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ΠΕΡΙ Π ΛΗ Θ ΓΣΜ Ο Γ.

Ο πληθυσμός των ανθρώπων, θεωρούμενος ύπό τά ς διαφόρους 

«ύ τοϋ  φάσεις, καί. εϊς δλας του τάς λεπτοαερείας, είναι άντιχ,είαέ- 

νον άπειρου έκτάσεως· αί άρχαί του όμως είναι όλίγαι καί σαφείς. 

Η προς τοϋτο μάλλον, η τ ά  λοιπά τής Πολιτικής Οικονομίας αν

τικείμενα, μεγάλη προσοχή του κοινοϋ, αποδίδεται κυρίως εις τής· 

κατανοησεως αύτοΰ την ευκολίαν, τίτις είναι αποτέλεσμα τής ά- 

πλότητος καί τνίς σαφηνείας τώ ν  άρχώντου .

Ο άνθρωπος, καθώς καί τ ά  λοιπά ζώ α , ώθεΐται από τήν φύσιν 

«ύτήν εϊς τον πολλαπλασιασμόν του· δΰναται δέ νά πολλαπλα- 

σιασθή άπ ’ άπειρον, έάν αίτια άλλα  ισχυρά δεν τον έμποδίσωσι. 

Λιά νά πληθΰνεται δριως άκωλύτως, άπαιτεΐται νά ν/'ΐ) τ ά  άπολύ- 

τω ς χρειώδη προς θεραπείαν των αναγκών του.

Ταϋτα διαιρούνται εϊς αναγκαία, εις προσήκοντα καί εϊς πολύ* 

τ ελή. Καί αναγκαία λέγονται, όσα είναι άφευκτα εις πάντα ά>· 

θρωπον διά  νά ζ/ι.έν υγεία καί νά εργάζεται· προσήκοντα, όσα 

Ζρτ,σΜεύουσι διά νά διατηρή τήν θέσιν, τήν όποιαν κατέχει εις 

~fr κοινωνίαν. Πολυτελή δ ;,  όλα τά  λοιπά, όσχ καταναλίσκΟ'ίτα',
16.



χωρίς νά ηναι ουσιώδη εις διαφύλαξιν τής υγείας καί της δυνά- 

μεώ ς του, η εις διατήρησιν τής άξιοπρεπείας του.

Τ ά  αύτά ο [/.ως π ράγματα  δύνανται νά ήνα ι πολυτελή, προσή

κοντα, η αναγκαία, καθ’ όσον καταναλίσκονται από άνθροίπους τής 

αύτής τάςεως, διαφόρων δε τ ό π ω ν  η τοϋ αύτοϋ τόπου, διαφόρων 

δέ  τάξεων· η τέλος τής αύτής τάςεω ς καί τοϋ αύτοϋ τόπου, άλ 

λου δέ χρόνου.

Τ ά  παπούτσι* π . χ . είναι αναγκαία εις την ’Αγγλίαν* διότι αχ 

εξεις τω ν  κατοίκων της άπαιτοΰσι ταΰ τα , καί άνευ αύτών ή υγεία 

τω ν  βλάπ τεται. Πολυτελή δε εις τήν πτωχοτέραν τάξιν τής Σκω

τίας, οπού τ ά  ήθη καϊ αί εξεις των ανθρώπων τής τάςεω ς ταύτης 

συγχωροϋσι νά περιπατώσιν οϋτοι με γυμνούς πόδας, χωρίς νά 

βλαφθί) ή υγεία των, η νά προσβληθή ή ύπόληψίς των. °Οταν κά

τοικος τής Σκωτίας άνυψοΰται άπό τήν κατωτέραν εις τήν με- 

«αίαν τάξιν, τ ά  παπούτσια είναι εις αύτόν προσήκοντα. Εις τά ς  

ώνωτέρας δμως τάξεις, αίτινες παιδιόθεν έσυνείθισαν νά φέρωσι 

παπούτσια, τα ΰ τα  είναι επίσης αναγκαία, ώς είναι άφευκτα εις 

ολας τάς τάξεις τής ’Α γγλίας.

Τό όχημα είναι άναγκαΐον εις ιατρόν μεγάλης πόλεως, προσή- 

κον εις κομψήν Κυρίαν, πολυτελές εις έμπορον.

Οΐκίαι δέ καί έπιπλα, δονάμενα νά θεωρηθώσι σήμερον ώς προ- 

βηκονται εις άνωτέρων τάξεων ανθρώπους, έθεωροϋντο ώς πολυτε

λή προ ενός αίώνος εις αυτούς τούτους τούς άνθρώπους.

Διά νά γνωρισθή λοιπόν εις ποίαν κατηγορίαν υπάγονται τά  

ύλικά ταΰ τα  πράγματα , τ ά  ικανά νά θεραπεύσωσι τάς άνάγκας 

τώ ν  ανθρώπων, πρέπει νά ληφθώσιν ΰπ’ οψιν ό χρόνος, αί έξεις, τά  

ήθη καί αί έργασίαι τών ανθρώπων, οίτινες τ ά  μεταχειρίζονται· 

προ πάντων δέ ή φύσις τοϋ κλίματος. Η θέρμανσις, ή οικία καί 

τ ά  ενδύματα, τ ά  απολύτως αναγκαία εις τον Λάπωνα, είναι πε- 

ρ ιττά  υπό τούς Τροπικούς.

Α λλ ' 6 άνθρωπος, καθώς τείνει εις πολλαπλασιασμόν, ο δ τ «
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-τείνει καί εις πολιτισμόν. Ο δέ πολιτισμός ήμερόνει καί εξευγε

νίζει τον άνθρωπον, κατασταίνων αυτόν άπό άλιέα καί κυνηγάν 

γεωργόν, βιομ/ίχανον καί έμπορον· εξασφαλίζει τό  πρόσωπον του, 

προστατεύει τήν ιδιοκτησίαν του, καί, διά τώ ν  αγαθών τούτων δω 

ρημάτων του, συνεργεί δραστηρίως εις τήν αϋξησιν τών μέσων τής 

ύπάρξεως τοΰ άνβρώπου. II ’ Ιρλανδία, εις τήν βαρβαρότητα της, 

μόλις έχορήγει τ ά  πρός τό  ζην ά~ολύτως αναγκαία εις όλίγας οϊ- 

κογενΐίας άλιέων καί κυνηγών· καί ήδη, άφαΰ έπολιτεύδη, τρέφει 

υπέρ τ ά  οκ τώ  έκατομμύρια ανθρώπων.

Τ ό ανθρώπινον ό'μω; γένος τείνει νά αύςάνη ταχύτερον άπό τ ά  

μέσα τής ύπάρξεως. Κ α τά  τον Μάλθον, περίφημον οικονομολόγον 

"Α γγλον, εκείνο μέν αναπτύσσεται κ α τά  γεωμετρικήν πρόοδον, 

ήτοι 1, 2 , 4 , 8 , 1 6  κ τλ ., τα ΰ τα  δέ αναπτύσσονται κ ατά  πρόοδον 

αριθμητικήν, ήτοι 1, 2 , 3 , 4 , 5 κτλ . Νεώτεροι αύτοΰ οικονομολό

γοι διϊσχυρίσθ/ισαν, δτι ή αναλογία αυτή δεν είναι ακριβώς αλη

θής· δεν ήρνήδησαν δμως, ό'τι ή αΰξησις τών άνδρώπων δύναται, 

δταν δεν άπαντήσνι εμπόδια, νά ύπερβή τήν αΰξησιν τών μέσων 

τής ύπάρξεως.

Είναι βεβαίως αδύνατον νά εΰρεθή μέ αύστηράν ακρίβειαν ή γε

νική καί αναλλοίωτος αναλογία τής προόδου τών δύο τούτων δυ

νάμεων. ’Α λλά  διά  νά ήναι ούσιωδώς αληθής ή θεωρία της προό

δου ταύτης, δεν είναι αναγκαία έκτίμησις μαθηματική τής ένερ- 

γείας τώ ν  δύο δυνάμεων· άρκεϊ οτι ή μία δύναται νά ενεργή ταχύ- 

τερον τής άλλης, καί θέλει τείνει π άντοτε νά τήν ύπερβ-?).

*Η τεθεΐσα παρά τοΰ Μάλθου αρχή στηρίζεται εις τους νόμους 

τής φύσεως. Τωόντι δταν υπάρχουν π ολλά  προϊόντα εχοντα ά- 

ναγεννητικήν δύναμιν (fo r c e  rep rod u ctive), ΐσην μέ εκείνην τοΰ 

παραγωγού, ταΰ τα  άναγκαίως θέλουν φθάσει εις γεωμετρικήν πρόο

δον, κατά  τό  μάλλον ή ήττον ταχεϊαν. ’Εάν τό  £ν παράγη δύο, καί 

τ ά  νέα τα ΰ τα  προϊόντα έ'χωσι τήν αύτήν παραγωγικήν δύναμιν 

τήν οποίαν ειχεν ή πρώτη μονάς, τ ά  δύο θέλουν παράξει τέσσαρα, 

~ά τέσσαρα οκτώ , καί οΰτω καθεξής.
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Η άοχή λοιπόν α3 τη είναι άδιχφιλονείκητος, καί επίσης ά>η· 

θής εις τόν άνθρωπον, ώς καί εις τ ά  λοιπά ζώ α , καί εις αύτά άκό- 

μη τ ά  φυτά. Εάν δεν ύπήρχον εμπόδια, ή Οικουμένη ήθελε π λ η μ 

μυρίσει άπό ανθρώπους, καθώς ή γή άπό σίτον, καί ό ώκεανός 

άπό ί/θ ίΐί , έάν δέν έκωλύετο ή άναγεννητική δύναμις έκαστου 

βπυρίου σίτου, καί έκαστου ιχθύος.

Η τάσις αΰτη τοϋ ανθρώπου, νά αύξάντ] υπέρ τ ά  μέσα της ύ- 

πάοξεώς του, οϋδέ τών άρχαίων τήν οξυδέρκειαν διέφυγεν. ό Νο- 

μοθέτης της Κρνίτης, ό Σόλων, ό Φείδων (1 ), ό  Π λάτων, ό φιλόσο

φος τών Σταγείρων, όλοι οϋτοι ήσθάνθησαν την άνάγκην ισχυρού 

χαλινού, φοβηθέντες έκ της άκωλύτου αύξήσεως γενικήν τοϋ λαού 

πτωχείαν.

‘ Απεδείχθη διά  τής πείρας, ότι οι άνθρωποι δύνανται νά διπλα

σιά ζον τα ι εϊς παν τέταρτον τοϋ αΐώνος. ’Εάν τοιαύτη άνάπτυξις 

λάβνι χώραν εις τήν 'Ε λλάδα , μ ετά  ένα αιώνα θέλομεν έχει 16 έ- 

κατομμύρια κατοίκων, μ ετά  είκοσιπέντε έτη άκόμη 3 2 , καί μ ετά  

ίίτεντήκοντα 6 4 . Εις δέ τήν γην πάσαν, έκαστος άνθρωπος, διπλα- 

οιαζόμενος κατά  παν τέταρτον τοϋ αΐώνος, θέλει αυξήσει εϊς £ν 

ϊ/.ατομμΰριον έν διαστή μ ατι πέντε αιώνων.

ί Α λλά διά ποιαν αιτίαν δέν έφάνη τοιαύτη αυξησις, ούδέ κάν 

έτετραπλασιάσθησαν οί κάτοικοι τής γης όλης εϊς τό  διάστημα 

τών παρελθουσών πέντε εκατονταετηρίδων;

Τήν ενέργειαν τοϋ πληθυσμού δυσκολεύουν καί μετριάζουν αί

τ ια  προλαμβάνοντα τά ς γεννήσεις, ή έπαυξάνοντα τούς θανάτους. 

Ό  Μάλθος ονομάζει στερητικά έμπόδια (obstales p r iv a tifs ) τά  

κωλύοντα τά ς γεννήσεις αίτια· καί καταστρεπτικά (obstacles 

destructifs) τ ά  έπιφέροντα άώρως τόν θάνατον. Κ αί ταϋ τα  μέν εί

ναι φυσικά, έκεΐνα δέ ηθικά κακά.

Τά καταστρεπτικά έμπόδια είναι αί επιβλαβείς εϊς τήν υγείαν

2 ί 4  ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ.
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*έχναι, αί εργασία», αί λίαν κοπιαστικαί, καί αί έκθέτουσαι έπί 

πολύ τούς έργάτας εϊς τούς καύσωνας καί τούς παγετούς· ή κακΐ 

τροφή, τ ά  δυσανάλογα εις τήν φύσιν τού κλίματος ενδύματα, % 

χωρίς τής άπαιτουμένης φροντίδος ανατροφή τώ ν  τέκνων, αί 

παντός είδους καταχρήσεις, ό  μεμολυσμένος άήρ άπ^ φυσικάς αι

τίας, ί ,  ώ ς συμβαίνει εις τά ς μεγάλας πόλεις, άπό τήν συσσώρευ 

civ τοΰ πλήθους· αί παιδοκτονίαι, οί πόλεμοι, καί, πρό πάντων, 

ή πείνα, ίίτις επιφέρει τρομερούς λοιμούς, φονικάς μεταναστάσεις 

καί καννιβαλίους πολέμους.

’Αναπτύσσων τήν θεωρίαν τώ ν  καταστρεπτικών εμποδίων ά 

Μάλθος αναφέρει π ολλά  περίεργα περιστατικά, τ ά  όποια μ ετά  

πολλοϋ ζήλου και μεγάλου κόπου, εις μακρόν χρόνου διάστημα 

έσύλλεξε· καταδεικνύει τά ς  άληθεϊς αιτίας πολλών συ*.βεβηκό- 

τω ν  άκατανοήτων, η κακώς έρμηνευομένων καί άποδεικνύει έναρ- 

γώ ς, δτι τ ά  οικονομικά περιστατικά έ/ουν μεγίστων επιρροήν εϊς 

τήν άνάπτυξιν τοΰ ανθρωπίνου γένους, καί εϊς τόν σχηματισμόν 

τώ ν  επικρατειών.

Παραλείποντες, συντομίας χάριν, τ ά  λοιπ ά  καταστρεπτικά 

εμπόδια, περιοριζόμεθα είς μόνον τά τελευταΐον, τήν πείναν. Αύτη 

είναι τό  μεγαλνίτερον καί τό  φρικτότερον δλων τώ ν  καταστρεπτι

κών εμποδίων. ’Ισχυρότερα άπό δλον τό  ανθρώπινον γένος, μόνη, 

διά  τοΰ λοιμοϋ καί δ ιά  τής μαχαίρας, τιμωρεί τήν άφροσύνην 

και περιστέλλει τήν ύπερβολικήν τού πληθυσμού αΰξησιν.

’Υποθέσατε επικράτειαν περιέχουσαν 1 0  εκατομμύρια κατοί

κων, καί χορηγούσαν τ ά  άπολύτως είς αυτούς αναγκαία είς τρό

φ ιμ α  παρέχοντα περισσοτέραν άπό τόν σίτον θρεπτικήν ΰλην, είς 

γαιόμηλα π . χ· τούς δε κατοίκους δαπανώντας αΰτά μέ μεγίστην 

φειδωλίαν είς μόνας τά ς ιδίας αύτών χρείας, ώ ς φρουρά, ητις δέν 

εύρίτκεται μέν εϊς πείναν, λαμβάνει δμ ως μόνας τάς άφεύκτως είς 

αϋτην αναγκαίας μερίδας άρτου. Εάν οί κάτοικοι ούτοι κ ατά  £ν 

ίτος συλλέξωσι τ ά  δύο τρίτα  τοΰ τακτικού εισοδήματος τω ν , κ φ  

ίάν, κατά  δυστυχίαν, καί τό  ακόλουθον ετος δεν δώσνι περισσότε-

ΠΕΡΙ Π ΛΗ «ΤϊΜ Ο Υ. 2 2 5
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pov εισόδημα, ώ ί  βυμβαίνε'- ενίοτε, δέν είναι δέ δυνατόν νά άνα* 

πληρωθη Ιςωθεν ή έλλειψις, ί π ώ ς θέλουν ζησει δλοι ούτοι οί 

άνθρωποι;

11 άπάντησις είναι λυπηρά, άλλ ’ απλή . "Ολοι δέν θέλουν ζήσει. 

ό  θάνατος θέλει άρπάσει πρώτον τ ά  βρέφη, τούς γέροντας, τούς 

ασθενείς, τ ά  αδύνατα έν γένει ό'ντα* έπειτα θέλει φέρει το  δρέπα

νών του εις τών εύρώστων τό  στρατόπεδον, καί θέλει καταδιώκει 

τούτους καί μ ετά  τήν παΰοιν τής άκαταμαχήτου πείνης (α).

'Η  πείνα προκαλεΐ, ώ ς έπί τό  πλεΐστον, τούς εμφυλίους πολέ>

(α) Ό  Βροΰσος λέγει, o n  etc την ’Αφρικήν ευρε χ ω ρία  έρημα, 

καί τα  όστα τών κατοίκων, άποθανάντων άπ'ο ελλειψιν τών αναγκαίων, 
διεσκορπισμένα άταφα έπί τής γης.

Ιησουίτης tic, μάρτυς αΰτόπτης της σύμβασης Etc Ινδίας πείνης 
κατά τά  £τη 1737 καί 1738, διηγείται περιστατικά άξια ©ρίκης περί 
του θανάτο,υ τον όποιον ή μάστιγξ αύτή έπροςένησεν.

'Έ τερος ’ Ιησουίτης λέγει, οτι Ικεϊ έβαπτίζοντο κατ’  ετος υπέρ τ ΐ  

χίλια νήπια, τά  όποια οΐ γονείς των Ιπώλουν είς τούς Ίησουΐτας, ή 
διότι δέν ήδίναντο νά τά θρέψωσιν, διότι δέν ήσαν εις κατάστασιν νά 

τά  περιποιηθώσιν εις τήν άσθένειάν των.

Ό  Δουχάλδος (h ist de la ch in e ) αναφέρει, δτι είς τήν Κίναν 
πολλοί γονείς μή δυνάμενοι, διά τήν μεγάλην των πτωχείαν, νά δ ώ -  
σωσιν είς τά  τέκνα των τροοήν, ο! μέν εκθέτουν αύτά είς τάς όδούς 
τών πόλεων, οί δέ τά  έγκαταλιμπάνουν είς ερήμους άγρούς, καί άλ
λοι τ ά  ρίπτουν είς ποταμούς, διά νά τά  άπομακρΰνωσιν οίϋτοι έν τοί- 
χει άπο τήν ορασίν των, καί νά _ά»αιρέσωσι συντομώτερον τήν ζωήν 
είς τά δυστυχή ταΰτα βντα.

'Ο  ιατρός Ά ν δερ σ ύ ν  λέγει, οτι οι Κινέζοι Ιλυπήθησαν μαθόντες τήν 
κατά τής ευλογίας έφεύρεσιν τής δαμαλίδος" διότι αίίτη έμποδίζει άναγ- 
καιοτάτην νόσον, ήτις τούς άπήλλαττε τής σκληρδς ανάγκης νά π ροσ- 
ιρερωσι τά  δυστυχή τέκνα των βοράν τών θηρίων.

Κ α - ϊ  δετή ν  μαρτυρίαν του ίδίου Μα'λΟου, ή έλλειψις τών αναγ
καίων τοϋ 1783 έπροξένησε μεγάλα κακά είς δλην τήν Σκωτίαν' I -  

ςαιρέτως δέ είς τήν α ν »  Σκωτίαν, τής όποιας μέρη τινά έμειναν χ ω 
ρίς κατοίκους.



μους, τούς πάντων τώ ν  ά λλω ν  φρικτοτέρους* καί τών βζρβάρω·» 

εθνών τάς έπιδρομάς, τά ς έ~’ έλπίδι άπολαυής ά^θονεστέρων μέ

σων ύπάρξως γινομένας (α ).

Αύτή τέλος πάντων αναγκάζει πολλούς νά άφίσωσι την γην 

της γενν/,σεώς των, τούς συγγενείς, τούς φίλους τω ν , καί νά με- 

ταβώσιν είς τόπους άγνωστους, όπου ό θάνατος τούς παρακολου

θεί. Εξ αύτών άλλο·, άποθνησκουσι καθ’ όδόν· άλλοι άφοϋ φθάσω- 

σιν εις τόν τόπον, οστις τούς υπόσχεται άπειρα άγαθά, πριν δυνη- 

θώσι νά πορισθώσι τ ά  πρός τό  ζην. "Οσοι δέ  έπιζήσωσιν, η οσοι, 

εχοντες τά  αναγκαία, φθάσωσι σώοι καί ύγιεΐς, καί άποκαταστα· 

θώσιν είς την νέαν αύτών πατρίδα· οΰτοι ύποκύπτουσιν είς τά ς 

καταστρεπτικές συνεπείας βιαίας αλλαγής πατρικός, κλίματος, 

εςεως καί τροφής. Τούς μετανάστας τούτους παρομοιάζει εύ* 

φυής Οικονομολόγος Γάλλος (6 Ρόσης) μέ τούς ασθενείς, τούς ό

ποιους οί Ιατροί, διά νά μην άποθάνωσιν ύπό την έπίσκεψίν τω ν , 

αποστέλλουν νά άποθάνωσιν εϊς άλλους τόπους.

Τ ά  στερητικά εμπόδια είναι δύο· ή ακολασία καί ή άγαμία.

Τό πρώτον γεννάται καί υποθάλπεται άπό τήν διαφθοράν τών!

ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 2 2  Τ

(α) Ό  Μακεαβέλης, εις την αρχήν της συγγραψθείσης παρ αύτοΰ ! “  
«τορίας της Φλωρεντίας, λέγει' « Οί λαοί, οί κατοικοΰντες είς τα  βόρεια 
» μέρη τα μεταξύ 'Ρήνου καί ’Ίστρου , ζώντες είς κλίμα υγιεινόν καί 
» βον,Οητικόν είς τον πολλαπλασιασμόν τοΰ ανθρώπου, αΰςάνουσι συνε-
* ·χώς τοσοΰτον, ώ στε  άναγκάζουσι πολυρίθμους στρατούς να τούς 
» άποχωρισδώσι, καί άφίνοντες τόν τόπον τής γεννήσεώς των, να 
» ύπάγωσιν είς ζήτησή άλλου. ’ Ιδού ό τρόπος κατά τόν όποιον Ια~

* τελείται τοΰτο, όταν ύπερβολική αύξησις τοΰ πληθυσμοί άναγκάστ]
* μίαν επαρχίαν νά έλαορυνθή τοΰ βάρους, τό όποιον τήν καταπιέζίΐ. 
» Διαιρείται ολον τό έθνος είς τρία μέρη, είς τά  όποια διανέμονται i,'· 
» πίσης καί εύγενεϊς καί λαός καί π τωχοί καί πλούσιοι. ”Επειτα γ { -  
» νεται κλήρωσις, καί τό μέρος, τό όποιον ήθελε κληρωθή, έξέρχετα*,
* τοΰ τόπου καί υπάγει είς ζήτησιν τύχης, ά-ρίνον τά  δύο αλλα va 
» ζώσιν άνέτως καί άκωλύτοκ. Α ί μεταναστεύσεις αύτ«ί ^προξένησαν
* τήν πτώσιν τοΰ Ρωμαϊκόν κράτους. »



ήθών, καί είναι αξιοκατάκριτον το  δεύτερον (όταν προέρχεται ά- 

πά τήν ελλειψιν τώ ν  αναγκαίων) υπαγορεύεται άπό τήν φρόνησή 

κα'ι είναι σωτήριον καί επαινετόν. Εκείνου ή ενέργεια είναι μι

κρά· τούτου δέ μεγάλη, ισχυρά κ»1 χρτισιμωτάτη είς μακροζωίαν. 

Α  ναβάλλει καί πολλάκις αποφεύγει όλοτελώς τόν γάμον ό άν

θρωπος, οταν φοβήται, οτι δέν θέλει δυνηθή νά θρέψη τ ά  τέκνα 

του, και νά δώσνι είς αύτά ανατροφήν, οποίαν αύτός έλ α βεν  ή 

όταν προβλέπνι, οτι ό γάμος, αντί νά αύξηση θέλει μ άλ ιστα  ελατ

τώσει τά ς  ΰλικάς καί τ,θικάς απολαύσεις του. Ή  τρομερά -είκών 

πεινώντων τέκνων, επικαλούμενων εϊς μάτην τήν βοήθειαν γονέων, 

στερουμένων τοϋ αναγκαίου είς αυτούς τούς ίδιους άρτου, μόνων 

τώ ν  ενδεών κατά  τε  τ ά  προς το ζην αναγκαία, καί κ ατά  τήν 

φρόνησιν και εύαισθησίαν, δέν δύναται νά άναχαιτίσν) τήν οδ ικ ή ν  

προς τόν γάμον ροπήν.

' Εις τήν ενέργειαν δμως τοϋ εμποδίου τούτου, ήτις είναι άναν- 

τιρρήτως ίσχυροτέρα είς τ ά  πολιτευμένα, παρά είς τ ά  βάρβαρα έ

θνη, άπέδωκαν τινές μεγαλϊ,τέραν άφ’ δσ/,ν εχει έκτασιν, καί έ- 

νόμισαν α,ΰν)ιν Ικανήν νά χαλινώσνι καί νά περιστείλ-/) τήν τάσιν 

τοϋ ανθρώπου είς αύξησιν ύπερβαίνουσαν τ ά  μέσα  τής ύπάρξεως.

Τοϋτο ήθέλεν ειαθαι άληθές, έάν ολοι οί άνθρωποι ήσαν είς σ τά 

σιν νά προΐδώσι καί νά έκτημίσωσιν άποχοώντως τά ς  συνεπείας 

τής άφρόνου διαγωγής των, νά γενώσι κύριοι τώ ν  παθών αύτών, 

καί νά θέσωσι εκούσιον χαλινόν είς τά ς επιθυμίας καί τάς ήδο- 

νάς τω ν ,

*Αλλά τής άμαθείας, τής πτω χείας, τής αναίσθητου ακηδίας 

καί τής άκρατήτου νεανική; όρμής, δέν είναι συνήθης ίδιότης ή 

περί τοϋ μέλλοντος σκέψις καί πρόνοια, ήτις δύναται νά φέρνι τήν 

συνετήν εγκράτειαν. "Ανθρωποι άκολουθοΰντες τυφλώς τό  όρμέμ- 

φυτον άνθρωποι δραττόμενοι προθύμως παντός φυσικού έρεθι- 

σμοϋ, δστις δύναται νά άπομακρύντι στιγμιαίως άπό τήν μνήμην 

τήν δυστυχίαν τ ω ν  άνθρωποι ούδέν εχοντες, απελπισμένοι περί 

μέλλοντος καλλιτέρου, καί νομίζοντας έαυτοΰς έγκαταλελειμμέ-

2 2 8  ΠΕΡΙ ΠΑΗβΓΣΜΟΓ.



νους άπό τό» κόσμον δλον, δέν σκέπτωνται, δεν προνοοΰν, είμή 

περί τοΰ παρόντος καί περί εαυτών. Η δέ νεότης είς τά ς όρμάς- 

της δεν ακούει πάντοτε τά ς συμβουλάς τής φρονήσεως, ούδέ δίδει 

προσοχήν είς τ ά  μαδήματα τής πείρας.

Αί δύο λοιπόν τάσεις τοΰ άνθρώπου, ή κλίσις νά αναπτύσσε

ται, καί ή επιθυμία νά βελτίωση  τήν προσωπικήν αύτοΰ θέσιν, καί 

νά άπαφύγη δ,τ ι δύναται νά τόν φέργι λύπην, άν καί ηναι επίσης 

φυσικαί, δέν είναι δμως καί επίσης ένεργητικαί καί δραστήριοι. Η 
ττρώτη υπερβαίνει συνήθως τήν δευτέραν, ό πληθυσμός υπερχειλί

ζει φερον μεθ’ έαυτοϋ φρικτάς συμφοράς είς τό  ανθρώπινον γένος, 

καί δέν επανέρχεται έντός τών όρίων τώ ν  μέσων τής ύπάρξεως, 

είμή διά τοΰ εγκλήματος, τής οδύνης καί τοΰ θανάτου.

