά περιέχοντα τήν λέξιν μ ε ΐν ο ν  καί μόνοι τέσσα- 

ρες οί κατέχοντες τά  γραμμάτια ταϋτα, εμενον εις τήν συνέλευσιν. 

Οί τέσσαρες μ ετά  τών πέντε δημογερόντων, δύω καθολικών καί 

δύω ΙΙαλαιοκαστρινών, άπετέλουν δεκατριμελή έκλογικήν συνέ- 

λευσιν, ή οποία συζητούσα περί τών ίκανωτέρων, διώριζε πέντε, 

έγκαθιδουομένους δϊ εκκλησιαστικής τελετής καί διά τής παρου- 

σιάσεως είς τόν Μουσελίμην καί είς ό'λας τά ς  τουρκικός άρχάς.

Οί δημογέροντες ουτοι διορίζοντες άλλους υπαλλήλους λειτουρ

γούς, είνον συνεργοϋντα είς τά  τής κυβερνήσεως δύω δικαστήρια 

(α), το μέν εμπορικόν, δικάζον τάς διενέξεις, επιστατούν έπί τών 

χρεωκοπιών καί ρυθμίζον τάς σχέσεις τών εμπόρων πρός τό τε- 

λώνιον· τό δέ θαλάσσιον, κρίνον άνεκκλήτως τάς διενέξεις μεταξύ 

πλοιάρχων καί ναυτών η ναυτικών καί έμπορων κλ. Παρά τά  δι

καστήρια ταϋτα υπήρχε σύστημα αιρετών κριτών δικάζον τάς ~ε- 

ρί κληρονομιών καί περί ιδιοκτησίας διαφοράς. II έκτέλεσις των 

αποφάσεων τούτων άνετίθετο είς τούς δημογέροντας.

Οί δημογέροντες ειχον άληδή κυβερνητικήν εξουσίαν άστυνο- 

μοΰντες, διοικοϋντες, τιμωροΰντες καί επενεργοϋντες όχι μόνον ετι 

τάς πράξεις ά λλ ’ έπί τά  ήθη καί έθιμα, γινόμενοι τ ιμ η τα ί ανένδο

τοι τών ήθών καί έπεκτείνοντες τήν εξουσίαν καί είς αύτήν τήν 

ιδιωτικήν ζωήν. Έ κ  τούτου οί κατά τής πολυτελείας νόμοι· έκ τού-

8 8  ΠΕΡΙ ΛΠΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ

(α) Τα μ ίλη τοΰ Ιμπορικοΰ δικαστηρίίΐ) ώνομάζοντο πρωτομ»· 
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του ή άπαγορευσις τής αποδημίας κατά καιρούς (βρισμένους, καί ή 

καταδίκη είς άγαμίαν επιβαλλόμενη εις τους έγκαταλειπόντας τάς 

νεάνιδας τάς οποίας έμνηστεύθησαν, καί παρά θέλησίν των.

'Ως όργανα κολάσεως η αστυνομικής άπαγορεύσεως αδικημά

των, οί δημογέροντες μετεχειρίζοντο, ποτέ μέν τήν εκκλησιαστικήν 

άρχήν, ποτέ δέ τήν Τουρκικήν εξουσίαν, ή όποία ώς έπί τό πλεΐ- 

στον σεβόμενη τά  καθεστώτα, έγίνετο ευπειθές μέσον έκτελέσεως 

τών ψηοιζομένων παρ’ αύτών.

*Η περίεργος αΰτη διοίκησις συνεπληροϋτο άπό τρεις αντιπροσώ

πους διοριζομένους μεταξύ τών έν Κωνσταντινουπόλει έμπορων 

Χίων, προς βοήθειαν καί ύποστηριξιν της νήσου παρά τοΐς ϊσχυροΐς 

Ώθωμανοΐς καί 'Ελλησιν έν τνί πρωτευοΰση· καί άπό ούω έπιτο- 

πίους συνελεύσεις, τήν μίαν συγκειμένην έκ πεντήκοντα περίπου 

τών έγκριτων, τήν δέ έξ οκτώ έως δέκα πέντε τών πρώην λει- 

τουργησάντων τήν πόλιν, συγκαλουμένων οσάκις σιτοδεία ήπείλει 

τήν νήσον ή έπρόκειτο νά νεωτεοίσωσι περί τάς εισφοράς, ή νά κα- 

νονίσωσι νέον τ ι  συμβεβηκός. Αί συνελεύσεις αϋται έξέ&δον άμετα- 

τρέπτους αποφάσεις.

Τό περίπλοκον τοϋτο κατασκεύασμα άπομονοϋται μεταξύ τών έκ- 

τεθέντων έπαρχιακών καί δημοτικών συστημάτων, μόνον αύτό πε- 

ριέχον άρχάς καθαράς όλιγοκρατίας, πλησιαζούσης κατά τ ι  είς 

τάς Ιταλικάς τοϋ Μεσαιώνος πολιτείας, τών όποιων τάς ένθ»μή« 

σεις ένεούτευσεν ϊσως, ή πολυετής τών ’ίουστινιάνων έπικοάτησις 

είς τήν νήσον. Πολλοί ήσαν οί μετέχοντες τών αρχών άλλ’ άπαν- 

τες ήσαν οί έγκριτοι* άληθής δέ γνώμων τής έπικρατούσης έν τώ  

πολιτεύματι άρχής, είναι τό εκλογικόν σύστημα τό όποιον πε- 

ριώριζεν αΰστηρώς είς ολίγους τινας πολίτας τό δικαίωμα τοϋ έκ- 

λέγειν.

Οί λόγιοι τών Χίων ύμνησαν τό σύστημα τοϋτο, καί είναι άδι

κον ΐσωςνάκρίνν) τις αύστηρώς αύτό, ένώ ύπό τήν σκιάν του ήκμα- 

σαν τό έμ π  όριον, ή γεωργία καί ό πολιτισμός. Αλλά τά  όλιγαρ^ι-
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κά ταϋτα  κατασκευάσματα εχοντα σχετικήν τιια  ώς πρός τον το» 

πον κα'ι χρόνον αρετήν, παιδαγωγοϋντα πρός καιρόν τούς πολίτας, 

καί φέροντα είς ακμήν τινα κατ’ έ-οχά ς πρωτογενείς και αθώας, 

άντίκεινται είς τήν απόλυτον πρόοδον, ή όποία απαιτεί θεσμούς 

σεβομένους περισσότερον ΤΛ,ν ατομικήν τοϋ ανθρώπου ελευθερίαν καί 

χορηγούσαν δικαιώματα άφθονα είς τούς πολλούς.

II ισχύς έν γένει τών αρχόντων τής βουλωμένες Ελλάδος ή

τον συνδεδεμένη με τήν προσωπικήν επιρροήν καί με τήν εύνοιαν, 

την όποιαν παρά τοΐς κρατοϋσιν άπελάμβανον.

Δέν δύναταί τις νά έπιφέρη μίαν καί μόνην κρίσιν έπί τούς διέ- 

ποντας τότε τά  πράγματα . Κ ατά δυστυχίαν πολλάκις κατεύθυνον 

τήν σιδηράν τής τυραννίας ράβδον έπί τής κεφαλής τών ομογενών 

των, άλλά πολλάκις τήν άπεσόβησαν, γενόμένοι ευεργετικοί πρός 

τούς συμπολίτας των. Ί ΐ  έςουσία είναι εταίρα διαφθείρουσα συχ

νά τούς πλησιάζοντας αυτήν κατά μείζονα λόγον όταν ή έςουσία 

ένεργεΐται υπό κυβέρνησιν πηνάζουσαν άπό κατάκττ,σιν, καί εχου- 

σαν ώς σκοπόν οχι τό κοινόν συμφέρον, άλλά τήν ιδίαν τών κα- 

τακτητών ώφέλειαν έπ όλέθρω τών κυβερνωμένοιν.

“ίδιον χαρακτήρα προβάλλουν οί είς "Υδραν καί Σπέτζας τοπ ι

κοί θεσμοί. Εφόσον εκτείνονται αί σύγχρονοι ένθυμήσεις, ή Ύ δρα 

διωκεΐτο έκ δέκα τών πρεσβυτέρων καί πλούσιωτέρων οΐκοκυραίων. 

Αύτοί οσάκις ολιγόστευαν, άποθνήσκοντος ή άποδημοΰντος κάνενός 

αϋτών, παρελάμβανον συνάρχοντα έκ τών γεροντοτέρων πλοιάρ

χων. Η Γερουσία αυτνι τών δέκα δέν συνίστατο δ ιά  τής έκλονής, 

άλλά τιμοκρατικώς άνελάμβανε τήν εξουσίαν, αύτή ή ιδία άνα- 

πλνιροϋσα τάς ελλείψεις τάς οποίας ό θάνατος άφηνεν. Οσάκις δε 

ήτον ανάγκη εκτάκτων εισφορών, $ φόβος αναρχίας, τότε συνεκα- 

λοϋντο εΐ; συμβούλιον οί έν "Υδρα ευρισκόμενοι πλοίαρχοι, είς οδς 

καθυπεβάλλοντο αί άναφυόμεναι δυσκολίαι, καί έζητεΐτο παρ αυ

τών συμβουλή καί σύμπραξις προς διευθέτησιν τών δεινών πεϋΐ- 
στάσεων.

Τά πράγματα διευθύνοντο κατ’ αϋτόν τόν τρόπον, μ έ/ρ ις δτου
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ό φόνος τοϋ Κουντουριώτου, καί ή αυξηίπς τοϋ ρωμαλέου αύτοϋ 

καί άχαλινώτου πληθυσμού, κατέστησεν άναγκαίαν διοίκηίιν καί 

άστυνοαίαν πλέον σύντονον. Τότε εγινεν αίτησις προς τόν Ναύαρ

χον, ό όποιος διώρισε διοικητήν τόν εύνοούμενόν του Κ απιτάν Γε- 

ώργην.

Είς τάς κοινότητας τάς κΰτονόμως, σχεδόν διοικουμένας, σπου- 

δαϊον άντικείιλίνον ήτον ή αστυνομία. Κ ατά τάς νήσους τοϋ Αι

γαίου, όπου οί κάτοικοι ήσαν απόλεμοι, ό αυθάδης κακούργος δυ

νάμει τών δπλίον καί τοϋ θάρσουςτου, έκακούργει άτιμωρήτως καί 

καθύβριζεν άφόβως τάς άρχάς. Είς 'ΐ'δραν ή αστυνομία ητον δύ

σκολος, διότι οί κάτοικοι αυτής ήσαν δυσάγωγοι. Οί πρόκριτοι καί 

οί πλοίαρχοι άντί νά τιαωρώσι τά  εγκλήματα καί νά έκθέτωνται 

είς πρόστιμα καί ζημίας έπιπιπτούσας επί τήν κοινότητα, και νά 

έφελκύωσι συγχρόνως τήν έπέμβασιν της Τουρκικής άρχής, επρόκρι- 

νον νά προλαμβάνοισι τά  αδικήματα, άρνούμενοι είς τους αύθάδεις 

πάντα πόρον ζωής, διά τής μή αποδοχής εντός τών πλοίων tojv (α).

Είναι περάργον δ ια τ ί ένώ παντοϋ ή εκλογή έχρησίμευεν ώς βά- 

σις τών κοινοτικών άοχών, είς "ίδραν συνεκροτοϋντο αί άρχαί. τι- 

μοκρατικώς.

’Α λλ ή ϊδ ρ α  καί αί Σπέτζα ι είναι άποκίαι Αλβανικών φυλών, 

φυλών ορεινών καθ άς ίσχύουσι πάντοτε αί τιμοκρατικαί εςεις.

Δέν είναι δέ πιθανόν ή πολιτεία  νά έσχηματίζετο πρός τό πλοϊον, 

καθώς καί αί οίκίαι των προσελάμβανον μορφήν νν,ός; Είς τήν 

θάλασσαν ό άνθρωπος άντιτάτετα ι καθ’ όλων τών στοιχείων συ- 

νωμοτούντων κατ’ αύτοϋ. Μεταξύ τών τρικυμιών καί τών λαιλά

πων, μία μόνη φωνή ακούεται, ή φωνή τοϋ πλοιάρχου, είς τήν ό

ποιαν όλοι οφείλουν νά πείθωνται καί νά έκτελώσι τό έκφωνού-

(1) Εις'Γδραν υπήρχε κανονισμός έγγραφος τής ναυτιλιακής αστυ
νομία; ^υθμ'ζων ακριβώς τάς μεταξύ ναυτών καί πλοιάρχων καί έμ
πορων σχεσϊΐς, σωζόμενος μέχρι τοϋδε είς τά άα/εΤα τοΰ δήμου 

J oca;.
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μενον πρόσταγμα έπ ί ποινή τής ιδίας καταστροφές και τής άπω- 

λ-.ίας ολοκλήρου της ν/] ίς. “ίσως λοιπόν τήν πολιτείαν της νηός 

έμιμήθησαν αί ναυτικαί αΰταί φυλαί κατά  τήν σύνταξιν τών το

πικών των θεσμών.

Ί ΐ  σύντομος αυτή εκθεσις φέρει ημάς άναγκαίως είς τό νά έρευ- 

νήσωμεν τήν ιδέαν ταύτην πολλάκις έπαναληφθεϊσαν, δτι οί πρό 

τής Τουρκίας δημοτικοί καί επαρχιακοί θεσμοί, ήσαν έλευθερώτεροι 

άφ’ Οσους ή Μοναρχία είσηγαγε.

Πρώτον όφείλομεν νά θέσωμεν διάκρισίν τινα, άναγκαιοτάτην 

εις τήν άπαθή έκτίμησιν τοϋ ζητήματος. Έ π ί Τουρκοκρατίας ή 

κυβέρνησις ήτον αλλοεθνής, καί έθεωροΰμεν ώς καθήκον ιερόν τό 

ν άποξενώνωμεν αύτήν, όσον τό  δυνατόν, άπό τήν διαχείρισιν τών 

πραγμάτω ν μας. ’Αλλά συσταθείσης άπαξ κυβερνήσεως ομοθρή

σκου καί όμοεθνοϋς, ποιος επιθυμεί ν άποσπάσν, άπό τά  καθήκον- 
τά  της τήν δικαστικήν εξουσίαν, τήν άνωτάτην έπίβλεψιν τών 

κοινοτήτων καί τών επαρχιών, η τά δικαίωμα τοΰ μεταβάλλειν 

έπ ί τό κρεΐττον τάς φορολογικάς μεθόδους; Τό μέγα  πλήθος τών 

καθηκόντων τών υποδεεστέρων τούτων άρχών άνήγγελε τήν δυ

στυχίαν τοϋ κοινωνικοϋ σώματος, καί τά άλλόφυλον τής γενικής 

διοικήσεως!

‘Υπάρχουν δίκαια παράπονα περί τοϋ πολυδαπάνου τής τωρινής 

τοπικής διοικήσεως, κατ άντιπαραβολήν ώς πρός τήν άρχαίαν. 

Είναι βέβαιον ότι τά όλιγοδάπανον είναι πολύτιμος άρετή τών κυ

βερνητικών καί διοικητικών διαχειρίσεων· άλλ’ ή σπατάλη τής 

δημοτικής περιουσίας δέν γενναται έξ αύτοϋ τοΰ νόμου, άλλ’ έκ 

τής κακής έφαρμογής, καί έκ τών κακών εξεων, τάς ό~οίας οί 

διοικηταί έπέτρεψαν νά ριζωθώσιν εύθύς έξ άρχής, είς τους άρτι- 

φυεϊς δήμους τοΰ Κράτους. Οί νόμοι ώπλισαν τήν διοικητικήν άρ

χήν μέ ολην τήν δύναμιν τοϋ καταστέλλειν τήν κατάχρησήν έάν 

αϋτή νεκροϋται είς χειρ ας των, έάν οί διοικηταί άνέχονται τήν 

αδικίαν τοϋ Δημάρχου, άνταποδίδοντες τή ν  άνοχήν τής οποίας
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ξχουσι σ υ ρ ά  καί αΰτοί ανάγκην, τό σφάλμα βεβαίως πρέπει ν ’ 

άποδοθή εις τήν ατέλειαν καί τήν διαφθοράν των διοικητικών ορ

γάνων καί εις τήν κακήν ροπήν, ή όποια έδόθη εΰθΰς έξ αρχής εις 

τήν διοίκησιν. Οί έπαινέται τών αρχαίων χρόνων λησμονοϋσιν οτι 

τ, δημοσιότης ανακαλύπτει τά  μικρότερα ατοπήματα, ένώ ή σιωπί| 

πρό τής έπαναστάσεως, έσκέπαζε μέ κάλυμμα πυκνόν τάς μεγα- 

λητέρας αδικίας.

Θεωοητικώς έξεταζομένων τών παλαιών τούτων θεσμών, εύρί- 

σκονται τώ  δντι πραγματοποιούμεναι έν αΰτοΐς άρχαί δημοκρατι- 

κώταται, άποκρουσδεΐσαι κατά  τό μάλλον καί ήττον είς τους κυ

βερνητικούς οργανισμούς μας.

“ΐδομεν οτι αί άρχαί, ώς έπ ί τό πλεΐστον, ήσαν έτήσιαι· καί 

είναι βεβαίως δημοκρατικωτάτη άρχή τό όλιγο/ρόνιον τών αρχόν

των, έπιτρέπον είς τούς εκλογείς νά έπεμβαίνωσιν οσον τό δυνατόν 

συχνότερα είς τήν μόρφωσιν τών άρχών καί νά βαπτίζωσιν αύτάς 

έτησίως είς τήν πηγήν άφ’ ής άναβρύουσιν.

“Αλλη άρχή δημοκρατικωτάτη ήτον ή άνάκλησις της εντολής 

διδομένης παρά τών εκλογέων, οσάκις οί έντολοδόχοι δηλ. οί 

άοχοντες κατεχρώντο της έξουσίας. “Οσοι διατείνονται ότι ή κυ

ριαρχία ένοικεΐ είς την άχαλίνωτον θέλησιν τοΰ πολίτου, καί δτι 

αύτή μόνη είναι άρμοδία νά δημιουργέ τάς άο^άς, Οεωροΰσι π α 

ράλογον τό νά δεσμεύεται, μή δυναμένη νά καταλύση δ,τι άπαξ 

ώκοδόμησεν. Είς τούς θεσμούς τούτους ή πλέον οχλοκρατική συνέ

πεια τοΰ κοινωνικού συναλλάγματος τοΰ Ρουσσώ εΰρίσκετο έν ένερ- 

γεία· διότι κατά πάντα  σχεδόν καιρόν, ή έκλογή, έδύνατο νά κατα- 

στρέψη δσας άρχάς έδημιούργησε, καί ν’ άνεγείρη άλλας. Δέν είναι 

έπίσης άξιον έποχής καί κοινωνίας έλευθέρας, ή ούδετερότης τής 

έξουσίας περί τόν διορισμόν τών δημογερόντων καί ή βεβαίωσις 

είς πολλά μέρη, τής θελήσεως τών έκλογέων παρά τοϋ Καδή, 

εκπληροϋντος κατ αυτήν τήν περιστασιν χρέη συμβολαιογράφου;

Η έξουσία βεβαίως δέν είναι παρά έντολή διδομένη είς τούς διοι-
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κβϋντας ττρός διαχείρκπν τών κοινωνικών π ρ α γμ ά τω ν άλλά σπα- 

νίως παρουσιάζεται ύπό εποψιν τόσον άπλήν καί επιδεικνύει ακραι

φνή χαρακτήρα εντολής.

Πρός τούτοις τά σήμαντικώτερον βεβαίως δλων τούτων, ήτον 

ή πάνδημος έκλογή, τόσον μεμακρυσμένη άπό τάς περιπλοκάς, 

τάς όποιας τό 62  άρθρον τοϋ Δημοτικού Νόμου εϊσήγαγε. Κ ατά 

γενικόν κανόνα, παν μέλος της κοινότατος ενήλικον έδύνατο νά 

συμμεθέξη τής κοινοτικής εκλογής. Κ αί τοϋτο είναι λογικώ τατον, 

καί εις τήν σημερινήν κατάστασιν τής Ελλάδος, καθώς έν έκτάσει 

θελομεν πραγματευθνί, ό'ταν περί δημοτικών εκλογών ομιλήσω μεν.

Δεν ήτον επίσης περίεργον καί ή άπεριόριστος αίίτη άρμοδιοτης 

τών κοινοτικών αρχόντων, έκπληρούντων ενίοτε καί δικαστικά καί 

κυβερνητικά καθήκοντα;

Ολα ταϋτα είναι εκτός πάσης άντιλέξεως· άλλά διά τοϋτο δεν 

πρέπει γινόμενοι φορτικοί έπαινέται τών δυστυχών εποχών τής 

'Ελλάδος νά φαινώμεθα ώς άνακολούθως ποδοϋντες πράγματα, τά  

όποια δικαιολογούμενα τότε ίστορικώς, ούδεμίαν έχουν έννοιαν εις 

τήν παρούσαν κατάστασιν μας. Ποιος ένώ ϋπάρχουσι δικαστήρια 

επιθυμεί ν’ άναθέσνι τάς διενέξεις του είς κοινοτικούς άρχοντας, η 

νά βλέπτι ένεργούμενα τά  κυβερνητικά καθήκοντα άπό αύτούς· τό 

δέ κράτος χωρίς ένότητα, χωρίς ομοιόμορφον νομοθεσίαν καί διοί- 

κησιν νά διατέμνεται είς τόσας μικράς κυβερνήσεις, δσαι καί κοι

νότητες ΰπάρχουσιν έντός τής έπικρατείας ; Α λλά τό σπουδαιότε- 

ρον βεβαίως περιστατικόν τό όποιον αποτελεί αδικαιολογήτους καί 

γελοίους τούς πόθους τοϋ παρελθόντος, είναι τά ότι οί θεσμοί οότοι 

δέν έστηρίζοντο άπό καμμίαν έγγύησιν, άλλ’ είς μόνην τήν άνοχήν 

τών κρατούντων έπερείίοντο. Λέγοντες έγγύησιν, έννοοϋμεν άρχήν 

τινα  άπό τήν κυβέρνησιν ανεξάρτητον, έξασφαλίζουσαν καί τήν άρ- 

μο^ιότητα καί τήν σύστασιν τών θεσμοθεσιών. Τοιαύτης έγγυή- 

σεως, έμφωλευούσης είς τά  Βουλευτικά πρό πάντων σώματα, στε- 

ρούμεθχ άκόμη σήμερον άλλ’ υπάρχει ελευθερία τοϋ τύπου κατε-
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ξελέγχουσα τά ς παρανόμους επεμβάσεις, υπάρχει ή πολιτική αι

δώς ή άποία δέν δύναται όλοτελώς νά έγκαταλείψνι τους κυβερ

νώντας. Είς Τουρκίαν» δχι μόνον τής Κυβερνήσεως ή θέλησις, άλλά 

τοΰ τελευαίου ύποδιηκητοΰ, αστυνόμου ή καί άπλοΰ χωροφύλακας 

τό αύθαίτερον» κατέστρεφον, ώς ιστόν αράχνης, ολον τά κατασκεύα

σμα τώ ν κοινοτικών καί. επαρχιακών θεσμών.

Αέν ύβρίζομεν τό παρελθόν της βουλωμένης Ελλάδος, άλλά 

δέν τό θυμιάζομεν μέ πόθους και μέ άγεννεΐς στεναγμούς μ ετα - 

νοίας· δέν ζητοϋμεν νά τά καλύψωμεν μέ σύννεφον αιωνίου λήθνκ. 

έκ τουναντίον άναπολοϋμεν αύτό, βεβαιοΰντες διά της ιστορίας, ό'τι 

καί υπό τήν πλέον στυγεράν τυραννίδα δέν έστερήθημεν δικαιωμά

των και έξεων ελευθέρων. II ελευθερία είναι φυτόν εΰρρωστον 

βλαστάνον παντού, καί επ’ αυτής τής γης ξηραινομένης άπό τόν 

φονικόν άνεμον τοΰ. δεσποτισμοϋ..

