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θεω ρία ί* Αίγίνη, μ*τδ τοΰ Ναοΰ το« Πανελληνίου Διός.

ΘΤΙ μεν οΟν των σφοδρά γνωρίμων εστίν ή Α ίγινα, τ ί  δει λέ- I] άπασαι άνυψοΰνται, καί ζωγραφικώτατα παριστάνούσι 
γειν; Ιντεϋθεν γαρ Αιακός τε λεγεται καί οί απ’ αΰτοΰ. Αδτη δ’
εβτίν
τησασα προς ’Αθηναίους
Ηερσικά.—ΣΤΡΑΒΩΝ.

Ή  περιβόητος Α ίγ ινα  κεΓται κατά  τό μέσον σχεδόν 
τον Σαρωνικοΰ κόλπου, ε ίς  37° 4 7 ' βορείου πλάτους. Ε ίς  
τόν βα θύν κόλπον τούτον ε’μ β  αίνων ό θαλασσοπόρος, 
βλεπει δεξιόθεν τό Σούνιον, ώς κορωνίδα ί χον τά  τοΰ 
αρχαίου ναο>7 τής ’Α θή να ς περικαλλή ε τ ι λείψανα· | 
αριστερόθεν, τό απότομον κ α ί βραχώ δες Σκύλλαιον* I 
κατεμπροσθεν δ’ αύτοΰ, τά ς παραλίας τής ’Α ττικής, I 
τής Μ εγαριδος, καί τής Πελοπόννησου, α ΐτινες ίκανώςι 

3. ί.

ή καί Θαλασσοκρατησασά ποτε, καί περί πρωτείων άμφισβη- ![ σ Χγ)Ι^α ^ α · ,  , , ,
ια πρός ’Αθηναίους ίν τη περί Σαλαμίνα ναυμα χί, κατδ τά  Στράβων λογαριάζει την περίμετρον της νήσου

σταδίων εκατόν ογδοήκοντα- άλλ’ έάν συμπεριληφθώσιν 
αί πολυάριθμοι τών άκτών-καμπυλότητες, είνα ι β έβ α ια  
μεγαλητέρα. Κ ατά  τό μέγιστον αύτής μήκος δέν υπερ
βα ίνει τά  εννέα μ ίλ ια , κατά  δέ τό μέγιστον πλάτος 
ούδέ τά  εξ. Τό δυτικόν μέρος είνα ι πεδιάς, ή οποία, 
καίτοι πετρώδης, παράγει κριθήν καί σίτον. Ό  
Στράβων ονομάζει τήν χώραν τής Α ιγ ίνη ς  “ κατά  β ά 
θους μέν γεώδη, πετρώδη δ’ έπιπολής- διόπερ ψιλή 
πασά ε’σ τι, κριθοφόρος δέ ίκανώς.” Έ π ί  τοΰ νοτίου μ*·
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ρους ϊχ τ ϊΐν ετα ι ό βουνός τού Ά γ .  Τ ίλ ια , ή το Ό ρος, με
τά  των κλάδων αυτού- επί δε τον βορειανατολικού εύ- 
ρίσκεται άλλη σειρά, Ιχουσα. ε’φ’ ενός των υψωμάτων τά 
λείψανα τον αρχαίου ναού, όστις κοινώς λέγεται ό τον 
Πανελληνίου Διός. Κ ατά  τό βορειοδυτικόν μέρος τής 
νήσου Γστανται δυο κίονες, εξ ων ό είς ακέραιος, την 
τοποθεσίαν δεικννοντες άρχαίόυ τίνος ναον, του όποιου 
τόνομα άγνοεΓται. Πρός μεσημβρίαν των κιόνων τού
των (όπου καί ή σημερινή πόλις) δεικνυουσι σαφώς την 
θεσιν τής άρχαίας πόλεως τά  λείψανα δίο τεχνητών 
λιμένων, τους όποιους κατά  την συνήθειαν αΰτων ¿σ χη 
μάτισαν ο! Έ λλ η νες, προκυμαίας έξεχονσας κατασκευά- 
σαντες μέ στενήν είσοδον έν τω μέσω αύτων. Των 
τειχο 'ν, των άπό το μίρος τής ξηράς, φαίνονται είσέτι 
τά  θεμέλια  κ α θ  δλην αΰτων την έκτασιν- πιθανόν δε 
δτι είχον τρεις κυριωτερας πόλας, εξ ων ή κεντρική ήγεν 
εις τον λοφον τού ανατολικού μέρους τή ς  νήσου, δπου καί 
τά  λείψανα του προειρημένου ναού. Πάμπολλοι π ;ριπλέον 
άρχαΓοι τάφοι, κατά την όπισθεν τής σημερινής πόλεως 
πεδιάδα , ε’πιβεβαιοϋν δτι ένταύθα ήκμαζέ ποτε ή ε’μ- 
πορικωτάτη καί βαθύπλουτος των Α ίγινητώ ν πόλις.

'Γην μικρότητα τής Α ίγ ίνη ς στοχαζόμενοι, παρακι
νούμενα σχεδόν ν’ άμφιβάλλωμεν άν τά περί αυτής 
λεγόμενα υπό των άρχαίων τωόντι άληθευωσι- πλήν, 

ε’πικεκυρωμενα δσον οίονδήποτε άλλο μέρος τής άρχαίας 
ιστορίας, είναι δλως αναντίρρητα. Ώ ς  μικραί τινες 
πολιτεΓαι κατά τους νεωτέρους χρόνους, (ή Γένουα παρα
δείγματος χάριν καί ή Βενετία), ωσαύτως καί ή Α ίγ ινα  
διά τής ναυτικής υπεροχής κατέστη σημαντικωτάτη. 
Δυσκολον δμως ήθελεν ε ίσ θ α ι νά έννοήσωμεν πως ήδυ 
νατο μ ία  τόσον μικρά νήσος νά γένη φοβερά ναυτική 
δυναμις, άν δεν έγνωρίζομεν δτι βράχοι πολυάριθμοι 
καθίστανον αυτήν δυσπρόσιτον εις τους πολυαρίθμους 
τότε πειρατάς, καί δτι αρχαιότατα  έγ ινε τόπος ασφα
λής καί διά τήν ζωήν καί διά τήν περιουσίαν. Ή  Α ί
γινα  ήτον αδύνατον νά λαμπρυν,δή, είμη ώς εμπορείου, 
προσφ'ρον δίο πλεονεκτήματα, άσφάλααν καί κεντρι
κήν θέσιν. Τό 563 ιι. X., επί του Ά μ ά σ ιος , πριν 
ακόμη κ ίμ μ ία  τής Ευρωπαϊκής Ε λλ ά δος πόλις άπο 
κτήση μέγαν εμπορικόν πλ.ούτον, είχον οί Α ίγ ινήτα ι 
καταστήματα είς τήν κάτω Α ίγυπτον. Τ ην εκατονταε
τηρίδα τα ίτη ν , κατά  τήν μαρτυρίαν του Άριστοτέλους, 
ή μικρά Α ίγ ινα  περιείχε 4 7 0 ,0 0 0  δούλων. Ό  άριθ- 
μός δ’ οντος είναι β έβ α ια  ΰπ'ρογκος· άλλά δεικνύει του
λάχιστον δτι υπήρχε μέγιστος πληθυσμός. Ή  Α ίγ ι 
να ήτο κατ’ εκείνην τήν ε’ποχήν εν άπό τά  πρώτα κέν
τρα του τής Μεσογείου ε’μπορίου, καί κατά πάσαν π ι 
θανότητα  σημαντική δούλων άγορά.

Ά χ α ιο τ α τ α  έκοψε νομίσματα ή νήσος αυτη, καί 
πολλά σώζονται μέχρι τής σήμερον, τήν θαλ.άσσιον χε- 
λωνην ώς ε’πιτοπλείστον έχοντα  ε’πί του ενός μέρους. 
Τό κοινώς ιστορούμενου είναι δτι Φείδων, ό βασιλεύς 
του Ά ργους, δστις ¿κυρίευε καί τήν Α ίγ ινα ν , έκαμεν 
είς αυτήν νομισματοκοπείου άργυρου τό 894 π. X.·

βέβα ια  δέ είς τούς Έ λ λ η ν α ς  υπήρχε πατροπαράδοτον, 
δτι και άπό τόν παμπάλαιον αύτόν χρόνον ήτον ή Α ί 
γ ινα  κίντρον έκτεταμένου εμπορίου

Έ π ε τ α ι ή συνάγει*
' “ ” ' · 

II Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Τ Η Σ  
Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ .

Ε π ε ι δ ή  άναντιρρήτως είνα ι ωφέλιμον νά διευθύνε
τα ι συνεχώς ή προσοχή τού δημοσίου είς τό περί ¿κπαι- 
δευσεως κεφάλαιον, σπευδομεν νά καταχωρήσωμεν είς 
τά ς στήλας τής ’Α ποθήκης ολίγα τινά άποσπασμάτια , 
συνωδευμένα μέ ήμετέρας παρατηρήσεις, ε’κ τού λόγου, 
τόν οποίον ό κύριος Ά .  Σακελλάριος, άρχιδιδάσκαλος 
τής εν τη πόλει ταύτη Ε υαγγελικής Σ χολή ς, ε’ξεφώνη- 
σεν είς τό τέλος των νεωστί γενομένων δημοσίων εξε
τάσεων.

Προοιμιάζων λέγει δ καθηγητή;, « δτι δεν ελήφθη προπαρα- 
σκευή επιτήδεια, ή πρόβλεψι; εξωτερική; επιδείξεω;· άλλ’ ή κα- 
τάστασι; τή ; σχολή; όποια ίιπάρχει, τά παραδιδο'μενα μαδήματα,

. ή μέθοδο; τή ; παραδόσεω;, ή ευφυΐα ή άφυια, ή επιμέλεια ή αμέ
λεια, τά  πάντα έτέθησαν απροκάλυπτα Ινώπιο'ν σα; διά νά γνωρι- 
σθώσι καί κριθώσι. Τ ά  επιδεικτικά παίγνια, δσον παίζονται καινό- 
τερα ενώπιον του λαοϋ και τον θαμβόνουσι, τόσον εύκολώτερα 
προετοιμάζονται.»

Ή  μόνη ορθή μέθοδος τού ε’ξετάζ.-ιν είναι αυτη β έ 
β α ια , τήν όποέαν ό κύριος Σακελλάριος ενταύθα περι
γράφει- μόνη δέ συγχωρημένη, ή μάλλον α ναγκα ία , 
προπαρασκευή είνα ι γενική τ ις  άναθεώρησις όλων των 
μαθημάτω ν τού λήγοντος έξαμ.ήνου ή έτους. Ά λ λ ’ ώς 
προς τους παρευρισκομένους πατέρας καί συγγενείς ή 
καί άλλους πολίτας, οίτινες έχουν νά γνωρίσωσι καί 
νά κρίνωσι τήν μέθοδον τής παραδόσεως, τήν ικανό
τητα  ή τά ς ελλείψεις των διδασκάλ.ων, τά ς  προόδους 
των μαθητώ ν, κτλ., πόσοι άράγε είναι αρμόδιοι των 
τοιουτων κ ρ ιτα ι; Καί άπό τούς έχοντας δέ τήν οννα- 
μιν, ποσον ολίγοι Ιχουσ ι καί τήν τόλμην άπρόσκλητοι 
να ε’κφράσωσιν είλικρινώς τό φρόνημά των ; Ά ς  μας 
συγχωρη3η νά είπωμεν, δτι ήθελον ε ίσ θ α ι ώφελιμώτε- 
ραι α ί εξετάσεις, άν ε’πεφορτίζετο ε’πίτροπή τ ις  φρονί
μων καί λογίων άνδρών, ήτις τακτικώς παρευρισκομένη 
νά κρίνη βασίμω ς περί τής καταστάσεως διδασκάλων 
και διδασκομένων, καί μέ τό άνήκον σέβας νά ύποβάλ- 
λη τας σκέψεις αυτής είς τήν ε’φορείαν καί τόν σύλλο
γον των καθηγητώ ν. Κ αί άς μή μάς άντείπωσι τινές 
τό σύνηθες εκείνο, δτι τούτο ήθελε μέυ ε ίσ θ α ι καλών, 
αλλ είναι δυσκατορθωτον άράγε, είς μεγαλόπολ.ιν 
όπο^α ή Σμύρνη, δέν εύρίσκονται οί τήν δυυαμιν καί 
τήν προθυμίαν έχοντ ςν ά  άναδεχθώ σι τοιούτο κοινωφε
λέστατου βάρος ; Έ π ε ιτ α ,  ή Χ ίος, ή Λέσβος, α ί Κυ- 
δωνιαι, άπέχουσιν άπό ήμάς όλίγας ώρας (χάρις είς 
τήν άτμοπλοίαν !) είς αύτάς δ εύρίσκονται σχολάρχαι, 
ικανοί καί περί των προόδων τής σχολής μας νά κρίνω
σι, και βελτιώσεις νά προτείνωσιν. Ά ν  προσεκαλούν- 
το τινες αύτων νά παρευρίσκωνται είς τάς ήμετέρας έξε- 

■ τάσεις, πόσον αμοιβαίου όφελος δέν ήθελε προκύψειν ;

1841 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΑΙΔΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 35

Έ νω  είς τόν εμπορικόν κόσμον ε’π ικρατεί ή μεγίστη  ε’πι 
μΐήία, τί εμποδίζει τούς μορφόνόντας τήν επερχομένην 
γενεάν νά συνέρχωνται κάποτε, νά βλέπωσιν ό είς τού 
άλλου τάς διδακτικάς μεθόδους, νά διεγείρωσιν άλλή- 
λ«ν την φ ιλοτιμίαν, καί ώφελούντες καί ωφελούμενοι, 
θαρρύνοντες καί θαρρυνόμενοι, νά β α δ ίζώ σ ι τακτικώτε- 
ρον καί προθυμότερου είς το εύγενές στάδιον τής η θ ι 
κής καί νοητικής διαπλάσεως τού άνθρωπον ; Ά λ λ ’ άς 
προχωρήσωμεν.

* Δεν είδετε,» παρατηρεί δ κύριο; Σακελλάριος, «μαθήματα 
μεγάλα,^ουτε φιλοσοφία;, ουτε Ρητορικά;, ουτε επιστημας, ούτε τέ- 
χνας. Ή  Ελληνική χρηστομάθεια, οί κοινότεροι ποιηται καί 
λογογράφοι, ανάλογοι μέ τάς δυνάμεις των παίδων, ή άσκησι; των 
τεχνολογικών καί συντακτικών κανόνων, αυστηρά καί υπερβολική 
ίσοι;, αριθμητική, ή γ ε ω γ ρ α φ ία ,Ε λ λ η ν ικ ή  ιστορία, ή Γαλ
λική καί ’Αγγλική γλώσσα, αύτά εΤναι μέ /ρ ι τοϋδε τά μαθήματά 
μας.»

Κ αί είς τούτο λάμπει ή όρθή κρίσις τού καθηγητού- 
διότι, άν καί ήναι πρόδηλον δτι τά  μ α θ ή μ α τα  πρέπει 
νά άναλογώσι μέ τάς δυνάμεις των μαθητώ ν, πολλοί, 
μ ’ δλον τούτο, εύ/ογημένοι διδάσκαλοι ζητούσι πάντο
τε τά  ύψηλά- καί δέν ε’ξεύρει τ ις  άν πρέπη νά γελοί ή 
νά κλαίη βλέπων πολλάκις πα ίδα ς, οίτινες τ ίποτε άκό- 
μη δέν έννοούσι, σπουδάζοντας τούς πολιτικούς λόγους 
τσύ^Δηαοσθένους ή τούς φιλοσοφικούς διαλόγους τού 
Πλάτωνος ! 1 ο ιαυται παρακαιροι και ανάρμοστοι σπου- 
δα ί, άντί νά άναπτύσσωσι, νά φωτίζωσι, καί νά έκτεί- 
νωσι τό πνεύμα, συγχέουν μόνον, σκοτίζουν, καί συ
στέλλουν αύτό, εμπνέουν ό χ ι έρωτα, άλλ’ ά π έχθε ια ν  
πρός τάς Μούσας, ή, τό χειρότερον, γεννώσι τούς οίη- 
ματίας σχολαστικούς.

'Ω ς είς πασαν άλλην βιωτικήν θέσ ιν , παρομοίως 
και είς την διδασκαλικήν, άπαντώ νται περισσαί δυσκο 
λίαι. ’Ιδού πώς εκφράζεται περί τούτου ό κύριος κα
θ η γ η τ ή ς —

»πιναλαμβανομενας, δια τά ; οποία; οι πλειότεροι χάνουν τήν συν
έχειαν των μαθημάτων, καί μένουν δπίσω άθυμοϋντε; καί άπε- 
γνωσυ.νοι. Οσακι; προσεκαλέσαμεν τήν προσοχήν τών πατέρων 
εμαθομεν οτι ησαν αυτοί οί αίτιοι τών ελλείψεων τούτων. Βλέ- 
πομεν α λοτε μειράκιά κάμνοντα καλά; προόδους, νά μα ; φευγω- 

~ 1 Χ) αΧί"> ξ̂ ων περιστάσεις, διότι είναι κατ’ ατυχίαν οίκων μι- 
μβν υιοι και οιοτι ή κοινωνία μα; Ινταΰθα ολίγα; ε’λπίδα; καί 

Β-ήνΛ,,Γ^°σ^ εΐ/ω? αί,·οι^ ? ε ί ;  τού; κόπου; του σπουδάζοντο;· μας 
ί Κ 1 μίνουσι περί ήμα; ολίγοι. Παλαίομεν, πρδΓτού- 
νεοεία'"τοΓ<1' 15 εστΡα!-,·ί/·ενα’> άναγώγους, καί πολλά; δυσ- 
νασκττν.'ΐέ 1λ ?' αν ®'ν άπ,ΐνδήσαμεν, καί μένωμενευ-

κ.κί εί; π ολλούΓ εύ^/Γ ολΚ α ς’ ο?Γ° 6?~,λ“μεν εύΤνω!Χονο?ντε?

·γ.<Αης, οιτιν,ς φιλοτιμώ; προλαμβάνουν τά ; νρείας μα; κα 0νι

^  τ
σ τ ά ^ Τ -  κα -τ°1 άλη^ ' στά^ ν μ ί«  παρι-

τανει ο διοασκα/.ος- τα τής σχολής, ώς ε’νταύθα  περί-
γράφονται, κακώς έχουσι, καί, τ ό χειρότερον, θέλουν
¿,ακολουθειν εις την αυτήν ε’λεεινήν θέσ ιν , ενώ ε’ξακο-

λουθεί το αυτο ελεεινόν σύστημα' τοντίστιν, ένώ κατά 
πάσαν ημέραν του ενιαυτου ¿μπορούν νά είσέρχωνται 
και νά είερχωνται οι βουλομεν οι μ α θ η τα ί. Πως είναι 
δυνατόν να μην ύπάρχη μεγίστη  συγχυσις καί άνωμα- 
λ ια  εις τα ,ιν  μαθητώ ν, εκ τ^ν  μελών της οποίας ό μέν 
ε’μβήκε τούτον, ό δέ τόν παρελθόντα, ό δέ τόν προπα- 
ρελθοντα μήνα ; είς τάξιν, δπου άδιακόπως άλ.λοι έρχον
τα ι, και άλλοι αναχωρούν, κα τ’ αρέσκειαν; Δέν ήθε- 
λεν ε ίσ θα ι πολύ τακτικώτερον νά ϋπάρχωσι προσδιω- 
ρισμεναι τινες εποχα ι, απα ξ  ή δίς τού ¿νιαυτού, κ α θ ’ 
άς μονας να εμβαίνωσι ν.οι μ α θ η τα ί, καί νά σ χημ α- 
τ ιζω ντα ι ν^αι ταςεις ; Δεν έπρεπε να ύπάρχη καί προσ- 
διωρισμ,-νη τ ις  σειρά μαθημάτω ν, τήν έπο'αν νά διίρ- 
χω ντα ι ο: σπουδάζοντες, κατά μέρος ή ε'ξ ολοκλήρου, 
άναλόγως τών περιστάσεων ένός έκάστου ; Π αντού ε ί
ναι ωφέλιμος ή ευταξία, καί βλαβερά ή συγχυσις- άλλά 
προ̂  πάντων εις τα σχολεία. Α ί γνώσεις δεν πρέπει 
να ρίπτω νται σωρηδόν όπου καί δπως τύχη , άλλά ν ’ άπο- 
ταμιευωνται εις τα προσφυώς ήτοιμασμένα πνεύματα 
τακτικώς ή μ ια  κατόπιν τής άλλης, τοιαύται τήν πο ι
κιλίαν και τοσανται τον αριθμόν, ώστε νά συναπαρτί- 
ζωσι τελείους κατα τό μάλλον καί ήττον άνδρας.

