
4 1

Ο Φ Α Ν 0 5
ΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΜ Μ Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Έ κδιδόμενον κ α τά  μήνα.

ΕΤΟΣ Α'. ΦΓΛΛΑΛΙΟΝ Β- ΜΑΙΟΣ.

Νε κροΛογ  Ια.
Απαρηγόρητον πένθος καί όδνντ,ρ.ά θλίψις κατεσπάραξε τάς 

ευαίσθητους ψυχάς τοΰ καλού χαί έναρέτου ζεύγους τής Κωνσ

ταντινουπόλεως τοϋ Κυρίου Τωμαζή Ράλλη καί τής Κυοίας 
συζύγου του κατά την 12 τοΰ παρελθόντος Απριλίου, ή μόνη 

θυγάτηρ αύτών ή χαριτόβρυ-^ος Ιουλία, γεννηθεΤσα έν Κωνσταν- 
τινουπόλε'ι τήν 1 2  Αΰγ. 1 8 3 4 , καί διατρίβουσα ήδη δύο ετη 
πρός έκπαίδευσίν τής είς Μασσαλίαν, άφηρπάγη άπό τάς γλυ- 

κυτάτας ελπίδας των μετα ένδεκαήμερον ασθένειαν έγκεφαλιτι- 
κοΰ πυρετού, μεταβάσα είς τάς Ουρανίους μονάς τήν 27  Μαρτί- 
υυ τοϋ τρέχοντος έτους ώραν έβδόμην προ τής Μεσημβρίας :ίς 
Μασσαλίαν περί τό δέκατον έτος τής ήλικίας της
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Συγγενείς, φίλο·., δμογενεΐς, ξί'νοι καί δλοι ά~αξάπαντες οϊ 

κάτοικοι της Κωνσταντινοπόλεως συμμετέσχυν της άπαραμυθή' 
του πίκρας θλίψεως τοΰ Κυρίου ‘Ράλλη καί τής συζύγου του, καί 

άπέδωκαν εις αύτο&ς διά της γενικής κατήφειας των καί συλ' 
λυπήσεως τόν είς τοΰς ενάρετους καί εύεργέτας τής άνθρω- 

πότητος κατά γίέος αείποτε άποδιδόμενον δίκαιον φόρον τ ις  

γενικής άγάκης καί συμπαθείας τοό Κόσμου, τον μόνον πανη

γυρικόν του δικαίου, τήν μόνην Ουράνιον παραμυθίαν, τήν όποιαν 

δ υψιστος παρεχώρησεν εις τόν ένάρετον θνητόν έπί ταυτης τής 

γής των βασάνων sa l θλίψεων. ,

Α ύτοαγ& ιος έπιτάγιος λο^ος εκφωνηθείς είς 

Μασσαλίαν ύ;το Ίωάννου Ίαωωρου Σκυλίτζη 

κατά την κηδείαν της κυρίας ’Ιουλίας Ouya- 
τρ'ος Τω/Λαζη και Μαρουκώς Ράλλη

Τά δάκρυα τά συνοδεόοντα είς τόν τάφον τοΰς νεκρούς είναι 

ό οΐχτιρμός τών ζώντων ττρ-ς τόν παυσαντα τοΰ ζήν*
Είναι ή προσφορά τής φύσεως, νίτις άκομη συντηρείται πρός 

τήν φύσιν, ήτις ήδη υποκύπτει εις φθοράν.
Είναι ίσως καί ή συναίσθησις τοΰ δτι Οποκείμεθα καί ήμεϊς 

είς αύτήν εκείνην τήν συμφοράν, είς τήν όποιαν ύπέκυψε τό ομοιον 

μέ ήμας πλάσμα.
ίίς τοιαϋτα, τά δάκρυα είναι ή άγνοτέρα υλική προσφορά 

έκ τών δσων δύναται νά προάξη άφ’ έαυτοΰ 4 άν9ρωπος.
Αλλά τά  δάκρυα τά συνοδεύοντα είς τόν τάφον τοΰς νεκρούς 

ήθελαν εϊσθαι ανεξάντλητα είς τον θάνατον φιλτάτων μας, ήθε- 

λαμεν μένει απαρηγόρητοι, άν ή θρησκεία δέν μάς έδίδασκεν 

ότι υπάρχει πε’ραν τής παρούσης ζωής αφθαρσία, αθανασία, άοι-

διότης* δτι δύναται μέν δ Ηλιο? νά δύστ) είς τόν αισθητόν δρί- 
ζοντά μας, ανατέλλει ομως είς άλλον δρίζοντα· δτι δύνανταί μέν 

νά κλεισθώσιν οί οφθαλμοί μας έπί γής, ανοίγονται δμως είς 
φώς άλλο, και φως ά ν έ σ π ε ρ ο ν .

Τοιουτοτρόπως δίδομεν τόν τελευταίο» Ασπασμόν εις τοΰς 
τεΟνε&τας, τελευταΐον ασπασμόν έπί γής, καί έπί τή πεποιθήσει 
τοϋ νά τοΰς συναντήσωμεν είς τελειότερον κόσμον, τοΰς στερού
μενα μετροΰντες τό διάστημα τής στερήσεώς των πρόσκαιρον 

καί ανεκτόν, ώς τό διάστημα μιας μεσολαβαύσης νυκτός, κατά 

φυσικόν λόγον παν δ τι φθίνει έ^ισύρει τήν συμπάθειαν μας.
0  ΐίλιος δταν άνατέλλη, μειδίασμα, άλλ’ Οταν δύη, μ ελαγ

χολία διαχύνεται είς τά  δντα.

Τό εαρ μας κατασταίνει φαιδρούς, άλλά τό φθινόπ»ρον μας 
φέρει είς σκυθροπότητα.

Λνθος γενναται, χαρά γεννατα», αλλά τό άνθος μαραίνεται, 
καί δποταν μάλιστα, καθώς συμβαίνει πολλάκις, πρόωρα έξαν- 

θήσ^, όταν τόν άνθρωπον νέον £τι τόν στερούμεΟα, τότε καί τό 

άνθος και & έν ανθεί τής ήλικίας άνθρωπος έπισύρουσ» περισ
σότερον τάς συμπαθείας μας.

έπομενως εις τήν καρδίαν τοΰ ανθρώπου είναι τωόντι καρ- 

διαλγικωτατο ς, αν οχι χαί σπαραξικάρδιος, c θάνατος παιδιού.
Δί εν εσπαργανωμενον βρέφος ίσως δέν ήθελεν ύγρανθήν 

πανταπασιν δ όφθαλρ,ός μας, ήθελεν αϋτό μ ά ς  φανή κάλυξ φ»- 

τοΰ, τοΰ οποίου μάς ν,τον ολως διόλου άγνωστον, οΰδέ τήν 

θεωρίαν του ήδυνάμεθα νά προμαντεύσώμεν, ο οδέ τήν χάριν του, 
ούδέ τήν όσμτίν του.

Αλλ άνθος, τό όποιον ήρχισεν ήδη ν’ άναπτύσσηται ί 

Ανθος, τοΰ δποίου τήν γλυκυτάτ*ν δομήν γσΟάνΟν,μεν ήδη !■ 
Ανθος, ή οψις χοΰ όποιου έμαρτύρέι τόν αίθριον καί ΐϋδαίμονα 

ουρανόν Οπό τόν δι?ο"ον έβλάστησεν.

ΔνΟος απαλόν, μειλίχιον καί εΰοαλές, όποιον ητον ή μικρά
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κόρη, την δποίαν ενώπιον μας έχομεν ήδη νέκραν, όποιον ένί 
λόγω ήτον ή Ιουλία! ! !

ίπέκυψεν, ύπέκυψεν είς τήν άνε'ίρεύνητον τύχην των μικρών 

αγγέλων, τοΰί όποιους ό θεός στέλλει ενίοτε έπί γής, ώ; άκ 

τίνας τής χάριτός του, καί πάλιν ενωρίς τοίις αποστερεί.

ΐΓπέκυψεν είς τό άδυτον μυστήριον, το λύπην μέν ήμΐν προά 

γον, τήν αθανασίαν δε έκάστοτε διαδηλοΰν.

Κατά τοιαύτης ύπερτάτης βαυλήσεως, έξ υπέρτατης καί άνε 

ξερευνήτου σοφίας πηγαζούσης, τί δυνάμεθα οί καβόλα ασθενείς 
θνητοί;

ΤΙ κατά τοιαύτης ανεκκλήτου άποφάσεως;

16  θεός ήβουλήθη ν’ άνακαλέσΐ) εν έκ τών πνευμάτων του, 
έ'κλεξε καί άνεκάλεσε τήν Ιουλίαν!

Αύτός τήν έδωκεν εις τήν γήν, είς τούς γονείς της, αύτός 
τήν στερεί άπό τήν γήν, άπό τούς γονείς της.

Δύτος τους εχαροποιησε δωρήσας, αύτός τούς τήν αποστερεί- 
άνε£ιχνίαστα τα μυστήριάτου καί ή δικαιοσύν/ί του ά π έ ρ α ν τ ο ς .

Οχι Ιουλία! οί σπαραγμοί τής Σουναμίτιδος δέν έπανέφερον 

τήν ζωήν είς τόν άποθανόντα μονογενή της.

Το δάκρυ τής ιδίας σου μητρός σταλάζον έπί τών λευκυνο- 
μενων άπό τους δωροφθόρους τοΰ θανάτου δακτύλους χείλέων σου 
καί άρδεΰον αύτά δέν ήθελε τά  ένστάξει νέαν ζωήν.

Οϋδέ τό έμπλεον άνεκλαλη'του, άφάτου, ανεκτίμητου στορ

γής βλέμμα της, ήθελε δυνηθή να έμποδίσ/ι τά  βλέφαρά σου 
τοΰ νά κλεΐσίώσιν.

Οΰδέ τό πΰρ τοΰ φιλήματος του πατρός σου νεκρασπαζομένου 

σε ήθελεν άναλύσει τόν πάγον, τον όποιον ό θάνατος τταρειση'- 
γαγεν έντός τών φλεβών τής καρδίαςσου.

Τους άφίνεις καιρίαν πληγήν, πληγήν εις τους γονείς σου, 
πλ//γήν καί είς τούς συγγενείς, οΐτινες δχι όλιγώτερον γονέων 
σέ περιέθαλψαν, ώ ίουλία!

Πλήν μήπως σύ τό ήθέλησας; ήκουσες τήν φωνήν τοϋ Π λά. 

στου σου.
Περιστερά.
Περιιτερά, άφήκες τήν κοιλάδα τοΰ κλαυθμώνος!
Ανέπτης, τούς λεγεώνων Αγγέλων υμνους άκούουσα, καί 

εσπευσες νά ψάλλης τόν τρισάγιον μαζη' των. έ'σο είς τάς φά

λαγγας των αξία των σύντροφος.

Εν μύροις, ώ τέκνον, σή ψυχή, χαΐρε ! !!

Έ τ η τ ν μ ο toy είς την Ιουλίαν Ράλλη.
ίουλία ! ώς τά άνθος τρυφερού ώραίου κρίνου;

σκληρόν δρέπανον προώρου σέ έθέρισε θανάτου*
Πριν τάς θλίψεις νά γνώρισες τής ζωής τής άνθρωπίνου, 

έγκατέλειπες τόν κόσμον καί τά μάταια καλά του.

Αλλά σύ μέν μετ’ άγγέλων άγγελος άγνή παρθένος, 
συγχορεύεις, άπολαύεις αθανάτους εύφροσύνας,

Είς τούς φιλοστόργους δμως τούς γονείς σου παρακαίρως, 
Θλιβερόν άφήκες πένθος καί φαρμακερας όδύνας.

Εν Κο>νσταντινουπόλει τήν 1 4  Απριλίου 1 8 4 4 .

ϋπό ί. Π.
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Πβλιτιχχι wrtfpta tifc Χ & ,

κ α τ α  τ ο ν ς  ε ν ' χ ά τ ο υ ζ ,  α ΰ τ τ , ζ  γ ^ ο ν ο ν ς .

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Η  &'·

Κ ά το ικο ι 8Λη< ζΓΚ νήΰον —  E t t o i  tijc Κ υ δ ^ ή σ ι ώ ς  ιων

’—  Σ^ηΛίόσΐΐς —  ΛημογερόντΙα —  / 7 ο„

■ΪΙΐενιια *—► Μστιψορία,

Π πόλις και τά  χωρία τής νήσοο Χίου περιεϊχον κατά τ ί  
1 8 2 0  έκατον ίε ϊα επ τά  χιλ ιάδας ψυχάς χριστιανών τ ί ;  Ανα
τολικής ίκ χ ϊϊ,σ ία ;, χιλίους περίπου τ ι ς  &οτ:κίς, άλλους τόσους 
Τούρκους, καί έκατόν wtpfeot> ψυχάς Εβραίων, έκ  τούτων ή μέν 
πόλις περιεϊχίν 2 5 0 0 0  ψυχάς, τά  &  χωρία της έξηκοντατέσ- 
capa τον αριθμόν 9 5  σχεδόν χιλιάδας.