Τεταραγμένος ό φιλάνθρωπος Οικονομολόγος ’ Αγγλος, άπό τάς 

κραυγάς τοΰ πλήθους, άπό τά ς άπειλάς τών δημαγωγών, καί άπό 

τήν μεγάλην αΰξησιν τοΰ υπέρ τώ ν  π τω χ ώ ν  τής πατρίδος του 
φόρου, (α) συμβουλεύεται τήν ιστορίαν, διερευνά τ ά  άρχεΐα, δέν 

φείδεται μήτε εξόδων, μήτε περιηγήσεων, μήτε εργασίας, διά νά 

άνατρέξη είς τήν πηγήν τοΰ κακοΰ, νά εΰρνι καί νά κατάδειξη διά 

τοΰ δακτύλου τήν θεραπείαν αύτοΰ. Οί ολίγοι άνταγωνισταί του

(a) At Εύρωπαϊκαΐ έφημερίδες τών παρελθόντων μηνών Ιουνίου 
καί ’ Ιουλίου περιγράφουσι τήν οίκτράν κατοίστασιν, είς ην εΰρίσκον- 
ται α! έργατικαί τάςεις τής Α γ γ λ ία ς . Ούτε ό μέγας υπέρ τών π τω 
χών φόρος, ούτε ή έλάττωσις τοΰ επί τών δημητριακών καρπών τελω
νίου, ουτε τα  έλέη τών πλουσίων, τούς οποίους ή κυβέρνησις προέ- 

τρεψεν εϊς βοήθειαν καί συνδρομήν αύτών, ήδυνήθησαν να Ιπαρκεσω- 
ctv εις τάς μεγάλας άνάγκας τών πασχόντων. Ο  αριθμός αύτών εΤναι 
μέγας- χιλιάδες πολλάί περιφέρονται είς πολλάς πόλειςτής Μεγάλης 
Βρετανίας ζητοϋσαι τροφήν, καί έςοκέλλουσιν εις ορικτάς αταξίας διά νά 
λάβω  σι ν ολίγα γαιόμηλα. Αί γοηραί φωναί των άνττ'χησαν πολλάκις 
εϊς τά βουλευτήρια- άλλα τό κακόν είναι μεγάλον, καί ή ανάγκη τής 
θεραπείας αύτοΰ κατεπείγουσα" ή ο'ε Κυβερνησις δέν δύναται έπί τοΰ 
παρόντος νά δώ σ$  είς τούς πάσχοντας περισσοτέρας άφ ’ οσας έχ ορτ- 
γησε βοηθΐίας άμεσους καί έμμεσους.
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δέν ήδυννίθϊ,σαν νά άναιρεσωσι τά ς κηρυχβείοας παρ’ αύτοϋ άλ?,*. 

θΐίας* καί το  δνομα τοϋ Μάλθου συνεδέθτι μέ τήν θεωρίαν τού 

πλν,θυσμοϋ, ώς τοΰ Γαλιλαίου μέ τήν κίντ^ιν ττ,ς γής, και τοϋ 

Αοβάου μ ε τήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος. Λ. Δ .

2 3 0  ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΤΣΜΟΤ*



Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α .

Άνάλεκτα νομίσματογραοικά, συναρμοοθέντα έ* 

οιαοο'ρων συγγραφέων χάριν τών οίλων 

της 'Αρχαιολογίας, (συνέχεια)

Δ.'

Αξία τών νομισμάτων.

11 Αν καί είναι βέβαιον οτι τ ά  νομίσματα τω ν  αρχαίων elyov 

ρητήν παρά τοϋ νόμου τεταγμένην όλκήν, και έκ τούτου προκύ- 

πτουσαν άξίαν, άλλ ’ ό'μως όποία τις ήτο αληθώς ή άξια αΰτη, (α ) 

δέν έξηκριβώθη εντελώς μέχρι τοΰδε, δ ώ τ ι  οί αρχαίοι συγγραφείς 

δέν μάς δίδουν περί τούτου άποχρώσας πληροφορίας ούτε συμφω- 

νοΰσι κ ατά  τοϋτο πρός άλλήλους. Έν γένει δέ άς σημειωδώσι π ε

ρί τούτου τ ά  έξης.

Τό τάλαντον καί ή μνα τώ ν  'Ελλήνων δέν ησαν πραγματικά  

νομίσματα, ά λλ ’ άπλοϋν άθροισμα ρητοϋ τινός ποσοΰ νομισμάτων. 

Τό τάλαντον περιείχε εξήκοντα μνας* ή μνα έκατόν δραχμάς· τό  

τάλαντον ά'ρα είχεν έξ χιλιάδας δραχμών. Γπήρχον πολλών ειδών 

τάλαν τα , Αττικόν, Αίγινητικόν, Κορινθιακόν, Εύβοϊκόν καί ά λ λ α . 

Συμφωνοϋσι δέ οτι οσάκις εις τά τάλαντον δέν προστίθεται όνομα 

εννοείται πάντοτε τό  αττικόν. Τό αττικόν τάλαντον ήξιζε τήν εΐ- 

ρημένην π οσότη τα  δραχμών* τ ά  τάλαντα  τών άλλων πολιτειών 

περιεϊχον ωσαύτως τό  αύτό ποσόν δραχμών, διεκρίνοντο ομως άπό 

τό  άττικόν καί άναμεταξύ τω ν  κ ατά  τήν όλκήν, ητις ποΰ μέν 

η το βαρύτερα, ποΰ δέ ελαφρότερα.

(α) Eckhel. D . Ν . V. Vol. I. Proleg.

J



Τό πραγματικόν νόμισμα τών αρχαίων Ελλήνων ητο ό Στα. 

τήρ, ή Δρα/μ-/!, ό Ο βολός, ό Χαλκούς. Ο χρυσούς Στατήρ περιεί

χε είκοσι δραχμάς, ό αργυρούς τέσσαρας. 'Οσάκις οι αρχαίοι συγ 

γράφεις λαλούσι περί αττικών, φωκαϊκών, κυζικτ,νών Στατήρων 

εννοούνται πάντοτε άργυροί, (α). Η Δραχμή είχεν εξ 'Οβολούς, 

'ί ΐτο  νόμισμα άργυρούν, άλλά  κατά  τούς υστέρους χρόνους υπό τό 

όνομα τής δραχμής εννοείται είς τινας τόπους χαλκούν νόμισμα 

(β ) .  Τνίς δραχμής ΰπ/,ρχον αί εξής συνθέσεις. Αίδραχμον, Τρίδραχ- 

μον, Τετράδραχμον. Ο Ο βολός 7,το συνήθως έκ χαλκού· άλλ  ύ- 

πήρχον και άργυροί ’Οβολοί, ώ ς λ . χ . είς Αθήνα;. Σύνθετα έκ τού 

’Οβολού ίσα ν  τό  Αιώοολον, Τριώβολον, Τετρώβολον. Εύρίσκεται δε 

καί 'Η μιώβολον, έν χρήσει εις ’Αθήνας.

‘θ  Χαλκούς, νόμισμα έκ χαλκού, ώς καί τό  δνομα δηλοϊ, ή το 

τό  όκττμόριον τού ’Οβολού. Ο Χαλκούς έδιαιρεΐτο εις έπ τά  λε

π τά . Είς τούς υστέρους χρόνους είχον οί '"Ελληνες καί νόμισμα λε

γόμενον 'Aooapior, άπομίμτμα ώ ς φαίνεται τού A s τών Ρ ω 

μαίων.

Τό χαλκούν τών Ρωμ,αίων νόμισμ.χ ή το τό  A s καί τ ά  μέρη 

αϋτού. Εϊς τούς άρχαιοτέρους χρόνους τό  As καθό νόμισμα και τό  

Pondus, ή λίτρα, ήσαν ισοβαρή- διό καί ΐσχυον τό  αύτό, καί απαν

τά τα ι καί Dupondius^ Tripondtus, νόμισμα δηλαδή έκ δύο, τριών 

Pondus (γ ) .  Κ α τά  μικρόν ή όλκή τού A s , καθό νομίσματος, ήλατ- 

τώθη. ’Α λλ ’ αμφισβητείται άν ή έλ ά ττω σις  αυτή εγινε κ ατά  τόν 

τρόπον, καθ’ δν λέγει ό Πλίνιος ( δ ) . Προ τού πρώτου καρχηδονι-- 

κοΰ πολέμου τό  As ήλαττώθη εις μόνον τ ό  έκτημόριον τής προτε- 

ρας αυτού όλκή;· εις τόν δεύτερον καοχηδονικόν πόλεμον κατε

.2 3 2  ANAAEK.TA Ν0Μ1ΣΜΑΤ0ΓΡΑΦ1Κ.Α.

(а) Eckhel. D . Ν· V . V ol. I . Proles. X L » ·

(0) Eckhel. D. N. V . V ol. I- Prole?. X L .

(y) Eckhel. D. N. V· Vol. y  pap. 14-

(б) Plin. Η X . X X X II I , i*. Erkhel 1 c V ol. V  pag. 7



βιβάσθη μέχρι μιας βαρείας ούγκίας καί ολίγον μετέπειτα μέχρις 

ούγκίας ήμισείας.

Τό As είχε δώδεκα ούγκίας. Τ ά  μέρη τοϋ As είναι Semis, τά 

έξαούγκιον, Triens, τά τετρααΰγκιον, Quadrans, τό  τριούγκιον, 

Sextans, τό  διούγκιον, καί τελευταϊον ή Ούγκία Uncia. Τ αϋτ* 

ttvai τ ά  συνήθη Pondera. Είς τους ύστερωτέρους της δημοκρατίας 

χρόνους έχαράσσοντο ένίοτε Dodrantes ένναούγκια η τρία τεταρ

τημόρια τοϋ As. Τά As και τ ά  μέρη αύτοϋ έπαυσαν μετά τής 

δημοκρατίας τήν κατάλυσιν, καί τ ά  As τοϋ Σεξτου Πομπηΐου 

είναι τ ά  τελευταία. Τών αύτοκρατόρων τ ά  χάλκινα νομίσματα 

ήσαν συνήθως κ ατά  τό  μέγεθος τριών η τεσσάρων ειδών.

Τ ά  αργυρά νομίσματα τών Ρωμαίων λέγονται Denarius, Qui- 
narius, Sestertius. Τά δηνάριον έχει τήν άξίαν δέκα As. 'θ  Qui- 
narius ισχυε πέντε As· ό Sestertius δυο καί ήμισυ As. ’Αφοϋ 

τό  As κατεβιβάσθη ΐσχυεν ό Denarius δεκαέξ As, ό Quinariu» 
οκτώ , ό Sestertius τέσσαρα. Οί αρχαίοι συγγραφείς (α) αναφέρουν 

καί έτερον άργυροϋν νόμισμα τών Ρωμαίων ίσχυον τά δεκατημό- 

f.ov τοϋ δηναρίου τά Libella καί Semilibella ή Sembella. ’Α λλ ' 

έξ αύτών δέν εΰρέθη οΰδέ έν μέχρι τοΰδε, ίσως διά τήν μικρότητα 

των, μολονότι άττά τά  έπίσης μικρά ήμιωβόλια τών ’Αθηναίων διε- 

βώθησαν οχι ολίγα.

’Επί τώ ν  αύτοκρατόρων έκόπτοντο συνήθως Denarii, σπανϊως 

Q uinarii, ουδέποτε δέ Sestertii, οΐτινες ήσαν ήδη σπάνιοι [καί 

κατά  τούς τελευταίους τής δημοκοατίας χρόνους. Οί Ρωμαίοι ήρίθ- 

μουν συνήθως κατά Σεστέρτια. Οταν μεταχειρ ίζωνται τά Sester
tius άρσενικώς, τότε δηλοΐ τόν άναφερόμενον άπλούν αριθμόν, de
cern, viginti Sestertii & έστί δέκα, είκοσι σεστέρτια. Οταν τίθε

τα ι ή λέξις ούδετέρως Sestertium πρέπει ό άναφερόμενος αριθμός 

νά πολλαπλασιασθί; μέ 10 00 , δθεν decem Sestertia δηλοΐ 1 0 ,0 0 0

ANAAEK.TA Ν0ΜΙ2ΜΑΤ0ΓΡΑΦΙΚΑ. 2 3 1

(α) Varro, de L. L. lib· IV· Numi denarii deruma, Libella, 
quod libram As valebat et «rat ex argento parvo.



ϊεστερτίων. "Οταν τ ό  Spstertium κεΐται οΰδετέρως, τοΰ δέ π*» 

ρατιθεμενου αριθμητικού ή κατάληξις σχηματίζεται είς ies, τότε 

ό αριθμός π ολλαπ λασιάζεται μέ ΙΌΟ,ΟΟΟ, όθεν decies Sester- 
tium  δηλοΐ ίν έκατομμύριον, ύπακοουμένου τοΰ centies milics.

'Η άςία τοΰ χρυσοΰ νομίσματος, τό όποιον ονομάζεται παρά 
των Ρωμαίων επίσης Denarius ισχυεν εϊκοσιπέντε αργυρά δηνάρια. 
’Επί τών αύτοκρατόρων έκόπτοντο ενίοτε χρυσά νομίσματα ισομε
γέθη μέ τόν Quinarium, τοΰ οποίου έφερον καί τόν ονομασίαν.

Επί τών έλληνικών νομισμάτων σπανίως έσημειοΰτο ή άςία. 

’Ο λίγα μόνον εύρίσκονται σημειωμένα μέ τό ΔΡΑΧΜ Η , Α1ΔΡΑΧ- 

ΜΟΝ, ΑΣΣΑΡΙΟΝ, ΟΒΟΛΟΣ, Χ Α Λ Κ Ο Υ Σ, ΔΙΧ Α Λ Κ Ο Ν  (α )  κ τλ .

Εζεναντίας εις τ ά  ρωμαϊκά νομίσματα της δημοκρατίας, καί 

μ άλ ιστα  τ ά  άρχαιότερα, εύρίσκεται σχεδόν πάντοτε ή σημείωσις 

της ά-ίας. Τό σημεΐον τοΰ A s είναι όρθιος κεραία, I , τοΰ Semis 
τό  S, ό Triens φέρει τέσσαρα σφαιρίδια η στιγμάς, ό Quadrans 
τρία, ό Sextans δύο καί ή Ούγκία εν. 'θ  Dodrans ϊ / ζ ι S καί 

τρϊΐς στιγμάς· ό Denarius εχει σημεΐον τό  X ,  ό Quinarius τό 

V , η Q, ό Σεστερτιος I1S. η 1IS. προς δηλωσιν ότι ό μέν έχει 

την αξίαν δέκα As, ό δέ πέντε, ό δέ δύο καί νίμισυ, Asses dues 
et Semissem. Τινές Denarii τώ ν  οικογενειών, Atilia;, Aufidice 
Iulioe, Titiniae καί Yalerise είναι σημειωμένοι μέ τό  αριθμητι

κόν X V I . Φρονοΰσιν δτι οί Denarii ούτοι έχαράχθησαν κατά  τόν 

δεύτερον καρχηδονικόν πόλεμον, δτε κατά  τόν Π 2 ίη ο > ·  (β) ό 
Denarius κατεβιβάσθη είς δεκαέξ As. Α λλά  τοΰτο είναι είσέτι 

αμφίβολον, διότι οί διάφοροι Denarii τοΰ Βαλέριου Φλάκκου, οί 

όποιοι ώ ς έκ τών τύπων και της εργασίας αύτών φαίνεται ότι 

έχαράχθησαν κατά  τόν αύτόν χρόνον, φέρουσιν οί μέν τό αριθμητι

κόν X , οί δέ τό  X V I . Κ α τά  τήν γνώμην τοΰ Βιτρουβίου (γ ) ή
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(α) Eckhel. D. Ν . V . V ol. Ι· Proleg· X X X V III .
(β) ΡΙΐη- Η· Ν. χ χ χ ιπ , 3.
(ν ' V itruv· 11 ‘3· 6 8. P«rfectm n antiqui instituerjnt fiu-



c  }.χ τοϋ Χηναρίου έτέδη δεκαές A s , διότι -τό δεκαές έλογίζετο 

» ι; δ τελειότερος αριθμός. Α λλ ’ ουδέ τοΰτο δέν δίδει λόγον άττο- 

-ρώντα διατΐ τινά δηνάρια είναι σημειωμένα μέ τό  Χ Υ Ι ,  ένώ 

,'λλα  σύγχρονα ειχον τό  X .  Τήν διαφοράν ταύτην συμβιβάζουσι 

·:·.νές παραδεχόμενοι ό'τι ό μεν αριθμός Χ Υ Ι  άφορα τήν άςίαν, ό 

δε X  τό  όνομα τοΰ δηναρίου.

Η ελληνική Αραχαή και ό ρωμαϊκός D enarius λογίζονται ισο

δύναμα κατά  τήν άςίαν.

Περί τής εσωτερικής άςίας τοΰ νομίσματος τών αρχαίων δέν 

δυνάμεδα νά όρίσωμεν βέβαιον τι. Α λ λ ’ είς τόν αρχαιολόγον όλι- 

γώτερον διαφέρει ή δεωρία τώ ν  αρχαίων νομισμάτων καθό χρημά

των, διότι τ ά  νομίσματα παρέχουσιν ά λλ α  σ-ου δαιότερα  αντικεί

μενα ~ρός θεώρησιν.

Οι αρχαίοι συγγραφείς δέν ττροσδιορίζουσιν ακριβώς ούτε τήν

Α'ΝΑΛΕΚΤΑ ΛΌΜΙΣΜΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΑ. 2 3 5

merum, <|ui decem dicitur-M atheraatici vero  contra Jisputantes 
ea re pcrfectum  esse dixerunt numerum, qui sex d ic itu r-cub i- 
turn animadverterunt ex sex pahnis constare digTtisque vispnti. 
quatuor. E x eo etiam videntur eivitatcs Grsecorum fecisse, quern 
admodum cubitus est sex pulmorum, in drachma, qua iiurao u - 
terentur aereos signatos uti asses exacquet sex, quos obolos ap
pellant, quadrantes que obolorum , quae alii dielialea. nonnulli 
tricbalca dicunt, pro d ip tis  viginti quntuor in drachma con sti- 
tuisse. Nostri autem primo d e c e m  fecerunt antiqunni ntinir- 
-rum, et in denario denes peris constituerunt, et ea re com positio 
nominis ad hodiern uni diem denarium retinet; etiaraque pars 
quarta quod efficiebatur ex  duobus assibus et tertio semisse, set
ter tium vocitaverunt. Postca autem qnum animadverterunt utros- 
que mimeros esse perfectos, et s e x  et d e c e m  utrosque in 
onum conjecerunt et feferunt perfectissimum d e c u s s i s  s e x is .  
Hujus autem rci auctorem invf.ne.runt pedetn: e, cubito cnim  
cnm  dcmti. sunt pal ini duo, relinquitnr pes.qnatuor palmorum· 
paimns autem habet quatuor digitus; ita efticitur, uti liabeat. pe* 
i'Cxdecir.i digitos ct totidcm asses joreos denarius-
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διαφοράν τής ολκής τών νομισμάτων τών διαφόρων πολιτειών, ού
τε τήν άνχλογίαν τον χρυσού πρός τον άργυρον, τοΰ αργύρου πρό< 
τόν χαλκόν. Αλλ’ ούδ αύτά τά  νομίσματα δέν μας φέοουσι πρός 
βεβαιότ/ιτά τινα, διότι ή όλκή τών νομισμάτων τοϋ αύτοΰ είδους 
διαφέρει πολλάκις. Εκ τούτου γεννδται ή μεγάλη δυσκολία τοΰ 
ακριβούς προσδιορισμού τής αναλογίας τών αρχαίων νομισμάτων 

ιτρός τά  νεώτερα. Καδόλου δέ παραδέχονται δτι χρυσά νομί

σματα, ώς τά  Φιλίππου τοΰ Β'. τοΰ Μακεδόνος, Αλεξάνδρου τοΰ 
Μεγάλου, τά  τών πρώτων αύτοκρατόρων είναι ισάξια μέ δύο χρυ- 
σίνους [φλωρία ducats ] τών νεωτέρων καί τι πλέον· 'Υπάρχουν 
δε χρυσά νομίσματα Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου διπλάσια τών 
συνήθων κατά τό μέγεθος, επομένως διπλάσια καί κατά τόν άξίαν. 
Κ ατά τήν αυτήν άναλονίαν λοιπόν ή Δραχμή καί ό Denarius η- 
σαν άξια με εϋκοσι σολδία η σταυρότυπα Ivreuzer τών νεωτέρων

’Η άξια τοΰ νομίσματος προσδιορίζει καί τό μέγεθος αύτοΰ, τό 
όποιον είναι ωσαύτως διάφορον. Τά σύνηθες μέγεθος τών χρυσών 
νομισμάτων είναι ομοιον με τό τής Δραχμή; ή τοΰ Δηναρίου. "Αλ- 
λα  έχουσι τό μέγεθος τοΰ Quinarii. Υπάρχουσι χρυσά νομίσμα
τα  τών Πτολεμαίων, τών βασιλέων τής Συρίας καί τοΰ Λυσιμάχου 
ισομεγέθη μέ τά  Τετράδραχμα, άλλά ή γνησιόττς καί ή αληθής 
άρχαιότης τών Λυσιμαχείων αμφισβητείται. Εύρίσκονται καί χρυ
σά  μεγάλα μνημόνια η είκονανοζοικά νομίσμ.ατα, Medallions, ρω-4 I I k ( I ι 4 1 '  ' 1
μαίων αύτοκοατόρων. ΐδ ίω ; δε είναι άξια  σημειώσεως δύο, τό 

μέν εί; τό  έν Βιέννη, αύτοκρατορικόν νομισματαφυλάκιον τοΰ οώ- 

τοκράτορος Ούάλεντος ισοβαρές μέ 51 1[4 ούνγαρικοΰς χρυσίνους, 

τ ό δ έ  εί; τό  έν Παρισίοι; ταμεϊον τοΰ αύτοκράτορο; ’Ιουστινιανού 

(α)έ'λκον 5 Δραχ. ήτοι 2 — 3 παρισινών ουγκιών.

Τά αργυρά ελληνικά νομίσματα διαφέρουσι πολύ κατά τό μέγε
θος, κατά τήν διάφορον δηλαδή αύτών άξίαν. Μμιωβόλια, Οβολοί, 

Δραχμαι Δί^ρκχμα, Τρίδραχμα, Τετράδραχμα. Τών Τΐτραδράχρο'/
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τά  αρχαιότερα είναι μέν μικρότερα παρά τά  Scspov χαραχθέντα, αλ
λά παχέα καί σφαιροειδή, ένώ τά  νεώτερα έχουσι σχήμα πλατυ
τέραν καί στρογγυλόν. Κ ατ’ εξοχήν παρατηοεΐται τοϋτο εϊς τά  
Τετράδραχμα τών 'Αθηνών. 'ϊπάρχουν όμως καί αρχαιότατα 
αργυρά νομίσματα, ώς τά  έγκεκομμένα incusi τών πόλε
ων τής Λευκανίας, τά  όποια είναι λεπτά καί στρογγυλά. 'Ωσαύ

τω ς εύρίσκονται άργυρα νομίσματα τοιοΰτου είδους της Νάξου, 
τοϋ Αβακαίνου καί τοϋ Πανόρμου, σικελικών πόλεων. ’Αργυρά 
νομίσματα μεγαλύτερα τών Τετραδράχμων δέν έκόπτοντο είς τί,ν 
Ε λλάδα , έξαιρουμένων τών λαμπρών μνημονίων τών Συρακουσών, 
έχόντων βάρος οκτώ Αραχμών καί διακρινομένων καί διά της 
όλκης καί διά της έξοχου αύτών εργασίας πρό πάντων τών νομι* 
σμάτων της αρχαιότητας.

Οί 'Ρωμαίοι είς τους χρόνους της δημοκρατίας εϊχον τρία διά
φορα μεγέθη άργυροϋ νομίσματος, τόν Denarium, Quinarium, 
Sestertium. ’Επί δε τών αύτοκρατόρων ύπηρχον μόνα τά  δύο 

πρότερα είδη. Τά αύτοκρατορικά αργυρά νομίσματα τά  ΰπερβαί 
νοντα κατά το μέγεθος τό Ληνάριον δέν έκόπησαν είς την Ρώμην, 
άλλ ’ είς τάς επαρχίας. Τά Αηνάρια άπό Τρεβωνιανοϋ μέχρι Κάρου 
είναι μεγαλήτερα παρά τά  συνηθη, άλλ’ έκ φαυλοτέρου αργύρου.

Τά χάλκινα νομίσματα εχουσι μέγεθος πολλά διάφορον. Τά 
μεγαλύτερα είναι τά  άρχαΐα Pondera τών ιταλικών πόλεων. 
Τούτων έξαιρεθέντων, διαιρούνται τά  χάλκινα νομίσματα συνήθως 
είς τρεΐς τάξεις, πρώτου, δευτέρου καί τρίτου μεγέθους. Είς τάς 
έλληνικάς πόλεις τό χάλκινον νόμισμα κατά την πρώτην αύτοϋ 
άρχήν ητο μικρόν, εΐχεν ώς έγγιστα τό μέγεθος της τρίτηςτάξεως, 
άλλ’ ό όγκος αύτοϋ ή το παχύς. Νομίσματα τοϋ δευτέρου μεγέθους 
έξ εκείνων τών χρόνων είναι σπάνια, τοΰ δέ πρώτου δεν ύπάρ- 
χουσι σγεδάν διόλου.·

Από τών χρόνων τών αύτοκρατόρων καί κάτω έλαβεν εις τάς 

έλληνικάς έπαρχίζς ό όγκος τών voutcvxτων '/.εγαλητέραν έκτα·
i 7 »
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σιν, καί τό χαλκοϋν νόμισμα εγινε μεγαλητερον καί λεπτότερο* 
παρά ποότερον. Πολλά τών αιγυπτιακών, αλεξανδρινών χάλκι
νων νομισμάτων διακοίνονται διά τοΰ μεγέθους των, κατ' εξοχήν 
δέ τά  τοΰ Ούεσπασιανοΰ μέχρι Αύρτιλίου· πρότερον εΐχον περίπου 
το δεύτερον μέγεθος, και ύστερον έγιναν έτι μικρότερα, άλλά άδρ2 
καί παχέα.

Τά Pondera τών 'Ρωμαίων ειχον ώρισμένον μέγεθος κατά τήν 
διάφορον αύτών άξίαν. 'Επί τών αύτοκρατόρων έγεννήθησαν τά  
•νρία είρημένα μεγέθη, άλλ’ εί; τρόπον ώστε έκαστον τών μεγεθών 
•τούτων, παρακμάζοντας τοΰ βασιλείου, έγίνετο μικρότερον, καί τά  
τοΰ πρώτου μεγέθους έξέλ>ιπον εντελώς. Από Γ.αλλιήνου καί κά
τ ω  τά  δύο λοιπά μεγέθη δέν διακρίνονται πλέον διόλου, αναφαί
νονται δέ καί μικρότατα νομίσματα, τά  όποια δυνάμεθα νά χα« 

ρακτηρησωμεν ώ ; τετάρτου μεγέθους.

'Επί της βασιλείας τοΰ Κέρωνα; ΰπήρχον παντο'ά χάλκινα νο
μίσματα. Ε/.τός τών τριών συνήθων ειδών διεσώθησαν καί άλλα, 

τά  όποία είναι κατά τι μεγαλύτερα παρά τοΰ τ ά πρώτουμεγέθους, 
καί άλλα κατέχοντά μέσην τάξιν μεταξύ τοΰ πρώτου καί δευτέ
ρου μεγέθους. Τοΰ Αύγουστου δέν υπάρχουν νομίσματα χάλκινα 
τοΰ πρώτου μίγέθους τυπωμένα είς Ρώμην. Τά μεγάλα χάλκινα 

νομίσματα, τών Trium virorum  Monetalium, τά  όποια ησα·/ 
τότε έν χρησ?ι, φέρουν μέν τό όνομα τοΰ Αύνούστου, άλλ όχι καί 
τήν εικόνα αύτοΰ. Επί Δεκίου άνε-ράνησαν χάλκινα νομίσματα 
μεγάλου μεγέθους, τά  όποια διά της έπ’ αύτών επιγραφής S. C. 
άποδεικνύουσιν ότι ήσαν νόμισμα πραγματικόν καί σύνηθες. Ο 
τελευταίος αύτοκράτωρ, τοΰ οποίου φέρονται μεγάλα χάλκινα 

νομίσματα, είναι ό Ιουστινιανός.