Προβαίνων ό κύριος Σακελλάριος όμ ιλεί δι^ξοδικώς 
π^ρι τής εν Σμύρνη συνήθειας τών όπωσούν εύκαταστά- 
των, νά π ;μ.πωσι τά τέκνα των είς σχολεία  ιδιαίτερα, 
προτιμώντες αυτα, οη/.ονοτι, τής δημοσίου Ευαγγελικής 
Σχολής. Και τωόντι κατά τούτο μάς φαίνεται δύσκο- 
λον να δικαιολογηθωσι- διότι, αν μέν ή Ευαγγελική  
¿-χολη ηναι ηδη καλη καί άξία ¿μπιστοσύνης, δ ια τί νά 
μη στέλλωσιν είς αυτήν τά τέκνα των ; άν όμως δέν 
ήναι^όποια πρέπει, τούτο πόθεν προήλθε; β έβ α ια  ε’κ 
της αμέλειας αυτών παλιν τών εύκαταστάτων- δθεν ή 
ούτως ή άλλ’ως δ 'ν  ¿μπορούν ν’ άθωωθώσιν. Ά λ λ ’ άς 
άναγνώσωμεν τάς όρθάς παρατηρήσεις τού καθηγητού-

« Και ποιοι αραγε δίκαιοι λογοι γεννούν ενταύθα τήν προτίμη- 
σιν τών πολλών ιδιαιτέρων σχολείων, καί τήν ολιγωρίαν μια ; δη
μοσίου σ χο λ ή ;; Αέν είναι βέβαια λόγο;, δτι οί πολϊται εΤδον 
μεγάλους καρπού; άπό τά^ίδιαίτερα, διότι ουτε οί λογιώτεροι Έ λ -  
, ηνε; εςηλθον  ̂απο τοιαυτα, ουτε οί λογιιυτεροι τών Σμυρναίων 
υφνντσαν, αφοτου οί παϊδε; των διδάσκονται είς τοιαυτα. Τήν 
σημερ'ν επειτα χρειάζεται παιδεία άνωτέρα καί τακτικωτέρα- άλ
λα εγκύκλιος παιδεία άνωτέρα απαιτεί Οχι ολίγου; διδασκάλου;, 
ικανούς καθένα εις εΤδό; τ ι μαθήματος ή γλώσσης. Ό  διδάσκων 
αναγκμ να γνωριζη^ κατά βαθο; καί καθ’ δλα; τά ; όψεις τδ είδό; 
του, δια να έκλέγη^άσφαλώ; τ ’ αναγκαιότερα καί καλήτεοα, καί ν ί  
Γ“ ΡιΤΓανί> αύτ* **? τ°ν μαθητήν φυσικώτερα καί σαφέστερα. 
Αλλά μικρό; πατέρων άριθμό; δέν ήθελεν έπαρκέσειν εί; πολ

λούς^ διδασκάλου; τοιοότους. Δέν είναι λόγος ολιγωρίας, ότι οί 
δημόσιοι είναι όλιγώτερον ήναγλασμένοι νά δεικνυωνται κολακευ
τικοί και Υπηρετικοί. . . Τδ υπόδουλον καί κολακευτικόν, είς τάς 
θεσει; πασα; απρεπές, είς τήν διδασκαλικήν ήθελεν είσθαι παντά- 
πασιν αναξιον και άν συγχωρηθη νά μεταβώμεν άπδ μικρότερα 
εις μεγαλητερα βλεπομεν είς τήν ιστορίαν μάλιστα τών προγόνων 
μας, δτι οί αοιδοι εκείνοι της Ιω ν ία ; καί τών άλλων τόπων, οίτι- 
νε; ανέπτυξαν το πνεΰμα τοϋ 'Κλληνικοΰ λαοϋ επί τη ; βαρβαρό- 
τητο;· οί ποιηται, οί δημηγόροι, καί οί σοφοί, οίτινες άνεβίβασαν 
αυτο ει; το μέγα υψο; τοϋ πολιτ.σμοϋ, ήσαν άνδρε; οί πλεο* άνε- 
ξαρτητοι. 1 δ κολακευτικόν καί υπόδουλον, καί το άγυρτιχδν δμοϋ 
ανήκον εί; τους σοφιστάς. Τωόντι, δ ίεροκήρυξ, δ ήθικολόγος, I
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(.ήτωρ, δ δημοσιογράφος, πας δστις καλλιεργεί τον νοΰν καί την 
καρδιαν του ανθρώπου, δ’σω μάλλον είναι ανεξάρτητος, τοσιρ μάλ
λον ενεργεί είςτας ψυχάς άξιοπρεπως και δραστηρίως.»

’Ε ξετά ζετα ι άκολούθως, άν τωόντι εις την δημόσιον 
σχολήν ύπάρχη μεγαλη'τερος κίνδυνος η θ ικ ή ς  διαφθο- 
ράς- καί εδώ πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ε ις  τα  δημο

σ ία  σχολεία , ε’πειδή ή συρροή είναι καί πολυπληθέστε
ρα καί ποικιλωτέρα, ή3-ελεν ε ίσ θ α ι τωόντι μεγαλητε- 
ρος καί ό φόβος, άν δεν ε’λαμβάνοντο άνάλογα προφυ
λαχτικά  μέτρα. Το πρώτιστον δε καί δραστικώτατον με- 
τρον πρόςέμπόδιον τήςάπό  κακοήθεις π α ϊδα ς προερχόμε
νης διαφθοράς είναι β έβ α ια  τδ νά ένασχολώνται άπαν- 
τες οί μ α θ η τα ί ΰπδ τά  δμματα των διδασκάλων, οσας 
ώρας μένουν εις  το σχολεΐον, μηδέποτε άφινομενοι ε’ν άρ- 
γ ία  ή μοναξία. Τοότου δέ προ χρόνων ουτω γινομένου είς 
τήν Ε υαγγελικήν σχολήν,(ώς μάς ειδοποιεί ό προκειμε- 
νος λόγος), επετα ι φυσικά οτι οί ώς προς τοϋτο φοβοι 
του δημοσίου είναι κα τ’ ευτυχίαν χωρίς βασιν. ’Α λ
λά, καί άν ΰπήρχον ελλείψεις, άν δεν έγίνετο αύστηρώς 
ήάπα ιτουμ ίνη  ε’παγρυπνησις, άν ό διοργανισμος ε’χρεια- 
ζετο βελτίω σιν, ή άν οί διδάσκαλοι δεν ήσαν ίκανοί, 
μήπως το δημόσιον, ε’κ του οποίου έξαρτάται ή Ε υ α γγε
λική Σ χολή , δεν έχ ε ι τδ δικαίωμα καί τήν ίσχύν να 
φροντίση περί τούτων όλων, καί νά καταστήση τήν 
σχολήν όπο α οφείλει νή ήναι ; Ά ν  άρκοίντως η’σθα- 
νόμεθα τήν άνάγκην εκπα ιδευτικό ' καταστήματος άξιου 
τή ς  ε’ποχής ε’ν ή  ζώ μ-ν, α ί πολυποίκιλτοι καί παράλογοι 
άφορμαί καί προφάσεις ήθελον ευθύς λειψήν, καί 
ά παντες ήθέλομεν όμοθυμαδόν ε’κτείνειν χεΓρα β οή θει
ας πρός άνόρθωσιν τής μόνης δημοσίου σχολής μας.

«Ά λλ’ εν Σμύρνη,» ώς λέγει έξακολουθών δ άρχιδιδάσκαλος,
« υπάρχει μεν κατάστημα λαμπρόν, τιμών ίκανώς τούς πολίτας, 
δίπου καταφεύγει δ νοσών ξένος και ενδεής, καί θεραπεύει το σω- 
μά του- κατάστημα δέ δημόσιον, 5που νά προσφεύγη δ πάσγων 
λαος διά τήν αμάθειαν, δεισιδαιμονίαν καί ψαρέάρωσιν, και νά 
θεραπεύη τήν ψυχήν του, δπου νά αορφονεται δ ίερευς, δ έμπο
ρος, δ δημογέρων, κα\ δ πατριώτης, ¿που νά πλάττεται δ ιταϊς καί 
δ νέος Χριστιανικώς, Έλληνικώς και Εύρωπαϊκώς, ακόμη δεν 
υπάρχει ευπορον καί σταθερόν. Παίγνιον τής τύχης καί των πε
ριστάσεων στέκει Ίούτο οικοδόμημα άμχαΐον ευλαβών χειρών, 
ολιγωρούμενον καί έτοιμόρροιτον. Τ ά  παθη του σιόματος, αισθητά 
εις δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας, καί είς τάς κατωτέρας περισ- | 
σότερον, κινούν δλων τήν συμπάθειαν καί συνδρομήν πάνδημος 
λοιπον συμπάθεια περιθάλπει καί διατηρεί το νοσοκομείου- αλλά 
τά πάθη του πνεύματος δεν προσβάλλουσι τάς αισθήσεις τών πολ
λών. Οί αμαθείς, προληπτικοί, καί δεισιδαίμονες, πάντοτε σχε
δόν αποδίδουν είς παν άλλο παρά είς έαυτούς τάς δυστυχίας των, 
καί είς τήν κατάστασιν του πνεύματός των αναπαύονται. Η 
ανάγκη τής θεραπείας τών τοιούτων παθών είναι είς δλιγωτερους 
αισθητή, ίσους περιστάσεις καί φύσεις άπήλλαξαν άπο τοιαϋτα 
πάθη, τούς ύγειαίνοντας διανοητικώς καί ηθικώς, τούς αληθώς 
ανήκοντας είς άνωτέρας τάξεις.»

Κ αί ή ιστορία καί ή πείρα, μάς οιδάσκουσι μέ πά
σας δυσκολίας άντιπαλαίουν οί προσπαθοϋντες να φω- 
τίσωσιν απαίδευτους λαούς, καί βλέπομεν μάλιστα ότι τά 
κύριώτερα προσκόμματα άντιβάλλουν αυτοί εκείνοι, τών 
οποίων ζη τείτα ι ό φωτισμός. ’Αλλά τοϋτο δεν πρέπει 
νά μας ε’κπλήττη. Δ ιότι καί ό πένης α ισθάνεται 
τήν άνάγκην τοϋ πλούτου, καί ό νοσών γνωρίζει τάς

απολαύσεις τής υγείας, καί ό άτιμος εννοεί τήν ωφέλει
αν τής ύπολήψεως, καί ό αφανής καί άδύνατος κ α τα 
λαμβάνει καί π ο θ ε ί τούς καρπούς τής δόξης καί τής 
δυνάμεως- άλ.λ’ δ α μ αθής αγνοεί, καί ουδ’ ε’μπορεί νά 
γνωρίση, τ ά  πλεονεκτήματα τής μαθήσεως- οί οφθαλ
μοί του είναι κεκλεισμένοι, καί τά ώτά του πεφραγμενα, 
ώστε δεν βλέπει τά  κάλλη των Μουσών, ούδ’ άκουει 
τήν γλυκυτάτην αύτών φωνήν. "Οταν λοιπον ό φιλοπα- 
τρις ή ό φιλάνθρωπος, άπο α ισ θ ή μ α τα  φερόμενος γεν - 
να ία  καί αφιλοκερδή, ζητη  νά μεταδωση τά  ά γ α θ α  τή ς  
πα ιδείας είς λαόν ό οποίος τά  στερείται, άπαντα  ψυ
χρότητα , άδιαφορίαν, ή καί περιφρόνησιν. “  Ο ί άμα- 
θ ε ΐς , προληπτικοί, καί δεισιδαίμονες, επαναπαύονται 
ε ίς τήν κατάστασιν τοϋ πνεύματός των.” Ευδαιμονίαν 
τρόπον τ ινά  στοχαζόμενοι τήν άγνοικν, ούχί μονον δέν 
αγω νίζονται προς έξάλειψιν αυτής, αλλά καί πολλάκις 
κρίνουσι περιττόν καί μωροϋ ίδιον τον ε ίς  άποκτήσιν 
τής πα ιδείας άπαιτούμενον κόπον. "Ε πετα ι άρα, δτι, 
δ ιά  νά έξαπλωθώσι τά  φώτα είς κοινωνίαν ή όποια τά  
στερείται, άνάγκη πάσα οί όπωσοϋν πεφωτισμένοι να 
καταβάλω σι πολλούς κόπους, νά κάμωσι μεγάλας θ υ σ ί
ας, νά δείξωσι γεννα ίας καί ά γ α θ ά ς  ψυχας. Κ αι 
κατά τοϋτο έχουν οί Σμυρναίοι οίκείον παράδειγμα τον 
αοίδιμον ε’κείνον άνδρα, δστις, διά τής συνδρομής και 
δεξιάς φύσεως καί δεξιών περιστάσεων φθάσας είς υψη
λόν βαθμόν σοφίας, κατεδαπάνησε τήν ζωήν είς συνε
χ ε ίς  κόπους υπέρ τοϋ φωτισμοϋ τών ομογενών, μέχρι 
τελευταίας πνοής είς βαθύτατον γήρας ε’ξακολουθών 
νά ποτίζη  καί νά ζωογονη μέ τους ιδρώτας του την 
δόξαν τήν οποίαν άπέκτησε. Τοιούτου παραδείγματος 
πόσοι τών ε’ν Σμύρνη θέλουν φανήν μέχρι τινός οί μ ι 
μητοί, ένώ μάλ ισ τα  πρόκειται λόγος περι αυτοϋ εκείνου 
τοϋ σεβασμίου καταστήματος, δπου ε’δ ιδ α χ θ η  τα σ το ι
χ ε ία  τών γνώσεων ό προειρημένος μέγας άνήρ, ό χρονος 
θέλει το δείξειν.

Τ ά  δριά μας δέν συγχωρούν ά ν ά π τυ Ά  πλατυτέραν 
τών φρονημάτων τοϋ κυρίου καθηγητοϋ- άλλ ε’λπιζο- 
μεν δτι ο ψυχρός υπολογισμός, ή αδιαφορία προς τα 
δημόσια, ή π.-ριφιλαυτία, ε’ν Ινί λόγω, καί χαμερπης 
ιδιοτέλεια, τήν οποίαν μάς λέγει δτι γέννα κάποτε ό 
άνώτερος πολιτισμός, δέν έμόλυνεν είσ ίτι έπι τοσουτον 
τήν κοινωνίαν μας, ώστε ν’ άποβώσιν α ί προτροπαι 
του ώς χαλκός ήχών καί κύμβαλον άλαλαζον.

Τελειόνοντες, λέγοαεν μετ’ αυτού ίτ ι  υπάρχουν εν Σμύρνη ά /- 
δρες πεφωτισμένοι περισσότεροι παρ’ άλλοτε. Ά λ λ  δ Παντολε- 
ων μεν Σεβαστόπουλο?, και εύγενεΐς τινες Σμυρναίοι περι τάς άρ- 
χάς τού παρελθόντος αΐώνος, άπο μόνην τήν συμπάθειαν της ευ— 
λαβεία; καί το απλούν φώς της θρησκείας δδηγούμενοι, επαλαι- 
σαν γενναίως εναντίον τοσούτων εμποδίων της τοτε ψαρβαροτη- 
τος, καί Ιθυσιάσθησαν, έμπορώ νά εΐπιο, διά ν ανεγειρωσι και 
στερεώσωσι ταύτην τήν σχολήν. Περί τά  μέσα δετού Ι θ  . αιωνος, 
δποτε προ πολλοΰ άνέτειλεν δ πολιτισμός εις τήν ανατολήν, δπό- 
τ* τά  εμπόδια κατήντησαν ασήμαντα, δπότε οί πολΐται τρέχουν 
το /α ίω ς άνω καί κάτω διά γράμματα, δύναται νά είπη^ τις, ότι 
άνορες της Σμύρνης με πολιτισμόν καί φωτα βλέπουν εμπροσθέν 
των το άρχαΐον τούτο οικοδόμημα ολιγωρούμενον, χωρίς συμπά
θειαν καί πόνον της καρδίας τω ν ;
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Χ Ι Ο Υ ,

Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Μ Ε Σ Α Ι Ω Ν Α .

Άγνοια τών περί τής Χίου κατά χιλιετές διάστημα. Ή  Χ ί
ος κυριεύεται δπο τού Τσαχα, καί παλιν ελευθερούται. Καταπορ- 
θεΐται υπό τού Δομίνικου Μικέλη. Κυριεύεται δπό τών Βενετών. 
Λοιμός Ιν Χίω. Υ ποπίπτει εις τούς Λατίνους. ’Επανέρχεται ύπό 
τούς Βυζαντινούς αύτοκράτορας. Παραχωρεΐται είς τον Ζαχαρίαν 
Βενεδέτον. 'Ο  Ανδρόνικος εκστρατεύει κατά τών διαδόχων τού 
Βενεδέτου. Οί Γενουήνσιοι κυριεύουσι τήν Χίον. 'Ο  Ζυβός εκ
στρατεύει άνωφελώς κατά της Χίου. Πολιορκεΐται ή νήσος ύπό 

τού Βενετού Πισάνη (ΐ3ω).

Α ί Χ ιακαί άρχαιολογίαι τοϋ άοιδίμου Κοραή φθά- 
νουσι μέχρι τέλους τής πρώτης άπο Χριστοϋ έκατονταε- 
τηρίδος· τά  δέ νεωστί έκδοθέντα Χ ιακά τοϋ ιατρού ’Αλε
ξάνδρου Μ. Βλαστού άρχονται κυρίως* άπό τών τελευ
ταίων χρόνων τής ένδεκάτης- δθεν μένει κα τά  δυστυ
χ ία ν  χά σ μ α  πλατύτατον είς τήν ήδη ε’γνωσμένην ισ το
ρίαν τής νήσου Χίου. Κ ατά  τό μακρόν διάστημα μ ιας 
ολοκλήρου χιλιετηρίδος εύρίσκομεν μόνον, δτι τό 253 
εμαρτύρησεν είς αυτήν ό ά π ’ ’Αλεξάνδρειάς άγιος ’Ισ ί
δωρος, καί δτι πρός τά τέλη τής τετάρτης έκατονταετη- 
ριδος ήκμασε Χ ίος ιατρός, Α ισ χ ίν η ς  ονομαζόμενος. 
Αλλά πότε ή Χ ίος ε’δ έχθ η  τήν Χ ριστιανικήν θρησκείαν, 

— άν ΰπίφερε πολύ ή ολίγον κ α τά  τόν ¿πί Δεκίου καί 
Διοκλητιανοϋ διωγμόν τών Χ ριστιανώ ν,— άν ε’πενεμήθη 
καί τήν νήσον ό είς τό Γραικικόν κράτος ε’πισκήψας 
τρομερός λοιμός (558 ),— άν ε’π ειράχθη  δτε ό στόλος 
τών ’Αράβων, κυριεύσας τήν 'Ρόδον (653) ,  κατεπόρθη- 
σεν δλ α ςτά ς Κυκλάδας, ή δτε ό 'Ροβέρτος Γισκάρδος, 
πολεμών τόν αύτοκράτορα τών 'Ρω μαίο« Ά λ ε ξ ιν  Κομνη- 
νόν, ¿λεηλάτησε τά ς  νήσους τοϋ Α ιγαίου Π ελάγους 
(1084),— ταϋτα παντάπασ ιν άγνοοϋμεν.

