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11 σύζευξις είναι δύναμις του πνεύματος δ ι' η; αί 
έν αύτώ εννοιαι εγείρονται καί προκαλούνται ύπ’ ά λ 
λήλων. Αποτέλεσμα τής έ.ότητος της ήμετέςας φύ- 
σεως, ή σύζευξις υπάρχει ού μόνον μεταξύ τών κα· ; 
Οαρών εννοιών τής διανοία; άλλα μεταξύ πάντων . 
τώ ν νοητικών, ηθικών καί Ολικών στοιχείων τού αν
θρωπίνου όντος. Γίθικόν τ ι  αίσθημα, εξωτερική τις 
έντύπωσις έγείρουσιν έννοιας σχετικάς πρός αύτά, 
καθώς άφ ετέρου αί εννοιαι διεγείρουσιν ήθικά αΐσθή 
ματα ή ζωηράν άνάμνησιν σωματικών εντυπώσεων' 
καί ένεκα τής καθολικής αυτής ένεργείας ή σύζευξις 
θεωρείται ώ ; νόμο; τού πνεύματος αντίστοιχο; πρό; 
τόν έπί τώ ν Ολικών καθολικόν νόμον τής έλζεως.

11 σύζευξις δέν εί/αι ή έξις, ούτε ή μνήμη, ούτε 
ή φαντασία μεθ ιόν ύπό τινων ψυχολόγων τα υ τίζε 
τα ι. Καί ή μέν έξις είναι μέχρι τινό; αυθαίρετος, καί 
έξαρταται έκ τής θελήσεως, έξ ή ; αύτη δίδει διευ- 
Ούνσεως είς τάς πνευματικά; ή σωματικά; δυνάμεις, 
έν ώ  ή σύζευξι; είναι φύσει ανεξάρτητο; τής θελή
σεως, καί ύπόκειται εις νόμου; σταθερούς καί αναγ
καίους. Είναι δέ ή σύζευξις είς τών όρων τής μνή
μης, άλλά διαφε'ρει αύτής καθ' όσον αύτη επιδέχε
τα ι καί τήν ενέργειαν τής θελήσεως, καί άλλου; 
προαπαιτεί ορούς, καί ιδιαίτερα Εχει μέσα τελείο- 
ποιήσεως, Δέν είναι τελευτβΐον ή φαντασία, διότι

κύτη ναι μέν ώφελεϊται έκ τής συζεύξεως ώ ; καί έκ 
τής μνήμης, άλλ’ ιδίαν έχει φύσιν καί ενέργειαν δι 
ή; καθιστά ζωηροτέρας τά ; εντυπώσεις ή τά ; άνα - 
μνήσεις, συνδυάζει νέα; έννοιας, καί ενεργεί o i  μό
νον έπί τού παρόντος καί παρελθόντος άλλά καί έπι 
τού μέλλοντος. 11 δέ θεωρία τής συζεύξεως έπεται 
είς τήν περί άφαιρέσεως, διότι συμπληροί αντήν καί 
έπ.βεβαιοϊ καί επαληθεύει, καί ηγείται τής περί 

■ μνήμης ώς αναγκαία α ,τή ; προετοιμασία.

§. ά.

Τό γεγονός τής συζεύξεως είναι προφανές καί ά- 
ναντίρρηιον' οϋδείς αμφισβητεί περί αύτοΰ. Είναι 
προσέτι αυθόρμητον καί διηνεκές, δ ιότι τελείτα ι ά- 
κουσίω; έν ήμϊν καί άκαταπαύστω;' απαιτείται άν· 
τενέργεια τής προσωπική; άρχής, ιούτέστι, τής ήμε- 
τέρας θελήσεως, πρό; αναστολήν τής συζεύξεως ί: 
πρός νέα» διεύθυνσιν αύτής. Τό γεγονός είναι άναν- 
τίρρητον, είναι νόμο; γενικός τού ήμετέοου δ »το :, α 
ποτέλεσμα καί μία τώ ν δηλώσεων τής έν ήμίν ένό- 
τη το ;' περί τούτων πάντες συμφωνούσιν. Αλλά ταύτα 
δέν άρκούσι πρό; έξήγησιν τού φαινομένου. Δέν αρ
κεί νά είπωμεν ό τι υπάρχει έν ήμϊν ένότ/.ς δι ής αί 
έ/νοιαι συζευγνύονται καί αμοιβαίο»; εγείρονται και 
προκαλ.ούνται' απαιτείται προσέτι νά προσδιορίσω- 
μεν τούς τρόπου; δ·.’ ών ενεργεί ή ένότης αύτη, τά ; 
σχέσεις καθ' ά ; αί εννοιαι συνδέονται καί υποκινούν
τα ι ύπ' άλλ.ήλων, δ έστι, τούς ιδιαιτέρους νόμου; είς 
ου; αναλύεται καί δι’ ών έκτελεϊται ό γενικό: νόμος
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τής συζεύξεως, χαθώ; δεν άρχει ή γενική —7,; ελξεω; 
θεωρία εί μή προσδιορισθώσιν οΐ ιδιαίτεροι νόμ.οι 
καθ ου; γίνεται άναλόγω; πρό; τόν όγκον καί τά ; 
αποστάσεις τω ν σωμάτων πρό; άλλ/,λα. Καί περί 
τω ν ιδιαιτέρων τούτων νόμων τής συζεύξεως τά  μέ
γισ τα  διαφωνούσιν οί ψυγολόγει, ώ στε ή Οιωρίκ αυ
τής, εί καί πολύ τροίασα  καί πλουτισθεϊσχ έκ των 
προσεκτικών καί έπχνειλημμένων παρατηρήσεων των 
οιλοσόφων, δέν έλαβεν είσέτι εκείνην τήν επ ιστη 
μονικήν τελειότητα, ήτις καταπαύει τά ; διαφωνία: 
καί συζητήσεις, καί επιβάλλει τήν πίστιν. Ομολο 
γη-έον ομω; ό τι τά  φαινόμενα τής συζεύξεω; παρί - 
στανται ενίοτε τόσω περίπλοκα καί παράδοξα καί 
απροσδόκητα, ώστε δυσκύλω; υπάγονται εις γενι
κούς καί σταθερούς νόμ.ους. Διηγείται ό ίίββης ότι 
κατά τινα περί τής αγγλικής έπαναστάσεως συνδιά- 
λεξιν, εις των παρευρισκομενων ήρωτησε ποια ή άξια 
τού ρωμαϊκού δηναρίου ; παρατηρεί ό φιλόσοφος ότι, 
επειδή κατ’ εκείνον τήν επανάστασή πολλαί έγέ- 
νοντο διά χρημάτων προδοσίαι, ή έννοια αυτή άνε- 
μνν,σεν εις τόν έρωτώντα τόν προδοσίαν τού Ιούδα, 
ή δέ ταύττ,ς έννοια, τήν τού μέσου δι σύ έγένετο, 
καί αϋτη τήν τής αξίας αύτού. Τοιούτων απροσδό
κητων καί δυσεξήγητων συζεύξεων καθημερινήν εχ_ο 
μεν πείραν, καί ούδεν παράδοξον εάν διήγειρον τήν 
περιέργειαν τω ν φιλοσόφων, καί προύκάλεσαν τάς 
προσπάθειας αύτών πρό; έξήγησιν τού φαινομένου.

Πρώτος επιχείρησα; τήν έξήγησιν ταύτην φέρεται 
συνήθως ό Χιούμης, άλλά πολύ πρότερον εύρίσκομεν 
έςήγησίν τινα παρ Αριστοτέλει έν τώ  Π ί{Α  ιιη 'ψ ης  
καί άηι/ινήσεως (/.εφ. β .)— Ό τ α ν  ονν άναμιιιη/- 
σχώιιεΰα, χινού[ΐεθα τ ϋ ν  }τ(·υτέ^(ύν Π 'ά  κινήσεων 
εως άν χινηθώμεν ιιιΰ  !)ν ¿/.είνι/ άνωθεν. Λ ιίι χαί 
τύ  ¿φ ιζης θηγεύομεγ νοήααντες ά.τό η  0 ι ϊυ- ;/ 
ΆΑ.Ιυυ τινός  καί <ίγ> ίψοίυυ ί) εναντίον, ή τού σύ
νεγγυς. Κ ατά  τό  χωρίον τούτο -εσσαρε: φαίνονται 
οί τρόποι τής συζεύξεω;’ ή έν τ ώ  αύτώ χρόνιο δ ια 
δοχή, ή όμοιόττ.ς, ή έναντιότης, καί ή έν τώ  αύτώ 
τόπω  συνύπαρξις, ού; ούδείς δύναται νά άρνη,θρ’ 
άλλ' είναι άρά γε οί μόνοι ; διατί τέσσαρες καί ού/ί 
περισσότεροι ή όλ-.γώ-εροι ; πώς ανάγονται πάντε; 
εις μίαν καί τήν *  ίτήν ενότητα ; Ο X  ούμης ανάγει 
τούς νόμους τής συζεύξεω; εις τρεις, τήν ομοιότητα, 
τήν κατά τόπον καί χρόνον συνέχειαν, τήν αιτιότητα ' 
καί περί τούτων έπαναλαμβάνομεν τάς αυτός ερω
τήσεις. Τέλος ό Ί ’είδ, όστις ήγερθη κατά τού σ.·.ε- 
πτισμού τού Χιούμη, καί δια βαθυτέρα; παρατη- 
ρήσεως καί αυστηρότερα; μεθόδου πάσα; σχεδόν ά- 
νήρεσε τάς θεωρίας α.τού, αποβάλλει καί ταύτην, 
αλλ ούδεμίαν άλλην αντικαθιστά εις αύτήν, περιο- 
ριζόμενος εί; τήν γε-.ικωτάτην αρχήν ό τι αί Ιννο α: 
συζευγνύονται καθ’ οίαςόήποτε σχέσεις" καί φανερόν 
οτι ή αρχή αύτη δεν είναι είμή ή έκδ/,λωσις τού 
γεγονότος τής έν ήμϊν ένίτ/,τος, καί άφίνει το  ζή 
τημα μετέωρον καί άνεπίλυτον.

Ο τε δέ ό μαθητής καί ό οπαδός αύτού Δ. Στεύ- 
αρτ έπέστησε τήν προσοχήν του εις τήν θεωρίαν 
τής συζεύξεω'ς, καί εξ επαγγέλματος περί αυτής έ -
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πραγματεύθη, διέστειλε τά ; συζεύξεις εις δύο κατη
γορίας, ών ή μεν περιλαμβάνει τάς τακτικά; καί ά- 
ναγκαί»;, ή δέ τάς τυχαίας και έκ συμπτώσιως. 
Αλλά φανερόν ό τι ή διαστολή αύτη είναι όλως απα
ράδεκτος’ διότι εάν ύπάρχωσι νόμοι συζεύξεως αναγ
καίοι καί έξ αύτής τής φύσεω; τού ¡ήμετέρου πνεύ
ματος άπορρεοντες, πώς ύπάρχο-.σι καί τ  .χαί κι συ
ζεύξεις ; διατι τινές τών συζεύξεων ύπεκφεύγουσι 
τούς γενικούς νόμους τού φαινομένου τούτου ; Τό 
τυχαίο·/, ώς λέγει ό Λεϊβνίτιος, είναι έκφρα-Ης. δη- 
λούσα τήν ήμ.ετέραν αδυναμίαν πρό; έξήγησ-.ν τών 
νόμων τής φύσεως. 11 επιστήμη άρα οφείλει νά τά 
περιορίσ/, όσον δύναται, ότα/ δέν έπιτύχη νά τό  ά- 
ποβάλη. Καί τάς μέν τυχαία; τώ ν συζεύξεων ό Στεύ- 
αρτ φυσικώ τώ  λόγω εγκαταλείπει, ώ ; ανεπίδε
κτους επιστημονικής έξηγήσεως’ τάς δέ τα.-.τικάς 
καί αναγκαία; πάλιν .υποδιαιρεί εις τά ; αυθορμήτου; 
κ α ίτά ;  διά σκέψεω; ή μελέτης γινομένας, διαφόρους 
νόμους άποδίδων εί; έκατέραν τώ ν τάξεων τούτων, 
(ο; άν ή σκέψι; ή ή μελέτη ήόύνατο νά αλλοίωση καί 
παραβιάση τούς νόμους τής φύσεως, έν ώ άπ εναν
τ ία ; ή έσκεμμένη καί έπιστημ.ον.κή νόησις ύφίστα- 
τα ι εί; τήν σαφεστέραν κατάληψιν τών νόμων τής 
αυθορμήτου καί ένστιγματική; ένεργείας καί εί; τήν 
αύστηροτέραν τήρησιν αύτών καί εφαρμογήν. Καί οί 
μέν νό - οι τής αυθορμήτου συζεύςεω; ανάγονται είς 
τας σχέσεις τής όμοιότητος, τής εναντιότατος, τής 
άναλογίας, τής έν τόπω καί χρόνω συνεχείας’· οί δε 
τής διά σκέψεω; καί μελέτης, εί; τάς μεταξύ αιτίου 
καί αποτελέσματος, μέσου καί σκοπού, άρχής καί 
συνεπείας. Είς τούτους δέ προσθέτει καί τόν νόμον 
τής έξεως. Καί αύτη μέν είναι ή κατά τήν Σ/.ωτικήν 
Σχολήν έπικρατήσασα θεωρία.

Κατά  δέ τήν Γαλλικήν, είς τώ ν διασημοτέρων αυ
τής διδασκάλων, 6 Κ. Δ καιρών, ανάγει τού; νόμους 
τής συζεύξεως εί; τήν ομοιότητα καί διαφοράν καί 
εί; τήν σχέσιν μεταξύ ύποστάσεω; καί ποιότητος, 
αιτίου καί άποτελέσματο;, άρχή; καί συνεπείας. Εκ 
δέ τώ ν άλλων, οί μέν παρεόέχθη,σαν τήν άπαρί- 
θμησιν τού Στεύαρτ, ή προ-έθηκαν έτέρα; δύο σχέ
σεις τήν τού μέρους πράς τό  βλον καί τού σημείου 
πρός τό  σημοανάμενον, καί τάνάπαλιν' οί δέ άνήγα- 
γον πάντα: τούς νόμους τούτους εί; ένα, τήν σχέσιν 
τή ; εν τινι προ τέρα άντιλήψει ταύτοχρονία;, ή τήν 
άπό ατόμου εί; άτομον ¡αετάβασιν δια τής είς γένη 
καί είδη κατατάξεως. Τελευταϊον, ό λίαν έπιτυχώ; 
καί λίαν επωφελώς άνακεφαλαιώσας πάσαν τήν δ ι
δασκαλίαν τής έν Γαλλία συ ρχρόνου έκλεκτική; 
σχολής, καί όσον οίόν τε  ε.μεθοδως αύτήν έκθεσας 
Κ. Φράγκ, ομολογεί ότι ό αριθμός τών σχέσεων καθ 
ας ενεργεί ή σύζευξις είναι άπειρος, καί περιορίζε
τα ι είς τό  νά ένδειξη μ.όνον τάς κυριωτέρα;, αϊτι- 
νε; είναι κατ’ αυτόν ή ταύτοχρονία καί ή διαδοχή, 
ή έν τόπω συνέχεια καί έγγύτης, ή όμοιότη;, ή έ- 
ναντιότης καί ή σχέσι; τού αιτίου πρός τό  άποτέ- 
λεσαα, τού μέσου πρός τό  τέλος, τής άρχή; πρό; 
τήν συνέπειαν, τού σημείου πρός τό σημαΐνόμενον. 

ίϊδυνάμεθα νά άνασκευάσωμεν ευκόλως έκάστην
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■ίων θεωριών τούτων, καί νά άποδείξωμεν ό τι ούδε- 
μία αντιστοιχεί έπ ακριβές πρός τήν πραγματικό
τη τα , άλλ απαλλάττει ήμ.ας τής ανάγκης τούτης ή 
άκρα αύτών ποικιλία, καθότι αδύνατον πάσαι όμού 
ν άληθεύωσιν, άλλ ουτε πάλιν είναι πιθανόν νά 
ψεύδωνται πάσαι έξ ίσου, δ ιότι πάσα ψυχολογ'ΐ- 
κή θεωρία, στηριζομένη έπί τής παρατηρήσεως, 
πρέπει ν’ άληθεύη τουλάχιστον κατά τό  σημεϊον 
άφ’ ού όρμάται, καί νά περιέχν, ώς έκ τούτου μέρος 
τς άληθείας. Προσέτι παρατηροΰμεν ό τι τινά ; τών 
νόμων τής συζεύξεως άναγνωρίζουσιν έκ συμφώνου 
αί πλείσταΓ καί έάν ήθελομεν νά έφαρμόσωμεν εν
ταύθα γνωστήν τινα άρχήν τής έκλεκτική; μεθά 
δου, έπ,επε νά συμπεράνωμεν ό τι άληθ ύουσι καθ 
ά συμφωνούσι, καί ψεύδονται κ .0 ά έκαστη απο
βάλλει. Λλλά τό συμπέρασμα τούτο ήθελεν είσθαι 
όλως αυθαίρετον καί αδικαιολόγητον, δ ιότι πού ή 
άπόδειξις 8τι καί πανθ’ ό'σα παραδέχονται είναι εξ 
ίσου αληθή; Παρατηροΰμεν ώσαύτω; ότι, πλήν όλ.ί- 
γων, αϊτινες όρίζουσιν έ'ν μόνον αίτιον, μίαν μόνην 
αρχήν, ένα μόνον νόμον συζεύξεως, αί άλλαι θετουσι 
πλείονας, ή μ.έν τέσσαρας, ή δέ τρεις, ή δ έ  έπ τά , ή 
δέ εννέα’ άλλ ’ ούδένα παρέχουσι λόγον τού περιορι
σμού τ'.ύτου, ούδεμίαν έχομεν άπόδειξιν ό τι οί νό
μοι τής συζεύξεως δέν δύνανται νά ήναι ε ίτε  περισ 
σότεροι ε ίτε  όλινώτεροι. Τελευταϊον, κατά τήν ζή τη - 
σιν τώ ν νόμων τούτων, αί ά ωτέρω θεωρίαι φαίνον
τα ι παραγνωρίσασαι τήν έσωτερικήν αύτών πηγήν, 
καί μάλλον όδτ,γηθείσαι έκ τώ ν μεταξύ τών άντι- 
κειμένων σχέσεων, ή έκ τής έσωτερικής καί έν τώ  
ύποκειυένω ένότητο; τώ ν  περί αύτών έννοιών, καί 
εκ τούτου ίσως καί αί ποικίλαι αύτών αποπλανήσεις 
καί παρεκτροπαί. όθεν ένομ.ίσαμεν ότι,’ πρό: έπι- 
τυχή λύσιν τού προβλήματος, όφείλομεν νά ζητήσω- 
μεν έντό; ήμών τούς νόμους τής συζεύξεως, ΐνα προς- 
διορίσωμεν αύτούς άκριβέστερον, καί κατανοήσωμεν 
τήν κοινήν αύτών άρχήν ούχί έκ τώ ν αντικειμενικών 
σχέσεων τώ ν πραγμάτων άλλ’ έκ τού εσωτερικού 
συ.δεσμού τών έξ αύτών έννοιών. Πρό; τούτο δέ ή- 
δύνατο νά μάς βοηθήση καί ή ήδη έκτεθείσα θεωρία 
τής άφαιρέ-.εως.

§. β'.

Τωόντι, έάν αί πλ.είσται τώ ν εννοιών είναι άφηρη- 
μέναι, καί έάν, κ ι θ’ & ήμ-ϊς πισιεύομεν, μετά τής 
εκ τού αντικειμένου άφαιρέσεως, γίνεται έν τώ  ύπο 
κειμένω πρόσθεσις καί συνένωσις τώ ν  άφαιρουμένων 
έν τιν ι προΰπάρχοντι έν ήμϊν τόπω έκ τών προτε'ρων, 
ϊπ ετα ι ό τι 6 τύπος ούτος, έν ω γίνεται ή συνένωσις, 
είναι καί τό  σημεϊον έν φ  συνδέονται αί έννοιαι καί 
συζευγνύονται πρός άλλήλ,ας, ώστε αί σχέσεις ή οί 
νόμοι τής συζεύξεως είναι α ί σχέσεις ά ; Ιχουσι πρός 
άλληλα τά  στοιχεία τού τύπου τούτου, ό έστιν, αί 
σχέσεις ά: Ιχουσι πρός άλληλα τά  στοιχεία τής έν 
ήμϊν καθολική; καί αναγκαίας έννοια; τού οντος. Καί 
έπειδή παρά τήν έννοιαν ταύτην έχομεν έν ήμϊν καί 
τινα; άρχά; αναπόσπαστους άπ αύτής καί άχωρίστου ς

άλλήλων, αΐτινες συνιστώσι τήν έξ ίσου καθολικήν 
καί αναγκαία ν έννοιαν τής τάξεως, ·?,ν έπίσης πλη- 
ρούμεν διά τώ ν άφαιρουμένων στοιχείων, επεται ό τι 
καί αϊ σχέσεις τώ ν αρχών τούτων, είτε πρό; άλλή- 
λας ε ίτε  πρό; αύτήν τήν έννοιαν τού όντο:, είναι καί 
αύται άρχαί καί νόμοι συζεύξεως. Αλλά παρά τάς 
άφηιημένα; είναι άναντίρρητον ότι έχομεν καί έννοία; 
συγκεκριμένα:, καί το ι ολίγα; τόν αριθμόν. Ιιίναι δε 
καί αύται έννοιαι δντων η στοιχείων αύτών, συμ- 
πληρούμεναι έπίσης διά τή ; έκ τώ ν προτέρων έννοία; 
τού όντο;, ήτ.ς χορηγεί αύταίς τά  στοιχεία τή ; ύ 
ποστάσεω;, τού τόπου, καί τούχρό.ου’ καί τά  όντα 
ταύτα εύρίσκομεν σχετιζόμενα πρός άλλ,ηλα, καί ύ,- 
πο τασσόμενα είς τινα τάςιν γενικήν καί σταθεράν. 
Λ ρα οί νόμοι τής συζεύξεως άνάγ-ονται έπί τέλους ε’ίς 
άς έχουσι σχέσεις πρό; άλλη).α τά  έκ τών προτέοων 
στοιχεία, δηλ. ή έννοια καί αί ά :χα ί τού όντος.

Επειδή δέ ή έννοια τού όντος έχει, καθ’ /μάς, ώς 
ίδια στοιχεία, τήν ύπόστασιν, τήν μορφήν, τήν σ χ έ 
σιν, τόν τόπον καί τόν χρόνον, κατά τάς σχέσεις 
τών στοίχε ων τούτων πρέπει νά γίνηται καί νά έ- 
νεργή καί ή σύζευξις τών περί αύτών έννοιών’ επομέ
νως ή έννοια τή ; ύποστάσεω; οντος τινό; πρέπει νά 
διεγείρϊ! τήν τής μορφής, καί τό  άνάπαλιν, ή έννοια 
πράγματος ή ανθρώπου τινός, τήν έννοιαν τών ποιο - 
τή τω ν καί ιδιοτήτων καί δυνάμεων άς έχουσι, καί τό 
άνάπαλιν, έν στοιχείον τή ; μορφή; τήν έννοιαν τών 
άλλων, τό  μέρος τήν τού όλ,ου, ή τά ό'λον τήν τού 
μέρους, τό  σχήμα λ. χ. τήν τού χρώματος, τά βά
ρος, τήν τού ογκου, καί ούτω καθ’ εξής. Α ί ιδιότητες 
ή ποιότητες ή δυνάμεις τών όντων συναποτελούσι διά 
τώ ν  συνενώσεων αύτών τήν μορφήν ή τό είδος αύτών, 
καί τά  στο χεϊα ταύτα είναι καί άλλήλων καί τή: 
κοινής αύτών ύποστάσεω; αχώριστα.Καί επειδή κατά 
τήν άφαίρεσιν αύτών έκ τώ ν αντικειμένων ταύτο- 
χρόνω; συνενούνται πρό; άλληλα έν τώ  πνεύματι 
άντιστοίχως πρό: ήν έχουσι θέσιν καί τάςιν έν τή 
φύσει, ο.δέν παράδοξον έάν ή άρχή τής συνενώσεω;

| είναι καί ή άρχή τή ; συζεύξεω;. Καί ούτο; μέν 
είναι ό πρώτος νόμος τής συζεύξεως, 8ν δυνάμεθα 
πάντοτε νά έπαληθεύσωμεν δι’ επανειλημμένων πα-

5 κ τηρήσεων, καί ούδείς θέλει αμφισβητήσει. Ποιοι 
έ οί άλλοι;

Τό δν είναι έν τόπω. Η έννοια τόπου τινός δ ιε
γείρει τήν τού εν αύτώ πράγματος, καί τό άνάπαλιν 
ή έννο-.α τού εμπεριεχόμενου τήν τού περιέχοντος. 
Π έν τώ  αύτώ τόπω συνέχεια καί συνύπαρξις πλειό- 
νων πραγμάτων είναι νόμο; συζεύξεως τώ ν  έννοιών 
αύτών. Τούτο έπίσης άναντίρρητον καί διά μυρίων 
παραδειγμάτων αποδεικνυόμενον. Επίσης άναντίρρη
τον ότι τό αύτό συμβαί-.ει καί περί χρόνου. 0  χρό
νος έγειρε·, τήν έννοιαν τών έν αύτώ συμβάντων, καί 
ταύτα τήν τού χρόνου έν ώ  συαβαίνουσι. Καί καθώς 
ή έν τόπω  συνέχεια καί συνύπαρξις είναι νόμος συ· 
ζε  ξεως, παρομοίως καί ή έν χρόνω ταύτοχρονία καί 
διαδοχή’ ώστε με'χρι τούδε οί νόμοι τής συζεύξεω: 
ανάγονται εί; τά ς πρό; άλληλα σχέσεις τώ ν στοι
χείων τή ; έννοία; τού όντος, ’Αλλά τά  όντα σχετί-
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δεύτερα; ταύτη; σχέσεω; είναι ή ταύτότη ; ή ή έτε- 
ρότη;, ή όμοιότη; ή ή διαφορά, ή συμφωνία ή ή έ- 
νάντιάτγ,ί, ή αμοιβαία ενέργεια ή αντενέργεια' καί 
-/ατά τά ; σχέσεις ταύτας, καθ άς μορφόνομεν καί 
τά ;  εις γεν-/) καί είδη καταλήξεις διά τη ; άφαιρέ- 
σεω;, συζευγνύονται καί αί εννοιαι τω ν δντων ττρό; 
άλλήλας' ώστε ή σύζευξή αντιστοιχεί μέχρι τοΰδε 
πρό; τήν άφαίρεσιν, δ ιότι εΐ; ταύτην έπεται πρόσ- 
θεσις καί συνένωσι;.