Νομίσματα χάλκινα τοΰ τρίτου μεγέθους δέν έτυπόνοντο είς 
‘ ρώμην επί Αύγούοτου καί Τιβερίου, εξαιρούμενων τών παρά τών 
Triun»Kirom in  Mpaetaliuni. Αλλά άπό τοΰ Καλιγούλα καί 
ίφεξίς δ,·ιναν συχνότερα, μ άλιστα  δέ άπό Λτ/.ιτιανοϋ μέχρι τών
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’ Αντώνίνων, Μετά ταύτ* έξίλιπον, καί άν^οάνησαν πάλιν επί 

Αεκίου, μεδ’ 8ν έπαυσαν. ·

Τά χάλκινα νομίσματα, τά  όποια ύπερο αίνουν τό πρώτον μί- 
γεδος, καί ΙγαύΛν όγκον μεγαλ.ήτερον λέγονται Meiiaillons, νο
μίσματα είκόνογραφικά ή μνημόνια, καί πρέπει νά θεωρώνται ώς 
γενόμεν» προς μνήμην τίνος. Διακρίνονται δέ άπό τά  «υνήδη χάλ- 
κινα ρωμαϊκά νομίσματα ότι έπ αύτών δέν υπάρχει ή έπιγραφή 
S. C. διότι συνήθως δέν έχαράσσοντο παρά ττ,ς συγκλήτου, αλλά ' 
κατά προσταγήν τών αύτοκρατόρων. Πρώτην φοράν έτυπώΟτμταν 
εις Ρώμην τοιαϋτα νομίσματα έπί ’Αδριανοΰ· άλλ’ είς τάς επαρ
χίας έφάνησαν πολύ πρότερον, καί μεταξύ τούτων άνήκουσι τά  
επί Αύγουστου καί Τιβερίου τυπωθέντα, φέροντα τήν επιγραφή·» 
R O M . E T . A U G . τών όποιων πατρίς είναι τά Αούγδουνον της 
Γαλλίας. Αί έλληνικαί έπαρχίαι άνέδειξαν τά  πλεϊστα νομίσμα
τα  τοιούτου είδους, άλλ όχι περί όλων τών αύτοκρατόρων, ώς επί 
τό  πλεϊστον δέ περί Δομιτιανοΰ, Αδριανοΰ, Σεβήροι», Καρακάλλα’

Επιμέλεια περί τήν χατααχευήν τών νομισμάτων.

Τό δικαίωμα τοΰ κόπτειν νόμισμα ή το άνέκαβεν προνόμιον Τήί 
άνωτάτης πολιτικής αρχής. Τής 'Ελλάδος αί αυτόνομοι πολι
τείαν έκοπτον νόμισμα ύπό τό ίδιον αυτών όνομα. "Οπου ήρχον 
[ϋασιλεΐς τό νόμισμα Ιφερε τήν εικόνα η τό όνομα αυτών ττ κ«ί 
άμφότερα.

'Η Ρώμη ενόσω όπήρχεν ελεύθερα ένήργει ώσαύτως τό δικαίω» 
μ α  τοϋτο. ’Επί τών αύτοκρατόρων, άπό Αύγουστου καί μετέπει- 
τα, έπεριωρίσθη τό δικαίωμα είς τρόπον ώστε τήν μέν τύπωσιν 
τοΰ χρυσού καί άργυροϋ νομίσματος, άνέ&εσαΐ οί αύτοκράτορες εΐς ' 
εαυτούς, είς δέ τήν σύγκλητον κατέλιπον μόνου τού χάλκινου νο
μίσματος τήν χαραγήν, τό όποιον διά τούτο είναι σημειωμένον 

μέ τά αρχικά γράμματα S. C. Senatus Consulto. Οσάκις τ*
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νράμμ ατχ  τα ΰ τα  άπαντώντοα έττί χρυσών καί άογυρών νομισμά- 

τιον τω ν  αύτοκρατόρων δέν άναφέρονται πρός τό  νόμισμα, αλλά  

πρός τόν τύπον αύτοΰ. Λεν σημαίνουσιν οτι τό  νόμισμα έχαράχδη 

παρά της συγλήτου, ά λλ α  δηλοΰσιν ότι τό έπΐ τοΰ νομίσματος 

παριστανόμενον έτέθη κ ατά  πρόσταςιν της συγκλήτου. Ο ύτω ή 

καθιέρωσις τοΰ Ούεσπασιανοΰ προήλθε παρά τνίς συγκλήτου και 

διά  τοΰτο είς τ ά  χρυσά καί αργυρά καθιερώσεως νομίσματα τοΰ 

αύτοκράτορος τούτου εύρίσκεται ή έπιγραφή E X . S. C.

Τ ά γράμμ ατα  S. C. παρελείοθησαν μόνον είς τινα χάλκινα νο

μ ίσματα  τοΰ Τιβερίου, Ούεσπασιανοΰ καί Δομιτιανοΰ, των οποίων 

τ ό  όπισθεν μέρος φέρει κηρύκειον έν τ ώ  μέσω  δύο κεράτων τής 

’Αμαλθείας· καθότι ό τύπος ούτος, καθό σύμβολον τής συγκλήτου 

καί τοΰ λαοΰ, εκαμνε περιττήν την προσθήκην τών γραμμάτων. Ταΰ

τ α  έλειπαν καί είς τ ά  μνημόνια, διότι δέν ήσαν πραγματικόν νό

μ ισμά, άλλ ’ έχαράσσοντο πρός μνη'μην. Τοΰτο τό  S. C. εύρίσκεται 

εις νομίσματα άπό Αύγουστου μέχρι Γαλλιη’νου, οτε εκλείπει ό- 

λοτελώ ς δί αιτίαν άγνωστον.

Τις ζί'/ΖΊ εί; τούς “Ελληνας τήν επιμέλειαν επί τώ ν  νομισμά

τω ν  δέν διδασκόμ.εθα ουτε άπό τ ά  νομίσματα αύτά, ούτε ά~ ό  τι- 

να άρχαΐον συγγραφέα. Είς τήν Ρώμην ή επιστασία αύτη τό  άρ- 

χαϊον ητο ανατεθειμένη είς τούς Ινοιαίστορας. Περί τό  4 6 5  ετος 

τ » ς  πόλεως (α) έκλέχθησαν πρός τοΰτο επίτηδες άνθρωποι, οί 

T rium viri Monetales, σημαινόμενοι επί τών νομισμάτων διά  

τώ ν  γραμμάτων IIIV IR . A . A . A . F. F - τούτέστι, Trium viri 
A uro, Argento, Aere, Flando, Feriundo* είς χρυσά νομίσμα

τ α  τώ ν  οικογενειών Livinejae καί Mussidiae εύρίσκεται ή εξής 

επιγραφή JIIVIR . A . P. F. τό  όποιον άναγινώσκεται A u ro 
Publice Feriundo ή Ad Pecuniam Feriundam, (β). ’Ασυνήθης

•240 ΑΝΑΛΕΚ.ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ.
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| 6) Eckhel, D- N . y .  yril. V- pag β4.
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είναι ή επιγραφή δηναρίου -τινύς τής οίκογενείας Κορνηλίας, LEN T- 
<j V R . X . FL. E X . S. C . ές ή? προκύπτει οτι οί έ~ί τών νο

μισμάτων ώνομάζοντο ενίοτε Curatores X  (denariorum) FL  an- 
dorum . "λν καί είναι βέβαιον ότι μ ετά  τήν έγκατάστασιν τώ ν  

Τριάνδρων ίι έ~ιστασία έ~ί τοΰ νομίσματος ητο έμπεπιστευμένη 

είς αύτούς μόνους, άλλ  όμως οί επί πλειόνων οικογενειακών νομι

σμάτω ν σημειούμενοι Πραίτορες Α ίίίλαι, καί Κοιαίστορες καθι 

σ τώ σ ι πιθανήν τήν γνώμην οτι καί οΰτοι ειχον ένίοτε τήν επιμέ

λειαν τών νομισμάτων. ’Α λλ ’ είς τά ς άρχάς τα ΰ τα ς έδίδετο ώς 
φαίνεται παρά τής συγκλήτου ή επιταγή προς χαραγήν νομισμά

τω ν  μόνον οσάκις 0~ήρχε χρεία χρημάτων προς τινα ρητόν σκοπόν 

(α ), οίον έν καιρώ πολέμου, είς πανηγύρεις, πρός ώνήν σίτου, πρός 

άνέγερσιν δημοσίων οικοδομημάτων κα ι τών τοιούτων, καί συνάα* 

έχορηγεΐτο καί ό πρός τοΰτο άργυρος, τόν όποιον όμως αύτοί πάλιν 

παοέδιδον είς τους Τριάνδρους πρός έκτέλεσιν τοΰ Ιργου. Διά τοΰτο 

ετίθεντο τ ά  ονόματα τών αρχών τούτων επί τών νομισμάτων, έψ 

ών πολλάκις προσετίθετο καί τό  S. C. η E X . S. C. πρός δήλωσιν 

τής έπ.ταγής τής συγκλήτου. Είς τους τρεις τούτους όίνδρας έ- 

πρόσθεσεν ό Ιίαΐσαρ περί τό  7 0 9  έτος τής Π όλεως καί τέταρτον.

Τοΰτο γίνεται δήλον ές αύτών τών νομισμάτων <ρερόντων ε

πιγραφήν IISIVIR . A . P . F . *0 Αύγουστος άποκατέστησε π ά 

λιν τόν αριθμόν τώ ν  τριάνδρων. Τοΰ Αύγούστου τ ά  νομίσματα 

είναι τά  τελευταία τ ά  ό~οΐα φέρουσι τους τριάνδρους τούτους, άλλ* 
ούτοι φαίνονται έπί μαρμάρων καί είς τό  μετέπειτα. Οί Τρίαν- 

δροι ώνομάζοντο καί X X v ir i· ό Αύγουστος έσΰστησε δηλαδή 
τόν σύλλογον τών είκοσι άνδρών, ές ων άνεπληροΰντο αί κεναί 

τής συγκλήτου θέσεις. Μεταξύ δέ αύτών υπήρχαν καί οί Trium - 

■viri m onetales, είς τούς όποιους δύναται εύλόγως νά δοθη καί ή 

«νω τέρω  ονομασία.

’Α λ λ ά  μολονότι ό Αύγουστος έφύλαξεν είς έαυτόν τό  δικαίωμα

(«) Eekhel. D . Ν· Vol. V. ρ. 165.



τοΰ κόπτ&ιν χρυσοΰν καί άργυροΰν νόμισμα, τά  όποιον έπέμεινϊ 

καί εί; τοΰ ; διαδόχου; αύτοΰ, εί; 5ε τήν σύγκλητον έπετρέπβτο 

μόνον ή χαραγή χαλκόΰ νομίσματος, μολοντούτο τήν επιστασίαν 

τί,ς τυπ ώ σεω ς καί επί τοΰ χρυσού καί αργύρου εΤχον οί Trium 
viri monetales. Τοΰτο γίνεται δ ΐλον  έκ τών χαλκών επί Αύγου

στου χαραγμένων νομισμάτων, έο ών προσετέθη εί; τώ ν  τριάν- 

δρων τό  ονομα τό  A . A . A . F, F . 'Υπάρχουν μ άλ ιστα  άργυροί 

τοΰ Σαγκυϊνίου (Sanquinius) δηνάρια μέ τήν κεφαλήν τοΰ Αύγου

στου, καί χάλκινα τοΰ αύτοΰ νομίσματα, τά  όποια ώς μαρτυρεί 

τό  παρατεθειμένον S. G. έχαράχθησαν παρά τή ; συγκλήτου. Ιΐίς 

τού ; υστέρου; χρόνου; τοΰ ρωμαϊκού βασιλείου οί έπιμεληταί τών 

νομισμάτων έφερον τά δνομα Proeuratores η Praepositi Monetae.
Περί τών νομισματοκοπείων τών Ελλήνων δέν γνωρίζομεν τί

ποτε, καί μήτε έκ τών συγγραφέων μ,ανθάνομεν τί βέβαιον περί 
τούτου. "Οσον πιθανόν καί άν είναι δτι τά νομίσματα έκόπτοντο 
εί; τούς τόπους, τών οποίων φέρουσι τά  ονόματα,η εί; τού; οποίους 
«νήκουσιν, είναι μολοντούτο δυνατόν ή τύπωσις νά έγίνετο καί είς 
άλλα μέρη, καί ότι δέν είχεν έκαστη πόλις, ίσως ούδέ χώρα έκα
στη ίδιον νομισματοκοπεΐον.

Περί τών νομισματοκοπείων τών Ρωμαίων ήμποροΰμεν νά κρί- 
νωμεν μέ μεγάλη τέραν βεβαιότητα. Διαρ/.ούσης τή ; δημοκρατίας 
το  νόμισμα έκόπτετο συνήθως εϊς τήνΡώμην· αλλά πολλάκις έκα- 

τασκευά'ζετο καί άλλαχοΰ. Ούτω διάφορα νομίσματα οικογενειών 
έχαράχθησαν είς τάς έπαρχίας διαρκούντων τών έμφυλίων πολέ
μων (α ). Ούτω τά  δηνάρια τοΰ Λεντούλου Σπινθήοος καί τοΰ Αο- 
μιτίου δεικνύουσιν δτι πατρΐς αύτών ήτο ή “Οσκα τής Ισπανίας, 
καί έκ τής έν Λυσιτανία Κμερίτης κατάγονται δηνάρια τοΰ Καρι- 
σίου. Από τοΰ Αύγούστου καί ύστερον ΰπήρχεν εις μόνην τήν Ρώ
μην νομισματοκοπεΐον. ’Αλλ’ έντοαούτω τινές τών αύτοκρατόρων 
έσύστηνον ενίοτε καί είς άλλας πόλεις νομισματοκοπεία· ό Ούε·
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^ασιανός είς τήν Αντιόχειαν τής Συρίας, ό Πεσκήννιος είς τήν 
Ασίαν, ό Κλώδιος ’Αλβίνο; είς τήν Γαλλίαν. Κ ατά τούς ύστερω- 
τέρους χρόνους τοΰτο έγίνετο συνεχέστερον, δτε οί αύτοκράϊο:ες 
πρός άμυναν τών εχθρών τής Ρώμν,ς βαρβάρων λαών διέμενον με
τά  τών στρατών είς τάς επαρχίας καί ττρός πλ'/κωμήν τών μισθών 
έ'κοπτον έκεΐ νόμισμα. Τοΰτο έγινε το μάλιστα έτΛ τών βυζαντι
νών αύτοκρατόρων, διό καί έπί τών τότε νομισμάτων εαίνονται 
ται συχνά τά  ονόματα τών πόλεων, όπου έ^αράχθν,σαν (α ), οίον, 
’ Αλεξάνδρεια, Καρχτ,δών, Κωνσταντινούπολις, Αούγδουνον, Ρώβϊν ι. 
να καί άλλαι.

’Αναρίθμητα σχεδόν είναι τά  διασωθέντα τών αρχαίων νομί* 
σματα καί καθτ,μεραν εύρίσκονται καί άλλα. Οτι μεγάλα βασί
λεια ώς τό ρωμαϊκόν, τό μακεδονικόν, κατ’ εξοχήν έπί Φιλίππου 
τοϋ Β.' καί ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου· ότι πόλεις πλούσιαι ώς αί 
Αθήναι, αί Συρακοϋσαι κατελιπον μέγα νομισμάτων πλήθος δέν 

είναι θαυμασμού άξιον. Αλλ’ άπορον είναι ότι χώραι καί πόλεις 
αί όποϊαι δέν διεκρίθησαν μήτε διά τήν δύναμιν, μήτε διά τά  
πλοΰτη των έχάραττον τοσοϋτον νομισμάτων αριθμόν, οσος διετ7> 
ρήθη λ. χ. έκ τής Θάσου, έκ τοϋ Δυρραχίου καί τινων πόλεων τής 
Μεγάλνις Ελλάδος. Επίσν,ς παράδοξον φαίνεται έκ τούναντίου ότι. 
άπό πόλιν τόσον μεγάλ/,ν καί πλουσίαν οΐα αί ’Αθήναι δέν υπάρ
χει ούδέ έν χρυσοϋν νόμισμα, ένώ ή Κυρήνη, πόλις δευτερεύουσα 
είς τήν ιστορίαν, εκοπτε συχνά χρυσοϋν νόμισμα.

'’Ο,τι είς τά  αρχαία νομίσματα παρατ/ιρεΐται ώς ίδιάζον είναι δ- 
τι νομίσματα τοϋ αύτοϋ είδους, τοϋ αύτοϋ χαράγματος όμοιάζουσι 
σπανίως πρός άλλ.ήλα, ώστε νά φαίνωνται οτι έξήλΘον άπό τά αύτά 
σημαντήριον, άπό τήν αυτήν σφραγίδα. Τοϋτο έγέννν,σε τήν γνώμην, 
ότι δΐ έκαστον νόμισμα έκατασκευάζετο καί χωριστή σφραγίς, τά 
όποιον είναι πολύ άπίθανον, καθότι ύπάρχουσιν άρχαϊα νομίσματα, 
τά όποια καθ όλα έ/ουσι τοιαύτ/,ν πρός άλλήλα ομοιότητα, ώστε 
είναι προφανέ; οτι έξήλθον άπό κοινόν or,μαντήριον. II άτέλϊΐα τής
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μηχανικής των αρχαίων κατά τήν τύπωσιν ητον ίσως τέ> αίτιον διά 
τό όποιον δένήδύνατο νά yivvj συχνή χρήσις τής «ΰτίίς σφραγίδος, 
■τοΰ «ύτοΰ στμανττιρίο’.), και πρός το αύτό νόμισμα εΐχον χρείαν δια
φόρων σφραγίδων, τών οποίων ήτο αδύνατος ή κατά πάντα όμοία 
εργασία, τήν οποίαν ί'σως ούδ έ^νίρευον ακριβώς. ’Αλλά καί έπι τής 
αυτής σφραγίδος ό τρόπος της τυπώσεως ήδύνατο νά γεννήσνι τν.ν 
διαφοράν τών νομισμάτων, καθότι ή σφύρα μή καταφερομέν/ι πάν

τοτε μέ τήν αυτήν ορμήν, άλλ’ άλλοτε σφοδρότερον, άλλοτε άσΟε- 
νέστερον ένεχάραττε τόν τύπον ποτέ μέ όξύτερον ποτέ δέ'άμβλύ- 
τερον ενίοτε μετεκινεΐτο ίσως καί τό πέταλον τοΰ νομίσματος, 
έκ δέ τούτον έ^λάπτετο ό τύπος, καί έγεννώντο διάφοράί τοΰ χα
ράγματος. Πολΰ συντελεί εις τήν διαφοράν ταύτν,ν τών νόμισμά, 
των καί ή μακρά ύπό τήν γήν αύτών διαμονή, ΰπό τής οποίας 
παρεβλάφθη ό τύπος καί ή επιγραφή κατά τό μάλλον ή ήττον.

ΣΤ.'

Κατασκευή, σχήμα καί εξωτερική τών νομι
σμάτων εξεργασία.

Λύο είδη εργασίας έλάμβανον χώραν είς τήν κατασκευήν τών 
νομισμάτων, ή χοάνευσις καί ή έκτύπωσις $ σφράγισις. Τοΰτο 

μαρτυροΰσι ρωμαϊκά νομίσματα, έφ’ ών ονομάζονται οί έπί τοΰ 
νομίσματος Trium viri A uro, Argento, Aeri, Flando, Feri- 
uiido (α). Πρώτον έχύνετο τό έλασμα, τό πέταλον, τοΰ νομίσματος 

διά νά λάβη τό  προσήκον μέγεθος καί τήν ακριβή όλκήν, μετά 
ταΰτα έγίνετο ή έκτύπωσις, ή σφράγισις. Στ,μεΐα χοανεύσεως φαί
νονται είς τόν γύρον τών νομισμάτων. ’Εκ τουναντίον ή λειόττ,ς 
τής επιφάνειας τοΰ νομίσματος, ή όςύττ,ς καί άκρίβεια τοΰ χαράγ
ματος άποδεικνύουσι τήν έκτύπωσιν, τήν σφράγισιν.

1 4 4  ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ Ν0ΜΙΣΜΑΤ0ΓΡΛΦ1ΚΑ.

(α) Εϋρ'σκοντα: καί έπί μαρμάρων Ιπιγραφαί, είς τα? όπ οια ; ά -  
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Τά ε3γαλεΐα, τών όποιων εκαμναν χρήσιν οί αρχαίοι νομισμα- 
τοκόποι ίσαν ό ακμών, και ή σφύρα. Επί τοϋ άκμονος ετίθετο 
•λ μήτρα, τό σημανττίριον έφ’ ού έχαράσσοντο οί τύποι, αί εικόνες, 
συγκείμενον έκ δύο μερών τοϋ έμπροσθεν, άντωπίου, avers, χαΐ 
τοϋ όπισθεν, revers, μετάξι) τών όποιων εκειτο τό μετάλλινον έ

λασμα τοϋ νομίσματος. 'θ  κτύπος τ ις  σφύρας έδιδε τό σφράγισμα- 
είς τό έλασμα τοΰτο.

Γπάρχουν όμως καί ές ολοκλήρου χυτά άρχαϊα νομίσματα. 
Ούτω τά  άρχαϊα της ’Ιταλίας Pondera έγίνοντο διά χοανεύσεως, 
τών οποίων ή δψις και ή παχύτνις μαρτυρεί οτι δεν έτυπώθησαν, 
καί τοΰτο γίνεται δήλον καί άπό τους εξέχοντας ό τώ ν  χαρα
κτήρα; καί τήν άμβλύτνιτα αύτών. Φέρονται δέ καί νομίσματα 
ούτοκρατορικά ίίλως χυτά, ώς τά  τής ’Αντιόχειας τής Πισιδίας, 
τά τ·?,ς Σάμου, ’ Εφέσου καί άλλων έπαρχιών, άπό τοϋ Δεκίιυ μέ
χρι Κλαυδίου τοϋ Γοτθικού.

Τών αρχαίων νομισμάτων τό  σχήμα δέν είναι σχεδόν ^οτε τό
σον κανονικόν καί στρογγύλον ώς τό τών νεωτέρων ό γύρος αύτών 

είναι ανώμαλος, όπως έσχνιματίσθη κατά τήν χοάνευσιν καί τήν 
μετά ταΰτα σφράγισιν.

Εϊς τούς άρχαιοτάτους χρόνους τά  νομίσματα ησαν άδρα καί πα- 
χέα, σχεδόν σφαιροειδή. Τοιαΰτα είναι τά αρχαιότατα χρυσά καί 
αργυρά νομίσματα. ’Εςεναντία; τινές πόλεις τής Μεγάλης ‘Ελλάδος 
έχάρασσον κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους νομίσματα, τών ό
ποιων τό έλασμα είναι λεπτόν. Είς τό  μετέπειτα άπέκλιναν άκ ’ 

«μφοτέρων τών ειδών τούτων· καί τό μέν έλεπτύνθ/ι τά δέ έλαβε 
όγκον μεγαλήτερον, καί ούτως έγεννήθνι τό σύν·/·,θες είδος, κατά 
•50 όποιον τό μετάλλινον έλασμα έλαβεν άνάλογον όγκον πρός τά 

μέγεθος τοΰ νομίσματος.
Τό σχήμα τοϋτο έπεκράτησε ικανόν χρόνον άλλα τελευταϊον 

παρακμάζοντας τοϋ ρωμαϊκού κράτους έλεπτύνθη πάλιν τό έλα
σμα. Από τοϋ Γαλλιήνου καί ύστεοον τά  νομίσματα παρουσιάζουν 
λεπτόν έλασμα. Εί; τούς τελευταίους χρόνους τών Βυζαντινών
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αύτοκρατόρων τά  λεπτά αύτά ελάσματα έλάμβανον ώς έπί τά 
πλεΐστον ΐδιάζον σχήμα, δηλ. επί μέν τοΰ ένός μέρους έχουσι τύ
πον έξέχοντα, έπί τοΰ ετέρου δέ κοΐλον, διό καί έκ τοΰ σχήματος 
ώνομάσθησαν παρά τών νομισματολόγων scvphati, οί Βυζαντινοί 
τά  ώναράζουν Καυκία, ίδιαν μορφήν έχουν τά  νομίσματα τών 
Πτολεμαίων, τά  Αλεξανδρινά μέχρι τοΰ Κ,ομμόδου καί τινα τής 
’ ίουδαίας. Τό «χ ίμ α  αύτών ομοιάζει μέ κώνον τετμ/,μένον. Η έμ
προσθεν ‘ο άνω διάμετρος τοΰ νομίσματος είναι μικρότερα τής τοΰ 
όπισθεν μέρους· αλλά τήν μορφήν ταύτην έχουν μόνα- τά  χάλκινα 
νομίσματα, δ/ι. τά  χρυσά καί αργυρά. Εύρίσκονται καί χάλκινα 
τών Ακραγαντίνων νομίσματα εχοντα τοιοΰτον σχήμα, ωσαύτως 

καί Ασσάρια τινά έκ τών υστέρων τής δημοκρατίας χρόνων.
Σημειωτέα ετι είναι τά  νομίσματα τά  λεγάμενα οδοντωτά $ 

πρινοειδή, nuimiii gerrati, λαβόντα τήν όνίμχίίαν άπό τόν έγκε» 
χαραγμένον, ή κεχηλωμένον αύτών γϋρον. Μεταξύ τών Ελληνι
κών νομισμάτων εύρίσκονται μόνα χάλκινα νομίσματα τοιούτου 
είδους βασιλέων τινων τής Συρίας* συχνότερα είναι μεταξύ τών 
οικογενειακών ρωμαϊκών νομισμάτων. Ο πριονοειδής γΰρος έγίνε- 
το άναμφιβόλως χάριν καλλωπισμού. Τινές διϊσχυρίζονται (,α) 
δτι. εις τά  ρωμαϊκά νομίσματα έμεταχειρίζοντο τόν τοιοΰτον γΟ
ρον πρός αποφυγήν τής νοθεύσεως, καί πρός εύχερεστέραν άποκάλυ- 
ύιν τών ύποχάλκων, subaerati. 'Α λλά τοΰτο είναι τόσω  πλέον· 
άπίδανον, δσω μεταξύ τών οικογενειακών νομισμάτων μικρός μόνον 
αριθμός πριονοειδών εύρίσκεται, ένώ έξεναντίας υπάρχουν όχι ολί
γα  νόθα καί ύπόχαλκα νομίσματα μέ γΰρον πριονοειδή. ’Αλλ έκ
τος τούτου εις τά  χάλκινα τών βασιλέων τής Συρίας νομίσματα 

it αϊ,τίζ αυτή δέν δύναται παντελώς νά ύπαρξη. ’Εν τοσούτω πρέ
πει νά σημειωθή δτι πολλάκις μιας καί τής αυτής οίκογενείας τι- 
νά μέν δηνάρια είναι πριονοειδή· άλλα δέ μή, καΒώς λ. χ. τά  δη
νάρια τοΰ 'Εγνατίου (Egnatiua), τών οικογενειών Παπίας καί
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ΤΙρο'Λιλίας ( Papia, P ro c ilia  ). Τοιαΰτα πριονοειδή νομίσματα ά- 

παντώνται μεταξύ τών ύπατικών, τώ ν  είσέτι μή φερόντων οικογέ

νειας όνομα, έκ δε τών οικογενειακών πριονοειδών νομισμάτων τά  

αρχαιότερα είναι τά  τής οίκογενείας Κορνηλ,ίας, τοΰ Σκηπίωνος 

’Ασιαγενούς (S cip io  Asiagenes), χαραγμένα περί τό  5 6 4  έτ . τής 

πόλεως. Ή σαν δέ έν χρησει μέχρι τώ ν  χρόνων τοΰ Καίσαρος, δ- 

τ ε  έπαυσαν.

Τά νομίσματα τά  όνομασβέντα Κ . Contorniati (α) διαχρίνον- 
ται δτι ττερί τόν γϋρον αύτών τρέχει κύκλωΟεν βαθεϊα γραμμή, 
δθεν -/.αί τό όνομα* πλν,ν ταΰτα δέν ησαν κυρίως νομίσματα, άλλ’ 
έχρησίμευον, ώς φαίνεται, άντί εισιτηρίων εις τούς δημοσίους α
γώνας. Αξίαν ώς έκ της τέχνης δέν έ^ουσιν οΰδεμίαν. Οί τύποι 
αύτών είναι κακώς έξεργασμένοι καί έγιναν εις καιρούς τής πα

ρακμής τής τέχνης, πιθανώς εις τόν αιώνα Κωνσταντίνου τοϋ 

Μεγάλου.
’ Υπάρχουν χάλκινα νομίσματα έκ διπλού μετάλλου, εις τά ό

ποια τό ένδον μέταλλον περιχειλοΰται μέ γϋρον έκ μετάλλου 
άλλοίου χρώματος. Τά πλεΐστα έκ τούτων είναι τοϋ πρώτου με
γέθους, αλλά διαφόρου πά/ους· μόνοι οί Ρίομαϊοι έκοπτον τοίίίϋτα 
νομίσματα. Οτι ό γύρος προσηρμόσθη προ τής σφραγίσεως μαρ
τυρεί ό ακριβής αύτοϋ σύνδεσμος μέ τό ένδον μέταλλον, καί ότι 
ενίοτε τά  γράμματα τής επιγραφής σκεπάζουν τά  μέταλλα άμ- 
φότερα. Τοιαϋτα νομίσματα εύρίσκονται πρό πάντων τοϋ ’Αδρια- 
νοΰ, Κομμόδου, Πρόβου, Διοκλητιανοϋ, Μαξιμιανοΰ. Είναι δέ κομ- 
ψώς έξειργασμένα. “Αλλο είδος χαλκών νομισμάτων διακρίνεται 
διά τής έξής ϊδιότητος, δτι ό τύπος τών συνήθων χαλκών νομισμά
των πρώτου μεγέθους κεϊται έν τώ  μέσω τοϋ έλάσματος καί πε- 
ρικυκλοϋται άπό πλατύν γΰρον μέ όλκία ομόκεντρα. II διάμε
τρος τών νομισμάτων τούτων είναι συνήθως δύο δακτύλων. ”Εφε* 
ρον κ ζτ έξο/ήν τάς εικόνας τοϋ Αδριανοΰ, τοϋ Αντωνίνου, τοϋ
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Αΰργ,λίου, τοΰ Ούνίοου. Είς τους «ρχαιοτάτους χρόνους ότε ά/.ό'λτ; 

δεν έγνώριζαν ττ,ν τέχν/ιν να έντυπώνωσιν εικόνα έπ’ άμφοτέρων 
τών [λερών τοΰ νομίσματος, τό όπισθεν μέρος εΐχεν άμορφόν τι 
βαθέως έγκεχαραγμένον τετράγωνον τό λεγόμενον Quadratum 
incusum, τετράγωνον έντύπωμβ* τοΰτο πιθανώς έγενν/Οη κατά τόν 
έ'τ,ς τρόπον. Τό μέταλλον τοΰ νομίσματος έπρεπε νά τεθτί έπί τοΰ 
άκμονος τοιουτοτρόπως, ώστε νά μέντ, στερεόν εις τους κατ’ έπα. 
νάλνιψιν κτύπους τ ΐςσφ ίοα ς. Πρός τοΰτο έχρν;σίμευε άμβλεΐάτις 
άκωκή στεοεωμέννι έπί τοΰ άκμονος, έ/ουσα τό σ /ίμ α  τοΰ τε
τραγώνου, τό όποιον κατά τ/,ν φοράν τνίς σούρας διά τ/,ς άντιτυ- 
πίας έσχτ,μάτιζε τό κοι'λωαα.