Το 1093, Τοϋρκος άντάρτης, Τ σ α χ ά ς  ονομαζόμενος, 
συναθροίσας τεσσαράκοντα πλοία, καί είσαγαγώ ν ναύ- 
τα ς  εμπείρους, ¿κυρίευσε τήν Φ ώκαιαν, τά ς  Κλαζομε- 
νας, τήν Μ ιιυλήνην, καί τήν Χίον. Μ αθών τά ς νί- 
κας του ό Κωνσταντινουπόλεως αΰτοκράτωρ, έστειλε κα τ’ 
αυτοϋ ικανόν στόλον καί στρατηγόν Ν ικήταν τόν Κα- 
σταμονιτην, δστις, συγκροτήσας μάχην μετά τοϋ Τσα- 
χ ά , ¿νικήθη χά σ α ς καί πολλά πλοία. Ό  βασιλεύς, 
ειδοποιηθείς περί τής ήττης τοϋ Κ ασταμονίτου, έξώ- 
πλισεν άλλον στόλον, τοϋ οποίου άνηγόρευσεν ηγεμόνα 
Κωνσταντίνον τόν Δαλασσηνόν, άνδρα μαχιμώτατον καί 
συγγενή του ¿κ μητρός. Ούτος, άμα φθάσας είς τή ν  
Χ [ον, κατέστρεψε τε ίχο ς τ ι, καί τόσον τρόμον ένέπνευ- 
σεν εις τους Τούρκους, ώστε άπελπισ θέντες ήρχισαν 
να ¿πικαλώνται τό Ιλεός του. ’Α ντί δμως νά ώφελη- 
θ η  άμεσως άπό τήν έπ ιτυχ ίαν  ταύτην, καί ν’ άλωση 
το φρουριον, αφήκε τόν καιρόν νά παρέλθη ε’ν άπραξία. 
Οί Ιοϋρκοι ε’ν τω μεταξύ, νέον τε ίχος άνοικοδομήσαν-

Αϊγομεν κ υ ρ ί ω ς -  διότι παρατηρεί δ συγγραφεύς, δτι, « δσον 
ανήκει την παλαιάν ιστορίαν τής Χίου μέχρι μιας Ικατονταετηρί- 
δος μετά Χρίστον, μας έδωκε μέγα φώς ή Χιακή αρχαιολογία τού 
«οιδιμου Κοραη- ταύτην ήκολουθήσαμεν απ’ «ρχής μέχρι τέλους 
της Ιποχης τάύτης α υ τ ο λ ε ξ ε ί · ” με τινας αφαιρέσεις, προσ- 
θηκας, καί άλλαγάς.

τες, επροσμενον βοήθειαν παρά τοϋ ε’ν Σμύρνη τότε 
1 σ α χά , οστις, εςοπλισας τόν στόλδν του, καί παραλα

βών 8000 Τούρκους, ¿βάδιζε κατά τής Χίου. ΓΙλη- 
σ ιασας δέ είς τήν νήσον, άπήντησε περί τό μεσονύκτιον 
ιον εχθρικόν στολον, οστις ε ίχ ε  μέν έπ ίτηδες ¿κπλεύ- 
σειν είς άπάντησίν του ύπό τόν ναύαρχον ΤΩπον, άλλ’ 
υπέρμετρα φοβηθείς ε’πέστρεψε πάλιν είς τήν Χίον, καί 
ηραςεν εις τον λιμένα. Ο I σ α χά ς ήκολούθησε κατό
πιν, καί στρατεύματα τήν επαύριον ά ποβιβάσας, ικ α 
νήν βλάβην ε’προξένησεν είς τούς Γραικούς. Έ μ β ά ς  
οε και εις τον λιμένα μετα τοϋ στόλου, ¿κυρίευσε μερι
κά πλοία, και ήθελε κυριευσειν καί τά  λοιπά, ¿άν δέν 
άπεμακρύνοντο τής άκτής μόλις καί μετά β ία ς . Προσ- 
καλεσας επομένως είς συνδιάλεξιν τόν Δαλασσηνόν, 
ε’ςηγησε τό α ίτιον τής πρός τούς 'Ρωμαίους εχ θ ρ α ς  του, 
και έπροτεινε νά γένη έγγραφος συνθήκη μεταξύ των. 
Αλλ ο Δαλασσηνος, καλώς γνωρίζων δτι ουτε π ίσ τ ις  

ούτε ειλικρίνεια ύπήρχεν είς τόν Τ σ α χ ά ν , είπεν είς αυ
τόν μετά παρρησίας δτι δέν ήδύνατο ποσώς νά συγκα
τάνευση είς τά  προβλήματά του. “  Ά λ λ ’ ε’π ειδή ,” 
επροσθεσε, “  περιμένεται ό Δούξ ’Ιωάννης, ό γυναικά- 
δελφος τοϋ Αύτοκράτορος, μετά πολυαρίθμου σ-ρατοϋ 
πεζικοϋ καί ναυτικοϋ, άς άκοίση ¿κείνος τούς λόγους 
σου- και τότε διά τής μ εσ ιτείας αυτοϋ ε’μποροϋν νά λά- 
βωσι τέλος αί μετά τοϋ αύτοκράτορος σ πονδα ί.” Κ αί 
τωόντι, ο αΰτοκράτωρ γνωρίζων τά  προτερήματα τοϋ 
Ιωαννου ε ίχ ε  πέμψειν αυτόν διά νά διώξη τούς Τούρ

κους εκ τής Χιου. Ά λ λ ’ ό πανούργος Τ σ α χ ά ς , τυχών 
την επαύριον οϋριον άνεμον, άπίπλευσεν είς τήν Σμύρ
νην διά  νά συνάξη ν.'ας δυνάμεις. Ό  Δαλασσηνος 
ομως ταυτην τήν φοράν δέν έκάθητο άργός, διότι συν- 
αθροισας πολλήν δύναμιν συνεκρότησε μ ά χη ν, ¿νίκη
σε τους Ιουρκους, καί ¿κυρίευσε τό φρούριον, ε’ν Σμύρ
νη ετ ι τοϋ Τ σ α χ ά  διατρίβοντος. ’Απέπλευσε μετά 
ταυτα είς τήν Μ ιτυλήνην, άφοϋ ήσφάλισε τήν Χίον δ ι’ 
ικανής φρουράς- ό δέ Τ σ α χ ά ς  προσκληθείς είς συμπό. 
σιον παρα τοϋ Σουλτάνου Κ λ ίτζ—άρσλάν (σπαθήρους Δ έ
οντος) ε’σφάγη, άφοϋ κατετάραξεν ικανόν χρόνον τό 'Ρ ω 
μαϊκόν βασίλειον.

Μ όλις ήσύχασεν ή Χ ίος, καί οί σταυροφορικοί πό
λεμοι τήν ¿ρριψαν είς νέας τα ρα χά ς καί μεγάλας δυσ
τυχίας. Τό 1124, νικητής έπιστρέφων ¿κ τής Τύρου 
5 ναύαρχος τοϋ Βενετικού στόλου Δομίνικος Μ ικελης, 
άφοϋ κατεπόρθησεν δλας τά ς  Κυκλάδας, έπ 'σκηψεν ώς 
κεραυνός καί είς τήν Χίον, διά πυρός καί σιδήρου αύτήν 
διελθών, καί άνδρας καί γυνα ίκας άνδραποδίσας. 'Ι κ α 
νόν μέρος τοϋ χειμώνος διέτριψεν είς αύτήν μετά τού 
στόλου, έπε ιτα  δ’ ¿πέστρεψεν είς τήν Βενετίαν, ψέρων 
όμοϋ καί τό άκέφαλον σώμα τοϋ άγίου ’Ισιδώρου, τό 
οποίον κατετέθη  είς τον ναόν τοϋ άγίου Μάρκου. Μ ε
τά  δέ περίπου 500  έτη  (1622) Γραικός τ ις  μετέφερε 
κλέψας καί τήν κεφαλήν αΰτοϋ είς τήν Βενετίαν, δ ι’ « 
μάλιστα δαψιλώς άντημείφθη αυτός καί τά  τέκνα του.

Τό 1171, διαφοράς έχουσα ή Βενετία μέ τόν αιΐτο-
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κράτορα Μανουήλ Κορινηνόν, έπεριψε στόλον δυνατόν εις 
τό Α ιγαίου Π έλαγος έκ πλοίων 120, ύπό την οδηγίαν 
τοΰ Δ όγη Β ιτάλη Μ ικέλη Β’. Ουτος, πρέσβεις άπο- 
στείλας εις τό Βυζάντιον, έκυρίευσεν ε’ν τω ριεταξύ την 
Χ ίον, δπου άπεφάσισε καί νά έκχειαάση περιμένων αυ
τούς. Ά φοΰ δε οί απεσταλμένοι, διατρίψαντες όλιγον 
εις  Κ ωνσταντινούπολή, τίποτε δεν κατώρθωσαν, έπαν- 
ήλθον είς την Χίον, δπου ευρον τρομερόν πάνώλη άνη- 
λεό3ς θερίζουσαν τόν στρατόν, ώστε καί νά ύποπτευθώ- 
σιν δτι οί Γραικοί είχον φαρμακεύσειν τα  φρίατα. Το- 
σον πλήθος άπέθνησκεν, ωστε οί Βενετοί, μή έχοντες 
πλέον ναύτας νά κυβερνώσι τά  πλοϊά των, έκαιον αυ
τά διά  νά μή τά  άφήσωσιν είς τάς χε ίρας των Γ ρ α ι
κών. Τέλος, προχωρούσης ετ ι μάλλον της ολέθριου ε’πι- 
δημίας. ήναγκάσθησαν νά άποπλεύσωσιν είς τήν Βε
νετίαν ριετά δεκαεπτά μόνον πλοίων.

Τό 1204 έκυρίευσαν οί Λατίνοι την Κωνσταντίνο ύπο- 
λιν, καί κατείχον αύτήν μέχρι τοΰ 1261. Κ ατα  το 
διάστημα τοΰτο οί μεν Γάλλοι έδέσποζον είς την Β ιθ υ 
ν ίαν, Θράκην, ολην την κυρίως Ε λ λ ά δ α , καί τά ς μεγί- 
στας νήσους τοΰ Α ιγαίου Πελάγους. Ο ί δε Βενετοι 
έξουσίαζον την Χίον, δλας σχεδόν τά ς Κυκλάδας καί 
Σποράδας, τά  παράλια της Π ροποντίδος καί τοΰ Εύξεί- 
νου Πόντου, καί άλλας πολλάς χώρας. Π οία  κα θα υ
τό οίκογέν;ια Βενετική έλαβε την ηγεμονίαν της Χίου, 
μένει όπωσοΰν ά β έβ α ιδ ν  ότι δμως ό Δούκας Β ατάτσης, 
ναυτικήν δόναμιν άποστείλας, ε’κυρίευσε την Χ ίο ;, Λέ
σβον, καί άλλας νήσους τοΰ Α ιγαίου Πελάγους, καί 
πριν άκόμη άνακτηθ/Γ τό Βυζάντιον υπό τοΰ Μ ιχα ή λ  
Παλαιολόγου, τοΰτο φαίνεται αναντίρρητου. Άφοΰ δέ, 
τελευταίου, επανήλθε πάλιν είς τά ς χεΓρας των Γ ρ α ι
κών τό σκήπτρου τη ς ’Ανατολής, ό αυτοκράτωρ διεμοι- 
ρασεν είς τούς διαφόρους άρχηγούς τό τρίτον τη ς κατα- 
κτηθείσης χώρας. ’Ε κ  τούτων είς ητο καί ό Β^νεδέτος 
Ζ α /α ρ 'α ς , δστις έλαβε πρός άποζημίωσιν την Χίον, 
άναγορευθείς προσέτι καί άρχιναύαρχος καί μέγας κον- 
τόσταυλος (1298), ε’πί συμφωνία νά την έξουσιάζη διά 
δέκα έτη χωρίς νά πληρόνη κάνένα φόρον ε ίς  τόν β α σ ι
λέα, νά ονομάζεται δμως ή νήσος κτήμα ι»ΰ βασιλέως, 
καί νά ύψόνωνται ε’πί των τειχώ ν α ί βασιλικαί σημαΐ- 
αι, μετά δέ την δεκαετίαν νά άποδώση πάλιν την νήσον 
είς τό κράτος. Ύ π ό  την κυβέρνησιν τοΰ Ζαχαρίου τού
του ΰπέφερεν ή Χίος δίο ληστρικάς καταδρομάς, μίαν 
(1392) τόν τοΰ 'Ρογέρου άρχηγοΰ των Καταλάνων, καί 
άλλην την των ’Οθωμανών, η τις  ητο πολύ τρομερωτέρα, 
(1307). Ουτοι, άφοΰ κατακοάτος ε’νίκησαν παρά την 
Νικομήδειαν τόν στρατηγόν τοΰ Γραικικοΰ στρατοΰ 
Μου ζάλωνα, έστειλαν τριάκοντα πλοία νά λεηλατήσωσι 
τήν Χίον. ’Από τούς κατοίκους οί μη προφθάσαντες νά 
σωθώσιν είς τό φρουρίου, δλοι κατεσφάγησαν· τετρα
κόσιοι δέ περίπου, έπ ιβ ιβ ά σα ντες είς τεσσαράκοντα 
πλοιάρια γυναίκας καί τέκνα καί δσην ήδυνήθησαν νά 
διασώσωσι περιουσίαν, ε’ναυάγησαν πρός έπίμετρον τής 
συμφοράς παρά τήν νήσον Σκυρον.

Μολονότι δ ιά  δέκα μόνον ε’νιαυτούς ε’χάρισεν ό β α 
σιλεύς τήν νήσον είς τόν Ζ α χα ρ ία ν , οΰδ’ ουτος δμως 
μετά τήν παρέλευσιν τής πρώτης δεκαετίας, ούδ’ οί αύ- 
τοΰ υιοί καί διάδοχοι Μ πενέτος καί Μ αρτίνος, μετά  
τήν παρέλευσιν άλλων "άκολούθως, έξετέλεσαν τά  συμ- 
φωνηθέντα· άλλά πανούργως πα ίζοντες τόν βασιλέα 
ε’λάμβανον πάντοτε νέων ε’τών προσθήκην πριν παρελ- 
θω σ ι τά  πα λα ιά , έργω μεν χαιρόμενοι αύτοί τήν νήσον, 
λόγω δέ ώς κτήμα βασιλικόν αύτήν κατέχοντες. Έ π ι  
τέλους, δ ιά  τής παρακινήσεως πλουσίου τινός και δυνα
τού Χίου τοΰ Κ αλοθίτου, ε’στάλθησαν ε’κ Κωνσταντινου
πόλεως δ ια τα γα ί πρός τόν Μαρτίνον νά παύση όχυρονων 
τήν νήσον, καί νά δ εχ θ η  άλλας συνθήκας, μέ απειλήν 
δτι τήν απείθεια ν  αύτοΰ ήθελεν άκολουθήσειν άμεσος 
ε’κστρατεία. Ά λ λ ’ ό Μαρτίνος, άνήρ συνετός καί π α 
νούργος, δστις ήδη ε’φορολόγει τάςγειτονευούσας χωράς, 
περιεφρόνησεν έξίσου καί τά ς υποσχέσεις και τας άπει- 
λάς. Ό  Μ πενέτος, ε’κ τοΰ ε’ναντίου, διαφοράν Ιχω ν  μ ε
τά  τού αδελφού του διότι τόν ε ίχεν  άποστερήσειν 6000  
χρυσία, κατέφυγε πρός τόν βασιλέα, βοήθειαν ζητώ ν, 
καί πρόθυμος νά συνεργήση, κατά τοΰ άδικήσαντος 
αύτόν Μαρτίνου.

Ή το ιμ ά σ θ η  λοιπόν μετά μεγάλης λαμπρότητος καί 
πομπής στόλος 105 μεγάλων πλοίων, μ εθ  ου περι το 
φθινόπωρου τοΰ 1329 έξεπλευσεν ο Ανορονικος κα τα  
τής Χίου. Κ αί πρώτον μέν κλεισθείς ό Μ αρτίνος ε ίς  
τά  τε ίχ η  μέ όκτακοσίους στρατιωτας, έζητησε ν αντι- 
σ ταθη· άλλ’ άφοΰ ίδε τά ς μεγάλας δυνάμεις τοΰ βασι- 
λέως, καί άφοΰ μάλιστα  ένεχειρισεν εις του εχθρόν ο 
Μ πενέτος εν φρούριον πλησίον τοΰ άλλου κείμενον, άπελ- 
π ισ θ ε ίς  παρεδόθη χωρίς ουδεμιας συνθηκης. Μ όλις 
ιδον αυτόν οί Χ ίοι αιχμαλώτου, και ορμησαντες ηθελον 
εξάπαντος τόν φονεύσειν, άν ο Δομεστικος οεν επροφθα- 
νε νά τούς έμπυδίση. Ο δε βασιλεύς αυτόν μεν ονει- 
δίσας έρριψεν είς φυλακήν, είς δέ τήν γυναίκα  καί τά  
τέκνα καί τάς ύπηρέτιδας δλας εσυγχωρησε νά επαρω- 
σιν δσα Ιπ ιπ λ α  καί σκεύη πολυτελή ήδύναντο νά φέρω- 
σ ιν  είς τούς δούλους παρομοίως να σηκωσωσιν οσα 
ήδύναντο στρώματα καί τά π η τα ς και τα προς ύπνον 
αναγκαία , καί νά ύπάγωσιν δπου ήθελον. Ε ιπ ε  και 
είς τούς 800  στρατιώτας τοΰ Μαρτίνου οτι ησαν ελεύ
θεροι νά άναχωρήσωσιν, ή να μείνωσι μισθοφοροι τοΰ 
βασιλέως, καί έμειναν οί πλείστοι. Ά ντημειψ ε μετά 
ταΰτα τόν Καλ,όθετον πλ.ουσιοπαροχως, xat ηλευθερωσε 
τούς Χίους άπό τινας τών πολλών φορών. Μ ετα την 
άποκατάστασιν τών πραγμάτων, καλεσαςτον Μπενετον 
ό βασιλεύς, τόν είπεν δτι πρός ανταμοιβήν τον αφινει 
νά έξουσιάζη τήν νήσον, ε’πί συμφωνία ομως τα  μεν 
τε ίχ η  νά κρατώνται ύπό Γραικικής φρουράς, ε’κ δε τοΰ 
εισοδήματος τών 120,000 φλωρίων, (μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών είς φυλακήν τής νήσου άπαιτουμένων έςοδων), 
νά λαμβάνη αύτός μέν τό ήμισυ, ό δε βασιλεύς το άλ
λο ήμισυ. 'Τ α ύτην καί άλλας δτι γενναιοτέρας προσ- 
φοράς άποβαλών μετ’ οργής xou αγανακτησεως ο άνοη-
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τος Μπενέτος, ¿ζήτησε τρία πλοία βα σιλικά  διά  νά 
μεταβη πανοίκιος είς τόν Γ α λα τα ν , τά  οποία λαβών 
καί έμβιβάσας δσην ε ίχε  περιουσίαν, έφθασεν εκεί. Ό  
δέ αύτοκρατωρ, όχυρωσας τό φρούριον καί διατάκας τά  τής 
Χίου, άπεπλευσε πρός τήν Φ ώκαιαν, δθεν μ ετ ίβ η  έπ ε ι
τα  είς τήν Άδριαυούπολιν. Ά λ λ ’ ό Μ πενέτος δέν ησύ
χα σ ε - θέλων νά ε’κ δ ικ η θ η , κατέπεισε διά χρημάτων 
τούς τριηράρχους οκτώ πλοίων ερχομένων ε’κ Γενούης, 
νά συνεκστρατεύσωσι μ ετ’ αυτού κατά τής Χίου, ε’λπί 
ζων νά τήν κυριεύση ευκόλως διά  τήν απουσίαν τής 
ναυτικής δυνάμεως. Μόλις δμως άπεβησαν οί στρατι- 
ώταί του, κα ί, συγκροτηθείσης μ ά χ η ς  μετά τών Χίων, 
ένικήθησαν κατά  κράτος, χάσαντες ύπέρ τούς τρι- 
ακοσίους. Ο ί λοιποί έφυγον κακήν κακώς- ό δέ Μ πε
νέτος, παθών ε’πιληψίαν, άπέθανεν είς εξ ήμ'ρας.