ΐι πόλις κβιμενν) εις τό παραθαλάσσιον περιείχε 2 5 8 0  οικίας 

Χριστιανών τοΰ Ανατολικού δόγματος, καί ή το δινφημένη είς 

τρία τμήματα, τά όποια άνομάζοντο Λ δ ε·λ ο  6 τ  vj τ  ε ς , κα! 
είχον δύο Ονομασίας· την μίαν έκ τοΰ ονόματος τοΰ μέρους 
( ίτ ις  3 τδ *α\ ή έπ'.*ρατεστ*ρχ ), καί τήν άλλην εκ τοΰ ονόμα* 
τος τ ις  ττρωτίυούοτχ αύτών Εκκλησίας' ταΰτα δέ ησαν ή Ά  -

* * ω τ α ρ ? α  * * ‘Α δ Ο φ ό τ η ς τ ώ ν  Α γ ί ω ν  Β ι κ τ ό -  
ρ ω ν ό  έ γ κ ρ , μ ν ό ς  Μ  Ά δ . λ φ ό τ ν ) ,  τών Α γ ί ω ν  Α 
ν ά ρ γ υ ρ ω ν ^  aaS τό Π α λ  a  t. 6 κ αο ·ν  ρ ο ν ί  ί  Ά δ ε λ -  

ο ό τ » ^  τ ώ ν  Ι γ ί ω ί  *Α w<j<j<c<U ω ν . αί δέ τρεις Αδελ
φότητες ύποδιαιροΰντο είς τεσσαράκοντα £πτά ενορία; έχοΰσας 
έκαστη άνά μίαν Εκκλι,σίαν, έξηρτημένην άπό την αδελφότητα 
του τμήματος α ύ τή ς ( ') . εί; τα  πρώτα δύο τμήματα κατώκουνοί

(*) Τό ύχίριατρον πλββοί »ών ’ΕχΛ ^ιδ, Τ«ϊ ν«αου Χίου i).«Si y«i-
Tiv «Μ»» *** **» **/><>* ·ί» Ρ.-ν:τί« x«i rw«6 ir«v, eTr««;

εύπΛτρίδα* xai ol λοιποί 2μπ0ρ04 τής νήσο»/, είς δέ τδ τρίτον 

δλοι ol τεχνΐται καί έργαστηριάρχαί. Οί Χριστιανοί τοϋ Δ υτι

κού δόγματος ησαν συνοικισμένοι χωριστά αντίκρυ τοΰ φρουρίου 

εις τό μέρος τό όνομαζόμενον Φ ρ α γ γ ο π α ρ ο ι κ ί α *  0 1  δέ 
Τούρκοι πλήν ολίγων τινών οίκοόντων πλησίον τών Χριστιανών 

τοΰ Δυτικοΰ δόγματο;, καί τινων άλλων είς τό προάστειον τό 

όνομαζόμενον Ά τ ζ ι κ ή ,  κίτώκόυν δ'λοι έντδς τοΰ φρουρίου, 

δπου συνώκουν καί οί Εβραίοι* ή δέ αγορά καί τά εργαστήρια 
παντός είδους ησαν δλα είς ξεχωριστόν μέρος πλησίον τής θα

λάσσης πρό τής πόλεως.
&ς δέ πρός τά είδος τής ζωής οί Χΐοι δινιροϋντο είς έμ 

πορους, έργαστηριάρχας, τεχνίτάς, ναύτας καί γεωργούς. Οί 
εϋπαταίδαι καί οί λοιποί σημαντικώτεροι κάτοικοι τής π όλε

ως ησαν έμποροι* ό λαός έογαστηριάρχαι, τεχνϊται κάίναΰται' 

οί δέ κάτοικοι τών χωρίων ναΰται και γεωργοί.
Η υπέρτατη Α ρ χή  τής νήσου ένεχειρίζετο μέν είς Διοικητήν 

’Οθωμανόν στελλόμ,ενον έκ Κωνσταντινουπόλεως, δστις δμως 

πραγματικώς δέν είχεν είμή τήν διοίκησιν τοΰ φρουρίου, τό δ ι 
καίωμα τών είσοδημάτοιν τοϋ τελωνείου, καί τήν έπιστασίαν 

τοΰ νά παραλαμβάνν] παρά τών Χριστιανών δημογερόντων καί 
νά στέλλνι είς Κωνσταντινούπολή τόν προσδιωρισμ,ένον έτη'σιον 

φόρον τών κατοίκων δλης τής νήσου, πλήν τών Μαστιχοφορων καί 

τριών άλλων χωρίων, ό δέ φόρος οδτος συνίστατο άπό 1 5 0 ,0 0 0  

τουρκικά γρόσια, έμπίριεχομένης καί τής τιμής τών προβάτων 
καί τινων άλλων ζωοτροφιών διδόμενων κ ατ’ έτος ώς δώρον

είσ ΐς«ν Exst fii'j σννιίίειαν τοϋ νά Ιχό έχαστο; anpujTixi% πΆίτΓ,} τό 
ϊίιαίπρον ΙΙαραχλάριόν του* διάγορχι αιτία» τ:r,ozi~njt.r,'7u'j άζολούΟω; 

τον upiOaov τών Εχχ)>;σιών, ei; βαΰαόν ω ατί ζα τά  τού; ίσ χκ το ι;; χρό · 
>οϋς Α ΤΓόλι;, τώ t to o k c isu  χκί τί; Χ'-ιριν, τ ί ;  Χ ίον π ο ιίΓ χο ιί s lp iv w  

irtvrakojias



εί; τήν Οθωμανικήν Αιίλτίν' κατά δέ τά λοιπά ή εσωτερική 

διοικησις τής νήσου έςήρτητο άπό τούς κατοίκους Χριστιανούς, 

οΐτινες πολλάκις έπροκάλουν την παϋσιν καί αύτοΰ τοΰ παρά τής 

Οθωμανικής Αρχής στελλομένου Τούρκου Διοικητοΰ διά τών εν 

ΚωνστΛντινουπολει Αντιπροσώπων αύτών, οσάκις ή διαγωγή 

του δεν ήτο σύμφωνος μέ τα κοινά τής νήσου συμφέροντα, η 

ηνοχλει τα ατομικά δικαιώματα καί τήν ησυχίαν τινός τών 

κατοίκων άύτής· τό 5ε εϊόος τί,ς Κυβερνήσεώς τής νη’σου ήτο 

συμμικτον Αριστοκρατικόν συνιστάμενον άπο τήν Δημογεροντί
αν, και άπό τ/,ν Γενικήν Συνέλεϋσιν συγκεκροτημένην άπό τεσ
σαράκοντα Εόπατρίδας, οΐτινες ή σαν έκ ιών προΰπαρξάντων Δημο

γεροντών έκ τών δύο πρώτων ’Αδελφοτήτων, και ήσαν ισόβιοι 

ώς οι σημερινοί πολυθούλλητοι ισόβιοι Γερουσιαστή! της συν" 
ταγματικης Κυβερκησεως τής Ελλάδος.

ή  συνελευσις τών ευπατριδών έκλεγεν έτησίως τούς πέντε 

Δημογέροντας ενα έξ έκάστης ’Αδελφότητος τών Χριστιανών 

τοΰ Ανατολικού δόγματος, καί δύο έκ τών Χριστιανών τοΰ 

Δυτικοΰ, καί τόν Δημόσιον Ταμίαν, ή δέ εκλογή έκΓελεΐτο 
κατα τόν ακόλουθον τρόπον: την τριακοστήν τοΰ Ιαννουα.'ίου 

μηνος συνηρχοντο είς τήν Εκκλησίαν τοΰ Αγίου Φωτίου οί 
εύπατρίδαι, καί εψηφιζον δέκα Ε κ λ έ κ τ ο ρ α ς  τ  ώ ν Δ η.  
μ ο γ  ε ρ ό ν τ ω ν ,  λαμβανομενους έκ τών μελών τής συνελεΰ- 
σεως" Όϋτοι έκλειοντο τήν επαύριον εις τήν ιδίαν έκκλησίαν 

μετα τών παλαιών Δημογερόντων, έχοντες έκαστος έγγραφον 

κατάλογον τών ονομάτων ολων εκείνων τούς οποίους ένόμιζεν 

ικανούς εις τό αξίωμα τής Δημογεροντίας, καί άφ’ ου ώρκίζον - 
το εμπροσθεν τών άγιων εικόνων οτι θέλει παραβλέψουσιν δ- 
ποιανδηποτε ιδιωφέλειαν, φιλίαν κα! συγγένειαν είς τήν εκλο
γήν εκείνων ε:ς τους οποίους ή πατρίς έμελλε νά έμπιστευθή 

τα συμφέροντα τν,ς, και οτι Siv θέλει άποσιωπησωσι κατά χάριν 

προτερήματα τίνος συγγενούς η φίλου τών άξιου τής Δη

μογεροντίας, συνεσκέπτοντο καί άνέκρινον τήν διαγωγήν, τόν 
χαρακτήρα και τάς περιστάσεις έκάστου τών καταγεγραμμένων, 
καί έκλεγον άντί ενός τέσσαρας έξ έκάστου Μέρους, έά ν δέ τις 

τών εκλεκτόρων ύποπτεύετο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δτι 

ενεργεί φιλοπροσώπως, έπροστάζετο άπό τούς λοιπούς νά παρα· 

μερήση, καί νά σταθ/i σιωπών έμπροσθεν τοϋ τεμένους τής 

’Εκκλησίας· άκολούθως κατέγραφον είς λαχνούς τά ονόματα τών 

τεσσάρων έκλεχθε'ντων έξ έκάστου μέρους, καί έπί τέλους άπε- 

φασίζετο διά λαχνών είς έξ έκάστης τετράδος· τότε ήνοίγοντο 

fti θύραι τής Εκκλησίας, είσηρχοντο και οι λοιποί Εύπατρίδαι, 
έ'φερον άμέσώς έκεΐ καί τούς νεοεκλεχθεντας Δημογέροντας, καί 
δλοι όμοΰ έπορεύοντο είς τό κατάλυμα τοΰ Τουρκικοΰ Διοικητοΰ, 
προηγουμένων τών παλαιών δημογερόντων, οΐτινες παρίστων 

εις αύτόν τούς νέους αύτών Διαδόχους, δια νά έπικυρωΟώσι κατά 

τάς νομικάς διατυπώσεις τής τουρκικής Κυβερνήσεώς, μετά  

ταΰτα μετέβαινον πρός τόν Μητροπολίτην, όστις άνεγίνωσκεν 

εις τούς νέους Δημογέροντας τήν έκκλησιαστικήν εύχήν, καί έ" 

κεϊθεν έπεστρεφον είς τό δημόσιον κατάστημα τής Δημογερον

τίας, προηγουμένων τών νέων Δημογερόντων, καί έπομένων τών 

προκατόχων αύτών καί τών ευπατριδών, καί παρακολουθοϋντο; 

πλήθους λαοϋ* τήν δέ επαύριον ητοι είς τάς δύο Φευρουαρίου 

όί νεοεκλεχθέντες Δημογέροντες έκηρύττοντο άπό τοϋ Αμβωνος 

παρά τών δημοσίων ίεροκηρύκων είς τάς τρεις Αδελφο'τητας τής 
πολεως, ομοίως καί είς τάς έκκλησίας δλων τών χωρίων τής 
νη'σου, καί έκ τής τρίτης τοΰ μηνός παρελάμβανον παρά τών 

προκατόχων αύτών τήν διεύθυνσιν τών κοινών πραγμάτω ν μό
νον δί £ν έτος.

Είς τούς έκ τών δύο πρώτων ’Αδελφοτήτων Δημογέροντας οίτι- 

νεςπροέδρευον τών δύο δλλων ένεχειρίζοντο δλοι οίλογαριασμοί καί 

τά δημόσια έγγραφα, τά όποια έφυλάττοντο ύπό ιδιαιτέρου διά  
βίο·ι Γράμματέως, είς δέ τόν δημόσιον Ταμίαν τό ταμεϊον τών
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^ρημάτωΐ t5J{ Πολιτείας, οδτοί έφρόντιζο» ΛερΙ τών χ.οίνών 

συμφερόντων, πάρέδιδον εις τήν Τουρκικήν Διοικησιν τόν προσ* 

δκορισμένον δί δλην τήν νήσον φόρον, διέταττον τήν δημόσιον 

ευταξίαν, ήγρύπνουν είς τήν ήθίκήν διαγωγήν τών κατοίκων, 

και έδίκαζον δλας τάς μεταξύ αύτών διαφοράς, μή εξαιρούμε
νων μν,δέ των Τούρκων είς τάς μετά Χρ&στιανών διαφοράς αυ
τών, δικαζομένων καί τούτων ΰπ ΐ της Δημογεροντίας, ενώπιον 

της όποιας πάντες ησαν ισότιμοι καί άπελάμβανον τήν αύτήν 

δπεράσπισιν τών νόμων, χίορΐς τήν παραμικράν δίακρισιν τοΰ 

Τούρκου η Εβραίου άπό τόν Χριστιανόν, το0 πτωχού ·?ι ίδιώ" 

του άπό τόν πλούτον ^ άρχοντα, καί τοϋ ξένου άπό τόν πο

λίτην.
ίΐ Δημογεροντία συνεκάλει τήν συνέλευσίν τών Ευπατριδών, 

διά να συσκεφθνί μ ετ’^αύτών περί τών σημαντίκωτέρων ΰποθϊ- 

σεων. at άποφάιεις κατεγράφοντΟ τακτικά είς τόν Κ ώ ό η κ α  
τ ώ ν  χ ρ ο ν ι κ ώ ν  τ ή ς Χ ί ο ο ,  έδημοσιεύόντό δέ καί έκ" 

τελούντο ΰπό της Δημογεροντίας; Οί έκ τής λπλωταρίας κα; 

τού ’Εγκρυμνοΰ Κύπατρίδαι δέν ήδύναντο ν’ άναγορευθώσι δη

μογέροντες είμή μίαν seal μόνην φοράν καθ’ δλον τό διάστημα 

της ζωής των* οί δέ τοϋ ΠαλαιοκάστροΟ καί οί τοϋ Δυτ:/.οϋ 
οόγματοί έκλέγοντο καί δευτέραν καί τρίτήν φοράν μετά π α 
ρέλευσήν τινών ίτών βπο τής «ρώτης αύτών δημογεροντίας.