'θ  Βυζαντινός ζυγός καίτοι όμοφυής καί ομόθρησκος έ/αύνωσε 

τοΰ; "Ελληνας, άφήρεσεν άπό τήν ψυχήν των τό δραστηριον, άπό 

τά σώμα των τήν ρώμην» άπό τον νοΰν των τήν κατάληψιν καί 

τήν μεγαλοφυίαν. Εχρειάζετο βάπτισμα ταπεινοίσεως, συμφο

ρών καί αίματος, τά βάπτισμα τής Τουρκική? κΛτακτήσεως. Διά 

νά ύπερασπίσωμεν έαυτοΰς εναντίον της» διά νά φάγωμεν τόν 

πικρόν άρτον τής ζωής» διά ν άποσείσωμεν τόν απεχθή αύτάν 

ζυγόν έχρειάσθη μακρά υπομονή, επίμοχθος εργασία, καί τελευ- 

ταΐον ήρωϊκή προσπάθεια διά τήν ελευθέρωσίν μας.

Αλλά τώρα μόλις άποδυθέντες τό φρυγικόν κάλυμμα τής δου
λείας, άποβαλόντες τήν σοφιστείαν καί τήν χαύνωσιν τής Βυζαν
τινής εποχής, καί όρμώμενοι άπό έπανάστασιν καθ’ ή\> τά  παθή
ματα ήσαν πολλά μεγάλα, δέν θέλομεν άπαυδήσει είς τήν επίπονον 
αυτήν πορείαν περί τό τέλος τής οποίας θέλομεν απαντήσει τόν 
χρυσοΰν τής 'Ελλάδος αιώνα (α ) !

(1) Περί τής διαφέσεως τής Πελοπννησου ετ! Ένετικής Κυβερνι·’- 
σε>ος [οϊ Courrier tie la Grece lfc3 i> No. 16, καν τό πρώτον ουλ- 
λϊδιον τοΰ Ερανιτιοΰ τοΰ 1842.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α .

ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΙ1ΣΟΝ.

( Σ υ ν έ χ ε ι α )  *]

,  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. Α .'

Έπιθεώρησις του Πολέμου.

Κ ατά  το έτος 1 6 8 3  έπαρρησιάσθησαν οί Οθωμανοί εκ δευτέοο» 

ενώπιον τής Βιέννης.

Δύω άφορμαί παρεκίνησαν πάντοτε τάς κατακτητικάς εκστρα

τείας, πηγάζουσαι άπό τάς δύω σφαίρας, είς τάς όποιας ό άνθρω

πος ανήκει —  θρησκευτικός ζήλος καί φιλαρχία· είς τους ’Οθωμα

νούς ήσαν άμφότερα είσέτι ζωηρά. 'Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ό Δ.’, 

έπίστευεν είς τούς λόγους τοϋ Προφήτου, νομίζων τόν πόλεμον 

κατά τών Χριστιανών ιερόν καθήκον· είναι γνωστός ό Έφέντης, 

δστις καθημέραν εκαμνεν είς αυτόν ταύτην τήν άνάμνησιν. Ε π ί 

τοϋ Βεζίρου Καρα Μουσταφα ένήργησαν ές εναντίας αί κοσμικαί 

παρακινήσεις. Πολλάκις τόν ιδαν νά σπουδάζνι μέ τόν διερμηνέα 

του Μαυροκορδάτον, τόν "Α τλαντα, δώρον τών 'Ολλανδών' έβε- 

βαιόνετο περί τών σβέσεων τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, τών διχο- 

νοιώντων, τής εσωτερικής των αδυναμίας, καί δέν άμφίβαλεν ότι 

θέλει υπερβάλει όλους τούς γείτονάς του (1). Οταν έπί τέλους ή 
Γ αλλία  τόν ενεθάρρυνε, νά προσκαλέσν) είς βοήθειαν τούς δυσα-

*] ”Ιοε Φυλλ. Α '. Τό|Λ. Α '. τοΰ έτους, σελ. 36.
(1) Έκ της Relazioue dell’ illustrieimo S. Cavalier e Pro

ved! tore Zuanne Morosini, ritornato da Coiistantinopoli σχεδόν 
κατα τό 1680 χειρ.



ρεστημένους Ούγγρους καί το στράτευμά του ήτο ζωηρώς προδια- 

τεθημενοΥ, ένόμισεν άρμοοίαν τήν ευκαιρίαν καί έπεχείρισε. Ποιος 

δύναται νά εΐπν) τ ί  ήδελε γίνει, εάν έκέοδαινε μίαν μάχην, έάν 

ή Βιένννι δέν έπρόσφερεν άντίστασιν ; Κ ατά τόν αύτόν βαδμόν ήτο 

ομως είς αύτον όλεδρία ή άντίστασίς της, ή επιδρομή, ή'τις εγινεν 

ενώπιον της είς τό στρατόπεδόν τοι> καί ή ή ττα  του. Ή το  απο

φασιστική ήμερα δι’ δλην τήν ’Ανατολικήν Ευρώπην. Καδώς ό 

πόλεμος έπαπείλει κοινόν κίνδυνον καθ’ όλων τών γειτόνων, οΰτιος 

«νέστηκαν τώρα όμοϋ κατά τοϋ νικηθεντος εχθρού. Οί Γερμανοί 

έπροχώρησαν εις τήν Ουγγαρίαν καί τήν κατέλαβον διά πάντοτε. 

Οί Πολωνοί προσέβαλον τήν Μολδαβίαν καί Βλαχίαν , οί Ροϋσ- 

σοι συνέλαβον μεγάλας προσδοκίας καί έκ τής Βιέννης τούς εί

παν ά'τι ή έρυθρά θάλασσα άνοίγει τάς άγκάλας της καί ή 'Ελλάς 

καί ’Ασία τούς περιμένει· όπου οί Η γεμόνες δέν έβαλον χεΐρα  

είς τά  δπλα , έκινήδησαν οί υπήκοοι· έξήκοντα πολΐτα ι τής Βαρκε

λώνης άνεχώρησαν διά νά υποστηρίξουν τόν Αύτοκράτορα είς τόν 

πόλεμον κατά τών άπιστων.

Είς τοιαύτην μεγάλην κίνησιν, όταν ό παλαιός εχθρός κατε- 

τροπώθη τόσον καιρίως, όσον ποτέ πριν καί προσεβάλλετο παν- 

ταχόδεν, καδώς επίσης ποτέ δέν ε ίχε  γίνει,, ήσθ άνθησαν ωσαύτως 

καί οί Βενετοί τών πριν χρόνων τήν πολεμικήν δρεςιν. Η Νεο

λαία  καί ό Ααός συνεμερίζοντο τόν ενθουσιασμόν, αστις έκυρίευεν 

δλην τήν Ευρώπην καί συνήρπασαν τήν βραδύνουσαν φρόνησιν τών 

φίλων τής ειρήνης Βουλευτών. Πλέον τών δύω αιώνων ήσαν οί Βε

νετοί περιπλεγμένοι είς εχθροπραξίας μέ τούς ’Οθωμανούς, τώρα 

πρώτην φοράν έτόλμησαν νά κηρύξουν είς αυτούς τόν πόλεμον.

Τώρα έσήμαινε διότι είχαν οδηγόν, είς τόν όποιον έντελώς ένε- 

πιστεύοντο· ή δημοκρατική ζηλοτυπία έκαμπτεν ένώπιόν του, 

έδωκε τήν μεγάλην ώθησιν είς τάς αποφάσεις των· καί ήτο ό Φραγ

κίσκος Μοροζίνης.

'θ  Φραγκίσκος Μοροζίνης δέν είχε γηράσει, καδώς οί πλειότε- 
ροι, ά~ολαμβάνων εκείνον τόν τρυφηλόν καί πραον πολιτισμόν,
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δστις διέκρινε την Βενετίαν, πρωτεύουσαν τότε της Ευρωπαϊκής: 

πολυτελείας- "Ολους: τοϋ; χρόνους, τής νεότητας καί της άπολαύ-· 

σεως, άπό τόν εικοστόν μέχρι τοϋ. τεσσαρακοστού τρίτου, ητο είς 

την Θάλασσαν και υπό τά  όπλα ( I ).. Λέν. ειγεν ΰψωθή διά προσω

πικών σχέσεων, διά τη ; άμοιβαίας μεταλλαγής υπηρεσιών καί 

συνδρομής, συνήθων τότε είς τήν Βενετίαν (ώνοιιάζοντο B roglio)· 

αί πράξεις του τόν άνεβίβασαν- —  είχε καταδιώξει τους πειρα- 

τάς έ'νΒεν κακεϊθεν υπέρ κάθε άλλον —  υπερέβαλε τόν ΐσχυρώ- 

τερον έ/θρόν όπου τόν άπηντησεν, έλαφυραγώγησε τάς άποθήκας 

του, έδωσεν είς τήν Γαλίραν τού; άκολούθους του —  έζώγρησε 

τόν πλέον, άγριον άρνησίθρησκον έν τώ  μέσω τοϋ πολεμίου στό

λου έπ ί τής ναυαρχίδα; καί τόν έ'πεμψεν είς τά  δεσμωτήρια τής 

Βενετίας —  ό Σουλτάνος προσωπικώς εδειςε φόβον περί αύτοΰ 

—  όλαι άναρίθμητοι πράξεις τόλμης καί τύχης,, αϊ'τινες εκαμναν 

νά όμιλοϋν τούς θαυμαστά; του. Είς τόν πόλεμον τής Κρήτης 

έλαβε τό βραβεΐον τής- δόξης. Χωρίς όνομα καί χωρίς νά σόρνι 

προσοχήν άνεχώρησεν άπό τήν πατρίδα του καί έπεστρεψεν ένδο

ξος καί κορυφαίος τής πολιτείας. Τοϋτο μετέδιδεν είς αυτόν αί

σθημα ανεξαρτησία; καί αυτονόμου δυνάμεω;, τά  όποια Ιλειπαν 

εί; όλου; τούς συμπολίτας ταυ. ”θ τα ν  κατά τό 1 6 6 9  άφοϋ άπήλ- 

θον οί Γάλλοι έπίκουρόι καί εκείνοι τοϋ Π άπα άπό τήν Κρήτην 

καί δεν ήδύνατο πλέον νά διατηρήστ) τό πρόχωμα, τό όποιον τόν 

εμενεν είσέτι, συνέλαβε τόν στοχασμόν νά τό καταστήση βρα

βεΐον τής είρη'νης· άναμφιβόλως ευτυχέστατος στοχασμός κατ’ ε- 

κείνας τάς περιστάσεις, άλλά δι ένα πολίτην τής φθονεράς δημο

κρατίας είς το άκρον τολμηρός. Ο Μορο,ίνης άνευ έντολής έκλει

α εν ειρήνην και άν δέν επαθε διά τοϋτο τίπ οτε , συνέβη διότι ήτο 

άνανκαιοτάτη καί έπ ί τοϋ· προκειμένου άναπόφευκτο;. Ταιουτο-

9 8  01 ΒΕΝΕΤΟΙ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.

(1) Antonii A rrghii <le vita et rebus gestis Francisei M au- 
roe.eni libri IV  Patavii 1769 καλή Αατ. γλώσσα. ’Ό χι κακοί 
•κληροιρορίαι, άλλα ψυχρόν καί έπιπόλαιον σύγγραμμα.



τρόπως τώρα με τους φίλους του παρεκίνησε τόν πόλεμον* ή δημο

κρατία έπρεπε νά κτιρυχθνί νεκρά, εάν δεν ήθελε νά ώφεληθτί τοι- 

ούτων βοηθητικών περιστάσεων. 'θ  Μοροζίνης διωρίσθη ’Αρχι

στράτηγος καί έκ νέου ελαβεν είς χεΐρας τά  όπλα, τά  όποια τό

σον συχνά έδοκίμασεν. Αριστοκράτης της παλαιάς ζύμης, ευπροσή

γορος προς τους μικρούς, τώνόποίων συνεμερίζετο ασμένως τάς στε

ρήσεις ήτο ακάματος νά προβιβάζω τούς φίλους καί τούς προσήκον- 

τάς του —  πείσμων καί δεινός είς τούς αντιπάλους του —  άνη* 

λεής κατά  τοΰ νικηθέντος εχθρού. Ή το  ήδη GO ετών, άλλά ήτο 

αδύνατον νά εύρεθίί τολμηρότερος του. Ποτέ δέν έστάθμιζε τ ί  ε- 

μελλε νά κερδήση καί τ ί  νά κινδυνεύση· δλα τ ά  έτόλμα καί διά 

την εύτελεστεραν ώφέλειαν. Ε ίχε μόνον τήν επιθυμίαν νά κάμη τ ί  

έ-ίσημον, νά κατορθώσγ) τ ί, διψών άθλα καί δόξαν. Πολλάκις 

ϊσως έδοκίμασε στενοχώριαν έντός τών όρίων, τά  όποια επέβαλε 

τό μέτρον της δυνάμεως καί ή πολιτική τής δημοκρατίας του* 

τώρα όμως είχε πάλιν εύρύ στάδιον ενώπιον του καί έδωκεν δλην 

τήν διεύθυνσιν είς τόν έπιχειρισθέντα πόλεμον.

"Οταν έκλέχθη έδόδη είς αυτόν ή πληρεξουσίους νά προσδιο- 

ρίσ·/ι τήν έπιχειρισιν όπως ένόμιζεν άρμοδιώτερον.

Είς πολλούς έφαίνετο προτιμότερον μέ δλην τήν δύναμιν νά 

στραφούν κατά της Ααλματίας, νά υποτάξουν εντελώς τά  παρά

λια, νά προχωρήσουν όσον δυνατόν είς τό ενδότερον καί νά κατα

κτήσουν δευτέραν στερεάν πέραν τοΰ 'Αδρίου. Είς πάσαν περί- 

πτωσιν ήτο ή άπόκτησις τοΰ εδάφους τών παραλίων τόπων κατά 

ύπέρτατον λόγον επιθυμητή.

Ο Μοροζίνης δέν ητο αυτής τής γνώμης* δλαι αί κλίσεις του 

ΐσαν διά τόν πόλεμον κατά θάλασσαν. Τά Ευρωπαϊκόν συμφέρον 

άταιτοΰσεν άναμφιβόλως νά προσβληθή καί κατά θάλασσαν τά 

Οθωμανικόν κράτος, στενοχωρημένον ήδη πανταχόθεν έκ τής ξη- 

f*?· Εκτός τούτου ίσως ήτο διά  τήν φιλοδοξίαν του μεγαλήτερον 

"ό θέλγητρον νά δοκιμασθή έκ νέου είς τήν παλαιάν πατρίδα τής 

^όξης, νά κατακτήση τήν Κόρινθον και τάς ’Αθήνας, παρά νά έξο-
S.
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δεύσν) τήν τελευταίαν δύναμιν τών ήμερων του ενώπιον τινών 

φρουρίων, περί τών όττοίων ποτέ δέν είχε γίνει λόγος. ’Αρκεί τό

σον ήσύχως ύπερέκαμψε τήν ακτήν τής Δαλματίας, τό Καστελνου- 

όβον, τά όποιον ιδίως τόν έσυμβούλευσαν νά προσβάλντ άφοϋ 

χωρίς πολύν κόπον έκυρίευσε τήν Λευκάδα καί τήν Πρέβεζαν, έ

στρεψε τά  βλέμματά του είς τήν Πελοπόννησον.

Είς τρεις έκστρατείας τήν έπόρθτ,σεν.

Είς τήν πρώτον, κατά  τά έτος 1 6 8 5 , προσέβαλε τά  μεσν,μ 

βρ'.νά παράλια. "Ηλπιζε βοήθειαν άπο τους Μανιάτας, τών οποίων 

οί απεσταλμένοι τόν έπεσκέφθησαν ( 1) καί τον έδωκαν τάς πλέον 

καλάς υποσχέσεις. Α λλ’ αότοί ήσαν άρκετά περίσκεπτοι νά περι- 

μείνουν άποφασιστικήν έκβασιν. Δέν ήτο έπομένω; εΰκολον τό 

πρώτον βήμα είς τόν Μοροζίν/,ν. 'Η Κωρώνη, ττ,Ί οποίαν προσέ- 

βαλεν, ύπερασπίσθη πεισματωδώς* ισχυρόν τουρκικόν στράτευμα 

προσέδραμεν είς βοήθειαν καί ήπείλει νά πολιορκήσω τους πολιορ- 

κτΐτάς (2). Δυνάμεθα νά παραττ,ρήσωμεν δ τ ι έν γένει ά χαρακτήρ 

τούτων τών πολέμων είναι τοιοϋτος. Γίνεται πολιορκία καί μετά 

ταϋτα  πρέπει ν’ άποκρουσθή κατά παράταξιν στράτευμα ερχόμε

νον είς βοήθειαν. Ούτως ένίκησαν οί χριστιανοί ενώ πιον τής Βιέν

νης· ουτω κατετροπώθησαν οί Τούρκοι ενώπιον τοΰ ' Οφεν. Κατά 

τόν αΰτάν τρόπον ήναγκάζετο καί ά Μοροζίνης νά μετρηθή μέ τούς 

Π αιαδες, οϊτινες έπροχώρουν νά ελευθερώσουν τήν Κωρώνν,ν καί 

είχον ήδη άναβή τά  χριστιανικά χαρακώματα. Ο Μοροζίνης επέ

τυ χε  νά έπιπέσ·/) έπί τοΰ στρατοπέδου των καί νά τους νικήηι 

εντελώς. Δί αύτοΰ τοΰ μέσου έβαλε τόν πόδα έπ ί τής Πελοπον.

1 0 0  ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.

(1) Located'. Itacconto historico della Veueta jruerra in Le- 
vante· 'Ημερολόγιο·/ τοΰ Πελοπ' Πολέμου 4684—1689 σελ. 8 i. Ο 
Λοκατέλης ητο γραμματεϋς τοΰ Μοροζίνου.

(2) Rclazione della guerra de’ Veneziani nelV aecquisto della 
M orea, dal comandante degli ausiliari Fiorentini fatta per in- 
forrarae il Ser G r Duca, παρζοηρέϊ ίίίω ; αΰτον τον κίνουνον.



νήσου. ’Ολίγον μετά ταΰτα επεσεν ή Κωρών/,, τότε έκηρύχθησαν 

καί οί Μανιάται καί μέ αυτούς προσεβλήθησαν αί Κ αλάμαι. Πα

ράδοξος συνθεσις αύτοϋ τοϋ στρατού ά~ο Ιταλούς, Ελληνας καί 

Γερμανούς!

Οί Γερμανοί, ώσεπιπολ,ΰ Βραουνσβαγοί καί Σάξωνες, έσχημά- 

τιζαν άναμφιβόλω; τό σημαντικοί τερον ό'πλον (1). Τά ττΰρ τής 

μουσκετερίας τού γυμνασμένου Σαξωνικού πεζικού όμοΰ μέ τά  Βενε- 

τικά  πυροβόλα έκ τών γαλέρων είς τό παράλιον ένήργησαν τόσον 

έπιτηδείως, ώστε ό τουρκικός στρατός, δστις έμελλε νά σώση 

τάς Καλάμας, ηλθεν είς αταξίαν καί έτράπ/ι είς φυγτίν. Τήν πτώ - 

civ τών Καλαμων έπ/ικολούδπΒβν τά  μικρά τουρκικά φρούρια είς 

τήν Μάνην Ζαρνάτα, Γιαλάφα, Πάσσαβα· όλη ή μεσημβρινή άκτή, 

τά  λακωνικά όρη, ή άκρόπολις τής Ιίελοποννήσου, ήσαν είς τάς 

χεΐρας τών Βενετών.

’Από τό άποκτηθέν έδαφος ήδύναντο μέ άσφάλειαν νά προχω

ρήσουν είς τά  έντός.

Κ ατά τό έτος 1 6 8 6  έττεπεσεν ό Μοροζίνης έπί τής παρακει- 

μένης παραλίας· (2) εΰκολώτερον έργον είχεν είς τήν δυτικήν· 

Σερασκιέρης ένικήδη καί άλώδη τό Ναυαρινον μολονότι καλά < spy- 
ρωμένον. Οί Γερμανοί ήρχισαν ήδη νά ευαρεστούνται είς -/όν τό 

πον καί ό Μοροζίνης εϋρήκεν εϋχαρίστησιν βλέπων τά  '/τκρχπήγ- 

ματά των είς τήν πολιορκίαν τής Μεθώνης, τά ό -ο ΐα  ει>· ολίγον διά

στημα καιρού καί μέ καθαριότητα έστησαν, κατασκ",υάζοντες αϋτά

( ) D er neueroeffneten ottomanischcn P f <irten Fortsetzung· 
Oder continuirli 'her B eri"ht etc, »tc μετ^ρασίζ, τής οποίας δ 
Συγγρ. y.x-ά  δυστυχίαν δέν εννόησε τα Ί τ α λ ι πρωτότυπα,  τά όποια 
ήκολοόθησε καί μόνον εχει άςίαν καθόσον Προσπαθεί νά διακρίνν) τά 
προτερ-ηματα τών Γερμανών καί Ικανορ'^νει τά Γερμανικά όνόματ* 
αιζ'ο τά; Ιταλικά; στρεβλώσεις.

(2) Έγινεν ανάγκη διασκέψεων πρίνΛ χάσουν εις «ΰττ,ν την φυσικήν 
άποφασιν (iarzoni Istoria della I <epubliea Veneta in del
la sacra lega I I I  p 150 τας? Αναφέρει έκτεταυένως.

8*
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άπό τάς ώραιοτέρας κυπαρίσσους, δάφνας καί κλάδους πορτοκαλίας* 

δέν ήσαν όλιγώτερον ανδρείοι διά τοϋτο· μετολίγον παρεδόθη και  

ή  Μεθώνη. "Αλλο τόσον επικίνδυνον έχρτ,μάτισεν είς αύτούς όμως 

τό  Ναύπλιον καί ή ανατολική άκτή. Ε ίχε  φθάσειήδη ό Αύγου

στος καί τό θέρος τούτου τοϋ άσυνειθίστου κλίματος έπέφερε π υ 

ρετούς· πολλοί άπέθανον, μεγαλήτερον π λ ίθος εγινεν άχρηστον 

καί μόνον 4 0 0 0  άνθρωποι ήσαν διαθέσιμοι, όταν έφάνη τουλάχι

στον διπλάσιος τουρκικός στρατός καί, βοηθούμενος άπό τήν φρου

ράν, ήρχισε τήν έπίθεσιν. Τότε έδείχθη πλέον πόση τύχη ήτο διά 

τόν Μοροζίνην νά έχ η  βοηθόν του τόν τόσον έμπειρον στρατηγόν 

Κενιγσμάρκον. Κανείς δέν ήτο τόσον έπιτ/ίδειος νά υποστήριξη τά  

τολμηρά καί απερίσκεπτα σχέδια τοϋ ’Αρχιστρατήγου μέ επ ι

στήμην τακτικής, μέ προνοητικήν καί άτρόμητον έκτέλεσιν. Α'/έ- 

σως κατά  τήν άπόβασιν έγνώρισεν ό Κενιγσμάρκος τό σημαντικόν 

τοϋ ΙΙαλαμν,δίου καί τό ώ^ύρωσε. Μόνον με ολίγους λόχους πεζι

κού καί με όλιγάριθμον πυροβολικόν ύπήγεν είς άπάντησιν ισχυ

ρού ιππικού έπ ί ενός εδάφους διά τό ιππικόν επιτηδείου, μέ τό

σην ανδρείαν καί καλήν τάξιν, άστε είς όλίγας ώρας τό  ήνάγκασε 

νά όπισθοδρομήση. Οί Γερμανοί μόλις είναι είς κατάστασιν νά 

εξηγήσουν την νίκην των. Αύτοί νομίζουν ότι πανικός φόβος 

(τό όποιον ονομάζουν Feldschrecken) κατέλαβε τόν εχθρόν εςί 

τά  διάστημα μιας ώρας έκινδυνεύετο ή έσχατη καταστροφή καί 

«πεκτήθη ή νίκη β οχι άλλως παρά ί ίά  θαυμασίου θείας άντιλή- 

β ψεως»(1). Τό Ναύπλ ιον ς-ερηθέν τής έλπίδος νά λυτρωθή καί κυ· 

ριευόμενον άπό τό πυροβολικόν, πηχθεν έπ ί τοϋ πλησιάζοντος 

ίίψους, ήναγκάσθη να παραδοθνί. 'θ  Φρούραρχος τό ύπερασπίσθη 

πεισματωδώς, καθότι μέρος περίχωρον ήτο ίδική του καί τής οίκο- 

γενείας του ιδιοκτησία. (2)

(1) Johann J u s t  Winckelmann, Preisw uerdiger S tam m — nud 
R egenten — baum der durchlauchtigsten Herzoge zu Braunsch·· 
weig 1688. τέταρτον παράρτ. σά. 315.