Οί ταλαίπωροι δμως Χίοι ολίγους ε’νιαυτούς εχάρη- 
σαν ¿ν ειρήνη καί ησυχία . Τ ήν 14ην Ιουνίου, 1346, 
ίφ θασεν έμπροσθεν τής Χίου ό Σίμων Β ιγνόζος μετά 
είκοσιεννέα πλοίων έκ Γενούης, η τις, έλευθερωθείσα τό
τε άπο ε’σωτερικάς ταραχάς, διεύθυνε τήν προσοχήν 
είς έξωτέρας κατακτήσεις. Ά φοΰ δέ μέ υποσχέσεις 
και προσποιήσεις άφιλοκερδείας άπέτυχεν είς τό νά 
έφελκύση τήν εμπιστοσύνην τών Γραικών, όργισθείς 
άπεβ ίβασε τόν στρατόν τήν έπαύριον, καί άναστήσας 
μ η χα νά ς , καί σκάψας υπονόμους, έκαμεν έφοδον είς τό 
τε ίχος, πλην οι Χίοι γενναίως τόν άπέκρουσαν, πεντα- 
κοσίους εχθρούς φονεύσαντες. Οί Γενουήνσιοι μετά 
τήν άποτυχίαν ταύτην ε’στράφησαν πρός τά ένδότερα τής 
νήσου, τής όπο'ας ύποτάξαντες εντός τεσσάρων ήμερών 
τα τεσσαρα λοιπά μικρά φρούρια, ε’πανήλθον έμπροσθεν 
τών τειχών. Τό άδύνατον δμως βλέποντες τοΰ νά κυ- 
ριευσωσιν αύτά δ ι’ ε’φόδου, άνήγειραν τε ίχος υψηλότε
ρου τοΰ εχθρικού, ε’νταυτω δέ περι έκλεισαν τοΰτο καί 
οια θαλασσής, πηξαντες σειράν ξύλων ε’κτεινομένην άπό 
τής έκκλησιας τοΰ άγίου ’Ισιδώρου μέχρι τοΰ στομίου 
τοΰ^ λιμενος. Οί Χ ίοι κατά συνέπειαν, στερηθέντες 
εντός όλιγου τών πρός τό ζην, καί μη βλέποντες κάμ 
μιαν βοήθειαν ε’κ μέρους τών Γραικών, παρεδόθησαν 
την 13ην Σεπτεμβρίου, ε’πί τα ίς  εφεξής συνθήκαις"—

Α . Ν α άπολαμβανωσιν δλας τάς τιμάς τής Γενου- 
ηνσιου πολιτογραφήσεως.

,Β · Οί δημοσιοι φόροι καί ή ε’κλογή τών αρχόντων 
και η πολίτικη κυβερνησις νά ήναι είς χείρας τής Δ η 
μοκρατίας.

Γ '.  Η υπέρτατη άρχή νά άνήκη είς τόν αύτοκρά- 
τορα.

ία υ τα ς  ομως και άλλας έτι ώφελιμωτέρας καί έντι- 
μοτερας ̂  συνθηκας, τας όποιας διεπραγματεύετο άκο- 
λουθως ο αύτοκρατωρ κατ’ ευθείαν μέ τήν Γένουαν, άνέ- 
τρεψεν ή τοΰ Ζυβοΰ ατυχής εκστρατεία.

() Ευβος ουτος, ισχυρότερος δλων τών Χίων, δσοι 
μετα την άλωσιν τής πατρίδος αυτών κατέφυγον είς 
Φ ωκαιαν, έγραψε πρός τόν βασιλέα, καί πρώτον μέν 
εζητει συγχώρησιν δια  την παράδοσιν τοΰ φρουρίου, ίπο- |(

μενως δε τον παρεκάλει νά μή παραιτήση τήν νήσον, άλ- 
λά νά τόν δώση μικράν βοήθειαν διά νά τήν μετακυριεύ- 
ση. Ό  βασιλεύς ε’πη'νεσε τήν προθυμίαν του, τόν 
ε’πρόσταξεν δμως νά άναβάλη τό πράγμα, εως δτου έπ ι - 
στρέψωσιν οί πρέσβεις έκ τής Γενούης, νομίζων άνάρ- 
μοστον, ένω έστελλε πρέσβεις περί ειρήνης, νά κάμνη 
εκστρατείας. Ά λ λ ’ ό Ζυβός χωρίς νά προσμείνη τήν 
βοήθειαν, συνάξας δσους Γραικούς ήδυνήθη, έπλευσεν 
εις την Χ ιον, καί μ ά χη ν  συγκροτήσας πρός τούς Γε- 
νουίτας, ¿νίκησε καί κατέκλεισεν αυτούς είς τό φρού
ριον, πολλούς μέν φονεύσας, πληγώσας δέ καί αύτόν τόν 
στρατηγόν. Κ α τά  δυστυχίαν δμως έπλεον δύο πλοία 
Γενουηνσια παρά τήν Χίον διά τήν Κωνσταντινούπολιν 
ύπό τόν Ά νδρ ίαν  Πετρίλην. Ουτος, άκούσας δτι οί 
όμοθρησκοί του ε’πολιορκοΰντο ύπό τοΰ Ζυβοΰ, ά π εβ ίβ α 
σε τά  πληρώματα διά  νά τούς βοηθήση· δεύτερα μ ά 
χ η  συνεκροτήθη, κα ί πάλιν ¿νίκα ό Ζυβός· άλλ’ άγω- 
νιζόμενος γενναίως καί άπερισκέπτως, άπέθανε πληγω 
θ ε ίς  ύπό βέλους, τό οποίον ίδόντεςοί Φωκαείς έπέστρε- 
ψαν είς τήν Φώκαιαν, πάντη έλευθέρους κυριάρχας τής 
νήσου άφήσαντες τούς Γενουίτας.

Μ ετ’ ολίγα  έτη , εχθροί δντες καί άντίζηλοι τών 
Γενουηνσίων οί Βενετοί. έστειλαν είκοσι πλοία ύπό τόν 
Νικόλαον Π ισάνην νά πολιορκήσωσι τήν Χ ίον. Οί δέ 
Γενουήνσιοι, ευρισκόμενοι τότε είς τόν κολοφώνα τής 
δυνάμεως, άντέστειλαν 64 πλοία καί στρατηγόν τόν Π α- 
γανίνον Δωριαν, δστις, φθάσας έμπροσθεν τής Χίου,

I έδιωξε κακήν κακώς τόν Π ισάνην, μόλις δυνηθέντα νά 
καταφυγή είς τόν λιμένα τής Χαλκίδας.

“Ε πεται ή συνεχεία.

Ε ΙΣ  τήν κομπάζουσαν εις τον πολιτισμόν της Εύροόπην, καί 
δμως τυραννουμενην άκόμη άπό πολλάς παλαιός και σαπράς ολι- 
γαρχικας καταχρήσεις, άξιωτερας βαρβάρων παρά πολιτισμένιον 
εθνών, ή άναίσχυντος ζήτησις πολλών πολιτικών επικερδών όπουρ- 
γηματων επροχώρησεν εις τόσον, ωστε οί ήγεμόνες, μήν εχοντες 
πλέον πώς να χορτάσωσι τήν άπληστίαν τών ιδίων κολάκων, επε- 
νοησαν νεα υπουργήματα, τα δποϊα τονομα μόνον της υπουργίας 
έχουν, ουδέ μέριμναν άλλην προξενούν είς τόν ΰπουργοϋντα παρά 
τήν μέριμναν νό λαμβάνη καί νά δαπανα είς τάς τρυφάς του άναι- 
σχύντως τους ιδρώτας τοΰ λαοΰ.

Ώνομασαν δέ τό  τοιαΰτα υπουργήματα, Sinécure, άπό δύο 'Ρ ω -  
μαΐκας λεξεις sine cur ·, ήγουν, χωρίς μέριμναν, όνομα ικανόν, διά 
τήν γελοιοτητά του, νό μακρύνη άπ’ αυτό τους ψωμοζήτας, αν οί 
ψωμοζήται ήσαν ικανοί νό αϊσχύνωνται τό  αισχρά. Ή μεϊς δέν 
εχομεν άκόμη λεξιν Ιρμηνεύουσαν τό sinécure- καί ειθε μήν ελθη 
ποτέ είς χρεί αν τό πολίτευμά μας τοιαύτης λεξεως ! Ά λ λ ’ όπειδή 
χρεωστοΰμεν νό γνωρίζωμεν κάν καί νό Ιρμηνεύωμεν είς άλλήλους 
τας καταχρήσεις των άλλων εθνών, εσύμφερ’ ίσως νό ονομάσω 
μεν τό  χωρίς υπουργίαν ταΰτα γελοία υπουργήματα μέ τό γελοι- 
ότερον δζύμωρον τοΰτο, Ά  μ ερ  ι μ ν ο μ ε ρ  ¡ μ ν α .—Κ Ο ΡΑ Η Σ.

01  άρχαΐοι Περσαι ίσχύρώς εκόλαζον τούς άχαρίστους, δικαίως 
νομίζοντες αυτους άμελεϊς καί πρός τόν θεόν, καί πρός τους γονείς, 
καί τήν πατρίδα καί τούς φίλους. Τήν άχαριστίαν, λέγει δ Ξενο
φών, παρακολουθεί μάλιστα ή άναισχυντία' “ καί γόρ αδτη (ή 
άχαριστία) δοκεϊ είναι επί πάντα τό αισχρό ήγεμών.”
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T O T  Λ Ο Δ Ο Β ΙΚ Ο Γ  

Σ τ ν ε λ θ ο τ ς α  η V ea σύνοδος* τών αντιπροσώπων, 
τ ά γισ ε  πάραυτα την δίκην τον βασιλέως. Έ κράτησε 
δε πολλας εβδομάδας ή δίκη αυτη, καί άπό τον τρό
πον κ α θ  ον εγίνετο ήλπιζον πολλοί, ότι σκοπόν είχεν 
ή σύνοδος να τον χαρίση τήν ζω ή ν  άλλα μερικοί τη ς  
συνοοαυ, οι μεν παλαιοί αν του εχθροί, οί δε φιλοτάρα- 
χο ι και θηριώ οεις, έδωκαν εις τούς λοιπούς νά καταλά- 
βωσιν οτι ηδυναντο καί πάλιν νά διεγείρωσι τον λαόν, 
αν η κρισις του Λοδοβίκου ε’μακρύνετο περισσότερον. 
Ε ίς  τά ς 11 λοιπόν Δεκεμβρίου (1 7 9 2 ) εκάλεσε πρώ- 
την φοράν ή σύνοδος τον Λοδοβίκον διά ν’ άποκριθώ 
ε ις ο λ α τ α κ α ά  εαυτού εγκλήματα. Έ σήκω σαν δ’ αυ
τόν με^τόσην β ία ν  ε’κ της φυλακής, ώστε δεν έλαβεν 
ο ταλαίπωρος καιρόν ουτε νά ξυρισθη, ούτε νά  κτενι- 
σθώ , ουτε καν άρτου να μεθεξη . Μ ετά β α θ ε ία ς  σ ι
ω πής, συνωδευμενος ϋπό του πολιτάρχου καί δύο στρα
τηγώ ν, έφθασεν έμπροσθεν τηςσυνελεύσεως. Τον πί- 
λον δε κρατών είς την χεΓρα έστάθη  έξω άπό τά κάγ- 
κελλα, ενω εκαθηντο εντός αυτών φορούντες τούς πίλους 
οι πρώην υπήκοοι και Οουλοι του. Ό  πρόεδρος τότε 
ωμίλησε προς αυτόν “  Λοδοβίκε, τό Γαλλικόν έθνος 
σε εγκαλεί διά πολλά αδικήματα, τά  οποία γεγραμμένα 
εν προς εν θελω σε αναγνωσειν, δ ια  ν ’ άποκριθώς είς 
έκαστον α π  αυτα, και να ΰικαιολογηθης, άν ηναι τρό
πος- κάθισ ε. Ε καθισεν ό Λοδοβίκος είς μ ίαν κ α 
θ ;  οραν κατέναντι του προέδρου* καί τοτε ο πρόεδρος 
ηρχισε να τον έρωτα κ α θ ’ έκαστον τεσσαράκοντα σ χ ε 
δόν εγκλήματα Ε ίς  όλα δε άπεκρίθη ό βασιλεύς με 
άκατάπληκτον μεγαλοψ υχίαν, καί άλλα μέν ήρνήθη 
πανταπασ ιν ως ανύπαρκτα καί ψευδή, άλλων δε την 
α ιτίαν έρριψεν εις τους υπουργούς. Κ α θ ’ όλην ταύτην 
τήν^ε’ξέτασιν, ή τ ις  διήρκεσε δύο η τρείς ώρας, δεν ήλ- 
ό.οιωθη ποσώς το προσωπον του, παρεξ είς ταύτην την 
ερώτησιν τού προέδρου* “  Σ ε  έγκαλούσι, Λοδοβίκε, ότι 
¿μοίραζες αργύρια είς τό προάστειον τού άγί’ου ’Αντωνίου. 
Τ ί  αποκρίνεσαι είς τούτο “  Ό σ ά κ ις έκβαινον άπό τό 
παλατιον μου, απεκριθη , “  συνήθειά μου ήτο νά μοι
ράζω εις τους πτω χούς αργυριον, ό χ ι με τέλος κακόν, 
αλ.λα o ta  την ηδονην, την οποίαν ησθανόμην πάντοτε 
νά βοη3*ώ τον λαον μου* και ταύτα λίγων έδάκρυσεν 
δ ταλαίπωρος. Μ ετά την ¿ξέτασιν ¿ρωτηθείς καί π ά 
λιν ϋπό τού προέδρου άν έχ η  άλλο τ ι νά ε ίπ η , ¿ζήτησε 
να τόν δώσωσιν έγγραφα τά  εγκλήματα, καί την άδει
αν νά λάβη συνηγόρους, ώστε νά δικαιολογηθώ κατά

Αυτή ήτον ή τρίτη από της επαναστασεως* ή πρώτη Ε θνική  
Συνέλευσή, ή δνοαασθβϊσϊ σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ,  εσυνεδρίαζεν άπο 5 
M al» rcso εως so Σεπτεμβρίου ι τ » ι *  ή δεύτερα, ή ν ο μ ο δ ο τ  ι- 
χ η , ,ά π ο  ι Οκτωβρίου ιτνι έως 21 Σεπτεμβρίου 179-2.

π/,ατος. Ε ις  ταυτα μεν έκλιναν, άλλ’ έπιστρίψ αντα 
εις την φυλακήν εχωρισαν αύτόν άπό τήν οίκογενειάν 
του, δι ο μαλιστα  έταράχθη  ό βασιλεύς, ώστε καί 
παλιν εκλαυσεν, ονομαζων και ζητών να ίδη τά τέκνα 
του* έλαβε δε τήν άδειαν μετά  τρείς ή τίσσαρας ημέ
ρας να βλεπη μονον τόν υιόν καί τήν θυγατέρα  τσυ, 
άλλ’ οΰχί τήν βασίλισσαν ουτε τήν αδελφήν του. Συν. 
ηγορους έκλεξε δυο περίφημους άνδρας, τόν Τρογχετισν 
και τον Δεσεζον. “ Ιό  περίεργον ε ίν α ι,” έγραφε τότε 
ο Κοραής, “  οτι καί μ ία  σοφή γυνή, περίφημος είς 
τους Παρισιους, εζητησε να προστεθώ  καί αυτή τρίτη 
συνήγορος τού Λοοοβικου* άλλ’ ή σύνοδος άπέβαλε τά 
ζητημά  της* άλλο δε τ ι ό χ ι μόνον περίεργον, άλλά πά- 
σης τιμής καί παντός επαίνου άξιου καί σεβάσμιον έρ- 
γον είνα ι τούτο. Ό  περίφημος Μαλεσέρβος, παλαιός 
υπουργός τού Λοδοβίκου, άτιμασ θείς, αδ ικηθείς, καί 
σχεδόν δ ιω χ τε ίς  άπό τήν αυλήν, ως φίλος άκρος τής 
δικαιοσύνης, εςησθενισμενος άπό τό ογδοηκονταετές γ ή 
ρας, και έτοιμος να καταβή  είς τόν τάφον, ένθυμούμε- 
νος την παλαιάν φ ιλίαν τού βασιλίω ς, καί παρακινού
μενος απο μιαν άγιαν ευγνωμοσύνην, προσφέρει εαυτόν 
ως τρίτον συνήγορον, καί ή σύνοδος τόν δέχετα ι. Δεν 
έδυνήθη (λέγουσι) νά κρατήση τά  δάκρυα ό βασιλεύς, 
ότε τόν εδωκαν τήν άγγελίαν είς τήν φυλακήν, ότι ό 
παλαιός ύπουργος Μα?εσερβος ¿ζήτησε νά οιορισθη καί 
αύτός συνήγορός του.”