Τά πολιτικά δικαιώματα τών Προοχόντων καί τοϋ λαοΰ 

έκανονίζοντο διά τοιούτΟυ καταλλήλου καί δικαίου Πολιτεύματος, 
ώστε Τι στάθμη αυτ/ι φυλάττουσα πάντοτε τ?,ν άκριβεστέραν 

?σορροπίαν μετάξι» άμφοτέρον τών μερών, έν ω παρεχώρει εις 

τοΰς Προύχοντας δλας τάς έκ τοΰ πλούτου ?.αί τής γεννήσεως 

αύτών τιμάς καί αξίας, τοΰς είχε τοιουτοτρόπως περιορισμέ' 

νους εντός τόν δρίων τών νομίμων αύτών δικαιωμάτων, ωστ: 
δέν ήδύναντο κατ ούδεμίαν περίστασιν νά κακουχήσωσι τόν 

λαόν διά ΐής καταχρήσεως της τοιαύτης αύτών υπεροχής- ί δε

λ ϊός  έκ τοΰ £λλθ4  μέρους, έν ώ άπελάμβανε» όλα τά είς τή? 

κλέον απόλυτον Δημοκρατίαν δικαιώματα, δέν ήδύνατο ποτί  

νά τάκαταχρασθίί, άλλά βλέπων μάλιστα τήν έκ τής Δίοικνίσεως 

τών Προυχόντων πραγματικήν αύτοϋ ευδαιμονίαν, περιωρίζετΟ 

έκουσίως εντός τοΰ κύκλου τών καθημερινών εργασιών του, καί 

έφερετο εύχαριστως πρός αύτοΰς μέ τήν άπαιτουμενην εις τάς 
πλέον Δεσποτικάς Μαναρχίας εύπείθείαν κα: σέβας.

Η μόνη προσωπική ωφέλεια τήν δποίαν είχον οί Δημογέρον·· 
τες καί λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι τής νήσου ήτον ή δί έκαζΌν 

άληθώς φιλοπάτριδα πολίτην πολύτιμος μισθαποδοσία, ή εύ. 
χαρίστησις δηλαδή τής ιδίας αύτοΰ συνειδήσεως διά τήν κα
λήν διαγωγήν του καθ’ δλον τόν καιρόν τής υπηρεσίας του» 

•-α! ή άπό τής εύχαριστησεως ταύτης αχώριστος εύφημία 

τών συμπολιτών του- κα! έν ώ ή έλλειψής αυτη τών διά τά  

δημόσια υπουργήματα χρηματικών μισθών ήθελεν επιφέρει είς 

όποιανδηποτε άλλην κυβέρνησίν τάς μεγαλητέρας καταχρήσεις, 

αι βάσεις τοΰ πολιτικού συστήματος τής Χίου ή σαν τόσον σο* 
φαί, και τα  ελατήρια τοΰ διοργανισμοΰ των τόσον προβλεπτι- 

κώς διατεταγμένα, ώστε είς τήν πολιτικήν ίστορίαν τής Χίοϋ 

δέν υπάρχει παραδειγμα δωροδοκία;, προδοσίας των κοινών 

συμφερόντων, σφετεοισμοϋ τών δημοσίων χρημάτων, οιλοπρο- 

σωπ'.ας, άμελείας χρέους, ί  άλλης όποιασδήποτε καταχρή- 

σεως έκ μέρους τινός δημοσίου υπαλλήλου μικρού ή μεγάλου.
Ο διοργανισμός τής Μυστικής Αστυνομίας τής Δημογεοοντί- 

ας ήτο τοιούτος, ώστε ήδύνατο νά Οεωρτ,θή ώς £ν τών άναγ- 

καιων βοηθημάτων τής ορθής Πολιτικής όποιασδήποτε νομί
μου και Πατρικής Κυβερνήσεως· καθότι, έπειδή τό πολιτικόν 

τούτο κατάστημα δέν άπέβλεπεν είς τό νά πνίξη διά τής ά -  

προσδοκητου αίφνηδίου καταδρομής τά παράπονα τυραννουμέ- 

νου λαοο, άλλ εις τό να διατηρήσνι τήν άσφάλειαν τών κοι
νών συμφερόντων άνετ:ηρέασϊθν ατώ τά έξ ατομικών παθών
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«ροερχόμ3να στασιώδη κινήματα, νά (ίιακρίνΐ) τους χρηστό·/,θεις 
καί κακοήθεις πολιτας, καί νά έπανορθή, εί Suvaτόν, τά  έλατ". 
τώματα τών δευτέρων, ένεργεΐτο μέ τόν άκριβέστεοον μέν, άλ
λ ’ ίνταυτώ και δικαιότερον καί φιλανθρωπότεοον τρόζον.

Καθ’ έκάστην πρωίαν λοιπόν ή Δημογεροντία έλάμβανε διά 

τών υπαλλήλων της μυστικής Αστυνομίας λεπτομερή ακριβή έκ- 

θεσιν τών πράξεων, φρονημάτων, καί σκοπών ό'λων τών κατοίκων 

τής νήσου, έπληροφορεΐτο τάς μηχανορραφίας τών έκεΐ προυχόντων 

Τούρκων καί Χριστιανών, τήν άτομικήν ηθικήν διαγωγήν δλων 

τών πολιτών, καί τά ιδιαίτερα συμβάντα έκάστου είδους, καί 

οίίτω γνωρίζουσα τά  πάντα άκριβώς, άντενήργει διά των έν 

Κωνσταντινουπόλει Αντιπροσώπων της καί προκατελάμβανε 

τάς ένέδρας καί μηχανορραφίας τών προυχόντων, άπέκλει- 

εν άπό τά δημόσια υπουργήματα τους φαυλαβίους πολίτας, 
ένουθέτει μυστικώς πολλούς περί τής ηθικής αύτών διάγω , 
γής, καί έπί πάσι διέκρινε τόσον άσφαλώς είς τήν διεκδί- 
κασιν τών δυσκολωτέρων υποθέσεων τήν άλήθειαν καί ειλικρί

νειαν άπό τό ψεΰδος καί τήν άπάτην, ώστε είς πολλάς ση- 

μαντικάς διαφοράς, τάς οποίας οί διάδικοι ένόμιζον είσέτι διό

λου άγνωστους είς τήν Δημογεροντίαν, πριν άκόμη ουτοι νά 

παοουσιάσωσι τήν ΰπόΟεσιν ενώπιον τής Δημογεροντίας, αΰτη 
τήν έγνώριζε λεπτομερώς καί άκριβώς, καί είχε σχεδόν σχη- 

ματισμένην καί τήν περί ταύτης πεποίθησίν της.

-  ------------  — ~ — —------------  — —

ΚΕΦ. Β .
Βάσεις ορθής Κυβερνήσεώς -  ’Εκκλησιαστική 

Διοικησις τ?,ς Χ ίον  -  Δικαιώματα τοΰ 

Μ ητροττοΙίτον-Μ ονα^Ι-Γ ν μνάσιον- 

Σ ν  /^SoXatoypafpsTc/V.

έογον σοφής Κυβερνήσεώς είναι, άφοϋ φροντίση πρώτον νά 

9 εμελιώση τοιοΰτον πολιτικόν σύστημα, ώστε έκαστος μέν π ο 

λίτης πεπεισμένος ότι έκ τούτου έξήρτηται ή άληθής αύτοϋ 
ευδαιμονία, νά πείθηται ευχαρίστως είς τά διατάγματά του 

καί νά προσφέρη εαυτόν εκούσιον υποστήριγμα τοϋ τοιούτου 
■πολίτικου συστήματος, οί δέ έν τοΐ< πράγμασι νά μη δύνανται 
νά κιβδηλώσωσι διά τής ισχύος τής άξίας των τάς θεμελιώδεις 

αύτοϋ άρχάς, νά ρίψη άκολούθως τήν προσοχήν της είς τά συν" 
τείνοντα μέσα είς τήν ηθικήν μόρφωσήν τοϋ πνεύματος τοϋ λαοϋ 

καί την άσφάλειαν τών δικαιωμάτων και τής ΰπάρξεώς του, έξ 

ών πηγάζει τό πλεΐστον μέρος τής άληΟοϋς αύτοϋ ευδαιμονίας.
Είς τόν πρώτον σκοπόν, δηλαδή τήν ηθικήν μόρφωσιν τοϋ 

πνεύματος τοϋ λαοϋ, είναι άφευκτος ή θεμελίωσις τής άληθοϋς 

λατρείας τοϋ θεοϋ, καί ή σύστασις δημοσίων Σχολείων* διά δέ 

τήν ασφάλειαν τών δικαιωμάτων τού λαοϋ, άνάγκη πρώτον νά 

καθιερωθή τό κϋρος τό μεταξύ ολων τών πολιτικών πράξεων, 
συμφωνιών, καί συναλλαγμάτων, και δεύτερον νά κανονισθώσι διά 
σοφών και δικαίων νόμων αί διάφοροι σχέσεις τ ις  κοινωνικής 

ζωής* διά νά έξασφαλίση δέ τήν δπαρξιν τών πολιτών, οφείλει 
νά προικίση τό πολιτικόν αύτής σύστημα μέ διάφορα δημόσια 

άσυλα κατά τών έπαπειλούντων τήν άνθρωπότητα πολυειδών 

άσθενειών και συμφορών, καί τότε ή τοιαύτη Κυβέρνησις είναι βε- 

βαία δτι ποτέ έχεϊνος ό λαός δέν θέλει άπορασίσει νά κατασ-
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τρβφη τοιούτο·* τιj/j.Ttx.iv Σύστημα, §ί ώ  £λί~ει ^ρο^,αν«ί 

δτι άπολαμβάνε» τήν άληΟή αύτοΰ ευδαιμονίαν. Λς θεωρήσωμεν 

τώρα δποΐον διοργανισμόν είχε τά πολίτευμα τ ις  Χίου ιδιαι
τέρως δί έκαστον είδος τών ρηΟί'ντων αναγκαίων δημοσίων 

καταστημάτων.
ή  αναντίρρητος γνώμη δτι είς τών ακρογωνιαίων λίθων της 

όρθής πολιτικής είναι τδ σέβας τοΰ λαοΰ πρός τ?ιν ιδίαν αύτοΰ 

θρησκείαν, καί ή δυστυχής π^ρατήρησις τών κατά διαφόρους 

καιρούς εις διάφορα μέρη συμβασών καταχρήσεων κατά τής 

«οινής ευτυχίας τοΰ λαοΰ έκ. τής ΰπερβαλλούσης ισχύος τών 
κληρικών, παρεκίνησε τοΰς Χίους να δώσωσιν είς τό Εκκλησια
στικήν σύστημα τής πατρίδος των τοιοΰτον διοργανισμόν, όποιον 

απαιτεί ή άληθής λατρεία τοΰ δπερτάτου όντος, καί ή βάσιμος 

εύδα'.μονία έκαστου έθνους. 5  Εκκλησιαστικός κλήρος τής Χίου 
άπελάμβανε μέν ολον τδ άνήκον εις τό άγγελικόν αύτοΰ σχήμα  
κ*1 έπάγγελμα σέβας καί τιμήν, ητον ομως άποκεκλεισμένος 
διόλου άπό την είς τά πολιτικά επιρροήν, καί στενά περιωρισ- 
μένος έντό; τών άγιων δρίων, τά όποια αύτός ό ’ίδιος θεμελιωτής 

τής ούρανόδιδάκτου ημών θρησκείας έθετο είς τά ιερά χρέη τών 

υπουργών αύτοΰ, τοΰς δποίους μάλιστα αύτός ούτος ό περιορισ
μός άπομακρύνων άπό παντός είδους κοσμικούς θορύβους, εκα- 

μνε νά έκτελώσι τά ίερά ταΰτα χρέη των μέ τόν άςιοπρεπέσ- 
τ ίρ ο ν  τρόπον.

11 Εκκλησία λοιπόν της Χίου έδιοικεϊτο άπό Αρχιερέα έκλε- 
γ<5μενον Οπό τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, 
συναινέσει τών έκεΐ άντιπροσώπων τή; Χίου· Αλλ’ δ Α,ρχιερεΰς 
ούτος δέν είχεν ούτε φυλακήν, ού'τε φάλαγγα, ούτε δημίους. Ε- 

ψαλλεν ΰμνους καί δοξολογίας είς τό ύπέρτατον Ον, καί διευθυνε 
πατρικ&ς τήν ψυχικήν σωτηρίαν τοΰ ποιμνίου του. Ποτέ ουτε 

εις τυυς δημοσίους περιπάτους, ουτε είς τάς ιδιαιτέρας εόθ^μία; 

κ«ί συμπόσια τών λαϊκών, δέν άνεμιγνύετΟ τό άγιον β /ή μ α  τών
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υπουργών Toy Osow. Ο.τι δέ άπεκαΟίστα αληθώς ίσάγγελον τό σχή” 

μα τών Ιερέων της νήσου ταύτης, ητον ί  φιλοπονία, διά τής 

οποίας οί Ιερείς τής Χίου έπορίζοντο τά πρός τό ζην άναγκαΐά, 
φιλοτιμούμενοί νά έχη έκαστος ιδιαίτερόν τι επάγγελμα,, η κα· 

τάλληλον τοΰ σχήματός του τέχνη ν διά τοΰτο λαί όλος γενικώς 

δ λαός τής νήσου ταύτης άντί τοΰ νά τοΰς φοβήται ώς τυράν> 

νους του η νά τοΰς μίση ώς άργοΰς σφήκας τρεφομένους έκ τών 

ιδρώτων του, τούς ήγάπα έγκαρδίως ώς αληθείς αύτοΰ πνευ

ματικούς πατέρας, καί τούς έσέβετα ώς άξιους πρός θεόν μεσίτας 
τής ψυχικής αύτοΰ σωτηρίας.