(2 ) M ich. Foscarini Uistoria della republica VTencta V. 2 /3 .
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Τώρα πλέον έμενε μόνον τό άρκτώον μέρος τής χερσονήσου. 

Τόν χειμώνα ΰπέφεραν οί ΒενετοΙ πολλά ; κολλητικάς νόσους καί 

πρά τοϋ θέρους δέν ήδυνήθησαν νά εμβουν είς την θάλασσαν. Καθό

σον έκινδυνεύετο πλέον τόπ ά ν , οί Τούρκοι προετοιμάσθησαν μέ ιδιαι

τέραν επιμέλειαν. ’Αμφοτέροθεν τοϋ στενού τοϋ Κορινθιακού κόλ

που ώχυρώθησαν περιμένοντες τήν προσβολήν. “Ο χι μακράν τών 

Πατρών είς θέσιν νομιζομένην έλώδη άπό τούς Τούρκους άπέβη ό 

Κενιγσμάρκος κατά τήν 2 2  Ιουλίου 1 6 8 7 , καί χωρίς νάχάσνι και

ρόν, έπρο^ώρησε διά νά έπιπέσ-/) έπ ί τών ώ^υρωμάτων τών Τούρ

κων εί δυνατόν. Αλλ’ ήδη καί αύτο'ι έσηκώθησαν μέ τόν ίδιον 

σκοπόν, νά προφθάσουν τόν εχθρόν των άπροπαραΓκεύαστον.

Μέ τήν ποώτην αύγήν συνώθησαν αί έμπροσθοφυλακαί. Ο ί 

Τούρκοι είχον μεθ’ εαυτών ολίγον πυροβολικόν, κατέλαβον τά  ύψη 

καί είχον τήν υπεροχήν καταρχάς· μέ πολλήν δυσκολίαν ήδυνήθη 

ό Κενιγσμάρκος μέσα είς τό κατάφυτον άπό βάτους κοίλωμα νά 

σχηματίσν) τήν γραμμήν του. ’Εν τούτοις εύρήκε καιρόν νά τήν 

σκεπάση, ό'πως τότε είς τούς Τουρκικούς πολέμους ητο συνήθεια, 

μέ ’Ισπανικούς ιππείς, καί ποτέ ϊσως αύτ/ι ή προφύλαξις δέν έδεί- 

χθη πλέον έπωφελής. Ή  πρώτο όρμή τής προσβολής τοιουτοτρό

πως έσυντρίφθη* άντετάχθη είς τόν άνήμερον εχθρόν τακτικόν πυρ

ώδη έκλονίζοντο αί έπαπειλοϋσαι μαχαΐραι, ό'ταν ή έφοδος τοϋχρΐζ-ta- 

νικοϋ ιππικού έπ ί τής δεξιάς πτέρυγος, καί ή παρουσίασις μιας 

ίλτ,ς, νομιζομένης οτι άπωλέσθη, προβαλούση; ό'μως εγκαίρως έκ 
τού βάτου έπ ί τής άριστεράς, έφερε τόν εχθρόν είς πλήρη αταξίαν 

1). Αύτή ή μάχη άπεφάσισε τήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσου. 

Ε ί; τό μεταξύ τοϋτο ανεμπόδιστοι είσήλθον αί γαλέραι είς τό ς-Ξνόν 

καί κατόπιν έπεσαν αί Πάτραι, τό φρούριον έπί της Πελοποννήσου, 

ή Ναύπακτος καί τό φρούριον έπ ί τής Ηπείρου. Ο Σερασκιέρης

1) Ακολουθώ εοώ κατά προτ'μησιν την περιγραφήν τοϋ Μουάτζου, 
■οοτ'.ςητο παρών, παρ «λλους αντιγράφοντας. ’Ενταύθα κυρίως βρχεται 
καί ή δ'.ηγηυίς του.
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έλαβε μεδ' έαυτοΰ δ ,τ ι ώδυνήθη άπό τήν Κ,όρινθον καί τήν έγκατέ- 

λιπε* τότε παρεδόθησαν /.αί αί λοιπαί θέσεις, αίτινες έτι εκρά- 

τοΰντο έντος, καί έ'αιρουμένης της ΛΙονεμβασάς όλη ή Πελοπόννη

σος άνήκεν είς τόν λέοντα τ ι ς  Βενετίας.

Αέν έπεριορίζοντο όμως είς τήν Πελοπόννησον οί σκοποί τοΰ 

Μοροζίνου. Εύοίσκοντο τωόντι αρκετοί άνθρωποι είς τήν Βενεταν 

έπιθυμοϋντες νά μείνουν έως έδώ καί νά ϊδουν τήν άποκτ/,δείσαν 

κατάκτησαν τουλάχιστον στερεωμένων πριν γίνη βήμα περαιτέρω· 

άλλ’ ·?,σαν οί ίδιοι, οϊτινες είχον έκφρασθή κατά τής έπιχειρίσπος. 

Ο Μοροζίνης δέν έπρόσεξεν είς τάς σκέψεις των. Ο Μουάτζος 

λ έ γ ε ι: α Σχέδια πλήρη τόλμης τόν έ-ραίνοντο αναγκαία, διά νά 

» διατηρήσουν στχδερώς τήν τύχην. » Κ ατά  τό αύτό έτος π ρ -  

σέβαλε τάς Αθήνας καί τάς έπόρδησε.

Βεβαίως ητο αυτή κατάκτησις, τήν δποίαν δύναταί τις μάλλον 

νά όνομάσνι δυστυχίαν παρά ευτυχίαν. Τά ωραιότερα ερείπια τοΰ 

κόσμου, τά  λείψανα ισως τοϋ έντελεστάτου έργου τής αρχιτεκτο

νικής, τό όποιον ποτέ έδόδη, κατεστράφησαν δί απευκταίου συμ

βάντος (1). Τότε όμως έφάνη ώς βήμα προόδου επάνω είς τό

(1) Τήν περιγραφήν τοϋ Μουάτζου δίδω κατά λέ£ιν, διίτι περιέχε 
περί ένός τόσον ενδιαφέροντος συμβεδηκύτος νέα τινα'.

<τ Τά έςα'ρετα καί περίφημα λείψανα τών Αθηναίων, σκορπισμένα 
ές αιτίας τών πολλών είσδρομών, έμπεριείχοντο εις μικράν άλλά πο- 
λυάνθρωπον χώραν, φυλαγμένην άπό φρούριον κείμενον έπί όψηλήί 
■πέτρας, δθεν μέχρι τής θαλάσσης έπεκτείνοντο τά διαθρυλλούμενα 
ϊργα. Ό κτώ λεύγας (ήϊΙϊ») άπό τής όχθης ήσαν συνηΟροισμέναι αί 
κατοικία:. Μετά τήν πτώσιν τής Ναυπλίας εις χεϊρας τών Βενετών, 
ο! Αθηναίοι έπλήροναν 10 χ. 'Ρεάλια καί’ ετος διά τας δαπάνας. 
<Αφοϋ καί ή Κόρινθος έλαβε τήν αυτήν τύχην έφοβήθησαν μή λαφυ- 
ρογωγηθοΰν άπό τούς Τούρκους, οϊτινες έπαπείλουν ήδη δτι ήθελαν 
νά ώφεληθοΰν διά νά μή άφν,σουν είς τούς Χρισιιανοΰς τόσον πλου- 
οΙαν άτιόκτησιν. Οί πλέον εύπορα, διά ν’ άποφύγοον τήν καταστρο
φήν, ποο-ϊκχλεσαν τόν Μοσοζίνην νά κυριχύσιτ) τό καχεχόμενον άπό
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Ινδοςον στάδιον τής νίκης. Μέ άνέκοραστον άγαλλίασιν έχαιρε-' 

τησαν τά  τρόπαια, τά  όττοία εστειλεν ό Μοροζίνης, εκείνους τούς
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τους Τούρκους φροόριον ώστε νά έςασφαλίσουν τήν περιουσίαν των είς 
την πόλιν.

*0 Μοροζίνης Ινησχολήθη να έφαρμόσβ το σχέδιον είς την 
•περίπτωσιν, καί φθάσας εις τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς άπεβίοασε τα 
στρατεύματα, παραταχθέντα άπό τον Κενιγσμάρκον εϊς δύω στή- 
λας καί όδηγηθέντα κατά την αυτήν νύκτα μέ βραδύ βήμα δια νά 
στρατοπεδεύσουν έντός δάσους έλαιών άπέναντι της άκροπόλεως. Πε- 
ρισφίξας αυτήν παρευθύς μέ μεγάλας φύλακας τήν προσέβαλεν άπό 
τό ίίψος λόφου πρός τήν πύλην τοΰ μετώπου μέ δύω πυροβόλα τών 
SO, άλλ’ άνωφελώς καθότι αυτόθι ήτο τό άσθενέστερον μέρος, τό 
όποιον όμως μέ τριπλήν ώχύρωσιν είχε προφυλάγει ή τέχνη" υψω- 
σεν ενεκα τούτου πρόχωμα εις τήν πόλιν διά νά κάμη άρχήν ύπο- 
νόμου έντοτούτω μετα-χειριζόμενος κατά τής φρουράς 4 τοιχοπλήτας 
τών 500. Υπηρετούντο ουτοι άπό άνεπιτηδείους πυροβολιστάς καί 
αί σφαιραι άντί νά πίπτουν έντός τοΰ φρουρίου έμαστίγοναν τήν 
πόλιν, ήτις ήναγκάσθη νά ζητήστ) άπό τόν Κενιγβμάρχον άποζημίω- 
σιν καί τόν παρεκίνησε δημοσίως νά έπιτιμήσϊ) τόν Μοττόνην, διευ
θυντήν τοΰ πυροβολικού. Άφίνων κατά μέρος τήν φιλαυτίαν παρε- 
χώρησεν οδτος τήν φροντίδα εις τόν διοικητήν Λέανδρον αρκετά 
Ικανόν, ενκαι 8 άλλος τόν εΐχεν άφαιρέσει τήν περίβλεπτον θέσιν του.

Αί μηχαναί, ύπό έπιτηδειοτέραν διεύθυνσιν, παρευθύς έτελεσφό- 
ρησαν κατά τής άκροπόλεως καί κατά τήν 27 Σεπτεμβρίου τυχαίως 
■πώς εΐσεχώρησε μία σφαίρα διά τής μόνης οπής τής κορυφής τοΰ 
Παρθενώνος. Ό  ναός τής Άθηνας, περιβόητος διά τήν άμίμητον 
Αρχιτεκτονικήν καί γλυπτικήν του, έφέρετο άπό διπλήν σειράν ύψηλο- 
τάτων στηλών καί εύσεβώς διατηρείτο άπό τήν φρουράν, ήτις μετα- 
σχηματισασα αύτόν εις μοσκέαν, έντός αύτοΰ έφύλαξε τάς τροφάς, 
τάς οΐκογενείας καί τά πολεμεφόδια. Η σφαίρα πεσοΰσα μετέδωκε 
τήν φλόγα είς τήν πυρίτιδα. ‘Η ϋκρηξις άντήχησε καί διέδοσε τόν 
σεισμόν μέχρι τοΰ στρατοπέδου τών Βενετών, άνασπώσα τό μεγα
λοπρεπές καί μοναδικόν εις τόν κόσμον έργον καί καταπλήττουσα τήν 
φρουράν, ήτις ήδη κατά τήν προτεραίαν είχε συλλάβει φόβον, βλέ- 
πουσα νά όπισΟοπορή ή βοήθεια. Ό  Κενιγσμάοκος αέ τή* συνέβη



λέοντας, τούς οποίους ακόμη τοίρα θαυμάζομεν έπ ί τοϋ Πυλώνος 

τοΰ Ναυπηγείου.

Μετά τόσας ζημίας άπηλαυσαν επιτέλους οί Βενετοί τό αί

σθημα της ευτυχίας, της προόδου καί της δό'ης. ’Ελογίζοντο 

ευτυχείς ό'τι έχουν τοιοΰτον μεγάλον ά'νδρα καί έσώρευον δλας 

τάς τιμάς έπ’ αΰτοΰ. Εψήφισαν νά φέρη, το δνομα τοΰ Τίελοπον- 

νησιακοΰ, έστησαν τήν προτομήν του είς τήν αίθουσαν τής Βουλής 

τών δέκα καί χηοεύοντος τότε τοΰ αξιώματος τοΰ Δουκός, δλοι 

άπεσΰρθησαν καί ό ή'ρως καί κατακτητής άνηγορεύθη πανψηφί 

'Ηγεμών.

*0 Μοροζίνης δέν ήτο ολίγον ευαίσθητος πρός τά  τοιαΰτα. 

“Α λλαι δοκιμαί δέν έπέτυχον έπ’ αύτοΰ, καθώς π . χ .  τόν έφάνη 

παράδοξον όταν οί Τοΰρκοι είς τήν Κρήτην τόν έπρόσφεραν τήν 

Ηγεμονίαν τ7,ς Μολδοβλαχίας, έάν ήθελε νά λειποτακτήσνι πρός 

αύτούς· α τ ί  είναι ή Μολδαβία, τούς είπεν, τ ί  ή Β λαχία ; » Τόσον

του ταχύτητα, οχι νά φθάνν) άλλά νά προλαμβάνη τον Ιχθρόν, οστις 
εΓχεν εισχωρήσει τώρα άπό τα  ώχυρώματα τής Εύβοιας, οιευΟυνε τό 
πεζικόν μεταξύ τοϋ δάσους καί τής φρουράς, άλλο με'ρος παρέταςεν 
είς τήν όχθην, καί μετά ταΰτα αυτός ό ίδιος έπί κεφαλής τοΰ ίππικοΰ 
βυμμιγμένου με πεζούς ελαφρούς καί Ίλυριούς ώρμησε προς άπάν- 
τησιν τής προσδράμουσης βοήθειας, καταλαμβάνων τάς ωφελίμους 
θέ«Γς. Ά φ οϋ διά τής άπροσδοκήτου προσβολής τήν έκαμε νά σταθή 
επανήλθε πάλιν εις τήν πρώτην θέσιν του διά πλέον κρυπτών όδών.

Ή  φρουρά ίδοΰσα τό πικρόν θέαμα άπό τό ΰψος τής άκροπόλεως 
καί καταπονεθεϊσα άπό τήν όλεθρίαν πυρκαΐάν, άπηλπίσθ») περί τής 
σωτηρίας της- έσυνθηκολόγησε νά παραδοθί) μετά S ήμέρας διαφυ- 
λάττουσα τήν ελευθερίαν νά λάβτ) μεθ’ έαυτής ο,τι ήδόνατο νά μετα
φέρω επί τών ώμων.

Μετά τήν προθεσμίαν ταΰτην έξήλθεν ή Φρουρά προστατευθεΤσα 
μέχρι τής έπιβάσεως έπί άγγλικοΰ δικρδτου πλέοντος διά τήν Κ ω ν- 
σταντινοΰπολιν. Καθ’ όδόν όμως εως ό’του νά ιρθάση τό πλοΐον ύπέ- 
φερεν άπό τήν στρατιωτικήν άρπακτικότητα. καί με τρόπον ο γ ι κό- 
cutov Ιστερήθη τής αποσκευής ττς.
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ποθητότερα! υπήρξαν όμως είς αύτόν αί άποκτηθεϊσαι είς τήν π α 

τρώ α του τιμ α ί. Ήδύνατο ευκόλως νά ήναι ή εύτυχεστέρα ήμερα 

τ ι ς  ζωής του όταν κατά  τό 1 6 8 8  μέ τ ά  παράσημα τής 'Η γεμο

νίας έξήλθεν είς την θάλασσαν, μέ στρατόν έπ ί τών πλοίων, 

οποίον δέν ε ίχε  ποτέ άλλοτε, 1 6 ,0 0 0  άνδρας, έξ ών 8 ,0 0 0  Γερ

μανοί, διά νέαν έπιχείρισιν, ήτις έμελλε νά τόν καταστήστι 'Ηγε

μόνα τοΰ Αιγαίου, έάν έπιτύγχανεν ώς πρότερον. Μέ δάκρυα είς 

τούς οφθαλμούς λέγουν οτι έδέχθη τάς συγχαρητικάς άνευφημίας 

όλων.

Ή το  ή εύτυχεστάτη, άλλά καί η τελευταία ευτυχής του ημέ

ρα. Είς τήν Εύριπον, όπου διευθύνθη, άπηντησεν άντίστασιν οποίαν 

ποτέ άλλοτε. ’Ο χι μόνον τό φρούριον ήτο είς καλήν κατάστασιν 

προπαρασκευασμένον, καί ύπερασπίζετο μέ απελπισίαν άπό τούς 

διωχθέντας έκ τής Πελοποννήσου Τούρκους, άλλά τό κύριον ήτοι 

ότι τό στράτευμα τού Σερασκιέρου συναχθέν είς τήν στερεάν, ήτο 

είς συνεχή σύνδεσμον μέ τό φρούριον. Miy ρι τούδε πρώτον προσε- 

βάλλετο ό στρατός, τώρα όμως ήτο τούτο αδύνατον, διά τό 

μεταξύ δάσος. ’Εξ εναντίας τό φρούριον διά  τής γεφύρας συνεί- 

χετο μέ τήν στερεάν καί διά τής οικοδομής τού πύργου Καραβαβά, 

τήν όποιαν έσυμβούλευσεν αρνησίθρησκος τις  έκ τής Γουαστάλ- 

λης (1), ήτο ιδίως έξησφαλισμενη ή συγκοινωνία. Ήσαν τοιου

τοτρόπως οί πολιορκηταί έξ ανάγκης θεαταί τής μεταφοράς τών 

πληγωμένων, ήτις έγίνετο διά νυκτός έκ τοϋ φρουρίου καί τής 

εισαγωγής νωπών στρατιωτών. Πρός τούτοις έξερράγη πολύ 

πλέον επικίνδυνος κολλητική νόσος, παρά είς τό Ναύπλιον· μεταξύ 

τών αξιωματικών, τούς οποίους άφήρπασεν, ήτο καί ό Κενιγσμάρ-

(1) Girolamo Galloppo. Ή  ΰβρις εύγενοΰς τίνος λε’γεται ό’τι τον 
ήνάγκασε να Ιγκαταλείψ·»! τόν Βενετικόν στρατόν. Ό  Μιχαήλ Φοσκα- 
ρίνης λέγει περί αύτοϋ" esseudo per eausa del gioeo incommo- 
datosino alia disperatione p. 388. είναι αληθές μόλα ταϋτα οτι 
ϋπήρχον συγκρούσεις μεταξύ τών εύγενών καί τών αξιωματικών.
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κος, ό μόνος στρατηγός άληθοΰς ίκανότητος, τόν όποιον είχον. 

Μ’ δλας αύτάς τά? δεινοπ«θείας ό Μοροζίνης έπέμενεν είς τήν 

έφοδον.

Κ ατά φυσικόν λόγον άπέτυχεν, άλλά  καί τότε δέν ήθελε νά 

παραχώρηση. ‘Η δυσθυμία ήτο τόσον πλέον μεγάλη, δσον ή έπι- 

χείρισις ητο ολη ίδικής του έμπνοίας. Λεν ήδύνατο νά ϋποφέρη 

τήν μή έκπλήρωσιν τής επιθυμίας του, νά μείνη άνεκτέλεστον τό 

σχέδιόν του. Μάλιστα συνέλαβε τόν στοχασμόν νά διέλθη τόν 

χειμώνα προ τοϋ φρουρίου, καί μόνον ή άποφαστική έναντίωσις 

των στρατιωτών του τόν άπέτρεψεν. "Οταν ήναγκάσθη νά λύση, 

τήν πολιορκίαν ήσθένησεν άπό βαρυθυμίαν.

"Εκτοτε χάνομεν εις αύτόν τόν πόλεμον μεγαλεπηβόλους έπι- 

χειρίσεις καί άκόμνι περισσότερον, καλώς όδηγηθείσας. "ίσως 

συνετέλεσεν είς τοΰτο ότι ή θέσις τής Ευρώπης ήτο πλέον ήλλαγ- 

μέτ/| άφ' δτου οί Γάλλοι άνενέωσαν τους πολέμους των κατά τής 

Γερμανίας καί τής Αυστρίας· οί Τούρκοι τουλάχιστον άνέπνευσαν 

πλέον έλευθέρως.

Κ ατά  τό ετος 1 6 9 0  έκυρίευσαν οί Βενετοί τήν Μονεμβασίαν· 

κατηναγκάσθη δμως μάλλον άπό ελλειψιν τροφών παρά διά τής 

βίας τών δπλων.

Κ ατά τό ετος 1 6 9 2  ό Μοκενίγος προσέβαλε τά  Χανιά είς 

τήν Κρήτην, ευρεν όμως τά  ώχυρώματα, τά  όποια άλλοτε οί Βε- 

νετοί είχαν εγείρει μέ πολλήν δαπάνην καί μέ οχυρωματικήν διά

νοιαν, πάρα πολύ δυνατά διά τήν δώναμιν ύπό τάς διαταγάς του. 

"Οταν οί Τούρκοι έπαρρησιάσθησαν καί είς τό πεδίον, εφοβήθ/) 

παντελή καταστροφήν καί έπέβη έκ νέου έπί τών πλοίων του.

Εφαίνετο τρόπον τινά  δτ ι ή νίκη ΐ τ ο  δεδεμένη είς τό όνομα 

τοΰ Μοροζίνου. ‘Εκ νέου άνηγορεύθη αύτός ό γέρων Δοί>; κατά τό 

τος 1 6 9 3  Αρχιστράτηγοί- ΤΗτο τοΰτο εναντίον τώ ν ήθών τής 

Βενετίας, καί έκαμεν έντόπωσιν όταν έφάνη έντδς τής ειρηνικής 

πόλεως ή πολιτική κεφαλή μέ τό σκήπτρον τής στρατ. έξου-
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σίας (1). Ο Μοροζίνης έπέστρεψεν εις τήν 'Ελλάδα μέ τόν στο

χασμόν, μέ τόν όποιον τήν άφήκεν. “Εολεγεν άπό την επιθυμίαν 

ν’ άνανεώσ·/) τήν προσβολήν του /.«τά  τής Εύβοιας. « Αποθνή- 

ϊ  σκων, λέγει ό Μουάτζος, μέ την τελευταίαν του αναπνοήν ήθε- 

υ λε καί τότέ όρμήσει κατ’ αύτής. » ’Αλλ άπέθανε πριν φθά- 

σουν αί ενδυναμώσεις, τά ς όποιας καί αύτός ό ίδιος ένόμιζεν 

αναγκαίας.

Ενφ οι ΒενετοΙ δέν εκαμνον κάμμίαν πρόοδον συνέβη κατόπιν 

στρατηγήματος, ευτυχούς κατά τό φαινόμενον, νά εΟρίσκωντοκ είς 

κίνδυνον.