Αύτοί ?.οιπόν οί τρεΓς συνήγοροι έβλεπον κ α θ ’ ημέ
ραν τον βα σ ιλ .α . καί πολλάς ώρας συνεβουλεύοντο μετ’ 
αυτού, ζητούντες όλους τούς τρόπους καί τά μ ίσ α  διά 
νά τόν έλευθερώσωσιν άπό τόν θάνατον. Μ ετά δεκα
πέντε ημέρας, εις τα ς 26 Δεκεμβρίου, παρεστάθη τήν 
δευτέραν καί τελευταίαν φοράν ό βασιλεύς είς τήν συν- 
οδον, με τούς τρεΓς συνηγόρους του. Ό  νεώτερος Δε- 
σεζος εδημηγορησεν ευγλωττον καί μακράν δημηγορίαν 
ύπερ τού βασιλεως, εκεΓ παρόντος καί καθημίναυ με άτά- 
ραχον γαλήνην είς τό πρόσωπον. Ά π εκ ρ ίθ η  είς όλα 
τά εγκλήματα κατά  μέρος, μεγάλως προθυμουμενος ν’ 
αθωωση τον βασιλέα. Αφού δ ¿τελείωσε ν ουτος τήν  
δημηγορίαν, σηκωθείς ο Λοοοβικος, είπε πρός τήν συν-
έλευσιν με σταθερότητα καί άφοβίαν τά  εφεξής*__

Ηκουσατε την άπολογίαν τών συνηγόρων μου, καί 
τήν άπόκρισιν ε ις  όσα με ε’γκαλεΓτε* δεν έχ ω  τί νά 
προσθέσω* τούτο μονον λέγω, λα?,ο.ν ίσως πρός υμάς τήν  
τελευταίαν φοράν ή συνείδησής μου δεν με έλέγχει τ ί 
ποτε* οί συνήγοροί μου δεν είπαν είμή τήν αλήθειαν . 
’Απαρηγόρητου λύπην α ισθάνομαι, ε’γκαλούμενος ότι 
ηθελησα να χυσω το α ίμα  τού ?.αού, καί οτι έστάθην 
α ίτ ιο ς τής δυστυχούς ημέρας τής δεκάτης Αύγουστου* ή 
εύνοια, τήν όπο'αν έδειξα πάντοτε πρός τόν λαόν μου, 
έπρεπε νά με έ?.ευθερωση άπό τοιούτον εγκλημα, καί 
νά πληροφορήση άπαντας ότι ¿κινδυνέυσα τήν ιδ ίαν μου 
ζωήν, δ ιά  να ¿μποδίσω τήν α ιματοχυσίαν τού λαού.” 
Μ ετά ταύτα, τόν έστρεψαν πάλιν είς τήν φυλακήν, καί 
είς ό?νον τό διάστημα τού μακρού δρόμου άπό τό βσυ-
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λευτήριον μέχρι τής φυλακής ευρισκόμενος είς  τό άμά- 
ξιον μετά τών συνηγόρων καί άλλων δυο άξιωματικών 
ε’κ τού κοινού τών Παρισίων, συνωμίλει μετ’ αυτών ήσυ- 
χως, καθώς καί ότε ήτον είς όλην τήν δόξαν του, περί 
διάφορων ύπο.θεσεων καί πραγμάτων (τό παραδοξότε- 
ρον} φιλ.ολογικών. Έ λαλησε περί διαφόρων συγγραφέ
ων Λατίνων, εκρινεν εκάστου τάς άρετάς καί τά  ε’λατ- 
τώματα με μεγάλην ά γχ ίνο ιαν , ώστε νά έκπλήξη τούς 
άκο.οντας. Ε ίς  τήν φυλακήν πριν τής κρίσεως ταύτης 
διήρχετο μέρος τής ήμ 'ρας μεταγλω ττίζω ν συγγραφέα 
τινα ΛατΓνον, και μύρος παιζων με τόν υιόν του. Μ ίαν 
ήμεραν ό προειρημένος ενάρετος Μαλεσέρβος ήθελησε νά 
τόν ε’ξετάση μέ τρόπον ε’πιτήδειον, δ ιά  νά βεβα ιω θώ  άν 
ή γαλήνη αυτη προήρχετο άπό ψευδή ε’λ π ίδα  σωτηρίας, 
ή άπό φιλοσοφικήν απόφασιν* ό βασιλεύς, νοήσας τόν 
σκοπον, λεγει πρός αύτόν γελών καί άστειευόμενοε*__

Ε ιπ ε μ ε , Μ α/,εσίρβε, είς τήν παιδικήν μου ήλικίαν ή- 
κουον πάντοτε νά λεγωσιν, ότι, όσάκις ίμελλε ν ’ άπο.θά- 
νη τ ις  εκ τού γένους μας, ε’φαινετο προ πολλών ημερών 
περιπατούσα επάνω είς τήν σ τίγη ν  τού παλατιού μ ία  
γυνη, προδρομος καί άγγελος τού θανάτου. Ε ίπ ί  με, 
νά ζης* ίοες τα χ α  τοιούτον φάσμα είς τό παλάτιον 
Ο Μαλεσέρβος δεν ε’δυνήθη ν’ άποκριθη είς τήν άπροσ- 
δόκητον ταύτην ερώτησιν, περ ιχυθείς άπό δάκρυα. Τ ό 
τε ο βασιλεύς, “  Συγχώρησε μ ε ,” τον λεγει, “  δεν επρό- 
βλεψα οτι η άστειοτης αυτη ¿μελλε νά ταράξη τήν φ ι
λάνθρωπον σου ψυχήν* ¿ξευρε, φί?.ε μου, ότι δεν με λαν
θάνει ο θανατος, τόν όποΓον Ιτοιμάζουσι κ α τ’ ε’μού. 
Αλλ η άποφασις μου είναι νά άποθάνω μέ ησυχίαν τής 
ψυχής μου, διότι ή συνείδησις τίποτε δίν με ε’λ εγχε ι.’’

Ή  σύνοδος λοιπόν ήσχολήθη  πά?.ιν μετά ταύτα είς 
t >jV κρισιν τού Αοδοβικου. Πολλών γνώμη ήτο νά κα- 
ταδικασωσιν αύτόν είς θάνατον* άλ/.ων δέ νά τόν φυ- 
λάξωσι μέχρι τής τελευτής τού πολέμου, έπ ε ιτα  νά τόν 
εξορίσωσιν άπό τήν Γαλλίαν. Ε ίς  τάς 28 Δεκεμβρίου, 
η/θ-ε παρα τού βασιλέως τής Ισ π α ν ία ς  (συγγενούς 
τού^ Αοδοβικου) μ ια  ε’πιστολή μεσιτείας, διά νά μήν 
έγγιςωσιν εις τήν ζωήν τού Λοδοβίκου* άλλ’ ή σύνο
δος δεν έδωκεν ουδεμίαν άκρόασιν είς αυτήν τήν μ εσ ι
τείαν. Ε ις  τά ς 29 άνέλαβον πάλιν τήν κρίσιν, καί 
πήν ήκολουθησαν άδιαλείπτω ς μέχρι τής 17ης Ίανου- 
* μ °υ· 1793.

,  ^ r,v Ιύην λοιπον Ιανουάριου, είς τάς Ινδεκα ώρας 
της νυκτος^, μετα συνεδρίασιν τριακονταεξ ωρών, ή σύν- 
00ος απεφάσισε τόν θάνατον τού βασιλέως, ουτω* άπό 
713 συγκλητικούς παρευρεθέντας, 3 9 2  εδωκαν ψήεον 
θανατου* 2 τόν κατεδίκασαν είς δεσμά* καί 319  είς 
εξορίαν.

Προ τής καταδίκης ταυ'της ή σύνοδος ε ίχεν  ε’ξετάσειν 
δυο άλλα^ ζητήματα , το πρώτον, άν ά Λοδοβίκος ήναι 
Ινο χ ο , η οχι* και το δε^ερον, άν, άφου τον *ρινη ή συν- 
οδος, ή κρίσις αύτή έπρεπε νά πεμφθη είς όλας τάς 
επα ρχ ία ς τή ς Γ αλλίας δια  να επικυρωθώ άμίσως υπό 
>ού ?.αού, η και να α θ ε τη θ η , άν ό λαός έκρινε τόν Λο-

οοβικον η άθώον, η κάν άξιον άλλης ποινής έλαφροτί- 
ρας και ο χ ι θανατου. Κ αι τα δυο ταύτα ζη τή μ α τα  
είχον άποφασισθήν ομοίως διά  τής πλειοψηφίας, τά 
πρώτον, ότι ό Λοδοβίκος είναι ένοχος* καί τό δεύτερον, 
οτι ή κρισις τής συνόδου, όποιαδήποτε κάν ήθελεν εί- 
σ θ α ι, δεν έπρεπε νά άναθεωρηθώ άπό τόν λαόν.

Ε ίς  τήν πολιτικήν ταυτην μεταβολήν τής Γ αλλίας, 
(δανειζόμεθα ε’κ τών ε’πιστολών τού Κοραή), είδον, φ ί. 
λε μου, πολλά παραδοςα, τα  όποΓα φαίνονται ε ίς  δλας 
σχεδόν τάς μεγάλας μεταβολάς τών ε’θνών. Σ έ διη- 
γήθην ανωτέρω τό γενναΓον έργον τού Μαλεσέρβου, καί 
είμαι βέβαιος ότι θέλεις τό θαυμάσειν, καθώ ς όλοι οί 
χρήσιμοι τό ε’θαύμασαν εδώ, καί καθώς θέλουν τό θαυ- 
μασειν οι μεταγενέστεροι, άναγινώσκοντες τήν ιστορίαν 
τής Γα?.?.ιας. Αλ?.α μ α θ ε τωρα έργον παντάπασ ι δ ια 
φόρου φύσεως καί εναντίον είς τό πρώτον. ’Ε ξετάζετα ι 
το πρώτον ζητημα , Ε ίνα ι ένοχος ό Λοδοβίκος, ή δ χ ι ; 
και ο Δουξ τής Αύρη?.ιας, ε’ξάδελφος τού βασιλέως, ψη
φίζει ότι είνα ι. Έ ρ χ ε τ α ι τό δεύτερον ζήτημα , Ή  κρί- 
σ ις της σύνοδον πρέπει να αναθεωρηθώ άπό τόν λαόν, 
η ο χ ι ; και ο Δουξ τής Αύρηλίας ψηφίζει τό όχι. Θ ε
ωρείται το τρίτον ζήτημα , ίΐο ία ς  ποινής είναι άξιος ό 
Λοδοβίκος ; και ο Δουξ τής Αύρηλιας καταδικάζει τόν 
ε’ξάδελ,φόν του είς θάνατον. Ε ίς  τά ς 19 κ ινείτα ι π ά 
λιν ζητημ α  εις την συνοοον, αν συμφέρη νά ύπερθίσωσι 
τον θανατον τού βασιλέως εις άλλον άρμοδιωτερον κ α ι
ρόν ; και ο Δουξ τής Αύρηλιας ψηφηφορείμετά τών πλει- 
οτερων, οιτινες ή.θελον νά πέση άνυπερθέτως ή κεφαλή 
τού Λοοοβίκου. Ο Πέτρος ήρνήθη τρις μόνον τόν δ ιδά 
σκαλόν του* άλλ’ ουτος ύπερέβη καί αύτόν τόν Ίουδαν 
εις την ωμότητα καί άπανθρω πίαν.

Ε π ειδή  λοιπον ή συνοοος έμεινεν εως τέλους άδυσώ- 
πητος, την 20ην, ημέραν Κυριακήν, έπεμψε τήν είδη- 
σιν προς τον βασιλέα, διά νά έτοιμασθώ είς τόν θ ά 
νατον. Ο ι άπεσταλμένοι έμ.βήκαν είς τήν φυλακήν δύο 
ωρας μετα τό μεσημ'ριον, καί ¿φανέρωσαν είς τόν δυσ
τυχή  Λοοοβικ*ον την τελ.ευταίαν άπόφασιν τής συνό
δου. Μέ γαλήνην δέ καί ησυχίαν άπεκρίθη πρός αύ- 
τους ό βασιό.ευς. ζητών, πρώτον, τρεΓς ημέρας διορίαν 
διά νά έτοιμα σθώ* δεύτερον, τήν άδειαν νά βλέπη ¿λευ- 
θερως είς αύτό τό διάστημα τήν γυναίκα καί τά  τέκνα 
του* και τρίτον, νά έλευθερωσωσι τήν οίκογενειάν του 
ολην απο την φυό.ακην, δίδοντες είς αύτούς τήν άδειαν 
να εςελθωσιν από την Γ αλλίαν, καί νά ύπάγωσιν όπου 
θέλουν. Ε π ε ιτα  σ»ν^στησεν είς τήν σύνοδον καί είς 
ολον το 1 αλ.όικον έθνος πολλούς πτωχούς, οίτινες δεν 
ειχον άλλον τροπον ζωοτροφίας παρά τάς ε’τησίους δω
ρεάς τού βασιλεως. Τ αυτα  πάντα  έπρόφερε σταθερώς 
χωρίς νά άλλοιωθώ τό πρόσωπυν του. Ή  σύνοδος δεν 
έκρινεν εύλογον ούτε φάς τρ.Γς ήμ 'ρας νά τόν χαρίση, 
και κατά συνέπειαν, $

Γην 21ην Ιανουαρίου, είς τά ς  ε’ννέα ώρας τό πρωΐ, 
έκβαλον αύτόν άπό τήν φυλακήν, καί τόν ύπηγ'ον είς 
τόν τόπον τής καταδίκης, συνωδευμένον άπό μέγα  πλή
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θο ς στρατιωτών, όλων έξωπλισμ'νων· καί περί τά ς  έν
δεκα σχεδόν  ώρας άπέτεμεν ό δήμιος τήν κεφαλήν τον 
πλέον λαμπρού, του πλέον ισχυρόν,  καί τον πλέον δυσ- 
τυχοϋς βασιλέως τής Ευρώπης, Λσδοβίκου δεκάτου 
Ικτον. 'Ε μ ε ιν ε  μέχρι τής τελευταίας ώρας σταθερός 
καί μεγαλόψυχος, καί ¿δ έχθ η  τον θάνατον μέ μεγάλην 
υποταγήν εις τά ς  άπορρήτους βουλάς τή ς Προνοίας· 
τήν τελευταίαν ώραν ¿λ ίγα  λεπτά προ τής άποτομής, 
ότε τον άνέβασαν εις τον τόπον τής κ αταδίκης, ¿στρε- 
ψεν ένθεν κάκείθεν τους οφθαλμούς, εΓδε τον περί; 
στώτα λαόν, καί ήθίλησε νά λαλήση προς αύτόν, άλλά 
δεν τον άφήκαν· τελευταία λόγ ια  ηχούσαν άπό τό στό 
μ α  του όσοι τον ε’πλησίαζον, “  Συγχωρώ άπό καρδίας 
όλους μου τούς εχθρούς.”

Τοιοϋτον ε’σ τάθη  έν συντομία τό τραγικόν τέλος τον 
βασιλέως. Συνέβη καί εις τόν θάνατον αύτον άλλο 
γενναίον ¿ργον, ομοιον τρόπον τινά μέ τό τοϋ Μαλεσέρ- 
βου. Μόνος ό ράπτης του ¿δειξεν εις αυτόν σ πλ ά γ
χ ν α  οίκτιρμών, καί ζητήσας άπό τήν σύνοδον τόν νε
κρόν Λοδοβίκον, τόν ε’νταφίασεν είς τήν ¿κκλησίαν τής 
ά γ ία ς  Μ αγδαληνής.

Τ ή ν  παραμονήν τής άποτομής Γδεν ό δυστυχέστα- 
τος βασιλεύς τήν γυναΓκα, τήν άδελφήν, καί τά  τέκνα 
του. Έ μ ε ιν ε  μέ αυτούς δύο ήμισυ ώρας. Ί  ήν ημέραν 
τή ς  άποτομής τό πρωί, πριν νά ΰπάγη εις τόν τόπον 
τή ς  κ αταδίκης, ¿ζήτησε καί πάλιν ή οικογένεια τον νά 
έμβώσιν είς τό δωμάτιον τον Λοδοβίκον διά νά τόν 
άσ πασθώ σι τόν τελευταίον ά σ πα σ μ όν  άλλ’ αύτός δεν 
κατένευσεν είς τό ζήτημά  των, μή θίλω ν νά αύξηση τήν 
άπαρηγόρητον λύπην των.

"Έπεται ή συνεχεία.

Α Ι Τ Ι Α  Τ Η Σ  © Ρ Η Σ Κ Ε Τ Τ Ι Κ Η Σ  ί ' Τ Χ Ρ Ο Τ Η Τ Ο Σ .

Τ ΙΣ  άρά γε είναι ή χυριωτάτη αιτία, διά τήν δποίαν πολλοί 
των Χριστιανών, κατά τους ήμετέρους μάλιστα καιρούς, άποβαί- 
νουσι τόσον ψυχροί, ή κα\ παντάπασιν αδιάφοροι προς τά θεία, 
καί Ιπομένως δούλοι των άοίκων της σαρκός επιθυμιών ; διά τ ί 
άλλο, παρά διότι Οεωροϋσι τήν προσευχήν ώς δεισιδαιμονίαν, ή 
¿ ς  συνήθειαν των μελαγχολικων, ή, τό μετριώτερον, ώςχρε'ος μό
νων των μοναχών κα\ των ασκητών· ώς αν ϊχωσιν αυτοί μικρό
τερα; παρ’ εκείνους άσθενείας, όλιγωτε'ρας άνάγκας, τελειοτέραν 
γενεσιν, άλλην ψυχήν, άλλην πίστιν, άλλον δημιουργόν καί σωτη- 
ρα, παρά τόν θεόν του παντός! Μετά τίνος μεγιστανος της γης 
νομίζουσιν ευδαιμονίαν νά συλλαλώσιν· άναδεχονται κόπους, προ- 
δάλλουσι μεσίτας, υποφε'ρουσι καταφρονήσεις, κολακεύουσι καί 
τσός θυρωρούς, ωστε νά εισελΟωσιν είς τήν αυλήν του ήγεμόνος. 
Ά λ λ ’ είς τά  πάμφωτα παλάτια τοϋ Βασιλέως των ουράνιόν δχνοΰ- 
σι νά Ιμβαίνωσιν Ιτοίμως καί άκωλύτως, καί νά θεωρώσι νοερώς 
τήν δόξαν του προσώπου του. Ε ίς των φίλων αυτών τάς οικίας 
καί πάσας άλλας ίδίας καί δημοσίους οικοδομάς συχνάζουσι, καί 
διημερεύουσι πολλάκις, διάγοντες ευαρέστως· άλλά τους Ιερούς 
ναούς άποστρέφονται, καί φεόγουσι τους οίκους της προσευχής 
παρομοίως, καθώς οί κακούργοι τήν δψιν τών κριτηρίων. Διά 
τοϋτο μάλιστα τών τοιοότων ή καρδία ψυχραίνεται προς τήν αγά
πην τοϋ θεοϋ· διότι της θείας άγάπης είναι, τρόπον τινά, μέτρον