Είς τά  χάλκινα νομίσματα εύρίσκεται ενίοτε κατά τό μέσον 
έπί τοΰ τύπου μικρά τις κοιλότης ή όποία ώς οαίνεται έ'/ρτ,σί- 

μευεν ωσαύτως πρός στερέωσιν τοΰ μετάλλινου έλάσματο;. Εύ- 
ρίσκεται εί; τά  πλειότερα τών Πτολεμαίων εις τινα τών βασιλέων 
τ?,ς Συρίας, καί εί; διάοορα αύτοκατορικά νομίσματα χαραγμένα 
είς τάς επαρχίας. (ακολουθεί).
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Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η .

Ε Κ  Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Α Β ΙΓ Ν Υ  Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Ν  

Ε Ρ Α Ν ΙΣ Μ Α  Π Ε Ρ Ι Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ .

§  κ. Πολλαχόθεν μέν τά  περιστο’,χοΰντ* τόν άνθρωττον περ:- 
δλίβουσιν κύτόν καί πιέζοοσιν, έκειθεν δέ μάλιστα έναργώς, δδεν 
αί σ/έσεις αύτω πρός τά  "Οντα, τά  τήν αΰτήν αύτω οΰσιν καί τόν 
αύτόν είλνιχότα προορισμόν δπως δ άν έλεύθεοα ”θντα ούτως αλ- 
λνίλοις συναντώμενα βον,θώσιν έαυτοΐς, μν,δέ συμφδαρώσι κατά τήν 
άνάπτυξιν τ ις  έκαστου τούτων ένεργείας, έ/ρίν περιγεγράφθαι 
τούς δρους, έν οίς μέλλοι άσφαλτς τε καί έλευβέρα διεξάγεσθαι ή 
παράλληλος απάντων άνάπτυςις, Ο τοίνυν υπογραφών τούς όρους 
τούς 5ε καί τό ελεύθερον άσφαλίζων κανών J i x a t o r  κεκληται.

§. β .' ”Εστι δέ τό Δίκαιον, ώ ς επος εΐπεΐν, δύναμίς τις περι- 

βάλουσα ίμ α ς  καί άμφιρρεουσα, ης r, έκαστου δεσπόζει δελ/,σις 

συναινοΰντων απάντων ανθρώπων τοΰτο δ ’ ούδεποτ’ άλλοτε άρι- 

δνιλ.ότερον άναδείκνυται, 7) έπειδάν όλιγωρουμένου Δικαστ'/ίριον τν·ν 

ΰπαρξιν αύτοϋ καί τ r,v έκτασιν άναφαίντ,, άναμετροϋν αυτό, ώς 

περ γενικώ κανόνι, τοίς Νόμοις, ών τήν έκδοσιν πεποίν,ται ή ϋπερ- 

τάτιο ’Α ;-/■/·. Κ,αδόλου μέν ουν τάς πν,γά; τοΰ Δικαίου άναζντοΰσιν, 

O’jTi τύχη, ούτε περιστάσεσιν, οΰτε συνέσει παρν,/Οαι τοΰτο ύπο- 

λ'οπτέον, ά λλ ά  ζΐίν τ ε  άεί έν τή τοΰ Λαοΰ συνειδν’σει, κάκείθεν 

ώς άπό πνίγν,ς τ ώ  χρόνω άναδύεσΟαι* τ ώ  τοι καί ούκ άτόπ ω ς Jt* 
*ator τοϋ Λ α οΰ  όνομάσαιμεν αύτό. ’Α λλ ’ οΰν οΰ9 οϋτως οϊν,τέον 

τούς τόν Λαόν συνιστώντας κατά  τό  έπελβόν έκάστοις τό  Δίκαιον 

π αραγαγεΐν  ούτω γάρ άν παντοϊα παρνίγχγον Δίκαια αί τών εν 

μ*ρα ^ε)τ'τΕ(ς ά λ λ ν ο ι ; άντιφωνουντα' άλλ ή τοΰ Δικαίου ένόιν,ς



5 οΟ  ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒ1ΓΝΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ'

έν: έκάστω  συνομολογουμεντ? Τνίς γενική  πάντως διανοίας, τίβ  

σύμπαν ζωούστ,ς τό  έθνος, έστίν άποκύτ,μα, καί ούτε τύχ·/), ούτε 

άνδρωπίντ; βούλν,σις ο'.'α τε  δεσμοδετεΐν, ώ ς περ άμέλει καί τ/,ν 

Γ λώ σσαν , όριζομένν,ν τ ε  καί έρμτινεύουσαν τάς κοινωνικάς σχέσεις, 

•ίΐ έθνική δτίπουδεν παρτίγαγ* διάνοια, καί τα ΰ τα  πρό τής Νο

μοθεσίας.

§. γ /  Α λλα  δτ, τ ι ς  ζω·?,ς τών εθνών τ ώ  χρόνο άναπτυσσο- 

μένης, τ ώ  χρόνω καί το  Δίκαιον έπιρρώννυται· ιδέα γάρ τις οϋ- 

τινοσοΰν δικαίου έπιφυεισα Λ α ώ , έπί πλέον άεί ριςοΰταί' όστμέ- 

fa : ,  άρδευομενη τχϊς έφαρμογαϊς- εΐτα  δέ ποθ' ή πρότερον «μυδρά 

τούτου συναίσθν,σις φαινομέν/,, οριστικόν περιεβάλετο τύπον. Α λλ 

ουν αύ καί άλλοιοΰταί γε τ ώ  χρόνω τό Δίκαιον· καί εικότως ά- 

ρα r, τών Λαών πρός τήν τών ανθρώπων ζων-,ν παραβλν,θείη τγ,ν 

άεί όργανικώς αλλοιουμέντ,ν· οΰτω  γάρ αί, τε  γλώ σσαι και τό 

Δίκαιον ταϊς άεί άλλοιώσεσιν ΰφεστ/'κασι- ταύτας δ  έπιφέρουσιν 

αί παραγωγοί αυθις άρχαί τ·7, αύτίι μέν ΰπο/ωροΰσαι ανάγκη, έ- 

λεύθεραι δέ τόν αύτόν τρόπον ττ,ς τύχτ,ς καί τΐ,ς άτομικίς θελτί- 

σεως. Αί μέν ουν συνεχείς αλλοιώσεις ιθυποροΰσιν άεί άμετατρέ- 

π τω ν  εΐκουσαι σειρά συμβαμάτων, ών έκαστον ίδιω δεσμ ώ  έχετχι 

τών παντοίων έμοάσεων τοΰ Ααοΰ, παρ’ ω  τό  άρτιφυές Δίκαιον, 

Τούτοις ά'πασιν έπελΟοΰσαι Θεσμοθεσία τε καί ή τοΰ Δικαίου έπι- 

σττμ η  διατιθέασι τό Δίκαιον, τ ά  μέν προστιδεϊσαι, τ ά  δέ μ ετα 

ποιούσα1., έστιν ά  δέ καί καταργοΰσαι, δσα τ ώ  χρόνω άπαρχαιω- 

θεντα, άλλότρια  εϊν, τΐ,ς νΰν διανοίας τοΰ έθνους καί ταϊς ένεστώ- 

σαις χρείαις άχρεΐον.

§·. δ . Τοιοΰτον μέν ουν έν γίνει τό  Δίκαιον, ού χ ύπαρΕις καί 

r, άνάγκr, οΰδέν, τάλτ·,θές εΐπεΐν, άλλ ’ /, συνέπεια έστι τ?ς  άτε- 

λείας, ν*ν έν τ ώ  «ΐώνι τ ώ δ ε  τνίς παροικίας ήμών περικεώεδα. 

Ιδία δε παρά ταϊς έ/.άσταις θεωρούμενον χρείαις σ /έ σ ις  έστίν αν

θρώπου πρός άνθρωπον έο  δροις τεθεσπισμένο-.ς, έν οίς, ώ ς περ έν 

κύκλω, έοεΐται ττ, έκαστου θ;λνίσ:ι δεσπόζει'/ αύτοΰ πάσν,ς ά’λλϊ*



θελνί'τεως έλευΟέραν. Ά νά πάσαν ούν γαζίαν δύο ταΰτα στοι/εία  
συναπαντάται αύτό τε, δήλον οτι, τό πράγμα καί ή τοΰ τήν ττερί- 
πτωσιν ταύττ,ν ορίζοντας κανόνος ιδέα. Αλλ’ ού γάρ άν πάσαν 

ανθρώπου προς άνθρωπον σχέσιν περιλάβοι τό Δίκαιον* τών γάρ 
ενδεχομένων χρειών, αί μέν πάμπαν, αί δ ’ έν μέρει, ένιαι δέ καί 
ούοέ τό παράπαν τοϊς τοΰ Δικαίου κανόσις συνέχονται* τών δέ 
τρίτων τουτωνί χρειών παραδείγματα κείσθω ή κτήσις, ό γάμος, 

ή φιλία.
§. ε /  Τής τοίνυν τοϋ Δικαίου θεωρίας ούτως έν έπιτόμω πεπε

ρασμένες, έχόμενον άν είνι καί περί τοΰ ανθρώπου αύτοϋ, περί &ν 

τό Δίκαιον, βραχέ ά'ττα προσθεωρήσαι. Φαμέν δήτα, ίνα γενικω- 
τάτω  χοτ,σώμεθα τώ  ε’ιδει, τόν άνθρωπον επιδράν έκ γε τής ιδίας 

θελήσεως, τά  μέν έφ εαυτόν, τά  δέ κάπί τά  εκτός έαυτοΰ* τού
των δέ τών έκτος ή,τε μή ελευθερα  φύσις έστι καί αί τών άλλων 
ανθρώπων, ίσα καί ή ήμετέρα, έλεύθεραι θελήσεις. Τούτων δέ ούτω 
τεθέντων, είς τρεις δλας ΰπακτέον τάξεις τά, έφ’ ών ή ανθρωπίνη 
ενεργεί θελτσις, αύτό τε τοϋτο τό πρόσωπον τοϋ ανθρώπου, καί 
τήν μή έλευθέραν φύσιν καί τούς λοιπούς ανθρώπους. ’Αναλτπτέον 
ούν αύθις έξής έκάστνιν ιδία τών τριών τάξεων έπ ακριβές καί 

πρώτον αύτόν άνευρεντ,τέον τόν άνθροιπον, ά  τε είδικώς επιδεκτι
κόν δικαιωμάτων.

§ γ  . Ί λ τ ι  τοίνυν περί αύτοϋ δόξα είς πολλούς περιήκουσα 
ή,δε* τόν άνθρωπον έσχτκέναι φασίν έφ’ εαυτόν δικαίωμα, «ρχό- 
μενον μέν σύν αύτώ κατ' ανάγκην, παΰον δέ άμα θανόντί* τό δέ 
Δίκαιον τοΰτο 'Λ ο χ ιχ ύ Υ  όνομάζεσθαί, άντιδιαστελλόμενον πρός 
τά  π ρ ο σ χτη τά , μεταβατικά όντα, οίς άν χρήσαιτό που τις, τυχόν, 
ές τ  άν ζώνι, έπί τούς λοιπούς τών ανθρώπων. Τήν δέ δόξαν 
ταύττ,ν έπί τοσοΰτον προχγαγον τών Συγγραφέων συχνοί, ώς καί 
τήν τοϋ νοΰ κίνν,σιν ιδιοκτησίας δικαίωμα είναι ύπολαβε//· κάν- 

τεΰθεν τήν τοΰ διανοεΐσθαι έπορίσαντο ελευθερίαν. ’Αλλά γάρ πώς 
“ ν τις απαγόρευσεt£v έτερον, ή καί, νή Δί’, άναγκάσειε διανοεΐσθαι, 
tv ούτω πχρήν βιάζεσθαι τήν ιδιοκτησίαν ταύττ,ν, η τοιαύτη; Καί

18 .
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μήν v'tt) αν $ν τώ  αίβθν,τώ αύτώ σωματι "ιό αρχικόν δικαίωμκ 
περιστείλωμεν, ούδ ούτως έναργεστέοαν τε καί εύκρινεστέραν τήν 
ο ο'αν ποιήσομε·;· ούδέν γάρ ήτταν «χρεία τε εσται seal άποτρό- 
παιος, νομιμοποιούσα τήν αυτοχειρίαν. Οτι μέν τοι θέμις παντΐ 
διατιθέναι κατά θυμόν εαυτόν τε και τάς δυνάμει} τοΰ νοΰ, ούδείς 
έστιν, όςτις ούκ έρεϊ, όπου καί παν ακραιφνές δικαίωμα τώ  δι- 
καιώματι τούτω πέε-υκεν έπερείδεσθαι. Πλήν ή έφ’ ήμας αυτού; 
δ;σποτεία ούδεμιά; προσδεΐται άναγνωρίσεως, ούδ’ όρισμοΰ.

§ ζ ’ . ϋώ ντεί τοιγαροΰν έν μερει τ ά  αρχικά τά δε  παρά τισι 

καλούμενα δ ικ αιώ μ ατα , μόνοι; δε τα’- ; άκραιφνέσι, λ έγω  δή το ί; 

προσκτητο?;, τήν έρευναν περιστέλλοντες, δυαί μόνοι; τ ο ΐ ; λοιποί; 

άντικειμένοις, οΐς επενεργεί ή θελησις, έπιστνίσωμεν, ττί τε  μή 

έλευθέρα θύσει καί το ΐ ; λοιπ οί; άνθρώποις. Τής μεν ουν μή ελεύ

θερα; ούσεως άμήχανον άπάστ;; ή μ α ; δεσπόζειν' μέρος μέν τοι γε 

τχύτνς κατασχεΐν ώρισμένον άπ οσπ ώ ντα ; τοΰ όλου, καί μ άλα  

δυνατόν  τουτί δή τ ’ άποσπώμενον π ράγμ α  κέκλνιται· ένθεν δε 

που καί το  πρώτον δυνατόν ά'ρχεται τών δικαιωμάτων είδος, τύ 

π ρ ά γ μ α  ά ιχ α ίω / ι α ,  ο·!> τό  άγνότατόν τε  καί τελεώτατον  

iihoxrijoia  ήκουσεν. Ούχ ούτω δ ’ άπλοι καί τ ά  πρός τούς άλλους 

είσί δικαιώματα· οΰ γάρ έκ μιας οί άλλοι, άλλ ’ έκ δύο καί πάνυ 

διαοερουσών προσόψεων ήμϊν παρίστανται· έΕόν γάρ άνθρωπον 

όπονενευκότα τή  ήμετέρα θελήσει, τή  μέν έν μερει, τ·?ι δέ καί 

πάντη, δεσπόζεσθαι ύο’ ή μ ώ ν  καί πλήρους μεν οϋσης τής κυριό- 

τητΟ;, τε λ έ ω ; άπαμφιέννυσθαι ταύτεςούσιον, καί τόν άνθρωπον 

μν,κετ έν ανθρώπου, ά λλ ’ έν πράγματος μοίρα λελογίσθαι, οπερ 

/'(Ίιοκτηυίας ini άνθρωπον δικαίωμά έστι, καί τοιαύτη τ ι ;  ή 

δουλεία παρά Ρωμαίοι;· έν μερει δε προσκειμέν/;; τή ; δεσποσύν/χ, 

ο ι  ον τ:ερ άθικτον έαν τήν ελευθερίαν αύτοΰ καί άνέπαοον, μίαν 
τινά μόνην έειν η πράςιν, τή ; εκείνου άποστωμένν,ν αυθαιρεσίας, 

εΐκειν εντελώς τ ώ  κράτει τή ; ήμετέρας θελήσεως, ό δή καί έν* 
σχεσις (ob liga tio )· ήκουπε. Κοινής δ ’ έκύρτ,σαν ούσεως ή, τ  έν- 

σχεσι; καί ή ιδιοκτησία, ού μόνον τ ώ  άμ·ροτ:ρας προεκτε'Νειν τό
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κράτος τής ήμετέρας θελήσεως έπί τι τών έκτος ημών αύτών, άλλ ’ 

έτι καί τοΐς δε· ή γάρ ενσχεσις ραοτ άν είς χοήματα μεταποιηθεί/, 

ώςθ’ ούτω την τών χρημάτων ιδιοκτησίαν προσγίνεσδαι. Πάλιν δέ 

αύ τών ένσχέσεων αί π λεϊσται καί σπουδαιότεραι είς τήν οριστι

κήν τείνουσι πρόσκτησιν, η γοΰν τήν επίκαιρον τής ιδιοκτησίας 

νομήν. Οΰτοι τοίνυν άμφ ω  τ ά  δικαιώματα, ιδιοκτησία τε και ή 

ΰπέρ τοΰ χρεωβετοΰντος (stipulans) ενσχεσις, τών φυσικών τοϋ 

ατόμου ορίων επέκεινα τό  κράτος αύτοΰ έπεκβάλλει· καί τό μεν 

τώ ν  σχέσεων τών δε σύνολον, έν αις τό  κράτος τοΰ ανθρώπου έχει 

παρεκτείνεσθαι καλείται ζΰ γα θά "  τό  δε τών τάς τοιάς δε σχέσεις 

όριζουσών θεσμοθεσιών, δίκαιον τών άγαδών.

§  ή. ’ Α λλ ’ ούν περισκοπήσαντες ήδη καθ’ εαυτόν οΰτωσί τόν 

άνθρωπον μεμονωμένον τ ε  καί άπηλλοτριωμένον τών περί αύτόν, 

καί περ όμοφυών τε  καί ζυγγενών, σκοπώμεν νΰν αύτόν αύ χάτέ- 

ρωθεν, ώ ς έχει, κ ατά  γ ε  τ ό  δίκαιον, καί πρός τούς λοιπού? τώ ν  

ανθρώπων· ούκέτι γάρ κάν τούτοις παρέσται αεμονωμένος, μέλος 

δε καί μέρος τοΰ τήν ανθρωπότητα άπαρτίζοντος οργανικού όλου, 

ω  συνέχεται, ώ ς άν δι άρμών, ώρισμένων τινών ’ Οντων, τάςιν 

τινά διά τοϋτο κατέχων έν τοϊς περί αύτόν, ήτις κρηπίς έστι 

καινοΰ καί ίδιου είδους έννόμων σχέσεων, αιτινες τοΰτο διενηνό- 

χασι τών ένσγέσεων, ·?, δεικνΰσιν ούκέτ’ οικοδεν ύφεστηκότα τόν 

άνθρωπον, ά λλ ’ έλλειπή τε  όντα, καί τής έν τ ώ  γενικώ όργανισμω 

δϊόμενον τελειότητος* κάκεϊσε μέν περί τής τοΰδε τινός πρός τόν 

δε τινά υποταγής ό λόνος ην, έπί δε τών οικογενειών περί σχ έσεως 

φυσικής τε  καί ηθικής καί άμα  νομικής συνδεούσης τ ά  άτομα  τόν 

έσαεί χρόνον δεσμ ώ  άρρήκτω, τιμ ίω  τε  παρ’ άπασι καί ίερώ.

§ θ’ . Τά δ ’ έλλειπες τοΰ ανθρώπου καί τό  προσδεΐν πάντω ς 

τελειοΰσθαι μηνύει ταδί· πρώτον μέν ότι, διά τήν τών φύλων δια

φοράν, άτελώ ς έμφαίνει ούτος, άπό γ ’ έαυτοΰ, τήν όλην τοΰ αν

θρώπου ιδέαν, καί χρήζει άρα τής έκ τοΰ γάμου άποπληρώσεως, 

iva τήν καθ’ έκάτερον ένδειαν τ·/) έκατέρου πλημμελείς εχοι άντι- 

σηκούν είτα. δέ, ότι καί χρόνω ώρισται αύτω , καί τούτω  βραχεί
1 8 »
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πάμπαν, ή ύπαρςις· όίθεν δν; ανάγκη τεκνοποιίας είς διαιωνισμον 
ού μόνον τής άνβρωπότ/·,τος, άλλα καί αύτοϋ έαυτοϋ· άλλως τε 
αύτόν καί ό /.ατά φύσιν οργανισμός ανίκανον καδίστΛσιν έπαρκεΐν 
έαυτίο, αΰτίκα τοϋ ζην άρχομένφ, οπερ άναπλν;ροΐ αύτω ·/) πώς. 
τών γειν;:μένων Tfloovi. Τήν i s  διττήν ταύτην ατέλειαν μχρτυ- 
ροϋσιν αί', τε .tip i .lazptxijc ΐζρυσίας  δεσμόΟεσίαι καί αί ταύτη 
παρεπόμ.εν*ί π?^/, ο ν γ γ ί π ί α ς ·  καί το μέν τών σχέβεων τούτων 
σύνολον, 6, τε γάμος καί ή πατρική ές;υσία καί ή συγγένεια, τήν 
οικογένειαν άποτελοϋτιν αί δέ περί τούτων δεσμοδεσίαι τό β$Λ(ί- 

j\ :r « a * ( !r  απεργάζονται J tx a io r .

§ ί. Tlposict δέ τό τοϋ γένους δικαίωμα έκ σ^εσεοίν φυσικών^ 
έν αίς ή άνδρωπότης συνέστ/,κε καί συνέχεται. Διό δή καν οίος- 
δηποτ’ ή έκασταχόσε έπί τε τοϋ γάμου καί τής πατρικές είουσίας 

καί τ -?,ς συγγενείας ό τύποςΤ ανάγκης τοϋτο αεί περιβέβληται 
χαρακτήρα, τοΰ δετικοϋ.Δικαίου ολως δν άσχετον, ii δέ δή σχέσις 
ή φυσική πέφυκεν, εν γε τώ  άνδρώπω ουσα ήδική κατ’ ανάγκην· 
τούτοις γε μήν προστεδέντος καί τοϋ νενομισμένου τύπου, τρία 
τάδε συνά-τεται τώ  νένει στοΐ'/εΐα, τό φυτικόν, τό ήδικόν, τό· 
νομικόν* ένθεν τοι καί τά  τής Οικίας έν ελάχιστη μοίρα, ούκ ού- 
σιωδώς υπείχειν τώ  δετικώ Si/.χίφ ξυμβαίνει.

§ ιά. ’Αλλά γάρ άποδόντες τώ  γένει πρ6ς τώ  ήδικώ καί νομικώ 
καί τό φυσικόν r-αιχεΐον, οΰτ’ ίσον έκείνοις τονδ' £ιπειλήφαμεν,ο”τ 

κύτό έαυτώ ΰοί^ασ&α! άν πεπ&τεύχ.αμεν· τά μέν γάρ άλογα τών 
ζώων ές ανάγκης έπί τόν γενικόν τής φΰσεως έλαύνεται σκοπον* 
■παρά δέ άνδρώποις, έπείγει μέν οΰδεν ήττον καί ή ανάγκη καί 
πρός ταύτό παρορμά, ύπέρκειται μέν τοι, τόν άνθρωπο» όλον χει
ραγωγών ό νόμος ό ήδικός, καί ηγεμονεύει, ο·ϋτ αφανίζουν, ούτε 
παραμειών ολως τό φυσικόν στοινεϊον, άλλ’ άνακοσμών καί πε: &:* 
πων καί τώ  ύψει, πρός ii καί αί άλλαι τοϋ άνδρώπου άρεταί, 
συνεςαίρων. Ούτως άρα τό γένος, καθά προλαζόν δεδεικται, άπο- 
πλ^ρεί ατελή πεφυκότα τον άνδρωπον, τάςις τις οϋσα εν τω  β(<^ 
ην αί διάφοροι σχέσεις αύτω διδόαο.ν, ού^ άπλώς, άλλ’ οίς περ

*
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«τϋζόγω τι πατρί τι υίώ θεωρουμένω, ούδέ αύτώ  εαυτού καί τή ; 

οικείας θελησεως έξαρτωμένω, ά λλ ’ έπί τεταγμένοις ακριβώς καί 

ώρισμένοις ύπάρχοντι, καί πρός τήν δλην φύσιν συνδεωμένω.

§  ιβ\ Τήν μέν ούν πρός «λλτίλους πίστιν τών συζύγων καί τό  

άνηρτήσθαι άλλνίλων, ού μήν ά λλ ά  καί τών τέκνων τήν πρός τούς 

τεκόντας υποταγήν καί τό  σέβας, τ ώ  γ ά μ ω  τε καί τη πατρική 

εξουσία, δήλον δτ'., προσνεμητέον, ώς έκεϊθεν τ ώ  πράγματι έκπη- 

γάζοντα· «μ φ ω  δε τώ §ε , καί περί πολλοΰ μ άλ ιστα  δντε, τήν 

■ήδικήν προβεβλιίβθην, ά λλ ’ οϋ τόν νόμον προστάτην- ταύτνι τοι 

καί τοΐς ήδεσιν άφεϊται ή  χρηττότης καί ή φιλανθρωπία, α  δή 

συμπαρομαρτεΐ τη πατρική έξουαία. “ΐΐν ούν έν μερει σκοπώμεν το 

δίκαιον έθνους οίουδητινοσοΰν, καί μ ή  καί τ ά  '$71 αύτά  τ ά  τ ό  Δί- 

καιον παρ’ αύτώ  άπαρτίζοντα ξυλλήβδην περισκοπώμεν, άμυδράν 

άν εΐημεν έσχηκότες τώ ν  κ α τ ’ αύτό οικιακών σχέσεων τήν γνώσιν 

καί άτελ·?. ίίδη δέ καί τών τά  εθνικά νόμιμα ξυγγραψαμένων 

πολλοί τήν τοιάν δε τοΰ Δικαίου καί τών ήθών αρμονίαν μηδαμώς 

συνιδόντες, τοΰ τών Ρωμαίων Οικιακού Δικαίου κατέγνωσαν ού 

συν δίκη, ώς περ τυραννικού δήθεν καί άπανθρώπου, εκείνου μοι 

δοκούσι καί π άμπαν έπιλαθόμενοι, δτι τών π ώ π οτε νενοαοθετη- 

κότων εθνών παρ’ ούδενί, η  παρά Ρωμαίοις έλευθεριότερον ή γονή 

τετίμηται, η, τε  δουλική τώ ν  τέκνων καί ψογερά ύποχϊίρωσις 

θεσμοΐς άπελτ,λαται πολΰ πάντων άςιοπρεπεστάτοις, έ© οίς άν οί 

παΐδες πάντων ώπολαύοντες, δσα καί πολίταις καθήκει, άρχαΐς τε  

καί άξιώμασι προαγόμενοι έσεμνύνοντο, άλλω ς τε  καί τής π α . 

τρικής εξουσίας ούδ’ ό τ ’.ούν μειουμένης.

§ ιγ'. *Ετι δ ’ άν εναργέστερος ό τοΰ Δικαίου τούτου καταφαι- 

νοιτο χαρακτήρ, έάν τά νομικόν στοιχεΐον τό  έν ταΐς ποικίλαις 

αύτοΰ θεσμοθεσίαις όρίσωμεν* έν έκαστη γάρ τούτων ευρήται τό 

νομικόν στοιχεϊον, σκοπούν μέν είς τήν επίγ^ωσιν καί τόν κανονι

σμόν τών όρων τοΰ Δικαίου, περίειληφός δέ τρία τα ΰ τα  τής νομι

κή; σχέσεως, τήν γέννησιν, εϊτα τήν μόρφωσιν, ειτα τήν διάλυσιν. 