Κ ατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1G94 ό ’Αρχιστράτηγος Ζήνων 

έκυρίευσε τήν Χίον. "Ολοι τόν είχον άποτρέψει, κυρίως διότι είς 

τήν Κωνσταντινούπολιν δέν ήδύναντο νά υποφέρουν τήν στέρησιν 

τής νήσου, καί διά τής άπωλείας της έπρεπε νά προσκληθούν είς 

έκτακτον δραστηριότητα. 'θ  Ζήνων όμως, όςτις διά τής άντιπολι- 

τεΰσεως τών μικρών εϋγενών κατα των μεγάλων ύψώθη είς τοιαυ- 

την θέσιν, ένόμιζε νά δειχθη άςιος τής εύνοίας ταύτης δί ένδόςου 

πράξεως. (2)

Συνέβη όυ.ως ό',τι έπροσδοκάτο. Οί Οθωμανοί έξεπλάγησαν, 

καί συνεκέντρωσαν πάλιν τάς δυνάμεις των. ’Από δέκα Σαντζά

κ ι  έζήτησαν τοΰ; δυναμένους νά φέρουν τά  όπλα, συνεκάλεσαν 

όλους τους παΐδας των στρατιωτών καί τούς απομάχους καί είρ- 

γάζοντο μέ μεγάλην ζωηρότητα είς τό Ναυπηγεΐον. Οί Βενετοί 

μέχρι τούδε κυρίως διά τής κατασκευής τών Γαλεάτζων είχον την 

υπεροχήν τώρα όμως τεχνϊτα ι Ευρωπαίοι κατεσκεύαζον είς τούς

(4) A rriglii ρ. 3ββ.

(2) Περί τούτου εκ*με λαμπράν εκθεσιν είς τήν Βουλήν, άρχομέ- 
νην οΰτω·' A piedi dei rcggio  trouo  di S -  ta  V -  ra it d o -  
m inio di a ipp iafru ttife ra  e popolata  isola. Ό  δυστυχής Ιπλήρω - 
σε τήν rpoatstjiav, τήν όίΓοίαν άπήλ*υ?ε, μέ δυσμένειαν, ή-ις έντεΰ- 
βεν έπήγασε, κ«1 μέ τήν ιυλακήν.
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Τούρκους πλοία , τά  όποια περιελάμβανον άσύνηθες πλήθος πυρο

βολούν, χωρίς νά είναι δυσκίνητα. Ο ναύαρχός των Μετζομόρτος 

εξευρε νά γυμνάζη, τά  πληρώματα έπιδεξίως. Ούτως έφάνησαν οί 

’Οθωυ.ανοί είς τήν Θάλασσαν με ύπεοέχουσαν δύναμιν. Ευκόλως 

έδιωξαν έκ τής Χίου τήν Βενετικήν φρουράν, ήτις άπροσδοκήτως 

κατελήφθη εντός τής εορτής τής ’Αποκρέω. Γενόμενοι οΰτω κύριοι 

τής θαλάσσης οί Τούρκοι ήρχισαν νά συλλογίζωνται τήν άνάκτησιν 

τής Πελοποννήσου.

Κ ατά  τό ετος 1 6 9 5  εϊσεχώρησαν οί Τούρκοι έκ νέου διά τοϋ 

’ίσθμοϋ καί έσκέπασαν τό πενίαν τοϋ "Αργους μέ τάς σκηνάς των. 

'θ  Μανιάτης Αιβεράκης, άναγορευθεις Βέης τής Μάνης, ήτο μετ 

αυτών* οί συγχώριοί του δεν άντετά/θησαν είς αύτόν σπουδαίως· 

οστις έλεηλάτησε μέχρι τής Τριπόλεως. "Ηδη έξέπλεεν' ό Με

τζομόρτος έκ τής Κωνσταντινουπόλεως πρός ύποστήριξιν, όταν οί 

Βενετοί έπρόλαβον τήν μόνην ευκαιρίαν, ήτις πλέον εμενεν είς 

αύτούς. Πριν φθάσ·/ι ό Μετζομόρτος έπέπεσαν κατά  τοϋ Σε* 

ρασκέρου άπό τό Ναύπλιον καί άπό τήν θάλασσαν· δέν έ- 

δόθη κυρίως μάχη, άλλά τά  επιτήδεια στρατηγήματα τοϋ 

Στρατηγού Σταϊνάου έδιωξαν τόν Σερασκέρην πέραν τοϋ ’ίσθμοϋ. 

Τότε άνεχώρησεν ό Μολϊνος είς άπάντησιν τοϋ Μετζομόρτου· δίς 

συνεκρούσθη μετ’ αύτοϋ είς τήν θάλασσαν τής Χίου. Οί Βενετοί δέν 

έκατόρθωσαν τώρα νά νικήσουν, άλλ’ έδειξαν άνδρίαν. Ο Κοντα- 

ρίνης διά επιτηδείου οδηγίας, ό Δολφΐνος διά προσωπικής τόλμης 

απέκτησαν θέσιν μεταξύ τών άναφερομένων μέ δόξαν ονομάτων 

.τών Βενετών* άρκεϊ ότι έφεραν πάλιν τήν ισορροπίαν.

Αφοϋ έπέτυχαν ν’ αποκτήσουν τόν Λιβεράκην είς τήν υπηρεσίαν 

τής Βενετίας, ή Πελοπόννησος ήδύνατο όπωσοϋν νά θεωρήται έξη- 

σφαλισμένη.

’ΐΐδύνατο όμως ή Βενετία έπ ί τοιούτων περιστάσεων ν' άνανκά- 

σ·/ΐ τους Τούρκους είς εντελή παραχώρησιν; Μόνη δέν ήθελε φθάσει 

είς τοϋτο τό αποτέλεσμα, άλλά διά τοϋ συνδυασμού τών Εύρω*
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ίταϊκών πραγμάτων, έπ ί τοϋ όποιου έγινε καί έξετελέσθη ή έπι- 

y είρισις , ήδύνατο νά έπιτύχν) τήν ειρήνην καί νά έξασφαλίσ·/) 

την κατάκτησιν.

Τά Καισαρικά όπλα μετά μικράν διακοπήν έκ νέου θριαμβευ

τικά  έπαπείλουν τοσούτω μάλλον τους Οθωμανούς, όσον μετά 

τήν σύμβασιν τοϋ Ρυσβΰκ δέν -ήσαν πλέον άλλοϋ ένησχολημένα. 

Αύο νέοι καί φιλόδοζοι Ηγεμόνες, ό Πέτρος ό Α.' καί ό Φρώίρΐκος 

Αΰγουστος τής Πολωνίας έφαίνοντο επικίνδυνοι γείτονες· οί Βενε

τοί είχον ίδίκην των τήν θάλασσαν καί ό νέος Βεζίρης ό Χουσεΐν 

Κιουπρουλής δεν έστοχάζετο ότι ήδύνατο ν’ άντιτα^θί, είς τόσους 

εχθρούς. Πρώτην φοράν ο ί ’Οθωμανοί έδέχθησαν τακτικήν διαπραγ- 

μάτευσιν εννέα Πρέσβεις τώ ν πολεμησάντων καί τών μεσιτευόν- 
των κρατών ήλθαν εις τήν σύνοδον (1), Α^ι είναι έδώ ό τόπος ν 

άναφέρωμεν τ ά  παρουσιασθέντα προσκόμματα· κατά τό ετος 

1 6 9 9  ύπεγράφησαν αί συνθήκαι τής ειρήνης. Οί Βενετοί δέν κα- 

τώρθωσαν μόνον νά έπεκτείνουν τήν Ααλματίαν των, άλλά καί νά 

διατηρήσουν τήν Πελοπόννησον ώς έλευθέραν κατάκτησιν.

Δέν ήθελεν εχει τοϋτο σημασίαν οΰτε διά τήν δύναμίν των οΰτε; 

διά τόν κόσμον, έάν δέν έπεμελοϋντο νά προάξουν τήν κατακτη-· 

θεισαν χώραν, νά δώσουν είς αυτήν τόν άνάλογον μέ τήν φύσιν της 

διοργανισμόν, καί τοιουτοτρόπως νά τήν άποκαταστησουν πραγμα

τικήν ιδιοκτησίαν των. (ακολουθεί)
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Λ όγος έκφωνηΟείς ύπό τοΰ Γραμ. τής ’Α ρχαιολογικής  

'Εταιρίας κατά τήν έβδομην γενικήν αϋτής 

Συνεδρίασιν.

Κ  νριοι !

Κ ατά τό παρελθόν ετος ή ’Αρχαιολογική έταιρία μικρά μόνον 

Ιχουσα νά διαθεσνι κεοάλαια, καί ολίγα ίδοϋσα είσέτι πραγματι

κά της κοινής συμπαθείας τ ’ αποτελέσματα, άν καί πόλλαχόδεν 

πολλάκις Ιλαβε προφορικάς καί εγγράφους αυτής διαβεβαιώσεις, 

δέν ήθέλησε νά περισπάσνι τάς δυνάμεις της, άλλ' είς έν μόνον πε- 

ριωρίσθη, τοϋτο δε μέγα καί άΕιον τής προσπαθείας καί συνδρομής 

τών φίλων τής 'Ελληνικής αρχαιότητας. Κ αί άντί μέν πάσης δι

καιολογίας άρκεΐ νά ονομάσω τόν Π αρθενώ να ' άντί δέ πάσης έκ- 

θέσεως νά δείξω τάς προ οφθαλμών μας άνεγερθείσας στηλας αύ- 

τοϋ, όστε πας τις έπευφημών είς τής εταιρίας τήν έπιχείρησιν νά 

όμολογήση ό'τι μεγάλα  κατώρθωσε μέ έλάχιστα μέσα, καί ό'τι αί 

συνεισφοραί τών τής εταιρίας μελών καί ευεργετών δέν σπατα- 

λώνται είς μικροϋ λόγου άξια καί ανοίκεια.

Αλλ’ έ/οντες ήδη πρό οφθαλμών τήν 'Ελλάδα άναθάλλουσαν 

ύπό τήν αιγίδα τής έλευθερίας, ήτις ία μέν τά  τραύματα, παράγει 

δέ καί τρέφει παν μέγα καί εύγενές, καί ποδηγετουμένην πρός 

τον θεόθεν προορισμόν της υπό Μονάρχου κηδομένου υπέρ τής δόξης 

καί τής ευδαιμονίας της, δυνάιζεθα χωρίς πικρίας ν’άναπολήσωμεν 

τήν εποχήν τής βεβηλώσεως καί καταστροφής, ό'τε κατέπεσε τό 

αριστούργημα τοϋτο τής ανθρώπινης μεγαλοφυι'ας, διότι παρήλθεν 

ή έποχή εκείνη άμεταστρεπτί· καί χωρίς ταπεινούσης συναισθή-



σεως τής αδυναμίας μας νά έμβλέψωμεν εί; τους καιρούς καθ οΰς 

άνεγείρετο ό ναός ούτος άς<ος τής Ελλάδο; ήτις τόν καθιέρου, καί 

τής θεότητας είς ·?|ν καθιεροϋτο, διότι οί καιροί εκείνοι δύνανται νά 

επανέλθωσιν, άφ’ οΰ έπανήλθεν ό πρώτος αύτών άγγελος, ή ανε

ξαρτησία.

°Οταν αί 'Αθήναι έβασίλευον τής 'Ελλάδος, ό μεγαλεπίβολος 

Περικλή; θέλων νά τάς έπιστέψν) κατά τήν άξίαν των, διώρυε τόν 

Φειδίαν, τόν Καλλικράτην καί τόν "Ικτίνον να κατασκευάσωσι τόν 

βασιλικόν αύτών στέφί.νον, καί ή εύφυ'ία τών τριών τούτων άν· 

δρών ηνωμένων παρήγαγε τοΰτον τόν Παρθενώνα. Υψωθείς δέ > 

τό μέν μέγεθος υπερήφανος, ά μ ιμ η τό ς  όε τη ν  χ ά ρ ο ' χα ι τη ν  
μορφήν, διέμεινε δί αιώνων μαρτυρών πρός τους μεταγενεστέρους 

υπέρ πάσας τάς ίστορικάς παραδόσεις καί τ ’ απομνημονεύματα, 

τής παλαιας 'Ελλάδος τήν ίσχύν καί τά μέγεθος· καί μέχρι τώ ν 

Ρωμαϊκών αιώνων τόσον άθικτος καί νεόκτιστος ακόμη έφαίνετο, 

ώστε κατά τόν Πλούταρχον, ώς νά έπέπνεεν εί; αύτόν άειθα,Ιές  
τ ι  π ν ενμ α , χα ί άγήρως ψ υχή νά. τύν  ζωογό νει. ΐδού δε άκο- 

μη αύτός, όταν ή 'Ελλάς τοσαύτας μετηλλαξε τύχας, οταν έθνη 

άνεφάνησαν είς τής ιστορίας τό θέατρον, ϊσταται ό αρχαίος προμά

χων τοϋ 'Ελληνισμού μόνος καί άκατάβλητος, άν καί τόσας ΰπέφε- 

ρε προσβολάς, καί κατατετρωμένος μέν πανταχόθεν, άλλ οίαν τόν 

συνελαβε καί τόν i j  «ραςε τοϋ Φειδίου ή ευφυΐα, είς τάςιν μέν έμ- 

πρέποντα Αωρικήν, περίπτερον δέ, άνά δεκαεπτά έχοντα στήλας 

είς έκάστην πλευράν, διπλήν δέ σειράν οκτώ στηλών είς τά  δύω 

του μέτω πα. Καί τό μέν πάλα ι ά ναός διγ,ρεΐτο διά μεσοτείχου 

είς δύω, δυτικώς μέν τόν όπιοθόόομor, δπου έφυλάττοντο οί θη

σαυροί της θεας, εντεύθεν δέ πρός άνατολάς τόν πρόναον  περικο- 

σμοϋντα μεγαλοπρεπως διά διορόφου περιστυλίου Ιωνικών r-ηλών 

στηριζομένων είς Αωρικάς δλον τό εμβαδόν, κ’ έγκαταλείποντα 

ύπαιθρον Ικτασιν, τό Εκατόμπεδον, η τόν κυρίως Παρθενώνα, ό'που 

ιστατο ή περίφημος χρυσελεφάντινη Αθήνα τοϋ Φειδίου, ή χρυσοϋ 

μόνον καθαροϋ τεσσαράκοντα τάλαντα  περιέχουσα, η περίπου τρία
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δραχμών εκατομμύρια κατά  τήν σημερινήν τοϋ χρυσίου άςίαν. 

Πανταχοϋ δέ ήτον είς πολυτέλειαν κατακεκοσμημένος μ’ άργυρέ 

καί χρυσά αναθήματα, και ή λαμπρότης του έξεθάμβει όσον τό 
μέγεθος του κατέπληττεν.

Ά λλ ϊοίως τό  εξωτερικόν αύτοΰ -«τον δλον μεγαλεϊον, ό'λον 

συμμετρία καί κόσμος, ώστε έρείπιον σνίμερον νικά όλα τά  θαυμα- 

στότερα τ ι ς  συγχρόνου τέχνης άριστουργήματα. Ιναι πρώτον μέν 

είς τόν είσιόντα είς τήν άκρόπολιν παρίσταται αμέσως οϋχί ή πλευ

ρά η έν μέτωπον τοΰ ναοΰ, άλλά κατά σοφήν οπτικήν διάθεσιν, 

μ ία  τών γωνιών του, ώστε αναπτύσσονται είς μεγίστων μεγαλο

πρέπειαν άντί μιας, δύω πτέρυγες τοϋ περιστυλίου. Άλλά τών 

κοσμημάτων του τά  καθέκαστα ήσαν, καί, καθόσον σώζονται, εί

ναι μεγαλύτερου άκόμη άξια θαυμασμού. Κ αί έμ-πρός μέν καί 

όπίσω, τά  δύω αετώ ματα περιεϊχον Φειδαϊκών αγαλμάτω ν συμ

π λέγμ α τα , παριστώντα, τό μέν τήν γέννησιν, τό δέ τήν εριν τής 

Άθηνας μέ τόν Ποσειδώνα, καλλονής δέ όντα τοιαύτης καί έντε- 

λείας, ώστε τά  έλάχιστα αΰτών τμήματα  συλλέγονται ακόμη ώς 

πολύτιμοι τύποι καλλιτεχνίας, Ηεριξ δ’ έκύκλου τον σηκόν είς 

έ'κτασιν 1 1 0 0  ποδών ζωοφόρος έξ αναγλύφων έξαισίου εργασίας, 

παριστώσα τήν Παναθηναϊκήν πομπήν, καί μεταξύ τών τριγλύφων 

ΰπήοχον μετώ πια  άπεικονίζοντα σκηνάς της κενταυρομαχίας, έν 

δλοις αγάλματα  περί τά  εξακόσια, ώραΐα μέν ν.α() έαυτά, ώραιό- 

τεοα δ’ έτι φαινόμενα διά τών ζωηρών καί ποικίλων χρωμάτων 

p i  τά  όποια περιεκοσμοΰντο.' Κ αί τοιοΰτον μέν εύρε τόν ναόν τού

τον ό Πλούταρχος, τοιοΰτον δέ ό Παυσανίας, τοιοΰτον τέλος καί 

οί χριστιανοί, οΐτινες περί τόν πέμπτον αιώνα παραλαβόντες είς 

τήν θρησκείαν τω ν, καί ολίγον πω ς μετασχηματίσαντες τής έθ- 

νικής Παρθένου τό τέμενος, καθιέρωσαν αύτό είς εκκλησίαν τής 

άειπαρθένου Μαρίας, καί τό διετηρησαν υπό τήν προστασίαν αύτής. 

Κ αί τό μέν χρυσελεφάντινον άγαλμα τής θεάς άφηρεθη φυσικώ τώ  

λόγω, τήν δ’ άρχαίαν πολυτέλειαν διεδέχθη άλλη έπ ί χριστιανών» 

ώστε μεταγενέστεροι περιηγηταί ευρον τόν θόλον τοϋ ιεροΰ είς ς·ή-
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λας ές ίάσπιδος καί πορφυρίτου στη: ιζόμενον, καί κατά  βυζαντινόν 

τρόπον ψηφόθετον μ’ έπι/ρύσους ψήφους, τών οποίων π ο λ λ α ι εΰ- 

ρνσκονται ακόμη εις αύτά τά  ερείπια, καί διηγούντο την μεγαλο

πρέπειαν τοϋ επισκοπικού θρόνου και τόν κόμπον μεθ ού αί κυρίαι 

τών Αθηνών άνήρχοντο έπί τεθρίππων εις την άκρόπολιν διά ν 

άκούσωσι τήν ίεράν λειτουργείαν..

Κ ατά  δέ τ ά  μέσα τοϋ Αεκάτου πέμπτου αίώνος, όταν αί Αθή- 

ναι διαφόρους μεταβαλοϋσαι ζυγού;, ΰπέκυψαν τέλος, ύπό τήν 

’Οθωμανικήν τυραννίαν, ό ναός τής Αθήνας, ή εκκλησία της Θεο

τόκου, μετεβλήθη έκ τρίτου είς προσκυνητήριον τοϋ Μωάμεθ, μό

νην, ώς φαίνεται, ΰπομείνας μεταβολήν τήν κατά τήν Μεσημβρι- 

νοδυτικήν γωνίαν του προσθήκην τοϋ Μιναρέ, τοϋ όποιου καί σήμε

ρον σώζεται άκόμη ή έλικοειδής άναβάθρα.

Εις τήν κατάστασιν ταύτην περίπου έσώζετο ό ναός, ανέπαφος 

κατά  πά ντα  έκτός τινων άκροτηριασμών,. δτε κατά  τό 1 6 8 2 , πο . 

λιορκοϋντος τοϋ Σουηκοϋ Κοινιγσμάρκου τήν άκρόπολιν μέ Ένετικόν 

στράτευμα, βόμβα ένεσκηψεν εις αυτόν, άνήψε τήν πυρίτιδα τήν 

όποιαν έφύλαττον είς αύτόν οί τοϋρκοι, καί τρομερά εχρηξις έκλό- 

νισε τό άρχαΐον οικοδόμημα μέχρι τών θεμελίων αύτοϋ, καί άμφό- 

τεραι α ί πλευραίτου, το ίχο ι καί στήλαι κ,ατέπεσον, καί· τ ά  πλεΐ* 

στα τών αναγλύφων της τε  ζωοφόρου κα ί τών μετωπίων καί τώ ν 

αετωμάτων κατεκρημνίσθησαν καί έτάφησαν ίιπό σωρόν ερειπίων, 

καί τό μέχρις εκείνου ακέραιον τοϋτο αριστούργημα της αρχαίας 

οικοδομικής έ'μεινεν αίφνης έρείπιον ά'μορφον, σύμβολον της κατα

στροφής τής 'Ελλάδος, ώς ήτον άλλοτε σύμβολον τής μεγαλειό

τητας της, καί έπ’ αύτοϋ έπωκοδομήθη τό βάναυσον τοϋτο τζαμίον, 

σύμβολον τής δουλείας της. ’Αλλ’ ειθε καί ούτω τ ά  άνάγλυφα 

καί τ ’ αγάλματα  αύτοϋ ν" άφήνοντο τεθαμμένα ύπό τήν κόνιν ήτις 

τά  έκάλυπτεν ! Ή  πιστή γή  της 'Ελλάδος ήθελε διατηρήσει αύτά 

εις τόν κόλπον της, καί τ ’ αποδώσει ποτέ εις τήν άρχαίαν θέσιν 

καί δόςαν των, ώς διετήρησεν ή γενεά τών Ελλήνων τεθ*μμένον 

τόν σπινθήρα τής ελευθερίας, καί άνέπεμψεν αύιόν λαμπρόν καί
9



δρασττ'ριον πάλιν, ό'ταν έπληρώθησαν οί καιροί. Αλλ’ άντί τούτου», 

πρός κακήν τής 'Ελλάδος μοίραν, διέβη δ ΐ «ΰτής, ο /ι  τ ις  φυλή 

Βανδάλων it Γότθων, δχι τ ις  ιερόσυλος καί βάρβαρος στρατός κα- 

πακτητώ ν της ’Ασίας, άλλ’ 6 άκριτον υπέρ τής άρχαιότητος τρέ- 

<ρων ζήλον, ό είς έζηυγενισμένον καί πεφωτισμένον έθνος άνν'κων 

Λόρδος “Ελγιν, πρέσβυς τής ’Α γγλίας είς Τουρκίαν, οςτις (ώς έγραψε 

πρός αιώνιον αύτοΰ έλεγχον ό ποιητής τών μεγάλων αισθημάτων 

κα ί τών εΰγενών ιδεών Βύρων) επρ α ζεν  ο,τι οί Γ ότθοι d sr  
έπρηζαν"  διότι ωφελούμενος άπό τ/,ν επίσημον θέσιν του καί άπό 

τήν εύνοιαν της Τουρκίας πρός την πατρίδα του, καθ ήν εποχήν 

τ ’ Α γγλικά ό'πλα άπέδιδον είς τον Σουλτάνον την Αίγυπτον, έπρο- 

μηθεύθη ό Λόρδος παρά της Κυβερνήσεως εκείνης, ήτις ήγνόει 

ποίων θησαυρών είχε την παρακαταθήκην, ά'δειαν νά θεωρήσω 

(πράγμα τότε μή ευκόλως εις τόν τυχόνταέπιτρεπόμενον) ν’ ά ν -  
τιγράψή, xa t, άν πρέπτ, νά· πιστεύσωμεν τους μάρτυράς του, νά  

Ja 6 y  άχυμη  μεθ  εαυτόν π έτρ α ς  τη ς  όποιας ήθεΛεν ενρει 
ά να οχά πτω ν π ερ ί τούς ναο'υς τώ ν ε ίδύ .Ιω ν. ΤοΜΰτο δέ φέρων 