ή προσευχή. ’Ολίγον ή πολϋ προσεύχεσαι; πολύ ή δλίγον ά γα - 
πας· δεν προσεύχεσαι π α ντά π α σ ι; παντάπασι δεν άγαπας τόν 
θεόν. "Οταν ή ψυχή, πλανηθεΐσα πρώτον ίτπό τών παθών καί 
της ¿αθυμίας, διακόψη παντελώς τήν άσκησιν καί μελετην τής θεί 
ας λατρείας, ήτις διατρέφει τήν επίγνωσιν καί αγάπην τοϋ θεοϋ, 
τ ί  άλλο πλέον Ιπειτα μενει νά πάθη, παρά παντελή λήθην τοϋ 
θεοϋ ■ Διά τοϋτο οί τοιοϋτοι ε&ρίσκουσι πολλάς αμφιβολίας καί 
αντιφάσεις είς τά  υψηλά τής Πίστεως δόγματα, πολλά πολλάκις 
άποβάλλουσι, Οελοντες νά ήναι σοφώτεροι τής σοφίας, νομιμώτεροι 
τών νόμιον, δικαιότεροι τής δικαιοσύνης, φιλανθρωπότεροι τής 
φιλανθροιπίας τοϋ θεοϋ ! Καί προς μεν τήν μελετην τής θείας 
Γ  ραφής έπαηδιάζουσι, καθώς ποτε πρός τό μάννα οι ’Ιουδαίοι, άρ»- 
σκονται δέ μάλλον είς τά υεια κρέατα καί τήν Αιγύπτιον τροφήν 
τών ψευδωνύμων γνώσεων τής δοξοσοφίας· καί καυχώνται πρεσβεύ- 
οντες πολλήν άνεξιθρησκείαν, ο /ι τήν Ευαγγελικήν καί Χριστιανι
κήν καί αληθινήν ανοχήν, άλλ’ άπόλυτόν τινα καί πάντη άπεριό- 
ριστον άδιαφορίαν τών περί θεοϋ θρησκευμάτων, δογματίζοντες, 
οτι δύναται καθείς, αν Οελη, καί όταν θελη, καί δποις θελη νή λα- 
τρεύη τόν θεόν· διότι πρώτον εσβυσαν αύτοί είς τάς Ιαυτών ψυ- 
χάς πασαν διάκρισιν μεταξύ τών αληθινών καί τών ¿σφαλμένων 
περί θεοϋ φρονημάτων, καί πάντα μετ’ επιγνωσεως καί φιλανθρω
πίας ζήλον περί τά δικαώ ματα τής θείας λατρείας. Ουτω δέ κα- 
τεσκοτισμένοι μέν τόν νοΰν υπό τής άπάτης, τεταραγμενοι δέ τάς 
ψυχάς &πό τών άγρίιον παθών, τά όποια στρατοπεδευουσω είς τά 
σπλάγχνα των, δέν βλεπουσιν είς τόν κόσμον εϊ μή τυφλήν τινα 
σύγχυσιν καί άταξίαν καί ταραχήν. ’Αλλά xat υπό τοϋ τύφου 
καί τής αλαζονείας πεφυσημένοι, καί πλήρεις μέν όντες τής έαυ- 
τών ιδέας καί υπολήψεως, έρημοι δέ παντάπασι τής χάριτος του 
θεοϋ- καί μόνον μέν ορθόν καί άληθές νομίζοντες δ,τι φρονοΰσιν 
αύτοί, μόνον δέ καλόν καί αγαθόν δ',τι επιθυμοΰσι, στάθμην δέ 
τών πράξεων καί νόμον εχοντες τό ίδιον συμφέρον, τό δέ δίκαιον 
θειοροϋντες ώς άπόλυτόν ιδιοκτησίαν τοϋ πανουργοτέρου ή τοϋ 
ισχυρότερου, καί πασαν ευτυχίαν θυγατέρα τής βίας ή τής άπάτης, 
άποβαίνουσι, τέλος, άδικοι καί άρπαγες, σκιρτώντες καί ταράτ- 
τοντες καί άναστατόνοντες καί οίκους καί πόλεις καί επαρχίας, ή 
δόλιοι καί πλάνοι καί όποκριταί, πλανώντες καί πλανώμενοι υπό τών 
δμοίιον, έως ου, τέλος, εξολοθρεύονται όλεθρον κακόν, διά τόν άπό 
θεοϋ άπομακρυσμόν. Ί δ ο ό  ο ί  μ α κ ρ ύ ν ο ν τ ε ς  ε α υ 
τ ο ύ ς  ά π ό  σ ο ΰ  ά π ο λ ο ϋ ν τ α  ι.—ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΣ.

Ο Ε Ν  Λ ΙΣ Β Ω Ν Ι Μ Ε Γ Α Σ  Σ Ε ΙΣ Μ Ο Σ  
Ί  Ο Τ  1755.

Τέλος άπό Σελ. 22.

Μ η  τολμών καί πάλιν νά είσ ίλθω  είς τήν αύτήν στε
νήν όδόν, τήν όποιαν χα τά  θε ία ν  τινά  πρόνοιαν άσφα- 
λώς ό ιίβην  άρχη’τερα, έπέστρεψα είς τό πλευρόν τοϋ 
ποταμού, οστις τυύρα ολίγον ¿φαίνετο τεταραγμένοτ. 
’Εντεύθεν προβαίνων δ χ ι άκινδυνως, Ιφ θα σ α  έμπρο
σθεν τοϋ ’Ιρλανδικόν μοναστηριού τον Ά γιο ν  Σώαατος, 
τό όπο~ον κρημνισθέν ε ίχ ε  χαταπλαχώσειν μ-έγα πλήθος 
τών λειτουργουμένων, κ α ίτ ιν α ς τώ ν  ίερομονάχων- οί δι- 
ασωθέντες ίσταντο είς τήν έξω τον μοναστηριού π λ α 
τείαν, μέ κατηφείς όψεις τούς σωρούς τών ε’ρειπίων βλε- 
ποντες. Δ ιευθύνθην άπό τό μέρος τοϋτο πρός τό πα- 
λάτιον  άλλά μοϋ εμπόδισαν τήν πρόοδον τά  χα λάσ μ α
τα ενός τών θεάτρων, οικοδομής στερεωτάτης καί μεγα-
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λοπρεπεστάτης, πρό μικρόν τελειω θείσής μέ άδροτάτην 
δαπάνην.

Μ ετά πολλά προσκόμματα κατευωδώθην, τέλος, είς 
τήν μικράν πλατείαν τοϋ παλατιού, καί ρίψας ¿λίγα 
βλέμματα εις τονς βασιλικούς θαλάμους είδον άπαντας 
κατερριμμενους, ωστε, άν εύρίσκοντοε’κ ε ί τά  διάφορα τής 
βασιλικής οικογένειας μέλη, δέν ήμπόρονν ε’κτός διά 
θαύματος νά σωθώσι. Ί  ής πλα τεία ς ταντης κ α τε ί 
χ ε  την μιαν πλευράν ή πατριαρχική  ε’κκλησία, δπου 
και ό βασιλεύς εσυχναζεν· ε’π ί δέ τής άλλης πλευράς 
ητο κτίριον μεγαλοπρεπέστατου, άτελείωτον είσέτι- καί 
τής μεν εκκλησίας ε ιχ ε  >αταπεσειν ή στέγη καί μέρος 
τών εμπρόσθιων το ίχ ω ν  τό δ ’ άλλο οίκοδόμηχα, μ ’ δλην 
αντοϋ τήν στερεότητα, τόσον ε ίχ ε  κλονηθήν, ώστε διά 
φοροι μεγάλαι πέτραι. κατέπεσον ¿κ τής κορυφής, καί 
πάν μέρος εφαινετο οιεσχισμένον. Ή  πλατεία  εγεμεν 
άπο παντος είδους άμαξας, ίππους καί ήμιόνους, παρη- 
τημενα ύπο τών άμαξηλατών και θεραπόντων, ώς καί 
υπο τών κυρίων.

Οί δ ευγενεί; καί ό κλήρος, οί τήν ίεράν άκολου3ίαν 
άκροαζόμενοι οτε ό σεισμός ήρχισεν, εφυγον βιαστικόν- 
τατοι, κ α θε ίς  οπου ωδηγει αύτόν ό φόβος του, τά  λαμ- 
πρα σκευή των πολυάριθμων θυσιαστηρίων άφήσαντες 
εις το Ιλεος τοϋ τυχόντος· άλλά τοϋτο δέν μ ’ έκαμε 
τοσαυτην εντνπωσιν, οσην η θλ ιψ ις  τών ταλαίπωρων 
ζωων, τα  οποία ε’φαίνοντο αισθανόμενα τήν σκληράν 
αύτών τύχην· ¿λ ίγα  τινά ήσαν φονευμένα, άλλα δέ πλη
γωμένα, τά περισσότερα όμως, άβλαβή  μείναντα, άφέ- 
-  ησαν εκεί να λιμοκτονηθώσιν.

Ε κ τής πλατείας τα .τη ς  μακρά, άνηφορική, καί 
στενή οδος ηγεν εις το κατάλυμα τοϋ φίλου μου- πώς 
οε να περιγραψω τας νεας φρικωδεις σκηνάς, δσας εύ
ρηκα ενταύθα ; οδυρμους μόνον καί άναστεναγμούς 
ήκονον. Κάνένα δέν άπήντησα οστις νά μή 5ρηνή" τόν 
•άανατον στενών συγγενών ή άχριβών φίλων, ή τήν άπώ- 
λίΐαν ολης αΰτοϋ τής περιουσίας- μόλις ήμπόρουν νά 
όδενσω εν βήμα χωρίς νά πατήσω νεκρόν, ή άπο^νή- 
σκοντα- ι ι ς  τινα  μ ρη Ικειντο άμαξαι μετά  τών κυρίων, 
ίππω ν, καί άναβατών, σχεδόν κατασυντετριμμένων 
£θώ, μητερες με νήπ ια  είς τάς άγκάλας· ε’κεί, δέσποι- 
ναι πλονσίως ενδεδυμέναι, ιερείς, μοναχοί, έμποροι, 
χιιροτέχνα ι, είτε είς τήν αύτήν 5-έσιν, ε ίτε  ήδη ‘ε’κ· 
πνεοντες τινών ησαν τά σκέλη ή τά  νώτα τε3ραυσμέ- 
ν α ·( άλλων τά  στή3η ε’πέκειντο πέτραι βα ρύτατα ι- 
τ ιν ε , σχεδόν κεχωμένοι είς τονς λίΒονς, καί τούς δια- 
βα τα ς εις ματην επικαλούμενοι, άφίνοντο ά5λίως ν’ άπο- 
λεσ3·ωσι μετα των έπιλούπων !

Κφ™ασα, τ.λος, έμπροσθεν  τής οικίας δπον διέτριβεν 
ο φίλος, ύπερ τοϋ οποίον τοσοϋτον άνησνχουν’ ευρών δέ 
καί^ ταντην και τας γειτονικάς οικοδομάς κατακρημνι- 
σμενας, ηρχισα να οιαλογιζω μαι πώς νά ε’ξέλ3·ω τής 
πόλεως άσφαλώς, καί μετά  μ ίαν σχεδόν ώραν Ιφώασα 
εις ξενοδοχείου Αγγλου τινός, ήμισυ μίλιον άπέχον 
τής Λισβώνος, οπου διαμένω είσέτι μετά  πολλών άλ-

λων ομογενών μου, ώς καί Πορτογάλλων, είς τήν αύτήν 
ά-άλίαν κατάσ τασ ιν, χαμευνών ώς ε’πιτοπλείστον καί 
ύπαίΒριος, μέ μόλις σκέπασμά τ ι άπό τήν δυσκρασίαν 
τού νυκτερινοϋ άίρος, οστις περί τόν καιρόν τοϋτον είναι 
όξύτατος καί διαπεραστικωτατος. ,

"Ισως νομίζεις, φίλε μου, τελειωμένην ε’νταϋ3α  την 
3ρηνώδη ταύτην ύπό3·εσιν- άλλά φ εϋ! τά  δεινά τής 
πρώτης Νοεμβρίου άρκοϋν τόμους νά πληρώσωσι. Μό
λις έννκτωσε, καί άλλο 3-έαμα παρέστη ε’νώπιόν μ α ς , 
ε’π ίσης σχεδόν φρικώδες μέ τά  ήδη περιγραφέντα— φλό
γες ¿ξέσπασαν πανταχό3·εν τής πόλεως τόσον λαμπραί, 
ώστε διά  μόνου τοϋ φωτός αύτών ήμπόρουν νά άναγινω- 
σκω. Χωρίς υπερβολήν δύναταί τ ις  νά ε ίπ η , ότι δ ια 
μ ιά ς άναψεν ή πόλις είς εκατόν μέρη, έκαίετο δέ κατά 
συνέχειαν καί άνεμποδίστως έξ ολοκλήρους ήμέρας.

Ή  πυρκαίά προ έβαινε καταναλίσκουσα πάν δ ,τ ι ό 
σεισμός ε ίχεν  άφήσειν τόσον δέ άζυμοι καί πεφοβισμέ- 
νοι ήσαν άπαντες, ώστε ¿λιγώτατοι ε’τόλμησαν ε’μβάν- 
τες είς τήν πόλιν νά διασωσουν μέρος τής περιουσίας 
τω ν  πάς ενας ε ίχε  πρός τάς φλόγας ε’στραμμένους τούς 
¿φ,&αλμούς, καί ίστατο ε’πιβλέπων περίλυπος καί μετ’ 
άκρας σιωπής, τήν οποίαν διέκοπτον μόνον αί κραυ- 
γα ί καί οί ¿δυρμοί τών γυναικών καί τέκνων, τούς ά γ ι
ους καί άγγέλους ε’πικαλουμένων, οπότε ή γή  ά ρχιζε νά 
τρέμη· τοϋτο δέ τόσον συχνά  ε’γίνετο τήν πρώτην νύ. 
κτα, (καί τωόντι ε’μπορώ νά είπω  πάντοτε μέχρι τής 
παρούσης σ τιγμής), ώστε δέν ε’πέρνα τεταρτημόριον τής 
ώρας χωρίς μικρόν ή μ ίγα ν  σεισμόν. Έπέφερε δέ τήν 
τρομεράν ταύτην πυρκαϊάν, κα.9·’ δσον ήμπόρεσα νά μά- 
3-ω, δ χ ι, ώς είπον τινές, υπόγειος εκρηξις, άλλά τά  επό
μενα τρία α ίτ ια . Τ ήν Ιην Νοεμβρίου επιτελοϋν οί 
ΓΙορτογάλλοι τήν εορτήν Πάντων τών Α γ ίω ν  κατά  συν
έπειαν, είς πάσαν ε’κκλησίαν καί παρεκκλήσιον ήσαν 
πάμπολλα κηρία καί λαμπάδες άυαμμένα· ταϋτα , δόν- 
τα φωτίαν είς τά  παραπετάσματα καί τά  σανίδια  τά  
όποια κατέπεσον, Ιγ ινα ν  πρώτη άφορμή τή ς πυρκαίας· 
έκ τοϋ άλλου μέρους, συνέδραμον α ί είς τά  μαγειρεία 
φωτίαι, τά ς  οποίας κα θε ίς άφήκεν οπως ¿τυχόν- κα ί 
βέβα ια  τά  δύο ταϋτα α ίτ ια  καί μόνα ήρκουν νά προ- 
ξενήσωσιν ¿λε5ριωτάτην πυρκαϊάν, μάλιστα  ε’πειδή 
κάνεις δέν άντέβαλλεν ε’μπόδιόν τι.

Ά λ λ ά  τρίτον καί χείριστον α ίτιον , τό όποιον ή5ελ* 
φαίνεσ5αι άπίστευτον, άν δέν ήτο δημοσίως καί υπό 
πάντων μεραρτυρημένου, είναι τοϋτο" συμμορία τ ις  π*- 
πωρωμένων κακούργων, ο ιτινες ε’ξήλύόον τή ς φυλακής 
όπότε κατίπεσεν ό το ίχος είς τόν πρώτον σεισμόν, ¿νη- 
σχολοϋντο είς τό νά πυρπολώσι τά  κτίρια, ίσ α  ε’φαίνε- 
το πιθανόν ότι ¿μέλλον νά σωθώσι. Τ ί  παρεκίνησεν 
αυτούς είς τό διαβολικόν τοϋτον ¿ργον δέν ¿μπορώ νά 
ε’ννοήσω, ¿κτός άν ήθελον ν’ α.ξήσωσι τήν φρίκην και 
τήν σ ύγχυσιν, ώστε νά 'λάβω σ ι τοιουτοτρόπως καλητί- 
ραν ευκαιρίαν διά ν’ άρπάξωσιν άσφαλώς. Ά λλ ά  β έ 
βα ια  ήτο περιττός ό κόπος· διότι όλόκληρος ή ρόλις 
παρητήθη πριν τή ς νυκτός, καί πιστεύω ότι ψυχή δέν
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Ιμεινεν εις  αύτήν παρά τούς ε’ξωλεστάτους εκείνους καί 
τ ινα ς άλλους όμοιους των· δθεν άκινδύνως ήμπόρουν ν’ 
άρπάζωσιν. 'Ίσ ω ς  καί άλλα α ίτ ια  παρά την ληστείαν 
παρεκίνησαν τινάς αυτώ ν είς κα τ’ εξαίρετου συλληφθείς 
(λέγουν ότι ήτο Μαυρούσιος, καταδικασμένος είς τό κά
τεργου) ώμολόγησεν ¿πί της άγχόνης, οτι αύτδς ¿ ί δ ι 
ος έβαλε πυρ εις το παλάτιον· ε’σεμνύνετο δε διά την 
πράξιν ταύτηυ, καί έδηλοποίησε με την τελευταίαν πνο
ήν του, οτι ή λπ ιζε νά εκαυσε την βασιλικήν οικογένειαν. 
Συνδραμούσαι λοιπόν αί τρεις αυται α ίτ ία ι δεν είναι 
παράδοξον οτι ε’γίννησαν τρομεράν πυρκαϊάν, ή τ ις  ανεμ
πόδιστος άφεθεισα κατηφάνισε την πόλιν ολόκληρον, 
η τουλάχιστον παν δ ,τι ε’νυπήρχεν είς αύτήν μεγαλο
πρεπές καί πολύτιμον.

Περί των οικοδομών παρετηρήθη, οτι α ί στερεώταται 
κατεπιπτον ε’ν γ ίν ε ι πριυτισται. Π ά σ α  ε’κκλησία, μο
ναστηριού, παλάτιον, καί δημόσιόν κτίριον, μέ απειρα
ρίθμους ίδιωτικάς οικίας, ή κατεκρημνίσθησαν, η τό
σον δεινως έκλονήθησαν, ώστε ητον ε’πικίνδυνον νά 
περάση τις  άπό πλησίον αύτων.

"Ολος ό αριθμός των φονευθίντων, συμπεριλαμβανο 
μενών καί των όσοι ε’κάησαν, η έθανατώ θησαν, είς τά  
ερείπια έξορύττοντες, υποτίθετα ι, κατά τον ε’λάχιστον 
υπολογισμόν, ό)ς ύπερβαίνων τά ς  εξήκοντα χιλ ιάδας· 
μολονότι δέ η ζημ ία  ώς προς τά  λοιπά είνα ι άδύνατον 
νά λογαριασθη, ίδ ίαν  τινά  δμως περί αύτης ¿μπορείς 
νά σ χη μ α τίσ η ς, άφού σέ βεβαιώσω οτι ή εκτεταμένη καί 
βαθύπλουτος αυτη πόλις δεν είναι τώρα είμή παμμεγέ- 
θ η ς  ε’ρειπίωυ σωρός· οτι οί πλούσιοι καί οί πτω χοί ε ί
ναι κατά  τό παρόν ίσοι· "τι χ ιλ ιά δες οικογενειών, αί- 
τινες προχθές άκόμη έζων είς τους κόλπους τνίς άψθο- 
ν ία ς καί της τρυφής, εύρίσκονται σήμερον διεσπαρμεναι 
τηδε κάκεΓσε είς τους αγρούς, παντός του πρός άνεσιν 
έστερημεναι, καί μηδίνα  εύρίσκουσαι δυνάμενον νά τάς 
συνδράμη.

Μ ετ’ όλίγας ημέρας άφού παρήλθεν ό πρώτος φόβος, 
ε’μβήκα είς την πόλιν άπό τά άσφαλέστερα μέρη, ώστε 
νά ίδω  άν ητο τρόπος νά ε’κβάλω τί άπό τό κατάλυμά 
μου· άλλά τόσον είχεν ε’παυεησειν τά  ερείπια ή πυρκαιά, 
ώστε την οδόν καν όπου εΰρίσκετο ή κατοικία  μου δεν 
ήμπόρεσα νά διακρίνω· βουνοί πετρών καί χωμάτων μέ 
περιεκύκλουν πα ντα χόθεν . Π άλιν δμως είσήλθον μ ε
τά  ημέρας είς την πόλιν, συμπαραλαβών καί τινας 
άχθοφόρους, οί όποιοι, προ πολλοί κ α τ’ ε’κεΓνο τό μέρος 
της πόλεως ύπηρετούντες, ε’γνώριζον την θέσ ιν  ιδ ια ιτέ
ρων οίκων' διά της β οήθειας αυτών άνεκάλυψα, τέλος, 
την κατοικίαν μου' άλλά πάραυτα ε’πληροφορήθην, οτι 
άν έσκαπτον δέν ήθελον πιάσειν ούτε τό έξοδον έπει- 
τα , ό ε ίσ ίτ ι άναβαίνων άπό τά  ε’ρειπια καπνός με είδο- 
ποίησεν, οτι δσα εγώ μάλιστα πάντων ε’τίμων ησαν ήδη 
κεκαυμένα.