Ταΰτα πάντα  άρμόδιά έστι τ ώ  τε  γ ά μ ω , τή; τε  πατρική έςουσία
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καί τή συγγενεία, πληροϋντα τώ ν  σχέσεων τούτων, δσαι νομικαί, 

αύτοτελώς βεωρούμεναι. Και μην καί τά ς  έπιρροίας έκάστης τών 

Οεσμοθεσιών έπ ’ άλλ  ας θεσμοδεσίας τό  νομικόν στοιχεΐόν έστι τό  

όριζαν ταύτας δ ’ έπί τών Οικιακών τριών μεγάλων σχέσεων έν- 

αριδμητέον.

§  ίδ\ Του μέν ουν γάμου έπίρροιαί είσιν έ “ ί τώ ν  άλλων νο

μικών σχέσεων αί' 5ε* πρώτον μέν, ό'τι πηγή πέφυκεν ούτος τής 

έπί τ ά  έκτου γάμου τέκνα πατρικής εξουσίας* κάκ τούτου νέα τις 

αυ σχέσις Οικιακή, τών συζυγικών σχέσεων παντάπασιν άλλοία 

καί ίδιάζουσα* δεύτερον δ ’, δτι, της ηβικής αύτοΰ άςίας επηρεαζό

μενης, έψεΐται αύ τώ  έπαρωγόν προκαλεϊσδαι τό  εγκληματικόν 

Δίκαιον τρίτον δ ’, δτι καί τ ώ  τώ ν  πραγμάτων δικαίω πολλάς άν 

έπαγάγοι τροπάς, οιον περί προίκας, φαμέν, καί προγαμιαίας δ ω 

ρεάς. ’Α λλά  δή τών δεσμοδεσιών τούτων αί π λεΐσται καί μ άλ ιστ ’ 

ούσιώδεις ούκ άμεσως, ούδ άναγκαίως συνεισίασι τ ώ  γάμ ω , πλήν 

ά λλ  αύται, καί περ έξ ίδιοδελών καί άσχετων προκύπτουσαι πρά 

ξεων, π άντω ς γοϋν τόν γάμον προϋποτιδεΐσι* καί αύται μέν αί τοΰ 

γάμου έπίρροιαι. Αί δέ τ ή ; πατρική; έξουσίας τοιαί δε* Ρωμαίου 

μέν τέκνω ούκ έξην έαυτώ τι κτασθαι, ά λλ ά  τ ώ  πατρί ιδιόκτητα 

κατέχοντι τά  τοΰ υιού* Γάλλου δε νϋν, ούδέ διέπειν, ούδέ καρ« 

ποΰσδαι τήν ιδίαν έφεΐται ουσίαν, τοΰ πατρός, διά  τήν πατρικήν 

εξουσίαν, άμφότερα ποιούντο;. Τρίτης δέ αύ τής 2υγγενεί«ς, ή 

εύρυτάτη τε  ουσα τών κατ ’ οίκον σχέσεων καί άοριστοτάτη, έπ’ 

άπειρον μέν τοι πολλαπλασιασβεϊσα, ψδινύβει έν τή έκτάσει, ταύ- 

της δή έπίρροιαι πολλαί τε  καί συχνά!, οίον πρός μέν τόν γάμον 

τό  κ ω λ ύ ει  τε  καί διείργειν τούς τ ώ  γένει προσήκοντα;, ή αθέμι

τον άλλω ς ήγεΐσδαι τόν γάμον καί βέβηλον, καί τούς τούτο τολ

μ ώντας άσχήμονας ταΐς ψυχαϊς καί τών τιμ ιω τάτω ν  λυμάντορα;· 

πρός δέ τήν ούσίαν ή, τ ’ έπικλήρωσις, καί ή πρός διατροφήν τών 

έγγιστα  συγγενών ύποχρεωσις καί ά λ λ ’ ά ττα .

§  ιέ. ’Εκ τώ ν  είρημένων ο5ν πάρεστι κατιδεΐν, δτι αί έν Οικω 

βχέσεις πεφύκασι μέν ούσαι φυσικαί τε αί αύταί καί ήδικαί καί



ί λ ω ς  άτομικαΐ, οίον τοΰδε π ρο; τόν δε· γίγνονται δέ άμα  καί 

»ομικαί, οίον τοΰδε τ:ρόί πάντα , τοΰ καβάλοι κύρους έκ γε τής 

εαυτών ούγιας τετευχυΐαι* αύτίκα πρόσεστι τ ω  πατρί δικαίωμα 

ΚΤ7α’.τόΐν παρά παντός, και τοΰ ίδιου παιδός άπόδεκτον αύτω  

είναι καί εγνωσμένων τήν ιατρικήν έξουσίαν, ή περ δ/, κ α ίά ν α μ . 

α ίλέκτω  καταστάση , παμπληθή παρέψεται δικαιώματα, δσα πεοί 

τήν κτήσιν καί τούς κλήρους καί ά λλ α  τούτοις παρεμφερή. Α λλά  

καί περί τούτων άλις είρήσθω ταΰτα .

§ i c . ’JEtssI δ ’ οΰκ έφ’ ενός, άλλ ’ έπί πολλών ανθρώπων έθνος 

παν βέβν.κε καί συνέστηκε, φυσική; ένότητος κυρήσαν ούδεμιας 

ούδαμή, προΰργου ην τό  λοιπόν υλικήν τινα καί οργανικήν τής 

νοεράς καί άόλου ένόττ,τος θέσθαι τήν ύποτύπωσιν, ήτις έστι τό  

Κ ρ ά το ς' Τούτου δέ αύ τοΰ Κράτους τ ά  γενέθλι’ άνερευνώσιν, 

ανάγκη τις ϋπερτέρα, ώς περ κάν τ ώ  καθόλου δικαίω, εΐτ’ ούν 

δύναμις εσωτερική, τώ ν  ατόμων έκπροϊοΰσα, φανήσεται, τό  Κράτος 

ώ ς άτομον ναρακτηρί'ζουσα, ώ ς τ ε  αύτήν μέν τήν τό  Δίκαιον 

παράγουσαν δύναμιν καί τό  Κράτος π αράγειν  τήν δέ τοΰ Κράτους 

ΰπόστασιν τό  ά/.ρον έκπεοτ,νέναι τοΰ έθνους άωτον,

§ ιζ'. ’ΐΐνταΰθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι, καί ές τό δλον δίκαιον 

άναδραμόντες τ ώ  νώ, ένθεν μέν τό  όημόοιον, ένθεν δέ τό  ίδιω τι- 

xcr  κατοπτεύσομεν δίκαιον, τό  μέν σκοπούν τό  Κ ράτος, τό δέ τάς 

έννόμους σχέσεις ιδιώτου πρός ιδιώτην. ’Επιδρά δέ τ ώ  ιδ ιω τικ ό  

δικαίω τό  Κράτος τ ά  μέγιστα* εικότως· έκπροσωποΰν γάρ τό  

έδνο:, δραστικήν αύτω  περιβάλλεται ικανότητα* κάντεΰθεν ή 

νομοθεσία εοικε προκύπτουσα· έπειτα δέ τό  μέν δίκαιον αληθώς 

ή άνάρρησίς έστι τής τοΰ δλου έθνους διάνο ίας, λέγομεν δή τής 

γενικής θελήσεως, ήτις καί παντός ά μ ’ έστι θέλησις, εΐ γε έκ τού

των έκεΐνο συνέστηκε. Α λλ ’ ούν έξεστί γ ε  καί παντί βουλομένω, 

δ ιά  τήν έποΰσαν οί έλευθερίαν, τ,ν, είς ών τοΰ έθνους καυτός, 

συνωμολογήκει γνώμην, ταύτης τάναντία πολιτευόμενος φωρασθαι· 

έντεΰθεν ούν ή ανομ ία , εΐτ’ ούν ή τοΰ νόμου κατεξανίσταται πα- 

ραβίασις, ry αύτίκα περισταλτέον, ίνα ή ΐσχΰς τ ώ  Δικαίω τ ;τ /,·
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ρημένη εϊ'Λ* ϊνα δέ πρεπόντως ειη ταύτην χαΐ ακριβώς καίορδοϋν, 

έπιστητέον τό Κράτος· τούτω  γάρ δέδοται μόνω τοΐς τοΰ Δικαίου 

κανόνι καί τούς σκολιοτέρους στοιχίζειν. Ο ύτω τοίνυν τι) ατομική 

ελευθερία εύμαρής ουσα ή τοΰ Δικαίου λ ώ βη , κατέχεταί τε  άεί καί 

δένεται τη  γενική θελήσει.

§ ιη. Οϋ μόνον δέ προΐστασδαι τοΰ Δικαίου τό  Κράτος, ά λλ α  καί 

προύπτον καί βέβαιον αύτό τοΐς πασι καθιστάναι χρεών. Καλοΰ- 

ρ.εν δή π ο.ίΐΐιχ ι/ν  μέν J ix o ro jd a r  τούς κανόνας, έ ς ώ ν  βοηδεΐν 

τοΐς άδικουμένοις τό  Κράτος καδέστηκε- Ν όμον  δέ .τotrix.br καί 

Λ ικ οτο μ ία τ  π ο ιη χ ή ν , ους ό Νομοθετης, οΰ πρός τό  ιδία τισί, 

πρός δέ τό  κοινή ςυνοϊσον άπιδών, έδετο, τό , τε  Δί/.αιον τηρών, 

καί τούς παραβάτας ποιναϊς ταις πρεπούσαις κολάζω-;· τοΰτο δέ 

τίπ οτ  έστίν, η τόν κ α τ ’ εικόνα ©εοΰ καί όμοίωσιν πλασδέντα τήν 

Θείαν μιμεΐσδαι Δικαιοσύνην τιμωροΰντα τήν αμαρτίαν; H τοίνυν 

πολιτική Δικονομία, δ, τε  ποινικός Νόμος καί ή ποινική Δικονομία 

είς τό  δημόσιον άναγεγράφδωσαν δίκαιον.

§ ιθ'. Κ αί τοσαΰτα  μέν αρκούντως άν εχοι περί της τοΰ Κρά

τους ούσίας τε  καί συστάσεως διαλαβεΐν· τά ς  δέ πρός άλλήλους 

σχέσεις τών λαών, ούχ ήττον δέ καί τώ ν  Κ ρατών πρός άλληλα, 

ο~ως π οτ  έχουσιν άνερευνώντες παραπλήσιας εύρήσομεν, ώς περ 

άν εϊ τινες τ ώ  γένει διάφοροι άλλος άλλοδέν ποθεν κατά  τινα 

μοίραν έπί ταύτό συναλισδέντες, ηθών τε  εύ εχοντες, πρός δέ καί 

καλώς πρός άλλήλους διακείμενοι, τή  τυχαία  ταύτνι κοινοπραγία 

ές μέσον απ ασι φέροντες καταδεϊεν, ας ιδία νενομίκασιν έ/.αστοι 

τοΰ δικαίου γνώσεις, καινόμορφόν τε σφίσιν αύτοΐς συμπλάσειαν 

δίκαιον, τή  μέν αύτοί π άντα  νοησαντες, τη  δέ τών παρ’ άλλοις 

εύρημένων όνάμενοι. Ο ύτω  γάρ καί Κράτει παντί έν ταϊς πρός 

ώλλοτρίους σχέσεσιν έξέσται μέν τ ώ  ίδίω κεχρησ&αι δικαίω, όσον 

γε  έ'νεστιν αύτώ  καί ξυμφέρει· ά λλ ’ ού πάντως ίδιον ούτω δίκαιον 

προκύψειε. Κοινών δέ άπό τε  γένους καί δείων δογμάτων ΰπαρ- 

χουσών παρ’ έκάστοις ιδεών, οίαί είσιν αί τό  έδνικόν, ώ ς εΐρηται, 

δίκαιον παράγουσας τό  τώ ν Ε θ ν ώ ν  άναδροίσκει αύ J ixa iov, otov



τταρά τοϊς άν’ Ευρώπην χριστεπωνύμοις λαοϊς καδέστηκεν. ’’Εστι 

δέ το  τών ’Εδνών Δίκαιον θετικόν μέν, οΰκ αρραγές δέ· ού γάρ έπί 

τής αύτ?ς έφέδρασται, έφ’ ής καί τό  θετικόν έθνους έκαστου Δί

καιον, τής τοΰ Κράτους δηλονότι ισχύος, κ «ί τοΰ κύρου; της δικα

στικής άρχής μάλιστα . “Α λλω ς τε  ό διά τοΰ Ευαγγελίου τοϋ 

Χρίστου έκλικμισθείς πολιτισμός έττ'ι τοσοΰτον ηλασεν, ώς κάν 

τα ϊς πρός τους άσεβοΰντας σχέσεσιν δμοιόν τι δίκαιον τηρεΐν 

ημάς, ουδόλως τη  πρός εκείνων αμοιβή προσέχοντας· όπερ ηθικόν 

ολως περίκειται χαρακτήρα τοΰ θετικού δικαίου άλλότριον.
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Π Ο I K I A A.

Ο Μ Ι Κ Ρ Ο  SI Ε Γ Α Σ .  Λ ή γ η μ α .

'θ  Βολταΐρος ώνόμασε Μικρομέγαν ένα ήρωα τής φαντασίας του, 

τον όποιον παρελαβεν άπό τόν κύριον, ένα τών μεγαλητέρων π λ α 

νητών τοΰ Κόσμου. Ο Μικρομέγας τοΰ Βολταίρου ήτο Γίγας, εΐ- 

χεν άπειρους πόδας τό  υψος καί μέ τήν πτέρναν τοΰ ποδός 

του έκάλυπτεν ολόκληρον σχεδόν τήν επιφάνειαν τής γης. Ο ωκεα

νός έφάίνετο εϊς τους οφθαλμούς του ώς μικρά λίμνη, τ ά  μεγαλή- 

τερα πλοία έπαρουσιάζοντο είς τήν θεαν του ώ ς ιχθύες έπιπλέοντες 

άπό καιρού είς καιρόν είς τό  επίπεδον τής λίμνης, καί οί άνθρω

ποι ώ ς έντομα μόλις διακρινόμενα διά τοΰ μικροσκοπείου.

Ό έδικός μου Μ'.κρομέγας δεν είναι διόλου Γίγας· είναι άνθρω

πος καθ’ δλην τήν εκτασιν τής λέΕεως, καί άνθρωπος μικρός, μι

κρότατος, εχων μ άλιστα  τεσσάρων μόλις ποδών υψος ίσχνότητα, 

διακεκριμένην, καί τάς αδυναμίας καί τ ά  πάθη καί τά ς  ιδιότητας 

δλας τοΰ άνθρώπου.

Διατί λοιπόν, ήθελε μέ έρωτήσει τις, διατί τόν ονομάζεις Μι- 

κρομέγαν; —  Δ ια τί;

ΐδού ό λόγος.

Οπόταν ό Βότσαρης καί ό Καραϊσκάκης, οί Μαυρομιχάλαι, ό 

Π απατζώνης, ό Κοταρας καί ό Τσαμαδός προσεφερον εαυτούς έπί 

τοΰ πεδίου τή ς δόξης, θύματα είς τήν ελευθερίαν τής πατρίδος. 

Οπόταν οί προύχοντες τής Πελοπόννησου ύψώσαντες πρώτοι τήν 

σημαίαν τής έπαναστάσεως διέτρεχον τ ά  όρη καί τά ς  πεδιάδας, 

πολεμούμενοι καί πολεμοΰντες, διώκοντες καί διωκόμενοι* όπόταν 

έχυναν τ ά  πλοΰτη των είς τά  στρατόπεδα , καί έβλεπον μέ γεν

ναιότητα καί άδιαφορίαν πυρπολουμένας τάς οικίας των καί τάς 

ιδιοκτησίας των καταστρεφομενας χάριν τής ελευθερίας· όπόταν



οί άρχοντες των νήσων sy εον είς τήν θάλασσαν διά τήν πατρίδα 

τόν άργυρον καί τόν χρυσόν τόν όποιον μέ τοσούτους μόχθους καί 

μέ τοσοϋτον κίνδυνον απέκτησαν άλλοτε διά τοΰ εμπορίου· όπόταν 

ή αθάνατος φρουρά τοΰ Μεσολογγίου προτιμούσα τόν θάνατον «τ:ό 

τήν δουλείαν έςέπλτ,ττε τόν κόσμον μέ τό  μεγαλήτερον δείγμα 

τοΰ ήοωϊσμοΰ τό όποιον έφάνη μέχρι τοΰδε είς τήν ιστορίαν ό~ο- 

ταν έν ένί λ όγ ω  ό ελληνικός λαός ήγωνίζετο κατά ξηράν καί θά

λασσαν π ρο~ α θώ ν  ν’ άνακτήσνι δί α ιμάτων τήν ελευθερίαν του καί 

άποτινάςτ] τόν tso τοσούτων αιώνων έπιβαρύνοντα τόν τράχηλόν 

του ζυγόν, ό Ή ρω ς μας διέτρεχε τά ς  πρωτευούσας της ειρηνικής 

Ευρώπης, κοιμώμενος ήσύχως όπόταν οί έλληνες έμεναν άγρυπνοι 

διανυκτερεύοντες, καί έντρυφών ΐσως είς τάς διασκεδάσεις τών Με

γάλο υπόλεων ένω οί συμπατριώταί του έσφάζοντο έ,τί τοΰ πε

δίου τής μάχης.

Ή ταν τά χ α  τόσον αδιάφορος, τόσον ψυχρός είς τόν αγώνα τών 

συμπολιτών του, είς τούς κινδύνους της πατρίδος τομ ; όχι βέβαια· 

τόσον άδικον δέν πρέπει νά τ ώ  άποδώσωμεν. Ο Μικρομέγας έπε- 

θύμει μεγάλως τήν ελευθερίαν τής έλλάδος, καί άπεύθυνεν είς τόν 

Ύψιστον εύχάς ένθερμους υπέρ τών άγωνιζομένων έλλήνων, εύχάς 

αϊτινες ώμοίαζον πολύ τήν πολυθρύλλητον εκείνην έπιστολήν, τήν 

όποιαν, νομίζω, εις τώ ν  έν τ -jj Ευρώπη εμπόρων έλλήνων διεύθυνεν 

είς τινα τών έντηέλλάδι άγωνιζομένων συμπατριωτών του, λέγων 

αύτω  μέ ενθουσιασμόν* α /) r a  χαθήτε o jo i  ?) ra  εΛειθερω· 

θώμεν'. s

' θ  Ή ρ ω ς μας διέτρεξε κατά  τό  διάστημα τής ελληνικής έπα- 

ναστάσεως όλας σχεδόν τά ς  μεγαλητέρας τής εΰρώπης πρωτευου- 

σας· διέμεινεν είς τό  Βερολϊνον, είς τήν Βιέννην, είς τάς καλητέρας 

τής λοιπής Γερμανίας πόλεις, διέτρεςε τήν Ε λβετίαν  καί τήν ’Ιτα 

λίαν, υπήγε καί είς τό  Λονδΐνον καί είς τά  Παρίσια, προέβη καί 

μέχρι τών Βρυξέλων καί μέχρι τοΰ Α μστελλοδάμου, κατήντησεν 

έπί τέλους καί είς τήν Πετρούπολιν καί είς τάς πρωτευούσας τής 

Βλχχο-Μολδανίας, άφοΰ διέίη  έκ τοΰ Ιτοκχόλμου καί τής Κομ-
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πεναγν;ς, ω στε  δεν τ ώ  έμενε πλέον είμή ή Κωνσταντινούπολή, 

τήν οποίαν καί αυτήν είδεν επομένως όπόταν ή έπανάστασις τών ■ 
έλλήνων έλα βε το τέρμα της.

Α λ λ α  τ ί  έκαμνεν είς ό'λα τ ά  μέρη τ α ΰ τ α ; έπεριηγεΐτο, έσπού- 
ν α ,εν , έμπορεύετο ή διεσκέδαζεν;

h ic x i περίεργος νά τό γνωρίσης άναγνώ στα;
Ακουσον.

Ο  Μικρομέγας ήτον υιός ενός π τωχού  καί εύτελούς κατοίκου 

μίκρας τίνος παραλίας τής έλλάδος π όλεω ;· μέ τήν λέξιν έλλάδος 

δέν έννοώ τόν περιωρισμένον αυτόν τό π ο ;, τόν συγκείμενον άπό 

τα ς  νυν ελευθέρας έλληνικάς επαρχίας, άλλά  τ ά  μέρη δλα τ ά  συνι- 

σ τώ ν τα  άλλοτε τό  μέγα ελληνικόν έθνος. Δέν ένθυμοΰμαι ούτε τό- 

νομα ουτε την τοποθεσίαν τής πόλεως αύτής, άλλ ’ 6,τι ήξεύρω έί· 

ναι ότι ή πατρίς τοΰ "Ηρωός μας ήτο πόλις μικρά καί παραλία, 

ϊ ό  ό'νομα τού πατρός τοΰ Μικρομέγα ήτο Πάλκος· ουτος δ ’ έκαλέ- 

σθη νηπιόθεν Δήυ,ος. Ο Πάλκος ητον, ώς προείρηται, π τω χός, οϋχί 

δμως τόσον π τω χ ός  ώ στε  καί νά ψωμοζήτη· είχε μικρά τινα κε

φ ά λ α .*  Si ών έκράτει έργαστήριον, $ μάλλον κάτι τι δμοιάζον έρ- 

γαστηριον, καί ουτω  προσεποριζετο τ ά  πρός τό  ζην τής πολυαρίθ- 

μου αυτού οίκογενείας. Τέσσαρας θυγατέρας ειχε καί τέσσαρας 

υιούς τών όποιων ό  Δήμος ήτον ό νεο>τερος· τούς τρεις τών υιών 

του μετεχειρίζετο είς τό  έργαστήριον καί είς τά ς υποθέσεις του, 

τόν δε τέταρτον βλέπων άνήσυχον καί δχι πολύ διατεθειμένον 

προς τοιαυτην έργασίαν, όποια άπητεΐτο είς έργαστήριον τοσοΰ- 

τον περιωρισμενον, άπεφασισε νά τόν ξενιτεύση* τόν έστειλε λοι

πόν εϊς τήν Σμύρνην παρα τινι τών έκεϊσε μεγαλεμπόρων φίλων 

του έκα  ό Δήμος ηρχισε νά όιατελή ώ ς υπηρέτης ένός μεγάλου 

έμ..ορικού καταστήματος· ό κύριος του δέν έβράδυνε ν’ άνακαλύψη 

έν αύτώ  στοιχεία τινα όεικνύοντα πλειοτέραν ικανότητα καί 5ί- 

<5οντα χρηβτοτερας πεοι τού νέου έλπίδας- καθότι όχι μόνον έςε- 

πληρου τ α  ανατιθέμενα αύ τώ  χρέη μέ ταχύτητα  καί προθυμίαν, 

άλλ  ωφελείτο τοΰ όλιγου καιρού οστις τ ώ  έμενεν έκ τής ύπηρε-
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σίζς του διά  νά σπουδάζηι έν τοϊς σχολείοί?· μετ’ ολίγον προεβιβά- 

σθη ό νέος εϊς τήν θέσιν τοΰ καταστιχοφύλακο; τη ; έμπορικής εται

ρείας, θέσιν ητις τ ω  έχορηγει πλειότερον καιρόν προ; τήν μελέ

την τών σπουδών του, καί μ ετ ’ οΰ πολύ εστάλη παρά τοΰ κυρίου 

του είς την Λιβόρνον παρά τινι τών εκεΐσε Λιναιτέρων του.

Ούτω, ό Δήμος Πκλκος μετέβη είς τήν εΰρώπην κ ατά  πρώτον· 

έκεϊ βέβαια  άνέπτυςεν έτι μάλλον τ ά  ολίγα προτερήματα του, 

καθότι κατώρδωσε ν’ άποσπασδη όλοτελώ ς άπό τά ς εμπορικά; επι

χειρήσεις καί ν άκολουδήσνι τ ά  μαθήματα τών Πανεπιστημίων 

τ?;ς ’Ιταλίας δαπάνη τών κυρίων του. "Αν νομίβνι ό αναγνώστης 

έκ τών ανωτέρω δτι ό Δήμος έτρεφεν έν έαυτώ έξοχόν τι προτέρη

μ α , τό  όποιον περιέμενε τήν καλλιέργειαν τοΰ νοός καί π ερνάσεις 

διά  ν’ άναφανη, οτι έκαλΰπτετο εις αύτόν Ναπολέων τ ι ; ·?, Μιρα- 

β ώ , η Φραγκλϊνος, θέλει εύρεθί άπατημένος, ώ ς πολλοί γονείς καί 

συγγενείς άπ ατώ νται καθ’ έκάστην άπό πρόωρον ζωηρότητα η α

π ατη λά  τινα άγγινοίας δείγμ ατα  παίδων, διά τ ά  όποια π λ ά ί-  

τουσι προορισμόν μενάλον είς τήν φαντασίαν των, καί τά  όποια 

ζώ σι και άποδνήσκουσι συνήθως εί; τό  σκότο; τ ή ; άσημασίας.

'θ  Δήμο; Π άλκο; καί τοι άναδείςας προθυμίαν προ; τήν μάΟη- 

σιν μεγάλην, εΐχεν όμως νοΰν τ ά  π λεΐστα  περιωρισμένον και όπό

ταν ύπάρχη στέρησι; νοό; ή μάθησι; δέν συντείνει ώ ς έπί τό  πλεΐ- 

στον είμή είς τό νά καταστήση τόν άνθρωπον σχολαστικόν, φίλαυ- 

τον καί εγ ω ιστή ν

s Ώ ς  οΰοεν ή  μάθησι; $ν μή νους ταρν). »

Αρχισε μόλις νά γεύηται τής μαθήσεως τ ά  νάματα , καί ένόμισεν 

δτι ήσθάνετο κάτι τι έν έαυτώ τό  όττοΐον έμελλε νά τόν ύψώση. 

ϋπεοάνω τών ανθρώπων όλων. Η ιστορία τών παοελθουσών καί 

συγχρόνων έίϊβχων κατεζάλ«ίεν έπί τέλους τά  μέγιστα τήν κεφα

λήν του. Τί ησαν-«ιώπιόν του ό Αλέξανδρος καί ό Κ αΐσαρ,ό Αρι^ό- 

τέλης, ό Κ άτων ό Δημοσθένης, ό Περικλής καί ό Κικέρων; τίποτε- 

έ;οχον ώς πρός τήν δύναμιν τήν όποιαν ήσθάνετο ύττοθαλπομένην 

s .; τόν νούν καί είς τήν καρδιάν του. Ε/. τών συγχρό'.ων καί τώ·»
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μεταγενεστέρων ό Νέκερ καί ό Μ ιραβώ, ό Γ ιζότος, ό Περιέρος κ*1 

ό Θιερσιος τ ώ  έφαίνοντο ώς νήπια, ούδ’ ό Ναπολέων αύτός ήδύν»- 

το  νά τον πείση ότι r,το Μ εγας! άς μέ βαηθήσωσιν αί περιστάσεις, 

έλεγε καθ’ έαυτόν, άς αποκτήσω  πλούτνι, ας εύρω έθνος ισχυρόν ώς 

ό Κ αΐσαρ και ό Κ απολέων και θέλουσιν ίδεΐ οί άνθρωποι ότι δέν 

είναι ό Ναπολέων μόνος τόν όποιον πρέπει νά θαυμάζωσιν ώ ς τόν 

μεγαλτ'τερον του γένους των.