τώ ν δεσποτών τής 'Ελλάδος φιρμάνιον, ή λ δεν, είδε τόν σεβάσμιον 

τοΰτον παραστάτην τής άρχαιότητος, καί άντί νά κλίν-/) έμπρός 

του κανύςεως γόνυ, άντί ή ψυχή του νά έκχυθη είς θαυμασμόν 

καί νά ύψωθη είς εύλάβειαν, τόν έθεώρησεν ώς πάν άλλο έρείπιον, 

ώς λίθων σωρόν, ούδ’ έννόησεν ό'τι ζωή αρμονίας έπνεεν είς τό αρι

στούργημα τοΰτο, ό'τι δέ ό καταστρέφων αύτήν δμοιον έξετέλει 

έγκλημα μέ τόν καταστρεοοντα τό αριστούργημα τής θεότητος, 

τόν έμψυχον άνθρωπον, άλλά κατεκρήμνισε καί άπήγαγεν είς ’Αγ

γλίαν διακόσια τεσσαράκοντα τέσσαοα τμ ή μ ατα  άναγλύφων καί 

αγαλμάτω ν, ές ών πεντήκοντα έκ τοΰ Παρθενώνας, καί τά  έπώ- 

λησεν εις τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν άντί τρισμυρίων καί πεντακι- 

χ ιλ ίω ν  λιρών, ό ψυχρός άρχαιοκάπηλος ! Προφητική τις φωνή, ή 

φωνή εκείνη ήτις είς μόνας τάς μεγάλας ψυχάς όμιλεϊ, δέν τόν έλε

γε  καθ’ 8ν καιρόν έσύλει τόν Παρθενώνα, δτι τοΰ Περικλέους καί 

τοΰ Φειδίου τά  τέκνα, τά  όποια έβλεπε τότε σιγώντα, διότι έφη»
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μοΰντο άπό τής τυραννίας τόν δάκτυλον, θέλουν μ ετ  ού πολύ άνε- 

γερθή καί συνταράζει καί αύτήν τήν ψυ/f a v  κόνιν του, άπαιτοΰντ« 

τά  πατρικά των κληρονομήματα; Λεν πραέβλεπεν ότι συνέλευσις 

Ελλήνων ήθελε π ο τεύ π ' αύτάς τάς στήλας τοΰ Παρθενώνος ζητή

σει ά~ό τήν μνήμην του λόγον περί τής άπειροκάλου κολοβώσεως 

τών αριστουργημάτων τά  όποια ή οικουμένη έθαυμαζεν; “Ο / ι ! ου

δέ τοϋ μέλλοντος άποκάλυψις, ούδέ τοϋ παρελθόντος εύλάβεια δέν 

τόν άνεχαίτισεν. Α λλ’ ώς διαιωνίζων τήν μνήμην τής καταστρε

πτικής του παρόδου, η ώς τό άντίτιμον έκτίων τών ατίμητων θη

σαυρών τούς όποιους ήρπαζε, υψωσεν έν τώ  μέσω τής Αθηναϊκής 

αγοράς τόν προπετή εκείνον πύργον, δςτις μάλλον έφυβρίζει είς τά  

παρελθόντα μας δυστυχήματα, άπό τό Μουσουλμανικόν τοϋτο προ

σκυνητήριον τό έπικαθήμενον έπί τοϋ Παρθενώνος, τό όποιον όμως 

θεία δίκη κατακρημνίζει ένω εκείνος έγείρεται. Αφού δ ’ έτελείωσε 

τό έργον τής καταστροφής, ά<ροϋ τά .μ έν  άφήρεσε, τά  δε διέσχισε 

διά ποίονος, τά  δέ κατεκρήμνισε καί συνέτριψεν, ώς ό έπεμβαίνων 

νικητής ό στιγματίζων τόν εχθρόν τόν όποιον κατέβαλεν, ενεχ ά

ραζε καί ά Λόρδος έαυτοϋ καί τών συμβοηθών του τά  ονόματα είς 

μίαν τών στηλών τοϋ γυμνωθέντος ναοϋ. Α λλ’ ότε ή 'Ελλάς άνέ- 

στη διαμαρτυρομένη ένόπλως καθ ό'λων της τών δυναστών, καί 

καθ όλων της τών άρπάγων, καί ή Ακρόπολις πολιωρκείτο άπό 

Ελληνικόν στρατόν i τις ά’ρα δαίμων, ποία νέμεσις, ποιος θείος 

δάκτυλος ώδήγησε τήν πρώτην βόμβαν τώ ν 'Ελληνικών πυροβό

λων · Δ ιότι εύθύ κατά  της στήλης έκτοξευθεΐσα, άπέπλυνε τοΰ 

Παρθενώνος καί τής Ελλάδος τό  πρώτον αίσχος, καί άπέκοψε πα- 

ραδόξως τοϋ Λόρδου τό δνομα.

Περί δέ τών Ελλήνων οιτινες τότε ήσαν θεαταί της βεβηλώ- 

σεως ταύτης τού Παλλαδίου των, άνέφερον οί περί τόν Λόρδον “Ελ- 

γιν είς τήν βουλήν τής Αγγλίας, δτι έμεινον αδιάφοροι καί ανάλ

γητοι είς τά θέαμα τοϋτο, καί έσιώπων χρηματίζοντας παρά τών 

έπιδημούντων ξένων. Κ αί τ ί  μέν ήσθάνθησαν ή είπον οί τότε, ότε 

ό ανεξάρτητος λόγος έτιαωοείτο ‘ά  θάνατον, καί τό νενναίον αί-
9*
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σθημα ώς έγκλημα έθεωρεΐτο, δέν θέλομεν νά τό έξετάσωμεν ση'με- 

ρον, άν καί πολλούς έχωμεν μάρτυρας, δτι κα ι διαμαρτυρήσεις έν

τονοι έγινον, καί πολλά  γενναία έχύθησαν δάκρυα. ’Αλλ’ ήμεΐς, οί 

έλευθέραν μέν εχοντες τήν φωνήν διά  νά παρρησιαζώμεθα, αδε

σμεύτους δέ τά ς χεΐρας δ ιά  νά πράττωμεν, ήμεΐς ας κηρύξωμεν 

δημοσίως, ώςτε ν’ άκουσθ·?) μέχρις όπου γενναϊαι καρδίαι γενναίως 

φοονοΰσιν υπέρ 'Ελλάδος, δτι βαθέως συναισθανόμεθα τήν γενομέ- 

νν,ν έςύβρισιν εις τό Ελλάνικόν έθνος, τό όποιον, διότι έδυστύχησε 

ποό διακοσίων έτών, έθεωρήθη ώς άπόκλνιρον ή ώς μή ον έν τοϊς 

ζώσιν, δτι μέ φρίκην μας βλέπομεν άκροτηριασθέν εν των αριστουρ

γημάτων τής τέχνης, καί καταστραφέν εν τώ ν μνημείων της αρ

χαιότατος, καί συλλέγοντες ώς άδάμαντα πά ντα  του λίθον, παν 

του σύντριμμα ώς κειμήλιον, άς στήσωμεν περί αύτό διά νά τό 

άναστησωμεν τά ς αύτάς έκείνας μηχανάς καί τά  αύτά εκείνα 

ικριώματα μέ τά  όποια ό Λ. *Ελγιν κατέλυε τόν ναόν, καί ή Ευ

ρώπη μάρτυς τών έργων μας, άς κρίννι τίνος αί προσπάθειαι είναι 

εύγενέστεραι καί άςιώτεραι τής συμπαθεΐας καί συνδρομής της. 

’Α λλά  τ ίλ έ γ ω  νά άναστησωμεν! Ποία έπαγωγός ελπίς μ ’ά πατά · 

’ΐδοΰ ήμεΐς πλήρεις ενθουσιασμού, ίδού οί φίλοι δλοι τής άρχαιό

τητος καί της τέχνης έτοιμοι νά συνεργήσωσι μεθ’ ήμών, ίδοϋ καί 

α ί προσπάθειαι ήμών μέχρι τοΰδε εύοδοθεΐσαι, καί τεσσαράκοντα 

δύο μέν σπόνδολοι άνηγερμένοι, μία δέ στήλη όλόκληρος ύψωθεΐσα 

καί τοΰ σηκοΰ α ί κατώτεραι δοκοί ήδη τεθεΐσαι* άλλ’ δταν φθά- 

σωμεν είς τόν θριγκόν, έκεΐ άνηρπάγη ή ζωοφόρος, καί άπό τ ’ αε

τώ μ α τα  άνηρπάγησαν τά  άγάλμ α τα , καί άνηρπάγησαν καί κιονό

κρανα καί τύμπανα τών στηλών, καί τό έργον μας θέλει ίσως μεί

νει διά πάντα  ημιτελές. *Αν ή τέχνη ί  ή έπιστήμη ώφελεΐτο του

λάχιστον άπό τήν κολόβωσιν ταύτην διά  τήν οποίαν άγανακτοΰ- 

μεν! Αλλ’ α ί μοΰσαι έκάλυψαν τό πρόσωπόν των θρηνοϋσαι τήν 

ημέραν τής μεγάλης αυτής βεβηλώσεως. θ ί  καλλιτέχναι τών με

ρών δλων τής γης θέλουν μάτην ζητεϊ τό έζαίσιον τοΰτο υπόδειγ

μα διά νά μανθάνωσι πώς τών μερών ή κομψότης καί εύρυθμί*
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αυναρμολογείται είς τοΰ συνόλου τήν μεγαλοπρέπειαν, ποιον δε

σμόν έδανείσθη ό μέγας Φειδίας άπό τάς χάριτας διά νά συνδέση 

τ ά  καθέκαστα ταΰτα  αριστουργήματα πρός άπαρτσιμόν τοΰ με

γάλου καί αμίμητου αριστουργήματος! Τ ί ήθελεν είπή φρίττουσα 

ή Ευρώπη, άν εύρών τις  εικόνα τοϋ 'Ραφαήλου η τοΰ ’Απελλοϋς 

καί αδυνατών νά την μετακόμισή, ήθελε κόψει χεΐρας αυτής η πό- 

δας η κεφαλάς; Ήθελε προφέρει άράς εναντίον το υ ! ήθελε τόν κη

ρύξει νέον Ή ρώστρατον! ’Α λλ’ ας σεβασθώμεν τοϋ τάφου τό δριον, 

καί άς εύφημώμεν πρός τεθνεώτας, διότι (και τοϋτο πρός συμπλη- 

ρωσιν της ιστορίας τοϋ Παρθενώνος), πρό τινων μηνών ό Λόοδος 

Εγλιν άπέθανε, καί ενώ ίσως είς τό μήνυμα τοϋτο έξιλεοΰται ή 

ενταύθα έπιπλανωμένη σκιά παροργισμένου τοϋ Περικλέους, άς μή' 

μνησικακώμεν ημείς πρός δσους είτε χαιρεκάκως είτε άκουσίως 

μας έβλαψαν, άλλ άς χαίρωμεν βλέποντες τόν Παρθενώνα μετρών- 

τα  τήν ηλικίαν του μέ μυρίας ανθρώπων ζωάς, και άνεγειρόμενον 

άφοϋ ώς άφρός χειμάρρου παρήλθον καί έσβέσθησαν είς τούς πόδας 

του αί γενεαΐ τώ ν καταστρεπτών του. Κ αί ημείς μέν ώς έπισηαο- 

τατην ύιαμαρτυρησιν κατά τής ίεροσύλου καταστροφής του άνεγεί- 

ρωμεν αύτόν σήμερον έκ τών ένόντων ερειπίων αύτοϋ, ώς άνεγεί- 

ραμεν τήν άρχαίαν έλευθέραν Ελλάδα έκ τών ένόντων λειψά
νων της. '

II δέ τών μεγάλων πράξεων φίλη ’Α γγλία, άν δέν δύναται νά 

μεταφέρω ολόκληρον τόν ναόν αύτόν είς τήν γήν της, καί μ ετ’ αύ

τοϋ δέ νά μεταφέρ-/) καί τόν κυανοϋν ούρανόν έπί τοϋ όποιου κατά- 

λευκος διαγράφεται, καί τήν διαφανή άτμοσφαίράν μας είς :)y λ.ούε- 

τα ι, καί τόν λαμπρόν ηλιόν μας δςτις τόν έπιχρυσοϊ, είς τό ύπερ- 

βόρειον κλίμα της, τότε, ώς άλλοτε βασιλείς καί λαοί έσεμνύνον- 

το πεμποντες άπό τής οικουμένης τά  πέρατα αναθήματα εύλα- 

βείας είς τόν Παρθενώνα καί τήν άκρόπολιν, άς πέμψη καί αύτή 

ως φόρον τοϋ σεβασμού της πρός τό λίκνον τοϋτο τοΰ πολιτισμού 

‘ά αρπαγέντα κοσμήματα του, τα  όποία μακράν αύτοϋ i j ουν μ>- 

κράν μονον και μεριχωτατην άζιαν, ώς καί αύτός y ωοίς εκείνων



μένει κολωβός καί άμορφος· άς συντελέση δέ, γενναιότερον μάλλον 

~η ίδιοτελέστερον έννοοϋσχ τά  άληθή τής τέχνης συμφέροντα, άς συν- 

'τελέσ·/) ώςτε ό ναός οΰτος νά άποβτί καί πάλιν παγκόσμιον τώ ν 

ύποσόφων τεχνών σπουδαστήριο*, και γενικόν υπόδειγμα τοΰ κα

θόλου καλοΰ, οθεν οί καλλιτέχναι ν άούωνται τάς ϋψηλοτέρας έμ- 

πνεύσεις των. α Πώς » εψαλλεν ΰπέρ τών αθανάτων αυτών έργων ό 

Βύρων είς στίχους ώς αΰτά αθανάτους, κ Βρετανική γλώσσα θέλει 

προφέρει ποτέ δτι το *Αλβιον έντρυφα εις τών Αθηνών τά  δάκρυα; 

. . .  ή θϊλασσοκράτωρ έλευθέρα Βρετανία αρπάζει τά  έσχατα π ε

νιχρά λάφυρα τής ψυχορραγούσες Ε λλάδος ! » (*) "Ας έλπίσωμεν 

δτ ι οί εύγενεΐς ουτοι λόγοι οί όποιοι άντι^οΰσιν 'είς παντός "Αγ

γλου καρδίαν, θέλουν βλαστήσει ποτέ τόν ώραϊον καρπόν των, καί 

άς πιστεύσωμεν δτι αί έργασίαι τής άνεγέρσεως είς τάς οποίας τό

σον έπιτυχώς ασχολούμεθα, θέλουν ύπέρ παν άλλο επιταχύνει καί 

καταστήσει πιθανήν τήν πλήρωσιν τών θερμότερων εύχών καί ήμών 

καί τών φίλων ολων τής τέχνης.

Αποπερατών ήδη τόν λόγον ^ρεωστώ νά ομολογήσω δτι τά  

μέσα τής εταιρίας μας είναι άκόμη δυσανάλογα πρός τό μέγεθος 

τών σκοπών της, πρό; έκτέλεσιν τών όποιων όμως χωρεΐ άδιστά- 

κτως καί πεποιθότως. Και τά  μέν τακτικά  μέλη αύτής είναι κατά 

τό ένεστώς ετος 391 τόν αριθμόν, τά  δ’ άντεπιστέλλοντα 1 7 0 . 

Αί Α Λ . ΜΜ· ό Βασιλεύς τής Δανίας καί ό τής Προυσίας, προσέτι 

δέ καί ή A. Β. ϋψηλότης ό διάδοχος τής Βαυαρίας έτίμησαν αϋτήν 

δεχθέντες τίτλον έπιτίμων προέδρων. Εκ τών καθηκόντων μου μέν 

είναι ν’ απαριθμήσω τ ά  ονόματα καί τινω / ολίγων παραιτηθέν- 

των. ’Αλλά προτιμώ νά τ ' αποσιωπήσω, μήπως κινηθη κ ατ αυτών 

ή υπόνοια δτι δέν ήρνήθησαν τήν έλαχίστην ταύτην συνεισφοράν 

τω ν άπό αιτίας τινάς αϊτινες άκοντας τους ήνάγκαζον, άλλ άπό 

ελλειψιν πάσης εθνικής φιλοτιμίας καί αξιοκατάκριτον αδιαφορίαν 

ποός αΰτά τά  προσφιλέστατα τοϋ έθνους συμφέροντα.

1 ·>{> ΛΟΓΟΣ·ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΪΠ Ο  ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
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Κ αί ή μέν άπό τά ς ταχτικά? συνεισφοράς συναχδεϊσα ποσότης 

άναβαίνει, έκτός τών καδυστερημάτων, είς δρ. 1 8 9 5 , 5 0  λ επ τ- 

από καθυστερήματα δε τών άλλων έτών 3 3 6  λ επ τ . 6 0 , πώλησιν 

άρχ. έοημερίδων 1 2 2 , και τάς μεινάσας πέρυσιν είς τό κιβώτιον 

4 5 6  δρ. 79  λ ., συμποσοΰται δλον τό τακτικόν έσοδον εις 2 8 1 1 ,7 .

Από δέ τάς έκτακτους συνεισοοοάς συνηχδησαν ώς ακολούθως.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς τής 'Ολάνδας, καί γενναίος τών τεχνών 

προστάτης, έπεμψεν ώς δώρον εις τήν έταιρίαν τήν ποσότητα

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 1 2 1

δρ. 4 5 4

Ή  A. Ε. ό Κ . Στρατφ. Κάννιγκ έπρόσφερε δρ. 3 0 0  

Η Α. Ε. ό Κ. Λαγρενέ . . 1 0 0

*0 Κ. Τσιστίνιας Ελληνικός έν Μασσαλία πρόξενος 1 3 0  

'Ο  Κ. ’Ανέστιος Χατζόπουλος . . 1 0 0

'θ  Κ. Χ ίλλ  "Ανδλε'ύ "Αγγλος . . 5 0

*0 Κ. ’Εδουάρδος Ούάτμανν, “Αγγλος . . 5 6 , 2 4

'Ο  Κ. Κ ιρπατράιος . .  . 44

* 0 Κ . Γίββς . .  .  4 4 , 4 0

‘θ  Κ. Γ. Λείβουργ . * 3 0

'θ  Κ. Φραγκίσκος Γουϊλέλμος *ϊρς 24

Ο Κ. Εδουάρδος Εβερέτος 6 0

‘Εν ολοις 1 3 8 2 , 6 4  ώστε τό δλον ετήσιον Εσοδον συμποσοΟναι 

ας  4 2 0 3 ,7 1 .

Προσέφερον δ ’ oxfyq  εις τήν έταιρίαν

Ο Κ. Σιλιμάνος έξ Αμερικής 5 τόμους τής έτπσττιμοναής έφτ>- 

μεώίδος τήν όποιαν συντάττει.

'Ο Κ.. Φαθγέβερ τό  σ ίγ γρ χ μ ί  τβυ wept’Ολυμπίων.

Ο Κ. ’Αλ. Κράιρτ τό περί 'Αραβικών χειρογράφων.

Ο Κ. Λεν Τέξ, τό  σύγγραμά του τής Μουσικής κ α τά  Π λά- 

τωνα.

Ο Κ . Μορέλλης τά  πρακτικά τ?,ς ’Ακαδημίας τής Γίεαπόλεως.

'θ  Κ. P lacch e  ?ν «ρυλλάδιον τώ ν χρονικών τής Γίωργικ^ς.



Ο Κ. Β. ΒΆ'λεραά 3 αντίτυπα  τοϋ πονήματός του περί τών 

στηλών τοϋ Παρθενωπός.

’Εδαπανήσθησαν δέ

Είς γραφικά μέν έξοδα, ένοίκιον, πληρωμήν κλητήρος 5 5 6 , 3 2 .

Είς τήν άνέγερσιν 4 2 σπονδύλων, ενός xtovo/pavo'j καί 2  8 δο

κών τοΰ σηκού τοϋΠαρθενώνος 2 2 9 1 ,  58· είς την κατασκευήν τών 

ικριωμάτων καί προμήθειαν τοϋ υλικού αύτών 1 1 2 6 , 18 . Είς τήν 

μετακόμισιν ωραίου καί μεγάλου αναγλύφου, τό όποιον κατετέθη 

είς τά Μουσεϊον, καί άλλας μικρας άρχαιολογικάς έργασίας εντός 

τής πρωτευοΰσης δρ. 1 9 0  λ επ τ . 2 9 · έν όλοις έδαπανήθησαν δρ. 

4 1 6 2 ,3 7 ,  ώστε μένουν μόνον ε ίςτό  ταμεΐοντής εταιρίας δραχ. 

3 9 , 3 4 . Πέποιθεν δμως αυτή ό'τι διά  τού πατριωτικού τών μελών 

αύτής ζήλου καί των γενναίων συνεισφορών τών ξένων φίλων τής 

άρχαιάτητος, ετι δέ καί διά τής πεφωτισμένης συνδρομής καί προ- 

ς-ασίας τής Β. Κυβερνήσεως, ού μόνον τοϋ Παρθενώνας θέλει αποπερα

τώσει τήν άνέγερσιν, άφοϋ έγειναν ήδη ολαι αί πολυδάπανοι προ- 

παρασκευαστικαί αύτής έργασίαι, άλλ’ δτι καί τά  λο ιπά  καί έδώ 

καί αλλαχού τής 'Ελλάδος διεσπαρμένα μεγάλα  λείψανα θέλει 

ανακαινίσει, καί μετά  τών συντελεσάντων ύπερ τής άναγεννήσεως 

τής αρχαίας πολιτικής ύπάρξεως τής 'Ελλάδος θέλει μνηαονεύε- 

σθαι καί αύτή υπό τών μεταγενεστέρων ώς πρωτουργός τής π α λ ιγ 

γενεσίας τής αρχαίας αύτής μεγαλοπρεπείας.
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Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η .

Ο ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.

§.· ι .

Ε ι σ α γ ω γ ή .

Ή  περιγραφή τοϋ διοργανισμοϋ του Προυσσιακοϋ στρατοϋ, ήέξε- 

τα σ ι; τών πλεονεκτημάτων καί ιδιοτήτων αύτοϋ είναι ΐσω; ακα

τάλληλος /.αί ολίγον ωφέλιμος είς τό Κοινόν: ακατάλληλος μέν 

επειδή δέν άμφιβάλλομεν ό'τι οί πρώτοι χαρακτήρες τοϋ διοργα- 

νισμοϋ τούτου είναι ό~ωσοϋν γνωστοί είς αύτό, ολίγον δέ ωφέλι

μος, επειδή δέν θέλει κινήσει εϊμή μόνον τήν περιέργειαν τών ιδίως 

εις τοϋτον άσχολουμένων. Μ όλα ταϋτα  αί δυσκολίαι αύται εξα

λείφονται άπό την σημαντικότατα αύτήν τοΰ ζητήματος. Πολ

λοί είναι οί εχοντες γνώσιν εντελή περί τοϋ άντικειμένου τούτου, 

δχι δμως ολίγοι οί έχοντες ιδέαν πολλά σκοτεινήν κα ί συγκεχυ- 

μένην, καί περιγραφή τις , άν καί σύντομος τοϋ διοργανισμοϋ τοϋ 

ΙΙρουσσιακοΰ στρατοϋ ήμπορεΐ νά παρουσιάσει καί είς αυτούς τους 

ειδήμονας καί βασίμως σπουδάζοντας αύτόν νεώτερόν τ ι ,  τό όποιον 

ίσως τους διέφυγε κατά τάς προηγουμένας έρεύνας τ&Μ. Πρός τού- 

τοιςδυνάμεθανάπιστεύσωμεν, οτιήάνάγνω σι; τοϋ παρόντος δέν θέ

λει περιορισθή είς μόνους τους εις τά  στρατιωτικά καταγινομένους. 