Κ αί τάς δυο φοράς, κ α θ ’ ας ε’πεχείρησα την άκαρ
που ταυτην ερευνάν, ε’ξαιρέτως την πρώτην, τοσαυτη 
δυσωδία προηρχετο άπό τά νεκρά σώματα, ώστε παρ’

ολίγον ε’λειποθύμησα· μολονότι δε την ε’σ χάτην ητον 
όλιγωτερον δυνατή, τάποτελέσματα όμως με ησαν δεινό
τερα, καθότι ύπέπεσον είς  πυρετόν. Τό π ά θη μ α  τούτο 
μ ’ εκααε προσεκτικώτερον είς τό μέλλον , καί άπέφευγον 
τόπους τ ινά ς, όπου τόσον υπερβολική ητον ή δυσωδία, 
ώστε ό κόσμος ηρχισε νά φοβηται λοιμικήν νόσον. Φ ί
λος μου τ ις ,  κ α τα β ά ς είς την πόλιν όλίγας ημέρας μ ε 
τά τόν σεισμόν, με  δ ιη γή θη  ότι εύρηκεν είς τά ς οδούς 
σώματα φρικωόώς κατεσπαραγμένα ϋπό τών κυνών, ά λ 
λα ήμικαυμίνα, άλλα διόλου εψημένα' καί οτι ε ίς  τι- 
νας τόπους, μάλιστα  παρά τά ς  θύρας τών ε’κκλησιών, 
έκειντο πολυάριθμα σωρηδόν, τό εν έπ'ι του άλλου. 
Τ ην γενομένην τρομεράν θραύσιν ¿μπορείς  νά είκάσης 
ε’κ του επομένου ένός μόνου παραδείγματος’— Ύ πηρχεν 
υψηλή τ ις  καμαρωτή δίοδος, άπέναντι μ ιας τών θυρών 
τής ά ρχα ία ς πρωτευουσης εκκλησίας· έξ αριστερών ητον 
ή περίφημος εκκλησία του Ά γ .  ’Αντωνίου, καί έκ δεξι
ών ίδ ιω τικα ί τ ινες οίκίαι ΰψηλόταται- ε’ν τω μέσω τών 
τεσσάρων τούτων οίκοδομών έμενε φυσικά μικρά τ ις  πλα 
τεία . Ε ίς  τόν πρώτον σεισμόν, πολλοί οιτινες έπερνων 
τότε ύποκάτωθεν τής καμάρας, κατέφυγον είς τό κέντρου 
τής πλατείας· τό αυτό δ’ έπραξαν καί όσοι ήμπορεσαν 
άπό τους ευρισκομένους είς τάς δυο εκκλησίας· άλλά 
την σ τιγμ ήν ταυτην ή καμάρα καί τά  πρόσωπα τών δυο 
εκκλησιών καί τών γειτονικών οικοδομημάτων, όλα κλι- 
ναντα πρός άλληλα, κατέπεσον καί κατέχωσαν άπαν- 
τας, ε’νώ ίσταντο ενταύθα συσσωρευμένοι.

’Ιδού, φίλτατε, σ’ εξιστόρησα γνησίως, κ α Γτοι άτε- 
λώς, τήν φρικώδη ταυτην καταστροφήν, ήτιςάφήκεν άνε- 
ξάλειπτον ε’ν.τύπωσιν είς τό πνεύμά μου· έχ α σ α  δλα 
τά χρήματα δσα είχον πλησίον μου, καί άλλα ίμάτια  
δεν διέσωσα παρά τά  όποΓα φορώ· άλλα πολυ μάλλον 
μέ θ λ ίβ ε ι ή άπώλεια τών χαρτίωυ μου. Πρόςε’παυξη- 
σιν τής παρούσης μου δυστυχίας, οί φίλοι εκείνοι, είς 
τούς οποίους ήδυνάμην νά προσδράμω ε’φ’ οίασδήποτε 
άλλης περιπετείας, εύρίσκονται τώρα είς τήν αυτήν 
άθλίαν κατάστασιν. Μ ’ δλα ταύτα, δέν έχω  κάνέν 
δίκαιον νά παραπουώμαι ή ν ’ άπελπ ίζω μαι, άλλα μ ά λ 
λον μετά  β α θυτά τη ς ευγνωμοσύνης οφείλω νά προσπί
πτω ενώπιον του Παντοκράτορος, ό οποίος τόσου όρατώς 
μέ διετήρησεν άπό τοιούτους καί τηλικούτους κινδύνους· 
ή αύτή δέ ά γ α θ ή  Πρόνοια ελπίζω  οτι θέλει καί του 
λοιπού μέ προστατεύειν, καί τής παρουσης στενοχώ
ριας μέ άπαλλάξειν.

Ε Υ Γ Ε Ν Ε Σ Τ Α Τ Ο Σ .—Το επίθετου τούτο έγινε σήμερον τόσον 
κοινόν, τόσον ευτελές, ώστε δυναται πας εν ας νά τό άγοράση καί 
νά τό στολισθή δι’ ολίγον τ ι, ή καί νά τό λάβη δοιρεάν, χωρίς νά 
εςοδεύση τίποτε^ διότι οί πωλοΰντες ή χαρίζοντες αυτό είναι πάντοτε 
δ απαίδευτος όχλος, ή οί απόλυτοι ήγεμόνες, ήγουν άνθρωποι μή 
γνωρίζοντες τ ί πωλοΰν ή τ ί χαρίζουν, ή χαρίζοντες καπνόν, διάνα 
ζωπυρώσιτό απόλυτον της εξουσίαςτων. Τούτο συμβαίνει μάλιστα 
είς τάς δυσνομουμένας πολιτείας. ‘Ό τα ν  ή πολιτεία εύνομήται, 
δέν έχει ουτε πολίτας Ιξαιρέτως ονομαζομένους εύγενεϊς, ούτε μ έ
ρος πολιτών άξιον νά ονομάζεται οχλος· έπειδή αύτή ή ευνομία
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γεννδ τήν αρετήν, καί εύγενίζει ίλην τήν πόλιν ¿ντάμα, όχι τού
τον ή ¿κείνον τόν πολίτην χωριστά. Ό  τίτλος ούτος ε’γεννήθη 
εις τάς ’Αθήνας καί τήν λοιπήν Ε λλάδα , όχι δτε ευνομούντο, ούδ’ 
0τ’ έδιωξαν τους Πέρσας, άλλ’ 0τε κατεφρόνησαν τούς νόμους, κ’ 
έγνμνώθησαν άπό τάς άρετάς των ιδίων προγόνων. Μήν έχοντες 
πλέον άρετήν, έπενόησαν νά κάμωσιν άλλο τ ι έντιμον άντ’ αυτής· 
καί τούτο φυσικά έπρεπε νά ήναι δ πλούτος. Οί πλούσιοι λοι
πόν έτιμώντο, καί αυτοί μόνοι ώνομάζοντο Ε ύ π α τ ρ ί δ α ι  καί 
Ε ύ γ ε ν ε ϊ ς ,  άκόμη καί Ά  ρ χ  ο ν τ  ε ς ,  καθώς τους δνομάζουν 
ετι καί σήμερον, όις νά ήτον άξιον έπαίνου καί τιμής πραγμα, 
πλούτος χωρίς άρετήν. Ίδου τ ί λέγει, σύγχρονος καί μάρτυς αύ- 
τόπτης της τότε φθοράς, 6 κωμικός Ά λεξις (παρ’ Ά θην. IV. 
σελ. κα),

Α · Έ σ τιν  δέ ποδαπός τό γένος ουτος ; Β. Πλούσιος·
Τούτους δέ πάντες φασίν εύγενεστάτους.
Πένητας εύπατρίδας γάρ οΰδέ εΤς δρα.

ήγονν δ πένης Σωκράτης καί οί όμοιοι αυτού ένομίζοντο αγενέ
στατοι. Οί άγενέστατοι όμως ούτοι ¿σπούδασαν νά λυτρώσωσι 
καί τοάς πωλούντας καί τούς αγοράζοντας τήν ευγένειαν άπό τήν 
μέλλουσαν άγενεστάτην τύχην, άλλά δέν ¿δυνήθησαν. Οί εύγε- 
νέστατοι υπετάχθησαν πρώτον είς τούς Μακεδόνας, έπειτα είς τους 
'Ρωμαίους, οί δποΐοι, εύγενισθέντες καί αυτοί, έσυραν μαζή των 
καί τοός "Έλληνας είς άλλον ζυγόν. Καιρός είναι, μετά τόσον 
μακράν πείραν, νά εξυπνήσωμεν, άγαπητοί μου Εΰγενέστατοι1 -  
Κ Ο ΡΑ Η Σ.

Τ Α  Τ Η Λ Ε Σ Κ Ο Π ΙΚ Α  Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Α  
Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ .

Ο π ο τ α ν  η γη ευρισκετχι μεταξύ του ήλιου καί τής 
σελήνής, ωστε να δυη ¿κείνος ε’νώ αύτη ίνα τελλε ι .  τό
τε λαμπών ο ήλιος κατευθείαν επί του δίσκου τής σε
λήνής, καμνει αυτήν πανσέληνον. ΈμποοεΓ δέ καί ό 
άοπλος οφθαλμός να δεακρίνη άτάκτους σκοτεινούς τι- 
νας τοπους, ως κηλίδας τού ιλαρού καί φεγγώδους προ
σώπου της· αλλα οια τής βοήθειας τού τηλεσκοπίου'αί 
εις αυτήν μεγαλαι μελανότητες γίνονται πολλαί καί 
πολυποίκιλοι σειραί, διάφοροι κατά το σ χή μ α  καί το

χρ ώ μα^ ως παριστανεται είς  τ>5ν προτεταγριένην εικο
νογραφίαν.

Γ εννάται δέ τοσαύτη διαφορά είς τά  σ χ ή μ α τ α  καί 
χρώ ματα τών φαινομένων τούτων εκ τής ποικιλίας καί  
τού χαρακτήρος τών όρέων, τών π-διάδων, καί τών βό
θρων, τών άποτελούντων αυτά τά  φαινόμενα. ΈμποοεΓ 
όμως νά ε’ρωτήση τις, Π όθεν είναι γνωστόν ότι ή σεληνι
ακή επιφάνεια έχ ε ι τοσαύτην αναλογίαν μέ τήν γη ίνην, 
ώστε νά συνίσταται άπο όρη, κτλ ; Τούτο θέλομε·^ 
προσπαθήσειν νά διασαφηνίσωμεν, συσταίνοντες προς 
άπαντας, όσοι έχουν τηλεσκόπιον ίκανον νά μεγαλύνή 
τουλάχιστον τεσσαρακοντάκις, νά ε’ξετάσωσι προσεκτι- 
κώς τήν βα θμ η δόν  γινομένην αυξησιν τού πεφωτισμέ
νου μέρους τής σεληνιακής ε’πιφανείας, όλίγας νύκτας 
κατά  το διάστημα τού πρώτου ή δευτέρου τετάρτου· θ έ 
λουν δέ ταχέω ς άνακαλύψειν, ότι άληθώς υπάρχουν άνω- 
μαλία ι είς τον δίσκον τής σελήνης, α ίτ ινες  άλλο δέν 
¿μπορούν να  ήναι ε ΐμ ήόρηκα ί κοιλάδες· καθότι παρα- 
τηρεΓται, ότι α ί σκιαί τών όρέων διαφέρουσι κατά  το μή . 
κος άπδ μ ια ς είς άλλην νύκτα συμφωνότατα μέ τήν 
τού ήλιου θέσιν ώς προς τήν γήν και τήν σελήνην. Π α 
ραδείγματος χάριν, το ε’νταύθα σ χ ή μ α  1 παριστάνει 

Σ χήμ α  I.

μικρόν μέρος τού δίσκου τής σελήνης μ* διάφορα τών 
όρεων, ώς φαίνονται διά καλού τηλεσκοπίου μίαν τινά 
νύκτα κατά το πρώτον αύτης τέταρτον το δέ σ χή μ α  2 

Σ χήμ α  ο.
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δεικνύει τα  αύτά όρη την επιούσαν νύχτα·—ή σελ-ήντη Ιγ ι-  
νε πληρέστερα, ε’ν τώ  μεταξύ, φ3·άσασα μάλλον άντικρυ 
του ήλιου, καί κατά  συνίπειαν αί σκιαί ήλαττω3·ησαν. 
Ε ίς  την πανσέληνον σκιαί δεν ΰπάρχουσι διόλου, και 
τά  όρη φαίνονται ώς τόποι φεγγωδέστατοι· μετά την 
πανσέληνον όμως αί σκιαί πάλιν βλέπονται, άλλ’ έπί 
των άντικειμένων πλευρών, τουτίστι, ρ ίπτονται έξ άρι 
στερων, άντ'ι έκ δεξιών.

Α ί τής σελήνης άνωμαλίαι εΓναι είτε μακρά και 
»ψηλά όρη, είτε , τό κοινότερον καί παραδοξότερον, *υ Ω ο
ειδείς βουνωδεις σειραί κοιλότητας περικυκλοΰσαι, έκ 
του μέσου των οποίων κοιλοτήτων ή πεδιάδων άνυψοΰ- 
τα ι μεμονωμένος κωνοειδής λόφος Έ κ  των κωνικών 
δε τούτων λόφων μερικοί τουλάχιστον π ιά α ν ίν  ότι είναι 
ήφαίστια.

Ή  σελήνη περιστρέφεται ε’πί του ίδιου της άγονος 
κατά τον αύτον χρόνον, κ α ά ' δν τελειόνει την περι
στροφήν αυτής κύκλω τής γής· όέάεν παριστάνει πάν 
τοτε είς ήμάς τό αυτό πρόσωπον διά τούτο δε καί ή 
γη  μας δεν είναι όρατή πάρει; είς τους κατοίκους του 
ήμίσεως μέρους τής σελήνης, τουτίστι του πρός ήμάς 
έστρα μμένου.

Οί τό άλλο δέ ήμισυ κατοικοΰντες χρεωστοΰν νά 
κάμωσι μακράν καί πολύπονον ίσως οδοιπορίαν, διά νά 
ίδω σι τόν ώραίόν μας κόσμον είς τόν 3-όλον του ουρά 
νοΰ κρεμάμενον. Ά λ λ ά  μολονότι κατά τούτο ήμείς οί 
επ ίγε ιο ι ύπερτερουμεν τούς σεληνιακούς ή τουλάχιστον 
τό ήμισυ αυτών, ε’κεΓνοι όμως ύπερτερούσιν ά π α ν τα ; 
ήμάς, κα3ώ βλέποντες τήν γήν μας (άν Ιχω σ ιτο ύ ς  αύ 
τούς οφθαλμούς) δεκατρείς φοράς μεγαλητίραν παρ’ 
όσον φαίνετα ι είς ήμάς ή σελήνη.

Π Ε Ρ Ι  Η Θ ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ .

Π Ε Ρ Ι Φ Ι Λ  Α Τ Τ Ι Α  ή Ε Γ Ω Ι Σ Μ Ο Σ . -  ’Α ληθές καί άναν- 
τίρρητον είναι, ότι ό άνθρωπο; πανταχού καί πάντοτε 
βλέπει έν πρωτοις τό ίδιον αν τον συμφέρον. ’Αρετή δέ 
είνα ι τό νά μή άντιτάσση αύτό είς τό κοινόν συμ.φέοον, 
άλλά και νά ,3υσ ιάζη  αυτί πρός άπόκτησιν εκείνου. Ε ί
ναι πολλοί άνθρωποι κατά δυστυχίαν οότινες δέν βλέπουν 
άλλο παρά εαυτούς, καί είς εαυτούς άναφ'ροντες τά πάν
τα , καί τήν ιδίαν των ευημερίαν σκοπόν Ιχοντες, πατα- 
βλέπουσι τούς άδελφοίς των δυστυ, οΰντας, φθονούν αυ
τούς εύτυχοΰντας, θυσιάζουν πρόςτό ίδιόν των όφελος καί 
τά  κοινά συμφέροντα, έπιυυμοΤντες καί προσπαθοΰντες 
αυτοί μόνον να εύτυχωσιν. Αυτη είναι ύπερφιλαυτία, 
κακία  αντικοινωνική, άνατρίπουσα καί τήν θείαν ε’ντο- 
λήν, τήν λέγουσαν ’Α γά πα  τόν πλησίον σου όυς σεαυ- 
τόν. ‘Ο εγωισμός άποναρκόνει τήν καρδ’αν πνίγων π ά 
σαν άρετήν πολιτικήν, καί πολέμων ιδίως τήν ευτυχίαν 
του πλησίον καί πάν κοινόν συμφέρον έπ ικρα τΤ δέ κυ
ρίως είς τούς απαίδευτους υαοός καί τούς υποδούλους, 
οίτινες, στερούμενοι του άγαμου τής α ’ το ον,ίας, δέν 
δννανται νά Ιχω σ ι τήν ιδέαν τής όμονοέας, τής φΓο 
πατρίας, τής *’θνικότη:ος, τοΰ κοινού συμφέροντος, καί

των θυσιών των άπαιτουμένων είς άπόκτησιν αύτοΰ. 
‘Η μείς κατά δυστυχίαν εχομεν καθημερινά παραδείγ
μ ατα  των κακών, όσα π ά σ χει ή κοινωνία μας έκ τής 
ύπερφιλαυτ'ας· καί άν δέν δυνάμεθα νά έπιφέρωμεν 
κάμμ αν θεραπείαν είς τα ς  καρδίας τωυ ηλικιωμένων, 
τουλάχιστον χρεωστοΰμεν νά καταπολεμωμεν αυτό τό 
ελάττωμα, όσον δυνάμεθα, ώστε νά μή αναπτύσσεται 
είς τάς άπαλάς ψυχάς τής ν;ολα α . Με πάντα τρό
πον οί διδάσκαλοι χρεωστοΰν νά καταστέλλωσι τά  σκιρ
τήμ ατα  του ε’γωϊσμοΰ, συνειθίζοντες ε’ν πρώτοις τούς 
π α ίδα ς νά θέλωσι καλόν είς πάντα, καί ν’ άγαπώ ^ιν ο,τι 
κοινώς συμφέρει είς όλους, καί νά προτιμωσι τό κοινόν 
συμφέρον άπό τό ίδιον· νά τά  προτρέπωσιν είς τό νά 
βοηθώσι τούς συμμαθητάς των ν ’ άποκτήσωσι κάν- 
έν καλόν, ή ν’ άπαλλαχθώ σιν  άπό κάμμίαν πο ινή ν  
νά έργάζωνται καί νά συνεργώσ! πρός όφελος ¿κείνων 
μέ κάποιον κόπον ή καί μέ κάποιαν μικράν ζημ ίαν ΐδι. 
κήν των. "Οσους δ’ άν βλέπη ό διδάσκαλος πράττον- 
τα ς  προάύμως τοιαΰτα έργα εύποιίας καί άφιλοκερδείας, 
είναι καλόν νά τούς έπαινή" δημοσία καί νά τούς άντα- 
μείβη . Μέ τοΰτον δέ τόν τρόπον θέλει δυνηθήν ν’ άτ»ο- 
πνίξη τά ελαττώματα τής ύπερφιλαυτίας, τσΰ φθόνου, 
τής αίσχροκερδείας, του μίσους, καί νά έμπνευση είς 
τά ς ψ υχάς των μαθητώ ν του τά ς  έκ τής άδελφικής 
αγάπης πηγαζοέοας άρετάς, καί τήν προτίμησιν του 
κοινού συμφέροντος άπό το ίδιον.