Μέ τοιαύτας ιδέας και φρονήματα εννοεί έκαστος ευκόλως ότι ό 

νέος Πάλκος δέν ήδύνατο πλέον νά προβή είς τάς σπουδάς του, 

καί ότι επομένως εμελλε νά μείνη είς τήν τάξιν τών ήμιρ.αθών, 

καί τό  χείριστον είς τήν τών μικρονόων ήμιμαθών, ήτις είναι ή 

•χειροτέρα είς πεπολισμέντ,ν κοινωνίαν. Μετ ού πολύ ή Ιταλία  δέν 

αδύνατο νά τόν χωρέση πλέον, ήσθάνετο έν έαυτώ τήν άνάγκην 

τοΰ νά περιέλθη τήν Ευρώπην όλν,ν διά  νά σπουδάση άπό πλησίον 

τάς κοινωνίας έκαστου έθνους, πράγμα αναγκαιότατο-; είς αύτόν 

διά  τά μέγα  στάδιον τό όττοϊον εμελλε νά διατρέξη· ά λλ ά  τίνι 

αρόπω νά έπιχειριαθή τοσοΰτον δαπαντιράς οδοιπορίας, ενώ εζη είς 

τήν Ιταλίαν μ έ τ ά ς  βοηθείας ά λ λ ω ν ; ά&οΰ άνεκίνχσε διάφορα σχέ

δια  είς τήν ζαλισμένων κεφαλήν του, άπεφάσισε νά προσπαθήση 

νά μεταβή  κατά  πρώτον είς Παρίσια, καθότι τά  Παρίσια ήτον ή 

πόλις τήν οποίαν πρά πάσης άλλως επεθύμει νά έπισκεφθή. Δέν ή- 

ξεύρω όποΐα μέσα λογικής καί ευγλωττίας μετεχειρίσθη παρά τ ώ  

μεγαλεμπόρω είς 8ν ήτο συστημένος διά νά τόν πείση νά έςακο- 

λουθήση τήν διδομένν,ν αύτώ  σύνταξιν καί είς τά  Παρίσια, άλλά  

τό  άλ/,θές είναι ότι δέν άπήνττ,σε δυσκολίας πολλάς εις τά νά τά 

κατο^θώση.t ι1

Ί ίο ΰ  λοιπόν ό Δήμος Πάλκος έτοιμος νά μετα&ή είς τήν πρω

τεύουσαν τώ ν  Γ άλλω ν , είς τήν έστίαν αύτήν τών φώτων καί τοΰ 

πολιτισμού· πριν ή άνανωρήση όμως έσ/.έφθη περί ένός πράγμα

τος τό  όποιον δέν ήτο μικροϋ λόγου άςιον ώς πρός τούς σκοπούς 

του· τό  όνομά του καθώς καί τά τής οϊκογενείας του τ ώ  έφαίνοντο 

κακόφωνα· τό γαλλικόν έθνος, έλεγε καθ’ εαυτόν, είναι έλαορόν,
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έπειτα ύπαρχε’, είς τήν Γαλλίαν γενική ιδέα ότι τά  ελληνικά ονό

μ α τα  καί ή ελληνική γ λ ώ σ σ α  έν γένει, έχουσι πολλήν γλ.υκύτητα, 

νά μ ’ άκούσωσιν αίφνης έλληνα και καλούμενον τόσον κακοφώνως 

Λήμον J1 cidxor, θέλω κάμει πιθανόν κακήν έντύπωσιν άπεφά- 

σισε λοιπόν νά τροποποίηση άμφότερα τ ά  ονόματα του, κ α ϊτ ό  

μέν τής οίκογενείας μετεβαλεν ευκόλως άπό τό  Πάλκον είς Π αλ- 

κίύην, καί τό  κατέστησεν ούτω  γλυκύτατον καί έλληνικώτχτω*

Τά ίδικόν του όμως όνομα τό  κύριον π ώ ς ήδύνατο εύστό^ως νά 

τροποποίηση; έδώ  εύρε μυρίας δυσκολίας· μετά  πολλάς καταλή

ξεις τάς όποιας έδωσεν εις τήν λέξιν Αήμος, μόλις εύρε τήν λέξιν 

Δήμιος όπωσοΰν γλυκείαν καί Ελληνικήν, σκεφθείς όμως ολίγον - 

ώρημότερον παρετηρησεν οτι καί αύτη έκ τής μεγάλης Ελληνικό

τητάς της έπαρουσίαζε τά [/εγαλήτερον ατόπημα καθότι ητον 

ταυτόσημος μέ τήν επωνυμίαν τοϋ ίχτε.Ιίοτοΰ  τω ν έργω ν ττ}γ 

ί’ψηΛής Λ ιχαιοούνης, έσυλλογίσθη λοιπόν, καί τό τε  ήτον ή 

μόνη φορά κα&’ ην όπωσοΰν όρθώς έσυλλογίσθη, ό’τι ητον καλήτε- 

ρα ν’ </οήσ·/| τό κύριον ονομά του τοιοΰτον όττοΐον ήτον, έπαρκού- 

μενο; εϊς τήν τροποποίησιν τοΰ ονόματος τής οίκογενείας, τό όποιον 

μόνον ώ ς έπί τά πλεΐστον προφέρεται είς τήν Εύρώπην, καί άπε. 

φάσισε τοΰ λοιπού νά ονομάζεται Δήμος Παλκίδης.

'θ  Κ. Παλκίδης ΰπήγεν είς τά  Παρίσια καθ’ ήν εποχήν έπε- 

κράτη είς τό  Γαλλικόν έθνος ενθουσιασμός μέγας ύπέρ τών 

Ε λλήνων, καί ύπήρ^ον έκεϊ συστημεναι διά&οραι υπέρ αύτών 

έταιρίαι· sly ε τό  πνεύμα νά ώοεληθή έκ τής τοιαύτης περιστά- 

σεως, καί κατορθώστ, διά τής συνήθους περί τ ά  τοιαΰτα έπιτηδειό- 

τητός του, νά τ ώ  δοθή παρά τής έν Ιίαρισίοις φιλελληνικής έται- 

ρείας ένιαυσία τις βοήθεια, ήτις ενωμένη με τήν όποιαν είχε 

σύνταξιν έπήρκει όπωσοΰν είς τά  έξοδα σπουδαστοΰ ζώντος οικο

νομικής.

FI είς Παρίσσια διαμονή του δέν συνετεινεν είς άλλο τι εϊμή 

είς τό νά έπισωρεύσν; έτέρας τινας ιδέας είς τήν κεραλήν του άνευ
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ρυθμού καί τάςεως, νά έπαυξήση τάς επιθυμίας του, καί νά κατα- 

στήσγ) όγκωδεστέοαν τήν περκριλαυτίαν του.

Ο Παλχίδως επεθύμει πολύ τ ά  πλούτ/) τοσοΰτον μάλλον καθ’ 

δσον έμελλον ταΰ τα  νά τον βο/,δήσωσι μεγάλως είς τόν προορι

σμόν του, ν) πολυτέλεια λοιπόν τών Παρισίων καί ή ζωή  τινων

■ αριστοκρατικών οικογενειών παρ’ αΐς είχεν είσαχδή διά συστάσεων 

έπηύξ'/,σε τά πάθος τοΰτο έτι μάλλον· όπόταν έπιστρέφων. ενίοτε

■' άπό τά  Θέατρα η άπό χορούς μεγάλους επιπτεν έπί τής κλίνης

■ του, ό ίίπνος ήτον αδύνατον νά κλείστι μέχρι πρωίας τ ά  βλέφαρα

■ τώ ν  οφθαλμών του, ή λαριπρότης τών οικιών, ή πολυτέλεια τών 

οικοδεσποτών, ή δόξα  άνδρών διακεκριμμένων είς τήν κοινωνίαν 

-έβασάνιζε σκληρώς τήν φαντασίαν του· «δ έν  Θά ελδω κι’ έγώ  είς 

τοιαύτην στάσιν, ελεγε; ώ  βέβα ια ! άν δέν άποδάνω γλ ή γω ρα », 

καί έπ λα ττε καί άνέπλαττεν αιωνίως διάφορα πα .Ιάτια  l r  τή  

1 a ta r i α. Α λλ ’ ασον περισσότερον έπλεεν εϊς τοιούτους πλούτου

■καί δόξ/,ς διαλογισμούς τοσοΰτον κατετήκετο είς βίον ενδεή καί

• στενοχωρημένο-/, τοσοΰτον κατεβυθίζετο εϊς σκότος ζωφ οδέστατον .

• Ε’νόσω μ ’ ολα τα ΰ τα  διήρκει τής φιλελληνικής έταιρίας ή έπιχο- 

ρήγησις εζη ό Παλκίδ^ς, π οτέ μέν καλώς ποτέ δέ κακώς, έζη 

όμως π ά ντοτε είς τ ά  Παρίσια. Πλήν τά τέρμα τής εταιρείας 

ήλθε κ ατά  δυστυχίαν καί αί βοήδειαι αύτής έξέλιπον, τότε αί 

συνέπειαι τοιούτου δυστυχήματος δεν έβράδυναν νά έμφανισδώσιν. 

θ '  δυστυχής Παλκίδης διέβαινε τά ς οδούς τώ ν  Παρισίων μέ τε-

. τριμμένον πίλον, με χ ιτώ να  χυδαϊον καί χονδρόν, μ ε φορέματα 

. σαδ^ά καί πεπαλαιομενα. Κ αί μ  ολα ταΰ τα  δεν άπεδειλία παν· 

τελώ ς ώ ς πρός τ ά  μεγάλα  σχέδιά του. *Αν δέν ένυπνιάζετο πλέον 

τόν πολυτελή βίον καί τήν δόξαν τώ ν  ’Αριστοκρατών, έστράφη 

δ μ ω ς  ή ‘ φιλοδοξασία του πρός τά  αντίθετον ήρχισε νά θαυμάζτι 

τού ; φιλοσόφους, τούς δημοσιογράφους, τούς ρήτορας, τούς Αημα- 

χράτας, αί ίδέαι του ήσαν τότε όλως συνταγματικαί, ολως 

■φιλελεύθερο1., άντί τών θεάτρων καί τώ ν  μεγάλων συναναστροφών, 

‘ έσύχναζε τά ς βουλζς, έσύχναζε τ ά  Πανεπιστήμια,
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<*πλ»!«τως τά ς έφηαερίδας» έφδόνει τήν δεσιν του Βιλμαί^ου, του 

Βενι.αμγ-ν-Κωνστάν, τοΰ Θιερσου, τοΰ Κορμ/,νίνου, τού Αρμάν- 

Καρέλλου· είς τ/ιν μέβ/,ν ταύττ,ν «ι/,ς συνταγματικότ/,τός του έ"λεει- 

νολόγΕί εαυτόν διότι έφαντάσδη π οτέ νά μεταβάλη τό  κύριόν 

του όνομα, τό  όποιον εύρισκεν ηοη ώραϊον ώραιώτατον· ή λέςις 

Δ /μ ο ς  /,τον ταυτόνυμος τ/,ς λέξεω ς λαός· όποιον άλλο όνομα δ / -  

μοτικώτερον και δ/,μοκρχτικώτερον /,δύνχτο νά Sjrvj;

'θ  Η αλκίδ/ς έγνώοισε μ ετ’ οΰ πολύ ότι δέν τίδύνατο πλέον νά, 

διαμείν/] είς Παρίσια· ά λλ ά  τ ί  νά κ ά μ /,; »ά έπιστρέψη είς τόν 

τόπον τ/,ς γενννίσεώς του ; πλ/,ν π ώ ς  /,δύνατο έκεϊ νά ζνί<ϊ3|; ν »  

μεταβνί είς τί,ν 'Ε λλάδα  /,τον πολύ γρηγωρα άκόμτ,, ή τύχη τοϋ 

τόπου τούτου δέν είχ εν είτέτι άποφασισδνί, νά έπανέλβη παρά τ ώ  

έμτϊόρω τ/,ς Λιβόρνου; άλλ ’ ούτω οί σκοποί του έθάπτοντο διά  

παντός, 'θ  νοΰς τοϋ Π χλκώου /τ ο ν  εύφορος εις σχέδια , δέν έίρα- 

δυνε λοιπόν νά εύρη τά προσφορώτερον είς τ/,ν περίστασιν* εξέθετε 

δι’ έπιστολ/,ς τ ά  τ/,ς στάσεω ς του όλα  είς τόν έν Λιβόρνω μεγα- 

λέμπορον προστάτην του, τ ώ  έξεφρασε τν;ν επιθυμίαν τοϋ ν’ άκο- 

λουδ/σ/ι τό  στάδιον τοΰ εμπορίου, και τόν παρεκάλεϊε νά τόν 

στείλΐ) είς όποιαςδνίποτε πόλεις τ/,ς Εύρώπ/,ς νίθελε νομίσει ότι 

Υ,ούνατο νά οανη χρήσιμος είς τάς εμπορικά; επιχειρήσεις του.

Ο Παλκίδης /τ ο ν  τυχ /ρός, είς όλα  αύτοΰ τ ά  κιννίματα επέτυχε 

και έ-ομενω ς δέν /,δύνατο καί είς τό τελευταΐον αύτό νά άπο- 

τύχν;, ό π ροστά τ /ς  του ένεδωσεν είς τ/,ν αΐτ/,σίν του καί τόν διώ- 

ρ’.σε νά συνοδεύσν) έμπορον τινα ανταποκριτήν του άπερχόμενον 

είς Γερμανίαν ούτω λοιπόν άπό έπιχείρ/,σιν είς έπιχείρ/σιν εμ

πορικήν, άπό οδοιπορίαν είς οδοιπορίαν διέβχ άφ ’ όλας σχεδάν τ / ς  

Εύρώπ/,ς τάς μεγαλουπόλείς, ώ ς ανωτέρω άνεφεραμεν.

Οί άνδρωτοι όλοι πλάττουσι καί άναπλάττουσι πολλάκις διά

φορα παίγνια τ/,ς φχντασίας. Τις φιλ.όσοφος, τις οοβχρός, τις 

πνευματώδ/,ς, τις άνδρωττος δετικός καδ ολ/,ν τ/,ν δύναμιν τ / ς  

λέςεως δέν έφαντάσδχ π οτέ ειτε περίπατων yapiv διασκεδάσεων, 

είτε περιμένων έπί τ/,ς κλίν/,ς του τόν ύπνον, δέν έφαντάσδτ^
H ) .
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λ έγω , π λ »ίτη , δόςζν  και ευτυχίας άλλας άπεχούσας πολύ τής 

πιθανότητας; τίς άνθρωπος, και ό ζών άνετος, καί ό ενδεής ρακεν- 

δύτης, καί ό περιφερόμενος έν ταϊς-όδοϊς μή sy (ον ποΰτήν χεοαλήν 

κλΐναι, καί ό  φρόνιμο; καί 6  μωρός, τις δεν ένόμισε μίαν στιγμήν 

αυτόν ισχυρόν, έτιτλέοντα  είς τ ά  πλούτη. κεκαλυμμένον ά~ο 

τους στεφάνου; τής λαμπροτέρας δόςης, καί εΰδαιμονοΰντα;

Κ α ί, δλοιί ό Παλκίδης δμως κάμνει έ;α ίρεσή  τών ό λ ω ν  δχε 

δ ιότι ήταν απαλλαγμένος τοιούτων φαντασιωδών ταιγνίων, ώ  

π ολ λ ά  μακράν, ά λλ ά  διότι άττ’  έναντίας έδιδε μεγάλην είς αύτά  

προσοχήν καί πίστιν, διότι περιέμενε μέ πετοίθησιν καί άδι- 

σ τά κ τω ς  τήν πραγματοποίησίν τω ν , διότι Λατετηκετο αεννάως 

π λ ά ττω ν  καί σχεδιάζων ευδαιμονίας τάς όποιας δεν τ ώ  ήτον 

δυνατόν νά εύρη είς τόν κόσμον άλλά  μόνον έν τή φαντασία του, 

ενώ άξαντες ήμεΐς οί άλλοι άν κατεχώμεθα ενίοτε στιγμάς τινας 

« π ό  τοιαΰτα φαντασιώδ·/) θέλγητρα, διασκεδάζου.εν δμως αυτά 

μ ετ  ού πολύ όλοτελώς ά~ο τόν νοΰν μας, τ ά  θεωρώμεν ώ ς απο

τελέσμ α τα  μιας μέθης τής φαντασίας μας, καί στρέφομεν τούς 

διαλογισμούς μας, πρός τό  δυνατόν, τό  πιθανόν, τό  θετικόν-

Ο Παλκίδης π οτέ άλλοτε δέν έγνώριζε τήν στάσιν του , είμή 

όττόταν έθετε τά ς χεϊρας είς τ ά  θηλάκια τώ ν  ενδυμάτων του διά νά 

e’jf·») χρήματα- ποσάκις είς τ ά  Παρίσια τάς άπέσυρε κεν-άς, όλο

τελώ ς κενάς! Τ ότε μόνον συνησθάνετο μίαν στιγμήν τήν ένδειάν 

του, καί ή θλιβερά αοτνΐ συναίσθησις έπηύίανεν ετε μάλλον τό  

πάθος τής φιλοχρηματίας. Α λ λ ά  δέν κατετήκετο μόνον ά~ό τό  

πάθος τοΰτο ό Παλκίδης, είς δλας του τάς έπιθυμίας ητον μέγας, 

ήτον εϋγενής- ήγάπα τήν δόςαν είς τόν ΰπέρτατον βαθμόν, καί 

παρίστα  είς τήν φαντασίαν τον τήν μέλλουσαν αύτοΰ «τρύγον 

ώραίαν, εύγενή καί π λ ου σιω τά τη ν  έπεθύμει νά νυμφευθή, έλεγε 

πολλάκις, εϊς τήν Ε λλάδα δπου βεβαίως θέλει είσθαι ό μάλλον 

έτιζήτητος γαμβρός, ά λλ ά  νά εύρη σύζυγον ώραίαν, καλώς άνατε- 

θραμμένην, άνήκουσαν είς μίαν τώ ν  προτίστων οικογενειών τοΰ 

τόπου, αλουσιάν καί πεπαιδευμίνην ητον ί μ ω ; άρνετά φιλόκαλος
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Μ ΟΙΚΙΛΛ..

ώ στ ε  ν  άπαίτή είς μίαν γυναίκα προ παντός άλλου προτερήματος 

τήν ωραιότητα· όσον δέ περί τής πρός αύτόν αγάπ η ς τή ; σύζυγοι» 

του , δέν άμφίβαλε παντάπασιν δτι ήθελε λατρεύεαΟαι άπ ’ αύτην.

Είς δλας του μ ’ δλον τοϋτο ταύτας τ ά ς  επιθυμίας είς δ).α του 

σχεδόν τ ά  σχέδια  έπέ-.υ /εν ό Γίαλ.κίδης εκτός εϊς εν. μόνον ώ ς  
θελομ.εν ΐδη περαιτέρω.

11 είς τά ς  μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης μ ετ ’ άλλων έμπορων 
■περιήγησίς του δέν έμεινε διόλου άκαρπος, έπέφερεν α π ’ εναντίας 

είς τόν κύριόν ταυ, κέρδη ούγί ευκαταφρόνητα, ές ών ή στάσις τοϋ 

Ιίαλκίδου έλαβε βελτίωσιν έπαισθητήν. “Αν δέν ήτον εϊσέτι ά 

ΙΙαλκίόης πλούσιος εΐχεν δμως τ ά  πρός ζωήν αναγκαία, κί άνε- 

δείκνυε μ άλιστα  έςωτερικην τινα κομψότητα καί πολυτέλειαν 

ύπερυψοϋσαν τήν αληθή αύτοϋ στάσιν , καί δλα ταϋ τα  χωρίς νά 

έχη είσέτι κατάστασιν ιδίαν άλλά  λαμβάνων άπό τόν κύριόν τοι» 

προσδιωρισμένον τινα μισθόν δυνάμενον νά έπαρκέση άφθόνως είς 

τ ά  πρός τό  ζην..

*11 βιογραφία τοϋ ήρωός μ α ; Μικρομέγα ήθελε καταντήσει ο γ 

κώδης καί πολύτομος, άν έπεχείρουν νά τόν άκολο^θήσω» είς δλας 

δσας διέτρεξε πόλεις, καί περιγράψω λεπτομερώς τάς πράξεις του, 

έν μόνον έπαρκοϋμαι νά είπω, δτι πανταχοϋ ήτον ό αύτός, καί 

δ τι άν έβελτιώθη ή στάσις του κ ατά  τ ι  δέν μετήλλαξεν δμως 

ούδέ τούς σκοπούς ούδέ τ ά  σχέδιά  του .

'Α π ό  πόλιν είς πόλιν μεταβαίνων έφθασεν έπί τέλους καί εις τό  

Βουκουρέστιον, τήν πρωτεύουσαν τής Βλαχίας· έκεϊ έμελλε τ ό  

έμπορικόν του στάδιον νά λ.άβη τέρμ.α* κ ατά  τήν εποχήν της είς 

Βουκουρέστιον άφίξεώς του, αί ταραχαι τής 'Ε λλάδος καθησύχασαν 

και τ, άνεξαρτησία τοϋ έθνους ήρχισε νά στερεοϋται· ή έποχή αύτη 

ητον έκπαλαι προσδιωρισμ-ένη άπ ό  τόν Παλκίόην ώς άπαρχή τοϋ 

πολιτικού του βίου, δστις έμελλε ν"άνοιξη ένώπιάντου τό  στάδιον 

τής δόξης.
’Α λλά  π ώ ς νά έλθή είς τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α ; “Ανθρωπος άγνωστος με- 

μονο'χίνις καί τό χείρον ενδεής τί ήδύνατο νά κάμη si; ενα τόπον
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εΐ5 μίαν κοινωνίαν ςένην ττρός αύτόν όλοτελώ ς; νά ήτον πλούσιος 

τουλάχιστον, ήδύνατο διά τοΰ πλούτου του νά κατορβώση 6,τι ή 

έλλειψις τώ ν  άλλω ν  μέσω* παρουσιάζει άκατόοδωτον. Το ’.αΰτα 

διελογίζετο ό Παλκίδης ττρίν ή μεταβή  είς τήν Ελλάδα· δσον καί 

άν ήτον μάταιος, όσην πεποίβησιν καί άν ειχεν εις τό  μέλλον καί 

είς τόν προορισμόν του, ίκα/ός ό'μως νοΰς τ ώ  έμενεν ακόμη ώ στε  

νά συναισβανδή τήν στάσιν του.

Πλήν είχεν άπόφασιν νά μεταβή  είς τήν 'Ε λλάδα , άπόφασιν 

άκλόνητον καί άμετάτρεπτον, ένόμιζεν ότι ήδελεν άντιβή ά λ λ ω ς 

είς τήν δείαν εμπνευσιν, ήτις τ ώ  είχε προσδιορίσει μέλλον λ αμ 

πρόν είς τήν ένδοξον καί κλασικήν πατρίδα τοΰ Λεωνίδα, τοΰ Τι- 

μολέοντος καί τοΰ Περικλεούς.

Λί σχέσεις καί ή κοινή ΰπόληψις δέν αποκτώνται είς διάστημα 

μικρού χρόνου καί τόσον εύκολα, ή πολιτική επιρροή άποκταται 

έ'τι δυσκολώτερον, έστράφη λοιπόν ό Κ . Παλκίδης είς τήν μόνην 

πιθανότητα εύκολωτέρας επιτυχίας, ήτις τ ώ  έμενε: τό  νά γίνη 

πλούσιος.

Α λ λ ’ είναι τ ά χ α  τόσον εΰκολον τό  νά γενή τις πλούσιος; οχι 

β έ β α ια ! ίσως είναι μ άλ ιστα  τό  δυσκολώτερον άο  6'σα δύναται τίς 

νά φαντασδή; Πώς λοιπόν ό Παλκίδης ένόμιζεν εύκολώτερον τό  

νά γενή πλούσιος είς Βουκουρέστιον παρά ν’ απόκτηση είς τήν Ελ

λ ά δ α  σχέσεις καί ύπόληψιν; 'θ  Παλκίδης δέν έλανδάνετο είς τούς 

συλλογισμούς του, έγνώριζεν δτι είς τήν Βλαχίαν τά  πλούτη είναι 

συγκεντρωμένα είς ύλίγας τινάς οίκογενείας πρός βλάβην τών π ο λ 

λώ ν , έπληροφορήδη δτι αί νεάνιδες της Βλαχίας δεν έδυσαρεστοΰν· 

τ ο  ν’ άλλάςω σι τόν τόπον των μέ τήν 'Ε λλάδα  δπου έοαντάζοντ» 

πλειοτέραν κίνησιν είς τήν ζω ή ν  άν λοιπόν κατώρδωνε νά παγί

δευση τινα άπ ό  τάς πολυταλάντους ταύτας νέας, δέν καδίστατο 

πλούσιος διά μιας, δεν άπέκτα  άμέσώς, δ,τι τοσοΰτον δυσκόλως 

άποκταται είς τόν κόσμον, τόν πλούτον; Κ αί πλούσιος ά π α ξ  τί 

δέν κατώρδωνεν είς τήν 'Ε λλάδα ; τί ήδύνατο ν’ άντιστχδή είς τήν
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«ραήν του; ποιος δέν ήδελϊ προσκυνήσει το  παντοδύναμον αϋτοΓ. 

μέταλλον;

' θ  αναγνώστες παρατηρεί δτι οί συμπερασμοί τοϋ Π αλκίδοικ 

δέν ήσαν πάντη λανθασμένοι· έστρεψε λοιπόν ό ήρως μας τήν προ

σοχήν του πρός άνεύρεσιν συζύγου πλουσίας άλλα  καί συγχρόνως 

ώραίας καί καλώς άνατεβραμμένης, κ«θ ά  ώνειρεύετο ποτέ* κ ατά  

δυστυχίαν δμως οΰδεμία τών Βλαχίδων τών μάλλον δ ια κ εκ ρ ι

μένων ήδελ.ησε νά τον εκτίμηση μ ’ δλας τάς μεγάλας υποσχέσεις 

του μ  όλην τήν λαμποάν καί εύάρεστον ζωήν, ήτις περιέμενεν εις 

τήν 'Ε λλάδα  καί αύτόν καί τήν σύζυγόν του.

Α λλά  τί  δυνατόν διά  τής επιμονής δέν κατορθοϋται; μία πρώ

τη , μ ι»  δευτέρα, μία τρίτη, μία δεκάτη άρνησις δέν τόν άπήλπι- 

βεν. ’Ενώ έςηκολούδη τάς προτάσεις καί τά ς  προσπαθϊίας του ή 

τύχ/ί τ ώ  ήλδεν αίφνης, οθεν παντελώ ς δέν τήν περιέμενε.

Εΰρέθη μία Κυρία, ή πλουσιωτέρα τοΰ τόπου, μία κυρία άγαμος 

εϊσέτι, μία κυρία έν ένί λόγω  έχουσα εισόδημα εϊ'κοοι γι.1ιάόω>· 

c j i t W  φ.Ιορίων, ήτις προσεφερε τήν χεΐράτης, τ ά  πλούτη τ/,ς, 

τήν καρδίαν της, τόν εαυτόν της δλον είς τόν Κ . Παλκίδην.

Οποία σπανία άφοσίωσις! όποία απροσδόκητος διά  τόν Παλκί- 

δην ευτυχία! όπόταν κατά  πρώτον τ ώ  έδωσαν τήν είδησιν, ήσβάν- 

θη τήν καρδίαν του έκλείπουσαν άπό τήν /α ρ ά ν  του, ολίγον έλ ε ι  

ψε μ άλ ιστα  νά πέσ/ι έν λειποθυμία άνευ τής βοήθειας, ήτις τ ώ  

έχορηγήθη άπ ό  τινας περιεστώτας.

Τοσοΰτον είχε καταθορυβήδή ή κεφαλή του ότε ήκουσε τοσαΰ τα  

πλούτη , ώ στε  λησμόνησε νά έρωτήσνι τ ι  περί τών άλλω ν τής μελ- 

λούσης συζύγου του ηθικών καί φυσικών προτερημάτων, καί χ ω 

ρίς παντάπασι νά συλλογισδή προσδιώρισε τήν έπαύριον ώ ς ημέ

ραν τής πρώτης συνεντεύξεως καδ’ ήν εμελλε νά τελεσθή ό άρρα- 

βώ ν τόν όποιον ό γάμος εμελλε νά παρακολούθηση μετά  τρεις η

μέρας. Α λ λ ’ δταν δμως μ ετά  τινας ώρας καθ/,σύχασεν όπωσοΰν ή 

κεφαλή του, καί ήλαττώθη ολίγον ή βερμότης τήν οποίαν έγέννη- 

σεν έν αύτνί είδησις τόσον ευτυχής καί απροσδόκητος, ένβυμήδη ότι
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εκτός τοΰ πλούτου τίποτε άλλο έκ τώ ν  λοιπών χαρακτηριστικών 

τ ί ς  μεμνγ,στευμένης του δέν νικούσε· τοΰτο τόν έκαμεν ολίγον νά 

συλλογισθν;, έπέφερε μ άλ ιστα  στιγμάς τινας καί δισταγμόν, ά λλ ά  

δέν έβράδυνε μ ετ’ οϋ πολύ ν’ άναλάβη τήν σταθεράν έκείννιν πε- 

ποίθν,σιν ήτις προηγείτο συνήθως είς τά ς  αποφάσεις του. "ω ! έχω  

πεποίθησιν, έλεγε καθ’ έαυτόν, ότι δέν δύναται νά νίναι είμή χ α - 

ρίης καί εύμορφος καί καλώς άνατεθραμμέντ,,1

Μέ τοιαύτας ιδέας, μέ τοιαύτας ελπίδας έφερε τήν επαύριον τά  
βήματά του πρός τήν οικίαν τής μελλούσνχ συζύγου του συνοδευό- 
μενος υπό τινων συγγενών αυτής· έπρεπεν ό'μως νά ιόν) τις τό 
πρόσωπόν του, τήν φυσιογνωμία του, τήν συμπερι φοράν του όπό
ταν είσελθών εις εύρύχωρον αίθουσαν ειδεν έκ τής θύρας πρός τό 
άνω μέρος γυναίκα ΰψηλ/,ν καί λαμπρώς κεκοσμ/μένην, τήν όποιαν 
έπαρουσίασαν είς αύτόν ώς μεμνηστευμένην του.
' Ο δυστυχής! τί ειδεν άντί τής ώραίας, άντί τής χαριέσοης, 

άντί τής κομψοτάτης αύτής νεάνιδος τήν όποιαν έπ λαττε πάντο

τ ε  εϊς τήν φαντασίαν του·, εν «ν  φέρον σχήμα τεσσαρακονταετοϋς 

περίπου γυναικός* εν ον έχον προσωπον σφαιροειδές, κεντνμένον 

πυκνά άπό ευλογίας στίγ μ ατα , διεσχισμένον άπό συνεχείς ριτίδας, 

καί παρουσιάζον ένα οφθαλμόν λαμ,πρόν καί ζωήρότατον (καθότι 

είς τόν τόπον τοΰ άλλου δέν έφαίνετο είμή ούλή βαθεϊα καί εύρύ- 

χ-ωρο;). Τό σώ μ α  τοΰ όντος τούτου ήτον ισχνόν καί υψηλόν, μολο

νότι έξοχή τις περί τον δεξιάν ώμον καδίστα ολίγον κυρτήν τήν 

κεφαλήν αί χεϊρές του ήσαν μακραί, οί βραχίονες ισχνοί ώς άτρα

κτοι, καί τά  δάκτυλα ξηρά καί ογκώδη περί τάς αρθρώσεις.