Ο λ ρχιεοεΰς δέν ήδύνχτο νά εχη χρηματικά δικαιώματα 

έπί τοΰ λαοΰ, άλλ’ έλάμβανε παρά τής Δημογεροντίας 1 2 0 0 0  
Τουρκικά γρόσια κατ’ έτος πρός έξοικονόμησιν τών αναγκαίων 
.αύτοΰ εξόδων, καί αύτάς δέ τάς χειροτονίας ητον ύπόχρεως 

νά τάς έκτελη χωρίς τινα ατομικήν χρηματικήν ώφέλειαν, άλλά 

μόνον δί Ιγγράφου άδειας τής Δημογεροντίας.

Ητο σροδρώς άπηγορευμένον άπό τοΰς νόμους είς έκαστον 

πολίτην νά βιάση έπί οπουδήποτε προφάσει τόν υιόν η θυγα
τέρα του νά ένδυθή τό Μοναδικόν σχήμα. Τά μοναστήρια λοι
πόν τής Χίου δέν ησαν φύλακα! αιχμαλώτων τοΰ Θεοΰ, άλ
λ’ ίερά καταγώγια εθελουσίων αρνητών τοΰ *όσμου. 0  έπιΟυμών 

αύτοπροαιρέτως νά λάβη τό ιερόν τοΰτο σχήμα, ώφειλε πρώ

τον νά ηναι είς νόμιμον ήλικίαν, ακολούθως δέ έδοκιμάζετο 

τρεις κατά σειράν χρόνους μέ τήν σχληροτέραν στέρησιν δλων 

των κοσμικών εύχαριστη'σεων, καί έάν είς τδ τέλος τής προ
θεσμίας ταύτης, μετά πολλάς καί άδιακόπους προτροπάς τών 
συγγενών καί τοΰ πνευματικού του διά νά μήν άρνηθη τόν 

κόσμον, καί μετα τάς φοβερωτέρας έξεικονίσεις τοΰ δυσβαστάκ- 

τιυ  βάρους τοΰ Μοναδικού βίου, έπέμενε σταθερός είς τήν γνώ
μην του, τοτε τό ένεδύετο δί άδειας τοΰ Αρχιερέως. Α λλ’ οί 

άρνούμενοι τά ; εύφροσύνας τοΰ κόσμου, δέν έτρέφοντο άπό τοΰ;



ίδρωτας τών κοσμικών· έξ έναντίας άφοϋ, τόσον τά  τών άν~ 

δρών Μοναστήρια, δσον καί τά τών γυναικών έξήρκουν διά τής 
φίλοπονίας αύτών εί; τόν π ορισμόν τών πρός τό ζην αναγκαίων 

ολων τών έν αύτοϊς Μοναχών, έβοήθουν καί πολλούς ενδεείς 

κοσμικούς συμπολίτας των. τδ Μοναστη'ριον τής Νε'ας Μονής, 
λαμπρότατη οίκοδομή τοϋ Αύτοκράτορος Ιουστινιανού,j περι
είχε 4 0 0  μοναχούς ολους σχεδόν γεωργούς.

Διά νά ίδωμεν δέ πόσον έφρόντιζον οί Χϊοι περί τ ι ς  προ

όδου της δημοσίου ’Εκπαιδεύσεις, αρκεί νά λάβωμεν ώς από
δειξή τοϋ τοιούτου αύτών ζήλου τήν σύντομον περιγραφήν τοϋ 
λαμπρού Γυμνασίου τί,ς Χίου κατά τούς έσχατους αύτής χρό
νους, έκπαιδευτικόν κατάστημα άπο τοϋ οποίου τά φώτα με- 

τέσχεν ολων τών Ελλήνων ή νεολαία, καί τό όποιον έκίνησε τόν 

γενικόν θαυμασμόν ολων τών σοφών ’Εθνών τή; Εύρώπης. Α υ
τή έμπεριεΐχεν όκτακοσίους περίπου μαθν,τάς, έξ ών οί ήμίσεις 

σχεδόν ήσαν Χΐοι, οί δέ λοιποί κάτοικοι τών διαφόρων μερών 
τ^ς έλλάδος καί Τουρκίας. Ε ίχε  λαμπράν βιβλιοθήκην περιέ- 
χουσαν 2 4 ,0 0 0  τόμους, άξιόλογον τυπογραφίαν, καί πλουσίαν 

αποθήκην τών περισσοτέρων πειραμάτων τών φυσικών χαί χη 

μικών επιστημών, καί ?,δύνατο νά καυχηθη ό'τι κατέχει μετα

ξύ τών διδασκάλων της δεκαοκτώ τόν αριθμόν, πολλούς γνω 
στούς εις τήν πεφο>τισμ£νην Εύρώπην διά τήν έξοχον αύτών 
παιδείαν. Τοιοϋτοι δέ ύπήρξαν ό Πρύτανι; αύτής κύριος Νεό

φυτος Β άμβας, ό μαθηματικώτατος ’ ί .  Ζτελεπής, ό πολυμαθή; 

Βαρδαλάχος, ό έκ Παρισίων κύριος ’Ιούλιος Δαυίδ, καί ό τότε 

άξιο; τή; Χίου Αρχιερευ; κύριος Πλάτων, άληθής Ποιμήν λο

γικού Ποιμνίου.
Ολοι γενικώς οί μαθηταί έσπούδαζον χωρίς τινα πληρωμήν· 

τά  δέ παραδιδόμενα μαθήματα ήσαν. ΐ )  Η Ελληνική γλώσσα 

καί φιλολογία. 2 ) ή Λατινική. 3 ) ή Γαλλική. 4) ή ’Ιταλική

5) ή Τουρκική, ’Αραβική, καί Περσική. 6 ) ή '.Ιερά κατήχησις

*Μ |$> 5 ;

Χαί θεολογία. δλαι αί μαθηματικοί έπιστί,μάι, μέχρι καί 

αύτής τής Ναυτικής, 8 J ή φυσική πειραματική. 7) ή Μεταλική, 

Φυτική καί Ζωική Χημία. 10) ή Φυσική ιστορία. 11 ) ή γ ε 
νική ιστορία. 1 2 )  ή Πολιτική Γεωγραφία. 1 3 )  αί φιλοσο

φικά! επιστήμ.αι. 1 4 )  ή Ρητορική. 15 j  ή Ζωγραφική. 16) ή 

Μουσική.

Αί Δημόσtat έςετάσε:; τών προόδων τών μαθητών έγίνον- 
το άπαξ τοϋ ενιαυτού, άοχίζουσαι κατά τήν έβδόμην τοϋ Ί α ν- 

νουαρίου. Είς ταύτας έχρεώστουν νά παρευρεθώσίν ό ’Αρχιε- 

ρεύ; μετά τών δώδεκα Κληρικών του καί τών Δημοσίων ‘is — 

ροκηρύκω;, οί Δημογέροντες, οί Εφοοοι τοϋ Γυμνασίου, οί 'Επί_ 

τροποι τών διαφόρων δημοσίων καταστημάτων, οί Εύπατρί- 
δαι, οί ’ΐατροΐ, οί γονείς τών μαθητών καί δλοι οί διδάσκαλοι 
και μαθηταί τής Σχολής. Ούτοι δέ πάντες ειχον ξεχωριστού; 
προσδ«ορισμένους τόπους έν εϊδει αμφιθεάτρου εις το έμπροσθεν 

μέρος τής αιθούσης τών εξετάσεων, οικοδομής εύρυχωροτάτη; εν

τός τής περιοχής τού Γυμνασίου, καί πρδς τούτοις παρευρίσκον- 
το πάντοτε αύτοθελήτως καί οί έκεϊ Αντιπρόξενοι των Ευρω
παϊκών δυνάμεων, καί άπειρον πλήθος λαοϋ. Οί εξεταζόμενοι 
μαθηταί έλάμβανον έγγραφον άπόδειξιν τών προόδων των, ύπο- 

γεγραμμένην ΰπό τών πρωτίστων διδασκάλων τοϋ Γυμνασίου, 

καί έσρρα·) ισμένην μέ σφραγίδα, ήτις παρίστα τδν έκ τής σ τα 
κτής του άναγεννώμ.ενον άλληγορικόν Φοίνικα, το πρώτον 

βραβείον τών άριστευόντων μαθητών ήτο στέφανος άπό δά* 

φνην, τό δεύτερον στέφανος άπό μυρσίνην, καί τό τρίτον στέ
φανος άπό ελαίαν οί στεφανούμενοι έκηρύττοντο δημοσίως, καί 
ή άμιλλα καί φιλοτιμία τών μαθητών ήτο τοιαύτη, ώστε ή 
μόνη άποτυχία τού πρώτου βραβείου, έγίνετο είς πολλούς αιτία 

πένθους καί πολυχρονίου άθυμίας.

Τεσσαρες έφοροι κχί τε'σσαρες ϋτοψηφιοι συνερχόμενοι άπαξ
ο



τής έβδομάδος τό γραρεΐον -τοΰ Γυμνασίου, εσκέπτοντο περί 
δλων τών ύτο^έσεών του. K a6' εκ αστόν δέ χρόνον ίστ&λοντο 

έκ τών εισοδημάτων του ε?ς Ευρώπην 6 0 0 0  γρόσια π ρ ο α γ ο 
ράν βιβλίων διά τήν δημόσιον Βιβλιοθήκην, όμοίως έστέλλοντο 
καθ έκαστον χρόνον είς Παρισιού; καί δύο εκ τών πτω/οτέρων 

μαθητών, οϊτινες είχον τελειώσει καλώ; τα; εν τώ Γυμνάσια» 
τ/,; Χίου σπουδάς των, διά νά σπουδάςωσιν εί; Ευρώπην τήν 

ιατρικήν, η να τελειοποιηδώσιν είς άλλα; Επιστήμας, δί έζόδων 
όμοίως τοϋ Γυμνασίου.

Δια νά 3ναι δέ άνεπίδεκτον παντός δόλου τό κϋρος τών μ ε-  

ταςϋ όλων τών μελών πολιτική; τίνος κοινωνία; πράξεων, συμ

φωνιών και ανταλλαγών, δ νόμος άπβιτεΐ νά γίνωνται αυται 
εγγράφω; καί έπισήμως. Τήν ανάγκην ταύτην αισθανόμενοι οί 
πρώτοι θεμελιωταϊ τοϋ πολιτικού συστήματος τή; Χίου, κατώρ- 

Οωσαν νά βυστήσωσι δημόσιον Συμβολαιογραφεί πρός άσφά. 
λείαν τών δικαιωμάτων όλων τί,ν πολιτών, καί τό θαυμασιώ- 
τεοον να κατορΟώσωσι ν’ άναγνωρ(σγ) καί νά επικύρωση διά θε
σπίσματος τήν ίσχύν του ή Τουρκική Διοίκησις, της όποιας 

οι Δικανικοί νόμοι διοουσιν, ώς γνωστόν, πολλά μικρά δικαιώ

ματα είς τα έγγραφα. II Χΐος λοιπόν είχε δύο δημόσια Συμ

βολαιογραφεία της, διοικούμενα άπό τέσσαρας ισοβίους Συμβο

λαιογράφους. Αί άγοραίκαί πωλήσεις τοιν κτημάτων, τα δάνεια, 
φυλ*ττομένων αύστηρώς όλων τών περί τόκων Ευρωπαϊκών νό  ̂
μων, αί εξοφλήσει?, τά  προικοσύμφωνα, αί διαθήκαι, αί έγγυή- 

σιις, καί παντός άλλου είδους συμβόλαια, έπρεπε νά συντάσσων- 

ται επι τοϋ Δψοσίοι» Γ ραμματίου, τών έγγραφων τοϋ δποίοι*
ή ίσχυς χχ ι το κύρος δεν ήδύνοντο ποτέ νά κολοβίιδοΰν ΐτΛ 
ουδεμια προφάσει.

"* t$ >  5 8
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Κ Ε Φ . Γ

Έ γ γ ρ ζ γ } }  τ ώ ν  τ τ ο λ ιτ ώ ν  ε ί ;  τ ά ;  ά ΰ ϊ \ γ ό ΐ / ) ΐ α ; —  

ί ΐ  p c/vo α ι α  α ύ τ ώ ν  Έ ν τ α ^ ι α σ  μ ο ;  ~ ~ Γ ά -

μ/Λ  —  Ν α / λ μ  / . α τ ά  τ η ς  Γ ΐ φ λ υ τ ί λ ΐ ΐ -  

α ς  —  Ί α τ ρ δ  t —  Π τ ώ χ ΐ υ σ ι : .  —

Έ /^-ί:r/v'ov χριττ,ρίΜ.