Εΐπομεν ότι καρά τήν έννοιαν τοΰ οντο; έχομεν 
εν ίμ ϊν καί τά ; άρχάς τού όντο;, αϊτινε; ει.αι καθ’ 
ήμδς, ή τής αίτιότητος, ή τή ; ταυτότητος, καί ή 
τής τελειότητος, καί δ τι αί άρχαί αύται συναποτε 
λοΰσι τήν έννοιαν τή ; τάςεως, ή τ ι; έπουιένως είναι 
αναγκαίο; συνδυασμό; αίτιων, μέσων, καί τελών, 
καί είναι καί αΰτη νόμος συζεύξεω,’  60ε» ή έννοια 
τού αίτιου συνεγείρει τήν του αποτελέσματος, ή έν
νοια τού σκοποΰ τήν του μέσου, καί ωσαύτως ή τή ;

αύτοΰ, ό έστιν, εΐ; το  
είναι αύτό; ό λό 

γο;, συνΟυαί,Ομ.ενον μέ τό  έκ τω ν  ύστερων, δπερ ε ί
ναι ό εξωτερικό; κόσμος. Αρα, έν τελευταία αναλύ
σει, οί νόμοι τής συζεύςεω; τών εννοιών ανοίγονται 
εις τήν διά τή ; έννοιας καί τών άοχών τού οντο; 
ενότητα τή ; διανοίας. Τοιουτοτρόπως ανακαλύπτε
τα ι ή κοινή αύτών πηγή, ή συνδέουσα αυτού; ένότης, 
καί ορίζεται άλανθάστως δ,τε άριΟμός αύτών καί α ί 
πρός άλλήλους σχέσει; καθό έκ τή ; αρχή; καί φύσεω; 
αύτών άπορρέοντες. Τοιουτοτρόπως, ή τάξις τή ; δια- 
νοία; αντιστοιχεί πρό; τήν τάξιν τή ; (ρύσεως- ούδέν 
έχει αύθαίρετον ή σύζευξις, καί αί περί αύτή; δ ιά 
φοροι θεωρίαι εξηγούνται καί δικαιολογούνται καθ’ 
δσον δύνανται νά δ.καιολογηθώσιν, άλλά ταύτοχρό- 
νω; ελέγχονται καί συμπληρούνται, προσδιοριζόμε
νων άκ=ιβώ; τώ ν σημείων καθ’ & άληθεύουσι καί 
καθ ά ψεύδονται. Παρά τού ; νόμου; τού-ιυ ;, δύσκο
λο·; νά εύρεθώσιν άλλοι. Καί μολονότι ούχΐ πάντε; 
πάντοτε ένεργούσιν, ούχ ή ττον πιστεύομεν δτι οία- 
δήπυτε σύζευξις, δσιρ καί άν φαίνηται παράδοξος

άρχή; τήν τή ; συνέπειας, καί τό άνάπαλι», διότι ή καί απροσδόκητος, έάν ύποβληθή εί; ακριβή έξέτα - 
Οεωρία τών νόμων τή ; φύσεω:, οϊτινε; είναι μόρια | σιν, υπάγεται ευκόλως εί; τινα τώ ν νόμων ού; καί 
τής καθολική; τάςεως, εκφράζεται επιστημονικό»; [ έκ τώ ν προτέρων θεωριών λογικό»; έξάγομεν, καί δυ- 
διά τίνος σειρά; άρχών καί συνεπειών συνδεδεμένων ' νάμ.-ιθα πάντοτε διά τή : συνειδήσεω; καί παρατη- 
πρό; άλληλας. Καί επειδή ή άνακάλυψις τών νόμων ρήσεως νά έπαληθεύσωμεν. Ας έπιφέρωμεν, πρό; σα-
τούτων είναι προϊόν τή ; επαγωγή;, ή - ι; είναι ή δεύ
τερα λειτουργεία τή ;  άφαιρέσεως, αντίστοιχο; πρός 
τή ν πρώτην, τήν εί; γενη και είδη κατάταξιν, διότι

φεστέοαν έξήγησιν, έν μ-όνον παράδειγμα.
Ας ύποθέσωμ.εν δ τι άκούομεν ποοφερομένην τήν 

λέξιν 's/Jtfa rJpoc. Τό όνομα τούτο δυνάμει τού
γίνεται, ώ ; εκείνη, διά τή ; συνενώσεως τώ ν  άφαι- έκτου καί τελευταίου νόμου τής συζεύςεω;, διεγεί- 
ρουμένων έν τιν ι προϋπάρχοντι έν ήμΐν στοιχείω έκ ρει έν ήμίν τήν έννοιαν τού ιστορικού άνδρός, δστι; 
τώ ν προτε'ρων, δηλαδή, έν τή  έννοια τή ; τάξε«»;, I-  έφερεν αύτό. II δε έννοια τού υποκειμένου τούτου, 
πεται δ τι καί κατά τούτο ή σύζευξις αντιστοιχεί δυνάμει τού πρώτου, εγείρει τήν έννοιαν τώ ν σπα- 
πρός τήν άφαίρεσιν, καί οί πέντε νόμοι τή ; συζεύ- | νίων αύτοΰ προσόντων, τών φυσικών καί νοητικών 
ςεω:, ού; έθέσαμεν μέχρι τούδε, ανάγονται εί; τά ; αύτοΰ χαρακτήρων, τώ ν μεγάλων αύτοΰ έργων καί 
σχέσεις τών έκ τών προτέρων στοιχείων, δηλαδή, κατορθωμάτων, δ ιότι ταΰτα πάντα είναι στοιχεία 
τή ; έννοιας καί τώ ν άρχών τοΰ ό·»τος. Είναι δέ ου- τή ; εξωτερική; δηλ.ώσεω; εκείνου τοΰ ανθρωπίνου 
το ι ή μεταξύ ύποστάσεω; καί μορφή; σχέσις, αί τοΰ δντος, δπερ όνομάζομεν Αλέξανδρον. Αλλά τό ον 
τόπου, αί τοΰ χρόνου, αί τών δντων πρό; άλληλα τούτο ΰπήρξεν έν τόπω, καί ή άνάμνησι: αύτοΰ προ- 
ε ίτε  καθ έαυτά θεοιρουμένων, είτε κατά τήν τά ξιν  καλεΐ δυνάμει τοΰ δευτέρου νόμου τή ; συζεύξεως, τήν
εί; ήν υποτάσσονται. ΙΙαρά τούς νόρ.ου; τούτου; ύ- 
πάρχουσιν έτεροι ;

Υπάρχει ό τοΰ σημείου πρό; τό σημαινόμενον, τής 
ύέζεως πρό; τήν ιδέαν, τής έν γένει έκφράτεως πρός

έννοιαν τοΰ τόπου έν ώ  έζησε, καθ' 8ν έςετέλεσε τά ; 
έ δόξ υς αύτοΰ έπιχ_ε>ρήσεις. Ωσαύτως τα  μεγάλα 
ταΰτα έργα διεγειρουσι, δυνάμει τοΰ τρίτου νόμου, 
τήν μνήμην τή ; εποχή;, ή τι; πληροΰ-αι ύπ αύτών,

τό  έκφοαζόμενον' άλλ ό νόμο; ούτο; ανάγεται εύκό- , καί έλαβεν έξ αύτών τήν ιστορικήν αύτή; επωνυμίαν, 
λω ; εις τούς προηγουμένου; καθ’ δσον οίαδήποτε j Καί επειδή ό άνθρωπος ούτο; έσχετίσΟη πρός άλλ.ου; 
έκφρασι; τή ; διανοία; δέν είναι είμή αύτή ή διάνοια ανθρώπους, καί λίαν κραταιώ: έπενήργησεν επί τών 
εςωτερι/.εύουσα τήν εσωτερικήν αυτής ενέργειαν, δ ' συγχρόνων του, καί πολλά; έχει ό /οιότητας ή δια- 
έστι, μορφή ιδιαιτέρα; τινό; ύποστάσεω;' καί προ- φορά; πρό; άλλ.ου; διασήμου; άνδρα; τής ιστορία;, 
σέτι έν τή  έκφράσει ταύτγ, ύπάρχουσι τά  αύτά στοι- ή φύσις καί ό βίο; αύτοΰ καί ή πολιτεία διεγειρουσι, 
χεία δσα καί έν τή  έιφριζομένη διανοία, δ ιότι ούδέν δυνάμει το »  τετάρτου νόμου, πολλά; άλλας έννοια;
έν τώ  λόγω  8 μή πρότερον έν τώ  πνεύματι' καί, 
καθώς άτοδεικνύεται έν τή  θεωρία τής διαλέκτου, 
ό προφορικό; λόγος έχει τά  αύτά στοιχεία τοΰ ενδια
θέτου' τά  μέρη αυτού, ή αί λέξεις, αί προτάσεις, αί 
σχέσεις τούτων πρό; άλλήλα; διά τώ ν ποικίλων 
κρίσεων καί συλλογισμών, ταΰτα πάντα ανάγονται 
εί; α; έχουσι πρό; άλληλα σχέσεις τά  στοιχεία τή ;

άνδρών πρό; ού; έσχετίσθη ή πρό; ού; συνήθως πα
ραβάλλεται. Τελευταίον, καθό ιστορικό; άνήρ, ό 
Αλέξανδρο; παρίσταται ώ ; 8ν έκ τώ ν έξοχων εκεί
νων προσώπων, τά  όποια άνακεφαλαιοΰσιν έν έαυτοίς 
ολόκληρον εποχήν, καί είναι ώ ; έκ τούτου στοιχεία 
τή ; ηθικής τάξεω ; έν τή  ιστορία' καί εντεύθεν, δυ
νάμει τοΰ πέμπτου νόμου τή ; συζεύςεω;, εγείρεται
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■ή έννοια τής ιστορικής τοΰ Αλεξάνδρου αποστολής, 
τή ; δι' αύτοΰ συνενώσεως πάντων τών στοιχείων τοΰ 
Ελληνισμού, τής έπεκτάοεως καί τοΰ θριάμβου αύτοΰ 
εν τώ  άρχαίω κόσμω, διότι ή Ιστορία είναι καί 
αΰτη ύπό τό κράτος τοΰ ηθικού νόμου, δστι; είναι 
στοιχεϊον τή ; καθολική; τά ξεω ;, 8 αποκαλύπτει ό 
λ.όγος καί πραγματοποιεί ή ελευθερία διά τής άτο- : 
μικής, κοινωνικής καί ιστορικής άναπτύξεως. Επα- , 
ναλαμβάνομεν δ τι οί νόμοι ούτοι δέν ένεργοΰσι πάν· 
τες, πάντοτε καί εις πάντας' καί προσθέτομεν δτι ή 
ενέργεια αύτών δέν γίνεται όαοιομόρφως, άλλ ύπό- 
κειται εις τήν επιρροήν αιτίων τινών έξ ών, χο»ρίς 
νά άλλοιωθή ή φύσι; αύτών, τροπολογείται όμως 
καί διευθύνεται ή ενέργεια αύτών κατά τά  άτομα, 
τήν θέλησιν αύτών, τάς έξεις, τό  επιτήδευμα, την 
φυσικήν κατάστασιν τοΰ σώματος, καί τά ; φυσικά; 
τάσεις τοΰ πνεύματος' άλλ’ δσάκι; ένεργούσιν, ένερ- 
γοΰσι πάντοτε κατά τήν ίδιαν φύσιν, κατά τά ; ιδία; I 
σχέσεις, καί ποικίλλει μόνον ή ποιότης τώ ν διά τών 
σχέσεων τούτων συνδεόμενων στοιχείων. II ύπόστα- ! 
σις, λ. χ. διεγείρει πάντοτε τήν έννοιαν τή ; μορφής, 
άλλ' ιδίως τοΰ στοιχείου εκείνου τής μορφής, 8 ύπέρ 
τά  άλλα συνάδει πρό; τήν φύσιν τώ ν ένεργούντων αι
τίω ν. Ιίσαυτως, ό χρόνος καί ό τόπος άναμιμνήσκουσι 
τά  έν αύτοίς, άλλά μεταξύ τούτων δσα ιδιαιτέρως 
προκαλούνται ύπό τώ ν ανωτέρω αιτίων. Τό αύτό 
ρητέον καί περί τώ ν άλλων νόμων. Πρό; σαφεστέραν 
δέ έξήγησιν απαιτείται σύντομο; άνάλυσις τών άφορ- 
μητικών τούτων αιτίων, δ ι’ ών τροπολογείται καί 
διευθύνεται ή ενέργεια τώ ν νόμων τή ; συζεύςεω;.
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Καί πρώτον ή θέλησι; προφανώς ενεργεί έπί τή ; 
συζεύξεως, διότι διακόπτει, ακολουθεί, προκαλεϊ, 
διευθύνει τήν σειράν τών δ ι αύτή; εγειρόμενων εν
νοιών. Ϋπόκειται καί ή σύζευξις, ώ ; ή άντίληψις, ή 
συνείδησις, ή άφαίρεσι; εί; τήν ένέργε αν τή ; προ
σωπικής άρχής' έχει καί ή δύναμι; αΰτη δύο κατα
στάσεις, τήν ρ/.έν, παθητικήν καί άκουσίαν, τήν δέ, 
έκουσίαν καί έν ργη-ικήν. 11 προσωπική άρχή, ή ή 
αυτενέργεια τή ; ήμετέρα; ύποστάσεω; Ο ύ να raí νά 
διευθύνη ή μή τήν σειράν τών συζεύξεων, καί νέα; 
σειρά; να προκαλέση, καί έκ τής διαφορά; τών δύο 
τούτων τρόπων προήλθεν ϊσω; καί ή τοΰ Στεύαρτ 
διαστολή εί; τυχαία; καί έκ συμπτώσεω; συζεύξεις, 
κα ίε ι; τακτικά; καί αναγκαίας, καί μ ετα ξ» τούτων 
εί; αυθορμήτου; καί έσκεμ.μένας. Εί; τήν πρώτην κα- 
τάστασιν εύρισκόμεθα δτεάπέχομεν πάσης ένεργεία;, 
πάσης διευθύνσεω; τών έν ήμίν γινομένων συζεύξεων. 
Τότε εγείρονται αί εννοιαι κατά τού; αύτού; πάντοτε 
νόμους, άλλά χωρίς ούδεμιάς έκ μέρους ημών εκλο
γή ; καί προτιμήσεω;. Προϊόντα τήςκαταστάσεως ταύ- 
της είναι οί λεγόμενοι ρεμβασμοί ή ονειροπολήσεις 
καθ’ ούς φαίνεται ή διάνοια άφηνιάζουσα, καί διατρέ 
χουσα τό στάδιόν τη : δλως ανεξάρτητο; τή ; ίμετέρα; 
θελήσεως. ’Αλλ’ ή εσωτερική πείρα άποδεικνύει δτι, 
έάν θέλωμεν, δυνάμεθα νά έπιστήσωμεν ίδίω ; τήν 
προσοχήν ήμών εί; τινα τών εγειρόμενων εννοιών, νά

παραβλέψωμεν τά ;  άλλας, καί μεταξύ τώ ν πολλών 
σχέσεων &ς εχει ή έννοια εις ήν προσέχομεν, νά άκο- 
λουθήσωμεν εκείνα;, αϊτινε; φέρουσ·.ν εί; τό άντικεί- 
μενον, δπερ Οέλομεν ίδίω ; νά γνωρίσωμεν. Εκ τούτου 
μεγάλω; ωφελείται ή τέχ νη τοΰ εϋαρέστω; συνανα- 
στρέφεσθαι πρό; τού ; άλλους ανθρώπου;, όταν, φέρε 
είπεϊν, άποφεύγωμεν έκείνα; τ ά ;  λέξεις αϊτινε; δύ- 
νανται διά συζεύξεως νά έγείρωσι δυσάρεστου; ή 
απρεπείς έννοια;, ή δταν δ ι’ εντέχνων νύξεων καί αί- 
νιγμών πλαγίω ; διεγείρωμεν έννοιας, τάς όποιας δέν 
Οέλομεν νά έκφράσωμεν διαρρήδην. Εις τούτο ύφί- 
σταται καί ή βάσι; τών βοηθητικών εκείνων μέσων 
δι’ ων, συντομία; χάριν ή ταχύτητος, όρίζομεν έκ 
συνθήκη; άπλούστατα τινά σημεία πρό; έγερσιν εν
νοιών ,ών ή φυσική έκφρασι; είναι εκτενής ή πολύπλο
κος ή δυσμνημόνευτος, ώ ; έν τή  μνημοτεχνία καί 
στενογραφία.

'Ωσαύτως ή έξι; ισχύει πρό; τραπολόγησιν τή ; έ- 
νεργεία; τών νόμων τής συζεύξεως. Εί; τόν συνειθί- 
σαντα εί; τήν όμοιοκατάληκτον στιχουργίαν, ό ήχο; 
λέςεω; τινό; διεγείρει, δυνάμει τοΰ νόμου τή ; όμοιο- 
τη  τ ο ; ,  κατά προτίμησιν, τ-ήν έν-οιαν έτέρα; λέξεω ; 
όμοιοκαταλήκτου. 0  έξασκηθεί; εί; τάς πνευματώ
δεις ρήσεις, εί; τά ; διά δισήμων λέξεων παρονομα- 
οίας, συλλαμβάνει, διά τοΰ νόμου τούτου τή ; ομοιό
τητας, συνδυασμούς καί σχέσεις καί κρίσεις άπροσδο- 
κήτους ύπό τών άλλων οϊτινε; δέν απέκτησαν το ι- 
αύτας έξεις. Ισχύει επίσης τό  επιτήδευμα. Εάν α 
πέναντι σκηνή; τινο; τή ; φύσεω; ενρεθώσιν άνθρωποι 
διαφόρων επιτηδευμάτων, εί; γεωργός λ. χ. εί; 
στρατηγό; καί εί; ζωγράφο;, έν έκάστω τούτων 
θελου-,ιν έγερθή διάφοροι εννοιαι σχετίζομε-αι πάσαι 
πρό; τόν τόπον, άλλ’ ανάλογοι πρό; τό ϊδιον επι
τήδευμα. Ο γεωργό; θέλει παρατηρήσει πρό πάντων 
τά ; φυσικά; καί παραγωγικά; ιδ ιότη τα ; τή ; χώρας, 
καί αύται θέλουσι διεγείρει τήν έννοιαν τών έξ αύτών 
προϊόντων, καί ταΰτα τήν τοΰ πιθανού ».έρδου; διά 
τής άνταλλαγή; ή πωλήσεω; αύτών δυνάμει τών 
σχέσεων τού αιτίου πρός τό αποτέλεσμα, του μέσου 
πρό; τόν σκοπόν. 0  στρατηγό; θέλει θεωρήσει τόν 
τόπον ώ ; κατάλληλον ή μή εί; παράταξιν ή στρα- 
τοπεδευσιν' ό ζωγράφος πληττόμενο; ύπό τών φυ
σικών αύτοΰ καλλονών, θέλει τόν συλλάβει ώ ; μέ
σον πρό; έξάσκησιν τής τέχνης του διά καλλιτεχνική; 
αύτοΰ άπεικονίσεω;. Π φυσική κατάστασι; τοΰ σώ
ματος έξ ή; έν μέρει προέρχεται ό ηθικός τοΰ άνθρω
ποι/ χαρακτήρ, ή μελαγχολία ή ή ευθυμία, είναι καί 
αΰτη αιτία τροπολογούσα τήν φυσι/.ήν ενέργειαν 
τή ; συζεύξεως, καθώς επίσης ή έμφυτος διάθεσι; τοΰ 
πνεύμιτος, δι’ ή; διαφόρου; έννοια; έγείρουσιν αί έ- 
ζω τε ιικα ί εντυπώσεις ή αί έσωτερικαί σκεψεις και 
αναμνήσεις εί; τά  πνεύματα τών ανθρώπων κατά 
τά ; διαφόρους έ'.άστο» τάσεις καί κλίσεις καί δια
θέσεις. Εκ τούτων καταφαίνεται καί έςηιεϊτα ι ή α 
περίγραπτο; ποικιλία τών συζεύξεων, ή τι; ομω; δεν 
καταστρέφει ττ.ν συνδέουσαν αύτά; ενότητα καί 
τούς νόμους δ ι ων αΰτη ενεργεί. Καταδεικνύεται 
έπίση; πόσον ή έξι; τοΰ ζητεΐν τά ; άληθεϊ; σχέ-



σεις των πραγμάτων συντείνει πρός μόρφωσιν τοϋ 
έπίστημονικού πνεύματος, καί πόσον αί όρθώ; γε- 
νίμεναι αφαιρέσεις προετοιμάζουν τάς ελλόγους έ· 
κείνα; συζεύξεις δι’ ών τοσοϋτον εύ/.ολύνεται πάσα 
άλλ7ΐ ενέργεια τ7,ς διανοίας.

Τωόντι πρώτη άρχή της υγείας του πνεύματος 
είναι ή έλλογος σύζευξις τω ν έν αύτϊί εννοιών, κα
θώς ή υγεία τού σώματος προκύπτει έκ τ·?,ς αρμο
νίας των μελών του. Γί έν τώ  πνεύματι σύγχυσις 
τώ ν  αληθών σχέσεων τώ ν πραγμάτων είναι ποωτί- 
σ τη  πηγή αταξίας' ή άτακτος ένέργεια τώ ν  νόμων 
τ ϊ ς  συζεύξεως είναι σύμπτωμα νοσώδους κατα- 
στάσεως τής ίιανοίας καί τής έν αύτή κυριωτέρας 
καί πολιτιμοτέρας δυνάμεως, τού λόγου, δ ι’ ού ή 
άφαίρεσις καί έν ω  ή σύζευξις. Λιά τούτο ή έξασθέ- 
νησις ή ή απώλεια τού λόγου συνεπιφέρει τήν πα· 
ράλυσιν ή τήν άτακτον ενέργειαν πασών τώ ν  άλλων 
δυνάμεων, καί εις έκεΐνα τά  ζώ α  άτινα είναι άμοιρα 
λόγου, ή διάνοια απομένει ατελής, στάσιμος καί 
σχεδόν ένστιγματικτ,· Είς τά ; παρά λόγον συζεύξεις 
πρέπει νά άποδοθώσι καί αί αδικαιολόγητοι έκείναι 
κρίσεις, τάς οποίας όνομαζομεν προλήψεις καί δεισι
δαιμονίας, καί εις τήν όρθή,ν καί έλλογον ρύθμισιν 
τής δυνάμεως ταύτη,ς ανάγεται κατά μέγα μέρος ή 
τέχνη τής έκπαιδεύσεως, δ ιότι ή έλλογος σύζευξις 
προϋποθέτει έλλογον άφαίρεσιν, καί αϋττ, ακριβή πα- 
ρατ/,ρτ.σιν είτε εσωτερικήν είτε εξωτερικήν καί α
κριβή επί τώ ν παρατηρηθέντων έφαρμ,ογήν τής έν
νοιας καί τών αρχών Ά; παρέχει ό λόγος, καί τά 
δύο ταϋτα  είναι τ ά  στοιχεία οίασδ/,ποτε έπιστη- 
μονικής μεθόδου.

Εκαστος έν τούτοι; έννοεϊ πώς καί δ ια τί τήν θεω
ρίαν τής συζεύξεως έξεθέσαμεν ώς συμπλ/,ρωσιν καί 
έπίμετρον τής θεωρίας τής άφαιρέσεως, καί πώς ή 
τής συζεύξεως προετοιμάζει τή,ν θεωρίαν τής μνή
μης, τοϋ αιτίου καί τής αρχής αύ-ή,ς, τών όρων τής 
ένεργείας της καί τών πρός τελειοποίησιν αύτή; μέ
σων, καί τίν ι τρόπω διά τής πρώτης τοϋ λόγου θεω
ρίας συστηματοποιείται ή μελέτη τώ ν δυνάμεων τοϋ 
πνεύματος, καί ή ένότης αύτοϋ ανάγεται καί α ντι
στοιχεί πρός τήν ένόττ,τα τής φύσεως.

Κερχύρα τΓ/ 15 Φεβρουάριου 1801.
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Ú  έν Παρισίοις διαμονή είναι ευχάριστος καί κατά 
τάς άρχάς τοϋ έαρος" ναι μέν όλίγαι συναναστροφιί 
συγκροτούνται, αναπαύεται τ ι ;  8μω; μετά τόν κόπον 
τοϋ χειμώνος, καί προετοιμάζεται διά τή,ν εξοχήν. 
Μόνον εις τάς οικία; τάς έχούσας κήπον συνέρχον

τα ι τό  εσπέρας φίλοι. Εν γένει δέ «ροτιμώσιν όλοι νά 
περιέρχωνται από τή ; έννάτης μετά μεσημβρίαν μ έ
χρι τοϋ μεσονυκτίου εί; τό  δάσος τής Κολωνίας, 
παρά νά κλείωνται εντός αιθούσης.

Πρό τριών ετών, έν ώρα έαρος, τά  Πλύσια πεδία 
ΰπενέδιδον οϋτως είπεϊν Οπό τό  πληθαφ καί τό  βάρος 
τών οχημάτων καί τών ίππων' μεταξύ δέ αύτών ήτο 
καί νέος τις είκοσιτεσσάρων περίπου ετών, άναβαί- 
νων ώραϊον ίππον' τό  ένδυμ,ά του ήτο σεμνόν καί 
κομψόν, καί έκάθ/,το έπιδεξίως έπί τοϋ έφιππείου. 
Οτε δέ έφΟασε πλησίον τής θριαμβικής άψίδος, ήλθε 
πλησίον του άλλο; ΐππεϋς καί είπε'

—  Σϋ είσαι, Μαυρίκιε ;

—  Ναί, Γάστων, άπεκρίθη ό πρώτο; τείνων τ>,ν 
δεξιάν.

—  Καλά σ έγνώρισα' ποϋ πηγαίνεις ;
—  Εί; τή,ν λέσχην.

—  Τό κατ' έμε, φίλε μου, έβαρύνδη,ν πλέον τή,ν 
λέσχην. Είναι πολύ μονότονος. Αέν θέλε·.; νάύπάγω- 
μεν εί; τό  ίπποδρόμιον ;

—  Προτιμώ νά υπάγω απόψε εις τή,ν λέσχην, 
δ ιότι παρουσιάζεται κατά πρώτον σοφός τις Αμερι
κανός, ιατρό; νομ,ίζω.

—  Εάν πρόκειται περί σοφού,αλλάζει τό  πράγμα* 
ά; πηγαίνωμεν εις τή,ν λέσχην, άπεκρίθη στενάζωνό 
Γάστων.

Μ ετ ολίγον ό Μαυρίκιο; Τουρνιέρ καί ό Γάστων 
Πρεβέλ είσήλθον εις τήν λέσχην όπου ήσαν όλα τά 
μέλη. Ιίολλαί λέσχαι έχουσι τ/)ν συνήθειαν νά δέ- 
χωνται μετά τινο; έπισημότητος τούς γνωστούς ξέ
νους. Τοιοϋτο; δέ ήτο καί ό άμερκανός ιατρός, όςτι; 
ώνομάζετο Ούίλλιαμ Οσβόρν' ήτο άνθρωπος μεσόκο
πος, είχε τρόπου; κομψού; καί ήθος όλως αριστοκρα
τικόν, έμφαΐνον ειλικρίνειαν καί ευθύτητα.

Αφού παρετή,ρησεν αύτόν ό Μαυρίκιο; μετέβη ε ί; 
τό  καπνιστήριον παρασυρθείς άπό τόν Γάστωνα. Ενώ 
δέ έκάπνιζον καί συνδιελέγοντο ήνοιξεν ή θύρα καί 
είσήλθεν ό Κ.Οσβόρν μετά τινων άλλων, όμιλών κα- 
θαρώτατα τή,ν γαλλική,ν.

—  Κύριοι, έλεγεν ένώ είσήρχετο, πολλάκις διη* 
μιουργοΰμεν χάριν άλλων φήμην τής όποιας δέν είναι 
άξιοι. Εκ τούτων είναι καί ό Κ . Ιάκωβος Τουρνιέρ' 
δέν γνωρίζετε ποιο; είναι-

Ψιθυρισμός δισταγμού η,κούσθη μετά τάς λέξεις 
ταύ τα ;' ταύτας άκούσα; καί ό Μαυρίκιο; ή,σθάνθη 
ών τραυματισθεΐσαν τή,ν καρδίαν του' δ·.ο σηκωθεί; 
ί,τοιμάζετο νά ύμιλήση, ότεάλλο^-τις τόν έπρόλ*- 
βεν είπών'

—  Ιναί τ ί  ήξεύρετε, κύριε, περί αύτοϋ ;

—  Φθάνει, κύριοι, άπεκρίθη ό ιατρός, είπα καί 
πολλά' δέν έπρεπε μάλιστα νά εκστομίσω ούτε όσα 
είπα, καί σάς παρακαλώ νά τά  λησμονήσετε.

Ενώ δέ έστράφη ίν’άποφύγν) περαιτέρω ερωτήσεις, 
άπή,ντησε κατά πρόσωπον τόν Μαυρίκιον, όχι πραον 
καί ιλαρόν όπως εϊδομεν αύτόν πρίν, άλλ’ έξω φρένων.

—  Κύριε, είπεν ούτος όργίλως, οί φίλοι μου είναι 
κύριοι νά λησμονήσουν δ ,τ ι εϊπετε' εγώ όμως σας,
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ζη,τώ λόγον, διότι ονομάζομαι Μαυρίκιο; Τουρνιέρ, 
καί είμαι υιό; εκείνου τόν όποιον εξυβρίσετε.

Ταϋτα άκούσας ό Αμερικανό; έμεινεν ώ ; έμβρόντη- 
το ;' άναλαβών όμως εϋθύς τή,ν αταραξίαν αύτοϋ ά 
πεκρίθη μ.έ τόνον σταθερόν καί αξιοπρεπή'

—  Κύρ,ε, μετανοώ δ ιότι ώμίλν.σα έδώ εναντίον 
άνθρώπου τόν όποιον μόλις γνωρίζω, καί μάλιστα 
έμπροσθεν τοϋ υίοϋ του. Ομολογώ ότι έφέρθην έλα- 
ορώς καί άτόπως, καί διά τούτο σάς ζη τώ  δημοσία 
συγγνώμην.

—  Τούτο δέν μέ άρκεί, άπεκρίθη ό Μαυρίκιο;' 

ζη τώ  εξηγήσεις.
—  Δέν νομίζω πρέπον νά δώσω τοιαύτα;' άλλως 

όμως θέλετε μέ εύρεί έτοιμον ν’  άποκριθώ.
Είπε καί έκυψε τή,ν κεφαλήν' στραφείς δέ πρός 

δύο άλλου; έπρόσθεσεν'
—  Ελπίζω ο τ ι δέν θ έ λ ε τ ε  άπ οπ οι/,Ο ή νά παρου- 

σ ια σ θ ή τ ε ώ ; μάρτυρες.

Καί επειδή ούτοι κατένευσαν, τοϋ; ευχαρίστησε 
καί μετέβη εις τήν αίθουσαν.