Τά στρατεύματα ενός Κράτους, εξεταζόμενα ιδιαιτέρως καί ανε

ξαρτήτως ά~ό τά  Κράτη ή σχετικώς, αλλάζουν δλως διόλου μορ

φήν. 'θ  στρατός συγκείμενος άλλοτε άπό ξένους ή αύτό/θονας 

στρατιώτας, τόϋς οποίους ή ταλαιπω ρία  καί ή ττρός τήν εργασίαν 

αποστροφή ήνάγκαζε νά καταφεύγωσιν ύπό τήν προστατεύουσαν αυ

τούς σημαίαν τής πατρίδος των, πολέμιο; η εχθρός τοϋ έθνους,



■τοϋ όποιου διήγειρε πάντοτε την αντιπάθειαν διά της ίσχυρας καί 

βαρείας καταπιέσεώς του, σύγκειται τώρα άπό τούς υίοΰς τής π α 

τρικός, οιτινες άφοΰ έκπληρώσωσι τό  πρός αύτήν y ρέος των έπα* 

νέρχονται είς τόν ιδιωτικόν βίον καί άποτελοΰσι μέρος σημαντικόν 

τοϋ έθνους. Η τάζις αΰτη οΰσα ή αυτή σχεδόν είς όλα τά  έθνη 

ισχύει περισσότερον παρ είς τά  άλλα  είς τήν Προυσσίαν, όπου ό 

στρατός σύγκειται έκ τών πολιτών. 'Ο στρατός ένταΰθα είναι πο

λιτικόν σύστημα, έπ ί τοΰ όποιου στηρίζεται ήΰπαρξιςτοΰ Κράτους, 

καί άνευ τής γνώσεως τοΰ όποιου δέν δύναταί τις νά κρίνιρ κατά 

βάθος τήν εσωτερικήν κατάστασιν αύτοΰ.

Πριν έμβωμεν είς λεπτομερείς εξετάσεις τοΰ διοργανισμοΰ τοΰ 

ενεστώτας ΠρουσιακΟΰ στρατού είναι άναγκαΐον νά έπανέλθωμεν είς 

τούς άρχαίους χρόνους καί νά έξετάσωμεν τά  πράγματα είς αυτήν 

τήν άρχήν τω ν. Είς τόν Φριδερικον τόν μέγαν χρεωστεΐ ή Προυσ- 

σία τήν άποκατάστασίν της ώς κράτος πρώτης τάξεως μεταξύ 

τών επικρατειών τής Ευρώπης. Προ τούτου ή επιρροή της ητο 

δευτερεύουσα καί άδύνατος. Διά τής κατακτήσεως τής Σιλεσίας 

και τών επαρχιών της Πολωνίας άπέκτησεν ό μέγας ούτος άνήρ 

αποφασιστικήν ψήφον είς τάς υποθέσεις τής Γερμανίας, ήτις έγνώ- 

ρισεν εκτοτε είς τόν ήγεμόνα αύτόν τόν κύριον καί άρμόδιον υπε

ρασπιστήν της καί τόν μόνον δυνάμενον νά έμποδίσν) τήν καθημε

ρινήν έπαύξησιν τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Αύστριακοΰ Οίκου.

Ο Φριδερίκος ένόησε κάλλιστα ότι έχρεώστει τήν υπεροχήν 
ταύτην τόσον είς τόν στρατόν του, όσον καί είς τήν έξοχον εύφυίαν 

το υ : β Ε π ί τοΰ στρατού έπεοείδεται τό Κράτος, ειπεν ό ίδιος, ώς 

β ό κόσμος έπ ί τών ώμων τοΰ *Ατλαντος » γνώμη της οποίας 

ή άλήθεια αναφαίνεται ένόσω ό διοργχνισμό; τοΰ στρατοΰ συμ

φωνεί μέ τήν εποχήν. Α λλ’ ό Προυσσιακός στρατός ήτο τότε 

μηχανή, διά τής όποιας χάριν τών μεγάλων του προτερημάτων 

καί τής εκτάκτου υπεροχής του ήξιώθη ό Φριδερίκος τών λαμπρό

τερων αποτελεσμάτων, καί τήν όποιαν διεύθυνεν ύ π ’ αύτόν μ ία
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τάξις άνωτέοα, χαίρουσα μόνη όλα τά  προνόμια, ή ευγένεια. Πα- 

ρήλθον οί χρόνοι καί ό στρατός της Προυσσίας, μένων είς τν-,ν όποιαν 

ό Φριδερίκος τόν άφησε κατάστασιν, εύρέθη έξαίφνης εκτεθειμένος, 

ενώπιον τής γαλλικής Επαναστάσειος, ενώπιον δηλαδή ιδέας, τήν 

όποιαν δέν ήδυνήθη νά καταλάβϊ), πεποιθώς άπό άφροσυνην μάλ

λον είς τήν σταθεράν υπεροχήν του καί στηριζόμενος έπ ί τών με. 

γάλων στρατιωτικών του γνώσεων ! Αί δυστυχίαι τάς οποίας υπέ- 

φερεν ό Προυσσιακός στρατός είς την πάλην του έναντίον τής έπα- 

ναστάσης Γαλλίας δέν έξήρκεσαν διά ν’ άποδείξωσιν είς αυτόν ότι 

αί έποχαί δέν ήσαν πλέον αί αύταί, άλλ’ ότι άπήτουν διοργανισμόν 

έον έπιστηριζόμενον έπί κανόνων άναλόγων μέ τό πνεύμα τοϋ 

αΐώνος· κακώς έξηγοϋντες τά  α ίτια  τής άποτυχίας των καί άπο- 

δίδοντες αύτά εις λάθη τής διοικήσεως τών στρατευμάτων, είς τήν 
βραδύτητα τών συμμάχων, είς τήν άκρασίαν τοΰ καιρού καί είς 

άλλους άπερισκέπτους λόγους, οί π ιστοί οπαδοί τών κανόνων τοϋ 

Φριδερίκου καί τής Τακτικής έμπειροι στρατηγοί έξηκολούθουν ν’ 

άπομακρύνωνται άπό τήν αλήθειαν καί νά ύποκύπτωσι καθ έκά- 

στην εις άπάτας. 'θ  στρατός, πιστός πάντοτε είς τάς παλαιάς 

του προλήψεις, καί μή στέργων κ ατ’ ούδένα τρόπον νά τάς άποτ 

6άλη, έμεινεν είς τήν αΰτήν στάσιν έως ότου τό μέγα  μάθημα 

τής ’ΐένας, καί ή ειρήνη τοϋ Τ ιλσίτ, ήνοιξε τους οφθαλμούς τώ ν 

ηγεμόνων τής Εύρώπης, καί κατ’ έξοχήν τοϋ Βασιλέως τής Προυσ. 

σίας, καί έδίδαξε διά τρομερών παραδειγμάτων, 6τι οί παλαιό ίδιορ- 

γανισμοί, ώς καί ή παλα ιά  Τακτική, δέν ήσαν σύμφωνα πλέον μέ 
τάς νεωτέρας έποχάς. Ή  ειρήνη τοϋ Τ λοίτ κατέστησε πάλιν τήν 

Προυσσίαν Επικράτειαν δευτέρας τάξεως· τό ήμισυ τών επαρχιών 

της ήτο κυριευμένον καί ό Ναπολέων έπέβαλεν είς αυτήν νόμον 

καταστρεπτικόν, άπαγορεύοντα τήν ΰπαρξιν στρατού ΰπερβαίνοντος 

τάς 4 0  χ ιλ .  όστις όμως ύπήρξεν άνελπίστως ή βάσις τοϋ νέοι* 

διοργανισμοϋ. Ή  Προυσσία έδυστύχει μεγάλως, καί έκ τών με

γάλων δυστυχιών της έκατάλαβε τέλος ότι ή σωτηρία της έξήρ- 

τητο άπό ένα νέον διοργανισμόν τοϋ στρατοϋ κατάλληλον μέ τάς
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ένεστώσας ιδέας. Ο στρατηγός Σαρν^όρστος ένόησε πρώτος τήν 

κατεπείγουσαν ταύτην ανάγκην, καί πεποιβώς είς τάς πείΐστάσεις 

περί της άποκαταστάσεως της ανεξαρτησίας τής πατρώος του, 

έθεσεν έπί τοΰ νόμον τοΰ Ναπολέοντος, δύο άλλους νόμους, οιτινες 

υπάρχουν ακόμη τήν σήμερον, καί συνίστανται ό μέν είς, είς τόν 

συνεχή οπλισμόν τοΰ έθνους όλου, ό δέ έτερος είς τήν κατάργησιν 

τοΰ νόμου, δυνάμει τοΰ όποιου άπεκλείοντο τών βαθαών πολλαί 

τάξεις τών πολιτών. Τό σημαντικόν τοΰ σενεχβΰς καί γενικόν 

τούτου όπλισμοΰ τοΰ έθνους έξέφυγε τήν προσο/ήν τοΰ Ναπολέον- 

τος, ή εξαετής δέ ειρήνη, διαρκέσασα άπό τά  1 8 0 7  μέχρι τών 

1 8 1 3  έστάθη έπωφελεστάτη διά τήν Προυσσίαν, ήτις έκαμε τόσον 

επωφελή χρήσιν τοΰ χροναοΰ τούτου διαστήματος, ώστε κατά τήν 

άρχήν τοΰ πολέμου εναντίον τών Γάλλων, έπαοουσιάσθη ώ ς έκ θαύ

ματος είς τό θέχτρον τής μάχης μέ στρατόν πολυάριθμον καί κα

λώς γυμνασμένοι, ό'στις αύτήν τήν φοράν, χάρις είς τήν εξαετή ει

ρήνην καί είς τούς παραδε/θεντας νεωτερισμούς, δέν ήτο πλέον 

άπλή μηχανή, άλλά σώμα ισχυρόν, συνθεμένον άπό τήν έκλετήν 

μερίδα τοΰ έθνους και έμψυχωμένον άπό τήν σταθεράν καί μόνην 

ιδέαν της εθνικής ελευθερίας.

§. Π .

Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α .

Είδομεν είς τήν εισαγωγήν κ α τά τ ίνα  εποχήν ό Προυσ<πακός 

στρατός ήρχισε νά σχηματίζεται άπό άνδρας πολίτας. "Εκτοτε 

όλοι οί πολϊτα ι είναι άναγκασμένοι νά ύπηρετώσι προσδιωρισμένον 

τινά  χρόνον, έξαιρουμένων τών είς τά  θρησκευτικά αφιερωμένων 

νέων, καί τών δί ασθένειαν τινα  κατασταθέντοιν ανικάνων διά τήν 

στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ή τών δυναμένων ν’ άποδείξωσι τήν άνα- 

πόφευκτον ανάγκην τής είς τόν τόπον τής γεννήσεώς των παρου

σίας των. Είναι περιττόν νά έξετάσωμεν διά ποίων διοικητικών 

μέτρων γίνεται ή στρατολογία, περιοριζόμεθα μόνον είς τό νά εί- 

πωμεν οτι δί έκαστον σύνταγμα υπάρχει καί προσδιωρισμένη τις
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επαρχία, ή'τις προσφέρει είς αύτό κατ’ έτος τούς αναγκαίους νεο

συλλέκτους. Ή  Κυβέρνησις λαμβάνει όλα τ ά  αναγκαία μέτρα , 

δ ιά  νά ήμπορή έκαστος νέος φθάσας είς τό εικοστόν έτος τής ηλι

κίας του ν’ άρχίζη την άπαιτουμένην υπηρεσίαν ταυ. ' ΐ ΐ  εις τήν 

υπηρεσίαν διαμονή διαρκεΐ πέντε έτη, διά τους στρατκότας τής 

γραμμής, άλλ ή ενεργός υπηρεσία διαρκεϊ μόνον δυο .ή τρία έτη 

κατά  τό Σώμα και τάς περιστάσεις, τά  δε λοιπά οί στρατιώται 

αποτελούν μέρος της εφεδρείας τοΰ πολέμου, δηλαδή είναι πάντο

τε  διαθέσιμοι καί αναγκασμένοι χρείας τυχούσης νά καταταχθώ . 

σι πάλιν είς τ ά  συντάγματα των.

Οί εύρωστότεροι άνδρες κατατάττοντα ι είς τό ιππικόν καί 

πυροβολικόν. Τό μηχανικόν σχηματίζεται ώς έπ ί τό πλεΐστον άπό 

έργάτας, τά  δε σώματα τών ακροβολιστών καί εύζώνων σύγκειν- 

τα ι κατά  μέγα μέρος άπό ανθρώπους έχοντας ές επαγγέλματος 

μεγάλην έςιν τοΰ δπλου τοΰ πεζικοΰ, ώς δασοφύλακας κτλ . Διά 

δε τήν βασιλικήν φρουράν δέν υπάρχουν προσδιωρισμέναι επαρχίας 

άλλά έτησίως έκλέγουν έξ δλων τών επαρχιών τοΰ Κράτους τους 

ώραιοτέρους καί γενναιοτέρους άνδρας. Οίπρό τοΰ είκοστοΰ έτους 

τής ηλικίας των είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν έθελονταί εισερ

χόμενοι νέοι, έχουσι τά δικαίωμα νά έκλέγουν καί τό σώμα καί 

τό σύνταγμα.

Οί διατρέχοντες τό στάδιον τών έπιστημών χαίρουν διάφορα 

προνόμια. Οϋτοι έχουσι τό δικαίωμα ν’ άναβάλλωσι τήν κατά- 

ταξίν των μέχρι τοΰ είκοστοΰ τετάρτου έτους τής ηλικίας των, επο

χή  καθ' ήν άποπερατώσαντες τάς άκαδημαΐκάς των έργασίας, δια- 

μένουσιν εν μόνον έτος είς τήν υπηρεσίαν. Τό πλεονέκτημα τοΰτο 

τό ε^ουσι γενικώς όλοι οί σπουδάσαντες είς γυμνάσια καί δυνάμε- 

νοι νά καθυποβληθώσιν είς έξέτάσεις άναλόγους μέ τάς σπουδάς 

των. Οί νέοι ούτοι ονομαζόμενοι, έθελονταί ενός έτους, μεταβαί- 

νουσι μετά  ταΰτα  ώς άςιωματικοί είς τήν εθνικήν φρουράν.

Διαρκούσης τής υπηρεσίας των είς τήν γραμμήν, δέν άπολαμβά-
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νουν κάνένα μισδόν, καί είναι αναγκασμένοι νά προμτιθεύωνται έξ 

ιδίων των δλα τά  άναγκαιοΰντ* είς τόν όπλισμόν των.

Τά συντάγματα πέμπουν έτησίως είς τήν εφεδρείαν τοϋ πολέ

μου τό  τρίτον σχεδόν τών στρατιωτών τω ν, οί όποιοι ά ντα α τα - 

σταίνονται άπό τους νεοσυλλέκτου;. Η έποχή καθ’ ην γίνεται 
ή νεοσυλλεξία, προσδιορίζεται μέ τρόπον, ώστε οί στρατιώται νά 

■ρναι καλώς γυμνασμένοι είς τήν έξάσκνίσιν τώ ν όπλων πριν άρχί- 

σωσιν οί μεγάλοι κατά τό ψδινόπωρον γινόμενοι ελιγμοί.

Λέν ήμποροΰμεν ν' άρνηβώμεν δ τ ι ό διοργανισμός ούτος τοΰ 

Προυσσιακοΰ στρατοΰ, δέν βαρύνει τά  μέγιστα την Προυσσίαν, άλλ’ 

άν έξετάσωμεν τήν γεωγραφικήν θέσιν της, καί τον βαδμόν τόν 

όποιον κατέχει μεταξύ τών μεγάλων επικρατειών της Εύρώπης, 

θέλομεν καταλάβει εύκόλως, δτι οποιοσδήποτε άλλος διοργανι- 

σμός ηδελεν είσδαι παντάπασιν ανωφελής. Πρός τούτοις ή όλιγο- 

χρόνιος διάρκεια της υπηρεσίας, ή δικαί* διανομή τοΰ βάρους τού

του, μεταξύ δλων τών πολιτών, ή είς τό ίδιον μέρος πάντοτε ινή 

διαμονή τών σωμάτων, καί πλησίον τών οικογενειών των, (ήτις μ ’ 

δλα ταΰτα, δεωρουμένη ύπό τήν στρατιωτικήν εποψίν της παρου

σιάζει πολλά ελαττώ ματα), ή καλή κατάστασις τών στρατιωτών, 

τούς όποιους μεταχειρίζονται οί αρχηγοί μέ καλόν τρόπον, ή 

ωφέλεια τέλος τήν όποιαν απολαμβάνουν έκ τούτου αί κατώ τε

ροι τάξεις ώς πρός τήν άνάπτυξιν τών νοητικών δυνάμεων, έλατ- 

τόνουσι πολύ τό βάρος τοΰτο* καί τό έθνος έπαίρεται δικαίως διά 

αύτόν τόν κυρίως στρατιωτικόν καί είς τόν πολιτισμένον κόσμον 

μοναδικόν διοργανισμόν.

§. III.

Π ρ ο β ι β α σ μ ό ς .
Θεωροΰμεν τήν λέξιν αύτήν είς τήν γενικωτέραν της σημασίαν 

καί έξετάζομεν δχ ι μόνον τόν προβιβασμόν τών αξιωματικών, άλλ 

ακόμη τήν στρατιωτικήν κατάστασιν δλων τών βαθμών τών άνω- 

τέρων τόΰ άπλοΰ στρατιώτου, καί άκολουδοΰντες τήν φυσικωτέ- 

ραν τάξιν άρχίζομεν άπό τούς ύπαξιωματικούς.
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■ ’θ  διορισμός τών ύπαξιω μχτικώ ν γίνεται άπό τόν συνταγμα

τάρχην, όστις τους εκλέγει κατά σύστασιν τώ ν λοχαγών. 'Ενας 

στρατιώτης καταγραφόμενος έκ νέου μετά  παρέλευσιν τών τριών 

έτών της άπό τόν νόμον προσδιορισμένης υπηρεσίας τ » ,  διορίζε

τα ι σχεδόν πάντοτε ύπαξιωματικός. Ο βαθμός τών ύπαξιωμα- 

τικών εις ενα λόχον έξαρτάται άπό τήν άρχαιόττιτά τω ν : καθείς 

«ΰτών ήμπορεϊ να έκτελέστι άλληλοδιαδό^ως τά  χρένι σιτιστοϋ ή 

λοχαγού τών ό'πλων (ύπαξιωματικοϋ επιφορτισμένου τήν διατή- 

ρησιν τών είς τόν λό/ον έν χρήσει όπλων). Ο λοχαγός διορίζει 

αυτούς τους ύπαξιωματικούς καί έκλέγει διά έπιλοχίαν τόν ίκα- 

νότερον, χωρίς νά λάβη ύπ’ οψιν τήν αρχαιότητα· άλλ’ ή εξωσις 

ένός έπιλοχίου καί γενικώς όποιουδηποτε άλλου ύπαξιωματικοϋ, 

δέν ήμπορεϊ νά έκτελεσθή, είμή κατά συνέπειαν δικαστικής άπο- 

φάσεως ένός στρατιωτικού Συμβουλίου.

Περιττόν νομίζομεν νά έπιμένωμεν είς τήν λεπτομερή έξέτασιν 

τής σημαντικότατος τών εις τόν στρατόν ύπαξιωματικών. ΑύτοΙ- 

σχηματίζουν στοι^εΐόν τ ι  άναπόφευκτον· ό ύπαξιωματικός δέν 

χρησιμεύει μόνον ώς προγυμναστής τοΰ στρατιώτου, μέ τόν όποιον 

βυζί,, συμμερίζεται τούς κόπους, καί ^ρεωστεϊ νά ^ναι πάντοτε 

είς αύτόν τό παράδειγμα, άλλ  άπ  αύτόν έξαρταται ακόμη ή εύ

σχημος ενδυμασία, ή πρακτική δεξιότης τοϋ στρατιώτου καί ή 

άναγκαία πνευματική άνάπτυξις αύτοϋ. Ή έπίπονος αυτη έργα- 

σία, ή'τις συνοδεύει τούς ύπαξιωματικοΰς ό'λους, είναι έπιπονωτέρα 

εις τήν Προυσσίαν. Ή όλιγοχρόνιος διάρκεια τής είς τόν Προυσ- 

σια/.όν στρατόν υπηρεσίας άποκατασταίνει αύτόν στολήν παντο- 

τεινήν, τής όποιας αί μεγαλη'τεραι φροντίδες άνήκουσιν εις τούς 

ύπαξιωματικούς. ’'Ας προσθέσωμεν εις τοϋτο ότι ό'ταν τό σύνταγ

μα εύρίσκεται έντός τινός φρουρίου, ή μεγίστη αύστηρότης τ ί ς  υπη

ρεσίας τών φρουρίων ένόνεται μέ τάς καθημερινάς του εργασίας.

Ποίαν αμοιβήν λαμβάνουσιν οί ά'νδρες ούτοι, τών όποιων τό 

έργον παρουσιάζει τόσας δυσκολίας· ποίαν άλλην αμοιβήν ήδύναν- 

το νά έλπίζωσι διά τήν άφωτίωσίν των παρά τόν προβιβασμόν ,
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άλλ’ έλπ ίς τοιαύτη δέν πραγματοποιείται ποτέ ή πολλά  σπανίως* 

και ιδού διά ποιον λόγον το περί τών ΰπαξιώματικών κεφάλαιο» 

είναι τό άτελέστερον του Προυσσιακόΰ στρατοϋ. Θέλομε* εξηγή

σει μετά  τα ϋτα , όποία είναι ή έννοια τοϋ νόμου, δστις βυγχω - 

ρεΐ εις δλας τά ς τάξεις νά φθάσωσιν εις βαθμούς αξιωματικών. 

Κ ατά  τά  παρόν περωριζόμεθα νά είπωμεν, ό'τι ό μεγαλύτερος βαθ

μός, είς τόν όποιον r,μπορεί νά φθάστι ένας ϋπαξιωματικός, είναι 

ό τοϋ έπιλοχίου. 'Η  είσοδος είς τό σώμα τών αξιωματικών είναι 

κλεισμένη, όχι άπό τόν νόμον, άλλ’ άπό τάς περιστάσεις, τά ς  

όποιας θελόμεν αναπτύξει μ ετ’ ολίγον. Ποία δε ή συνέπεια αύτής 

της διατάξεως; δτι πας άνθρωπος έχων κάποιαν άξιαν, αποποιεί

τα ι επάγγελμα παοουσιάζον μέν κόπους μεγάλους, ίόφέλειαν δέ 

κάμμίαν. Τώ ό'ντι οί στρατιώται, οιτινες έγγράφονται έκ νέου είς 
τόν στρατόν, εί'τε δέν έχουν άλλον τρόπον τοΰ ζην, ε ίτ ε  μένουν είς 

τό στρατιωτικόν, όχι τόσον άπό κλίσιν πρός τό στάδιον, άλλά 

δ ιά  νά απολαύσουν μ ετά  δωδεκαετή υπηρεσίαν θέσιν τινά  πολι

τικήν άπό τάς έπ ίπηδες προσδιωρισμένας είς την Προυσσίαν διά 

τούς παλαιούς ύπαξιωματικούς. Εν ένί λόγω ή Προυσσία πάσχει 

έλλειψιν ύπαξιωματικών, μ’ δλον δτι τ ιμ ώ ντα ι πολύ άπό τούς 

ανώτερους αξιωματικούς καί έχουσι μισθόν αρκετόν.