Διά νά καταλάβωμεν δέ άν τό Πολιτικόν σύστημα τής Χίου 

είχε κανονισμένας όμοίως δ.ά σοφών νόμων και τάς κυρκοτΐ- 
ρας σχέσεις τή ; κοινωνικής ζωής, άρκεΐ ν άναφέρωμεν πρός 

παράδειγμα τινάς τούτων τών νόμων, και τινα παλαια έθιμα 

ϊσην έ/οντα ίσχΰν νόμου.
II Διοίκησις φοοντίζουσα περί τών συμφερόντων τών πολι

τών της εύδΰς άπό τής πρώτης ήμίρας τή; γενν/.σεώς των, ΰ - 
πε/ρέωνεν έκαστον πολίτην νά καταγραφή ετησίως κατά τάς 
κυοιακάς τής μεγάλης Τεσσαρακοστής »ίς τήν Αδελφότητα, εις 

τήν όποιαν ανήκε, τά  ονόματα όλης του της οίκογενεί*;, τήν 

ημέραν τή; γεννήσεως, τήν βάπτισιν, καί τό όνομα τών κατ’ έκεϊ 

νο τό έτος γεννηθέντων τέκνων του, κχΐ τήν εποχήν τώνάποθανόν- 

των οικείων του. Οί συγγενείς τών καταγεγραμμενων εί; τα; 

Αδελφότητα; ησαν έζ/,νημένοι δί αύτογράφου θεσπίσματος τών 

Σουλτάνων τής Κωνσταντινουπόλεως, άπο το καθ ολην την 

Τουικικήν έπικοάτειαν νενικ ν ποονόν.ιον του Θρησκευτικού Δι-* I I  . · *
καστηρίου τή; Τουρκία;, τό ότυνον έλάμβανε δέκα τοϊ; έκατόν 

έκ τής εύρεθεισης περιουσίας τών 6 /ησκόντων άτεκνων Χριστια- 

νών υπηκόων τής ’Οθωμανικής Αυλή;.
Αί Αδελφότητες αυται ε ί/ον  ομοίως τό δικαίωμα νά όψό- 

vojct τό σ*ΐ'.ε7.ον :οϋ στ«υ;οΰ καί εκκλησιαστικές σημαία; ?ίς
δ*
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τάς λιτανείας και είς τήν κομιδήν τών λειψάνων τών θανόν««ν· 

προνόμιον άπαγορευόμενον δΐ δλους τους λοιπούς Χριστιανούς 
της Τουρκικής Κπικρατείας.

i l  έν ταίς Εκκλησίαις ταφή ήτον άπηγορευμένη υπό των νό
τιον. Εκαστος όε πολίτης ένταφιαζετο είς τά κοιμητήρια τής 

Αδελφοτητος του, ή όποια ήτον ΰπόχρεως νά κάμννι ές ιδίων 

της ολα τα  εςοδα τοΰ ένταφιασμοΰ του, έάν οί συγγενείς τοΰ 
άποθκνόντο; ήσαν ενδεείς. Οί ξένοι ένταφιάζοντο εί; τά κοιμη
τήρια καί δί έςοδων τής Εκκλησίας τοΰ Δημοσίου Νοσοκομείου.

Επειδή και οί σημαντικότεροι πολΐτητι τής Χίου ίσ α ν  έμ
ποροι, και οί υιοί των έταξείδευον παιδιόθεν είς τας άπωτέρας 

έμπορικάς πόλεις, διά νά έμποδίζωνται οί νέοι άπό τό νά λαμ - 
βάνωσι γυναίκα; έςω τής πατρίδος των, είσήχθη παλαιόθεν ή 

συνήθεια νά τους άρραβωνίζωσιν έκ μικράς ηλικίας. Αλλ’ ό άρ- 
ραβών ουτος, δςτις έγίνετο μόνον δί άπλής ύποσχέσεως χωρίς 
τίνα θρησκευτικήν τελετήν, δεν αφαιροΰσε διόλου άπό τους νέ
ου; το ελεύθερον τή; κατά τήν ώρίμην ήλικίαν κλίσεώς των. 

0  άρόαβωνισθει; επιστρεφων είς Χίον διά νά νυριφευθή τήν 

άρραβωνιστικην του, έπήγαινε τήν πρώτην η δευτέραν κυρία· 

κή» τοΰ έρχομοϋ του μετά τινων άλλων εις τήν οικίαν τη;. Κα
τά  την πρωτην ταύτην έπίσκεψιν ήδύνατο να παρατηρήσω τήν 

μέλλουσαν συζυγόν του, καί έάν δέν τόν ήρεσκε, δέν έξηκολού- 
Οει τας πρός αύτήν έπισκέψεις του, και ή εύγενότροπο; αυτή 

δείζ'.ς τή; δυσαρεσκείας του διέλυε τόν αρραβώνα, χιβρί; τήν 

παραμικράν ζημίαν τή; φιλοτιμία; άμφοτέρων τών μερώ ν έάν 

δέ έκαμνε καί δευτέραν έπίσκεψιν, ό άρραβών τότε έλάυ,βανεν 

ισοδύναμον γάμου ίσχύν, καί δέν ήδύνατο νά διαλυθη έπ ’ ού" 
δεμιδ προφάσει.

Λ Δημογεροντία έπαγρυπνοΰσα είς τό νά έμποδίζτι πάντοτε 
• hi είσοδον τή; πολυτελεία;, τήν οποίαν τά έκ τοϋ εμπορίου 

«ΑΟυτη, καί ή εις διάφορα πικολισμένα μέρη τής Ευρώ-
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πης πολυχρόνιο; διατριβή τών Χίων ήδύνατο ευκόλως νά εϊσά- 

Ιγ, είχε τό δικαίωμα νά προσδιορίζω έκάστοτε καί τό εϊδβ; 

τών φορεμάτων καί τών δύο γενών} μάλιστα δέ διά νά iarro · 

δίση τήν έπί προφάσει τής παιδικής ηλικίας άνεπ*ισ9ήτως πω; 
εισχωρήσασαν όπωσοϋν συνήθειαν εί; τάς γυναίκας τών Γύρωπαί. · 
κών φορεμάτων, άπηγόρευσεν εί; αύτάς διά νόμου κατά τά 1 8 1 9  

τήν χρήσιν όποιουξήποτε είδους ξένων φορεμάτων μετά τήν 

επταετή ήλικίαν. Διά να περιορίση ομοίως καί τά εις τοΰ; γ ά -  

ρ.ου; γινόμενα πολυτελή συμπόσια, είχε προσδιορίσει κατά τά  

I S  15  είς μικρότατον άριθμόν τους έξ άμφοτέρων τών μερών 

συγγενείς, οΐτινες ειχον τό δικαίωμα καί τήν άδειαν νά παρευρε- 

Οώσιν εί; τά τοιαϋτα συμπόσια, μεταστρέψασα τό περιττόν τοϋτο 

έξοδον ε’ς τό ταμείον τής Δημοσίου Σχολής, είς τό όποιον έ -  

πλήρωνεν ό νεόνυμφος ήμισυ τοΐς εκατόν έκ τής προικός τήν 
όποίαν έλάμβανεν,

Δ ’- κ νά εύκολύνεται δέ είς τούς ένδεεστέρου; πολίτα; ή έ* 
πίσκεψις τών Ιατρών έν καιρώ άσθενείας, ήσαν ποοσδιωρισμί- 

ναι είς μετριωτάτην τιμήν αί πληρωμαί τών επισκέψεων τών 
ιατρών, καί επειδή ουτοι κατά τά 1 8 1 6  συνώμοιαν διά κ ο ι
νών μεταξύ των συμφωνιών ν’ αΰί;ήσωσι τάς προσδιωοισμένας 
ταύτας πλήρωμά;, έφυλακώθησαν όλοι αμέσως παρά τής Δη

μογεροντίας, μολονότι ήσαν οί περισσότεροι αύτών υπήκοοι ξένων 

Ευρωπαϊκών δυνάμεων (*), καί διετάχθησαν ν’ άναχωρήσωσιν 

άπ’ όλην τήν επικράτειαν τής νήσου είς διάστημα 2 4  ώρών, 
έάν δέν Οέλωσι νά φέρωνται συμφώνως μέ τά υπό τών νόμων 

προστατευόμενα παλαιά έθιμα, ή  δραστηριότης αύ'τ^ τής Δ ι-  

οικήσεως έκαμε τούς ιατρούς να μετανοήσωσι διά τό σφάλμα 

των, καί νά ζητήσωσι τήν συγχώρνίσίν των.

Επειδή, καθώς είπαμεν, δλοι οί σημαντικώτεροι πολΐται

B/.irrj ιίς τί Rif· Ε. irtsl «ν Χίω Ε·ίρωπκϊκΛν Άντΐρροξίν»ν



r?f νήσου ησαν ίμποροι, καί ήδύναντο άκολούθως άπό iitp!·» 

στάσεις και συμφοράς τών εμπορικών έπι-^ειρήσεών των, ί  

τών συμμέτοχων των, νά ΰποπε'σωσιν εϊ; τό δυστύχημα τής 

πτωχεύσεως, εάν ή δυστυχία αυτη ήκολούθει εις τινα πολίτην, 
■η είς τόν συμ μέτοχον τών εμπορικών υποθέσεων, καθ’ 8ν και

ρόν ή το διωρισμένος εί; τι δ /jjaoot ιον υπούργημα μικρόν $ μϊ" 
γάλον, επρεπε νά παραιτηθη αμέσως του ΰπουργήματός του.

Δέν είναι ολίγον άξιοπαρατήρητος καί ή σύστασις καί ΐσχΰς 

το ΰ  έμποεοδικίου τής Χ ίίυ, το όποΤον συνίστατο έκ τριών έ -  

τησίως εκλεγόμενων Εμπόρων, Οσοι τών διαδίκων δέν ν,ύχα* 

ριοτοΰντο εις τάς αποφάσεις του, άνήγον τα; υποθέσεις των είς 

τήν έμπορικήν Συνελϊυσιν, τής οποίας ομως αί αποφάσεις ήσαν 

άναγνωρισμέναι ώς ανέκκλητοι διά θεσπίσματος τής Τουρκικής 

Κυβερνήσίως,καί έκτελοΰντο πάντοτε ΰπό τής Δημογεροντίας.

Κ Ε Φ  Δ'·

Π οινοίΐ τοΰ Τ.ολιτν/.οΰ σ υ α ϊή μ χτίς τη: Χ ίου -*

Γ υ ν α ι κ Ώ ν .

Αί ποίναΐ τοΰ πόλιτικόΰ συστήματος της Χίου ησαν ό ota 

τοΰ Αρ·/ιίρέως έξωκκλησιοίσμος τοΰ ένοχου, ή χρηματική ζημίά  

πρός δφελος τών δημοσίων Νοσοκομείων, ή έκ της πατρίδος 

διά τινα καιρόν $ διά βίου έξορία, καί είς τά βαρύτερα έγ* 

κλήματα ή είς τάς υπογείους φιλακάς της Κύπρου καταδίκη. 

Α ί υπεύθυνοι γυναίκες είς τ^ν βίαν τών ιερών καθηκόντων τοΰ 

γάμου, έκλείοντο προς σωφρονισμόν των ή παιδείαν δια' τινά 

Χαιρόν ή διά βίου εί; τό Νοσοκομείων των φρενοβλαβών.

6 5  < ff$ »

Η προσωπική υβρις έπαιδεύετο μέν διά του έζωκκλησιασμοΰ, 
δέν έσυγχωρείτο δμω; άλλως, εί μή διά της προσωπικής α?τι{~ 

σεως τής συγχωρησεως τοΰ ίδίου έξυβρίσαννος, χωρίς τήν διά* 

κρισίν τός όποιασδήποτε διαφορας τών δύο προσώπων. Εάν δέ 
ό έξυβρίσας έπέφερεν έπί πολύ τήν καταδίκην του, δ α  νά μή 

ζητήση συγχώρησιν παρά τοΰ Ιξυβρισθέντος, έπαιδεύετο αυστη
ρότερα Οπό τών νόμων.

Πολλοί τών άλλων ί λ λ  c'vcov οίτ\/ες εϊ/ον  ταςειδεύσειν ε’ς 

τ^ν Χίον, κατηγορούν τοΰ; κατοίκους της ώς άφιλοξενους. ίΐ 

κατηγορία αίίτη δέ/ προήοχετο άπό διάθεσιν συκοφαντίας, άλ“ 
λ άπό απλότητα ψυχής άπροστοχάστων ανθρώπων, οίτίνες, έ .  
πειδή δέν ευρισκον εκεί τήν ευκολον είσοδον είς τάς οικίας τών 
Χιών, είσοδος, ή όποια ( ώς ευκόλως δύναται νά πα:ατηρήστι 

έκαστος νουνεχής όςτις έγνώρισε τόν οικιακόν διοογανισμόν τών 

πολιτών τος Χίου) ήδύνατο να έπιφερη μ.εγάλβ: άτοπήιχατα, 

ενώ δεν ήθελε προζ£νησειν εχμη άνωΐϊΐλή περιποίησιν είς ανθρώ
που;·, ξένους μεν, μ.η στερούμενους δμω; οϋδενο; τών αναγκαίων, 
οί τοιοΰτο’. λεγω, κουφοτητι υποφερόμενοι προσήπτον άκουσίως 

των καί έξ άγνοια; είς τοΰς Χίους τήν άδικον ταύτην συκο
φαντίαν, νομίζοντες δτι ή φιλοξενία συνίσταται εις έξωτερικλς 

ματαίας έπιδεί'ει;, άλλ’ δστις παρετήρησεν δτι οί έν Χίω ξέ

νοι ευρισκον είς μεν τα  λαμπρα Νοσοκομεία τής νήσου ταύτης 

τα; ίδιας φιλάνθρωπους καί γενναίας φροντίδας καί περιποιήσεις 
τάς οποίας καί οί πολίται τής Χίου, είς δέ τοΰς νόμους τής 

Διοικήσεώς της ισότιμον πατρικήν προστασίαν και ΰπεράστ:I- 
σιν, έ'ργα έξ ών συνίστανται ή άληθής φιλανθρωπία και φι
λοξενία, τόν συγχωρεϊ ποτε ή συνείδησίς του, νά όνομάση τοΰς 

Χίους άφιλοςένους; Τά Νοσοκομεία ταΰτα ησαν πέντε τόν ά· 

ριθμόν, τό Νοσοκομεΐον τών άσθενών, το Νοσοκομεΐον τών φρε
νοβλαβών, τό Νοσοκομεϊον’τών νόθων, τό Νοσοκομεΐον τής Αώ· 
βι^ς, καί τό Νοσοκομεΐον τής Πανώλν,ς. ’Εδιοικοΰντο δέ έκαίτον
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«πό δύο επιτρόπου;, χαί έδέ^οντο και έπεριποιοΰντο έξίσου ί* 

λους τους ενδεείς κα! άσθενε?; χωρίς τήν παραμικράν ίιάκρισιν 

τοϋ πολίτου άπό τόν ξένον.
Αλλά πώς είναι δυνατόν όμιλών τις περί τών Νοσοκομείων 