Ö δέ Μαυρίκιο; παρχκαλέσας τόν Γάστωνα καί 
τινα άλλον έκ τών φίλων του νά συνενοηθώσι μετά 
τών μαρτύρων τοϋ Κ. όσβόρν, ήτοιμάσθη ΐνα άνα- 
χωρή,ση. Εί; τή,ν μεγάλην αίθουσαν είδε τόν αντί
παλόν του όλως άτάραχον ίστάμενον πλησίον τραπέ- 
ζη ; χαρτοπαιιτών' καί άτενίσα; αύτόν με καταφρό- 
νησιν διευθύνθη πρός τλ,ν θύραν. Ενώ δέ έξήρχετο ή- 
κουσε φωνήν καλοϋσαν αύτόν' καί στραφείς είδε τόν 
Κ . Οσβόρν.

—  Τί θέλετε ; ήρώτησεν.

—  Εχω κάτι τ ι  νά σάς είπώ, καί έπιθυμώ νά 
τό  ακούσετε πρίν μονομαχήσωμεν. Σάς έζήτησα 
συγχώρησιν πρό ολίγου, πρώτον μέν δ ιό τι δέν αϊσθά- 
νομ.αι καμμίαν δρεξιν νά έλθω εις χεΐρας μαζή σας, 
δεύτερον δε δ ιότι οσον όρθή καί άν ήτον ή παρατή- 
ρησί; μου έπρεπε νά τή,ν φυλάξω δι* έμέ, καί όχι 
νά τή,ν κοινοποιήσω εις ανθρώπους μέ τούς οποίου; 
έχετε σχέσε ; · Αέν ή.ξευρα ότι είσθε παρών, άλλά 
τό  σφάλμα είχε γενεϊ, καί έσπευσα νά ζητήσω συγ- 
χώρησιν' σεϊ; όμως δέν εύχαριστήθ/,τε, καί ¿ζητή
σατε εξηγήσεις. Σάς άπεκρίθην ό τ ι δέν δ ίδω ' σάς 
βεβαιόνω όμως ο τι ό πατήρ σας γνωρίζει ότι ό βίος 
του δέν υπήρξε τόσον άμεμπτο; όσον νομίίζεται έν 
γένει.

—  Κύριε! άνέκραξεν ό Μαυρίκιος.

—  Μή μέ διακόπτετε παρακαλώ. ¿ρωτήσατε 
τόν πατέρα σας. Ερωττ,σατέ τον έάν κατά τή,ν διάρ
κειαν τής ζωής του δέν έπραξέ τ ι  τό όποιον επι
θυμεί νά μή, μάθετε ποτέ. Τότε θά εννοήσετε ίσως 
διά τ ί  άκούσας υπερβολικούς επαίνους υπέρ τής τι 
μιότητός του. δέν -¿μπόρεσα νά κρατήσω τή,ν ανυ
πομονησίαν μου, καί είπα τά  προσβλητικά έκιίνα 
λόγια. Μετά τή,ν έξήγησιν ταύτν,ν έπαλαμβάνω ότι 
είμαι πάντοτε έτοιμο; νά σάς απαντήσω κατ άλλον 
τρόπον.

Κ α ί νε-ύσα; πάλιν τή,ν κεφαλήν έπανή,λθεν ε ί; τή,ν 
πρώτον του Οέσιν.

ό  δέ Μαυρίκιο; μείνα; ώ ; προσηλωμένο; εις την 
αύτήν θέσιν'

—  Μήπως, έλεγε καδ εαυτόν, ό πατήρ μ.ου τοϋ 
όποιου ή τιμ ιότη; όμολογεί αι παρά πάντων ύπέ- 
πεσεν εις άτοπο/; αδύνατον' ό Αμερικανό; ψεύδε
τα ι. Είναι έγκλημα ν’ αμφιβάλλω διά τόν πατέρα 
μου! . . . Κ α ί όμως, τ ί  συμφέρον έχει αύτός ό ξέ 
νος νά είπνί τοιαύτη,ν συκοφαν: ίαν ; θά έρωτήσω τ ί ν  
πατέρα μου . . .

Κ α ί πλησιάσας τόν Γάστωνα'
—  Φιλε μου, είπε, σε παρακαλώ νά μή συνενοη- 

Ον,ς άκόμη μέ τούς μάρτυρας τοϋ Κ. όσβόρν.

—  Πώς ;
—  Μή μέ έρωτά;' κάμε ό ,τ ι σέ λέγω.

Καί έξελθών μετέβη τεταραγμένος είς τή,ν οικίαν 
τοϋ πατρός του, είς τήν όδόν τοϋ Αγίου όνωοίου.

Ο Κ . ίωάν. Τουρνιέρ είχε τό τε  πεντή,κοντα έτών 
ηλικίαν' ή ιστορία δέ όλη τοϋ βίου του συνεκεφα- 
λαιοϋτο είς ταύτας μόνα; τάς δύο λέξεις' χ α ρ τιρ ία  
χα ΐ εργασία . Είχε νοϋν ισχυρόν, καί απέκτησε ταχέω ; 
Οέσιν ανεξάρτητον εί; τή,ν κοινωνίαν. Μετά μικρά; 
καί επικινδύνου; περιηγήσεις, τώ ν όπο ων ή τελευ 
ταία είχε διαρκέσει δεκαοκτώ μήνας, έπανή,λθεν εί; 
τή,ν Γαλλίαν, εχων αρκετόν πλούτον ώστε νά έπιχει- 
ρή'·η μεγάλα; υποθέσεις, καί έπανεϋρε τήν σύζυγον 
καί τόν επταετή υιόν του Μαυρίκιον' ή σύζυγό; του 
άπέθανε μετ’  ολίγον, καί αύτό; ήσχολήθη εί; τή,ν 
αγωγήν τοϋ υίοϋ του. Ο τε δε οϋτο; Iφθασεν εί; 
δεκαοκτώ έτών ηλικίαν, ό πατήρ του τόν περιέφε- 
οεν ε ί; όλν,ν τή,ν Ευρώπην.

Εί; Παρισιού; τό  όνομα τοϋ Τουρνιέρ ήτο γνω 
στόν ώ ; άνδρός εντίμου, καί όλοι ύπεδέχοντο προ- 
θύμ.ως καί αύτόν καί τό ν  υιόν του εί; τά ς συνανα
στροφή; τω ν . 0  νέο; είχε τω όντι αποκτήσει πολλά 
προτερήματα καί δικαίω; ήτο τό καύχημα τοϋ πα- 

τρό; του.
Αν καί δέν είχε κανένα λόγον ό Ιάκωβος Τουρ- 

νιέρ νά ή,ναι δυσηρεστημένος, ό υιός του ομ.ω; εβλε- 
πεν ό τι τό  πρόσωπόν του έρρυτιδώθη παρά τςν ώ 
ραν, καί ό τ. εί/sv ενδόμυχόν τινα λύπην, τή,ν οποίαν 
μόνη ή παρουσία τού νέου διεσκέδαζε. Πολλάκις 
ό Μαυρίκιος εϋρε τόν πατέρα του καταβεβλημένου 
ϋπ’ οδύνης, καί μίαν μάλιστα τώ ν ημερών ένόμισεν 
ό τι έκλαιεν. Εκτοτε ύπέθεσεν ό τ ι ό πατήρ του είχε' 
τ ι  μυστικόν τό  όποιον δέν ώμολόγει πρό; αύτόν.

ό τ ε  ό Μαυρίκιο; είσήλθεν είς τό δωμάτ.ον τοϋ 
πατρός του, οϋτο; έξηπλωμένο: είς ανάκλιντρου παρά 
τή,ν έστίαν εϊχεν άποκοιμτ,Οή, άναγινώσκων, ώ ; φαί
νεται, διότι βιβλίου έκειτο επί τών γονάτων του. Α 

κόυσα; δέ τά  βήματα τοϋ Μαυρίκιου έξύπνησε καί 

είπε'
—  Σϋ είσαι, Μαυρίκιε μου; τ ί  έχεις καί φαίνε

σαι ταραγμένο;;  τ ί  συνέβη ;
—  Τ ί συνέβη ; ένώ κάθη,σαι έδώ ήσυχος σέ συ

κοφαντούν τρομερά..
—  Καί τ ί  λέγουυν;

—  Τ ί λέγουν; Οά μέ είπήτ, πάτερ μου, άδιά-
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κ ρ ιτ ο ν , άπεκρίθη άσπ αζόμ ενος α υ τ ό ν , άλλ’ ή ξίύ ρ εις  

δ  τ ι  ε ίμ α ι  ε ιλ ικ ρ ιν ή ς.

Κ αί διηγήθη τά  διατρέξαντα, προσθέσας έτνι 
τέλους"

—  Είναι δυνατόν, πάτερ μου, νά τό πιστεύσης ; 
παρ’ όλίγον νά μέ καταπείση' ή άγάπνι μου καί αί 
αποδείξεις τής τ  μιάτητός του τ ά ;  οποία; τοσάκις 
έδωκες με άνεχαίτισαν.

Τήν διήγητιν ταύττ,ν άκούων ό Κ . Τουρνιέρ έ- 
γεινε κάτωχρος" μετά ταύτα ¿μαύρισαν οί οφθαλ
μοί του, καί έμεινε σχεδόν άλαλος" επειδή τού 
Μαυρίκιου ή άγάνάκτησις ήτο μεγίστη δεν παρε 
τήρησε τήν άλλοίωσιν τού πατρός του" άλλ έπί τ έ 
λους άναλαβών τάς δυνάμει; του άνεστ,κώΟη καί εί
πε μέ φωνήν τρέμουσαν.

—  Καί έπίστευσες, τέκνον μου, όσα εϊπεν;
—  Απαγε! όχι μόνον δέν τά  έπίστευσα, άλλά 

καί . . .
—  Καί . . . Τ ί ;
—  Τόν είπα ψεύστην.
—  Πώς ; τόν έπροσκάλεσες εις μονομαχίαν;
—  Αυριον Θά μονομαχή,σωμεν.
•—  Καί άν σέ φονεύσνι;
—  !\Ιή φοβείσαι' διότι έγώ έχω δίκαιον.
—  Αλλά καί αύτός έχει τό δικαίωμα του ΐσχυ- 

ροτέρου" άπόφνγε τήν μονομαχίαν.
—  Αδύνατον. Διέκοψα τόν όσβόρν ενώ σάς ϋ- 

βριζεν εις τήν λέσχην έμπροσθεν έκατόν ανθρώπων.
—  Αθλιε! άθλιε! άνεφώνησεν ό Κ . Τουρνιέρ πε- 

σών εις τά θρανίον.
—  Μή ταράιτεσαι, πάτερ μου, είπεν ό Μαυρί

κιο; μή έννοήσας τήν έννοιαν τού επιφωνήματος, 
ίσια ϊσια διότι ό άνθρωπος αύτός είναι άθλιο; θά 
τό ν  δώσω ένα μάθημα" άλλά, πιστευτέ με, ή μο
νομαχία δέν θά έχο τά  άποτελέσματα τά  όποια 
φοβείσαι.

—  Μαυρίκιε, είπεν ό Κ . Τουρνιέρ φαινόμενο; 
μάλλον ήσυχος, μήν ανησυχείς διά τήν ύπόθεσιν 
αυτήν' έγώ ύβρίσθπν καί έγώ χρεωστώ νά μονο
μαχήσω, καί θά μονομαχήσω. Ποιοι είναι οί μάρ- 
τυρέ; σου;

Ο δέ Μαυρίκιος ήτένιτε τόν πατέρα του καί ά· 
πεκρίθϊ]'

—  Πάντη περιττά είναι δσα λέγεις, δ ιότι εΐ; 
έμέ μόνον ανήκει ή διεκδίκησι; τής τιμή ; σου. Εί
μαι αποφασισμένο;.

—  Καί άν έναντιωθώ;

—  Σέ παρακαλώ, πάτερ μου, νά μή μέ βιάση,ς 
νά σέ παρακούσω.

Ταΰτα άκούσα; ό Κ. Τουρνιέρ έταράχθτ, έ τ ι μάλ- 
7.ον. Εΐ; τό  πρόσωπόν του έζωγραφήθη ή σφοδρά 
πάλη ήτις συνεκροτείτο εί; τήν καρδίαν του. Ιΐνοιγε 
τά  χείλη του, άλλά λέξι; δέν έξήρχετο έξ αύτών. 
Επί τέλους κατώρθωσε νά είπ/, ταΰτα"

—  Τ ιέ μου, δέν σέ συγχωρώ νά μανομαχήσγ;" 
θά ήμτ,ν δ ί; ένοχος. 0  άνθρωπο; εκείνο; δέν έψεύσθη.

0  νέο; ¿νόμισε τό τε  δ τι όνέιρεύεται" έπίστευσε 
μάλιστα δτι ΐν’ άποφύγη, τά  ολέθρια άποτελέσματα
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τής μονομαχίας ό πατήρ του έπίττ.δε; ένοχοποί/,σέ* 
εαυτόν.

—  Τ ί λέγεις, πάτερ μου ;

—  Λέγω δτι ό άνθρωπο; ¿κείνος είπε τήν αλή
θειαν. Είμαι άτιμος.

Μετά τήν έξομολόγησιν ταύττ,ν κΧφνη,θάς ώ ; έάν 
ήτο οίνυβαρης, ήνοιξε τους βραχίονας καί είπε"

—  Συγχώρησέ με !
0  δέ Μαυρίκιος τόν ενηγκαλίσθη, καί όλοφυρό- 

μενος έλεγε"
—  Σέ άγαπώ, πάτερ μου,.σέ αγαπώ.
Α λλ ’ ό Κ. Τουρνιέρ δεν ήκουεν" ή ζωή του είχε 

σβεσθή έν άκαρεί. καί ό υιό; του ένηγκαλίζετο πτώμα.
Περιττόν νά εϊπωμεν τήν οδύνην τοΰ Μαυρίκιου·. 

Καθήμενος σχεδόν αναίσθητο; πλησίον τή ; νεκρική; 
κλίνη; τοΰ πατρός του, μόλις ή/.ουε τόν Ιερέα άνα- 
γινώσκοντα" τό  δέ πρωί' είδε δύο νέους είσελθόντα; 
εις τό  δωμάτιον, τόν Γάστωνα, καί τόν άλλον τόν 
όποιον είχεν εκλέξει ώ ; μάρτυρα. Ιίοχοντο δέ νά 
τόν παραβάβωσι διά τήν μονομαχίαν, άγνοοΰ.τες 
τόν Θάνατον τοΰ πατρός του, δ ιότι ένεκα τής ταρα
χής τήν οποίαν τό  αίφνίδιον τούτο συμοεβηκός έ- 
προξένησεν ουτε οί ϋπηρέται ησαν εί; τάς θέσεις 
των, ούτε ούδένα άλλον άπήντησαν εις τού; προ
δόμους.

—  Τ ί κάμνει; έ δ ώ ; ηρώτ/,σεν ό  Γάστων έντό- 
νω ; τόν Μαυρίκιον" πρό δύο ώρών σέ περιμένομεν.

Μόλις δέ έτελείωσε καί στρέρας τήν κεφαλήν είδε 
τόν νεκρόν.

—  Ο πατήρ μου άπέθανεν, άπεκρίθη ό Μαυρίκιος 
χθές τό  βράδυ άπό άποπληξίαν, καί μέ παρήγγειλε 
νά μή μονομαχήσω. Είπέ παρακαλώ εις τόν Κ. 
όσβόρν δ τι δέχομαι τά ; εξηγήσεις τάς όποία; μέ 
έκαμε, καί δ τι έχω  άνάγκν,ν νά τόν όιιλήσω. Θά 
μέ υποχρέωση έάν έλθρ νά μέ ίδη,.

Καί άνεχώρησαν οί δύο νέοι.
Τήν επαύριον μετά τήν κηδείαν, ό Μαυρίκιο; η* 

ρώττ,σε τόν Γάστωνα, πότε θά ίδή τόν όσβόρν.
—  Ελη,σμόνη,σα, άπεκρίθη ό Γάστων, νά σέ δώσω 

τήν άπάντησιν" είναι περίεργος. — α Δέν έχω τίποτε, 
μ.έ άπεκρίθη, νά εί’πω εί; τόν Κ. Τουρνιέρ μετά τά 
διατρέξαντα" έάν τόν ίδώ θά μέ τύψη πολλά ή 
συνείδτ.σί; μου » .  Καί άνεχώρησε σήμερον τό  πρωί 
χωρίς νά καταπεισθή, νά έλθνι νά σέ ίδή.

Ο Μαυρίκιος έσιώπησε μέν, άλλ' ητο περίλυπος, 
διότι δέν είχε πλέον πώς νά άνακαλύψη τά μυστή
ριον τοΰ πατρός του. Ιΐτο  άληθφ; ένοχο; ό πατήρ 
του ; καί άν τ,το έγνώριζον καί άλλοι τό  σφάλμα
του ; Καί τούτου δοθέντος δέν είχε τό δικαίωμα
καί ό ελάχιστο; νά καταφρονήσνι τόν υιόν τοΰ ενό
χου ; Πώς λοιπόν, άγνοών τό  κακόν, έδύνατο \ά
τό  θεραπεύση,;

Καί κατ’ άρχά; μέν ΰπέθεσεν δτι πιθανόν εί; τήν 
διαθήκην τοΰ πατρός του νά εγίνετό τ ις  λόγος περί 
τοΰ μυστηρίου τούτου" άλλ’ ο-δέν διελάμβανε περί 
αύτοΰ. Τήν μεγίσττ,ν μόνον περιουσίαν του κατέλι- 
πεν είς τόν υιόν του. Περιείχετο δέ έν αύτή καί 
επιστολή τοιαύτην έχουσα επιγραφήν" β ό  υιό; μου
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νά άνοιξη, τήν επιστολήν ταύτην τήν ημέραν καθ' ήν 
θά τελειώση τά εικοστόν έκτον έτος τής ήλικίας του. 
Επιθυμώ δέ καί νά μή νυμφευθή έως τό τε . β

—  Δύο έτη νά περιμείνω! έψιθ ίρισεν έχων τήν 
βεβαιότητα δ τι ή επιστολή εκείνη περιείχε τό  μυ 
στικόν. Πολλάκις ήθέλη,σε νά τήν άνοιξη," άλλά τά

—  Οπως επιθυμώ" άλλά ποί* είναι ή Κ. Φερρύ >
—  Αξιόλογος γυνή, μεσόκοπος, καί πρό δεκαπέντε 

έτών χήρα, έχουσα κόρην, ό  σύζυγό; τη ; άπέθανεν 
εί; τήν Αμερικήν, δπου είχεν υπάγει νά άποκτήση 
περιουσίαν, δ-.ότι είχεν άφανισθή έπιδοθείς εί; τολ
μηρά; επιχειρήσεις. 0  θάνατό; του κατεστρεψε δι-

σέβα; πρό; τήν παραγγελίαν τοΰ πατρός ΰπερίσχυσε, I πλασίω; την γυναίκα καί τήν κόρην του" δ ιό τι ή Κ . 
καί όπως μή ΰποπέση, εί; νεον πειρασμόν τήν άπέ- ι Φερρύ έδωκεν εΐ; τούς δανειστάς τού άνδρό; της τήν

οικίαν της των Π-ρισίων, έν μεγάλον κτήμα τό  ό 
ποιον είχεν εις Τουραίντ,ν, καί η,λθεν εδώ, δπου ζή  μέ 
μεγάλη,ν οίκο.ομίαν. Μινη άνέθρεψε τήν κόρην της,

Οεσεν εις σύμβολα ιογραφείον.
Μ ετά τινας ημέρας άνεχώρη,σεν έκ Παρισίων άπ ο-! 

πέμψας δλους τούς ΰπηρέτα; του, καί μόνον τόν 
άρχαιόι ..αη_ ;

τοΰ

έδιηγήθη 
άλλ’ ούδέ

Οτε έμελλε νά άναχωρη,ση, έκ Παρισίων δέν είχεν κυρία; αύτής. 
άποφασίσει ποΰ νά ύπάγη. Εν τη  άθυμία του δέν —  Καί απόψε έάν θέλετε.
είχε την ικανότητα νά διαγράψη κάν σχέδιον όρι- Τήν όγίόη,ν ώραν τής έσπέρας μετέβησαν καί οί

είς μέρος ησυχον, κατάλληλον εί; τήν τό τε  κατά- 
στασιν τού Μαυρίκιου. Ε ί; ταύττ,ν λοιπόν ήλθε νά 
μείννι δύο έτη.

Β'.

Τό μέρος εκείνο ή,το τω όντι ώραϊον" έν τέταρτον 
περίπου τής ώρας άπό τής κατοικίας τοΰ Μαυρί'-ίου, 
ύπάοχουσι δεκαπέντε ή καί είκοσιν οίκίαι καί μικρά 
εκκλησία, συγκροτοΰσαι τό  χωρίον Εγερέλλη. Εάν 
ήτο δυνατόν νά ζήση ό Μαυρίκιος δπως έπεθύμει, θά 
επέρα τά  δύο έτη πάντη μεμονωμένο;" άλλ’ ήτο δυ
νατόν νά μή γνωσθ-ρ ή άφιξίς του ; 6θιν ευθύς τήν 
δευτέραν ημέραν έπεσκέφθη τόν εφημέριον.

0  εφημέριος ούτος, νέος έ τ ι τήν ηλικίαν, είχε 
διορισθή έκεί πρό όλίγων έτών" τ,το δέ άνθρωπος 
έχων πολλά; γνώσεις καί εύάρεστον συμπεριφοράν, 
ϊπεδέχθη τόν Μαυρίκιον μετά πολλής φιλοφροσύνης, 
καθόσον μάλιστα ήτο νέος πεπαιδευμένος καί πν;υ 
ματώδης.

—  Ηλθα έδώ διά νά μονάσω, είπεν ό Μαυρίκιος" 
έχω  ανάγκην ήσυχίας.

—  Καλή,τερον μέρος δέν ή,μπορούσατε νά έκλέ 
ξετε, άπεκρίθη ό έφημέριος" έδώ εϊσθε μακράν τών 
πόλεων καί τοΰ κόσμου. Λ ί πλτ.σιέστεραι έξοχαί 
απέχουν μίαν λεύγαν, καί όλίγιστοι ξένοι έρχονται 
έδώ. Οί άνθρωποι μέ τούς όποιους ήμπορεϊτε νά 
συναναστρέφεσθε είναι όλίγιστοι. Πρώτον. . . .

—  Πρώτον τήν αίδεσιμότητά σας, ύπέλαβεν 6 
Μαυρίκιος, έάν συγκατανεύετε νά μέ ονομάσετε φί
λον σας.

—  Θά είμαι ευτυχής, άπεκρίθη ό έφημέριος. Ε- 
χομεν λοιπόν έδώ πλήν έμ-,ΰ, τήν Κ . Ψερρυ καί τόν 
δήμαρχον χωρικόν μέν άλλά νοήμονα" ιδού δλοι υας. 
Λ στε ό αριθμό; τώ ν  γνωρίμων σας δέν θα είναι πολ
λά μεγάλος.

τής κόρης τής οίκοδεσποίνης. 11 Κ. Φερρύ έδεξιώθη 
τόν ξένον μετά πολλής άφελείας καί χάρίτος" ώμίλει 
μέ πνεύμα καί μέ τάξιν, είχε πρόσωπον σοβαρόν μέν 
άλλ εύάρεστον, έν ένί λόγω σέ έθελγεν. Εφαίνετο δτι 
ύπήρξον ώρα ία" οί οφθαλμοί της ήσαν πάντοτε ζω η · 
ρότατοι, καί μεταξύ τής ωραία; τ/,ς μαύρη; κόμης, 
μόλις έφαίνοντο λευκαί τινε; τρίχες.

Η Σοφία, ή κόρη της, ώμοιαζε τήν μητέρα τη;" 
ή,το μελαγχροίνή ώ ; καί εκείνη, είχε ανάστημα λε · 
πτόν, καί βλέμμα περιπαθέστατον, έν συντόμω, ήτο 
ώραία. Ανατρ -φείσα υπό τής μητρός της μακράν τοΰ 
κόσμου, δέν ,ίχεμέν τήνέπιφάνειαν εκείνην τήν όποίαν 
άτόπως ονομάζομε/ άναγκαιαν είς συμπλή,ρωσ ν τή ; 
αγωγής, ό σπόρος δμως τή . αρετή; ό σπαρεί; είς τήν 
ψυχήν αυτής, έκαρποφόρησεν εύθαλέστερον" ήτο ειλι
κρινής, δικαία καί εύαίσθ/,τος, καί άν καί έδιδάχθη 
τά  γράμματα ύπό μόνη; τής μητρός της, θά έτίμα 
δμως καί τα  γνωστότερα παρθεναγωγεία.

Μετά τόν Θάνατον τοΰ πατρός του ό Μαυρίκιο; 
πρώτον τό τε  ν,σθάνθη εύχαρίστησιν μεταξύ τών δύο 
εκείνων γυναικών. Οί ώραιοι οφθαλμοί τής Σοφίας 
τόν είχον μαγεύσει, καί τ ί ;  οίδε τ ί  έμελέτα κατά 
νοΰν δτε άνεχώρησεν άπό τήν οικίαν τη ; ;

6  Μαυρίκιος, νέος έ τ ·, είχε σήν καρδίαν παρθένον, 
καί πρώτον τό τε  ήσθάνθη αίσθημα χαρακτήρα έχων 
πάθους" ή Σοφία είχε τω ό -τι καί καλλο; καί άρετάς, 
τάς όποιας εξετίμα εκείνο; δσω πλέον τήν συνανε- 
στρέφετο επειδή δέ ήτο καί ή μόνη νέα τήν όποίαν 
ίβλεπεν, ή καρδία του πρό; μόνην αυτήν έτεινεν ώ ; 
πρό; μαγνήτ/ν. Οθεν μετά τινας συνεντεύεεις συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά συνταυτίση μέ τήν τύχην αύτή; 
τήν τύχην του" άλλ ήσθάνετο άρά γε  καί εκείνη τά 
αύτά ; Ενώ άνεπόλει τά  περί τούτου σκληρά τις 
σκέψεις έπελθοΰσα έμάρανε τά ; ελπίδας του" τό 
έπό^ιενον απόσπασμα ημερολογίου τό  οποίον έγραφε 
καθ εσπέραν, έξ',γεϊ τη.ν κατάστασιν τής καρδία; τ ο /.
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ι  Ιούλιο; 185.
« . . .  Λυπηροτάτην ημέραν έπέρασα σήμερον, ενώ 

γθ ε ; ήμην εύτυχή;- ποτέ δέν είχα ίδεϊ τήν Σοφίαν 
ώρα ιο τέραν καί πλε’ον άξιέραστον, καί δτε τήν άφήκα 
ήμην αποφασισμένο; νά ττ,ν ζητήσω" δι’ δλη; τή ; νυ· 
κτό; αύτήν τήν ιδέαν είχα. Επί πολλά; ώρας είχα 
προ οφθαλμών τ/,ν γλ.υκεϊαν καί ιλαράν μορφήν της. 
ίστάμενο; έμπροσθεν ττ.; έβλεπα δύο ώραία μικρά 
παιδία με ιδιών τα  καί τείνοντα πρό; εμέ τά ; χειρα;- 
ήμην δλω; εύτυχή;.

»  Αλ.λάτό εύτονέ; τοΰτο δνειρον δέν διήρκεσεν- 
έξυπνίσα; με σήμερον τό  πρωί ό Ιάκωβο; μ’ έδωκεν 
επιστολήν τοΰ Γάστω νχ , άσήμαντον δσον καί αύτό;. 
Τοΰτο ήρκεσε νά μέ λυπήστι. Απέπνεεν ή  επιστολή 
εκείνη, πλήρη; ούσα λεπτομερειών τά ; όποιας ποτέ 
δεν έγνώρισα, σήμερον δέ έθεώρουν ώ ; παραλόγου;, 
πνοήν δυσώδη καί διεφθαρμένην, ανακαλούσαν σκη- 
νά; ελεεινά;.