Οπόταν ενατένισε πρός τοιοΰτον ον τους οφθαλμούς του, όπό

τα ν  ή γυνή αύτη δραμοΰσα πρός προΟπάντησίν του έτεινε τήν ξη- 

ράν τνίς χεΐρα, καί έλαβεν έν αύτη τήν έδικήν του, ψυχρός ίδρώς 

έπεχύθνι καθ ό'λον τά σ ώ μ α  τοΰ δυστυχούς Παλκίδου* είδος τ ι  ά- 

πολιθώσεως τόν κατέλαβεν ολόκληρον, δέν ήδυνήθη πλέον ούδ’ έν 

β ή μ α  νά προβή ούδέ νά οπισθοδρομήσω, καί ή άθλια χείρ του έμε- 

νεν ώ ;  νεκρά είς τήν χεΐρα τής μεμνηστευμένης του· έμφυτός τις



ροπή τον ώθησε μίαν στιγμήν εις το  νά παραίτήσ»! όλους ώς ήσαν 

είς την αίθουσαν, ν άνοίζη τήν βύραν δρομαία»; καί νά ^ιαφύγτ;. 

Α λλ  «ν μετανοήσω, έσυλλογίσθη έπειτα, το  πράγμα μένει άδιόρ- 

θωτον, τοσαϋ τα  πλούτη μέ διαφεύγουσι καί μένω είς τό  σκότος 

άγνωμος καί άσημος, έπειτα τ ί  διακινδυνεύω ήδη ; ό άόραβών δέν 

είναι γάμος, έχω  καιρόν απόψε νά σκεοθώ· la iiuit porte  conseil· 

καί νά διαλύσω  τόν άόόαβώνα άν δέν μέ άρέση. Οί διαλονισαοίΜ I i ·' · I
οΰτοι διήλθον ώ ς αστραπή άπό τόν νοΰν τοΰ Παλκίδου, καί τόν 

έκαμαν νά Οπομείνη τάς βασάνους τοΰ άρραβώνος μ ετά  γενναιό

τητας.
Α λλά  δέν ειχεν άδικον είς τους συλλογισμούς του· άν ήκουε 

τήν πρώτην ροπήν τής «ρύσεως ή&ελε γέγ  έπειτα πικρά μετάνοια; 

δάκρυα άνωφελώς, καθότι καίτοι τοιαύτη οϋσα ή μεμνηστευμένη 

του εΐχ εν όμως εις τόν ύπερτατον βαθμόν τήν γυναικείαν φιλοτι

μίαν ήτις δέν συγχωρεϊ άτιμώρητον τοιαύτην περιφρόνησιν. Εσκέ- 

οθη καλώς τήν νύκτα εκείνην ό Παλκίδης, έσκέφθη άκόμη τήν ε

παύριον, έσύγκρινε τήν αηδίαν τής μ ετά  τοιαύτης γυναικός συμ- 
€>.ώσεώς του μέ τήν ευτυχή καί μεγάλην μεταβολήν τήν όποιαν 

ευ.ελλον νά έπιφέρουν είς αύτόν τ ά  πλούτη της, καί τήν ευρεν ά - 

νεκτίιν, καί έκλεισε τους οφθαλμούς, καί πριν ή άκόμη παρέλθω- 

σιν αί τρεις ήμέραι ό Δήμος Πάλκος ή Παλκίδης έγένετο πλούσιο;, 

βαθύπλουτος!

Οίίτω λοιπόν ένυμφεύ&η διά  πλούτον τό  άηδέστίρον έκτρωμα 

τοΰ γυναικείου φύλου ό Παλκίδης εκείνος, όστ-.ς έφαντάζετο ά λλ ο 

τ ε  οτι ή σύζυγός του έμελλε νά γ,ναι ώς εναέριον όν ώραία καί 

χαρίεσσα.

’ Ηλθε μ ετ’ ού πολύ είς τήν 'Ε λλ ά δα - ήλθε μέ τ ά  πλούτη του^ 

μέ τ ά  οχ ή μ ατα  του, μέ τούς ίππους του, μέ τήν σύζυγόν 

του. Η έμφάνισις άνδρός τοσοϋτον πλουσίου είς ένα τόπ ον, ό

που πολυχρόνιος δουλεία καί τ ά  δυστυχήματα μακρας έπαναστά- 
σ : ως, κατέστησαν σπάνιον τό  μέταλλον τοΰ χρυσού καί του άρ- 

νύ;ου, δέν έο^άδυνε νά νενή άπ αν τα /ού  γνωστή. Ο Παλκίδης• » '  t I * ♦ . *
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περιεκυχλώθη αμέσως άπά κόλακας αποβλέποντας είς τούς θησα·>* 

βαυρούς του· τ ά  προτερήματά του άνυψοΰντο ύπ’ αύτών μέχρις ου

ρανού· κατη'ντησαν εϊς τό  νά τόν εΐπωσιν ότι ή είς τ/,ν '.Ελλάδα 

έλευσίς του είναι ί  σωτηρία τής πατρίδας, δτι ούτος μόνος έφαί- 

νετο ικανός νά λάβνι την κυβέρνησιν τοΰ έθνους, καί ά λλ α  τοιαΰ- 

τ α  όσα δύναται τις νά φαντασθ-/;. 'θ  Παλκίδης ήκουεν δλα , έπί- 

στευεν δλα  μ ’ εύχαρίστηϊιν άνέκφραστον.

Κ αί διατί τά χ α  νά μή τ ά  "ΐΊτεύγ;; μήπως πάντοτε δεν έφαν- 

'τά'-,ετο τήν μεγάλην ττεριοττ/τν, είς ην ένομίζετο προωρισμένος, μή

π ω ς δεν είχεν ένδομύχως ιδέαν μεγάλων περί τώ ν  προτερημάτων 

το υ ; η μήπως δέν συννισθάνετο τήν ίσχύν τοΰ πλούτου το υ ! ώ ! τήν 

ήσθάνετο, τήν ήσθάνετο μεγάλως μ άλιστα , καθότι άλλω ς τόσον 

άνόν,τος δέν ήδύνατο νά ήναι ώ στε  νά θυσιάση δί αύτόν τά  παν!

Α λ λ ά  μ ’ δλα τα ΰ τα  ziyον παρέλθει ήδη μήνες ικανοί άπά τής 

άφίξεώς του, χωρίς άκόμη ή Κυβέρνησις νά οαντ, δίδουσα τήν π α - 

ραμικράν είς τοΰτον προσοχήν τήν αδιαφορίαν αύτήν τής Κυβερ- 

νήσεως παρετήρησεν ό Παλκίδης συμμεριζομένην καί άπό πολλούς 

γέροντας τής έπαναστάσεως, οΐτινες έγκαυχόμενοι είς τήν δόξαν 

τω ν  καί άνακαλοΰντες τήν άρχαίαν αύτών εύδαιμονίαν, περιφρο- 

νοΰσι καί τήν ματαιότητα  τώ ν  νεοπλούτων, καί τήν ώφέλειαν τήν 

όποιαν ήδύναντο νά λάβωσιν έκ τής φιλίας των. Τοιαύτην αδιαφο

ρίαν, τοιαύτην περιφρόνησιν ό Παλκίδης δέν ήδύνατο ν’ άνεχθη* έρ- 

ρίφθη λοιπόν είς τά ς άγκάλας τών άντιπολιτευομένων καί τώ ν  δη

μοκρατών, διένειμεν άφΟόνως χρηματικάς βοήθειας είς τάς έφημε- 

ριδας το>ν, έπλήρου τά ς  στήλας αύτών άπά μακρά καί σχοινοτενή 

άρθρα, γέμοντα άπό τάς πλέον συνταγματικά?, άπό τά ς πλέον δη·; 

μοτικάς καί δημοκρατικάς ιδέας· καί αί εφημερίδες ανέκραζαν καθ ’ 

έκάστην διασαλπίζουσαι τ ά  προτερήματά του, συνιστώσαν είς τά  

έθνος τάς ιδέας του, καί παριστώσαι αύτόν ώς τόν μόνον κ ατάλ 

ληλον καί άςιον νά λάβνι είς χεΐρας τήν διεύθυνσιν τής Κυβερνή- 
οεώ ς.

Λεν ήξεύρω πώς, πόθεν, τίνι τρόπω . έξημερώ&η. μίαν αυγήν δ
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Παλκίδης υπουργός, καί υπουργός μ εγ α ς xal JtoM'C- Τί ευτυχία 

διά  τήν ελευθερίαν, τ ί  ευτυχία διά  τους όημοκράτας φίλους του, τ {  

εύτυχία διά τάς εφημερίδας! Βεβαίως δέν έβράδυναν αΰται νά έκ- 

φράσωσι τήν επαύριον τών εκστασίν τω ν , νά διακηρΰζωσι τήν τοι* 

αΰτην τής Κυβερνήσεως πραξιν ώς όλως εθνικήν καί νά προβλέ· 

■πωσιν έκ ταυτης τήν εθνικήν ευδαιμονίαν.

'θ  Παλκίδης υπουργός! ό Παλκίδης πλούσιος! ό Παλκίδης μέ- 

γ α ς ! Α λλ ’ αί ελπίδες του, άλλ ’ ή πεποίθησίς του δέν ήσαν όνειρο 

π ω λ ή μ α τ α ! εΤχεν έμπνευσιν θείαν, έγνώριζε τόν υψηλόν προορισμόν 

του, καί π ώ ς τοιοΰτος άνήρ αύτός εαυτόν νά μή θαυμάζω,;

"Ήθελες νομίσει ίσως άναγνώστα, δτι γενόμενος ό Παλκίδης ΰ. 

πουργός ήρχισε νά έπασχολήται τίνι τρόπω  έμελλε νά έφαρμώση 

εϊς τήν Κυβέρνησιν τ ά  όποια έπρέσβευεν ολίγον πρότερον φρόνημα· 

τ α  είς τάς εφημερίδας, τίνι τρόπ ω  έμελλε νά ώφελήσ/) τους πολι

τικούς του φίλους, τίνι τρόπ ω  νά ευχαρίστησή τους πολίτικους άν

δρας της Ίίλλάδος, τους άνδρας τοΰ Λγώνος καθώς καί τους λθι 

γίους. Α λλ ’ ά π ατάσα ι! διατί νά ζαλίζεται μέ τοιαύτας ασχολίας; 

τ ά  ττρότερον πρεσβευόμενα παρ αύτου φρονήματα εϊς τί τ ώ  ήσαν 

πλέον άναγκαΐα ; άπ ’ εναντίας ήδύναντο νά τ ώ  φέρωσι πρόσκομμα 

εϊς τήν νέαν στάσιν του· είς τ ί  τ ώ  έχρησίμευον πλέον οί πολιτικοί 

του φίλοι, όπόταν αί άρχαί των δεν έσυμβιβάζοντο μέ τήν Κυβέρ- 

νησιν. "Οσον Six τους, πολίτικους άνδρας, διά τους άνδρας τοΰ  

Αγώνος ούδέ καν τους έιυλλογίζετο. Ο Μοιυροκορδάτος, ό Κ ω λ έτ- 

της, ό Ρίζος, ό Χρηστίδης καί ό Μ εταξάς έφαίνοντο ώς μύρμηκες 

ενώπιον του. Ο Κουντουριώτης, ό Μαυρομιχάλης, ό Κολοκοτρόνης, 

ό Νοταρας καί ό Αελιγιάννης εΤναι γέροντες τών όποιων παρήλθεν 

ήδη ή εποχή. "Αν υπηρέτησαν, ελεγε τήν πατρίδα τω ν  ποτέ, δέν 

έκαμον άλλο ειμή νά έκπληρώσωσι τό  χρέος τω ν , ήδη ζώσιν έλευ- 

θερως καί ήσύχως, τί ά λλ ο  λοιπόν θέλουσιν; εύρισκόμεθα ήδη είς 

εποχήν προόδου, αί γεγηρακυΐαι κεφαλαί τω ν  δέν δύνανται πλέον 

νά χρησιμεύσωσιν είς τήν Κυβερνησιν ήμεΐς άνθρπποι νέοι, άνθ:ω»

ΠΟΙΚΙΛΑ'. 2 7 5



ποι αμέτοχοι τώ ν  παθών καί τών διχονοιών τω ν, ημείς θέ/.ου.εν 

{χεγαλύνεν τό  έθνος.

Τό πρώτον άντικείμενον τής προσοχής τοϋ Παλκίδου ητο τό  νά ζή- 

<γ/ι έπαξίως τής περιοχής εϊς τήν οποίαν εοθασε, τό  νά ζήση δηλ. 

ώ ς  ζώσιν οί υπουργοί καί οί άριστοκράται τοΰ Λονδίνου καί τώ ν  

Παρισίων, τω ν  οποίων τήν ζωήν έφθόνει καί ώνειρεύετο τόσον ά λ 

λοτε. Κ α τέσχ ε  λοιπόν την εϋρυχωροτέραν της πρωτευούσης οικίαν, 

τήν έστόλισε μ ’  έπ ιπ λα κομψά καί πολυτελή, έμίσθωσε πολυα

ρίθμους ΰπηρέτας, έθεσεν είς ενέργειαν άμαξας συρομένας άπό τοΰς 

ώραιοτέρους τής Λακίας ίππους· όπόταν οί άνθρωποι έπήγαινον είς 

έπίσκεψίν του είτε Si υποθέσεις των είτε πρός άπλοΰν*χαιρετισμ.0ν· 

δέν η τον εΰκολον νά τόν ιδώσιν, ογι διότι εΐχεν άσχολείας, άλλ#» 

διότι έπρεπε ν άπομιμηθί) καί κατά  τοΰτο ό Κ. Παλκίδης τ ά  f/c- 

γ ά λ α  τής Ευρώπης υποκείμενα· περιέμενον πρώτον ικανήν ώραν είς 

τό  κ άτω  τής οικίας π ά τω μ α , έκεϊθεν ώδηγοΰντο παρά τίνος υπηρέ

του μέχρι τής εισόδου τοϋ άνωτέρου οικήματος, όπου παρελάμβα- 

νεν αυτούς έτερος υπηρέτης, τοΰς έοερεν ά<ρ’ δλας σχεδόν τάς α ί. 

θούσας τής οικίας διά  νά έπιδείξη οϋτω  τήν πολυτέλειαν τοΰ κυ

ρίου του καί τοΰς άνήγγειλεν επομένως ένα πρός ένα είς τόν Κ . 

Παλκίδην, ίστάμενον είς τό  βάθος σκοτεινού θαλάμου, έχοντα μ έ

χρι τοΰ στόματος σχεδόν τόν σιαγώνά του βυθισμένον είς τόν λευ

κόν λαιμοδέτην του άπ ό  μεγαλοπρέπειαν, καί χαιρετώντα μέ τήν 

γελοιωδεστέραν άριστοκρατικήν σοβαρότητα.

Καθ’ ο'σον άφορα τό  σύστημα τής πολιτικής του, άλλο δέν ητον 

είμή τό  νά (ραίνεται πάντοτε ευάρεστος είς τήν Κυβέρνησιν, πλήν 

καί τοΰτο άν ήδύνατο νά κατορθώστι ήθελεν ίσως πάλιν επιτυχή. 

’ Α λλ ’ ητο τόσον ανόητος καί τόσον κοΰφος, ώ στε  πολλάκις ή μ αλ- 

λον ώς έπί τά πλεΐστον ένη'ργει πράξεις τάς πλέον άθλιας, τάς 

πλέον ολέθριας, νομίζων δτι ήθελε συστηθή δϊ αύτών είς τήν Κυ- 

βέρνησιν, ενώ ά π  έναναντίας έβλάπ τετο παρ αύτνί ούσιωδώς.

Ο Δημοκράτης, ό Συνταγματικός Παλκίδης κατέστη ό μεγαλήτερος 

δ'.ώκττ,ς τοΰ τύπου καί τώ ν  εφημερίδων, καί όπόταν ήρχισαν αντα’.
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v c  τον προσβάλω ?ι καιοίως, κατήντησε κ*ί μέχρι τ ί ς  άπονοΐας τοΰ 

νά ό ια τ ά 'η  αύθχιρέτως τήν φυλάκισιν τινών έκ τών δημοσιογρά

φων κχί τήν παΰσιν τώ ν  εφημερίδων τω ν. Πρός τούς συναδελφούς 

του έφέρετο πάντοτε μ.έ οΐησιν, πάντοτε έπροσπάθει νά τοΐς δεικνύη 

τήν υπεροχήν του, κα ί μολονότι π οτέ σχεδόν δέν είχε λόγους ορ

θούς διά  νά έπιστηρίςη ιδέαν πνά ήτις τ ώ  ήρχετο τυχαίως είς τόν 

νοϋν, όπόταν εϋρίσκετο είς υπουργικόν Συμβούλων, έπέμενε μ.’ 

όλα  ταΰτα  είς αύτήν καί δεν άνεχώρει άπό τό  Συμββύλιον άν 

πρώτον οί λοιποί υπουργοί δεν ήθελον τήν παραδεχθώ. Πρός τούς 

υπαλλήλους του ήτον αγέρωχος, π οτέ δέν έγέλα ένώπιόν των. π ο 

τε  δέν τοΐς έσυγχώρει νά κάθηνται πλησίον του διά  νά σύνεργα* 

σθώσι, τοΐς έπέτρεπε μόνον νά έογάζωνται καί νά τ ώ  π έμ π ωσι 

τάς εργασίας των επομένως πρός υπογραφήν.

Ο ύτω φερόμ.ενος ό Παλκίδης έφείλκυσε μετ’ οΰ πολύ τήν άπ ο- 

βτ&οφήν απάντων, οί υπάλληλοί του τόν ^χλεύαζαν, οί συναδελ. 

βοί του τόν έπεριφρόνουν, οί έφημεριδογράφοι, άνθρωποι παλαιοί 

καί νέοι, μέτριοι καί δημοκράται τόν έμίσουν όλοι καί τόν άπέ- 

στρίφοντο, οί ξένοι διερρ'ΐγνύοντο γελώντες οσάκις τόν έβλεπον 

χρυσοενδεδυμένον καί ένασχ ολούμ.ενον είς τό  νά θαυμάΐ,η περιπατών 

τήν χρυσοκέντητον στολήν του. Είς ούδεμίαν τάςιν πολιτών είχε 

πλέον φίλους, έκτός μόνον τινών παρασίτων κολάκων οϊτινες έμε- 

νον πλησίον του είσέτι έπ ’ έλπίδι τοΰ νά ώφεληθώσιν έκ τής υπουρ

γικής δυνάμ.εώς του.

Αίφνης μίαν αυγήν ό Παλκίδης έξυπνήσας ειδεν έαυτόν πεπτω- 
κότα άπό τό ϋπουργεϊον* τί κεραυνός! έτριψε μ.έ τάς χείρας άπας 
δίς, τρις τούς όφθαλμ.ούς άναγινώσκων επανειλημμένως τό διάταγ
μα τής παύσεώς του, καί πάλιν δέν ήθελε νά πιστεύση ότι δέν 
ήτο πλέον υπουργός* ό ήλίθιος! τί πράγμα ήτον άπλούστερον α π ' 
αϋτό καί πιθχνώτερον όπόταν εβλεπε πόσον έκορυφοΰτο καθ’ έκά- 
οτην εναντίον του ή άποστροφή τοΰ έθνους!

Η ήμερα εκείνη ήτον ημέρα χαράς δί όλους τής Πρωτευούσης 

τούς κατοίκους* είς τάς όδούς είς τ ά  κχφφενεΐα δέν ήκουε δέν έ"
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βλεπ ε τις είμή ύβρεις κ ατά  τβϋ Παλκίδου. είμή άνευφημίας ΰττερ 

τλ ς  Κυβερνήσεως.

'θ  δυστυχής Παλκίδης κατεβίβροσκε μόνος μεμονομένος τήν 

θλίψ'.ν του, κλεισμένος πάντοτε είς τήν οικίαν του χωρίς νά έχη τι- 

νά νά τόν παρηγοριίσγι, χωρίς νά έχγ) ούδεμίαν συναναστροφήν, κα

θότι καί αύτοί οί κόλακες του π επ τοκ ώ τα  τόν παραίτ/,σαν, χωρίς 

κάν νά δύναται ν’ άναπνεύσνι εις τόν περίπατον άέρα καθαρόν· έ- 

προσκάλεσε πρός βοήθειάν του τήν φιλοσοφίαν, άλλα  καί αυτή έ- 

φαίνετο αδύνατος είς τοιαύτν,ν δυ στυχ ίαν  μήπως τουλάχιστον 

είχε την οικογένειαν, είχε τους συγγενείς δ ιά  νά τ ώ  δώ σω σι τινά 

παραμηθείαν. Κ αί ή σύζυγός του αυτή τήν όποιαν διά  νά νυμφευθνί 

έπρεπε νά κλείση τούς οφθαλμούς, ν’ άποβάλχ τό  λογικόν καί νά 

καταθλίψνι τήν καρδίαν του, καί ή σύζυγός του αυτή έπηύξησε τ ά  

δυ σττχ ή μ ατά  του ετι μάλλον.

"θ '/ι  μόνον δεν τόν έπλησίασε διόλου οχι μόνον δέν έπροσπάθησε 

παντάπασι νά τόν παρηγόρησή, ά λλ α  τόν άφησε π επ τω κ ότα  καί 

άναθεματιζόμενον άπό τόν όχλον, παρέλαβ ε τ ά  πλούτο καί τήν 

περιουσίαν ττ,ς καί άπηλθεν είς τόν τόπον τής γεννήσεώς τ/;ς χωρίς 

οΰδε καν νά τόν άποχαιρετήση.

Μείνας μόνος, έρημος, ενδεής, πλειότερον ενδεής άφ ό',τι ποτέ η 

τον, άποστρεφόμενος άπό όλους παραιτημένος άπό. όλους ό άθλιος 

Παλκίδης δέν είχε πλέον άλλην ελπίδα σωτ/ιρίας είμή τήν ά π ό - 

δρασίν του έκ τής Ε λλάδος, τής 'Ελλάδος αύτής όπου έτάφησαν ή 

δόξα  του, τό  μέλλον του, ή ευδαιμονία του.

Λνεχώρησεν οχι πλέον ώ ς ήλθεν, ά λλ ά  κρυφίως, έπιβιβασθείς 

έν καιρώ νυκτός είς έμπορικόν τ ι  πλοΐον, μέ μόνην τόν κάπαν του 

άντί τών όγκω δεστάτω ν σκευών τ ά  όποϊα έφερεν άλλο τε  μεθ’ έαυ. 

τοϋ αποβιβαζόμενος εϊς τό,ν Ε λλάδα . ’Α λ λ ά  ποΰ ΰπήγεν πού έδι- 

ευθύνθη; είς τόν τόπον τής γεννήσεώς τ ο υ ; παρά τ ω  προστάτη ηοί- 

τ ώ  μεγαλεμπόρω τής Λιβέρνου η εϊς Βουκουρέστιον πρός άναζήτη- 

σιν τής συζύγου τ ο υ ;
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' θ  Παλκίδης ητον μικρός και κατέστη  μέγας καί έπανήλθεν 

πάλιν είς την σμικρότητά του· ήτον π τω χ ός καί κατέστη πλού

σιος καί έβυδίσΟη ττάλ'-ν είς την Ινδειαν, ων μικρός ήτον μέγας κα

τ ά  τ ζ ς  iSi/.ς καί ών μέγας ητον μικρός κ α τά  τόν νοΰν, έστάδη 

άλετταλλ/λως καί μ  κρός καί μέγας, ήτον συγχρόνως καί μέγας καί 

μικρός· Tfoiov άλλο όνομα παρά τό  Μικρομέγας ητον δί αΰτόν κα~ 

ταλλη λότερον ;

’I. Λ.
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ΟΙ ΒΕΛΈΤΟΙ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΠΕΛΟΠΟΙΝΓίΠΣΟΝ.
( Συνέχίΐ*) *]

ΚΕΨ. Ik'

Δ ι ο ί χ η σ t ς.

‘'ίσως ή Πελοπόννησος π οτέ πρότερον καί π οτέ μετά  τα ΰ τα  δέν 

ητο είς tqcqv δεινήν κατάστασιν, δσον δτα ν  μετήλθεν είς τά ς χεΐ- 

ρας τών Βενετών.

Σκληρός έχρημάτησεν ό πόλεμος· πριν εκκενώσουν οί 'Οθωμανοί 

έςερήμωσαν μ ετά  τήν μάχην τών Πατρών π. / .  ελαβον μεθ- εαυ

τώ ν  τούς κατοίκους τ ί ς  Α χαίας καί κατέστρεψαν τήν Κόρινθον· 

μετολίγον ήλθε καί ή πανώλης. 'θ  πληθυσμός εΐ/εν  αδυνατίσει 

κ α τ ' άπίστευτον τρόπον ( I ), πέραν τοΰ τετάρτου μέρους τώ ν  χωρίων 

καί τώ ν  άγοών έςωλοθοεύθησαν, καί τό  μεγαλήτερον μέρος της χ ώ 

ρας έμενεν άκαλλιέργητον. Πρός τούτοις αιώνας ολοκλήρους δεν 

ίιπ?,ρχον όδοί, ούτε τήν απλήν έφϊύρεσιν τών άμαςών δέν έγνώρι- 

ζον, καί μετεχειρίζοΝτο τ ’ άχθοφόρα διά  νά μεταφέρουν άπό τό 

που είς τόπον. Κ αί αί γέουραι, αίτινες τυχόν ΰπηρχον, ήσαν κατε

στραμμένα·.· έπί τοΰ 'Αλφειού π οτέ τοιαύτη δέν είχε κατασκευα- 

σθή καί τόν διέπλεον έπί κοιλωμένου κορμού πλατάνου. Σω

σ τ ά  κ α τά  τά ς διαστάσεις, τά ς οποίας ε'ι/ον τ ά  ξύλα είς τ ά  παρα- 

μελημένα καί βλαφθέντα δάση, ήσαν κατασκευασμέναι αί οίκίαι.

* ] *ice Φ Λ .  Α /  Τ ό μ  Α . ’  τοΰ Β /  ί ζ η ; ,  σ ά .  36 , καί Φ υλ. Β /  
o t l .  96 .

( l )  Gradenigo : I.e viccndo della gucrra e del contagio lianoo quasi· 
ppopolato il regno.



*Τπετάσσοντο οί κάτοικοι εϊς τήν φύσιν, τήν όπηίαν δέν ήσθάνοντο 

τήν δύναμιν νά εξουσιάσουν. Ποτέ δέν έσήμαιναν τ ί  αί πόλεις· τ ώ 

ρα ησαν έντελώς έςολοδρευμέναι διά τής άμύνη; καί τής κατακτή- 

σεως. Οί Βενετοί παρωμοίαζον τήν Χερσόνησον, οττ«»>ς τήν εύρον, 

(α έρείπιον εντός τοϋ όποιου ειχε μανή πυρκαϊά. Περί δεσμών δέν 

ήδύνατο νά γίνη λόγος· ούτε περί άνωτέρων, καθώς εννοείται άο 

έαντοΰ του, καθότι ή διοίκησις έξαρτατο μόνον άττό τούς 'Οθωμα

νούς· ά λλ ’ ούτε περί διοργχνισμοϋ τώ ν  κ ατά  χώρα·/ κοινοτήτων·. 

Μόνον είς τούς ιερείς ϋπετάσσοντο όλοι μ έ  σέβας.