τή; Χίου ν’ αποσιώπηση τόν φιλα'νθρωπον καί αληθώς ευγενή 

ζήλον τών εύγενων γυναικών τ·?,ς νήσου ταύτης, αΐτινες μετα 

ιήν παρακμήν της ηλικία; των αληθείς όπαδοί τών δογμάτο>ν 

τ ις  Ευαγγελικής Ηθικής, μολονότι Γ,δύναντο νΤ άπολαμβάνοισιν 

άεργοι τάς έκ τοϋ πλούτου εύοροσύνας, άφιεροΰντο έκουσίως και 
ευχαρίστως είς τό νά ΰπηρετώσιν ίδιοχείρως τον; ασθενείς τών 

Νοσοκομείων ;
6  e;oyO; αΰτη άρετή υποθέτει προηγουμένην άναμφιβόλως 

τήν καλήν ανατροφήν τοϋ γυναικείου φύλου- και τωόντι άν καί 
ή ανατροφή τών γυναικών τής Χίου δέν ανέπτυσσε διά τής 

παιδείας τάς λογικάς των δυνάμεις, άν και δέν τάς έκαμνεν 

ικανά; νά επιδείχνωσι διά τών ποικίλων γνώσεων των τόν υ- 

ψιστον βαθμόν τής εύφυία; τοΰ φύλου των, έχορηγει ό'μως είς 

αύτάς δλα τά  εϋγενή αίσθήμ.ατα τής ορθής Ηίικής, καί τάς α
ναγκαίας γνώσεις εί; τό είδος τής ζωής των" καί χωρίς νά τάς 
κάμνι ουστυχεΐ; έκτείνουσα τά; ιδέα; των επέκεινα τή; σ<ραί~ 
ρα;, εις τήν οποίαν τά οίκι&κόν σύστημα τή{ πατρίδο; των τάς 

περιώριζε, τάς άπεκαθίστα φίλεργους και οικονόμους, φιλάνθρω
πους καί φιλοστόργου;, καί συμπαθεί;, καί προθύμου; βοηθούς 

τής πασχούσης ανθρωπότητα;.

Κ ΕΦ . Ε

Ευρω παϊκΆ  ’ Α ντιπρόξενοι — Π αλοαά 
εΟιμ α τ η; Αιοιτ/,σεωζ.

(5 50! έζεσαν si; τήν Τουρκίαν γνωρίζουν Sri οί έν ιΐ( έπ?-

<#€§> 85  < § * »

κρατεία τβύττι παροικοϋντε; Ευρωπαϊκοί υπήκοοι ϋπόκεινται 5- 

χ ι είς τους νόμους τής εντοπίου Διοικήσεως, άλλ’ εις την κυ- 

βέρν^σιν τοΰ Πρέσβεως, Προξένου η Αντιπροξένου τοΰ Εθνους 

των. καί ακολούθως ό'τι s i;  έ/,άστην Τουρκικήν πολιτείαν, ύ- 

πάρχουν τόσων ειδών διοικήσεις, οσοι κα! οί Αντιπρόσωποι τών 

διαφόρων Εθνών τής Ευρώπης. Μόνη ή Χίος φυλάττουσα τόν 

μεγαλοπρεπή καί ΐδιάζοντα είς νόμιμον διοίκησιν χαρακτήρα 

δέν καθυπέβαλεν έαυτήν είς τήν Βαβυλωνικήν ταύτην σύγχυσιν.

Οι Αντιπρόσωποι λοιπόν τών ξένων Εύρωπαϊκών δυνάμεων 

δέν ήδυναντο νά οέρωνται είς τήν Χίον ώς είς τά λοιπά μέρν) 
τής Τουρκίας. Οθεν ούδέ είχαν τά δικαίωμα νά δικώζωσιν οί 
ίδιοι η νά ένάγωσιν είς Τουρκικά κριτήρια τάς μεταξύ τών υ 
πηκόων τών δυνάμεων των καί τών κατοίκων τής νήσου δ ι
αφοράς, άλλ ησαν υπόχρεοι ν’ άναφερθώσι καθ’ όλας τάς π ε 
ριστάσεις ει; τήν Δημογεροντίαν, όμοίω; δέ καί οί ΰπ’ αυτών 

προστατευομενοι ε-ρεπε νά κανονίσωσι τήν διαταγήν των κατά 
τους νόμους καί τά  έθιμα τής πολιτεί»;- είδε μή έδιώκοντο 
αμ,εσω; τής νήσου, χωρίς νά δύναται ό Αντιπρόξενος προστά

της των νά τούς βοι,θήσ/,, ό';τις μάλιστα άπεπέμπετο κα! ό 
ιόιος αίφνηδίως δί ένεργείας τή; Δημογεροντίας, έάν ποτε ε- 
φαντάζοντο ότι δύναται νά έκβ/j άπο τά  νόμιμα δριά του.

ta v  ποτε έστέλλετο έςόριστος είς Χίον έξοχός τις υπουργός 

τής Οθωμανικής Αυλής, καί τις τών κατοίκων τής Χίου είχε 
μετ αύτοϋ παλαιάν έκ Κωνσταντινουπόλεως φιλίαν η γνω ρι
μίαν, δέν ήούνατο νά πηγαίντι εί; έπίσκεψίν του εΐμή άπαξ, κα! 
τοϋτο προηγούμενης τής άδειας τή; Δημογεροντία*, άλλ’ ούδέ 

μετα τοϋ εκεί Τουρκικοϋ Διοικητοΰ ήδύναντο οί κάτοικοι νά 
εχωσι τινα σχεσιν, προβλέποντες έκ τούτου νά έμποδίσι·ισι τήν

προδοσίαν τών κοινών συμφερόντων κα! τά; έκ τή; ΐδιωφελεί" 
« ; σκευωρίας.

Έ ά ν  τις τών κατοίκων έζ /τει ν« τελείώστι τινά 6πό0εσ(ν

I
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του διά Τουρκικού κριτηρίου, ot Δημογέροντες άφοϋ πρός παι
δείαν του τόν εκαμνον να χάση Την κρίσιν του, και άν tlys  

δίκαιον, τον εξώριζον καί της νήσου πρός παράδειγμα τών άλλων.
έά ν  τι Τουρκικόν κριτήριον έζήτει ποτέ τινα κάτοικον, οιι* 

<ΐος δέν ήδύνατο νά πηγαίν/] χωρίς νά λάβν1 την ρητήν άδειαν 

τών Δημογερόντων, οΐτινες ή τον έσυνώίευον, η τόν έδιώριζον 

πώς νά φερθή είς τήν ζήτησιν τοΰ ρηθίντος Κριτηρίου.
Κλν ή ’Οθωμανική Αύλή έζη'τει νά παρρησιασθ/ί εις Κων

σταντινούπολή οποιοσδήποτε κάτοικος Τής Χίου έπί προφάσει 
δίκης, ή Δημογεροντία δια τών έκεϊ άντιπροσώπων της άνελάμ. 

βανε τήν ΰπόΟεσίν του, έξοδεύουσα πολλάκις έκ τοΰ Δημοσίου 

Ταμείου μεγάλας χρ/ιματικάς ποσότητας, διά νά μήν ενοχληθώ 

ό πολίτης της· τοιοΰΐον παράδειγμα είδα μεν /.ατόι τά 1 7 9 0  
δταν ή ’οθωμανική Αυλή ζητήσασα δύο μονάχους τής νέας 
ίΐονής, οΐτινες κατέπεισαν δύο Μωαμεθανάς γυναίκας νά μετά» 
οτοέψωσιν είς τήν Χρις-ιανικήν θρησκείαν, ϊγκλημα καθοσίωσε"· 

ως παρά τί] Τουρκική Διοικήσει, ή Συνέλίυσις τής Χίου διίι 

νά μή τους παραδώση έξώδευσεν ΰπέρ ΐά ς  5 0 0 )0 0 0  γρόοίχ 

ίκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου.

ΚΕΦ, ς··
Φορολογία — Χρηματική περιονΰίζ των ro·* 

λιτών της Χίου — Διοίκησις τών μ η  μ ζ ~  
στιχορορων χωρίων — Διοάησις τών 

μαατιγοψορων χωρίων -  Α.ιτιά 
τηςοιαρκΐίας τοΰ πολίτικου σ υσ τττ  

//.ατος τη; Χίου.

Ίκπειδή δ πρώτιστος σκοπός τοΰ πολιτικοί συστήμ*το; τ^ |
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Χίου,, ητον ή ευδαιμονία τοΰ λαοϋ, ή φορολογία 4πν·ρχι διατε·* 

Ταγμένη τοιουτοτρόπως, ώστε ολον τό βάρος της επιπτεν είς 

τους πλ&υρίου;. Ο ετήσιος φόρος έκάστου κατοίκου τής πολιτεί

ας ήτον εν τοϊ; χίλιοι; έκ τής ολικής χρηματική; περιουσία; 

του, καί ήμισυ τοΐς χίλιοι; έκ τής κτημήτική;· καί επειδή at 

χρηματικα! καταστάσεις τών κατοίχων τής Χίου ύπέκειντο είς 

συχνά; μεταβολά;, κατά πενταετίαν έγίνετο άναθεώρησις καί 
μεταβολή τοΰ ει; έκαστον πολίτην προσδιωρισμένοί» φόρου, υπό 

άνοοών έμπε·.ρων καί είϋ/.μόνων έκλεγοαένων ΰπό τή; Δημο

γεροντία;. οί Γεωργοί καί οί τε/νΐτα ι δέν έπλήρίοναν σχεδόν 

τίποτε.

Εί; έκτακτους άνάγκας τής νήσου έδ.πλοΰτο, έτριπλοϋτο, 

έτετραπλασιάζετο, καί έπενταπλασιάζέτο ό ίτήσιο; φόρος έ 
κάστου πολίτου. ό  μικρός φόρος τόν όποιον έπλήρωναν οί γ ε 

ωργοί και οί τεχνϊται, έχρησίμευεν είς δώρα πρός τόν Τουρκι” 

κόν Διοικητήν, καί άλλας τοιαύτας χρ εία ς τής νήσου.

Εάν έντός τής πενταετίας ή χρτματική κατάστασίς τινοί 

πολίτου έλάμβανεν έπαισθητήν τινα έλάττωσιν, ήδύνατο νά 
παραστήστ, τήν τοιαύτην μεταβολήν τής περιουσίας του είς τους 
Δημογέροντας, οΐτινες όλιγόστευον τόν ετήσιον φόρον του. έάν 

δε ή χρηματική του ηυςανε, δεν ήδύναντο νά τοΰ αόςήσωαι τόν 

ετήσιον φόρον του πρό τοΰ τέλους της πενταετίας.

Οςτις δέν έπλήρωνε τόν ετήσιον φόρον του εντός τής έπί 

τούτω παρά τοΰ νόμο-j διωρισμέν^ς προθεσμίας, ήτις ήρχιζεν 

άπο πρώτης Μαρτίου, *αί έτελείωνεν είς τα; τριάκοντα λ π ρ ιλ -  

λιου, διά μέν τόν πρώτον ακόλουθον μήνα έπλήρωνε πέντε τοΐς 

εκατόν περιπλέον, διά δέ τόν δεύτερον καί τοΰ; ακολούθους 
άνά δύο τοΐ; εκατόν.

Εκ τοΰ έτητίου φόρου τών πολιτών έπληρόνοντο καί οΐ τό> 

Χοι τών χρεών τή; κοίνότητος, συνισταμένων είς 6 0 0 ,0 0 0  γρόσ. 
τά δέ κεφάλαιά ταΰτα δέν έπλήρωναν ίπίτηδες, διά νά ά π ο .
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χρ»πτ«σΐν 4πό *4 κάλυμμα τοΰ όφειλομένου χρέους, τήν χρη
ματικήν ευδαιμονίαν τής νήσου* όταν δέ οί χρεωφειλέται ί -  
ζη'τουν νά πληρωθωσι, τοΰς έπλήρωναν μέν, άνεπλήρουν ο [/.ως 
τήν συνήθη ποσο'τητα του χρίους δί άλλων νέων χρεών, τά ό
ποια ευρισκον ευκόλως, ή  ΰπόληψις μάλιστα τής άσφαλειας τοΰ 

δανείου της Χίου ήτο τοσαύτη, ώστε, επειδή οί ζητοΰντες νά 

δανεισωσιν ησαν πολλοί, μολονοτι οί τόκοι ήσαν μετριώτατοι, 
άπεφασίσθη άπό τα 1 8 1 7  νά μή δανείζηται ή κοινότης παρά 

κατά προτίμησιν μόνον χηρών κα! ορφανών χρήματα, καί ταΰ
τα  μέ τόκον μόνον 8  τοις εκατόν.