ο 11 μ ετά  τοΰ Οσβόρν Ιρις μου, τ ά  προσβλητικά 
λόγιά του, ή τελευταία μετά τοΰ πατρό; μου συνο
μιλία, ό θάνατό; του, ή τρομερά άβεβαιότη; εί; τήν 
¿ποίαν ζώ , προηγούμενα ούχί άμεμπτα, τά  όποΕα 
άγνοώ μέν, αισθάνομαι δμω; πιέζοντα τήν καρδίαν 
μου, δλα ταΰτα  παρουσιάσθησαν εί; τήν πρό μικροΰ 
μειδιώσαν φαντασίαν μου, καί παρέδωκα τώ  πυρί 
τήν επιστολήν ώ ; άν ήτο αύτή ένο/ο;. Η παιδα
ριώδη; αυτη έκδίκν,σι; δέν μέ άνεκούφισεν. Εβυ- 
Οίσθην έτι μάλλον εί; όδυνηροτέρα; σκέψεις, καί ή- 
ρώτησα έμαυτόν έάν είχα τό δικαίωμα νά προκα- 
λέσω τήν κλίσιν νέα;, άφ’ η; θά μέ άπεχώριζεν ίσω; 
ή τελευταία θε’λησι; τοΰ πατρό; μ,ου, ή περιεχομένη 
εί; τήν επιστολήν τήν όποιαν θά ήνοιγα μ.ετά δε
καοκτώ μήνας. Εάν ή επιστολή κύτη μέ κοινοποιτ, 
μέγα τ ι  πράγμα, έάν μ έπιβάλλη εξιλασμόν, τό 
μέλλον μου δέν θά καταστραφή; καί άν άκόμη ό 
πατήρ μου δέν Ο’ άπήτει θ,σίαν τινά παρ’ έμ.οΰ, θά 
έτόλμων νά μεταδώσω δνομα έστιγματισμ-ένον εί; 
τόν άγγελον εκείνον ; Τ ί άρα έκαμες, πάτερ μου ! 
Πόσον είμαι ανυπόμονος νά άναγνώσω τήν επιστο
λήν σου! Ευτυχώ; τήν άφήκα εί; Παρισιού;, διότι 
έάν τήν είχα έόώ νομίζω δ τι 0/ τήν ήνοιγα.

»  Δέν έτόλμησα νά υπάγω σήμ.ερον εί; τής Κ. 
Φερρύ- ναι μέν ήλθεν επίτηδες ό εφημέριο;, άλλ’ εγώ 
έπροοασίσθην κακοδιαθεσίαν.

ο Ο θεό; γινώσκει τ ί  αίσθά ομαι πρό; τήν Σο
φίαν, καί δμω; θά προσπαθήσω νά καταστείλω τοΰ; 
παλμού; τή ; καρδίας μου. Πραύνθητι λοιπόν, καρ- 
δία μου, έξολοθρεύθητΓ δέν ανήκω πλέον εί; έμαυ
τόν, άλλ εί; τά ; αδυσώπητου; απαιτήσει; τοΰ πα
ρελθόντος. »

Εκ τή ; περικοπής ταότης εΰκόλω; έννοοΰμεν δτι 
τό  καταλληλότερον ιατρικόν, πρό; τήν Σοφίαν του
λάχιστον, ήτο ή άπομάκρυνσι; τοΰ Μαυρικίου. Ε 
πρεπε νά άναχωρήση, νά φύγη μακράν εκείνη; τή ; 
οποία; έπεθ-υμει νά μή πικράνη τήν καρδίαν. Δέν ή- 
γάπα λοιπόν αυτήν; Ες εναντία; καί τήν ζωήν του 
Οά έδιδεν υπέρ αύτή;' όμ-ολ.ογητέον δτι εί; τοιαύτα; 
περιστάσεις ή θυσία τη ; ζω ή ; δέν είναι ή δυσκολω-

τερα’ ό Μαυρίκιος ίνα έςασφαλίστ, τήν ευτυχίαν τή; 
Σοφίας Οά έθυσίαζεν ευχαρίστως τήν δπαρςίν του* 
καί όμως, Ϊνα φθάστι εί; τόν αύτόν σκοπόν, δεν ά- 
πεφάσιζε νά τήν χωρισθή. όσον καθαρά, όσον άμοι
ρος ιδιοτέλεια; καί άν είναι ή κλίσις μιας καρδίας 
πρός άλλην, ενυπάρχει δμως έ/ αύτή αίσθημά τ ι  
προσωπ-κόν, ή επιθυμία τής άποκτήσίιο;.

Δέν άνεχώρησε λ.οιπόν ό Μαυρίκιο;" άλλά, καί 
τοι μεμφόμενος έαυτόν, έ'ηκολούθησε νά βλέπ·ρ τήν 
ώραίαν Σοφίαν- έπόμενον άρα ήτο δ τι έκ τής συνε
χούς ταύτη; συναναστροφή; τών δύο τούτων εύγενών 
ψυχών εμελ.λ.ε νά γεννηθή κλίσις αμοιβαία.

Εσπέραν τινά , περί τήν όγδόην όυραν, ό Μαυρί
κιο; έπανήρχετο έφιππο; από μακρυνόν περίπατον- 
ή φύσις ήτο γαληνία- οΐ άστερ*; έλαμπον εϊ; τον 
ουρανόν, καί άπό τοΰ μέσου τών στάγεων έζήρχετο 
ή μονότονο; τώ ν γρύλ.λων φωνή- αί άηδόνες δ ιέδι- 
δον ώσεί διαγωνιζόμ,εναι τήν μελωδίαν αυτών, καί 
ζέφυρο; λεπτό; έσειε τά  χλ.οερά τώ ν δένδρων φύλλα- 
έν ένί λόγω ή νΰξ ήτο ώραιοτάτη ώ ; νΰξ τή ; Μ ε
σημβρία;. II ατραπός εί; ί,ν εύρίσκετο ήτο στενή 
καί μαλακόν τό  έδαφος, ώστε τά  βήματα τοΰ ίπ 
που του δέν έκρότουν- ή μικρά αΰτη όδό; διέβαινε 
όπισθεν τή ; οικίας τή ; Κ. Φερρΰ, άφ’ ή; έχωρίζετο 
διά στοίχων δένδρων, υψηλών καί πυκνών. Ενώ δέ 
έβάδιζϊν ήσύχω; άναπολών τό κατοικούν έκεΐ ώραΐον 
πλάσμα, ήκουσεν όμιλίαν καί άνεχαίτ σ : τόν ίππον 
του- ή Κ. Φερόΰ συνδιελέγετο μέ τόν εφημέριον.

—  Ναί,’ α ί&πιμώτατε, έλεγεν ή Κ. Φερρύ, 6 γά 
μο; αύτό; μέ φαίνεται καταλληλότατος- αί πληρο- 
φορίαι σα; περί τοΰ νέου είναι ευχάριστοι.

—  όσον δίδεται. Εγραψα εί; Παρισιού; καί μέ 
άπεκρίθησαν είπόντε; με άριστα πράγματα περί τοΰ 
Κ. Τουρνιέρ, Μετά τον θάνατον τοΰ πατρό; του μή 
ευχαριστούμενο; νά μείνη εί; τήν μεγάλην εκείνην 
πόλιν μετέβη έδώ. Είναι τίμ.ιος καί αγαθό;. Τήν 
καρδίαν του τήν γνωρίζετε όσον καί έγώ , δ ιότι άφοΰ 
ήλθε τόν βλέπετε. Νομίζω δ τι είναι αξιόλογο; διά 
τήν Κ. Σοφίαν.

—  Ν αί- υπάρχει δμω; έμπόδιον.
—  Ποιον ;
—  11 κατάστασίς του- αύτό; είναι πλούσιο;, καί 

ή κόρη μου δέν έχει προίκα.
Καί τ ί  σημαίνει τοΰτο έάν τωόντι ή κλίσι; του ε ί

ναι μεγάλη ;
—  Νομίζετε ;
—  Είμαι βέβαιο;- Ναι μέν δέν μέ είπε τίποτε, 

άλλ’ αί πλάγιαι ερωτήσεις του περί τής Κ. Σοφίας 
μέ ¿πληροφόρησαν αρκετά.

—  0  ©εό; ά ; εύλογή σν) τό  σχέδιον τοΰτο ! θά  
έξασφαλισθή καί τοΰ τέκνου μου ή τύχη καί ή έδική 
μου ήσυχία.

—  Καί ή κόρη σα; πώ; βλέπει τόν Κ . Τουρνιέρ ; 
σάς ¿/μίλησε π ο τέ ;

—  Π κόρη μου! . . . άπεκρίθη ή Κ . Φερρύ χαμη- 
λώσασα τήν φωνήν- μέ είπεν . . .  δ τι αισθάνεται 
κλίσιν πρό; αύτόν.

—  Ο θεό; φέρει δεξιά τά  πράγματα.
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'Ο  Μαυρίκιο; δένιήθελησε ν’  άκούση περισσότερα- 
τά  όλίγα ταΰτα  ήοκουν. ’Εκέντησε τόν ίππον καί 
εφθασεν εί; τήν κατοικίαν του. ’Λλλά δέ έκοιμήθη, 
τόσον έσκίρτα άπό χαράν. Περί τήν ένδεκάτην ώραν. 
ένώ εγραφεν, ήκουσε βήματα ύπό τά  παράθυρά του, 
καί προτείνα; τήν κεφαλήν είδε τόν εφημέριον καί 
τόν κανδυλάπτην σπεύδοντας.

—  Πού τρέχετε, α ίδεσιμώ τατε; ήρώτησε, τ ί  
συμβαίνει ;

—  Υ π ά γω  νά μεταλάβω ένα άρρωστον εί; τό  ξε- 
νοδαχεΐον.

— - Μέ δίδετε τήν άδειαν νά έλθω καί έγώ  μαζή ·,
—  Εύχαρίστω;, άπεκρίθη ό εφημέριος.
Καί καταβά; άνεχώρησε μετά τώ ν άλλων.
Τό ςενοδοχεϊον εκείνο δέν κείται πολύ μακράν τοΰ 

χωρίου. Μένουσι δέ ώς έπί τό  πλείστον ε ί; αύτό εγ
χώριοι- σπανίω; έρχονται ξένοι, διότι κανείς ποτέ 
δέν υποθέτει δ τι έντό; εκείνων τώ ν μαύρων καί πε
παλαιωμένων τοίχων θά εΰρη άνάπαυσιν καί καθα
ριότητα. Κ « ί  δμως δλον τό  εναντίον συνέβαινε, διότι 
ή ξενοδόχος ήτο άρίστη γυνή- αύτή ή ταλαίπωρος έ- 
ψυχορράγει τήν ώραν εκείνην.

Έμ.βά; εί; τόν κοιτώνα τή ; άσθενοΰ; ό Μαυρίκιο; 
μετά τόν ιερέα, έμεινεν έκστατικό;- δ ιότι παρά τήν 
κλίνην είδε τήν Σοφίαν Φερρύ περιποιουμένην τήν 
ψυχορραγούσαν.

Ί ΐ  απροσδόκητο; αϋτη συνάντησι; καί ή άφοσ/ο>- 
σις τή ; Σοφίας, έδιπλασίασε τό  αποτέλεσμα τή ; ο
μ ιλία; τήν όποιαν εϊχεν ακούσει πρό τινων ¿ιρών- 
άλλά καί ή νέα ήρυθρίασεν. "Οτε όμως μ ετ ’ ολίγον 
ό εφημέριο; ήτοιμάσθη νά μεταδώσρ τά  θεία μυστή- 
ρια εί; τήν ασθενή, λησμονήσασα πάντα έγονυπέτησε 
παρά τήν κλίνην.

Μετά δέ τό  τέλο; τή ; μεταλήψεως, ό Μαυρίκιο; 
έλθών πρό; τήν νέαν είπεν αύτν, μέ φωνήν χαμηλήν-

—  Κυρία, είσθε άγγε'/.ο;.
’Εκείνη δέ άναση/.ώσασα τού; βεβαρημένου; άλλ 

ιλαρού; αύτή; οφθαλμού; ήρώτησεν άφελώ;-
—— Καί διά τ ί  ;
—  Διά τ ί  ; διά τά  καλ.ά έργα σα;- ή Οέσι; σα; 

δέν είναι εί; τούτο τό δωμάτιο·/, καί μόνον ή καλή 
σας καρδία σάς έφερεν έδώ.

—  Τ ί νά σα; είπώ, κύριε ; ή καλή αύτή γυναίκα 
ήτον έγκαταλελειμένη καί κανείς δέν ήξευρε νά τήν 
περιποτηθή ώ ; πρέπει- τό τε  ήλθα. Κάθε άλλο; θά έ- 
καμ.νε τό  ίδιον.

—  ‘Ίσω ;- άλλά κανεί; δέν Οά τό  εκαμνε με τό 
σην προθυμίαν καί τόσ-ην μετριοφροσύνην. Ε λπ ίζω  
δ τι θά έπιστρέψετε μαζή μας- δέν πρέπει νά περά
σετε τήν νύκτα έδώ.

Ή  Σοφία ήτοιμάζετο ν' άποκριΟή. άλλ.’  ό εφημέ
ριο;, δςτις είχεν ακούσει τά ; τελευταία; λέξεις τοΰ 
Μαυρικίου, ύπολαβών έπέμεινε καί αύτό; νά αναχώ
ρηση ή νέα.

—  Εάν, είπε, θά σωθή ή ασθενής, δέν έχεν πλέον 
ανάγκην περιποιήσεω; άλλ ’ άναπαύσεω;, άρα δέν 
είσθε πλέον αναγκαία- ά ; επιστρέψωμεν, τέκνον μου. 
δ ιότι είναι ανήσυχο; ή μήτηρ σας.
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Μ ετ' ολίγον άνε/ώρησαν- άλλ ’ έν τ ώ  μεταξύ 
τούτω  συνέβη αίτνιδία μ,ιταβολή τοΰ xatpoü, συνή
θης εί; τά  μεσημβρινά κλίματα- πυκνά σύννεφα έ- 
κάλυψαν τόν ούρανόν καί άνεμο; σφοδρό; έπνευσε. 
Μετά μικρόν δέ ήρχισε καί νά βρέχη.

—  Γρήγορα, είπεν ό Μαυρίκιος* ήμποροΰμεν νά 
σταματήσωμεν εις τήν οικίαν μου.

Τό όποιον καί έγεινεν.
Οί ύπηρέται ήτοίμασίν εύθύς δεΐπνον, άλλ ’ ή βρο

χή άντί νά παύση ηΰξανεν εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε 
ήτο αδύνατον νά άναχωρήσωσι.

—  Τ ί θά κάμωαεν ·, είπεν ή Σοφία ανήσυχος.
—  II άπόκρισις, κυρία, δέν είναι δύσκολος- σάς 

δίδω £ν δωμ.άτιον, δίδω £ν άλλο εί; τόν αίδεσιμιό- 
τατον, καί τρίτον εί; τόν κανδυλάπτην, έω; ού πε- 
ράστ, ή βροχή.

—  Ό χ ι,  άπεκρίθη ή νέα, δέν ήμπορώ νά κοιμη
θώ- προτιμώ νά καθήσω έως νά πέραση ή βροχή, 
καί μετά ταΰτα ν άναχωρήσω.

Καί ταΰτα είποΰσα ήλθε καί έκάθησε πλησίον τή ; 
έστία;. Έχωρίσθησαν δέ τήν τετάρτην ώραν τή ; αυ
γή ; πλησίον τή ; οικίας τή ; Κ . Φερρύ, δπου ό Μαυρί
κιο; συνώδευσε τού; ξένου; του. 'Λ λλά  δέν διήρκεσε 
πολ,ύ τοΰ Μαυρικίου ή ευτυχία. ’Επανελθών εί; τήν 
οικίαν του ένθυμήθη, δ τι όποιαδήποτί καί αν ήτο ή 
πρό; τ-ήν Σοφίαν συμπάθειά του δέν ήδύνατο νά τήν 
νυμφευθή πριν ή άναγνώση τήν επιστολήν τοΰ πα
τρό; του. Τότε ένόησε τήν μωρίαν του.

—  Διά τ ί  νά μήν άναχωρήσω πρό πολλοΰ ·, έλεγε 
καθ’ εαυτόν- σήμερον θά ήτον ή καρδία μου ελεύ
θερα, καί θά -ήκολούθουν ακριβώς τά ;  παραγγελία; 
τοΰ πατρό; μ.ου- άλλ.ά καί ή ταλαίπωρο; εκείνη 
νέα δεν θά συνελ.άμβανεν ελπίδας. Καί δμω; πρέ
πει νά τ-ήν λυπήσω. ’Οκτώ μήνα; πρέπει νά περι- 
μείνω ακόμη έω; τήν στιγμήν κατά  τήν όποίαν 
θ' άναγνώσω τήν έπιστολ.ήν- δέν πρέπει νά μείνω 
εδώ- καί ή καρδία μου δέν 0’ άνθέξη, καί ή θέσι; 
μου Οά χειροτερεύση.

Τοιαύτα λυπηρά άνεπόλει καθήμενο; δπου είχε 
καθήσει ή Σοφία, δτε είσελ.θών υπηρέτης ανήγγειλε 
τήν ελευσιν τοΰ εφημερίου. Μετά συνδιάλεξιν δέ ά- 
φορώσαν αδιάφορα αντικείμενα, ό εφημέριο; είπε-

—  Φ ίλτ/ τε Μαυρίκιε, ή σημερινή μου έπίσκεψι: 
είναι πολλά ίδιοτελή;- ναί μ.έν δέν πρόκειται περί 
τώ ν πτωχών, ούτε περί επισκευών τή ; έκκλ.ησία;, 
ούτε περί άλ.λ.ου φιλ.ανθρώπου έργου, διά τά  όποια 
πολλάκι; συνέδραμε;, πρόκειται δμω; περί σοΰ.

—  Περί έμοΰ ; είπεν ό Μαυρίκιο; ύπερηφάνω;.
—  Ναί, περί σοΰ καί περί τή ; Κ . Σοφία; Φερρύ.
—  Δέν εννοώ, άπεκρίθη ό Μαυρίκιος, δστι; δμω; 

ένόει κάλ.λ.ιστα.
•—  ’ ιδού- άγαπδς τ-ήν Σοφίαν- καί αύτή δέν σέ 

βλέπει μέ κακόν ’ ¡/.άτι, κ α ί. . .
—  Αίδεσιμώτατε, ύπέλ.αβεν ό Μαυρίκιο; ενδα- 

κρυ;, φθάνει έω; έδώ.
Ό  έφημ-έριο; έσιώπησεν απορών- ό δέ Μαυρίκιο; 

έπανέλ.αβεν-
—  II τύχη μου μέ κατατρέχει άπηνώ;, αίδεσι-
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μώτατε ' δέν ήμπορώ ούτε νά ύπανδρευθώ, ούτε νά 
μείνω περισσότερον εδώ ' αύρων αναχωρώ.

—  Διά τ ί  ;
—  Μή μέ έρωτάτε, σάς παρακαλώ.
Ο εφημέριος ίδών τήν τόσην λύπην τού νέου δέν 

ώμίλησε πλέον περί τ ί ;  ϋποθέσεως έκείντ,ς. Μετ’ ο
λίγον δέ άνεχώρησε, καί ό Μαυρίκιος μείνας μόνος 
εκλαυσε πικρώς.

Μετά τρεις ημέρας άνεχώρησεν άπό Έγερέλλην 
μόνος, άφείς τού; ϋπηρέτας εις τήν οικίαν του- ή 
δέ άναχώρησίς του έγ'ένετο γνωστή δύο ημέρα; μετά 
ταϋτα ' τούτο μαΟοΰσα ή Σοφία ώχρίασε /.αί ε- 
κλαυσεν δπως καί ό Μαυρίκιος.

(Έ λ ε τ α ι  τύ  τ ί . Ιο ς . )

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Ο Ν  ΑΠ Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε ΤΜ Α

Μ ε.Ιε τίου  Π α τρ ιά ρχου  τον  Τενεδίον.

—οοο—

Κνέτυχον άρτίως χειρογράφω τ ιν ί  ού μικρού λό 
γου άξίω διά τ ε  τ ί ν  γράψασαν χεϊρα καί τό  εν 
αύτφ περιεχόμενον. Καί πότε μέν καί παρά τίνος 
έγράφη μαρτυρεί ίκανώς η τού χειρογράφου προ- 
μετωπίς έχουσα οΰτω' β Βίβλος περιέχουσα τά ; δύω 
»  ακολουθίας τώ ν εν άγίοις πατέρωνίμών Πατριαρ- 
η χών Αλεξανδρείας, Αθανασίου καί Κυρίλλου, 
»  ψ-αλλομένας, τ ί ν  μέν τή  III', Ιανουάριού, τ ί ν  δε 
»  τή  Β'. Μαίου. Διά τό  μ ί  ει«ατ δέ αύτάς έν τοϊς 
ι  Μηναίο·.; ώς δει γεγραμμένας κατά τε  τ ί ν  τάξιν 
»  καί το  Εθος τώ ν λοιπών έορταζομένων αγίων, 
ι  έγράφησαν ενταύθα άνελλειπώς διά χειρός τού 
»  ενταύθα έξοοίστου Μελετίου τού άπό Λαρίσσης, 
»  χρτ,ματίσαντος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
ϊ  ω  τ ιν * πατρίς ή Λεύκοφρυς νήσος τής Τροίας' 
»  α ϊτινε; καί άφιερώθησαν τώ  πανοέπτ;μ καί θειο-· 
»  τά τω  ναώ τής άγιω τάτης μητροπόλεως Μιτυλί- 
»  νν,ς, σεμνυνομένω- έπ ’ όνόματι τού έν άγίοις πα- 
»  τρός ήμών καί πολυάθλου Αθανασίου τού μεγά- 
* λου, εις μνημότυνον αύτού. Εγράφησαν δέ έν Μι
α τυλήν-ρ έν έ τε ι σωττ,οίω Α .ΊΌΛ ', έν μν,νί Μαρτίω 
»  ΙΑ'. »  Τό δέ σπουδαΐον αύτού δέν είναι βεβαίως 
ή περιεχομένη ιερά άκολουθία, δ ιότι εϋρίσκεται καί 
έν τοϊς Μηναίοις, άλλά τό  έν τέλει τής βίβλου 
προσαρτώμενον ιστορικόν άπομνημό·ευμα, γεγ-ραμ- 
μένον τή  ιδία πατριαρχική χειοί καί άφορών έν 
μέρει τόν βίον τού γράψαντος καί σύγχρονά τινα 
γεγονότα. Τούτου χάριν καί έθεώρησα αύτό άςιον 
ίρμοσιεύσεως έν τρ  Πανδώρα, έν -ρ πολλά τοιαύτα 
Ιστορήματα είναι άποτεταμιευμένα, πρός μελέτην 
καί συγγραφήν ποτε άκριβεστέοας καί τελειοτέρας 
τινός Ιστορίας συγχρόνου τού Ελληνικού έθνους 
ουντελέσοντα.

Αναντίρρητου δέ ό τ ι τοιαύτα αυθεντικά υπομνή
ματα  πολλαχώς ώφελούσι δημοσιευόμενα. Αύτίκα

τό  παρόν ένθεν μέν εξελέγχει άνικρίβε.αν τώ ν  Οπό 
τού μακαρίτου Κούμα λεγομένων (ίστορ. Ανθρω
πίνων πράξ. τόμ. Γ . σελ. 4 Ο3 ), δ τ ι ό πατριάρχης 
Μελέτιος έξωρίσθη ε ις  τη ν  π α τρ ίδ α  τον  Τένεδον , 
ϋπον δ ιε 'τρ ιύ εν  c .lo r τά b xô .lo ixo r τής ζω ής το ν , 
όπότε αύτός ό εξόριστος μαρτυρεί έν 'γώ  δε τώ  ύπο- 
μνήματι ότι ύπερόριο; έγένετο εις Μιτυλήνην, καί 
ενταύθα διήλθε τά  πέντε έτη τής εξορίας του άπό 
τού 1769 μέχρι τού 1774 ' ένθεν δέ φιμόνει 
πρός πολλοί; άλλοι; καί τούτο τούς συκοφαντούν- 
τας τόν ήμέτερόν κλήρον έπί άμαθεία καί άκηδεί*. 
Ιΐμ.ϊν δέ τοϊς £λλησι μάθημα γίνετα ι διδακτικώ- 
τα τον , ό τι έν καιροϊς δεινοτέροις άξιοι πολλάκις έ- 
κυβέρνησαν ποιμάντορες τά  τής Εκκλησίας, της τε  
ίεράς καί τής θύραθεν σοφίας έγκρατείς, ού μί,ν 
άλλά καί τής εκκλησιαστικής μουσικής καί ποιη
τικής ειδήμονες (α).

Τοιούτοι μάλιστα ίεράρχαι υπήρξαν οί άπό τών 
μέσων τής III' έκατονταετηρίδος πατριαχεύσαντες, 
Κύριλλος Σ τ ', Καλλίνικος Γ ',  Σαμουήλ ό πάνο καί 
ό ήμέτερος Μελέτιος, πάντες τής Ελληνικής γλώσ- 
σης τρίβωνες, ή καί φιλοτίμως έχρώντο εις δ ,τι 
καί έγραφον. Εν τοιούτιρ έλληνίζοντι υφει, εϊ καί 
μη ΰπερκαθαρεύοντι, μηδέ άπηλλαγμένω βαρβα- 
ροφώνων τινών λέξεων εύχρηστων τό τε , είναι γε- 
γραμμένον καί τά  υπομνημάτων τού Μελετίου. 
Παρατηρητέον δέ δ τι τούτο μέν είναι τή  συνήθει 
γραφή γεγραμμένον, ή δέ Ακολουθία τώ ν άγίων 
καλλιγραφικώτατα, καθάπερ τά  άοχαιότατα χ ε ι
ρόγραφα, άτινα άπεμιμήθη ό Πατριάρχης, γενο- 
μίνης χρήσεως καί όλων τώ ν συντετμημένων καί 
στενογραφικών λέξεων, καί διαποικιλλομένων τών 
αρκτικών γραμμάτων τώ ν  τροπαρίων μέλανι έρυ- 
θρώ. Εν τέλει δέ τής Ακολουθίας είναι έζωγρα- 
φημένη καί ή πατριαρχική σφραγίς φέρουσα τό 
όνομα αύτού καί τό  έτος τής πατριαρχείας 1768. 
Εττα δέ έπετα ι ί  άφήγησι; τώ ν  κ α τ ’ αύτόν ώδε" 

α Εθος παλαιόν καί μάλα καλόν, ώς ίμ ίν  δ ο* 
κεϊ, τά  όσημέραι συμπίπτοντα έν έφημερίσι ση- 
μειούσθαι καί καταγράφεσθαι εις ένδειξιν καί μνή-

(α )  Έ ν  τψ  άνό χείρας χ£'.ρογρ«ρω «ϋρ'.σκονται έν τώ  δκ !- 

σθεν τής προμετωπίδος τέσσαρα τροπάρια τού περί οΰ ό λόγο; 

Πατριάρχου φέροντα επιγραφήν* «  Μελετίου μεγαλυνάρια εις 

τό ν  άγιον Αθανάσιον ··, καί εχοντα  οϋτω. «  Τής τριάδός μύ- 
! σττ,ν καί λειτ-.υργόν, καί τή ς  ο’χουμ ενης άντιλήπτορα καί 

φρειρ.ν, τό ν  προστάτην Λέσβου, Άρε'ου καθαίρεσην, Αθανά

σιον ϋμνοις πάντες όοξάσωμεν » . — 'Έτερον τού  αυτού.

«  Χαίροις τώ ν  ποιμένων η καλλονή, χ ι ΐ  Άλεςανθρέων προε- 

ίρός τ ε  καί ποότ,γό;, θρέμμα τής Αίγυπτου, στύλε Όρθοϊο- 

ςίας, πρεσβεύων μή έλλίπιςς ύπίρ τώ ν  όούλων σου » .  —  ·Έ τεΓ 

ρον τού αύτού.

«  θλίψεις καί κινίύνους καρτερικώς, καί ύπερορ-.ας όιογμούς 

τε ϋπενεγκών, έν ετεσι πλείσ . ο-.ς ύπό τώ ν  χαχοίόςων, τ ξ  προαι- 

ρέσει μάρτυς, πάτερ, γενόμενο; » .  —  'Έτερον εις τόν Αθανά

σιον καί Κύριλλον.

«  Δεύτε εύφημήαωμεν οι π ιστοί, τούς ίύω  φωστήρας Α θα

νάσιον τόν σοφόν, καί Κύριλλον θεΤον, τού ; μύστας τής τριά- 

ί . ς ,  Χριστού τούς ίεράρχας ϋμνοις γερσίρονττς. ο
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μηυ διηνεκή. Ενθεν τοι καί ήμεϊς προηχθημεν έν τώ  
παρόντι καταγράψαι, ού ξένα τ ινά  (τούτο γάρ 
ιστορικών έργον), τά  δ’ ήυ.ΐν έπακολουθήσαντα 
όσον ούπω δεινά, άρξα'μενοι ώδε'

«  Κ α τά  τό αψξή έτος, ΙΊομβρίου δ ’, έξωσθέν- 
τος τού άπό Δτρκων κυρ Σαμουήλ τού πατριαρχι
κού θρόνου, καί άμοιρου τούτου διαμείναντος, έ
γένετο συνέλευσις έν τώ  πατριαρχείιρ τή  έ τού αυ
τού, τώ ν τε  ένδημούντων αρχιερέων, αρχόντων 
τ ε  καί παντός τού ευαγούς κλήρου τής βασιλευού· 
σης τώ ν  πόλεων, έπί έκλογϊ, καί ψήφφ άξιου καί 
αρμοδίου προσώπου, καί ικανού εις τήν τούτου 
προστασίαν τε  καί διοίκησιν. Καί σκέψεω; γε- 
νομένης κοινής ώρας ικανής, παρόντο'ς καί τού έν- 
δοξοτάτου άρχοντος μεγάλου έρμηνέως .τής κρα- 
ταιάς Βασιλείας κυρίου Νικολάου Σούτζου, κατά 
κοινήν γνώμην καί έκλογήν, έξελέγημεν ήμεϊς καί 
προεκρίθημεν τώ ν άλλων, καί έκόντες άέκοντες 
προεβιβάσθημεν έπί τού πατριαρχικού θρόνου, όσον 
δε άντέστημεν, όσον δέ ήγωνίσθημεν διά πολλών 
δεήσεων τε  καί παρακλήσεων άποφυγεΐν τούτο τό 
δυσβάστακτον καί βαρύ φορτίον, προβάλλοντες 
αδυναμίαν καί μύρια άλλα, άλλως τε  άφορώντες 
καί εις τό  τού καιρού άντίξουν, έώμεν λέγειν ' άλλά 
διά τοσούτων καί τηλικούτων παρακλήσεων ούκ 
ήδυνήθημεν άποφυγεΐν τούτο. Αναστάντεςγάρ άπαν 
τες ειλκον ήμάς βία άσπαζόμενοι τήν δεξιάν ήμών, 
ώς Εστι σύνηθες. Μ ετά δέ ταύτα  άπελθόντες εις 
τήν Υψηλήν Πόρταν έψηφίσθ/,μεν καί παρά τού 
τό τε  ύπερτάτου έπιτρόπου διά τού συνήθους χα6α- 
δίον λεγομένου, καί μετά παρρησίας πολλής έπα' 
νήλθομεν αύθις εις τό  Πατριαρχείου.