’Ας μεταβώμεν τώρα είς τούς αξιωματικούς, και άς έξετάσωμεν 

τίνι τρόπω γίνονται οί διορισμοί αύτών. Καθώς προείρηται είς 

τήν εισαγωγήν ή ευγένεια δέν κατέχει πλέον είς την Προυσσίαν 

άποκλειστικώς δλας τάς θέσεις τών άξιοιματικών δυνάμει τοΰ νό

μου τοΰ 1 8 0 8  ίσχύοντος άκόμη την σήμερον. Αί θέσεις αύται 

αποκτώνται διά τής άνδρίας έν καιρω πολέμου καί διά τών γνώ

σεων έν καιρω ειρήνης. ’Ημπορεΐ δέ τ ις  ν’ άπο/.τήση τάς άπαι- 

τουμένας ταύτας γνώσεις διά τών τριών διαφορετικών ακολούθων 

τρόπων· 1. διά ιδιαιτέρας σπουδής· 2 . είς τάς στοατιωτικάς σχο* 

λάς τών παίδων τοΰ στρατοΰ (Cadets). 3. είς τάς στρατιοτικάς 

σχολάς τής μοιραρχίας (tfcoles de division).
Είς τό περί στρατιωτικής άνατροφής επόμενον κεφάλαιον θέλο-
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μεν ομιλήσει περί τών δύω ρηθέντων καταστημάτων ένταΰθα δε 

περιοριζόμεθα; νά είπωμεν μόνον ότι υπάρχουν πέντε σχολαί τώ ν 

παίδων τοϋ στρατοϋ (Corps dies· Cadets),. εις τάς όποιας εισέρ

χονται νέοι, όλοι σχεδόν υιοί αξιωματικών άποροι, όπου άνατρέ- 

φονται ώς υπότροφοι τής Κυβερνήσεως μέχρι τοΰ 17 έτους τής 

ήλικίας των καί εξέρχονταν τέλος είς τόν στρατόν ώς άνΟυπα- 

σπισταί ή άνδυπολοχαγοί κατά  τά ς προόδους καί τήν επ ιτυχίαν 

τω ν εις τάς προνιγουμένας σπουδάς των. Είς έκάστην Μοιραρχίαν 

υπάρχει μ ία  σχολή έντός τής όποιας οί άνθυπασπισταί προετοιμά

ζοντα ι δ ιά  νά έξετασθώσι τά ς  αναγκαίας έξετάσεις κατά  συνέ" 

πειαν τών όποιων λαμβάνουν τόν βαθμόν αξιωματικών- Υπάρχει 

πρός τούτοι? κ α ί μ ία έξεταστική επιτροπή διά τούς μέλλοντας 

νά διορισΦώσιν άνθυπασπισταί. Μ ετά τήν έξέτασιν τής έπιτροπής 

ό έξετασθείς έμβαίνει είς τό σύνταγμα ώς άπλοΰς στρατιώτης κα ί 

ήμπορεΐ, άν ή διαγωγή του ηναι καλή, νά γεννί άνθυπασπιστής με

τά  παρέλευσιν τεσσάρων· % 2ξ μηνών* ’Εξαρτάται άπό αύτόν ν’ 

άκολουθήστι τά  μαθήματα τής ιτ/αλής ταύτης ή νά σπουδάση ιδια ι

τέρως· πλήν κατά  τήν δευτέραν ταότην- περίστασιν είναι άναγ- 

κασμένος νά μένη είς τό  σύνταγμα νά έκτελή τήν υπηρεσίαν του 

ώς ύπαξιωματικός. Ούτος όταν νομίσει τόν εαυτόν του ικανόν νά 

καθυποβλ/,θή είς τήν έξέτασιν τήν διωρισμένην διά τούς άξιωματι- 

κοΰς εξετάζεται προηγουμένως άπό τήν επιτροπήν ή'τις αποφασίζει 

αν ηναι τ ώ  ό*τι ικανός νά παρουσιασθή ενώπιον τής γενικής έξε- 

ταστικής έπιτροπής διαμενούστ,ς εις Βερολΐνον. Οί άξιωματικοί 

τοΰ μηχανικού καί τοΰ πυροβολικού μ ετά  τήν πρώτην αυτήν έξέ- 

τασιν είναι αναγκασμένοι νά καθυποβληθώσιν καί είς μίαν άλλην 

είς τήν Σχολήν τών δύω τούτων σωμάτων.

’Ας έπανέλθωμεν τώρα είς την προλαβοΰσαν παρατήρησή καί 

περί τοΰ προβιβασμού τώ ν ύπαξιωματικών. Εϊπομεν ότι υπάρ

χουν δύω εξετάσεις, ή μέν μ ία  διά τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπισ'τόΰ 

*«« ή άλλη διά  τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοϋ, εξετάσεις απαι

τούσα1. γνώσεις έπιστΜ Λνιχάί. Ο ύπαξιωματικός ό’στις έ/:·. τήν
10
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υπηρεσίαν του δέν εύρίσκεται είς κατάστασιν ν’ αποκτήσή αύτάς 

τά ς γνώσεις, επομένως ό προβιβασμός είναι είς αύτόν αδύνατος, καί 

δέν έχει κάμμίαν ελπίδα  νά διορισθή αξιωματικός παρά έν καιρώ 

πολέμου. Ο νόμος δέν απαγορεύει τόν προβιβασμόν τών αξιωμα

τικών, άλλά τούς παρουσιάζει εμπόδια λίαν ισχυρά τά  όποια δέν 

δύνανται σχεδόν ποτέ νά ύπερβώσιν.

'θ  προβιβασμός τών αξιωματικών γίνεται μόνον κατά τήν αρ

χα ιότα τα . Οί αξιωματικοί τοΰ μνιχανικοΰ καί πυροβολικού διά; 

•νά γίνωσι λοχαγοί καθυποβάλλονται πάλιν είς άλλην έξέτασιν. Οί 

προβιβασμοί τώ ν αξιωματικών είναι πολλάπεριωρισμένοι καί δ ιά  

δύω λόγους σημαντικούς· πρώτον επειδή είς έκαστον σύνταγμα 

υπάρχουν 1 7 λοχαγοί όλιγώτερον παρ δ,τ ι είς τήν Γαλλίαν, καί 

δεύτερον έξάιτίας τών μεγάλων μισθών τώ ν άνωτέρων αξιωματι

κών. Έ ν ένί λόγω  δέν υπάρχει προβιβασμός είς τήν Προυσσίαν καί 

ή  θέσις τών αξιωματικών κατωτέρων βαθμών είναι έξαιτίας τού

του άθλιωτάτ/]. Σχιηματιζομένου άκαταπαύστως τοΰ στρατοΰ 

άπό νεοσυλλέκτους καί μή υπαρχόντων καλών ΰπαξιωματικών οΐ 

αξιωματικοί υποφέρουν δλον τό βάρος τής υπηρεσίας· πρός τούτοι; 

ό μισθός των είναι πολλά  ασήμαντος καί ό προβιβασμός των λίαν 

περιωρισμένος, έπειδή μετά  είκοσι μόνον χρόνων υπηρεσίαν ήμπορεϊ 

ένας ύπολοχαγός νά προβιβασθή λοχαγός.

'Τπάρχει πρός τούτοις έκτακτός τις περίστασις καθ’ $ν έ π ιτ α - : 

χύνετα ι ό προβιβασμός τών αξιωματικών, ή α ιτία  τούτου είναι ή 

ακόλουθος. Ο ήγεμών έχει τό δικαίωμα νά πληροί τάς κενάς θέ

σεις τών αύτοχείρων άξιωματικών καί τών έξωσθέντων έξαιτίας 

της κακής διαγωγής των, δικαίωμα μέ τό όποιον άφαιρεΐ άπό τό 

σώμα τών άξιωματικών πρός ποινήν της κακής πράξεως τοϋ ένό" 

χου καί θεωρεί τρόπον τινα  υπευθύνους δλους τούς αξιωματικούς 

τοΰ σώματος. Δυνάμει τοΰ δικαιώματος τούτου ό Βασιλεύς δύνα- 

τα ι νά προβιβάζτι κατ έκλογήν τούς άξιωματικούς τούς οποίους 

έχει είς τήν εύνοιάν του χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ δψιν τήν αρχαιότη

τ α  αύτών.
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§. IV.

Στρατιωτικά Σχολαί.

Δέν άμφιβάλλομεν ό'τι ούδείς αγνοεί πόσον προχωρημένη 

είναι είς την Π ρού σ α ν  ή παιδεία είς τάς κατωτέρας τάξεις* ή 

πρόοδος αύτη χρεωστεΐται έξ ένός μέν μέρους είς τάς εκτάκτους 

της Κυβερνήσεως φροντίδας, έξ άλλου δέ είναι συνέπεια τής ανάγ

κης, ήτις, βιάζει δλας τάς τάξεις τών πολιτών νά ύπηρετήσωσι 

τό  κράτβς; Τώ οντι διαρκούσης της υπηρεσίας του, ό στρατιώτης 

ήμπορεΐ ν’ άποκτήσν) τάς άναγκαιοτέρας άρχικάς γνώσεις. Πρός 

τόν σκοπόν τοϋτον έσυστηθη,σαν αί σχολαί τοΰ τάγματος καί συν

τάγματος. Είς τά ς σχολάς ταύτας διδάσκονται δσοι τών στρα

τιω τώ ν είναι πάντων άπειροι μην εχοντες κάνέν είδος γνώσεως 

Ουτοι δέν είναι βιασμένοι ν’ άκολουθησωσι τά  μαδήματα μ ά λιστα  

γίνονται δεκτοί είς τάς σχολάς ταύτας δταν ή διαγωγή των ηναι 

κατά  πάντα  καλή. Είς τάς σχολάς ταύτας γυμνάζονται είς την 

έλευθέραν άνάγνωσιν καί εύανάγνωστον γραφήν καί διδάσκονται 

τά  στοιχεία τής αριθμητικής. Είς τάς σχολάς τών συνταγμάτων 

εισέρχονται οί πλέον προχωρημένοι στρατιώ ται καί ύπαξιω ματι- 

κοί. Είς ταύτας διδάσκουνται ακόμη καί τά  πρώ τα στοιχεία τής 

ιστορίας καί γεωγραφίας, καί οί ύπαξιωματικοί αποκτούν άλλας 

τινάς γνώσεις, αί όποΐαι τους χρησιμεύουν ακολούθως δταν κατέ- 

χωσιν πολιτικήν τινά θέσιν.

'Ομιλήσαμεν ήδη περί τών σχολών τώ ν παίδων τοΰ στρατοϋ 

(Cadets) άριθμήσαντες αύτάς. Είς ταύτας τάς σχολάς άνατρέ- 

φονται μ ’ εςοδα τής Κυβερνήσεως τ ά  άπορα τέκνα πολιτικών καί 

στρατιωτικών υπαλλήλων. 'Η  ηλικία τών εισερχομένων νέων είναι 

προσδιωρισμένη καί δέν ήμπορεΐ νά ύπερβη τους ενδεκα χρόνους. 

Ο δωργανισμός τώ ν σχολείων τής μοιραρχίας είναι, ό αύτός, ό 

βκοπός των άνεπτύχθη προηγουμένως. Υ πάρχει πρός τούτοις κα ί 

ή  σχολή τοΰ μηχανικού καί πυροβολικού διά  τούς αξιωματικούς 

τούτων τβ ν  σωμάτων καί ή σ χ ιλ ^  τού γ α  ιχοΰ x o .lt  μον  δ ιά
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-τους έπιθυμοϋντας νά τελειοποιηθώσιν είς τάς ύψηλάς έπιστημας. 
‘Εκαστος αξιωματικός μ ετά  τριών χρόνων ύπηρεσίαν καί τήν άπαι- 

τουμένην έξέτασιν, ήμπορεϊ νά είσέλθ·/) είς τόν σχολήν ταύτην 

έίς τήν οποίαν διαμένει τρία 2τη καί μ ετά  ταϋτα  εξέρχεται ώς 

καθηγητής ή αξιωματικός τών γενικών επιτελών

Έ κ  τούτων όλων βλέπομεν οτι ή Προυσσία εχει πολλά  και 

πολλών ειδών στρατιωτικά καταστήματα, καλώς διωργανισμένα 

κα ί κατάλληλα μέ τήν στρατιωτικήν κατάστασιν της, τ ά  όι?οϊα 

άν και μή φθάσαντα ακόμη είς τήν τελειότητά των καί μή δυνά>· 

μενα νά παραβληθώσι μ’ αύτά τά  ειδικά καταστήματα της Γαλ

λίας κατέχουν δμως βεβαίως τόν πρώτον βαθμόν μεταξύ τών 

στρατιωτικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

§.ν. -

Περί μισθοδοσίας καί Συντάξεως (Retraite).

Ειπομεν ήδη οτι οί μισθοί τών κατωτέρων άξιωματικών είναι 

π ολλά  μικροί είς τήν Προυσσίαν, άλλ’ είναι άνάγκαΐον νά έκθέσω- 

μεν αύτούς είς γενικόν κατάλογον διά νά γεν?, εντελώς γνωστή ή 

διαφορά ή τις  ύπάρχει μεταξύ τών μισθών τών κατωτέρων καί 

άνωτέρων άξιωματικών, ήμποροϋμεν δέ νά Οεωρήσωμεν τούς μισθούς 

τούτους ώς διωρισμένους γενικώς δί όλον τόν στρατόν επειδή τά  

τώ ν άξιωματικών έπιμίσθια τών ειδικών σωμάτων είναι πολλά 

ασήμαντα. Francs, centimes.
Ο άπλοΰς στρατιώτης λαμβάνει κατά  μήνα 9 5 0

Ο ύπαξιωματικός . . . .  15 2 0 — 2 6  6 0

Ό  έταλοχίας 

Ό  άνθυπασπιστής 

Ο άνθυπολοχαγός 

Ο ύπολοχαγός 

Ο λοχαγός 2 ας τάξεως 

' θ  λοχαγός Ια ς τάξεως

'Ο ταγματάρχης καί άντισ·
* ;
Ο συνταγματάρχης

3 8  

3 0  

107  

1 3 6  

2 2 8  

4 3 3
νταγματάρχης 6 2 7  

* .  · 1 0 2 6



■Κάνέν κράτος δέν προσφέρει εις τούς παλαιούς στρατιωτικούς 

τόσα ’πλεονεκτήματα, 6σα ή ΙΙρουσσία, πολλαΐ πολιτικα ί θέσεις 

είναι προσδιωρισμέναι δ ί αύτούς κατά  τόν βαθμόν των, όποΐαι 

τ ά  τελωνεία, ή χωροφυλακή, ή αστυνομία, ή διεύθυνσις τών τη

λεγράφων και τά  ταχυδρομεία. Οί πεπαιδευμένοι αξιω ματικο ί 

ήμποροϋν νά κατέχωσιν θέσεις ύψηλοτέρας άλλ’ είς έκάστΛ,ν θέσιν 

α π α ιτείτα ι προηγουμένη έξέτασις ανάλογος μέ τήν σημαντικότατα 

αυτής. Μετά δώδεκα χρόνων υπηρεσίαν, ένας ύπαξιωματικός, καί 

δεκαπέντε, ένας αξιωματικός, έχουν τό  δικαίωμα ν άπαιτήσωσι, 

μ ίαν τοιαύτην θέσιν r, νά τεθώσιν υπό σύνταξιν.

'θ  ακόλουθος πίναξ προσδιορίζει τους μισθούς άναλόγως μ έ  τά  

είς τήν ύπηρεσίαν ετη.

0  ΠΡΟΥΣΙ ΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. <1 3 5
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§ . ή .

Σ ρ α τ ω τ ίχ ή  ά ια ζα α σ ία .

‘Υπάρχει μ ία  γενική πρόληψις διά τήν όποιαν νομ ίζουν πολλοί 

δ η  μεταχειρίζονται εις τήν Προυσσίαν τούς στρατίώτας μ έ  μεγά- 

λνίν σκληρότητα· ή ιδέα «υτη είναι πάντα  ίσβα λμ ίνη . <$ iaua'-



είναι αύστηροί, άλλά είς κάνε» κράτος τής Ευρώπης δέν έκτίθονται 

οί στρατιώ ται όλιγώτερον εις τό αυθαίρετον τών αρχηγών, ώς είς· 

■τήν Προυσσίαν. 'θ  στρατιωτικές κώδηξ ονομάζεται άρθρα τοϋ 
χο Μ ρ ο υ  (K riegsartick ie l)· άν τυχόν ό κώδηξ ουτος δέν έξαρ- 

κ ή , δικάζουσι κατά τόν γενικόν προυσσιακόν κώδ/,κα (allgem ei- 

nes L andrech t).

Διά τους στρατιώτας καί ύπαξιωματικούς υπάρχουν δύω είδη 

στρατιωτικών Συμβουλίων τό  εν διά  τ ά  συνήθη π τα ίσ μ α τα  

(S tandgerich t) σύγκειται άπό ένα λοχαγόν ώς πρόεδρον, δύω ύπο- 

λοχαγούς, δύω άνθυπολοχαγούς, δύω λοχίας καί δύω δεκανείς καί 

άπό έ'να άπλοϋν στρατιώτην, άν ό ένοχος είναι στρατιώτης. Αί 

αποφάσεις κυροΰνται η άκυροϋνται άπό τόν αρχηγόν της Μοιραρ-

7>«·
"Ολα τά  σημαντικά εγκλήματα δικάζόυνται άπό τό στρατιω τι

κόν συμβσύλιον (Kriegsgericht), τά όποιον σύγκειται άπό ένα 

«νώτερον αξιωματικόν, ώς πρόεδρον, καί άπό τρία μέλη έκάστου 

βαθμοϋ μέχρι τοϋ βαθμού τοΰ κατηγορουμένου. Αί αποφάσεις έπι- 
κυροΰνται άπό τόν 'Ηγεμόνα. Οί είσηγηταί τών στρατιωτικών 

συμβουλίων είναι νομικοί, οί δέ τών άλλων συμβουλίων (Stand
gericht) είναι άπλώς αξιωματικοί.

Αί ποιναι τών ΰπαξιωματικών συνίστανται εις τόν φυλακισμόν, 

την κατάταξιν είς τ'ογ J 0 jo r  ti)c ποινής  (Com pagnie de d isci

p lin e  g tra fsec tio n ) τήν εξωσιν άπό τόν στρατόν, καί κατά  συνέ

πειαν αύτης είς την καταδίκην είς δεσμά. Εκτός αύτών τών ποι

νών, αϊτινες προσδιορίζονται άπό  τά  συμβούλια, υπάρχουν καί άλ. 

λ α ι μικρώτεραι διά τά  συνήθη πτα ίσματα . Η μεγαλύτερα ποινή 

■τήν «ποίαν ήμπορεΐ νά δώσ-ρ ενας λοχαγός είναι τριών ήμερων φυ. 

λακισμός καί 15 ήμερών ένας συνταγματάρχης. Αί μεγαλήτεραι 

π  οιναι άπαιτοΰσι τακτικήν δίκην.

Διά τούς άξιωματικούς υπάρχει παρομβίως εν στρατιωτικόν 

συμβούλιον (Kriegsgericht) τό δποΐον σχηματίζεται άναλόγως μέ 

τον βαθμόν τοϋ.ένοχου. > · · ■ · .
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Αί irowat τών αξιωματικών εινα» 6 περιορισμός, ή φυλ.άκισις είς 

φρόύριον καί ή έξωσις. Ο περιορισμός συνίσταται μόνον εϊς τό νά 

μέννι τ ις  είς τόν οίκόν του έπί λόγω τιμάς· α ί επισκέψεις τώ ν 
φίλων είναι συγχωραμέναι. “Οταν ένας αξιωματικός καταδικάζε

τα ι νά μέννι διά μερικόν καιρόν είς εν φρούριον στερείται τοΰ ήμί- 

Χίεως τοΰ μισθού του, διαταρών τήν αρχαιότητά του· άλλά άν τύ

χη  ή σειρά του νά προβιβασθή ένώ εΰρίσκεται είς τήν φυλακήν τόν 

άφίνουν κατά μέρος καί προβιβάζουσι τόν μ ετά  ταΰτα άρχαιότε- 
ρον. Κ ατά  συνέπειαν δέ της έξώσεως ενας αξιωματικός δέν ήμπο- 

ρεί ποτέ νά έπανέλΟη είς τόν στρατόν ή σημαντικότης τής π ο ι

νής έξαρτάται τότε άπό την βαρύτατα τοΰ έγκλήματος. Αί πει- 

θαρ/ικαί ποιναί είναι σπανιώταται διά  τους αξιωματικούς καί ού- 

δεις αρχηγός όποιουδήποτε βαθμοΰ ήμπορεΐ νά διορίση περισ

σότερον άπό έξαήμερον περιορισμόν, καί αύτό μόνον έπί έπαναλή- 

ψ/ει τοΰ πταίσματος.

Τά συμβούλια τάς τιμής (E h ren g erich t) δικάζουσι τά  π τα ί

σματα, τά  όποϊα δέν προεΐδεν ό νόμος καί τά  όποια προσβάλλου- 

σι τήν τιμήν ένός άξιωματικοΰ. Πας αξιωματικός έχει τό δικαίω

μα  νά άπαιτήσνι τήν σύστασιν ένός συμβουλίου τιμής, διά νά 

■κρίν*/) τήν διαγωγήν ένός συναδελφοΰ του. Αί ποιναί τάς όποιας 

δίδει τό συμβούλιον τής τιμής εΐνκι αί έξής. Πρόσκαιρα εμπόδια 
προβιβασμού, μετάθεσις άπό ένεογατικήν υπηρεσίαν είς ύπό σύντα

ξιν καί ?ξωσις τέλος άπό τόν στρατόν. Ο Βασιλεύς εγκρίνει ή 

άπορρίπτει τήν απόφασή, ό ένοχος έχει τό δικαίωμα νά κάμτι 

εκκλησιν τής ύποθέσεώς του είς έν άλλο σώμα αξιωματικών.

§· VII.
Εθνική Φρουρά (Landn'ehr).

Μάς μένει τώρα νά έξετάτωμεν τό σημαντικώτερον μέρος τοΰ 

Προυσσιακοΰ στρατοϋ, τήν εθνικήν φρουράν, ή'τις διαιρείται είς φρου

ράν πρώτης καί δευτέρας χροσχΛήσεωc (L andw er e rs iten  u n d  

Ew eiten A ufgebotes). 'Η  φρουρά τής πρώτης προοοχΛψως σχη-
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u  38 Τ) π ρ ο η ,ϊίΑ Κ Ο Σ  ς τ ρ α τ ο ϊ .

μ α τίζε ι την κυρίως εθνικήν φρουράν. Μέλλοντες νά έξετάσβμεν 

έκαστον σώμα [Μερικώς, άς κάμωμεν τινά  παρατήρησιν, δτι πάς 

στρατιωτικός, μ ετά  πέντε χρόνων υπηρεσίαν είς τήν γραμμήν καί 

τήν εφεδρείαν τοϋ πολέμου, φθάσας δηλαδή είς τό 2 5  ετος τής 

Λλιχίας του, έμβαίνει είς τήν εθνικήν φρουράν καί διαμένει είς αύ

τήν έως τά 3 2  ετος τής ηλικίας του καί πάντοτε είς τό  ίδιον 

βώμα.

Είς τό πεζικόν τής εθνικής φρουράς ό αριθμός των συνταγμάτων 

είναι ό ίδιος καθώς καί είς τήν γραμμήν. Η σύνθεσις, ή διαίρεσις, 

κ α ί ό αριθμός τών ανθρώπων δέν διαφέρουν διόλου, ’ΐΐξεύρομεν δτι 

έκαστον σύνταγμα τής γραμμής δέχετα ι τους νεοσυλλέκτους άπό 

μίαν προσδιωρισμένην επαρχίαν, ή ιδία επαρχία προμηθεύει τόν 

άναγκαΐον άριθμάν τών νεοσυλλέκτων διά τά άτιστοιχοϋν σύνταγ

μ α  τής ϊθνικής φρουράς, δηλαδή οί άποπερατώσαντες τήν υπηρε

σίαν των είς τό σύνταγμα τής γραμμής εισέρχονται είς τό σύν

τα γ μ α  τής εθνικής φρουράς. ’Εκτός τούτου οσαι έξ αύτής τής 

επαρχίας (οί έθελονταί π .  χ .)  είχαν εκλέξει έν άλλο σύνταγμα 

τής γραμμής, είναι αναγκασμένοι νά καταταχθώσιν είς τήν έθνι' 

χήν φρουράν τής επαρχίας των.