0  ετήσιος φόρος τή ; νήσου Χίου ητον, ώς εϊπομεν, 1 5 0 ,0 0 0  

τουρκικά γρόσια, καί επλίρόνετο διά τ ις  αναλογία* τοΰ ενός 

προς τα χίλια επί τής χρηματικής καταστάσεως τών πολιτών, 
καί τοΰ ήμίσεως είς τα χίλια έπί τής κτηματικής των* έκ τών
κτϊΐματων δε τής Χ'.ου, αι μέν οίκίαι ούσαι 1 8 0 0  τόν αριθμόν,

κα! τιμώμεναι συναλλήλως άνά 2 0 , 0 0 0  γρόσια έκαστη, ύπέ- 

θετον ολικήν τιμήν 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  κα! άκολούθως έπλήρωναν 

1 8 ,0 0 0  εκ τοΰ δλιχοΰ ετησίου φόρου τής νήσου, τά δέ υπο
στατικά 8 0 0  τόν αριθμόν, κα! τιμώμενα συναλλήλως άνά 4 0 ,0 0 0
«καστον, ΰπέθετον ολικήν τιμήν 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  κα! άκολούθως 

έπλήρωναν είς αύτά 1 6 , 0 0 0  γρόσια έκ τοΰ δλικοΰ ετησίου φόρου 
τής νήσου, δηλαδή τών 1 5 0 ,0 0 0 ' εξ ών άφαιρουμένων τών 
δύο τούτων ποσοτήτων τοΰ φορου, δηλαδή τών οικιών καί υπ ο

στατικών, μένουν 1 1 6 , 0 0 0  γρόσια, τά όποια έπληρόνοντο έπί 

της χρηματικής περιουσία;· καί άκολούθως έάν ζητήσωμεν δί 

ΰπολογισμοΰ τήν πλησιάζουσαν δλικήν χρηματικήν κατάστασιν 

τών πολιτών τής Χίου, είς τοΰς όποιους ε,τιπτεν, ώς προείπομιν, 

δλον σχεδόν τό βάρος τοΰ ετησίου φόρου, πολλαπλασιάζοντες τήν 

ποσότητα τών 1 1 6 ,0 0 0  γροσίων διά τοδ κεφαλαίου 1 ,0 0 0 , 
εύρισκομεν δτι ή χρηματική περιουσία των ητο περίπου

1 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 *  γροσίων Τουρκιχών, ήτοι περίπο* 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 
δίστηλων ταλλήρων, κατά τήν είς τά 1819 τρέχουίαν τιμήν τών 

νομισμάτων, ποσότης ήτις δέν εύρίσκεται έπισωρευμένη είς 

δεκαπέντε ή είκοσιν υποκείμενα, άλλ’ ήτο διαμοιρασμένη είς δύο 
χιλιάδας οίχογενείας. ενδειξις τής άληθοΰς ευδαιμονίας τών 

Ε θνώ ν, ώς δύναταί τις νά παρατηρήσω καί τήν σήμερον εύ- 
νομουμένην Γαλλίαν.

Εκαστον τών μή μαστιχοφόρων χωρίων έδιοΐκεΐτο έζ ενός Δη· 
μογέροντος, έκλεγομένου κατ’ έτος ύπό τής κοινότητος τοΰ ί 
διου χωρίου, καί οςτις έδίκαζε τάς μεταξΰ τών χωρικών μι- 

κράς διαφοράς, άναφέρων τάς μεγάλη τέρας είς τήν Δημογε·· 
ροντίαν τής πολιτεί/ς . άν δέ τις τών χωρικών δέν ηϋχαριστεϊ- 
το είς τήν άπόφασιν του Δημογέροντος τοΰ χωρίου του, άνεκά” 

λει τήν ΰπόβεσιν του είς τήν Δημογεροντίαν τής Πολιτείας, καί 

εκεί άνεκρίνετο, πάντοτε παρόντος και τοΰ Δημογέροντος τοΰ 
χωρίου τών κρινομένων.

Τα δέ μαστιχοφόρα χωρία έσχημάτιζον, ώς είπομεν, ιδιαι
τέραν διοίκησιν έζηρτημένην άμέσως παρά τής ’Οθωμανικής 
Αύλής, ήτις έστελλεν έκεϊ ιδιαίτερον Τοποτηρητήν Τοΰρκον, 
όνομαζόμενον Επαρχον τής μαστίχης, καί άπό τόν όποιον έ* 

ζήοτηντο οί Δημογέροντες τών μαστιχοφόρων χωρίων. 6  έτη" 

σιος φόρος δλων γενικώς τών μαστιχοφόρων χωρίων ητο 2 5 ,  

0 0 0  οκάδες μαστίχη, τήν οποίαν έτερον οί χωρικοί είς

(*) ‘Ο Srxujo- oJro; τίς Μ«στ/χΐί ( ΐίιαίτίρον προϊόν τών 24 τούτων 
χωρίων, τά όποϊ« εχειντο πρός το νότιον (χίρος τί;; νήσου, χα'ι ΐούλκττον. 
° τ«ς ττ«).«ίά; όνοίΐασία; των, ώ; π. χ. "Ολυ̂ ττος, Πύργο;, ‘Αρ· 
ρυλία, Καλαμωτή, Έλάτ* / .  τ. λ. ) αϋξκνίΐ ftsv χαί χατά τά λοιπά ριίρ/ι 
τϊς νήσον, <5ew ix/in ό:/Μ; τόν ρ"υτ'νώι3») γκα·τήν «ΰώί  ̂ ϋ/.iiv τ?ς μα- 
στίχ»ί, ί'ψν ίντύ( τώ» ιτυνόρων τών ρ<ίίντων χωρίων. Φαίνίται 
«.·« ότι πρό το» Όκιόρου ό 9«ανος ούτος ιίχ( οώτιι »# <νομ« του «ίς
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τήν πολιτείαν πρός τον Τουρκικήν επιστάτην πα·.ζοντες διαφο* 

ρα μουσικά όργανα- τό δέ περιπλέον τών 2 5 ,0 0 0  όκάδωντοϋ 
πρ^ϊ& τοςτούτου, συνιστάμενβν ε’ς περίπου 3 0 ,0 0 0  όκάδα;, οί 

κάτοικοι τών μαστι^οΐιόρων χωρίων εχρεωστουν να το πωλη" 

βωσιν εί; τήν Τουρκικήν Δν>ίκϊ)σιν πρό; δύο τίμισυ γρόσία τήν 
όκα κατά τάς παλαιάς μεταξύ τών κατοίκων τής ΧίουκαΙ 

τή; ’Οθωμανικής Αυλής συνθ/**;’ η είς ιδιώτην τινα πωλ/ισις 

τής μα-στίχης τ,το σφοδρώ; άπηγορευμένη.

Κ Ε Φ · Ζ'·

Π α ρ α ρ τ η ^ α τ ι / ά  α ν ΐ λ ~ ε ρ Μ μ ο ι .

ί |  πείρα, ό μόνος αλάνθαστος οδηγός τής ευδαιμονίας τοϋ 

Ανθρώπου, απέδειξε διά τής πολιτικής Ιστορία; όλων τών 
έθνών ότι δέν ΰπάργει πολιτικόν σύστημα απολύτω; καλόν, 
καί δυνάμενον νά γορηγήση τήν άληθή ευδαιμονίαν τινο; λαοϋ 

δια μόνης τή; ιδανική; αύτοϋ τελειοτητο;, περιοριί,ομχνης ώς 

c x l τό πλί'στβν υπό γενικωτάτων και άφηρτμένων τινων κα . 
νόνων η εναμβρυνομένης εί; τά γλυκύφθογγα ποιητικά ονόματα 
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  Σ ύ ν τ α γ μ α ,  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  Κ ο ι ν ό ·  

€ ο ύ λ ι  ο ν . εξ εναντίας ή Ιστορία όλων τών παλαιώ ν και νεω- 
τέρων έθνών μας έπληροφόρησεν ίκανώς οτι κατ εξοχήν opBsv 

Πολιτικόν Ξύστην.· *ϊναι μόνον εκείνο, είς το όποιον έκαστο; μέν

4λ<ν τί;·< κήτον, ώ; συμτιρκίνει ό Αρχβιολόγοί iffiow&o:, ivafipttv ότι 

»Ις τ*» Ζυρ.βιφ . Γλώτσαν ί  μ α ϊτ ίχ ΐ]  ονομάζεται ΧΓος. Οί Ocipoi ο5τθι 

«Γνα» συν«]9ω; ftiu; η* ισυ ττίχ!»»;, **ί *«τ«ντδ  πολλά/.ιί it? ly o , τριών 
Γ>ι/ών· *«τ« τό» Σιτττίρζριον ρ ίνα  **τοίζονν τό στΟ.εχό; τ « ν ,  χαί τ ο ί-  

χ ί ι  ίττί τί5ς ' / ί ί  ί  fu n v iS n ;  δλ« τ ί ;  y-Λττίχν;, rev  όιτοίκν «you «Η* 
» a m  τι»«,' ήμ<ρ*ς ί ι4  νά ξ/·,»ά*9ί, συνάζουν χ » ρ ϊ;  ΛΧ^ν τ«ν« f re e r .«ι- 

κΚΜβν. »ί Λμ'νόι Ιντ·ι ί«ν i.T*iro3v k*vsv Soo,

πολίτης πεπεισμένος βτι έκ τούτου έξήρτηται ή αληθής αύτοδ 

ευδαιμονία, πείθεται ευχαρίστως εί; τά διατάγματα του, καί 

προσφέρει εαυτόν εκούσιον υποστήριγμα τοϋ τοιούτου πολίτικου 

συστήματος, οί ύέ έν τοΐ; πράνμασι δέν δύνανται νά παρασα- 

λεύσωσι διά τής ισχύος τϋςεαυτώ ν αξίας τάς θεμελιώδεις αύ
τοϋ άρχάς.

Λιά νά δυνηθίί δέ όποιαδήποτε Κυβέρνησις νά θεμελιώσνι 
τοιοϋτον Πολιτικόν σύστημα οφείλει,

Α .  Νά φροντίση να έξασφαλίστ] τόν λαόν τη; κατά τής 
έπηρείας τών έξοιτερικών έχΟρών.

Β . Νά διοργανίσν] τοιαύτην εσωτερικήν Κυβέρνησιν είς Αν 

όχι νά Ιχωσι μέρος όλοι οί πολΐται, άλλ’ είς ήν νά εύρίσκωσι 
τό εαυτών συμφέρον όλοι ηί πολΐται.

Γ'. Νά κανονίση δί άπλών, άλλά σοφών καί δικαίων νόμων 
τάς διαφόρους σχέσεις τής κοινωνικής ζωής»

Δ;  Κ* προφύλαξη τόν λαόν άπό τάς έσωτερικάς διχονοίας.
£ .  Κά φροντίση τήν αληθή ηθικήν μόρφωσιν τοΰ πνεύαα- 

το? του, καί 1

ς . Νά έξασφαλίση τήν δπαρξίν του ώς πρός τόν πορισμόν 
τών πρός τό ζην άναγκαίων, και κατά τών έπαπειλούντων τήν 
ανθρωπότητα δεινών.

Αυται είναι αί βάσεις τής άληθοϋς ελευθερία; τοϋ λαο·3.

Αλλά κατά δυστυχίαν τής άνδρωπότητος, έξ όλων τών ά ν .  

Ορωπίνων γνώσεων έκείνης τής όποιας δέν ήδυνήθη ποτέ ό αν
θρώπινο; νοϋς νά κατανοίσνι έντελώς τήν άληθή έννοιαν, τόν 

προορισμόν, και τήν εί; τόν κοινωνικόν βίον ωφέλιμον εφαρμογήν, 
είναι ή ελευθερία. Τό αίσθημα τής έλευθερίας είναι άχώριστον 

έπο τον άνθρωπον, tiva: ένστι-,κτον, είναι μέγα" άλλ’ αύτό τοΰτο 

τό μεγαλειον του, κατακαλλυνόμενον ετι μάλλον &πό τών μ α 

γευτικών κοσμημάτων τής ενθουσιώδους φαντασίας τών ποιη- 

τ * ν , καί παραμορφούμενον Μ  τών λαοπλάνων σοφισμάτων τ » ν
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^ΐλοδόξ«ν έγωϊστβν, άλλοιοβται, κιβδηλεύεται, καί καταντΛ  

Ανύπαρκτον φάσμα, κατόπιν τοϋ όποιου τρέχουσ.ι πολλάκις άσ- 

δμαίνοντες οί λαοί, καί ποτέ μεν έναγκαλίζονται άνωφελώς, ώς 

άλλοι Ιξιόνες, τήν νεφελώδη άψυχον σκιάν του, ποτέ δέ εκτρα
χηλίζονται, ώς άλλο: Φαέθοντες, τολμήσαντες νάπετάξω σι πέριξ 

πυριφλεγούς ίΐλίου μέ πτερά κήρινα.
Η άλΥ|8ή; λοιπόν ελευθερία τοϋ λαοϋ είναι ή διατήρησι; τών 

άτομικών συμφερόντων έκάστου πολίτου· επομένως άληθώ; ε 

λεύθερον έθνος είναι όχι τό έχον συντάγματα, βουλάς καί αν
τιπροσώπους, όχι τό περιπλανώμενον είς τόν πολύπλοκον λ α . 
βύρινθον ατελείωτων δικονομιών, όχι τό καταπιεζόμενον ύπο τό 
δυσβάστακτον βάρος οργανισμών καί φόρων φερόντων συνταγ

ματικά σεμνά ονόματα, άλλ/ εκείνο οπου ύπα'ρχει δικαιοσύνη, 
όπου ό πολίτης έχει εξασφαλισμένων τήν ατομικήν του ΰπκρ- 

ξιν, τήν ιδιοκτησίαν του, τά προσωπικά του δικαιώματα, όπου δ 

ισχυρός δέν δύναται νά κατχπιέστ; αμέσως η εμμέσως τόν α 
δύνατον, όπου ή Κυβέρνήσις ενθαρρύνει τήν Γεωργικήν, τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριον, και όπου οί υπουργοί είναι αληθώς 

υπεύθυνοί, άνταμοιβόμενοι μέν διά τήν καλήν, τιμωρούμενοι δέ 
διά τήν κακήν διεξαγωγήν τών ιερών αύτών χρεών.