»  Τί, δέ γ '.  τού αύτού, ημέρα παρασκευή, συν- 
ελεύσεως αύθις συγκροττ.θείστ,ς πανδήμου, μ ετετέ- 
θημεν άπό τής ης περ ένεμόμεθα μητροπόλεως Λα- 
ρίσσης χρόνους δεκαοκτοι, μήνας τέσσαρας καί ήμέ- 
ρας είκοσιτέσσαρας, έπί τόν πατριαρχικόν καί οι
κουμενικόν θρόνον* τά  δ ’ έπακολουθήσαντα δάπαχα 
έγένοντο άπαντα έξ ιδίων, συμποσωθέντα εις γρό- 
σια τριακονταδύο χιλιάδας καί έ τ ι πρός, ώς κάν 
τώ  ίερώ κώδηκι τής τού Χριστού μεγάλης Εκκλη
σίας φαίνονται καταγεγραμμένα. Οντες δέ έν ήσυ- 
χ ία , άγαπώντες καί άγαπώμενοι, καί φρονιίζοντες 
άόκνως τώ ν τής εκκλησίας, διεβλήθημει έξ αφα
νούς πω ; πρός τόν κραταιότατον ήμών άνακτα 
ώ σ τε  μικρού δείν καί θάνατον ϋποστήναι.

»  ό τ ι ;  διαβολή έγένετο ούτω τή  ή. τού Απρι
λίου, ήμέρα δ '. Μετά τό  άκροασθήναι τήν Οείαν 
λειτουργίαν τώ ν  προηγιασμένων, άπήλθομεν εις τόν 
νεοοικοδομηθέντα παρ’ ήμών οικον τού Μ.ιοζατΓ.ό· 
γ./ον λεγόμενον, τόν καί άφιερωθίντα παο ήμών 
εις κατοίκησιν τών κατά καιρούς διδασκάύων, έπί 
τ ό  παραδιδοσθαι έν αύτώ  τά τ ε  εγκύκλια τών μα
θημάτων καί τά  φιλοσοφικά όργια καί άλλα έπι- 
στημονικά μαθήματα, έν ώ ένεχειρίσθη ήμΐν γραμ
μ ά τω ν τ ι  τού κα τ επιτροπήν έρμηνέως κυρίου 
Νικολάου Καρατζά , δι’ ου προσεκεκλήμεθα άπελ- 

θεΐν εν τάχει, ώ ; δήθεν έρωτηθησόμενοι παρά τού

ύπερτάτου Καϊμακάμπασία περί τίνος ερωτήματος' 
όπερ καί λαβόντες άπήλθομεν εύθύς, μηδέν τ ι  ύπο- 
πτευσάμενοι δεινόν, ά τε  δή αθώους έαυτούς τό  πα- 
ράπαν είδότες. Απελθόντες δέ έν ειρκτή έβλήθημεν 
τή  τού Μουγζούραγα λεγομέν-ρ, μν,δεμιάς γενομέ- 
νης ήμΐν έρωτήσεως. Μετ ολίγον δέ ήγαγον καί 
άλλους ξένους τε  καί οικείους, συμποσωθέντων 
απάντων μετά τών τριών ήμετέρων γΐασακτζίδων 
ύπερ τούς τριάκοντα. ΙΗοί δέ τάς δύω τής νυκτός 
ώρας μετήγαγον ήμάς άπό τής ρηθείσης ειρκτής 
έπί τήν έσωτέραν τού άρχικηπωρού, ήτοι εις τούς 
λεγομένους Φούρνους, μετά καί άλλων τινών, τού 
τε  ήμετέρου πριυτοσυγκέλου Δανιήλ, τού αρχιδια
κόνου Κυρίλλου καί τού γραμματικού Δημητρίου, 
τού γραμματικού τού κοινού Θεοδώρου, τού κλη
ρικού Αλεξάνδρου, τού Χ α τζή  Ασλάνη, τού Καπι- 
κιαχαγιά ϊωαννάκη, καί τού Λεονάρδου ζωγράφου, 
έ τ ι δέ καί τού επισκόπου Καρύστου Ιακώβου όνό- 
μ α τι μετά μίαν ήαέραν. £.θα δή άναμαθόντες τήν 
καθ ήμών γενομένην διαβολήν ώς κατασκόπων καί 
ώς άναστρεφομένων μετά τώ ν  Μοντενεγρίνων, έξε- 
πλάγημεν τω ό ν τι, καί έν άπορία έγενόμεθα έπί 
τώ  άπροσδοκήτω τούτιρ συμ.βάματι (α). Πόθεν 
δέ τούτω, ήμΐν μέν άδηλον, ό θεός δ οίδεν, δσ- 
τις καί ποιήσει έν τάχει τήν τούτου έκδίκησιν.

ϊ  Γενομένης δέ προσταγής τοϊς ένδημούσι τό τε  
άρχιερεύσιν έπί τώ  έκλέξαι ϊτεοον πατριάρχην, έξ- 
ελέγη καί προεκριθη ό άπό Θεσσαλονίκης κύρ Θεο
δόσιος ό Κρής. όσα  δεινά ύπέστημεν έν διαστήματς 
ένδεκα ήμερων τή  σιγή παραδοτέον. 0 *τες  γάρ σι
δηροδέσμιοι περί τ ε  τόν τράχηλον καί τούς πόδας 
περιεμένομεν ώρα τή  ώρα τήν τού πικροτάτου θα
νάτου άπόφασιν" άλλά χάρις τ ώ  άγίω  Θεώ τώ  πα* 
τάσσοντι καί πάλιν ίωμένω, τώ  έπινεύσαντι Ιλέως 
έπί τήν ψυχήν τού κραταιοτατου καί πολυχρονίου ή 
μών άνακτος, βστις έξερευνί,σας άκριβώς.τε καί συ- 
νετώς τήν καθ’ ήμών γενομένην διαβολήν, καί έν 
πληροφορία γενόμενο; παντελεΐ τού πάντη άθώου 
ήμών, σπλαγχνισθείς έχαρίοατο ήμΐν τήν απαλλα
γήν καί ελευθερίαν.

ΐ) Καί δή πρός έσπέραν τού μεγάλου σαββάτου, 
τή  ιή. τού Απριλίου άπαλλαγέντες τής ειρκτής, οί 
μέν έπορεύθησαν εις τά  ίδια, ήμεϊς δέ έστάλημεν 
ύπεοόριοι διά βασιλικού προσκυνητού ορισμού εις 
Μιτυληνην τ ζε ζ ιρ ερ .ιε 'ν τ , έχοντες μουμπασίρν,ν 
τόν Σε'ίτ Χ α τζή  Σουλεΐμαν τζαούσιν. Ενθα παοα-

(α ) Ίόοϋ τ ί  πεφί τούτ-.υ λέγει ό μακϊρίττ;; Κοϋμα; 'f- .ía  

ανωτέρω), n Τοΰ βείύρη τό τε  στρατοπεόεύοντος ε ϊ ; Άόριανού- 
πολιν, ένας έλεεινος Ιτα λ ό ς  τιυρχιχήν στολήν ένίείυμένος ό:ά 

v i  μή κατατρέχεται i z ó  τούς Τούρκους εκαμνε τό ν  χειρουρ

γόν καί έζραγματεύετο ίυ τα υ τω  μέ μικρό πράγματα πρός όφε

λος του. Ανακαλυφθείς ίέ  καί ύποζτευθείς ώς κατάσκοπος καί 

βασανιζόμενος v i  μαρτυρήσ-fl τούς συνενόχους του, εϊπε (διά 

v i  άποφύγη τό ς  βασάνους) δ τ ι- τό ν  Ιστειλεν ε 'ς  τ-.ΰτο 6 Πα

τριάρχη; Τοϋτο άκούσαντε; οί κρατούντες ε ΐ ; Κωνσταντινού- 

πολιν ‘ φυλάκωσαν εύθύς τόν  Μελέτιον εις τό  τώ ν  έγχλτ,μα- 

τιχω ν όετιω τήρ ιον. Εύρεθ'ΐς δέ άθώος έχαταδ-.κάσθς v i  χά τς  

μννον τή ν τή ν άςίαν του »  κτλ.
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γενόμενοι συν θεώ  τη  κ ζ'. τού αύτοΰ {/.ηνδς, ήμέρα 
δευτέρα έποιησάμεθα κατάλυμα έν τή  μητοοπόλει, 
κάχεΐ μείναντες ήμέρας δεκατέσσχρας, μετωκίσχ- 
μέν εις έτερον οίκον τή  ιά. Μαίου ήμέρα δευτέρα, 
ου δή κχθήμεθχ περιμένοντες χαΐ άπεκδεχόμενοι ή- 
μέραν παρ’ ήμέραν τά  τής απαλλαγή; ήμών καί 
έλευθερίας, έλπ ίζοντε; πρώτον μέν εις τό  έλεος του 
αγίου θεού, ε ϊτα  δέ εις τήν δικαιοσύνην καί σύνε- 
σιν τού κραταιοτάτου ήμών άνακτος, 8ν ό κύριος 
διχφυλάττοι εί; έτη πολλά.

αψξθ’. Μαίου κ γ '. έγράφη.
Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος ό Τενέδιος. β

Προστίθενται δέ κατωτέρω έξηλλαγμένη όπω- 
σούν γραφή καί ήλλοιωμένω μέλανι τά  έξης*

«  Τήν τώ ν ήμετέρων δεινών διανύσαντες έςιστό- 
ρησιν, ούκ άπεικός ήγήθημεν καί τινα  ύπό τού ρωσ· 
σικού στόλου έν τώ  Λ ίγαίω  διαπραχθέντα πελά· 
γ ε Γ  (ήν καί γάρ πόλεμος μεταξύ τών τε  ΓΡώσσ«»ν 
καί τώ ν Οθωμανών, δτε έπΐ τόν πατριαρχικόν ά- 
νεβιβάσθημεν θρόνον, καί αύτοϋ ότε κρίμασιν οϊς 
οίδε Θεός έκπεπτώκαμεν)' ραθυμίας γάρ άν γρα
φήν ύποσταίημεν τής περί τούτων άμελήσαντες Ι
στορίας κα'ι διηγήσεως, καί ταύτα  ησυχίαν άγοντες 
καί οίασούν άπηλλαγμένοι φροντίδος.

»ΕλΟόντων ουν ήμών ύπερορίων έν Μιτυλήνη,διε- 
σπάρη εύθύς λόγος περ'ι τής του £ωσσικού στόλου 
έλεύσεως καί παρά πάντων τό  τοιούτον διεκηρύτ- 
τ ε το , τώ ν μέν λεγόντων κατά τά Πορτομαόν αύτόν 
γενέσθαι, τώ ν  δέ κατά τά Λιβόρνο. Εν τοσούτω 
τού αψξθ'. λήξαντος έτους καί τού έβδομηκοστού 
έπιστάντος, περί τά  τέλη  τού τό τε  Απριλίου μη
νάς, άνεφάνη ό ρηθείς στόλος κατά τά  λεγόμενα 
Αωδεκάννησα, διοικούμενος καί διακυβερνώμενος 
ΰπά τού Αλεξίου όρλόφ, δ; άμα τώ  έλθεΐν, προσ- 
έβαλεν εύθύς τή  Πελοποννήσω έπί σκοπώ, ώς έλε- 
γον, τού εγκρατή γενέσθαι ταύτης, άπέτυχε μέν 
το ι τού σκοπουμένου, ούκ οίδαμεν ά'πως. Οθεν φυ- 
γάδος γενομένου έκεΐθεν, συνέβησαν τοΐς έκεϊσε 
χριστιανοί; τοσαύτα δεινά, δσα καί διελθεϊν αδύ
νατόν έσ τιν ' οί μέν γάρ αύτών ανηλεώς άνηρέθη- 
σαν καί κατεσφάγησαν ύπά τών μετά ταύτα είσ· 
ελθόντων Οθωμανών, οί δέ ΰπά αιχμαλωσίαν γεγό- 
νασι, καί ώς άνδρα'ποδα ένθα κακεϊσε άπεμπωλή- 
θησαν, τινές δέ καί εις τάς ερήμους φυγάδες έγέ- 
νοντο, καί σχεδόν είς τοιαύτην ηλθον κοινήν φθο
ράν καί απώλειαν, είς ήν ούδεπώποτε έλθεΐν μέ- 
μνηταί τις. Ιΐλευθερώθησαν δέ πολλοί έξ αυτών, 
προσδραμόντες τοΐς τώ ν 'Ρώσσων πλοίοις, είς & ά 
ποδράντων καί τών τής Πελοπόννησου αρχιερέων, 
έχειροτονήθησαν διά βασιλικής προσταγής καί ά· 
ποκατεστάθησαν άντ’  αύτών έτεροι' καί ταύτα μέν 
ουτω.

»  Κ ατά  δέ τόν Μάϊον μήνα έξήλθε κατά  τών 
ϊ ’ώασων καί ό τών Οθωμανών στόλος, διοικούμενος 
καί διακυβερνώμενος ύπό τού . . . καπετάνπασία, 
ίγγόνου τού  ποτέ Τζανοϋμ Χ ό τζα , καί τού Τ ζεζά - 
ερλι Χασάνμπεϊ, καπιτάνου καί διοικητού τής χα· 
π ιτά τ ία ς .  Οΰτινος γενομένου καί αυτού κατά τήν

Πελοπόννησον, καί πολέμου συγκροτηθέντος δίς 
καί τρ ί; άμφοτέρων τώ ν στόλων, ένικήθησαν οί 
Οθωμανοί, καί είς τά στενόν τής Σάμου κατέφυγον 
ή το ι είς τά  Αάρ μπουγάζι, χάκεϊθεν είς Σ ιγα τζίκ ι, 
ε ίτα  είς Τζεσμέν άντικρύ τής Χίου. Μετά δέ πα- 
ρέλευσιν ού πολλών ημερών άφίκεόρ έκεΐ καί ό 
τών Ρώσσων στόλος, καί πρώτον μέν είσήλθον είς 
μάχην δύο τάν αριθμόν πλοία, έν έκ τώ ν ‘Ρώσσων, 
καί έτερον έκ τώ ν Οθωμανών, ή καπιτάν’ α λεγο- 
μένη, άτινα έν τ ώ  γενομένω εκείνο» πολέμφ διε» 
κάησαν άμφότερα, καί τώ  πυρί παρεδόθησαν. Ó δέ 
λοιπός τώ ν Οθωμανών στόλος, τώ  φόβω καί τή  
δειλία συσχεθείς, τ ώ  τού Τ ζ-σμ έ πορθμώ είς Δ ι-  
μένι προσέφυγε συαποσούμενος σχεδόν ύπέρ τά  
τριάκοντα πλοία. Ε»θα έγκλειστου γενομένου, οί" 
ΓΡώσσοι συσκεφθέντες διηρεύνων <?» τιν ι τρόπο» πυρί 
αύτόν πχοαδώσωσΓ καί δή τή γενεθλίω ήμέρα τού 
Προδρόμου, λήγοντο; τού Ιουνίου μηνάς, κατέκαυ- 
σαν αύτόν τρόποι; οίς οίδασιν είς τό  παντελές, 
ώ σ τε  ένός μόνου άπολειφθέντος, έλαβον καί τούτο 
μεθ έαυτών, περί οΰ τίνος εμπρησμού διχφόρως μέν 
καί ποικιλοτρόπως οί πλείονες διεξέρχονται, ό τι 
δέ υπήρξε δεινός καί παγχάλεπος αύτοΐς τοΐς Ο 
θωμανοί; καί πολλών θρήνων έπάξιος, δήλόν έστι 
καν αύτοί μή είποιεν. Οί μέν γάρ τηνικαϋτα πυ
ρίκαυστοι γεγόνασι, οϊ δέ άπεπνίγησαν γενόμενοι 
υποβρύχιοι, τινές δέ καί διεσώθησαν επί τήν χέρ- 
σον διανηχόμενοι. Καί τούτων μέν άλις' έπεται δέ 
καί τά  εφεξής ύπό τώ ν 'Ρώσσων διαποαχθέντα, 
μή παρελθεΐν ήμάς καί ταύτα ανεκδιήγητα, άλλ ’ 
ώς ένεστιν, έξιστορήσαι καί αύτά ώς αναγκαιότατα.

β Ο γούν ΓΡωσσικός στόλος μετά τόν γεγονότα 
εκείνον έμπρησμόν, διατρίψας τινάς ημέρας κατά 
τόν 'Γσεσμέ, άπήρεν έκεΐθεν άπελθών είς Μ ιτυλή- 
νην τή  δεκάτη Ιουλίου, ήμέρα σαββάτω, ένθα καί 
ήμείς έτυγχάνομεν ΰπερόριοι, οστις συνεποσούτο 
ύπέρ τά  τεσσαράκοντα πέντε πλοία, ών καί αύτό- 
π τα ι γεγόναμεν ώ ;  ίσταμένων άντικρύ τού άστεος, 
καί υπό πάντων όρωμένων, άλλ.’ οϋ διηρκε-εν έπί 
πολύ, ούδ’ όλω; έβράδυνεν ήμέρας τινάς, άλλά τή ; 
αμέσως κυριακής παρελθούσης κατά τήν δευτέραν 
τή  δωδέκατη Ιουλίου, άπήρεν έκεΐθεν πρίν ή τόν 
ήλιον άντεΐλαι, επί σκοπώ τού άπελθείν είς Λή
μνον, μηδέν ενταύθα τό  παράπαν διενοχλήσαντος 
(οδτω).

ΒΤούτων δέ ουτω γενομένων, ώ ; άναγκαίον ήγού- 
μεθα διελθεϊν καί δσα κατά τφ ν Χριστιανών τής 
ρηθείσ/,ς Μιτυλήνης οί Οθωμανοί διεποάξαντο, ού 
μόνον δέ, άλλά καί καθ’ ήμών αύτών τώ ν έκεϊσε 
ύπερορίων. Λποδράντος γάρ έκεΐθεν τού ’ Ρωσσικοΰ 
στόλου, οί Οθωμανοί ήρξαντο διαβρύχεσθαι κατά 
τώ ν Χριστιανών, o l í  λέοντες, έπαπειλοϋντες καί 
επισείοντες αύτοΐς θάνατον, ώ σ τε  τή ιδ ' τού αϋτού 
Ιουλίου μηνός, μεσούτης ήδη τής ήμέρας, περί τάς 
πέντε σχεδόν ώρας, έπαναστάοεως -ιενομένης έφώρ- 
μησαν ξίφηφόροι καί ένοπλοι κατά τώ ν δυστυχών 
Χριστιανών, έπιφέροντες μεθ’ έαυτών καί πυροβό·? 
λα όργανα, οίτινες άναιοέσαντες όσου; καθ’ άδόγ
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Ετυχον ξένους τε  καί αύτόχθονας, συμποσουμένους 
.ύπέρ τούς έκατόν, ήρξαντο καταπατεΐν καί τούς 
οίκους, διαρπάζοντες τά  έν αύτοΐς, καί τούς έ γ · 
κατοίκους παραδιδόντες θανάτω. Αγνοούντων δέ 
ήμών τούτο, είσήλθον καί είς τό  ήμέτερον κατά
λυμα δύω τώ ν έξ Ασίας 0θο»μανών, συντρίψαντες 
καί καταθλάσαντες τήν θύραν' τό τε  δή τώ ν  παρ 
ήμϊν φυγάδων έκ τού οίκου γενομένων, άτε δή τώ  
φόβω καί τή  δειλία συσχεθέντων, καταλειφθέντε; 
ήμεϊς μόνοι, ώς γεγηρακότες καί πρός φυγήν όλως 
αδύνατούντες, έκρατήθημεν ύπ’ εκείνων τών δύω, 
έξ ών ό είς σπασάμενος τήν εαυτού μάχαιραν, τήν 
παρ’ αύτοΐς γίαταγάνην λεγομένην, ένέδωκεν ήμϊν 
έκ τού όπισθεν αυτής μέρους τοσαύτα κτυπήματα, 
όσα ήν ικανά κατασυντρίψαι άπαντα τά  όστέχ καί 
λοιπά ήμών μέλη* άφεθέντες δ ’ ύπ' εκείνου, έκρα- 
τήθημεν ύπό τού ετέρου άνά χεϊρας έχοντος καί 
αυτού τήν έχυτού σπάθην, ήν καί στρεψάμενος έ 
νέβαλεν ήμϊν διά τής κόψεως τοσαύτα τραύματα 
καί πληγάς περί τε  τήν κεφαλήν καί τήν άρ.στε- 
ράν ήμών χεϊρα, ώ σ τε  μείναντες ημιθανείς εκτάδην 
έκείμεθα, ποταμηδόν έξεοχοαένου τού αίματος. Εν 
τοσούτω έδεήθημεν, παρεκαλέσαμεν, προβάλλοντε; 
αύτοΐς καί δόσιν χρημάτων, ούκ είσηκούσθημεν μέν 
το ι, οϋδέ είς οίκτον όλως έτράπησαν οί άνίλεοι, 
έστ άν άποβεβιωκότας ήμάς οίηθέντες διά τήν υ
περβολήν τής ρεύσεως τού παρ’ ήμών εξερχομένου 
αίματος, κατέλιπον ήμάς άρξάμενοι λεηλατεΐν καί 
διαρπάζειν τά  πράγματα ήμών τε  καί τώ ν ήμε
τέρων ανθρώπων. Τηνικαύτα γούν ευκαιρίας δρα- 
ξάμενοι, άναστάντες διά τίνος θυρίδος έφύγομεν, 
καί διά τώ ν κερα’μων ένός έλαιομύλου έν τιν ι γει— 
τν ιά ζοντι οίκω τού ΧΙανολάκη Τζερμπίνη είσεπη- 
δήσαμεν, ένθα καί ά-ηωρίσθημεν έκ τινο ; δράνας, 
κείμενη; έκεΐ πλησίον τού τοίχου, καί διαρρήξαν- 
τες άπερ άμφιεννύμεθα τή  δεξιά ήμών y ειρί, άτε 
δή τής έτέρας άδυνατούσης, άπηλλάγημεν τή ; ά· 
παιωρήσεως, πεσόντες κατά γης. Κακεΐθεν άνέλα- 
βον ήμάς οί παρευρεθέντες έγκάτοικοι, οίτινες καί 
έπεδείξαντο ήμϊν πάσαν φροντίδα καί επιμέλειαν' 
άλλά τού αίματος σφοδρώς εξερχομένου, καί ήμών 
έν λειποθυμία καί σκοτοδινία μεγίστη γενομένων, 
προσεκλήθη ό ιατρός Νικόλαος, έχων μεθ' εαυτού 
έν τάξεε σωματοφύλακος τόν Κορκμάζ Μουσταφά 
άγαν, δστις κατέδεσε τάς πληγάς καί τά  λοιπά 
ήμών τραύματα, καί ουτω; έστη  ή ρύσις τού αί
ματος, οΰτινος καί αΰθις ρέειν άρξαμένου, προσ
κληθείς πάλιν ό αΰτός ιατρός, κατέδεσεν αύτάς 
ταύτας τάς πληγάς διά τίνος εμπλάστρου καί ού
τω ς Εστη τό ρέειν. Οί δέ άνίλεοι καί όλως ωμό
τα το ι έ/.εϊνοι δτμ ιοι, λαβόντες καί διαρπάσαντες 
τά  έν οίκευ πράγματα καί σκεύη ήμών τε  καί τών 
ήμετέρων ανθρώπων, φχοντο άπελθόντες. Ιίμεΐς 
δέ εκτός τούτων, ών ΰπέστημεν, κατηναλώσαμεν 
κατ εκείνα; τάς ήμέρας μόνον περί τε  τ ά  ιατρικά, 
είς τάς φυλακά; καί εί; εξαγοράν μερικών μας 
πραγμάτων διά τού τό τε  κριτού ύπέρ τά  300 
γρόσ-α, μεινάσης καί τή ; άριοττρά; ήμών βεβλαμ-

μένης, ώς όράται' τά  δε πλείονα τούτων σιγή πα ■ 
ραπέμπομεν διά τ ε  τό  πλήθος καί τή ν υπερβολήν 
αύτών.

ΒΚαί οδτω μέν έσχον καί τά  περί τής νη'σου Μι- 
τυλήνης, άλλ έπί τό προκείμενον αυθις έπανελθω- 
μεν. Οί οΰν 'Ρώσσοι άπελθόντες είς Λήμνον, καί 
πολιορκήσαντες αυτήν άπέβησαν έπί τήν χερτον, 
τώ ν Οθωμανών φυγάδων γενομένων ένδον τού ά 
στεος, καθ οΰ τίνος οί 'Ρώσσοι έν δ ιαστήματι τριών 
μηνών ού διέλειπον ρίπτοντες βόμβας τινάς καί 
τηλεβόλου;, ώ στε τώ ν Οθωμανών περιδεών καί εμ
φόβων γενομένων, καί έν απορία τών πρός τροφήν 
αναγκαίων, έγενετο σόμβασις μεταξύ καί συμφωνία 
τοιαύτη, όπως οί μέν Οθωμανοί έξελθόντες τού ά 
στεος διαπεράσωσιν έπί τήν Ασίαν διά τών 'ΐ'ω σ- 
σικών πλοίων, οί δέ ‘Ρώσσοι γένωνται εγκρατείς 
τού τε  άστεος καί άπάσης τής νήσου, οϊ; καί έδό- 
Οησαν ένέχυροι οί τής νήσου προύχοντες. Τούτων 
οδτω γενομένων, επέστη καί έπεφοίτησεν έκεΐτε νυ· 
κτός ό Τζεζάερλης, τό  τή ; καπετανίας έτι φέρων 
αξίωμα, έχων μεθ έαυτού καί 400 ή 500 τών 
σ τρα τιω τώ ν , ώς έλεγον, καί πολέμου συγκροτη
θέντος έκατέρων τώ ν μερών, άπεδιώχθησαν οί Ρώσ- 
σοι τή ; νήσου, γενομένου έγκρατούς -ταύτης τού 
ρηθέντος Τζεζάερλη. Οί δ’ έκεϊσε Χριστιανοί όσα 
δεινά καί πέρα δεινών ύπέστησαν μετά ταύτα ύπό 
τώ ν Αγαρηνών έώμεν λέγειν. Πολλοί γάρ έ ξ  αύτών 
ανηλεώς άνγρέθησαν καί κατεσφάγησαν, έτεροι δέ 
είς τό  παντελές άπεγυμνώθησαν, τινές δέ καί φυ
γάδες έγένοντο, φονευθέντος καί τού άρχιερέο»; 
αύτών κύρ Ιωακείμ Χίου, καί τής έ/.κλησίας τής 

| άγίας Τριάδος έπονομαζομένης κχταχρημνιαθείσης.
! 01 δέ ΓΡώσσοι άναχωρήσαντες έκεΐθεν άπήλθον είς 
: Πάρον, κάκεΐ διέμειναν έφησυχάζοντες χρόνον ίκα- 
I νόν, ένασχολούμενοι μόνον έπί άλώσει τινών πλοίο»·;, 
εμπορίας χάριν περιερχομένων. Αλλ ότου χάριν 
άπεδιώχθησαν διά τοσούτων ευαρίθμων σ τρα τιω 
τώ ν , τόσον τής Λήμνου, όσον καί τής Πελοπόννη
σου, ήμεΐς μέν ούκ οίδαμεν, ό Θεός δ ' οίδε.