"Η επαρχία διαιρείται είς τρία μέρη, έκαστον τούτων προμηθεύει 

τους αναγκαίους νεοσυλλέκτους πρός σύστασιν ενός τάγματος. ’Από 

τούς Αξιωματικούς οί μόνοι, οιτινες είναι μόνιμοι καί πάντοτε είς 

ενέργειαν είναι ό ταγματάρχης καί ό υπασπιστής αύτοΰ.

Κ ατά  τά θέρος οί στρατιώται τής εθνικής φρουράς είναι βιασμέ, 

νοι νά παρουσιάζωνται τάς κυριακάς με ένδυμα πολιτικόν είς τήν 

γενικήν έπιθεώρησιν τών λόχων. Τά φθινόπωρον τά  συντάγματα 

σχηματίζονται καί έχουν γυμνάσια 15 ήμερων τά  όποια έξαρ. 

κοϋσι διά στρατίώτας ΰπηρετήσαντα; ήδη 3 όλοκλήρους χρόνους. 

*Οταν ό στρατιώτης τής φρουράς ηναι είς ενέργειαν πληρόνεται κα ί 

τρέφεται καθώς ό στρατιώτης τής γραμμής. 'Η  στολή είναι σχε

δόν ή  «ύτνί

'ϋκαστος ί-π ε«ς έ«β*ίνει είς τά ιππικόν τής φρουράς, τά όποιον



βΰγκειται άπό συντάγματα λογχιστών. Τό ιππικόν τής έθνικής 

φρουράς διαιρείται μόνον εις ίλας καί έχει ώς τό πεζικόν έν ετή

σιον γυμνάσιν 15  ήμερων. Αί έπαρχίαι προμηθεύουν τούς πρός τ ά  

γυμνάσια τα ΰτα  αναγκαίους 'ίππους καί ή Κυβέρνησις πληρόνει 4 

φρ. τήν ήμέραν, είς τους ίδιοκτήτας αύτών διάέκαστον ίππον. Η 

εθνική φρουρά δέν έχ6ι πυροβολικόν έπειδή έκαστος πυροβολιστής 

μένει εί; τήν διάθεσιν τής κανονοστο ιχίας του μέχρι τοΰ 3 2  έτους 

τής ήλικίας του. Τό σώμα τών άξιωματικών τών διαφόρων όπλων 

συντίθεται καθώς καί εις τήν γραμμήν. Σ χηματίζεται πρός τούτοις 

έν μέρει έκ παλαιών αξιωματικών και ένμέρει έξ έθελοντών. "Οταν 

ό στρατιώτης τής φρουράς έκτελ·/) τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν του 

ύπόκειται εις τούς στρατιωτικούς νόμους, έκτος δέ τής υπηρεσίας 

του εις τούς πολιτικούς, 'θ  μισθός τώ ν υπαλλήλων αξιωματικών 

τής έθνικής φρουράς έξαρταται άπό τήν θέσιν του.

'Η  έθνική φρουρά τής δεύτερος προσκλήσεως σχηματίζεται άπό 

δλους τους στρατιώτας τής έθνικής φρουράς τής πρώτης προσκλή

σεως, τούς φθάσαντας είς τό 3 2  έτος τής ήλικίας των. Έν καιρώ 

ίίρήνΥ,ς ή υπηρεσία των συνίσταται εις -μίαν έτησιον παρουσίασιν, 

έν καιρώ πολέμου σχηματίζονται ώς ό λοιπός στρατός καί χρη- 

βιμεύουν εις τήν ΰπεράσπισιν τών φρουρίω», ένώ ή φρουρά τής 

πρώτης προσκλήσεως ακολουθεί τόν στρατόν.

Δέν έχομεν άλλο τ ι  νά προσθέσωμεν άναφερόμενον εις τόνδ top- 

γανισμόν τοΰ προυσσιακοΰ στρατοϋ· έλπίζομεν ότι ή περιγραφή αδ- 

πτι άν καί πολλά σύντομος καί έλλειπής ούσα θέλει δώσει μίαν 

μικράν ιδέαν περί τοΰ άντικειμένου τούτου, 'θ  διοργανιβμός ούτος 

-έχει τ ά  ελαττώ ματα  καί πλεονεκτήματα του, έκαστος στρατιω τι

κός βλέπει τά ς ελλείψεις του αί όποιαι συνίστανται ά . είς τήν 

κατάστασιν τώ ν ύπαξιωματικών β.' είς τούς προβιβασμούς γενικώς 

καί γ .' είς τήν μονιμότητα τών σωμάτων, συνέπεια επιβλαβής 

προκύπτουσα έκ τοΰ συστήματος τής νεοσυλ.λεξίας κ ατ’ έπαρχία/ν.

Αλλά θεωρούμενο; ύπό τήν πολνπκήν και οικονομικήν έποψίν
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ό διοργανκτμός ούτος είναι μοναδικός καί ό καταλληλότερος διά 

τήν Προυσσίαν, επειδή έγεννήθη άπό τάς άνάγκας τοΰ Κράτους 

καί έκανονίσθη κατ’ αϋτάς. Ολαι αί παρατηρήσεις, τάς όποιας 

εκαμ,αν κατά τοΰ γενικοΰ τούτου όπλισμοΰ μηδενίζονται, άν π α - 

ρατηρνίσωμεν τά  πράγματα  έκ τοΰ πλησίον. Τώ δντι ή Προυσσία 

εχουσα τήν πλέον δυσάρεστον θέσιν, διηρημένη είς δύω διαφορετικάς 

μερίδας, περικυκλωμένη άπό ισχυρόν γείτονα, καί μή εχουσα εν έσω- 

τερικόν σημεΐον κ ατ’ εύθεϊαν άπέχον άπό τ ά  σύνορα περισσότερον 

1 6  μιλλίων, δέν ήδυνήθη νά εύρη άλλον τρόπον τοΰ νά ελάττωση 

τάς ελλείψεις της παρά εχουσα πάντοτε ικανόν καί έτοιμον ς-ρατόν.

’"Αν πρός τούτοις παρατηρήσωμεν, δτι ή Προυσσία, μολονότι βια

σμένη νά εχν) πάντοτε μεγάλον στρατόν, διατηρεί μ ’ δλον τοΰτο 

στρατόν όλιγώτερον άπό δλας τάς άλλας σημαντικάς επικράτειας 

τή ς Ηπείρου, καί δτι αύται αί δυνάμεις έξαρκοΰσι διά τήν άποκα- 

τάστασιν τής ισορροπίας, θέλομεν καταλάβει πόσον καλόν είναι 

τό σύστημα τοΰτο.

'Η  Προυσσία έξοδεύει, λέγουν, διά  τό  στρατιωτικόν ταμεϊον 

υπέρογκους ποσότητας' άλλά τίς άγνοεΐ σήμερον πόσης δαπάνης 

χρήζουσι τά  μόνιμα στρατεύματα. Μόνη ή Προυσσία δέν υποφέρει 

τό βάρος τοΰτο. Κ ατά  ακριβή υπολογισμόν τό στρατιωτικόν τα- 

μεϊον δαπανα 4 0} 10 0  τών εισοδημάτων τοΰ Κράτους, ένώ είς 

« λ λα  Κράτη τά  έξοδα τοΰ στρατοΰ απορροφούν τό ήμισυ καί πε- 

ρίπλέον τών εισοδημάτων.

"Οσον διά τήν όλίγην διάρκειαν τής υπηρεσίας, έκ τΐ,ς οποίας 

ήιιποοεΐ τις  νά ύποθέση, δτι ό στρατός δέν είναι καλώς γυμνασμέ

νος, δστις παρευρέθη είς γυμνάσια τών προυσσιακών σωμάτων, θέ

λει ομολογήσει ευκόλως; δ τ ι ή κατηγορία αυτη δέν εχει κάμμίαν 

βάσιν καί oTt οί ελιγμοί καί αί κινήσεις αυτών είναι ίσως α π ε

ναντίας λίαν προϋπολογισμένοι καί συμμετρικοί.

II έθνική φρουρά παρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτήματα είς την 

Προυσσίαν. 'Οποια πλεονεκτήματα, οποίας ώφελείας παρουσιάζει
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κατά γενικόν τρόπον πασα εθνική φρουρά, τις είναι ό καταλληλό

τερος διοργανισμός αυτής δί εν Κράτος, είναι ζητήματα σπουδαία, 

των οποίων ή λύσις υπερβαίνει τάς δυνάμεις μας, παρατηροΰμεν 

μόνον, οτι ή πολιτική και στρατιωτική ένός Κράτους κατάστασις, 

τά  δύο τής κοινωνίας στοιχεία, πρέπει νά συνδέωνται μεταξύ των 

δ ιά  τής έθνικής φρουράς, απαράλλακτα ώς συνδέονται οί λίθοι θό 

λου διά  τοΰ φυράματος τής άμμοκονίας.

Ν. Μ.
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Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Κ α τα ο χ ΐν η  τοΰ ΐίζονς ήτοι ζνόίον.

Τρία τινα άπαιτοΰνται διά νά μεταβληθώσιν είς 6ςος τά  πνευ

ματώδη υγρά· πρέπει 1. νά εύρίσκωνται εϊς συνάφειαν μετά τοΰ 

άέρος· 2 . νά έχουν θερμότητα τινα· 3 . νά περιέχωσι ζύμην τι- 

νά. 'Οσον περισσότερον είναι αναπεπταμένα τά  περιέχοντα τά 

ύγρόν αγγεία, τόσον καλύτερα έκπληροϋται τά πρώτον. Κ αταλ

ληλότερα θερμότης είναι ή τών 3 0  μέχρι 35  βαθμών τοϋ έκα- 

τοβάθμου θερμομέτρου. 'Ως ζύμην δέ συνήθως μεταχειρίζονται 

προζύμιον όξυνέν τών αρτοποιών, άρτον νωπάν βρεγμένον με οξο; 

δριμΰ, οξικόν όξύ.

Το όζος γίνεται έκ διαφόρων ΰγρών πνευματωδών, άλλά τά έκ 

τοϋ οίνου όζος είναι πάντων άριστον.

Πράς κατασκευήν τοϋ όξους μεταχειρίζονται πίθους δρυίνους 

έχοντας είς τήν κορυφήν δύο όπάς· ή μ ία , εχουσα παλαιστής διά- 

μετρον χρησιμεύει, είς τά νά γεμ ίζετα ι καί κενούται ό πίθος* ή μι- 

κροτέρα καί παρά τήν πρώτην κείμενη παρέχει είσοδον είς τον 

αέρα, δταν ό πίθος γεμ ίζετα ι.

Πριν έγχύσωμεν τον οίνον είς τόν πίθον, πρέπει νά τάν καθαρί- 

σωμεν· τούτο δέ γίνεται βαλλομένου τοΰ οίνου είς δοχεία πλήρη 

τεμαχίω ν φηγοΰ (hiitrc) συμπεπιεσμένων, έφ’ ών κατακάβηται 

•α ιλύς· άφ’ οδ ό οίνος μείνει ολίγον καφόν,τάν σύρουν διά σωλίνος 

προσαρμοζομένου εις τά κάτω μέρος τοΰ δο χε ία .

Μετά τα ϋτα  ανοί πώ οιεινα ι νεοπαγείς,βράζουν όξος δριμύτατον 

και πληροϋςι τά τρίτονκντών καί τό αφήνουνέβδομάδαμίανήσυχον·



έπί τούτου δέ τοΰ ίζους προσθέτουν διαδοχικώς τόν οίνον. Συνήθως 

έγχέουσιν οίνου καθαρισμένου ώς είρηται δέκα λίτρας· μετά  όκτώ 
ημέρας, άλλας τόσας καί ούτως εφεξής άπό όκτώ είς όκτώ ημέρας 

εγχέονται άνά δέκα λίτρα’, έώς ού νά πληρωθή ό πίδος μέχρι τοΰ 

ήμίσεως· τότε μετά  όκτώ ήμ-έρας έξάγουσι 4 0  λίτρας, καί. τάς 

άναπληροΰσι πάλιν μέ δεκαλίτρους εγχύσεις οίνου καθ’ όκταημέ

ριαν γινομένας, καί πάλιν μετά  όκτώ ν,μέρας έξάγουσι 4 Ο άλλας 

λίτρας καί προχωροΰσιν ούτως έξάγοντες καί άναπληροΰντε; αδια- 

κόπως. Επειδή δμως κατακάδηται πάντοτε μέρος ϊλύος καί τρυ

γάς και εμποδίζει τήν άναζύμωσιν, ανάγκη είναι άπό καιροΰ είς 

καιρόν νά κενοΰται εντελώς ά πίδος διά νά καθαρίζεται.

Γνωρίζει τ ις  άν έγινε το οςος, βυθίζων είς τό  υγρόν ράβδον λευ

κήν καμπύλον εχουσαν τό άκρον καί άνέλκων αύτήν όριζοντείως· 

άν εχνι άφρόν λευκόν και πυκνόν σημεΐον δτι τό οςος έγινε.

Οί νέοι οίνοι δέν είναι τόσον επιτήδειοι είς οξοποιίαν οσον οί 

παλαιότεροι.

—  Λώ ρθω οιτ π τερώ ν ovrTi6J.ao{itru>r. Εις υποδηματο

ποιός τοΰ Μανδυεσέδου έκαμε τήν τύχην του ευρών τόν τρόπον 

νά διορδόνη τά  συντεθλασμένα πτερά καί νά τ ά  φέρη είς την 

πρώτην αύτών κατάστασ ιν ήγόραζε χαλασμένα δέρματα πτηνών 

καί είς όλίγας στιγμάς τά  κατέστενε λαμπρά και αλώβητα· κ ατ’ 

αύτόν δέ τόν τρόπον έπροίκισε τό ταμεϊον τής φυσικής ιστορίας 

μέ πλήθος πτηνών τά  όποια έρρίπτοντο ώς άχρηστα. Τό μυστή

ριον τοΰτο είναι άπλούστατον λάβε πτερόν γραφίδας, σύνδλασέ το 

καί συμπίεσέ το εντός τής παλάμης σου, ρίψον έπειτα τό  πτερόν 

τοΰτο εις υδωρ θερμόν καί θέλεις τό ίδή έν ροπή όφθαλμοΰ 

διορδούμενον· άφες το νά ξηρανδτ, καί τό πτερόν γίνεται ώς δτε 

ητον είς την πτέρυγα τοΰ πτηνοΰ άφ’ οΰ άφγ,ρέδχ.

Αί καλλωπίβτριαι δύνανται νά ώφεληθώσιν άπο τήν επίνοιαν 

τούτην πρός διόρθωσιν τών κοσμητικών πτερών.

■—  Ν ιο ς  τρόπος >ΐ(ζαϊηχ·.Ιο>οιας. Εις ιατρός κατώρδωίε
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να άντικαταστήση εϊς τήν μεταξοκλωσίαν το ψυχρόν άντί τοϋ 

θερμοΰ υδατος, μιγνύων είς το ίίδωρ τοΰτο διαλυτικόν τ ι  ικανόν νά 

διαλύσνι τό περιεχόμενον είς τά  κουκούλι* κόμμι· βεβαιοΰσιν δτι 

δ ιά  τοΰ μέσου τούτου, οίκονομουμένης τής καυσίμου ύλης, ή εξα

γω γή  τής μετάξνις είναι όλιγοδαπανωτέρα· μέ £ν δοχεΐον περιέ- 

χον τό διαλυτικόν υγοόν νέθει τ ις  δλνιν τήν ήμέραν· τό έσπέρας 

θολοΰται τό  υγρόν άλλά  δεν μεταβάλλετα ι καί γίνετα ι πάλιν 

χρήσιμον καθαριζόριενον διά σταλαγμού· λέγουσι δέ δτι ή οΰτω vr- 

θομένη μετάξη είναι λαμπρότερα: καί δυνατωτέρα, καί τό έργαστή- 

ριον ύγιεινότερον.

—  Σ ω λήνες udpavM xol έζ ύέ.Ιον. Πρότινος καιροΰ άντί 

ξύλινων, χωμάτινων, μετάλλινων κλ. σωλήνων διενοήθησαν νά με- 

ταχειρισθώσιν είς τά  υδραγωγεία ΰελίνους σωλήνας* ό Κ. Βρεμέν- 

τος, ύελοποιός είς τόν ελβετικόν νομόν Φριβοΰργον, έφήρ(/.οσε τό σύ

στημα τοΰτο· οί ΰέλινοι σωλήνες είναι ώς οί λοιποί κατά τό σχή

μα , τιμώ νται δέ δύο περίπου δραχμάς τό γαλλικόν μέτοον.

—  Καταστροφή αφηχων χαί μηρμύκω ν. "Ολοι γνωρίζουν 

δτι τά  άτομα φεύγουσι τό  ελαιον τής τεοεβύνθου· θελήσας νά δο

κιμάσω άν δέν προξεν·?) και θάνατον είς αύτά έπέθτ,κα είς καρπόν 

τινα  πεπτω κότα , τόν όποιον σφήκες πολλαί περιεστοίχουν, ποτή

ρι ον περιέχον βαμβακιού πόκον τερεβυνθωμένον· αί σφήκες περιε- 

βόαβτ,σαν όλίγας στιγμάς περί τό ποτήρων καί είς δέκα ή δώδε

κα  λ επ τά  δεύτερα άπέθανον έξ ασφυξίας. Είς φωλεάν σφηκών έ

χυσα ρακοπότηρον τερεβύνθου καί τήν έφραξα μέ πανί βρεγμένον 

είς τερέβυνθον καί μέ χώ μ α . τήν έπιοΰσαν σφήκες τινες αί όποΐαι 

είχον μείνει έξω τής φωλεας έπροσπάθουν περιτρώγουσαι τό χώ μα 

νά ελευθερώσουν τους συνοίκους τ ω ν  δταν όμως ήγγισαν είς τό τε

ρεβυνθωμένον πανίον, έ'φυγον παραιτηθεΐσαι τοΰ έργου· κατά  τόν 

αύτόν τρόπον έξήλειψα δλας τάς σφήκας· α ί όποΐαι είχον φωλεάς 

εις τόν κήπόν μου καί άλλα έντομα.

( Έ νός γίωπόνου καρατήρτΛς. ) 

( Ε κ  τής Γα I- ιφήμιρίόος ta r. κοινωφελών γνώσεων)
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—  Mia τών εφημερίδων της Τεργέστης έδηριοσίευσεν εσχάτως 

έκθεσιν τώ ν πράξεων της άτμοπλοϊκής Ε ταιρείας τοϋ Λόοδ κατά  

τά 1 8 4 1 , γενομένην εντός συνελεύσεως τών μετόχων την 18 

Μαί'ου, ύπό τοϋ Διευθυντοΰ Κ. Καρόλου Βρούκ. Ε κτός της έκθέ- 

σεως ταύτης ό Κ. Βροϋκ άναγγέλει δτι ή έταιοία εϋρίσκεται είς 

κατάστασιν νά διατ/ιρηση τά ς γραμμάς τάς όποιας ήδη διΛπλέου- 

σι τ ά  ατμόπλοια  τοϋ Λόΰδ, ώς και νά κανονίση όριστικώς τήν με

ταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Συρίας, ήτις άχρι τοϋδε έδούλευε 

τρόπον τινά  μόνον έκδιαλειμμάτω ν,

Πριν έπέμβη είς τήν άνάπτυξιν τών γενομένων επιχειρήσεων, 

ό Διευθυντής άρχεται λέγων δτι τά  καλά άποτελέσριατα τ ά  όποια 

έρχεται νά έκθεσή ενώπιον τών μετόχων, χρεωστοϋνται κυρίως είς 

τήν πλήρη ζήλου ενέργειαν τοϋ άντιπροσώπου της εταιρίας, Κ. 

Σαΐφερ, καθώς καί είς τους Κ. Κ . πράκτορας τής εταιρίας έν τη  

Ανατολ·/). Επομένως αναφέρει ή προκειμένη έκβεσις τ ά  έξης.

Τά διάφορα ατμόπλοια τοΰ Λόϋδ, κ ατά  2 3 2  διάπλους τους ο

ποίους έξετέλεσαν είς διάφορα μέρη έντός τοϋ 1 8 4 1 , μετεκόμισαν 

3 5 1 4 1 ,  έπιβάτας, 1 0 0 ,3 7 0  έπιστολάς, 5 6 8 8 2  στάλσεις πραγ

ματειών, μεταξύ τών όποιων, 1 9 ,1 2 5  δέματα μικρας άξίας. “Ολα 

τά  έσοδα άνέβησαν είς 7 1 7 ,2 8 8  φλωρ. άφαιρουμένων δέ τών έ- 

ξόδων δλων έμεινε περίσσευμα 1 1 1 ,8 3 9  φλωρ, τ ά  όποια έχρησί- 

μευσαν μέρος μέν είς τήν οίκονόμησιν τοϋ έλλείποντος 1 8 4 0 , μέ

ρος δέ είς τήν έλάττωσιν τής άξίας τών δέκα άτμοπλόων τά  όποια 

ήδη έχει ή έταιρία καί είς τά  όποια πρέπει νά προστεΘώσι σήμε

ρον δύο άλλα  νεόκτιστα.

Η έκθεσις άναφέρει έπ ί τέλους οτι συμφέρει είς τήν έταιρίαν 

νά συστ/ίθτί έκ νέου ό μεταξύ ’Αλεξανδρείας καί Κωνσταντινουπό

λεως διάπλους, διακοπείς ποό τίνος καιροΰ, επειδή θέλει χρησι

μεύσει είς τήν συγκέντρωσιν καί τελοιοποίησιν τώ ν επιχειρήσεων 

τή ς εταιρίας.

—  » Ο Κ. Πάυερν, ιατρό; Γάλλος διαμένων έν Λονδίνω εκαμεν



εσχάτως σημαντικήν άνακάλυψιν πρόκειται περί πειράματος ύπο. 

θαλασσίου το  όποϊον έςετέλεσε, τήν τελευταίαν παρασκευήν, έπ ί 

παρουσία άντρων επιστημόνων. Ο ιατρός τ,θέλησε ν’ αποδείξει οτι 

δύναταί τ ις  νά μείνη έ«'ι πολί> έπ ί τό νεοόν, άνευ συγκοινωνίας 

μετά  τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος* κατέβη έντός τοΰ βαπτιστοΰ λε

γομένου κώδωνος τής πολυτεχνικής Σχολής, καί εμεινεν ύπό τό  

ύδωρ άπο τάς 9 ώρας μέχρι τής μεσημβρίας. "Οτε δέ άνέβη π ά 

λιν ό ιατρός δέν έφαίνετο διόλου πάσγω ν άπό τ ά  άποτελέσματα 

τοΰ έπιχειρήματος. "Ολοι οί παρευρεθέντες είς τό άξιόλογον τοΰτο 

πείραμα συνεχάρισαν τόν ιατρόν, ό όποιος άμα λάβη τά  δ ίπλω μα  

θέλει έφαρμόσει τήν έφεύρεσίν του είς τήν ναυαγιαιρεσίαν καί υπο

θαλασσίους έρευνας»

Ο Κ . Πάυερν καιεσκεύασεν έπΐσης νέα* μηχανήν διά τους σι

δηροδρόμους· ή μηχανή αυτή, δυνάμεως 4 0  ΐπ ;;ω ν, θέλει προβαί

νει μ έ  πολλήν τα χύτητα  άνευ άτμοΰ, άνευ. λέβητος, άνευ πυρο- 

δόχης, άνευ ΰδατος· είναι δέ κα ι άδιάρόηκτος. Μετ’ ολίγον θέλει 

γίνει ή απόπειρα τής μηχανής. »
(Ε χ  τής Λ μ α Μ ί Ι α ς . )
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