Α λλ’ ή ευθύνη αϋτη τών Υπουργών, έξ’ ών κρέμαται ή δ ιε

ξαγωγή τών δικαιωμάτων τοϋ λαοϋ, καί επομένως ή αληθής 

εύδαιμονία του, μολονότι εις τά συνταγματικά κράτη απαιτείται 
όριστικώς δί ιδιαιτέρου ρητού άρθρου τοϋ χάρτου έκάστου αύ
τών, κατήντησε μολοντούτο μεταξύ αύτών άπλή εκφρασις δ ι
πλωματικής έΟιμοταξίας, χωρίς ποτέ νά φανϊ ή πραγματοποίησή  

τής ευθύνης ταύτης εις κανέν συνταγματικόν έθνος, μ’ όλας τά» 
συνεχείς παρεκτροπας καί καταχρήσεις τών συνταγματικών υ 
πουργών, βιβαιουμένας έκ τής αλλεπαλλήλου μεταλλαγής των· 
τό δέ παράδοξον είναι ότι εις τά ; απολύτους Μοναρχίας ή παλαιά 

καί νία Ιστορία μας ίε»κνύει π λ ίθ ο ; Ηγεμόνων, οΐτινες έ τ ι μ · '
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ρησαν τους παρεκτραπέντας τών χρεών των υπουργούς, χωρίς

τουλάχιστον νά άναγκάζωνται ε’ς τούτο, ώς αί βουλαί, άπό 
ρητόν άρθρον συνταγματικού χάρτου.

Α λλ’ ή απάτη καί ή πλάνη υπήρξαν πάντοτε τά ελατήρια τής 

δυστυχίας τών λαώ ν καί οί φιλόδοξοι στασιασταί μετεχειρί<τ- .  
θησαν όργανα τών ιδιωφελών αύτών σκοπών, τήν εύπιστίαν 

καί τήν ματαιοφροσύνην τών ανθρώπων, καί υποσχόμενοι είς 

αυτούς τό ανύπαρκτον φάσμα τής ίσότητος, ίξετραχήλισαν τ ί  
έθνη είς τά φοβερότερα δεινά, καί ένομιμοποίησαν πολλάκις διά  

τών πομποδεστέρων φαντασμαγορικών συνταγμάτων Γήν άληθή 
δουλείαν τών λαών καί τήν ιδίαν α ύ τ ώ ν  τυιαννίαν.

Ε ίς τά Συνταγμ*τι*ώτατα κράτη τής Ευρώπης όλοι οί π ο -  
Λΐται λέγονται ίσοι ενώπιον τών νόμων, καί μολοντούτο ό ισό
τιμος χειροτέχνης πεινών κ$ί γυμνητεύων απαιτεί i j v  μισθόν 

τής εργασίας του άπο τόν ισότιμον του Κόμητα έντρυφώντα 

μεγαλοπρεπώς· άλλ’ άν ή *αχή διάθεσις τού άρχοντος άρνηθή 

είς τόν πτωχόν ισότιμον του τήν πληρωμήν τών ιδρώτων του, 
ό πεινών πτωχός μή δυνάμενος ν’ άνθέξη είς τ$ι βαρύτατα εξοδ* 

τής διαδικασίας, ούτε είς τάς νομικός προθεσμίας τής δικονο
μίας, η καί άντιπαλαίων πολλάκις μ*ταίως κατά τού ισχυρού 

αντιδικου του,  ̂ στερείται τών ιδρώτων του, διαφυλάττων μόνον 

Καί μόνον τό ξηρόν ανωφελές λαί κατά φαντασίαν δικαίωμα τοϋ 

ότι είναι ισότιμος ενώπιον τών νόμων καί μετ’ αύτού τού U *- 
σιλεως του.

Εκ τούτων πάντων συμπεραίνομεν ότι εκείνο τό πολιτικόν σύ- 

ς-ημα είναι καταλληλότερον είς τινα λαόν, διά τού  οποίου ή *εΐρα 
απεδειξεν ότι ό λαος εκείνος άπήλαυσε τήν ευδαιμονίαν του.

Και τοιουτον ητο τό Πολιτικόν Σύστημα τής νήσου Χίου.

Λύο τινα δέ συνήργησαν κυρίως εί; τό νά Οεμελιώσωσι τό 
πολιτικόν τούτο σύστημα· πρώτον ή Γενική ομόνοια τών κατοί
κων τη;, οΐτινες π*ρέβλεπον όλα τά προσωπικά π * 9 η *αΙ ίδ ι-



ω-ριλεία; των ΐΐς τήν διοίκησιν τών κοινών πραγμάτων, άποδε* 

χόμενοι ευχαρίστως αντί τής ιδία; των, τήν γνώμην καί τοϋ 

πλέον θανασίμου έχθροϋ των, όταν έβλεπόν ότι αΰτή συμφέρει 
είς τό κοινόν όφελος τίίς πατρίδος, κα! περιφρονούντε; τάς προ- 

.  σωπικά; εαυτών ώφελεία; υπέρ τών κοινών συμφερόντων* κα! 

δεύτερον ή μεγάλη προσοχνί των είς τό ν& διατηρήσωσην άμώ - 

μνίτον καί άπαραβίαστον τήν ΰπερτάτην ίσχΰν, καί τήν άκριτή 

έκτέλεσιν τών νόμων καί εθίμων των.

Τοιοϋτον πολίτευμα προμηθευμένον μέ τοιόύΐου; σοφοΰ; νό

μους, καί ΰποστηοιζόμενον μάλιστα εκ τών δύο βασιμότερων 

στύλων έκάστ/;; πολιτικής κοινωνίας, τής γενικής δηλαδή όμό- 

νοίας τών πολιτών καί τής ύπερτάτ/ic ισχύος τών νόμων, δέν 

ήδύνατο ποτέ νά μή χορηγήση τήν άλήθή ευδαιμονίαν είς όλους 

τοΰς κατοίκους τής νήσου ταύτης.

ΚΕΦ Η
Ένεστώσα "/ατάστασις της νήσου Xt'.ου -  Μ=σα 

οι ών ή νήσο; αυτη ούναται νά φάατι είς 
μεγοίλγιζερζ» τής τΐ^ώτης εύοοαμονίχ; της.

Jiffοΰ \  νήσος Χίος εγεινε θΰμα τών όδυννιρών άποτελεσμά- 

των, τά όποια συνεπιφε'ρει πάντοτε μεΟ’ έαυτοϋ ό φρικτό; κα* 

ταστρεπτικός δαίμων τής έπαναστάσεω;, καί οί κάτοικοί τ'/ις 
διεσκορπίσθησαν, ή Χϊοο (ομοίαζε μάλλον σωρόν πετρών, μεταξΰ 

τών όποιων ίνεφώλευσν άγριοί τινες γυμνϊται, ή τήν λαμπρήν 

έκείνην πόλιν κατοικουμένϊΐν άπό τοΰς πλουσίους κα! πεπολισμέ* 

νους μεγαλεμπόρους τνίς.
Αλλά μόλις έπανήλθεν ή ήσΐιχία είς τήν Τουρκικήν Επικρά

τειαν, καί ό Ναπολέων τή; Ασίας ό μεγαλόνους Σουλταν Μαχ- 

μο·ίτης εσπευσεν άμεσω; -Λ έί'Λ'Λρίώ'ΐη ^ήν νήίον ταότήν, κά·
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β ερών δί ιδιαιτέρων Αϋτοκρατορικών διαταγμάτων τήν σύστα· 

όΐν του παλαιού Πολιτεύματος τής Χίου μεθ’ όλων τών προσόν
των προνομίων, κα! διατάττων έξαιοετίκώς τήν ε ’ς τούς κυρί

ου; αυτών επιστροφήν όλων τών δημευβεισών ιδιοκτησιών, 
*α! χορηγών μεγαλοπρεπείς σύνδρομά; καί βοήθειας έκ τοϋ Αΰ- 

τοκρατορικοϋ τον ταμείου είς τά δημόσια καταστήματα της.

Η Χίος λοιπόν σήμερον διαφυλάττει τό παλαιόν Πολίτευμά 

της, κατα τό όποιον καί κυβερνάται, λαβοΰσα περιπλέον καί 
τήν σπάνιον επιτυχίαν τοϋ νά εχη αντιπρόσωπον είς Κωνσταν- 

τινούπολιν άνδρα έξοχου άρ&τή; καί άκραιφνοϋ; πατριωτισμού 
τον Κύριον ’ΐωάννην ψυχάρη/, τοϋ οποίου ό υπέρ τών κοινών 

συμφερόντων τή; νήσου ακάματο; ζήλος, ό άφιλοκερδής άδίκα- 

στο; καί ευπροσήγορο; χαρακτήρ, καί ή τ&ν έσω καί έξω συμ

πολιτών του πρός αύτόν άγάπη καί σέβα;, μαρτυροϋσιν, ότι ό ά
ξιος ούτος πολιτ/,ς τής πατρίδος του είναι είκών ζώσα τώ» 

ενάρετων έκεινων Χίων, οϊτινες είχον άναβιβάσει νήν πατρίδα  

των είς τόν βαθμόν τής άληθοϋ; ευδαιμονίας- άλλ’ έπειδή ή πρός 
τόν πολιτισμόν πρόοδο; τής Τιυικική; Κυβερν/,σίω;, έ-έρερεν ου
σιώδεις διοικητικός καί δικαστικά; μεταβολάς κ α ί’ δλην τήν έ“ 
πικρατειαν, ή δε κατά τήν Μεσόγειον άνάπτυξις τοϋ έμπορίου 

καί τής βιομηχανία; απαιτεί κα! άλλα βοηθητικά μέσα έκ μέ_ 

ρου; τή; Τουρκικής Κυβερνήσεως πρό; τήν άναξιοπαθοϋσαν ταύ- 

ΤΛν νήσον δια να δυνν,θή νά ΰψωθ/j εί; βζθμόν άνώτερον τή ; 

πρωτηςαυτής εύκλειας, έκΟετομεν ένταϋθα όσα νομίζομεν αναγκαία 

*ί; τήν ευδαιμονίαν τή; περικλεούς ταύτης νήσου* ταϋτα δέ είναι, 

α . Να νομιμοποιηθώσιν τά παλαια έθιμα τής JN /σου Χίου 

οσα άνωτερω έξεθεσαμεν κα! όσα άλλα ή συνήθεια διεφύλαξε, καί 
ν« λάβωσιν ίσχΰν καίκϋρο; γραπτοϋ νόμου δί όλνίν τν,ν νήσον, 
ύπό τήν έπιτήρησιν τοϋ έναρέτου άντιπροσώπου της.

β .  Επε'δή τό έμπόριον είναι ή κυρία πηγή τή; πλουτιότητο; 

των εθνών, καί ό μόνος πόρος τών XiV>v, τοϋτο δέ £χει ανάγκην



μεγίστης περιβάλψεως είς τάς σημερινά; μχ'λιστα δυστυχείς 

περιστ^σ-ις των κατοίκων τής Χίου, νά χηρυχδνϊ ό λιμήν τής 

X’.oj ελεύθερος (port fran c) τουλάχιστον δια εικοσιπέντε έτη.

γ  . Γνά δοθή άδεια να υ π η γ ε ίς  εί; τοΰς λιμένας τής Χίου μέ 

την επιχορηγησιν του προνομίου τοΰ νά μ,ήν ύποχρεωθώσι ποτέ 

οι κάτοικοι εις κατασκευήν βασιλιδών πλοίων μικρών $ μεγάλων.

d · Λ’« όβΟώσι^χρονόμ.ια εί; τοΰ; πλοιάρχους Χίους υπηκόους 
τής Ο'λ-iij.. Αυλή;, εκείνους μάλιστα οϊτινε; ταΕειδεύουσιν έζω 

του Κολτο;ς, καί τοίαΰτα προνόμια τά όποια νά ηναι άν oyi α 

νώτερα, τουλάχιστον ισα μέ έκεΐνα τα όποια άπολαμβάνουσιν 

εί; τήν 1 ουρκ:αν οί πλοίαρχοί τών ζίνων Ευρωπαϊκών δυνάμεων.

*. Ι'ια συστοθη τακτικόν εμπορικόν δίκαστήριον, εί; τό όποιον 

νά ΰποκειντα; δλαι αί εμιορικαί υποθέσει; τών κατοίκων τής 

νήσου, κκί τό οποίον νά δι-ιαζη κατά τόν είς ό'λην τήν Ε ΰ- 

ρώ,.ην παραοεδεγμενον εμπορικόν νόμον τοΰ Ν απολέοντος 
I .ρυπολ.ογΐμ.ένον κατά μέρος), τό δέ δικαβτηριον τοΰτο νά έκ- 
όιοι] τακτικά; και αιτιολογημένα; αποφάσεις.

ς" . Λα καΟαρισθν; ό λιμήν τής πόλεω; δί έζόδων τής Κ υ- 

βοβντ’σειος, έπιχειρησίς ηνις πλήν τής ηθικής ώφελείας, θέλει 

προα/ιί'εύσει είς τήν Κυβέρν/ισιν καί υλ κ ί  κέρδη, διά τα  είς τόν 

πυθμένα αύτοΰ έναποταμιευμένχ πρό καιρού πολύτιμα πράγματά» 
F1 τοιαύτη άληθ/ις διατηρησίς τοϋ παλαιοΰ Πολιτεύματος τής 

Χ:ου μιΐί  τής έπιχοοηγη'τεο»; τών προεκτεδειμένων προνομίων 

Λύναται νά φέριρ ασφαλώς τήν νήσον ταύτην ε:ς τοιαύτην ευ

δαιμονίαν, όποιαν άπολαμζ'άνουσ: πολλά ολίγα μέρη τοΰ κόσμου.
-----------------   « ι^ ·  -----------------

Λ ιήρβασ ις τυπογραφικού παροράματος.
pt; την ®«λ· -I(J. άνκγνωβι τ«ν p. Παοαγραρον π ΰ  Α'. χίγ.ώς «ο).ούί*κ. 

• II πόλις κείμενη εί; τό παραθαλάσσιον περιείχε 23SO  οί*
» κονομάς οικιών κα! εργαστηρίων, έξ ών 1 8 0 0  οικίαι χ ρ -’
' 5τ;<“. ■ / . /ν Λνατολ’.λοϋ δόγματος κ. τ . λ·.
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