β Διελ.θόντος δ έ  χρόνου Ικανού, κατά τό  αψοά. έ
τος, Οκτωβρίου κ ζ', άνεφάνη αύθις ό ρηθεϊς στόλο; 
τ ώ ν ‘Ρώσσων ένταύθα κατά τήν Μιτυλήνην, συμπο- 
σούμενο; τό τε  ύπέρ τά  80 πλοία άπαντα μικρά τε  
καί μεγάλα, άτινα  τοσούτου φόβου ένέπλ.ησαν τούς 
Οθωμανούς, ώ σ τε  ύποψιασθήναι καί περί τούς Χρι
στιανούς, μή τ ι  δεινόν αύτοΐς άπεργάσωνται. Ανθ 
ότου προσταγής γενομένης τώ ν ένταύθα προυχόν
τω ν , άνήγειρον ήμάς μετά τού άγίου Μιτυλήνης 
καί τώ ν λ.οιπών αρχόντων τής πολιτείας, άπενεγ- 
κόντες έπί τινα  οίκον τού Χ α τζή  Γεωργίου, διο- 
ρίσαντες περί ήμάς καί φύλακας δύω, τόν τε  κα- 
βάσμπασιν τού ένταύθα σατράπεως, και έτερον έκ 
τού τάγματος τώ ν Ντελιμπασίδων. Τότε κατά  τήν 
β ' ώραν τής λά. τού ό/.τωβοίου μηνός, τ ά  τών 
ΓΡώσσων πλ.οΐα διαμοιρασθέντα είς δύο, τά  μέν 
έκ τού ένός, τά  δέ έκ τού ετέρου μέρους τού ά-
σ τεο ς , ή ρ ξ α ν το  ρ ίπ τει.·; β ό μ β α ς  τ ιν ά ς , κ α ι ε τ ε ρ χ  

τ ώ ν  τη λ εβ ό λ ω ν  ο ρ γά νω ν κ α τ ά  τ ε  τού ά σ τεο ς  κ α ;



576 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

τή,ς χώρα;. δθεν ·τγ ά. Νοεμβρίου ήμέρα τρίτη , 
μετοιχίσαντες ήμάς πάλιν έκείθεν, μετή,γαγον ά 
παντας έσω του άστεος' καί οΰτω της δευτέρας 
καί τρ ίτης διαγενομένης κατά τήν τετάρττ,ν τή, 
6 ' Νοεμβρίου περί τάς πέντε ώρας τής ημέρας, ά- 
πέβησαν οί 'Ρώσσοι έπΐ τήν ξηράν, έξελθόντες έ· 
κατέρωθεν, καί έν δ-.αστήματι ωρών τριών έφτα
σαν κατά τή,ν χώραν, τω ν Οθωμανών φυγάδων, 
γενομένων ένδον τού άοτεος, τό τε  έβλήθημεν καί 
ήμεΐς άμα τώ  άγίω Μιτυληντ,ς κυρ Γερασίμω, καί 
οί λοιποί προεστώτες τής χώρας, τόν αριθμόν 
ΰπέρ τούς 4 5, έν τ ιν ι ειρκτή κειμένγι ένδον τού 
άοτεος, σκοτεινότατη πάντη καί άφεγγεϊ, ¡ικαπά  
ΜυνσΟ. τουρκιστί λεγομένγ, έν γ  εμβάλλονται οί 
φονεϊς καί οί κακοποιοί τω ν ανθρώπων. Οι δέ 'Ρώσ- 
σοι, τής νυκτός καταλαβοΰσης, εισί,λθον ένδον τής 
χούρας, καταπατούντες καί λεηλατούντες τάς τών 
Οθωμανών οικίας, καί τά  πράγματα εκείνων έν 
μέρει σκύλων ποιούμενοι, ά/ρις ου ημέρας γενομέ. 
νης περί τάς τρεις αύτή,ς ώρας εξήλθον τού άοτεος 
πάλιν οί όθωμανοί τόν αριθμόν Εως 500, οΐτινες 
ήττηθέντες προοέδραμον εύθύς ένδον, κατακλείοαν- 
τες  άπάοας τάς τού άοτεος θύοας' τό τε  δέ οί Ρώσ- 
σοι πρός τοϊς άλλοις κατεκυρίευσαν καί ένός προ· 
αστείου, κειμένου παρά την θάλασσαν, Μπούρτζι 
λεγομένου, κάκεϊθεν ρίπτοντες τηλεβόλους συνε- 

ώ ;, έπολέμουν τούς Οθωμανούς, ριπτομένων ά- 
ιχκόπως καί βοαβών έκ τώ ν  πλοίων, έξ ων έμ- 

πεσούσα μία έν ώ ήμεΐς έτυγχάνομεν πεφυλαγμέ- 
νοι, μικρού δεϊν κατέκαυσεν άν ημάς άπαντας, 
εΐ μή ή θεία δύναμις ήμϊν έβοήθει. Πεσούτα γάρ 
ό'πισθεν τού τοίχου τής έσωτέοας φυλακής, ήμάς 
μέν τ -ή τού Θεού συνάρσει ούκ έβλαψεν, άνω δε 
κατά τό  τού ¿/ισιΐάρι σε.Ιαρ.ΙΙχ ι κατέκαυσεν Ενα 
τώ ν  Οθωμανών, κατασυντρίψασα καί ένός ετέρου 
τό ν  πόδα έπί τη, επιστασία όντος τού άραβίου ζ ω 
μού. όθεν ήμεΐς περίφοβοι καί περιδεείς γενόμενοι 
η,ρξάμεθα άλαλάζειν, έκφέροντες φωνάς μεγάλας, 
καί οΰτω μετωκισθημεν εις έτέραν ειρκτήν Π ΐ'ρ ι.ίή  
λεγομένην, κατά τό  άγά χ α χ ισ ϊ κειμεντ,ν. —  Οί 
δέ Ρώσσοι βουλόμενοι ήδη κατά τήν επιούσαν ημέ
ραν έκφυγεΐν τής νήσου, συσκεφθέντες έγνωσαν δεΐν 
καταπατή.σαι καί λεηύατη,σαι καί τάς τών χριστια
νών οικίας, όπως έξελθόντες οί Οθωμανοί μή έχω- 
σιν όλω; τινά  α ιτίαν έπί βλάο/; καί αναιρέσει αυ
τώ ν . όθεν διαρπάσαντες καί τά  τώ ν χριστιανών 
πράγματα, καί ό ;α  τών ήμετίρων έναπελείφθησαν 
έκ τής τών Αγαρηνών προτέρας διαρπαγής, κατα- 
καύσαντε; καί τά  δύω γινόμενα τό τε  βασιλικά 
πλοία, καί μίαν τριήρη, έ τ ι δέ καί τά  παλάτια 
τού τε  ένταϋθα Μουχαφούσι Οσμάν πασίά καί τού 
μουσελίμη Χαλήλ αγά καί τινων άλλων, έμβάν- 
σες έν τοϊς αύτών πλοίοις άνεχώρησαν αύθις κατά 
τή,ν Πάρον, λαβόντες μεθ’ έαυτών καί τά εύρεθεντα 
άπαντα πλοία, μεγάλα τε  καί μικρά ένδον τών 
δύω λιμένων. ’ Ω* τινων φυγαδων γενομ.ένων, οί 
Οϊωμανοί έζήτουν έξελθείν έπί αναιρέσει τών δυσ
τυχών χριστιανών’ ό δ ' ενταύθα σατράπης άπήν-

τησε τό  τοιούτον τή  βχθεία αύτοΰ συνέσει, τ ·5  
Θεού συνεργούντος, έστ' άν έλθόντος καί τού Τζε- 
ζάερλι, καπιτάν Ιΐασιά τό τε  όντος, έκ τής Ση,στού, 
κατά κοινήν αύτών γνώμην καί ήμεΐς τής ειρκτής 
άπηλλάγημεν, καί κοινώς άπαντες οί χριστιανοί 
τού κινδύνου ήλευθερώθησχν κατά τή,ν 7 τού Νοεμ
βρίου, ήμερα δεύτερα. Οί 'Ρώσσοι δε άπελθόντε; 
εις Πάρον διέμειναν έκεϊ έφησυχάζοντες εως τού 
αψοβ'. έν μτ,νί Ιουνίω, δ τε  ήρξατο ή κατάπαυσις 
καί ανακωχή περί συμφωνίας καί συμβιβασμού ά- 
γάπης, ήτις μέχρι τούδε πέρας ούκ έλαβε, καί ά · 
γνοούμεν τό  γενησόμενον.

»Τής ούν μάχης έ τ ι έπικρατούσης καί τής αγά
πης μήπω εις τούμφανές προκυψάσης, κατά  τό  
<774 έτος, ϊανουαρ. 4 0, ήμέρα Εκτη, συνέβη έκ- 
μετρήσαι τό ζήν τόν Σουλτάν Μουσταφάν φυσικώ 
θανάτω, ή ώ ; τινές φασι, διά δηλητηρίου, 8; έβα- 
σίλευσε χρόνους 4 0 μήνας 2 καί ημέρας 22, κχ- 
ταλ ιπ ών Ενα μόνον υιόν σουλτάν Σελήμ όνόματι, 
έτών δεκατριών. Κ ατά  δέ τή,ν αύτήν ημέραν ά- 
νηγορεύθη βασι.Ιενς  ό αΰτάδελφος αύτού σουλτάν 
Απτουλχαμίτ, ό καί τελευταίος υιός τού σουλτάν 
Λχμ έτ, τή, δέ όγδόφ ήμέρα άπελθών εις τό Λ ίγ ι- 
ούπι, δ ιεζώσατο τή,ν ^ομφαίαν, κατά τή,ν παρ’ αΰ- 
τοίς επικρατούσαν συνήθειαν, 8ν ό άγιο; Θεός φω- 
τιζο ι καί οδηγοί ϋπέρ τής καλή,ς διοικήσεως τού 
υπηκόου αύτού, άμα δέ καί ύηέρ τού άπαρτισμού 
τής ειρήνης ο.

Τ·ρ 4 5 Φεβρουάριου 4 861.

Εκ Μιτυλήνη,ς
Γ. Άρ.
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ΕΡΜΛΝ.ΝΟΓ AOVNTZn, Α. Περί τί,; π ο λ ιτ ικ ή  **ταοτάσεω; 
ττ,ς Έπτα.ήοου έπί 'Ε νετών, ΆΟήναι 1833.

Β. Sloria dcllo ¡suie jnnie s illo il roggimenlo ilei républi
cain Trances! del cnole Krmanno l.unzi. Tenez» I860· ΐ,τοι· 
Ίστορίβ τώ ν  Ίονίων Νήαων υπό τή ν rpos ta rlav τώ ν  Γάλλων 
δημοχροτών.

Εθνος τή,ν εαυτού αγνοούν ιστορίαν ώ ; ανερμά
τιστου φέρεται πλοίον, ά τε  μηδόλως γινώσκον 
πόθεν ήλθε καί πού υπάγει. Π δέ γνώσις τής ιστο
ρίας τί,ς πατρίδας δέον Ενα ·ρ δημώδης καί οΰχί 
έπιλέκτοις τ ισ ί  προσιτή, δ ιότι τοιάδε τις ούσα, 
ομοιάζει μάλλον μυστικφ τιν ι καί άποκούφω σοφία 
έν σκοτεινοί; διαιτωμένη,, τό  δέ σκότος άείποτε 
τά  παιδια, καί τά  τούτοι; όμοια απαίδευτα έθνη, 
τρομάζει.

Αλλά καί άλλως χρησιμωτάτη ή τής εθνικής 
ιστορίας γνώσις· έμποιείται δ ι ’ αυτής εύγενές τ ι  
τώ  έθνει φρόνημα, δ ιότι επί μέν τοϊς γενναίοι; 
τώ ν  προγόνων έργοις μεγαλοφρονεί ό απόγονος,
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ίά  δ’ έφ' ά εκείνοι ήμαρτον έκμαθών, διδάσκεται 
φεύγειν αύτά. Οθεν όρθόν τ ι  λόγιον περιφέρεται, ότι 
άπό τής Ιστορίας ήκιστα μέν οί βασιλείς καί δυνά- 
στα ι διδάσκονται, τά  μάλιστα δέ οί λαοί ωφε
λούνται. Τ ί; δ’ ό τούτου λόγο ;; ό τ ι τώ ν μέν ισχυ
ρών ή, καρδία υπό τώ ν άνθρωπίνων κατακλύζεται 
παθών, ό δέ νού; αύτών διά ταύτα σκοτοδινά, 
δ ιότι αύτοί ουτοι οί ϋποκριτχί είσι δ ι’ ίπ  τό μένα 
τή ; ιστορία; δ ιαδραματίζετα ι δράμα, οί δέ λαοί, 
οί θεαταί είσιν οί άπό τού δράματο; τ,θοπο ούμενοι, 
καί Οπό τών έν αύτώ φρονημάτων εμφορούμενοι.

Τπό τοιούτων συνεχόμενος ιδεών ό νονς ΐ,μών 
έκάστοτε προσέρχεται εί; τή,ν άνάγνωσιν παντό; 
πονήματος τή,ν εθνικήν ήμών ιστορίαν πραγμα- 
τευοιεένου. Καί τή,ν μέν τώ ν αρχαίων ήμών προ
γόνων έκ βρεφών διδασκόμενοι, καί ότοίποτε άν 
τή ; Ευρώπη; μεταβώμίν άκούοντες θρυλλουυ.ένη,ν, 
χαίρομεν μέν καί έπ’ αύτη, έναβρυνόμεθα, άλλά καί 
πως ΰπό συστολή; καταλαμβανόμεθα κατά τοσούτον 
έκείνων άπολιπόμενοι, ώς 6 κληρονόμο; πλουσίου τ ί 
νος ονόματος αίδήμων γίνετα ι εί τ ις , ΰπό πενιχρά 
αύτού όντος ράκη, αύτώ υπομιμνήσκει τών άφ’ ων 
Ελκει τό  γένος τή,ν δόξαν' ούχ οΰτω δέ συαβαίνε.ι 
ήμϊν δσάκις τά  ιστορήματα τώ ν δυσκλεών τής 
πτώσεως τού έθνους ήμών χρόνων διερχόυεθα' ή, 
καρδία ήμών συγκινεϊται τό τε , πολλάκις δέ καί 
μέχρι δακρύων* καί τίς δύναται μένιιν άναλγή,ς 
εις τήν άνάγνωτιν τού Α ισ^ ιΛ ιιτονς  τούτου μαρ
τυρολογίου τού Ελληνας ! άλ,λ’ ύψ/,λοφρόνως πως 
τό  μέτωπον όρθούμεν, καί κατά νούν ήμϊν επέρ
χετα ι τό  Σπαρτιατικόν εκείνο, ί ρ ι ς  γ ' ι ψ ί ζ  
τ:ο.Ι.Ιώ τ ι ίν ω ν  χά ρροπ ς , καί κατά τάς τύχας καί 
κατά  τό  φρόνη.υ.α. Μακάριοι δ αληθώς έσικεν οί 
Ελληνες, δ ιότι καθ’ όλον τόν μακρόν τούτον τή,ς 
δουλείας ήμών αιώνα έταπεινώθημεν, παντοειδώ; 
έκολαφίσθημεν, εις ϋοριν τοϊς κρατούσιν έοόθτ,μεν, 
Ερμαιου δέ άπό τού ένός τυχοδιώκτου εις τού άλ
λου τά ς  χεΐρας ένεπίπτομεν, ούδαμού όμως έκπε- 
φα··λισμένο·. έφάνη,μεν'τής δουλείας έφορτώθημεν τάς 
«λύσεις, καί τόν ζυγόν έπί τού τραχήλου έβαστά- 
σαμεν, άλλά καί τό  βάρος τώ ν  άλύσεων άείποτε 
ή,σθανόμιθα, καί μέλημα ήμών άίδιον ήν πώς τόν 
ζυγόν νά τινάξωμεν ' έν άλλοις λόγοις, έθνος εί πέρ 
τη καί άλλο εύγενές άείποτ’ ύπήρξαμεν, κάν τε  εύ- 
τυχούντες, κάν τε  δυσπραγούντες.

όποίας λοιπόν χάριτας όφείλομεν τοϊς ίεροφάν- 
τα ις έκείνοις, οίτινε’ς έν τώ  σκοτηνώ τής δουλείας 
ήμών άντρω γενναίως εισέρχονται όπως άπό τού 
άφωτου τούτου σπηλαίου άναγάγωσι πρός τό  φως 
άπολωλυϊάν τινα  τής εθνικής ήμών ιστορίας σελίδα, 
καί δείξωσιν ήμϊν είς παρήγορον θέαμα τήν μα- 
ραμένην μέν ούχί δέ καί ειδεχθή δψιν τής δούλης 
γενετείρας ήμών ; Πόσον δ’ ευχάριστου τό όράν ότι 
κάν άστόργως οί τό τε  κρατούντες πάσης Τιμής ά- 
πεστέρησαν ήμάς, ήμεΐς όμως δικαιούμεθα διεκδι- 
χεϊν μέρος τ ι  δόξη ί τής έκείνων,ήν περ νοσφιζόμενοι 
Εκείνοι φιλαργύρως πάσαν ίδιοποιήθησαν ; Καυχάται 
« Λ ,  ή ένετία  έπί τοϊς τροπχίοις αυτής, άλλά τού-

τω ν πολλά δ ι' Ελληνικών ήγειρε χετρών ! Καυχάτα» 
ναι, ή δύσις δ ιότι κατεναυμάχησε παρά τή,ν Ναύπα
κτον τού Οθωμανικού στόλου, άλλά πρός τήν δόξαν 
τού Αυστριακού Δόν Ιωάννου συνέπραξχν ό χ τα χ ισ χ ί- 
.hot Ελλη,-.ε; πεσόντες ένδόξω; είς τήν μάχην παρά 
χιλιοις διακοσίοις μόνον ίίνετοΐς (α ) ί Κατετρόμα- 
ξε ναι, τή,ν Ευρώπην ή τώ ν Οσυ.ανλίδων έπιδρομή, 
άλλά τό  άνθος τώ ν Σουλτανικών στρατών ήσαν οί 
Γιενίτζαροι, οί δέ χεοσό.Ι.ίεχζοι ουτοι άπό τής τού 
Χριστού ελληνικής έλαμβάνοντο ποίμνης ! Ó έν 
Κρήτη, Χάνδαξ μετά εϊκοσιοκτώ μόλις ετη, έξεπο- 
λ'.ορκήθη υπό τού Κυπρισλή, άλλά καί οί άμυνά- 
μενοι κατά τό  πλείστον μέρος ήσαν Ελληνες, Ελ- 
λη,ν δέ καί άρν.«ήθρησκος καί αύτό; ό πορθητή,; 
υπήρξε.

Κ ατά  ταύτα λοιπόν έν το ΐ; τά  μάλιστα άξίοι; τή ; 
αγάπη; ήμών καταλεγετα ι ό Κύριος έρμάννο; Λούν- 
τζης 'ό  άγαθός οΰτος τής μεγάλης Ελλάδος πολίτης 
δ·.ά τών δύο συγγραμμάτων αύτού, περί ών ένταύθα 
π’.ιούμ.εν λόγον, ούκ όλίγας οίονεί παλίμψηστου; 
σελίδα; τής πατρώας ήμών ιστορίας προφαίνει ή- 
μϊν. Τούτωε τό  μέν πρώτον, δπερ καί έλ.ληνιστί 
συνέγραψε, -τρεις όλους αιώνας τί,ς κατά  τάς Ιο- 
νίους νήσους κυριαρχίας τών Ë-.ετών άνελίσσει, ά- 
φού έν τω  προλό-.ω τά  κατά τόν σταυροφορικόν 
μεσαιωνισμόν περιλη,πτικώς εξέθετο,τάς τύχ^α; τώ ν 
ϊονίων νήσων άκολουθήσας άπό τής στιγμής κ*θ’ 
ήν τού όλου Βυζαντινού συνδέσμου άπεσπάσθη,σαν' 
διά δέ τού δευτέρου, εϊκοσάμηνον μόνον χρόνον τή,ς 
εξουσία; τών Γάλλων ιστορεί. Λ λλ ’ ό συγγραφευς 
ουδόλως έδωκεν ήμϊν τό ν  λόγον δ ι' 8ν τό  δεύτε
ρον τούτο έργον Ιταλ.ιστί έφιλοπόνη,σε' καί γινώ- 
σκομεν μέν ό τι οικεία τφ  συγγράφει ή τής Λύσω- 
νίας φωνή, πλή,ν δ ια τί νά μή προτιμη,θφ ή, πά- 
τοιος ; Ανάγκη όπως ύπομνήσωμεν αύτώ, ό τ ι 
τό μή είς τήν πάτριον αύτού γλώσσαν τήν ίδίαν 
ιστορίαν Ιχον Εθνος καθυστερεί πολύ κατά τό ν  
πολιτισμόν;Ι1 διέφυγεν αύτού τήν μνήμην τό  ύπό τού 
Κικέρωνος,καί το ι Λατίνου,ρη.θέν Knani si quis niino- 
»  rem gloriac fructum putat ex graecis l i t t e r i s  
»  percipi, quam ex latiuis,vehementer errat, prop- 
B terca quoil Graeca Ieguntur in omnibus fore 
s gentibus (ήτοι επί τού προκειμένου παρ Ελλή- 
Β νων απάντων), latina suis finibus, exiguis sane, 
n cont»nentur » .  (β ) Ευχόμενοι λοιπόν όπως καί τό 
πλείστου λόγου άξιον πόνημα τούτο τύχη 'ή σσ«ρ 
αύτού τού συγγραοέω; ή παο’ άλλου φιλοπόνου τής 
είς τή,ν εθνικήν ήμών γλώσσαν μεταφράσεως, με- 
ταβαίνομεν εις τήν έφ' έκαστου κρίσιν ήμών.

Ó Ελληνισμός, άφοΰ έπί Εξ όλους αιώνας έχρη- 
σίμευσεν ώς θυρεό; τής Αύσεως κατά τώ ν ύπό φα
νατισμού άκρατου άκαταμαχήιων γενομένων ό 
πλων τώ ν διαδόχων τού καμτ,λοκόμου τής Μ ε δ ί -

(*) ·  A U bataille de Lépanle i l j  eûl dnuze ceals Yen;- 
a liens de lues el h a i l mille Grecs ».Yilleraaiy, sur 1’ élal 
dca Grecs, p. 443.

(6) C i c c r o, pro Arcbi«. g  40.
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νης, έπέπρωτο νά ϊδη στρεφόμενα κα τ’ αύτού τά 
όπλα τω ν χριστιανών τής Δύσεως ύπέρ ών πρού- 
κινδύνευσεν. I I  κατά τώ ν  τής Παλαιστίνης κρα
τουντών απ ίστων έτοιμασθεϊσα Β σταυροφορία, 
οΐονεί άρπυιών άτακτων στρατιά  έπέπτη κατά τού 
Βυζαντινού Κράτου;, έκάστη δ έλώριόν τ ι  οίον ή 
δυνήθη άφήρπασεν αύτού, αφού ή αρπαγή μάλιστα 
¿νομιμοποιείτο διά κηρύγματος τής Ενετίας, δ ι’ 
ου άπλετος άδεια ίδ ίδοτο  παντί Ενετώ τε  πολίτη 
καί συμμαχώ tvx Ιό  ία  όπλίση όπλίτας καί πλοία 
καί πρός ίδιον αύτοΰ όφελος ύποτάξη οϊαν δυνηθή 
έκ τώ ν τώ  Βυζαντίω ύποκειμένων νήσων, ή τών έπί 
τής στερεάς πόλεων, ή  ληστεία διά τού νόμου τού
του θεμιτή έκηρύχθη έπΓχείρησις, άφοϋ μάλιστα καί 
άπό τής πρωτευούσης τοΰ Κωνσταντίνου τόν παρα- 
νόμως κρατούντα τώ ν σκήπτρων Αύτοκράτορα. έφυ- 
γάδευεν ό τυφλός τής Ενετίας στρατάρχης Δάνδολος.

Ó πεπωρωμένος παπικός φανατισμός έξώπλιζεν 
οΰτω τούς άμαθεϊς Εσπερίους λαούς κατά μέν τό 
φαινόμενον κατά τώ ν Μωαμεθανών, πράγματι δε 
κατά  τώ ν  χριστιανών τής ΐίω, μηδόλως άναλογιξό- 
μενος ό τι άνεπαίσθητον μέν έπέφερε βλάβην καΤά 
τώ ν  βαοβαρικών στιφών, ά'τινα, τ ά  όπισθεν αύτών 
άσφαλή έχοντα, άφθόνως άνδράσι τε  καί πάση άλλη 
χρεία άνερρώνυον, καιρίαν δέ τήν πληγήν κατέφερον 
κατά  τ ε  τώ ν έλληνικών καί ίτα λ ιω τώ ν  χριστιανών. 
Διενεμήθησαν τά  σκΰλα τχϋτα οι τυχοδιώκται τής 
παπικής στρατιάς, άλλ- έκαστος ιδία μέν ήν ά- 
σθενής διά τό  μικρόν τώ ν δυνάμεων έπαρκουσών 
άπλώς εις τάς πρός άλλήλους έριδας, ενωσις δ ' α 
πάντων άδύνατος άπέβαινε διά τά  εμφύλια μίση, 
άντίον δ ’ αύτοίς πελώριος ΰψοΰτο ό τώ ν Τούρκων 
κολοσσός, δστις καταβαλών μικρόν κατά μικρόν 
τό  Βυζαντινόν κράτος λάβρος έφ έκαστου τώ ν τ ι 
μαριωτών Φράγκων ηγεμονίσκων έπέπεσε, καί ώς 
σάπωνος πομφόλυγας άπέναντι τής πνοής αύτοΰ 
¿δραπέτευσε πάντας, ώς έλα'χιστα τής διαβάσεως 
αύτών μνημεία καταλιπόντας ολίγους πύργους τής 
επί τώ ν  περίοικων τυραννίας αύτών μνημόσυνα, 
καί ολίγους άκομψους τα'φους τής άδοξου αύτών έμ- 
φανίσεως ενθυμήματα. Μόναι τής Ενετίας αϊ κα
τακτήσεις επί πλείονα παρέμειναν αύτή χρόνον, 
ούχί τόσον ένεκα τώ ν κραταιών στόλων αυτής, οϊ- 
τινες παραπλέοντες πάντα έπιβουλευόμενον άνε- 
χα ίτιζον, όσον διά τής πρός τούς κατακτηθέντας 
επιεικούς πολιτείας, οϊτινες άλλως τ ε  βλέποντες οϊα 
επασχον κακά οί γείτονες ομοεθνείς, οί εις κλτρον 
τή  Τουρκική μοχθηρία λαχόντες, έαυτούς έμακάρι- 
ζον ώς φιλανθρωποτέριρ καί χριστιανώ τουλά
χιστον δεσπότη ύπείκοντες. Αλλά καί τό  τής 
κρατούσης Ενετίας πολίτευμα ού μικρόν προσε- 
βοήθεΓ άριστοκρατική αύτη ήν πολιτεία, τό  δέ 
τοιοϋτον είδος, φύσει πάσαν μέν ατομικήν τυ · 
ραννόφρονα ύπερηνορίαν καταστέλλει, πάσαν δέ 
ιδιωτικήν ευεξίαν βοηθεΐ* κα τ’ αύτό οί κρείτ- 
τους, ήτοι οί άριστοι, οδτοι δ' όλίγοι καί έκ γε
νεάς, μόνοι τ ά  τής πολιτείας διαχειρίζονται, τοϊς 
δ ηττοσιν, ήτοι τοϊς ύπηκόοις, μόνον πρός τά  ίδια

καί τά  τοΰ οίκου μελετάν επιτρέπεται, καί μη
δόλως περί τ ά  πολιτικά άσχολείσδαι, πράγματι 
δ’ ούτως άλήθεια γίγνετα ι τό  Αοιστοχέλειον έκεϊνο 
/όγιον,οι) σχο.Ιΐ) όού.Ιυις, τό  δέ πολιτεύεσθαι σχο
λής τά  μάλιστα δείται.