Μ ΙΜ Η Σ 1 Σ .— Δευτέρα κλίσις του άνθρωπου είναι καί 
τό ρ ιμ ε ίσ θ α ι τούς άλλους καί είς τάς πράξεις καί είς τούς 
λόγους. Τ Ι δε κλίσις αυτη αναφαίνεται καί άπό τήν 
νηπιακήν ηλικίαν, επικρατούσα ίσχυρως είς τήν καρ
διάν τοΰ ανθρώπου, ωστε παραβλεπομένη ακανόνιστος

I > *> *> ' ' I > »■', 7 λ 'φ ρ.:ι εις πόλκας κακας εςεις και εις ε/.αττωματα. Δ ια  
τής μιμήσεως μανθάνει τό παιδίον καί τό λαλείν και 
τό πράττε ιν, καί θέλει λαλείν καί πράττειν, όπως καί 
ό,τι ο! μ ετ’ αύτοΰ συνδιαιτωμενοι μεγαλη’τεροί του λα- 
λώσι καί πράττωσιν. ’Ε π ειδή  δέ α ί κακαί εξεις καί τά 
άπρεπή λόγια εΰκολωτερβν εύρίσκουσι μ ιμητάς παρά τα 
καλά διά τοΰτο βλέπομεν τά π α ιδ ία  ν’ άπομιμωνται 
όλας τά ς  άσχημοσυνας τοΰ σώματος, τά ς διαστροφάς 
τοΰ προσώπου, τά  σκώμματα τά  κινοΰντα είς γέλωτα, 
τά ς "βρεις, τά ς  αχρείας λέξεις, τά παρονόματα, κτλ. 
νομίζοντα οτι 3-έλουν κινεΓν είς εΰχαρίστησιν τους πα- 
ρόυτας. Δ ιά  ταΰτα πρέπει οί γονείς καί οί διδάσκα
λοι, δσοι φροντίζουσι περί τής χρηστής άνατροφής των 
νέων, νά μήν ύποφέρωσι ποτέ νά λέγωνται ή νά πράττων- 
τα ι τά  τοιαΰτα ενώπιον των παίδων. Καί τούς πα ί- 
δας δέ αυτούς πρέπει νά έπιπλήττωσιν αύστηρως, όταν 
άκοίωσιν αυτούς ή βλεπωσι τοιαΰτα πράττοντας ή λέ
γοντας, καί νά τούς διδάσκωσι διά παραδειγμάτων, 
όποία ίχουν  κακά άποτελέσματα, καί τίνα  είναι τ ’ άξια 
μιμήσεως νά τούς ΰποδεικνύωσιν, έπιιινοΰντες καί άμεί- 
βοντες τούς πρβθυμουμένους νά φυλάττωσι τά ς συμ
βουλές των. Ο Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ο Σ .
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Η Ε Π Τ Α Ν Ν Η Σ Ο Σ .

Ά ρ ιθ . 3.

ΠΕΡΙ ΖΑΚΓΝΟΟϊ ΚΑΙ Ι1Α2ΩΝ.

Η Ζ Α Κ Τ Ν 30Σ  κείται περί τα δέκα μ ίλ ια  πρός νό
τον της Κεφακληνιας, και α πεχει περι τα  δεκαπέντε 
άπό τό εγγύτατον άκρον τής Πελοπόννησου. Ί ό  μή
κος αυτής ίΐν α ι ως εικοσιτεσσχρων μιλιών, τό δέ πλάτος 
ώς δώδεκα. Σ χ ή μ ά  ε χ ε ι άτακτου ωοειδές, μετά  β α 
ρέος κόλπου είς τήν νοτιανατολικήν άκραν. Ό  δυτι
κός α ίγιαλός παριστάνει σειράν βουνών έκ τιτανόλιθου, 
καί κρημνούς αποτόμους· ά δ’ ανατολικός, ό άπέναντι 
τής Πελοπόννησου, περιεχει λιμένα, έντός τοΰ οποίου 
κείτα ι ή πόλις Ζάκυνθος. Τ ή ς  νήσου ή περιφέρεια 
είναι μιλίων εξήκοντα. Σ ύγκειτα ι δέ τό πλείστον αύ- 
τής^μ;ρος άπυ μεγιστην π εδ ιάδα , εξ ή οκτώ μιλίων τό 
πλάτος, άπο βορρά είς νότον έκτεινομένην, καί μέ λό
φους συνορεύουσαν πρός άνατολάς καί δύσιν. Ή  μεγά 
λη  ̂ αυτη καί γονιμωτάτη πεδιάς συντείνει μάλιστα 
προς^διατροφήν των κατοίκων. Ε ίς  αυτήν έπιβλέπων 
τις  έζ οίονδ-ηποτε τών περικύκλω υψωμάτων, θεωρεί ώις 
συνεχή αμπελώνα,  μ ’ ολίγους αγρούς ή νομάς τήδε κά- 
κΤσε. Πολυάριθμοι κωμαι και οίκοι θερινοί εϋρίσκον- 
τα ι καά  ολην^ τήν πεδιάδα διεσκορπισμένα, κήπους, 
ελαι-ΰνας, ή δάση πορτογαλλεών καί άλλων καρποφόρων 
ο=νδρων π.ριξ^ αύτ...ν έχοντα . Α ί πλευραί τών περι- 
κλειοντων αυτήν λόφων παριστάνουσι παντοΰ συμμεμιγ- 
μ^να άγρούς καί δάση, καί ποικίλλονται δέ μέ β α 
ρεία ς κοιλάδας, α ίτινες άπειρων ειδών επιφάνειαν πα- 
ρεχουσι.

Ι'ό πλεΓστον μ-ρος τής νήσου φαίνεται συντεθειμέ
νου τιτανω δεις πέτρας, ύπ αρ χε ι  δέ καί γύψος είς 
υιαφορα μ.ρτη-^πλησίον χωρίου τινός είς τό κέντρον τής 
νη-.ου χαμηλα τινα στρογγύλα υψώματα λάμπουσιν 
απο αυτήν. Αλλά τό μά. λον άξιοσημείωτον άπό τά 
ορυκτά τής νήσου λογίζετα ι ή π ίσσα ή άσφαλτος, τήν 
οποίαν και ό Ηρόδοτος άναφέρει' εύρισκομένη είς πηγάς 
π=£ΐ τα δεκα μ ιλ ιά  μακράν τής πίλεως. Κυρίως είναι 
τοποάετημεναι αύται είς μικράν περιοχήν ελώδους γής, 
Ρ-'-ΧΡ1 της θαλασσής καταβαίνουσαν, καί π.ρικυκλωμέ-

τά λ°ίπ ά  ^ 'Ρ η ύπ" χ*^ηλώ ν υψωμάτων 
^  τιτανόλιθου· εύρίσκονται δέ , ίς.τρεις ή τέσσαρας δια- 
φορετικους τόπους έπί τοΰ βάλτου, φαινόμεναι ώς μ,.κρά 

, ; Α  ·*, *ι πλευραί καί οί πυθμένες τών όπούων είναι 

τ Τ  λ ,Γ τ Ρ °ν έσκεπΛσ^ « ·  Ε ίς  τό κυριώτερον άπό
π ο δ - Γ *  τΧυΐα' Γ α λ # :ΐ3 ίς  ^  Κ  πεντήκοντατην περ1φερΗΛν> >χ1 ¿χ[ ^  _ά

συσσωρεύεται μεγάλη ποσότης πετρελαίου. Τό υδω';
της πηγης, μ ε 3  ου άναμφιβόλως φέρεται είς τήν έπι-
©ανειαν το ορυ^τον σνγΐϋ«·τ·./^ ί > * ' \, ~ Γ Γ /  σ / γ5/α τ ι^ ^  μικρόν ρυχκιον, το
οποίον, ενω ρεει δια τοΰ ε"λους, άπο^έτει μέρος τής ε’ν 
«υτω «σφαλτωδους^υλης- τοΰ αύτοΰ χαρακτήρος είναι 

τα λοιπά λιμνια . Συνάγεται δ ’ ώς έπιτοπλείστον

α π α ς  τοΰ ενιαυτού το πετρέλαιον, καί κατά μέσον δρον 
συμποσουται εις εκατόν βαρέλια. Ή  π ίσσα  συνάγεται 
άνασυρομενη εκ των λιμνίων ε’πί κλάδου μυρσίνης ή 
άλλου 3-αμνου, με τον αύτόν καί άπαράλλακτον τρόπον 
κα3· ον μάς περιγράφει ό πατήρ τής ιστορίας οτι έγ ι- 
νετο προ δ ισχιλίω ν έτών.

Η νήσος π ά σ χει πολύ άπό σεισμούς- δύο ή τρεις 
συμβαινουσι πολλακις κατα  μήνα- ό προ μικρού γενόμε- 
νος (29 Οκτωβρίου, 1840) εβλαψε μεγάλως τάς οικοδο
μάς, και άν συν-βαινε νύκτα, ή3·ελε βλάψειν δ χ ι όλι- 
γωτερον τους άν,άρωπους. Γενικώς τών σεισμών τούτων 
προηγείται ιοιαιτερα τις  βαρύτης καί 3-ειώδης χαρα- 
κτήρ εις την ατμόσφαιραν, επονται δέ ραγδαΓαι βροχαί.

Ο λίγα τινα  3·ελομεν σημειωσειν τώρα περί τής πό- 
λεως και των κατοίκων. Ή  πόλις Ζάκυνθος εκτείνε
ται κατα  την ανατολικήν παραλίαν ώς εν ήμισυ μ ίλ ι- 
ον,^άλλ εις κάνεν μέρος δέν έχ ε ι ούτε ήμίσεως μιλίου 
πλάτος. Α ι οικοδομαί ώς έπιτοπλείστον έχουν ’Ι τ α 
λικόν χαρακτήρα, καί τό ένδότερον τής πόλεως παντα- 
χοΰ παριστάνει μεγάλην καάαριότητα. Α ί οδοί γ ε ν ι
κώς είναι στεναι· α ι δέ είς τάς κυριωτέρας όδούς 
οικιαι, πετριναι συνη3·ως, καί τετράστεγοι ή πεντάστεγοι. 
Ε κκλησ ια ι φαίνονται πολλαι είς διάφορα μέρη τής πό
λεως και τών περίχωρων ολιγαι αύτών εχουσι κωδωνο
στάσιά, α ί δέ λοιπαί πρόσωπα υψωμένα, ώς α ί Λ ατι- 
νικαί έκκλησίαι τής Σ ικελ ίας καί Ισ π α ν ία ς . Ε ίς  
πολλών οίκων παρά3υρα ΰπάρχουσι δικτυωτά ή καφά- 
σ ια, έξέχοντα είς τρόπον ώστε νά σ χηματίζω σιν  εί- 
δος τριγώνου κιβωτίου· ταΰτα δέ συντείνουν πολύ ε ίς  
τό να καάιστώ σι πλη χτικά ς τάς όδούς. Ή  κυριωτί- 
ρα όδός εκτείνεται παράλληλος μέ τόν αι’γιαλόν, εργα
στήρια καί στοάς κατά  σειράν εχουσα.

Τό φρούριον "σταται ε’πί λόφου 350 πόδας υψηλού' 
εκτισ5η δέ ύπο τών Βενετών, καί είναι άρκετά εύρύ- 
χωρον, περικλείον, ε’κτός στρατώνων καί άπο3·ηκών, 
πολλας μερικας οικίας με κήπους παρακειμένους. ’Αφοΰ 
ή Ζ ά  ι·υν5ος Ιπεσεν είς τάς χείρας τών Ά γ γ λ ω ν , πολλά 
χρήματα ε;ωδευ3·ησαν επι τών οχυρωμάτων.

Οί Ζ ακύν3ιοι, καίτοι Έ λ λ η νες , Ι^ουν όμως πολλά 
χαρακτηριστικά και η3η τών Ιταλών, τά  όποία με- 
τεδωκαν είς αύτους οί μακρόν χρόνον τήν νήσον έξουσιά- 
σαντες Βενετοί, ώς καί ή αδιάλειπτος μετά  τών ’Ι τ α 
λών εμπορική έπ ιμ ιξ ία . Ό  πληθυσμός τή ς Ζακύνθου 
Έναι περί τά ς 20,000 άρρένων, καί 18 ,000 γυναικών.
Έ κ  τών κατο ικώ ^ 9 ,0 0 0  περίπου ε’νασχολοΰνται είς 
τήν γεωργίαν. Τ ά  κυριώτ^ρα προϊόντα είνα ι μεγάλη 
ποσοτης Κ ορινθιακής σταφίδος, όλαιον, οίνος, σΰκα, 
λεμόνια, καί τά  όμοια.

Ω ς 35 μ ίλ ια  πρός νότον τής Ζακύνθου κείνται δύο 
νησιά Στ^οφάδια κοινώς λεγόμενα, τό πάλαι δέ Στρο- 
φχδες, εις το μεγαλητερου ε χ  τών οποίων εύρίσκεται 
οχυρόν μοναστήριον, όπου ε’ξορίζονται καί φυλακώνον
τα ι οί άτακτοΰντες εκκλησιαστικοί τών Ίονίω ν Ν ή
σων.



43 ΑΠ0ΘΙ1ΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Μαρ. 1841.

Π Α 2 0 Ι .

Η  νήσος α ’ τ η ,  ή μικρότατη των 'Ε π τά , κεΤται μι-  
τ’Λξυ Κέρκυρας και Αευκάδος, έχ  τής πρώτης άπένου- 
σα μονον επτά ρ.ίλια. Έ χ α  δώδεκα μιλίων περίμε
τρον, ως ειχοσιεπτά ¿έ τετρά γ ω ν ιώ ν  μελι'ων περιο- 
χη ν· είναι ωοειδούς σχήματος,  καί συνίσταται άπο ε"ν 
μονον ορος,το όποΓον π ι5α νδν 5τι κανένα καιρόν ε’συγκοό- 
τει μέρος της Κέρκυρας. Ή  κωμόπολις είναι άτάκτως 
πως επι του αι’γιαλου διεσπαρμένη, κυκλοειδές ίχουσ α

κανονοστασιον, κυριεϋον αύτην. Τ ο κυριώτερον προϊόν 
είνα ι τό^ ίλα ιον. Ό  δε π)η3·υσμος υπερβαίνει τάς 

ι 5 ,0 0 0 , ες ων περι τα ς 2000  διατρίβουν είς την πρωτεύ
ουσαν κώμην Πορτον Γ  άίον.

Ν οτιανατολικως έκ των Πα^ων κείτα ι μικρότερου 
νησιον, Ά ντ ίπ α ςο ι καλουμενον, όπου κατοικοίσιν ολίγοι 

 ̂ τιν^ς άλιεις. Ε π ι Βενετων εΓχον ώς καταγώγιου οι 
πειραται το νησιδίου τοϋτο, κα ί δεινώς ε’φορολόγουν 
ά π α ντα ς οσοι είς τά ς  χεΓρας αυτών ίπ ιπ το ν .

Κ Γ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΣ , Ε Κ Τ Α Σ ΐΣ , ΚΑΙ Π Λ Η Θ Υ ΣΜ Ο Σ Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ ΙΩ Τ Ε Ρ Ω Ν  Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΩ Ν

Τ Η Σ  Ε Τ ΡΩ Γ ΙΗ Σ.

Αί πολιτεία,, *  ίσος ε7ϊαι π ρ ο τα γμ έν ο ς’,  εΤ»* μέλη τής Γερμανικής ^Ομοσπονδίας.

Κ ρ α τ ν ,  .
Π ο λ ί τ ε υ μ α ,

’ "Α μβούργο» .....................
Ά ν ο β έρ α  . · . . . .

’ Αυστριακή αυτοκρατορία

* Β ά δ α ...............................

"Βαυαρία
Β έ λ γ ιο ν ....................
Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ , Μεγάλη,' 

Ιρλανδία , καί καταστή
ματα και νήσοι εν Ευ
ρώπη ...............................

ορουνσουϊκο·^}.- . . . 
’Βυρτεαβέργα ηΐ. . 
Γαλλία'
Δ α ν ία ............................
Εκκλησιαστικά! Πολι-

τ ε ϊ α ι ............................. ,
Ε λ β ε τ ί α ....................
Ε λ λ ά ς .............................

Ε π τ ά ν ν η σ ο ς ....................

Τ ·*ανία ........................
Αούκκα . . ...................
’Μεκλεμβοΰργον Σχουε- |

ρινικόν ..................
Μοδένα και Μάσσα . . 
’Όλδεμβοΰργον . . . .  
Ολλανδία . . . .

Π ά ρ μ α .............................
Π ο ρ το γ α λ λ ία ...................
"Προυσσία . .
Τωσσική αυτοκρατ., συμ

περιλαμβανομένου του
* Α Χσ̂  τ ’'ί  Πολονίας 
Σαξονία . . . .  

Σαρδινία . . . .
Σβεκία καί Νορβεγία 
Σ ιχελία ι, αί Δυο.
Τοσκάνα . . . .
Τ ο υ ρ κ ία ...................

¡ Π « ρ .  ο χ  η'- 
| Τετραγ. Μίλ.| Πληθυσμός.

Δημοκρατία- γερουσία καί δημοτικόν συμβούλιου 
Περιωρισμενη μοναρχία- δυο συνέδρια · 

πολυτος μοναρχία, εκτός της Ουγγαρίας καί Τρανσυλβανίας, 
αιτινες έχουν νομοθετικά συνέδρια .

συνέδρια* ΚυΡι* ? /Μ  ^  « ο  νομοθετικά

Περιωρισμενη μοναρχία- ¿¿ο συνέδρια 
Ομοίως . Γ . . .

I Βασιλεύς, καί δυο κοινοβούλια

Δουκάτον περιωρισμένη κυριαρχία, μέ 2ν συνέδρων 
Περιωρισμενη μοναρχία, με δυο συνέδρια .
Περιωρισμενη μοναρχία- δυο συνέδοια 
Απόλυτός μοναρχία

’Απόλυτος καί εκλεκτική κυριαρχία

Δημοκρατία δμόσπονδος, μ ! δίαιταν . .
Απόλυτος μοναρχία .

’* " ¥ 2 2 : μ1 - . μ » . ,  μ
Περιωρισμενη μοναρχία · , ! !
Δουκάτον περιωρισμένη κυριαρχία, μ ί  γερουσίαν · ·

Μ=γα Δουκάτον- περιωρισμένη κυριαρχία, μ ί Κ συνέδρων 
Δουκάτον- απόλυτος κυριαρχία 
Μέγα Δουκάτον- απόλυτος κυριαρχία 

! Περιωρισμενη μοναρχία, μ ί δύο συνέδρια 
Δουκάτον, απόλυτόν '

Απόλυτος μοναρχία

Περιωρισμένη μοναρχία, με δυο συνέδρια 
Απόλυτός μοναρχία

Περιωρισμένη μοναρχία, μ> δυο συνέδρια 
Περιωρισμενη μοναρχία, μ ί  συμβούλιο, ίοοηνυΗ '
Μ εγα Δουκάτον άπόλ,υτος κυριαρχία
Απόλυτος μοναρχία .
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