0 :. Βενετοί έγκατεστάδησαν ό'πως ήδυνήδησαν έντος τ η ; χώρας; 

Αιετήρησαν τήν γενικήν του διαίρεσιν καί μέ όλίγας παραλλαγάς 

άνταποκρίνονται τ ά  Βενετικά 2 4  έδάφη (territorii) εϊς τά ς οθω

μανικά; 2 3  δικαιοδοσίας ( I ). Ινατά τ/;ν πάτριον συνήθειάν τω ν  ήνω- 

σαν οί Βένετοι π ολλά  έδάφη είς ένα νομόν. Κ αταρχάς ίιωρνάνι- 

σαν έτττά νομούς, τά ς Πάτρας, τό  Καστελτορνέζι, τήν Μεδώνην, 

Κωρώνην, Κέλεφαν, Μονεμβασίαν καί τό  Ναύπλιον. Μετά τα ΰ τα  

εύρήκαν ότι καί αύτά ησαν π ολ λά  καί έ,τηρκέσδησαν μέ τέσσαρας 

νομούς, τ/,ν Ρωμανίαν, Λακωνίαν, Μεσσηνίαν καί Αχαΐαν, τώ ν  ό

ποιων πρωτεύουσαι ήσαν τό  Ναύπλιον, ή Μονεμβασία, τά  Ναυαρΐνον 

καί αίΠ άτραι. Είςέκάστ/,ν τούτων έγγατεστάδη αρμοστές (proved i- 

ΙθΓβ)βενετός διά  τ/,ν πολιτικήν και στρατιωτικήν διοίκησιν, είς διευ

θυντής τής δικαιοσύνης (rettore) καί είς οικονομικός έπίτροπος (ca- 

m erlinp o). Καί τ ά  φρούρια αύτά, τ ά  όπν.α διετ/ίρησαν μέχρι τών 

τελευταίων χρόνων καί έπεσκεύασαν όπ^-ς ητο δυνατόν, έφωδια- 

σδ/,σαν με Κενετούς διοιχητάς. Είκοσι πέντε βενετοί εύγενεΐς ήσαν 

ένασχολημένοι έντός τοΰ τόπου καί είς ό'λα τ ά  μέρη τ7,ς επαρχία; 

ησαν αντιπρόσωποι τής έξουσίας. Επί κεφαλής ολων ητο ό γενικός

ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ Ε ί ϊ  ΤΗΝ Π ΕΛΟΠΟΙ^ΝΠΞΟΝ. 2&1

(1) ”JJt τήν όβ'ϋμτΛ/ήν ctxipsnv eU τόν Χ ιιζή  Κάλιριν κι! είς 
τόν Χά;_ι;χ£;· Ι τ τ .  τοΰ Ό θ . Ks. VI. σ. 183. τήν β=νι:ιχήν [!; τόν τ.ί- 
νιχί μ ι ;  έζ'ι τίλουί. 'II οιοοορί ίΤνϊΐ ί’ ,' τήν Μίντ,ν, ήτις τ/τ,ν.ϊ:?- 
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«ρμοστής, οιτις ειχίν εν είδος αυλής καί αμέσω ς άντεπέίτελλε? 

με τήν βουλήν.

'Ό ταν παρατνιρτίσωμεν δτι οί εντόπιοι ούτε είς την διοίκησιν, 

καθώς βλέπομεν, είχαν μέρος, ουτε είς τόν πόλεμον —  άλλ  ουτε 

έδείκνυον διάθεσιν η ικανότητα δια  εθνικήν φρουράν, πολύ όλιγώ- 

τερον ν’ άναλάβουν την φύλαξιν τώ ν  φρουρίων και τοΰ τόπου καί. 

πάντοτε ξένα τά γ μ α τα  έπρεπε νά είσάγωνται —  όταν περιπλέον 

συλλογισθώμεν, δτι αί Βενετοί ήσαν καθολικοί καί είς τάς πρωτεύου

σας είσηγαγον τήν καθολικήν λατρείαν (τό όποιον κ α τά  τό  αίσθη

μ α  τών ιερέων έξισούτο σχεδόν μέ τήν προσκύνησιν τοΰ Μωάμεθ 

καί τήν λατρείαν τώ ν  Μουσουλμάνων) κ α τά  πρώτον βλέμ μ α  δοκι- 

μάζομεν τήν άνάγκην νά έρωτησιομεν κ α τά  τί διέφερεν ή οθωμανι

κή άπό τήν Βενετικήν διοίκησιν, άφίνοντες κ α τά  μέρος τά ς  £ύρω- 

παϊκάς σχέσεις καί μόνον άναφορικώς είς τόν τόπον.

Η μ εταβολή  είναι μολοντούτο άπειρου σημασίας, καθότι κ α τά  

τ ί  κυρίως διαφέρει ή πολιτισμένη διοίκησις άπό τήν βάρβαρον ; δεν 

είναι διότι αϋτη μέν καταναλίσνει τάς δυνάμεις τού τόπου δίάνάγ- 

κας της στιγμής, πρός όφελος έξουσιαζούσης τάξεω ς, αΰθαιρέτως 

καί άτάκ τω ς, ένώ ή άλλη βλέπει είς τό  μέλλον και πρό πάντων 

σκοπεί νά προάξϊΐ τόν τόπον διά  τής αΰξήσεως, της προόδου καί 

τής ακμής τών ηθικών καί υλικών συμφερόντων του; Τό Τουρκικόν 

σύστημα συνίστατο είς τά δτ : άνεγνώριζε τούς Ό σμανλίδας, άποτε* 

λούντας τόν στρατόν, ώ ς κυρίους τού τόπου καί ύπεχρέονεν είς προ· 

σωπικήν υπηρεσίαν τω ν  δλους τοϋς κατοίκους. Τοιοΰτον τι έπί τώ ν  

Βενετών δέν υπήρχε· τό  στράτευμα συνίστατο άπό μισθωτούς, είς 

τούς οποίους δεν είχαν τήν διάδεσιν νά επιτρέψουν αυθαιρεσίας· έκ

π α λα ι υπήρχε πρόνοια αναρίθμητων μέσων πρός χαλίνωσιν τών ε

πιτετραμμένων τήνκυβέρνησιν εΰγενών, ά λλ ά  καί ή θέσις τών πραγ

μ άτω ν  ήνάγκαζε τούς Βενετούς νά έπιμεληθοϋν βπουδαίως τήν ά- 

νεγερσιν τού τόπου. "Οπως ήτο δέν ήδύνατο νά διατηρηθη, ήτο ανί

κανον νά χορηγήση τάς δαπάνας τής διοικήσεως καί τ ί ς  φυλάξεώ ; 

του, καί ήδελεν είναι διά τό  ταυεΐον τής δημοκρατίας συνεχές βά»'
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^ος. Ούτω ήτο ό πρώτος στοχασμός τώ ν  Βενετών νά καταστήσουν 

τήν Πελοπόννησον δ,τι ήδύνατο νά είναι. Δέν εύρηκαν προνομιοϋ- 

χον ευγένειαν καθώς εις ολας τάς άλλας επαρχίας τω ν  καί δέν εί- 

χον ανάγκην νά κάμουν συμβάσεις· είχον έλευθέραν χεϊρα ώς προς 

τοϋτο . *Ηδη είχε λάβει τό  πνεύμα τοϋ χρόνου τήν διεύθυνσιν τής 

νέας οικονομικής. ”θ ,τ ι  πληροί καί ζωογονεί τόν 1 8  αιώνα ήδη ά

π ό  τό  τέλος τοΰ 1 7 άνοίγει τό  στάδιόν του. Ί σ ω ς  καί διά  τήνΐ c o -  

ρίαν τή ς πρακτικής πολιτικής οικονομίας εχει άξίαν νά παρατηρή- 

σωμεν αυτήν τήν διοίκησιν δ ιά  τήν Ιστορίαν τής σημερινής Πελο

πόννησου είναι απαραίτητον. Δέν είναι οί χρόνοι τής Λακεδαίμονος, 

πρός τούς όποιους προσκαλούνται σήμερον έκεϊ νά προσηλόνουν τ ό  

βλέμμα* τ ό  πλησιέστερον παρελθόν, τό  όποιον δίδει φ ώ ; έπί τής 

σημερινής καταστάσεως, είναι π ραγματικής//) εποχή αΰτη τών 

Βενετών.

Ν ομίζω  δτι κ ατά  τήν φύσιν τής πραγματευομένης υλης θέλει 

είναι κατάλληλον νά τήν διαιρέσωμεν κ ατά  τ ά  κύρια σημεία, τ *  

όποϊα ένησχόλησαν τήν γενικήν επιμέλειαν,.

Ά π ο ί Χ ί β μ ό ς .

Κάμνομεν αρχήν μέ τάς σχέσεις το^ πληθυσμού, ές ών κυρίως 

δλ α  πηγάζουν.

’Επί τών Οθωμανών οί χριστιανοί κάτοικοι ήδύναντο νά συμ- 

ποσοϋνται εϊς 2 5 0  χ . ψ υχών τόσον πλήθος δύναται τις τουλά

χιστον νά συμπεράν/] έκ τοϋ ποσοΰ τοϋ κεφαλικοϋ φόρου, δ όποιος 

συνίστατο είς εν ρεάλων διά  τ ά  έγγαμα  καί είς ή'μισυ διά  τ ά  

ά γ α μ α  μέλη έκάστης οίκογενειας, τό  δλον 167  χ . ρεάλια (1 ) . 

λ ’λ λά , καθώς εεπομεν, δ πόλεμος καί ή πανώλης έπέφεραν δεινόν 

όλεθρον. ’Εκ τώ ν  2 1 1 5  χωρίων καί κτημάτων, τ ά  όποϊα ήριθ-

(1 ) Ό  Γριμάνηί oi3et a'jtb  τί> ποιόν τοΰ testatego (Spenza οχι 
Carazzu). Τ ά  jkiXta, rspt τών όποιων Ιδώ  γίνεται π ίη ο τ ε  X iyoc, 
® /s iov  ϊιοδιιναμοΰν μ» χρυσοϋν δουκάτον, κχί ή ίια ΐορα  είναι 1130
*ατά τό όττοΤον ΙζΐΓνα ΰϊτεροΰν.
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μοϋντο έπί τώ ν  Τούρκων, μόνον 1 4 5 9  Ιμενον, fi.)G έκειντο έρημα. 

Ο ' πρώτος γενικός αρμοστής διέταςεν άπογραφήν, καί τ ις  θέλει 

τό  πιστεύσει; καθ’ όλων τήν χερσόνησον έκτος τής Μάνης καί τής 

περιοχής- τνίς ΚορίνΟου, εύρε μόνον 2 0 123. άνδρας δυναμένους. νά 

φέρουν τά  απλα καί έν γένει μόνον 8 5 ,4 0 8  ψνχάς. Στατιστικαί 

πληραοορίαι φαίνονται έν γένει ακριβέστερα', παρ’ ό,τι είναι, οί)τω 

καί έδώ  είναι δυνατόν νά είσέρρευσε λάθος, νά έγινεν άπόκρυψις, 

εντούτοις διά  τόσον ολίγον διάστημα χρόνου αυτή ή κατασΐραφή 

μένει ανήκουστος καί χωρίς παράδειγμα.

Ο πληθυσμός, τόν όποιον ευίον οί Βενετοί, συνίστατο άπό "Ε λ

ληνας καί Αλβανούς. Οί ’ Ελληνες κατώκουν μάλλον μέ τους Οθω

μανούς τάς πόλεις καί ησαν αφιερωμένοι είς τήν θάλασσαν καί είς 

τό  έμπόριον. Οί "Αλβανοί διίγον την νομαδικήν ζωήν τών ποιμέ

νων καθώς εϊς τόσα  μέρη τ ι ς  μεσημβρινής Ευρώπης π . χ . τ ά  Με- 

ρινά τής Μεστής φέρονται άπό τήν Ά ραγωνίαν είς τό  ’Εστρεμα- 

δοΰρον, τ ά  ποίμνια τής Βαρκελωνέττας καταβαίνουν είς τάς φορ- 

βά ς τής Κράου, εις τήν Ποοβηνκιαν καί εκείνα τώ ν  Αβροΰτζων 

είς τό πεδίον τής 'Απούλιας. Οί βοσκοί περιπλανώνται καί έχουν 

τρόπον τινά τό  προνόμιον τής έςα γρ ιώ σεω ς.—  Οί Αλβανοί έβ ο - 

c /.ον τ ά  ποίμνιά τω ν  κ ατά  τό  θέρος είς τ ά  ό'ρη τής ’Αρκαδίας, τον 

χειμώνα κατέβαιναν είς τ ά  πεδία τοΰ “Αργους καί τής ’’ΐ ΐλ ώ ο ς  

καί πρός τήν ακτήν τοΰ Φαναριού. Πρός τούταις κατεγίνον-ο άμ- 

φότεροι ’ Ελληνες καί Αλβανοί είς τήν γεωργίαν, ά λλ ά  ουτε τούτοι 

ούτ έκεΐνοι μέ όρεξιν καί κόπον. Π αραδόςως π ώ ς αί φυλαί τόσον 

συνεμίχθησαν, ώ στ ε  έθεωροΰντο μάλλον ώ ς διάοοροι τάςεις. Ί ΐ  

μικρότερα έθεωοεϊτο Αλβανική, Ελληνική δε ή πλέον εύπορος καί 

πολιτισμένη (1) .
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(1) Corner Li piu bene stantl. c!jp  passano col nome di Greci, souo 
d i genio dedilo al tra ffico  et alia mercatura, ηή sanno piegarsi aJ 
inpugnar 1 armi. Li territorial! che corrono sotto titolo d Albanesi sono 
di bellissima eorperatura, reiistenti allji fatica, *s»uefa||i ad ana



Αδύνατον ητο μέ τοιοϋτον πληθυσμόν νά φέρουν τήν πρόοδον 
τής χώρα;. W qvov διά νά τήν ζωογονήσουν έπρεττε νά τήν εφοδιά
σουν μέ άλλ* στοιχεία. Η αύτή χώρα, ήτες άλλοτε έξήγαγε 
τόσον πολυαρίθμους ά-οικίας, ήτις έξέτεινεν έ~ί τών γειτονευουσώ* 

άκτών μικρόν σύστημα πολιτειών μέ γλώσσαν, πολίτευμα, r,6r, 
φιλολογίαν ενός τύπου, είχε τώρα ανάγκην ξένου άποικισμοΰ.

“Επρεπεν δμως νά προσπαθήσουν νά κάμουν ιταλικήν τήν Πελο

πόννησον; Αέν γνωρίζω άν ·ήδύναντο νά εύρεδοϋν άποικοι εις τήν 
ίταλίαν καί άν ήσαν επιτήδειοι τοιοΰτοι· άρκεϊ τόσον, ο! Βένετοι 
άπώκισαν τοϋ αύτοϋ μέ τό εύρεδέν έθνος άνδ;ώζους, όλους "Ελλη
νας έκτος τινων ’Αλβανών, Ωφεληθησαν άπό τάς εκστρατεία;, 
αϊτινες δέν ελαβον καλήν έκβασιν, διά νά κε:^ήσουν νέους άποί- 
κους διά τήν Πελοπόννησον.

’Ενωρίς ίδον δτι μεταξύ της εχθρικής χώ :ας  δέν ήδύναντο 
νά φυλάξουν τάς ’Α&νξνας, μάλιστα άφοϋ δέν κατώρθωσαν νά κατα
κτήσουν τήν Εΰριπον* δταν τάς έγκατέλειψαν κατέ-εισαν τουλά
χιστον άξιάριθμον πλήθος (6 6 2 ) οικογενειών αττικών νά τούς 
ακολουθήσουν είς τήν Πελοπόννησον. Καί τώρα οί Αθηναίοι διε- 

κρίνοντο διά τής λεπτότητος τής ανατροφή; καί τής αγχίνοιας ί 1 )· 
Δέν είχον καί ούτοι οοεξιν διά τήν γεωργίαν, όντες οί ελάχιστοι 
μεταξύ των, εντούτοις είχον μέσα τινά. Εισερχόμενοι εί; τό ενδό
τερον συνετέλεσαν διά τής ζωηροτέρας ανταλλαγής είς τήν πρόοδον 
τής χώρας (2) ούσιωδώς.
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stentata' ma non conoscendo altra professione che la cultura delia
• ampagna, odiano 11 nome di soldato.

(1) Grimani' Hanno ingegnio sottile e ben distinguono il proprio 
rantaggio.

(2) Gritti' Tuttavia non puo negarsi, che resti ben inpiegata verso 
di loro la publics generosita, mentre havuto il riguardo d i andarle 
rollocando nelle parti piu interne del regno ne risulti un jommo beno 
ficio  al medesimi, ehc oltre 1 avantaggio considera bilissiimo della 
popolazione rieeve il p rofillo  del tra ffk o , issendo melti d sw i gtr«t·



'Ό ταν ό Μοκινίγος άπελπίσθη νά κατακτήστι τ ά  Χ α ν ;ά  και 

άπεφάσισε νά έπανέλθτ;, έλαβε μεθ έαυτοΰ περίπου δύω χιλιάδας 

Κ ρήτας και τους έφερεν είς τήν Πελοπόννησον. Π αλαιά άφοσίωσι? 

τους προσήλονεν είς τήν Βενετίαν και τώ ρα  έδειξαν άκλόνητον πί- 

στιν . ’ ίΐσαν πένητες ά λλ ’ έπί τοσοϋτον εργατικοί.

Κ αί άπό τήν Χίον μ ετά  τήν καταστροφήν ήκολούθησεν ά ςιά - 

ptOptov πλήθος τους Βενετούς. Παρήλθεν όμως χρόνος έως ότου ν 

αφιερωθούν είς τήν γεωργίαν καί ν’ αποφασίσουν τήν παντελή με-- 

τανάστευσιν.

Είς τήν Ροΰμελην ή Βενετία δεν εκαμε κατακτήσεις, άλλ  άοοϋ 

έκυρίευσε τήν Ναύπακτον εβαλε καί έκεΐ π όδα  καί ειχε τινά 

επιρροήν. Πρό πάντων έπροσπάθησε νά κερδήστι τους προύχοντας 

αυτής τής επαρχίας καί διά  τής συνδρομής τω ν  νά καταπειση τους 

κατοίκους είς μετανάστευσιν. Ή δ η  κ α τά  τό  1 6 9 1  παρατηρεί ό  

Κόρνερ, δτι ή πολιτεία κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπέκτησε 6 0 0 0  

νέους κατοίκους. Οί 'Ρουμελιώται ηλθον με τήν περιουσίαν καί 

μ έ τ ά  κτήνη των καί κατώκησαν είς τό  Α ’ίγιον, τά ς  Π άτρας καί 

τ ά  Κ αλάοριτα . Εδείχθησαν πολύ πλέον δυνατοί καί έπιχειρημα- 

τίαι άπό τούς Πελοποννησίους· δ που σπουδαίως κατέγιναν είς τήν 

γεωργίαν, διεκρίνοντο αί γαιαι των άμέσως άπ ό  τά ς  λοιπάς. Οί 

Βενετοί παρεχώρουν είς αυτούς, οσας ήδύναντο περισσοτέρας ευκο
λίας. Επροσπάθουν δ/_» μόνον νά κάμουν τούς μετανάστας νά λη

σμονήσουν τήν πατρίδα τω ν , άλλά  καί νά γεννηθή είς τούς μένον

τα ς ή δρεξις ν’ ακολουθήσουν έ/.είνους. "Εως είς τ ά  ’Ιωάννινα μετε- 

δόθη ή κίνησις. ( I )

Πολύ σημαντική ητο αύτή ή εποχή διά  τούς ραγιάδας είς τήν
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di rjua’ ebe commotio che cerlamente formano il lustro maggiore d i 
quol regno.

(1) C irncr Guadagnato 1 aoimo d alcuni d i  primati, con le proposte
del loro utile si sono finalmente d isp o s ti potendo quesla sola dis
p e n s a  degli aggravii (ή τ·.; παρε/ωρτ,Οη) invitar a l  c o d c o is o  le g e e t i  

d#lia Gianuiua e pacsi iuteriori della Grecia.



Τουρκίαν. Δύναται νά θεωρηθή ώ ς τό  πρώτον βήμα πρός πλέον- 

άνετήν κατάστασιν δτι κ ατά  τ ά  μέσα  τοϋ 17 ου αΐώνος επαυσεν 

ό  φόρο; τώ ν  παίδων. Κ α τ ά  τ ο  τέλος τούτου τοΰ αΐώνος έλαβε 

χώραν τό  δεύτερον. *Οχι μόνον ή μικρά Πελοπόννησος άλλα  καί 

νι Ουγγαρία άπεσπάσθη άπό την Τουρκίαν. Τήν απώλειαν τούτου 

■ήκολούθησε καί άλλη . ’Εκ τών άπολειφθέντων τουρκικών χωρών 

μετενάστευσαν εϊς τήν Ουγγαρίαν Σλαβικά , εϊς την Πελοπόννησον 

κυρίως ’Αλβανικά καί 'Ελληνικά γένη, άφ ’ δτου αύταΐ αί έπαρχίαι 

άπεσπάσθησαν καί ησαν έπι τοσούτω  μάλλον έρημωμέναι. Εϊς τή ν’ 

Ουγγαρίαν ή μετανάστευσις $το άσυγκρίτως πλέον πολυάριθμος 

παρά είς τήν Πελοπόννησον, ά λλ α  καί είς αυτήν έν διαστήματι 

τινών χρόνων εγινε σημαντική'. ’Αναμφιβόλως συνέπεια τούτου ητο 

δτι οί "Οθωμανοί κ ατ ’ αυτήν τήν μεγάλην κίνησιν έσκέφθησαν μέτρα 

νά καταστήσουν πλέον έλαφράν τήν τύχην τών ραγιάδων. Αί πραι- 

τα ι δοκιμαί χρονολογούνται άπδ τότε . "ίσως έψοβοϋντο νά ίδουν 

πλέον γενικήν τήν μετανάστευσήν.

Είς τήν Πελοπόννησον τοιουτοτρόπως καί διά της προσθήκης 

μεταναστεύσεως εκ τών Ίονίων νη'σων, ηύξησε έπί πολύ ό π λη 

θυσμός. Κ α τά  τό  ετος 1 6 9 2  άριθμοΰνται I I  G χ . κ ατά  τό  ετο< 

1 7 0 1 ,  2 0 0  χ . κάτοικοι. νΕκτοτε ή αϋςαυσα πρόοδος ήκολούθησε 

τόν φυσικόν δρόμον της.

Αιά τής προσκλησεως κατοίκων ήσαν πολύ μακράν «κόμη ά π ό  

τοϋ νά λύσουν τό  πρόβλημά τω ν . Ί ΐ  κατάστασις καί ή συνήθεια 

αύτών τών κατοίκων καθίσταινον άναγκαίαν τήν πλέον προνοητικήν 

έπιαέλειαν.
i

Είς τους ΙΙελοποννησίους παρετη'ρουν καί οί Βενετοί τ ά  προσα - 

πτόμενα πάντοτε είς αυτούς ελ α ττώ μ α τα , 'θ  Γριμάνης δέν το ΰ ς  

ευρίσκει μόνον αμαθείς άλλά  καί πεισματώδεις είς τήν άμάθειάν 

τω ν . α Αιά /.άμμιας διδαχής, λέγει, δέν απομακρύνονται άπό τά ς  

α έ ;ε ι ; των. Π άντοτε φοβούνται δτι τοΰς άπατοϋν, καθετί δίεγεί- 

«  ρει τήν υπόνοιαν τω ν , άλλά  κ ατά  τά  αύτό μέτρον σκέπτονται 

« καί χύτοΐ ν άπζτήσουν. Οταν άπίυθύνωνται κρός τήν εξουσίαν
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β έκ πρώτη; ίψεως ομνύεις δ η  έχουν δλον το δίκαιον τοΰ κόσμου 
ι  προ; τό μέρος τ ω ν  κατά σταδερόν κανόνα είναι όμως ψεύδος 
« καί ύπόκρισι;. Μόνον τό κέρδος των -συλλογίζονται, τό πρώτον 
c καί τό μόνον τό όποιον ό πατήρ διδάσκει τόν «ιόν. Ζούν τα- 
« λαιπωιημένοι, διότι έχουν τήν στερεάν ιδέαν, δτι τό κέρδος 
« άποκταται μάλλον διά τής κακής διαίτης παοά δ'.ά τής δρα- 
α στηριόττ,τος καί τής εργασία;. Μόνον τόσον εργάζονται, όσον 
« άπαιτεϊ ή άπαραντητος άνάγκη. "Οστις έχει τά  μέσα, προτιμά 
« νά καλλιεργούν άλλοι τήν γήν του, παρά ό ίδιος νά κινήστϊ τήν 
e χεϊρά του. > Αϋτά είναι ελαττώματα τά  όποια αναπτύσσοντας 
πολΰ ευκόλως καί έπί πνευματώδους έθνους, Οπό τόν πιέζοντα 
ζυγόν πείσμα, διότι κάθε νεωτερισμός περιέχει νέον κακόν υπό
νοια, διότι τί καλόν περιμένεται είς τοιαύτην κατάστασιν ; ρυπαρά 
μυστική φειδωλία, διότι πάντοτε είναι επίφοβος ό άρπας κύριος* 
άν ίκητος οκνηρία, διότι κάνεις δέν γνωρίζει άν δέν υπηρετ/ι άλλον. 
—  ίδίως έφαίνετο παράδοξον είς τους Βενετούς πώς εκτός τών 
Μανιατών, όλοι οί λοιποί καί οί δυνατοί καί εύρωστοι χωρικοί εί
χαν άκαταμάχη,τον άπέχδειαν κατά τών δπλων καί τής στρατιω

τικής ζωής.
Αλλά καί οί νεήλυδες ανέπτυξαν μετολίγον επίφοβους ιδιότη

τας. Οί Αδηναιοι είχον συχνά φανεράν -ί| μυστικήν διαπραγμά
τευσή μέ τούς Οθωμανούς■ έπεδύμουν, ν’ ανακτήσουν τάς παλαιάς 
ιδιοκτησίας των, χωρίς νά χάσουν τάς νέας. Εκ τών Ρουμελιωτών 
τινές έ'τρεφον τό αυτό φρόνημα, άλλοι άφησαν τάς κατοικίας των 
καί εδόθησαν είς τήν ληστείαν είς συνεχείς έριδας συνέκειντο οί 

Χΐοι. Οί Ελληνες τών νήσων ησαν ίσως δραστηριώτεροι καί πλέον 
νοήμονες, άλλά τόσον πονηρότεροι καί επειδή έγνώριζαν πολΰ καλά- 
ήδη τό βενετικόν σύστημ.α, ή συμπεριφορά των μέ τούς λοιπούς 
κατοίκους έδεικ/ύετο μάλλον έπιβλαβής· παντού έφερον ταραχάς.

Καί οί βενετοί εύγενεϊς, οί επιτετραμμένοι τήν έκτέλεσίν τών 
λαμβανομένων μέτρων, δέν έζων πάντοτε άμέμπτι*ς, εύδιάδετοι 
νά κκμναυν κερδ,ν όδ:ν βλέ*ει τίς πόσον ήτο δύσκολο ν νά φέρ'.υν
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είς “ έρχ; τ ϊ  χ,ζλν* 070'. ώ ϊ/,γοϋΊχν τά  ΓΓρχγίΛχτχ /.χί. σ~ου5χ>ως 
τά  έπε&ιωυν. ( I )

Κ χτά ττρώτον s~3&tsiTO νά Tfpoz'ow τήν γεωργίαν. 'Ολον τά  
μέλλον εδώ  έβτκιρίζετο. *Ας ίδωμεν τ:ώς i^ pcw -xS r.cxv  νά έπιτύ, 
yo'jv τούτον τάν σχο~όν. (χχαλουΘεΐ)

Σ . τοΰ Μ . Ε ις τό Φ υλ. Β /  σελ. 103 μετεχειρ'σδην τήν ίκϊρασιν 
Ί σ π σ ν ι χ ο Ι  Ι π π ε ί ς .  Ε ίναι τετρασχελ* με α ί /μ ά ς  χρησιμεόοντοί 
κατά τής saoiou τοΰ ιππικού, διότι kyouv πάντοτε ε»α ποοα ορΟιον 
(chevau i de frise) xzl δυνάμε&α νά τά όνομάσωμεν Ι χ ί  ν ο υ ς- 

Οί Ισπανοί τά  έφεΰρον χαί διά τοΰτο φέρουν τό όνομά των.

ΟΙ ΒΚΝΚΤΟΙ ΚΙΧ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΜΧΙΙΣΟΛ. ‘2 8 9

(2 ) Κ αΊώ ς ό Νάιτιερ είπε περί τοΰ Βύρωνος. He proceeded bridle ϊ β  
k ind , not thinking them good, but hoping the mako them bettor.