Τό αριστοκρατικόν πολίτευμα, »α τά  τούτο μέν 
έχει κακώς, δ ιότι κτήμα τούς πολλούς τοϊς όλίγοις 
άφίησιν, άλλ' ώς άρετήν έχει τό  σώφρον, καί τό 
κα τ’ άρχάς καί μέτρον κυβερνάν' έστι δ ’ ή άρι- 
στοκρατία, ώς είπείν, αίωνία τυραννίς σώφρων καί 
ύπέρ τού ύλικώς ευ έχειν τώ ν  υπηκόων μεοιμνώσα' 
ώς δέ μεριμνά τού μήέγγίγνεσθαι τ φ  όχλω στάσεις, 
οδτο) περί πλείστου ποιείται τό  πάντα τυραννησεί- 
οντα προλαμβάνειν. Ι Ϊ  Ενετία καί αυτήν τήν άο- 
χαίαν ύπερέβαλε ΓΡώμην κατά τό  αριστοκρατικόν 
πολίτευμα' οί Ενετοί ήκιστα τούς υπηκόους κατέ- 
θλιβον, μάλιστα δέ φρονίμως έκυβέρνων αυτούς, 
άριστοκρατικάς μέν, άλλ’ οπωσδήποτε δημοφιλείς, 
διά τό ιθαγενές, δημοτικάς διοικήσεις παρ’ έκάστοις 
συσταίνοντες ύπό τήν έποπτείαν Ενετού τίνος ίθυν- 
τήρος, ούχί όμως άνευθύνου,άλλά τουναντίον μάλι
στα  υπευθύνου, δ ιότι καί κατά τούτου έπετρέπετο 
τό  άντιλέγειν, καί πρός τήν κρατούσαν τού κράτους 
ύπερτάτην τής Ενετίας σύγκλητον κατηγορείν αυ
τού. Αλλά καί πρός τάς εγχωρίους Αρχάς ά > τιη ο · 
.ΙιΧεύεσθαι έπετρέπετο διά τώ ν  πρός τούτο επ ιτε
τραμμένων άλλων άρχών contradiltori e difensori 
dol Comune όνομκζομένων,διότι ώς κάλλιστα συνή- 
δει ή Ενετική φρόνησις, ό τ ι ή άντιπολίτευσις κρα
τύνει τό  πολίτευμα, μωρόν δέ καί άφρον έδόκει 
αύτή τό καταστέλλειν πάσαν άντιπολίτευσιν, ήτις 
έν τή  φύσει ούσα τού άνθοώπου, άνάγκη έν πάση 
πολιτεία νά ύ-άρχη, καί όπου μέν έκ τού φανερού 
ενεργεί, πλείστων τή  πολιτεία καλών παραίτιος 
γ ίνετα ι, ένθα δ ύπό τής μ.αστιζούσης τυραννίας 
καταστέλλετα ι, κρόβδην βουλεύεται, καί ώς δια- 
λανθάνον πυρ ύφέοπει ύπό τούς πόδας τού δυνά
στου καθ ού έν ώρα τρομερόν έκρήγνυται.

Αλλά καί άλλως εύπροσδεκτοτέρχ ή Ενετική έ- 
γ ίνετο  άρχή' καί το ι οι ένετοί έλατινοφρόνουν, 
ούχί διά τούτο καί φανατικοί ήταν' όθεν πολύν μέν 
λόγον ή ιστορία ποιείται τώ ν πρός τούς Πάπας διε
νέξεων τής Ενετική; Συγκλήτου, πολλήν δέ τιμήν 
περιποιεϊ τή  Ενετία τό  άνεξίθρησκον, καθ’ συς 
χρόνους άπασα ή Ιίύρώπη έμαστιγούτο ύπό τού 
Πάπα. Οΰτω βλέπομεν ίκ  τής Ιστορίας τού Κυ
ρίου Ερμάννου Λούντζη, ό τ ι ού μόνον πλήρης άδεια 
έδίδοτο το ϊς όρθοδόξοις ίνα τ ά 'τ ή ς  λατρείας αύ
τώ ν τελώσι δημοσία, άλλά καί εις τάς δημοτε- 
λεϊς έορτάς οί τού ορθοδόξου κλήρου προϊστάμενοι 
έν ΐσγ, ήσαν μοίρα τοϊς κρατούσι Λατίνοις έπι- 
σκόποις, παρ' οίς παρέδοευον, καί ίσα αυτού; έ- 
κείνοις έτίμα ό Ενετός Γενικός Προβλεπτής, ό καί 
υπέρτατος τώ ν  νήσων Αρχών, δστις καί τά παρά 
τών ορθοδόξων ιερέων κομιζόμενα άγια εϋσεβώς 
ήσπάζετο, καί έν παντί καί έργω καί λόγω  έπε- 
δεικνύετο ό τ ι  τήν θρησχείχν τώ ν κατοίκων έτίμα, 
έν ούδενί παραπικραίνων αυτούς, ώς μάλιστα *ί^
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δώς, ό τ ι τό  εις τήν θργ,σκείαν ύβρίζεσθαι π α ντί άν- 

βρώπφ άνιαρώτατον.
Πλείστα δέ τά  μαρτυρούντα περί τής πρός τούς 

ύπηκόους παρεχομένης έλευθερίας' ημείς δέ ένδς 
μιμνησκόμενοι κατάδηλον τόν λ.όγον καί περί τών 
άλλων ποιήσομεν, έσ τι δέ τόι έξής, όπεο έν σελ.
72— 73 άναγίνώσκομεν' αΑδεται μάλιστα έκ πα- 
s  ραδόσεως ό τι, έναντιουμένου ποτέ τού Προβλε-
*  πτού εις τήν συγκαλεσιν τού Συμβουλίου σκο-
*  πεύοντος νά έκλέξη Πρέσβυν καί άποστείλη όπως 
s καταμ-ηνύση αυτόν τόν Προβλεπτήν πρός τάς É-
* νετικάς άρχάς, οί Ζακύνθιοι άνεφέρθησαν ποό; 
η τήν Ενετικήν Σύγκλητον, ήτις ού μόνον διέταξε 
»  τόν Προβλεπτήν νά συγκατάνευση εις τήν συνά- 
»  θροισιν τού Συμβουλίου, άλλά χαϊ ν ά  προεόρεύ· 
ν σ ι) Συνε.Ιεύσεφς ro ioZzor έχοναης axoxór. » 
Αξιοσημείωτος τω όν τι συγκατάβασις, ένώ έν τοϊς 
καθ’ ήμάς χρόνοις ύπάρχουσι κράτη συνταγματικά 
όπου οϋδ’ ή ττω ν  ταύτη,ς άδεια έπιτρέπεται τοϊς 

πολίταις.
Ετερον παράδειγμα τής άφιεμένης εις τούς πο- 

λ ίτα ς  έλευθερίας περί τά ς  έκλογάς τώ ν δημοτικών 
αύτών Αρχών μνημονεύεται έν αύτή τή  73 σελίδι, 
τό  έξής' ε ό  αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνος 
(ούτός έστιν ό περίδοξος έκεϊνος άνήρ ό έν πλεί- 
σταις μάχαις τούς Τούρκους ταπεινώσας, τάς Αθή
νας δέ, καί πάσαν σχεδόν τήν Πελοπόννησον, καί 
πολλάς τών νήσων άπελευθερώσας τού Τουρκικού 
ζυγού) ήθέλησε κατά τό  1660 νά έπιβάλη τήν εις 
»  τό  Συμβούλιον Ζακύνθου παραδοχήν ατόμου 
»  τ ά  μέγιστα  τήν Κνετίαν ύπηρετήσαντος, άλλ 
νάχεχρούοθη  ύπό τού Συμβουλίου » ·  Είθε καί σή
μερον έδίδοτο αλλαχού τοσαύτη παρρησία, οια 
παρείχετο τό τε  το ϊς δή λεγομένοις διατελούσιν 
ύπό τήν φαύλην τής Ενετικής Αριστοκρατίας ύ- 

παχοήν!
Αλλά χαί ΐθ ι οφυ.ΐαχίι, χατά τήν κυρίαν τή ; λέ- 

ξεως σημασίαν, ύπήρχεν επί Ενετών ώργανισμένη 
εν έκαστη νήσω έκ τώ ν  έν τα ίς  πόλεσι καί έξο- 
χαΐς, ήτοι χωρίοις,οίκούντων' ην δ' αδτη κατά λό
χους διατεταγμένη,καί ύπό εγχωρίων αξιωματικών 
κυβεονωμένη' διετέλουν δ' έθνοφύλακες πάντε; οί 
ίόνιοι άπό τού 20 μέχρι τού 63 τής ηλικίας αύ
τώ ν έτους, ένώ  δέ ή Ε ιετία  ώ π λιζε  τού ; ύποτε- 
ταγμένου; αύτή ϊονίους, τήν σήμερον τοϊς δή έλευ- 
θέροις καί αύτονόμοις λεγομένοις Επτανησίοις ού- 
δόλως ύπό τή ; κρατούσης προστά τιύος  έπιτρέπε- 
τα ι τό  έχειν παρ’ αύτοίς οίονδήποτε όπλον, ασύν
τακτος δέ κατά τούτο έ τ ι  καί νύν έν τή  έλευθέρα 
έλλάδ ι μένει ό Δήμος.

Φροντίς δέ καί έπιμέλεια ούχ ή τυχούσα έλαμ- 
βάνετο ύπέρ τών απόρων, τώ ν γερόντων, καί τών 
άπροστατεύτων παιδίων (σελ. 4 7 7 ), ουδέ παρί- 
σ τα το  έν ταίς ύπό τήν Ενετίαν Ελληνικαίς νήσοι; 
τό  ειδεχθές εκείνο θέαμα τώ ν κατά τάς δημοσίας 
ημών όδούς περιαγόντων τής άθλιας καί δυστυχού- 
σης άνθρωπότητος τήν εικόνα,τών έν ̂ άκισι,καί κραι
πάλη, καί κακοηθεία ένειλυμένων αναπήρων άν-

δρών, άσεμνουσών γυναικών χαί διεφθαρμένων 

παιδίων.
Τή; δέ δικαιοσύνης, τού άρτου τούτου πάσης 

καλώς ώργανισμένης πολιτείας, πληρέστατα άπε- 
λαμβχνον οί ϊόνιοι,διότι ήδύναντο έκκαλέσαι πάσαν 
δίκην πρός τά  τής Ενετίας δικαστήρια (σελ. 4 48) 
άπερ κατά τούς χρόνους εκείνου; Ευρωπαϊκής άπε- 
λάμβανον φήμης, δ ιό τι ώς ό πάλαι Αθήνησιν Αρειος 
Πάγος καί θεούς εδίκασεν, οΰτω καί κατά τόν Με- 
σαιώνα ενώπιον Ενετών δικαστών συνέβη τάς πρός 
άλ,λήλους διαφοράς καί έστεμμέναι νά ύποβάλωσι 

κεφαλαί.
ίδού δέ πώς εξηγείται τά δ ια τί άν κατά- τούς 

άκλεείς χρόνους τής γενικής τού έθνους ημών δου
λείας έξέλαμψάν τινες άνδρες καί υιεκρίθησαν έπί α
ρετή καί παιδεία, οΰτοι ήσαν κυρίως έκ τώ ν  γεν- 
νηθέντων ύπό τήν Ενετικήν κυριαρχίαν.

Πλήν καί ή έπί δεκχτέσσαρας αιώνας άκμάσασχ 
περικλεήςτού Αγίου Μάρκου πολιτεία ύπό γήρατος 
καί δόξης κεκμηκυϊα έπέποωτο δυσκλεές νά λάβη 
πέρας,διότι εις τούς ξένο;; άφήκε τό  νά μεριμνήσω- 
σι περί τής εαυτής τύχης, έπίβουλος δ ’ άείποτε ό 
ξένος, κάν Ναπολέων ό μέγας η.

Αλλά καί άν διά τής έπιβουλής τού Ναπολέον- 
τος, τού κατά φυσικόν λόγον τά  συμφέροντα τή ; 
Γαλλίας υπηρετούντο; μάλλον ή ότι έμερίμνα ύπέρ 
τής σωτηρίας τής Ενετίας, δέν έπήρχετο τό  τέρμα 
τής Ενετικής πολιτείας, ήθελε τούτο έπέλθει έξ 
ανάγκης ενεκα τών νέων ιδεών αιτινες ώς άπό φλο
γώδους κρατήρος έφ’ άπάσης τής ύφηλίου έξεχύ- 
Οησαν διά τής Γαλλικής έπαναστάσεως. Επανά- 
στασις αΰτη άρχών άπό πολλού έγκυμονουμένων 
έν τοϊς σπλάγχνοις τώ ν λαών (α ) έφανερούτο τό  
δρέπανον τής καταστροφής περιάγουσα έφ’ ΰ ,τι 
ούχ ώμοίαζεν αύτή, ούδέν δέ όμοιον εΰρισκεν, άρα 

καί τά  πάντα άνέτρεπεν.
Η  κατάστασις τής Ενετικής πολιτείας κατά τάς 

τελευταίας αύτής ημέρας είκονίζεται ζωηρότατα 
ύπό τού συγγραφέως ημών' γήρας έσχατον, εκ
νευρισμός παντελής, έλλειψις πατριωτισμού, απο
ρία χρημάτων, καί ώ ;  είπείν ούδέν άλλο άπομεΐ- 
ναν αύτή είμή τόση πνοή όση ήρκει ϊνα μή έν τοϊς 
τεθ.εώσι λ.ογισθή. Τοιαύτη χατάστασις, ή ; ζών 
άντίτυπον παρίστησι κατά τούς χρόνους ημών ό
μορόν τ·. έθνος, περίφημον καί αύτό, ούχί δι’ άτερ 
καλά έφερεν εις έρανον τώ  παγκοσμίω πολιτισμώ, 
άλλά διά τά  κακά άπερ όπου άν οι πόδες αύτού 
έπάτησαν παρηκολούθη,σαν αύτό, τοιαύτη κατά- 
στασις, λέγομεν, ήν άδύνατον νά παραταθή έπί 
πολύ εις έποχήν καθ’  ήν καί οί ζω τικω τέρα ; έχον-

(a) Kat xpoi?T,TE;siv aùtijv o! [il-iî-oi t/.< éooyn;
M o i  2 i  v i  èv t û  J. J. R o u s s e a u . -  Nous approchons d  - 

1’  é ta l d e  c r is e  c l  du sièc le  des r é v o l u t i o n s .  . . d u  

ran g  de ro i, i|u’  u o  lâche, un m cchnnl, ua fou  peu l r e m 

p lir  comm e un au tre , i l  m on te dans 1' é la l  d 'h o m m e , 

que si peu d’  hommes savent rem p lir . E m i l e ,  l i t .  I I I ,  >- 

I I .  p . 6 3 — Oè éd. 1819. P a r is
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τες τάς δυνάμεις έκινδύνευον νά μείνωσιν άπό- 

πληκτοι.
Τοιούτον λοιπόν κράτος ήδϋνατο νά μή σοεοΟ^ 

ύπό τήν πνοήν τής Γαλλικής έπαναστάσεως, ήτις, 
καί το ι πολεμία ¿κηρύττετο τής χριστιανικής θρη
σκείας, καί έν ττ, παραφορά αυτής μαινομένη ¿κή
ρυττε χαΐ τον θεόν αυτόν έκπτωτον από τού θρό
νου τής δυνάμεως αύτού, ούχ ή ττον διά τω ν έρ
γων, άτινα ήσαν «υνεπειαι τώ ν  αναλλοίωτων άρχών 
τού δικαίου καί τής αναπόδραστου τού πολιτι
σμού ανάγκης, άπεγένετο ό θερμότατο; τού χριστια
νισμού σύμμαχος, τού χριστιανισμού δστις ώ ; φοί- 
ν ιξ  άπό τής κα τ’ αύτού έκκαφθείσης πυράς Οπό 
τού Γαλλικού αθεϊσμού άνέδυ νέος καί ακμαίος, 
έν τή  πυρά καταλιπών 5,τ ι  ταπεινόν καί γαιώδες 
καί δυσειδές πεοιέβαλεν αυτόν ή τού Μεσαιώνος 
βαρβαρότης;

Η Συνθήκη τού Campo Forniio, δι' ής ή Ενετία 
παρεχωρήθη ύπό τού Βοναπάρτου εις τήν Αυστρίαν, 
παρ’ ολίγον νά γίνη α ιτία  τής καταρόίψεως τού 
μεγάλου άνδρός,* δστις αν μ·?·, άγρυπνος καί προ
βλεπτικός ϊσ τα το , παο ολίγον τ,μαύρονε τήν δό
ξαν αύτού, i, δ ’ Ιστορία ήθελε μνημονεύει τού ονό
ματος αύτού ώ ; άλλου Ανταλκίδου. ίδού δέ πώς. Í1 
Ενετίκή προσωρινέ) κυβέρνησις,άμα μ,αθοΰσα τήν συν
θήκην άπέστειλε . κρύφα τού Βοναπάρτου πρέσβεις 
πρός τό  Διευθυντηρίου (Directoire), δπεο -7,ν ή τό τε  
υπέρτατη έν Γαλλία αρχή, όπως καταγγείλτ, τόν Βο- 
ναπάρττ,ν, άλλ’ ουτος μαθών τά  κατά τήν πρεσβείαν 
στέλλει τόν ύπ’ αύτόν στρατηγόν Duroc, ούτος δέ 
καταφθάνει τούς πρέσβεις έν Πεδεμοντίω, είχε 
δ ’ εντολήν όπως δέσας αυτούς χεϊράς τε  πόδας τ ε 
άπαγάγνι ενώπιον τού Βοναπάρτου (ρ. 63— 74)* 
τού θ’ όπερ καί έπραζε. Δι’ άλλου λοιπόν αδικήμα
τος τήν καταγγελίαν τού ήδη πεπραγμένου αδική
ματος έματαίωσεν, αλλά μενεϊ καί εις τό  μέλλον 
μνημόσυνο·/ ανεξίτηλο·/ τής πλάνης όσων λαών άπό 
τω ν  ξένων προσδοκώσι τό  καλόν, ή αισχρά αδτη 
καπηλεία τής ελευθερίας καί αυτονομίας έθνους Ó- 
περ τού; Γάλλους δήμοκοπούντας έδέχθη παρ’ αύτώ 
ώ ; σωτήρας.

Δι’ απάτης έκράτησε τ?,ς Ενετίας ό Βοναπάοτνς 
καί νόμισμα έποιήσατο τήν αυτονομίαν αυτής ό
πως άγοράστ) τήν μ ετά  τής Αυστρίας ειρήνην* δι’ 
απάτη; ωσαύτως κατέλαβε καί τ ά ;  Ιονίους νήσους 
πρός ά ; άπέστειλε τόν στρατηγόν Genlili όπως λά- 
βτ. τήν στρατιωτικήν έπ’ αύτών κατοχήν, σύν αύτώ 
δέ καί τόν φιλολόγον Arnault όπως διά ποι/.πω- 
δών προγραμμάτων, πρός ά καί ή πάτριος τω ν 
Ελλήνων δόξα καί τά  Ομηρικά ποιήματα παρεΐ/ον 
άφθονον ύλην, φενακίση τού; Ελληνα; καί χειροή- 
θεις καταστήσ/| αυτούς. Τούθ' όπερ καί συνέβη.

Τό έπί τής Γαλλική; κυριαρχία; ιστόρημα τού 
Κυρίου Δούντζη διδακτικώτατον άμα καί συγκι- 
νητικώ τατόν έστιν. Ποικίλλει δ ’ αΰτό ό συγγραφεύς 
δ ι' επεισοδίων έν οίς πού μέν καταλάμπει τού Ελ- 
ληνος ή αδιάσειστος εί; Θεόν π ίστις, πού δέ τού ¡ 
πατριώτου ό πρός τήν πατρίδα άσβεστος έρω;5

πού δέ τού ίσνίου τό  ακρως φιλόξενον καί πρός τ *  
καλά άπαράμιλλον. Αλλ εξ αύτού διδασκόμεθα καί 
τό  άγχίστροφον τώ ν  όχλων' άμ ’ αί τύχαι τής Γ α λ 
λίας άπέβησαν αυτή παλίρροποι, και αμέσως τάς 
έορτάς άς ¿πανηγύρισαν οί λαοί κατά διαταγήν τών 
φιλεόρτωνκυρίων τω ν διεδέχθη ΰπόκωφρς δυσμένεια. 
Οί Γάλλοι οικοδόμησαν έπί τής άμμου, αλλ ή θεία 
πρόνοια δέν είχεν έξαποστείλει αυτούς όπως οϊ- 
κοδομήσωσι, μάλλον δέ όπως καταστρέψωσι προώ- 
ρισεν αυτούς* καί αληθώς χατέστοεψαν, καί τήν 
ρίζαν αυτήν τού αρχαίου πολιτισμού έξεχωσαν, 
πανταχού δ ένέσπειρον τό ν  σπόρον τού νέου πο
λιτισμού. Από τής Ιταλίας εις τήν Α ίγυπτον, κ ζί 
άπ’ αυτής εις τήν Συρίαν, καί εις τήν λοιπήν Τουρ
κίαν καί Ελλάδα, καί εις τήν Γερμανίαν, καί Ολ
λανδίαν καί Ισπανίαν, χαί αυτήν τήν ύπερβόρειον 
'Ρωσσίαν, ό έξεγερθείς άπό τώ ν Π ζρισίων Τυφωεύ; 
έπί εϊκοσιν έτη περιέφερε τό  άροτρόν του* άχαμά- 
τω ς έσπειρε, καί ό σπόρος ένέμεινεν, ό δέ σπείρας 
τόν σπόρον κεκμηχώ; ύπό τού πολλού καμάτου 
κατεβληθη καί ΰπνωσεν έν τή  έρήμω τής άγίας Ε
λένη., νήσω.

όσον άπομακρυνόμεθα τώ ν πυρετωδών εκείνων 
χρόνων κατά τοσούτον άσφαλέστερον άντιλαμβζ- 
νόμεθζ τώ ν  ευεργετημάτων άπερ ή Γαλλική έπα- 
νάστασις έπεδαψίλευσεν εις τήν ύφήλιον* άλλά 
πόσον κατεδιώ/θη! καί διωκομένη όμως ήνάγκαζε 
τού; διώκοντας νά έπικαλώνται κα τ’ αύτής αύτάς 
έκεινας τάς άρχος τού δικαίου καί όοίου άς πρό τής 
έμφανίσεως αύτής προέγραφον. Λαλούσιν οί βασι
λείς τό τε  πρώτον πρός τούς λαούς, καί λαλούντες, 
όπως θερμάνωσιν αύτών τα  στήθη κατά τώ ν Γάλ
λων, έπικαλούνται τά  μαγικά τής πατοίδος καί 
τής ελευθερίας ονόματα. Συμμαχίαι άνόσιοι Χρ ι
στιανών πρός Τούρκους συοταίνονται, ό Πατριάρ
χης έν όνόματι τού Τούρκου έπιχαλεϊται τού Χρι
στού τό  όνομα* ή ’ Ρωσσία προκηρύττει σταυροφο
ρίαν, καί λέγει ό τ ι ή ΰπεοάσπισις τής πίστεως του 
Χριστού κινδυνευούσης ύπό τώ ν  άθεων Γάλλων ήν 
α ίτια  τής συμμαχίας αύτής πρός τήν Τουρκίαν, 
αί σημαΐαι τού σταυρού παρίπτανται παρά τήν η
μισέληνον, καί λησμονεί ό τι 6 Μωάμεθ, μεθ οό 
συνεξεστράτευεν, ήν καί έστα ι ό ασπονδότατος τού 
Χριστού πολέμιος. Αληθής πολιτική βαβυλωνία! 
δ ιότι τό ναυάγιον τής αρχαίας καταστάσεως συμ- 
βαΐνον έσύγχυζε φίλους καί έχθρούς, έκαστος δέ πρός 
τό έντυχόν έρρίπτειο καί έπ ορϋτού έστηρίζετο, 
έν τή ταραχή τού νοός μή έχων καιρόν πρός τό 
σκεφθήναι άν φίλου έδραττε δεξιάν ή πρός έγχει- 
ρίδιον τήν χεΐοα ήπλονεν άφ’ ού έμελλε καθτμαγ- 
μένην τήν χεϊρα αύτού ν άποσύρη.

ίΐ φιλοσοφική ιστορία τής γαλλική; έπαναστά- 
σεως εϊσέτι δέν συνεγράφη, δ ιότι ή ΰλη ούκ έσωρεύθη. 
0  τάύτην μέλλων συγγράψαι, ανάγκη ώς άπό σκο
πιάς τίνος νά περιλάβη άπαντα τόν ορίζοντα έφ’ ού 
έδραμάτισε τά  καθ’ έαυτό τό  μέγα τούτο γεγονός 
τό άποκαλούμενον Γαλλική έπανάστασις, ό δ ’ όρί- 

1 ζω ν  ούτός έστι μέγας όσον καί ή υδρόγειος σφαίρα,
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δ ιότι καί αί έν Αμερική απελευθερώσεις τώ ν  λαών, 
καί τής Ανατολής ή ά·ά*υψις άπό τού δουλικού 
ζυγού διά τής Ελλάδος, καί τού Σινικού κράτους 
ή διάνοιξις, καί τών Ινδιών οί κλαυθμοί, καί 
τής Συρίας α ί σφαγαι, καέ ή τώ ν έν 'Ρωσσία δού
λων χειραφέτησις, καί τής Ουγγαρίας καί Πολω- 
-νίας οί υπόκωφοι βρυχηθμοί, καί τής Ιταλίας ή 
παράδοξος ένοποίησις, καί τού Παπισμού ό κλο
νισμός, καί έν ένί λόγω  πανθ’ όσα διεπράχθησαν 
καί διαπραχθησονται καθ’ όλον τόν καθ' ήμάς Ιθ " 
αιώνα, ουδέν άλλο ήν ή εσετα ι είμή ή πραγμα
τοποίησή τώ ν έν τρισί λέίεσιν έπί τών σημαιών 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως άναγραφεισών νέων 
άρχών, τής Ε ϊ ΕΥΘΚΡΙα Σ  καί αύτονομίας έκάστου 
λαού καί έκάστης έθνότητος* τής πρός άλλήλους 
ΙΣΟΤ.ΙΓΓΟΣ απάντων τω ν  άνθρώπων, καί τής ένός 
έκάστου ευθύνης, καί διά τούτο υποχρεωτικής συμ- 
πράςεως υπέρ τής ευημερίας τού όλου τής άνθρω- 
πότητος* καί τής ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ, ήτις έστίν ή 
πρώτη καί κυρία τής κοινωνικότητας τού ανθρώπου 
αρετή, δ ιό τι άνακηούττει τή ν  ανθρωπότητα άπα- 
σαν ώς αποτελούσαν καί συναπαρτίζουσαν τόν έπί 
τής γης οίκον τού Θεού τού κοινού ήμ.ών πατρός.

Υπό τοιαύτην έποψιν μελετώμενον τό  δεύτερον 
σύγγραμμα τού Κυρίου Λούντζη παρέχει ού μόνον 
ιστορικήν τέρψιν διά τά  μετά χάριτος ού τής τυ- 
χοϋσης έν αύτώ άφηγήματα, άλλά καί τήν σπου- 
δα ιοτάτην δ ι’ ήμάς τούς Ελληνας ώφέλ-ειαν, δ ιότι 
δι' αύτού οίονεί παριστάμεθα κατά τήν πρώτην 
στιγμήν καθ’ ήν έμβρυογενής έν μέσω ήμών παρέ· 
σ τη  ό νεώτερος πολιτισμός, όστις άπό τώ ν  Ισνίων 
νήσων μετηνέχθη έν σπέρματι είς τήν αντίκρυ Ελ
λάδα, ένθα έμελλε μ ετ’  όλίγα έτη νά ύψωθή έπί 
τώ ν  βράχων τής άγίας Λαύρας τ ό  λάβαρον τής 
Ελληνικής παλλιγγενεσίας, ής τό  έργον ούκ έσται 
τέλειον είμή άφαύ πραγματοποιήσει τό  μέγα κήρυ
γμα τής πρώτης έν Επιδαύρω έθνικής Συνελεύσεως* 
t ’ E J .iq rdc  ε ίσ ϊ πά ι τε ς  ο ί είς X p tc r t ir  π ισ τεύοντες  
a χαί τη ν  ' Ε .ίΛ η> ίχφ · tfoiyi/r n á rp to r ξχογ τες  τ .

Απονέμοντες λοιπόν τάς ευχαριστίας ήμών έπί 
τ ο ΐ ;  άναγνώσμασι τού το ι; τώ  άκαμάτω ήμών 
καί καλώ φΟιρ Κυρίω Κρμάννφ Λούντζη, προτρέ- 
πομεν αύτόν όπως έξακολουθήση τό έργον, γράψφ 
δέ τάς τόχας τής αύτονομηθείσης ΐονίου πολιτείας 
καί καταλήξη, αύτάς εΐ; τήν ήμέραν,ήτις ίσως κεϊται 
εγγύτερον ήμών ή όσον ήμ.εϊς προσδοκώμε···, καθ’ ή/ 
ή Επτάνησο; κοινάς εξει τ ά ;  τύχας πρός τά ς  τής 

έλευθέρας Ελλάδος.

Turne, quoil ofilaiui divum promiiere nemo
A uderel, voltcnda dies cn a llu lil u liro (a ).

Αθήνησι τή  20 Φεβρουάριου 1861.

Ν. Τ. ΣΛΡΗΙΟΑΟε.

ΦΓΤΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ.
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Πολλάκις οι φυσιολόγοι καί οί ποιηταί περιέγρα
ψαν πομπωδώς τήν επιφάνειαν τής γής, παραστήσαν- 
τ ε ;  τήν δροσεράν χλόην καί τά  ποικιλόχροα άνθη 
αύτής, έφ ών πτερυγίζουσι λαμπροφαεϊς χρυσαλί- 
δες, καί τά  σκιερά καί πολύδενδρα δάση, όπου έμ- 
φωλεύουσι μυριάδες θηρίων καί πτηνών. Καί αλη
θώς τά  έπί γής καί ήσαν καί έσονται ανεξάντλητος 
ύπόθεσι; θαυμάσιων περιγραφών.· Αλλά καί τ ά  έν τ  ή 
θαλάσ-7) δέν είναι άνάςια τού καλάμου τώ ν ποιητών 
καί τώ ν φυσιολόγων* τά  θαλάσσια φυτά, οί άναρίθμη - 
το ι καί πολυποίκιλοι ίχθύς, τά  όστρακα, είναι πε- 

ριεργότατα δημιουργήματα τής φύσεως.
Τά  θαλάσσια φυτά είναι όλα σχ εδόν έκ της τά ξεω ; 

τών φύκων, ήτις κατέχει τήν τελευταίαν βαθμίδα 
τής φυτικής κλίμακος καί ύπ’ αυτούς τούς μύκητας. 
Κ α ί όμως ή ποικιλία αύτών είναι μεγίστη καί αξιο
σημείωτος, δ ιότι διαφέρουσι καί κατά τό  σχήμα, καί 
τό  χρώμα, καί τόν όγκον. Πλησίον τών Λ τ . ία ν τ ι -  
χιογ Πρωτοχύχχαιτ, έξ ων καί πεντήκοντα χιλιά
δες συνηνωμένοι μόλις σκεπάζουσι τή ν κεφαλήν καρ- 
φίδος, καί οί όποιοι πληθυνόμενοι τεραστίως χρωμα- 
ματίζουσι τά  ΰδατα τής Ερυθρά; θαλάσσης, ευρίσκει; 
βοτάνας μυριαμ.έτρους. Οί άπλούστεροι φύκοι Ιχουσι 
σχήμα στρογγυλού κοιτώνος* άλλοι είναι ώ ;  μακρά 
νήματα πρασινωπά, άλλοι έχουσι γένει, ώ ; πτερά 
γραφίδο ή όμοιάζουσιν ούράν ταώνος,ταινίαν ραβδω
τήν, σχέδια ζωγραφικά κομψότατα καί τ ά  τοιαύτα.

Αλλά καί κατά τά  χρώματα διαφέρουσι* οί μέν 
είναι πράσινοι, οί δέ φαιοί, άλλοι ερυθροί πορφυροί, 
πολλάκις δέ καί πολύχροες. Οί παρά τήν θάλασσαν 
κατοικούντε; λαοί μεταχειρίζονται τ ά  φυτά ταύτα 
πολυτρόπως* καί τά  μέν τρώγουσιν* (£ν μάλιστα τού
τω ν παράγει καί σάκχαρ. Φαινόμενον τόσψ μάλιστα 
παράδοξον όσω τό φυσάν εκείνο γεννάται καί ζ ΐ,  με
ταξύ αλμυρού υδατος,' τά  δέ μεταχειρίζονται άλλως 
πως* κατασκευάζουσι παραδείγματος χάριν χαρτίον έ; 
αύτών* έδοκίμ.ασαν δέ νά κατασκευάσωσι καί υφά
σματα. 01 έν Αυστραλία κατασκευάζουσι μουσικά 
όργανα καί άγγεΐα, εί; δέ τάς Εβρίδας νήσους άλα- 
τίζουσι τόν τυρόν διά τής κόνεω; τοιούτων φυτών. 
Είς τήν ϊαπονίαν καί τήν Κίναν πλέκουσι σχοινιά ίνα 
δένωσι τά  έμπορεύματα, άλλαχού δέ τά  βράζουσι 
καί έξάγουσι κόλλαν. Ολα σχεδόν τά  θαλάσσια ζώα 
τρέφονται τρώγοντα τά  φυτά ταύτα, άλλαχού δέ 
χρησιμεύουσι καί είς ποιμνίων τροφήν. Κατά τάς άρ- 
κτικωτέρας χώρας σκεπάζονται μ.έ θαλάσσια φυτά καί 
αί καλύβαι, καί εΐ; τ ά  παράλια τής Αγγλίας πολλά 
έξ αύτών χρησιμεύουσιν άντί ξύλων καυσίμων* τά  
όνομάζουσι δέ ξύλ.α τών πτωχών* έςάγουσι πολλή·/ 
θερμότητα καί ολίγον καπνόν. Εις τινα  μέρη τής 
Γαλλίας, έκ τώ ν  πρό; τόν Ωκεανόν, τά  τελευταία 
ταύτα φυτά πωλούνται άντί δεκατεσσάρων δρ. τό 
φορτίον* τά  μεταχειρίζονται δέ καί άντί λιπάσματος,

 γ /ι ι ·.
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όποιον μεταχειριζόμεθα ώ ; άνθελμιντικόν. Κατα 
τόν Κοραή, ίσως είναι τούτο τό  άγίθιο>· 2'a/rd- 
n o r  τού Αιοσκορίδου.

Εις πολλά μέρη μεταχειρίζονται φυτά θαλάσσια 
ώ ; θεραπευτικά παθών στηθικών, φυμάτων των πνευ
μόνων καί τ ι ς  βρογχοκήλης.

Εϊ; τήν Γαλλίαν μάλιστα πρό τής άνακαλύψεως 
του ιωδίου, ιατροί τινες διεσκόρπιζον εις τούς κοι
τώνας δπου ήσαν φυματίαι ασθενείς έκ των φυτών 
τούτων.

Τά φυτά ταΰτα, καί το ι έχοντα ποικιλίας καί δ ια 
φόρους ιδιότητας, άνή,κουσιν όμως, ώς εϊπομεν, όλα 
εις τήν αύτην σχεδόν οικογένειαν. Εξ εναντίας τά 
ζώα τής θαλάσσης υπάγονται εις πολλάς πλάσεις, 
οιον τήν τών ιχθύων, τών έρπετών κλ' άλλ ήμείς Οέ- 
λομεν εϊπεΐ σήμερον ολίγα περί μόνον τιύν μαλα
κίων, τώ ν οποίων ή κλάσις περιέχει άπειρα γένη καί 
είδη, οίον πολύποδας, σηπίας, αργοναύτας, ναυτί
λους, καλαμάρια καί τά  τοιαύτα. Σημειωτέον δε δτι 
ή κλάσις αυτη ητο άλλοτε, έπί τώ ν λεγομένων γ ε ω 
λογικών χρόνων, πλουσιωτέρα, διότι περιεϊχεν είδη 
σωζόμενα σήμερον εις κατάστασιν άπολιθώσεως. Οί 
γαστερόποδες είναι μ,αλάκια γυμνά ή περιβαλλόμενα 
ο ι οστράκων έν γίνει μονοθύρων. Συλλογαί τοιούτων 
πλουσιώταται εύρίσκονται εις τά  μουσεία τής Ευρώ
πης, καί τοιαύτη είναι ή ώραιόττ,ς καί ή ποικιλία 
τών χρωμάτων αυτών, ώστε νομίζεις δ τ ι βλέπεις 
άνθη καί χρυσαλίδας. Λ ί κωνοειδείς κογχύλαι, τάς 
όποιας οί Γάλλοι ώνόμασαν ίυ ζα> · r/jc θα.Ιάσσης

διά την ωραιότητα αύτών, είναι καί σπάνιαι καί πο
λύτιμοι' μουσεία δέ τινα, ίν άποκτή,σωσι μίαν μό- 

] ν/,ν ¿πλήρωσαν καί υπέρ τάς χιλίας δραχμάς. Μετά 
τάς κογχύλας ταύτας έρχονται α ί καί σήμερον πολ- 
λαχοΰ τής Ελλάδος καλούμεναι χορφϋραι, ές ών λ έ 
γετα ι δ τι οί άρχαίοι έξήγον χρώμα πορφυρούν. Κομ- 
ψα'ι τό  σχήμα καί λαμπραί τό  χρώμα είναι καί άλλ αι 
κόγχαι, οίαι ή χοιρίνη, αί σαλπιγγοειδείς κογχύλαι 
καί καθεξής.

Τά δίθυρα οστρακόδερμα είναι έτι μάλλον γ·νω- 
στά, καί μ-άλλον έπιζήττ,τα παρά τώ ν  θεραπευόν- 
τω ν μάλιστα ιδιαζόντως τ/,ν γαστέρα. Ούτω δέ ο
νομάζονται τά  ôurpeiJiu, τά  χ τέ η α ,  τά  ιιύόια, αί 
χα Μ γυω μ α ι, τά  γαΐΰονρύποιία, κλ.

Αλλη οικογένεια όστρακοδέρμων είναι ή τών ά · 
σταχώ υ, χα ρίιίω ι·, xapa fllâor, xa y oôp a r, πά γου · 
po/ ià ru r, κλ.

Εις τήν κλάσιν τώ ν έχινοδέρμων άντ,κουσιν οί 
¿ l'tro t, οί σταυρο ί,κλ. τούς οποίους-μεταχειρίζονται 
είς τινα  μέρη καί ίνα λιταίνωσι τήν γην.

θαυμαστοτέρα δε πάντων είναι ή τάξις τών 
μικροσκοπικών καί άοράτων σχεδόν ζωυφίων, διά 
τόν πολύπλοκου αύτών οργανισμόν. 0  Λιννέος είχε 
δίκαιον βεβαίως δτε έλεγε' «  Τά μικρά βλέποντες 
πρέπει νά θαυμάζωμεν τήν φύσιν » . C  est surtout 
dans les petites choses qu'il faut admirer la nature.

Δ ΙΩ Ρ Υ Ξ  Μ Α Χ Μ Ο Υ Δ ΙΕ .
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διώρυξ /, έπικαλουμένη Μαχμουδιέ τής όποιας 
κειται ή είκύν, φέρει άπό Αλεξάνδρειάς είς Καί 
Αρχομένη έκ τής πόλεως εκείνης καί διατρέ- 

χ τεσσαράκοντα χιλιόμετρα, απολήγει ε ϊ ;  τόν 
ον καί συμμίσγει αύτώ. Καί πάλαι μέν ώ- 
ζε το  διώρυξ τής Κλεοπάτρας, άλλ ’ έγκαταλει- 
;α πρό αιώνων, άνεκαινίσθη έπί τώ ν καθ' ημάς 
ων, τό  <839 έτος, υπό τοΰ Μεχμέτ Αλή' 
κόσιαι καί δεκατρείς χιλιάδες φελάχων, άνδρες,

•γυναίκες καί παιδία, συναθροισθέντε; διά τής βία:, 
είργάσθ/.σαν έπί τούτω. Καί άπέθανον μέν πολλοί 
ένεκα τών κόπων, τών κακουχιών καί τής τυραν
νίας τώ ν έπιστατών, ή διώρυξ όμως ή.νοίγη εν
τός μηνών έξ. Είναι δε πλατεία καί βαθεία, καί υ 
ψηλά τείχη άνεγηγερμενα πολλαχοΰ εκατέρωθεν ά- 
ποκρούουσι τήν πλημμύραν του ποταμού.

Π άπό Αλεξάνδρειάς είς Κάϊρον δι’ άτμοπλοίου 
ριετάβασις διαρκεί όκτώ ώρας. θέλει δέ αποκτήσει 
ή διώρυξ αυτη μεγίσττ,ν στ,μαντικόττ,τα εάν ποτε 
άποκοπ/, ό ισθμός τού Σουέζ.
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ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΑΒΔ-ΕΑ-ΚΑΔΕΡ.

-οοο—

Έ 8 η μ ιο σ «ύ «α μ εν  ά λ λ ο τ ε  (φ υ λλά δ . 2 5 9 ) 
έ ικ β το λ ή ν  καί σ τ ίχ ο υ ς  το ύ  γ ν ω σ το ύ  Ά β ο - έ λ -  

Κ α δέρ  πρός τή ν  έν ΙΙα ρ ισ ίο ις  Γ α λ λ ίδ α  Κ. 

Έ ρ ν εσ τ ίν η ν  Δρουα ί· «ή μ ερ ο ν  δέ δημοσιεύομεν 

κα ί δύο ά λ λ α ς  αύτου ¿ π ισ το λ ά ς  π ρ ό ς  το ν  βα 
σ ιλ έα  ή μ ώ ν  άπ ουεμόντα  α ύ τώ  τό ν  μ ε γ α λ ό 

σ τα υ ρον  το υ  Σ ω τή ρ ο ς  δ ιά  τή ν  π ρ οσ τα σ ία ν  ήν 

έχ ορ ή γη σ ε  τ ο ι ς  χ ρ ισ τ ια νο ΐς  κα τά  τά ς  σφ α γά ς  

τή ς  Συρίας, καί τό ν  επ ί τ ώ ν  ε ξω τερ ικ ώ ν  ύ- 
π ιυ ρ γό ν . 

’ Ιδού  ή  πρός τό ν  β α σ ιλ έα ·

a ¿/¿fa τω  θ ιώ  τώ  εύδοχήσαχτι r à  θέση τόχ  
'Ε λλη χ ιχ ό χ  π ο λ ιτ ισ μ ό ν  ε ις  τή χ  ί ζ ο χ ο χ  θέα i r  τής 
προόδου, xa i rà  τόχ  χοσμήση à,-z’ ά ρχής μ ε τά  τώ χ  
έκλαμπρω ν Λ ύ του  ifúzcor, χα ζαστ ήσας ούτως 
aùzàr r ô μέοο>· χαί z i)r  εσ τία ν  τής άχθρωπίχης ζε- 
λειοποΐι/σεως· Κ α ί σήμερον β λέπ ομ εχ  zà π επ ο - 
λ ιτ ισ μ έχ α  ίθχη r à  κ ροσέρχω χπα ι nap ’ αύτώ  κα- 
θάπιρ νήπ ια , δ ιό τ ι έχ τούζου γω τίΐ,ε τα ι χαί έμχψυ- 
χο ΰ τα ι ό χοΰς χαί ζύ πνεύμα αύτώχ.

ϊ  Ε π ο μ έν ω ς  ό ειλ ικρ ινής ευχέτης  τής Λ ύ του  
Μ εγ α λε ιό τη ιο ς  τον  Τ ρ ισ ε ίίά σ ιον  “Α τα χ το ς  ύπο- 
ό ά λλω  εις  τούς πόδας του 'Υ ψ ηλού  θ ρ ύ το υ , χα ί 
ζο ι σνια ισθαχόμεχος z i )r  ά χα ζιά τη τά  μου , ότι 
παρέλαβυχ μ ετά  σεβασμού χα ί ευγνωμοσύνης το 
,Υ ψ η λό χ  Β α σ ιλ ιχόχ  Α ιά τα γμ α  y.ai τι) μ εγ α λοπ ρε
πές παράσημοχ ζ ό  χαλούμ ιχοχ του  Σω τήρος.

»  Τούτου ίχεχα  έ./ογισαμηχ έμαυτόχ ώς τόχ  
εν τυχέσ τεροχ  z à r  άχθρώπωχ, χαθό αξιωθείς ζο ι- 
ανζης 'Υ ψ ηλής τιμής χαί χ ά ρ ιζ ε ς , ύπερβαιχού- 
σης χαζά τή χ  δύ·\αχ zàr ή./to r  χαί τή ς  σελήνην.

»  "Α λ λ ο τε , Μ ε ¡ α ./ειύζα τί, έμάχθαχοχ έ ζ  ά - 
χοής τά ς  Μασι.ίιχάς τής Τ μ εζέρ α ς  Μ εγαλειότη - 
τος μεγαλοδωρίας, ήδη δέ δοζάί,ω  ró>- θ εόν , 
δ ιό τι χα ί όφθαλμοφαχώς απολαύω Υ ψ ηλού  Α υ 
τής δείγματος.

»  Ω ρα γμα τιχΰς, Μ εγα./ειύτατε, ¿ r τή  βαρΰά· 
ρ φ  έ κείνη σκηνή ονδεχ t z t f o r  δ ιεπραζαμηχ ε ί 
μ ή  ΰ ,τ ι άπήτουν το  χαθίγ/.οϊτα τής ά> θρωπετι/τες.

»  Ή  Β ιισ ι.ίιχή  Ύ μ ώ χ  Μ εγα λοπρέπεια  μυριο- 
πλασ/ως άχτήμειψε zt¡r διαγωγή)· μου τα ύ τι/r, 
χα ί μ ϊ  ί  τίμησε μ ε  π ολυ τιμ ο τεροχ  ôùpor άπύ τους 
μαργαρίτας τούς περιεχομέχους i r  τάς z à r  χογ- 
χ υ λ ώ χ  τής θα.έάσαης.

»  A i r  μ  οι με')· ει ά λλο  ή r à  χαΟιχετεύσω vàr 
Ύ ιψ ιο τυ χ  ί'χα δια ιωχίϊ.η το  Κ ρά τος  τής Ύ μ ι τ έ -  
ρας Μ εγα .ίε ιό τη το ς , χαί δ ια γυ λά ττη  zi/r άμετρυχ  
Α υ τή ς  μ ε ) a  'οδω γ/ar εις α ίώ ι ας a t'ú ru r xa i μ έ 
χ ρ ι  υυι τελε ία ς . ’ 12 " Ι 'ψ ισ ζ ι  θ ε έ , γέχο ιτο  !  Α μήχ.

η Ό .ιω ς  γχω ρίση δέ ή Ύ μ ε τ ϊρ α  Μ ε γ α λ ιιό -  
τη ς  τή χ  εχ τα σ ιι . τής ειλ ικρ ινούς μου ευγχωμο- 
σύχης πρός τ ι/r ¡ύκλ ιΛ  Α υ τή ς  Μ εγ α λο π ρ έπ ε ια χ ,'

εύχομα ι r  άζιωθώ r à  έχζελέσω  'Υ ψ η λά ς  Λ ύ τ ή ϊ  
διαταγάς, xa tà  τ ο  έπ ιχ ίίμ ενόχ  μ ο ι χαθήχοχ πρύ^ 
τή χ  Y  μ ε ζ έ  p a r Μ εγα λειό τη τα .

*  Α ιύ  ¿τόλμησα rà  υποβάλω, Κ ρα τα ιό τα τε  
"Aral·., τή χ  εύχετιχήχμ ου  ταύτηχ έ.τιστο.έήχ εις- 
τους ,τόδας τού ¿χδόζου Ύ μ ω χ  θρυΠ/υ χαί ϋ.το- 
σημ ειο ΐμα ι δ π τω χ ό ς  χαί ¿Τά χ ισ τος θεράπωχ.

»  Α Β Α  Ε Α - Κ Α Α Ε Ρ ,

»  Υ ιό ς  του  Μ ε χ - 'Ε δ -  A i r  β,

’Ιδού καί ή πρός τόν υπουργόν
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»  Έ ζ ο χ ώ τ α τ ε  !

»  Ύ .τοΰ ά .ί.ίω χ  τά  βαθύτατα  σεδάσματά  μου  
προς τή χ  ύμετεραχ εξοχότη τα , προθυμοποιούμαι 
)ά  θέσω ϋπ ό>}ιχ αυτής ό τ ι ήζιώθηχ, ε'χ σ τιγμ ή  
εύ τνγεσ τά τη , χά δεχθώ με ταπειχογροσύχι/χ τήχ  
¿πιστυ./ήχ ώς χαί τό  βασ ι.Ιιχύχ  παράσι/μοχ, τό  
έπιχα-ίούμεχοχ τού  Σω τήρος , μ ε  τ ό  ύποΐοχ ή χρα- 
τα ιι ί  Β ασ ι.Ιιχή  Μ εγα .Ιειότης ηύδόχηαε χά τίμηση  
τό χ  τα π ε ιχόχ  αυτής θεράποχτα. Σ υ γ χ ρ ό ιω ς  δε  
ί.Ια όοχ  χαί τή χ  υπό ήμερομηχίαχ 21 Σ ε π τ ε μ 
βρίου 1860 έπ ιστοΛ ήχ τής ύμετέρας έθ,οχότητος, 
ή τ ις  έδ ιπ .ία ο ία οε τή χ  πρός αντήχ εύγχωμοσ ύχηχ  
μου, άψ ου εις αντήχ άχέγχωσα ό τ ι ήζιώθηχ τ ο ι -  
αύτης ύ^ η ΐή ς  τ ιμ ή ς  έχ μέρους τής χρατα ιάς Ε .Ι -  
.Ιηχιχής Βασι./ειας.

»  Α εχ  νπάρχουχ, έ ΐο χ ώ τα τε , έχγράσεις δ υ χ ά 
ρ ε  >αι χά άχταποχριθώσιχ ε ις  τή χ  ά π ερ ιόρ ισ τοχ  
χαί βαθυτάτηχ εΰγχωστοσύχηχ,ήχ μοί ίχ έπ χενσ  εχ 
ή άγαθότης τής Β α σι.ίικήσ  εύαρεσχείας, χαθ ό τ ι  
ή διαγωγή μου έχ  μέσω  τής βαρβάρου χα τα σ τρυ - 
ψής τή ς  Ααμασχού) δ ίχ  ύπερέβη τά  παρά  τή ς  
συχειδήαεώς μου έπιβα.1.1ύμεχά μο ι χαθήχοχτα, 
τύ  δέ δείγμα  τής έζόχου  χαί άπαραμί.Ι.ίου τιμής, 
ϋπερ μ ο ί άπεχεμήθη, δεχ έπροχα.ίέσθη βεβαίως 
άπύ τή χ  ιίζ ιό τη τά  μου , ά .ί.ό  ίχεχα  τώ χ  π ρά ζεω χ , 
σ ίτ ιζ ε ς  νπηγορεύθησαχ ε ις  έμε, ώς έχ τού αισθή
μ α τος  χαί ψι.Ιαχθρωπίας χαί τής γχώσεως τού θε- 
Τήματος τού  '  Υιβ ίστου.

»  Η  πρός τούς υπηκόους τού  Κ ρατα ιοΰ  Β α · 
σι.Ιέως τής Έ .Ι.ίά δ ος  χαί πρός τούς προστα τεύο
με'χονς τής Β ασι.Ιιχής Κυθερχήσεως συμπάθεια 
μου δ ίχ  π ροέρχετα ι μύχοχ άπό τά  προς αύτονς 
ίδ ιά βοχτα  αισθήματά μου , ά.Ι.ίά  χα ί ίχεχα  τώ χ  
ύποίωχ ύγεί-ίω  χαθηχόχτωχ ά π έχα χτι τή ς έμ π ι- 
στευ τιχής δ ιαχεχριμέχης γ ιΜ α ς , ή τ ις  μ ε έχόχει 
/ιέ τούς εχτίμους άχτιπροσώπους τής Έ ΤΛ ά δος  
έχ  Σ υ ρ ία , τού  τε  έζόχου  χαί σεβαστού Κυρίου 
Νιχο.έάου Κ α ιά ρη , προζεχου  τής Αυτού Μ εγ α - 
.Ιε ιό τητος χαί τού  έχ Ααμαακω π ρ ο ζε ι ιχον π ρ ά - 
χτω ρος Κυρίου Σ π ά ρ τα .ίη , οϋς σέβομαι δ ι ' £1 έ - 
χύαμησεχ αυτούς ό Κύριος άγαθά προτερήματα, 
άτιχα  εία ί μ α γχ ή τη ς  τώ χ  χα ρδ ιώ ), χαί π α ρ ισ τά - 
χουσι χατ ά ζία χ  τό χ  έχ  τή  άχατο.Ιή .ίάμποι τα

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 585

Έ Τ Τ η χ ικ ό χ  αστέρα . Α ιά  τα ϋ ϊα , 'Ε ζο χ ώ τα τε , ύ· 
μο.έυγώ τήχ  άδυχαμίαχ τώ χ  ¿κψράσιωχ τής  εν- 

γχωμοούχης μου , à J J à  δ ιακηρύττω  ό τ ι  ε ίμα ι π ρό 
θυμος έχ π α χ ι ί  χαιρώ rà  π ρ ο ζω  έργα  ευάρεστα  
εις  τόχ  ϋψ ιστοχ  χα ί-εις  τύ  Β ασί.ίειοχ τής ' Ε .ΙΤά - 
δος' θέ.ίω δέ δ ιά  τής εί.Ιιχριχούς πρός αυτό άψο 
σιώσεώς μου χά Λάθω θέαιχ ε ις  τά  γροχιχά τού 
Έ.έ.ίι/χιχαΰ Βασι.ίείου διά  τής αίωχίου πρός αυτό  
ε ΰγχωμοσυχης μου.

D "Οθεχ το .ίμ ώ  χά καθικετεύσω τή χ  Ύ μ ε τέ ρ α χ  
εΰμεχεστά ιηχ ’ Ε ζογό τη τα , jà  εύρεστηθή rà  ϋπο- 
δά.έη έχ χαιρώ ενθέτω , ε ις  τάς οτι.Ιόούαας Βα 
σ ιΤ ιχ ίις  θύρας τό  βαθύ οέοας, τύ  όιρει.ίόμεχοχ 

εις  τή χ  μεγα.Ιοπρεπή αύθεχτίαχ τού ' H γεμό
νος Σ α ς , χαθώς χαί τή χ  ίζ ο γ ο χ  εύγχωμοσ ύχηχ 
μου διά τάς ύψη.Ιάς χ ά ρ ιτα ς  τή ς  Α ύ τού  Μ εγ α 

λειότητας.
»  ' Εχόχω  δε πρός τά ι Υ μετέρας δεήσεις χαί 

τά ς  ίδ ιχάς μου ε ις  τό χ  Παχτι.δύχιιμοχ ίίο ιη τή χ  
τοΰ  Κ όσμου  όπω ς δ ιαψ ο.ίά ττη  χαί στερεό)'!/ ε ις  
αίώχα τό χ  άπαχτα  τό  ' Ε.ίΤηχιχόχ Βασί.ίειοχ, τό  
προοτα τούοχ τή χ  ανθρωπότητα, χαί έργαί,όμεχοχ 
ύπερ τής ειρήχης χα ί τής χ ο ιι ής εύδαιμοχίας τώ χ  
.ίαώχ.

® Ή δ η  δέ ε ις  π ισ τοπ ο ίησ ιχ  τής εί.Ιιχριχούς 
ψιΤίας μου, χαί τής ¿ (όχου  ύπο./ήιβεώς μου  υπέρ 
τή ς  δόζης τ ι ς  ενμεχεστά της Ύ μ ε τέ ρ α ς  ’ Ε ζο χ ό - 
τη τος , παρακαλώ χά δεγθή εύμεχώς τήχ  εχψρα- 
σ ιχ  τής πρός Α ν τή χ  ίδιαΓ.ούσης ευγνωμοσύνης 
τοΰ διατε.έοΰχτος ήδη ύπύ τή χ  ί ζ ο γ ο χ  προστα 
σ ία ν  Τ η ς ' όθεχ έχόμισα χαθήχόχ μου χά γράψω  
πρός Λ υ τή ν  τήχ  παρούσαν επ ισ το λή ν  μου , χαί 
χά καθικετεύσω τό χ  "Υ ψ ισ το χ χ ό χ  ό χ τα π η γή χ  τώ χ  
ο ίχ τιρμ ώ χ , ϊχ α  διαγυ./άττη è r  υγεία  χα ί μαχρο- 
β ιό τη τι τό  Οιαχεχριμέχοχ άτομοχ τή ς  Ύ μ ε τέρ α ς  
Έ ζο χ ό τη το ς ' ύποσημειοΰμαι δέ, ό ευχέτης τής 
Ί 'μ ε τ έ ρ α ς  ’ Εχδυζύτητος.

»  Ό  Α Β Α - Ε Α - Κ Α Α Ε Ρ

9 υιός τοΰ  Μ έ χ . Έ . Ι .  Αήχ. »

Α1 Γ Π Α Ι Κ Ε Σ  Τ Α  Α Ϊ Σ Ε Ι  ( ο .
Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Ή  βάρβαρος κοινωνία.
—οοο—

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟ.Ν.

A t  γνχαϊκες τής Γαλατίας.

Α '.

Γαλατική φυλή.
— ΟΟΟ--

lliitp ív  ¿τι τά έπιχρατέστιρον οτοιχίϊον τ&0 λαοΰ 

(I ) Ί ϊ ι  f  A l ik r ·  Κ ι .

τών βρετανικών νη'των καί τ?,; εύρείας χώρας τχς 
όριζομέντς υπό τό ;  Οαλάσσν,ς, τώ ν Αλπεων, τώ ν Πυ
ρηναίων καί τοϋ 'Ρήνου καί καλουμέντις Γαλατίας, 
r,v τό  Γαλατικόν' καί δμω; οί Γαλάτα ι δέν συνεκρό- 
τουν, ώ ;  ουνηήί)ω; ΰποθέτομεν, σώμα πεπυκνωμε’νον. 
ΐίξ εναντία; καί δύο άλλα φύλα, τό  τώ ν Γάλλων 
καί τό  τών Κίμβρων, ί,ταν μεταξύ αύτών. Λλλά καί 
οί Κ,ίμβροι ΰποδιγ,ρούντο εί; δύο, εί; Κίμβρου; έκ τής 
πρώττ^ εισβολή; μεμιγμένον; μετά Γάλλων, καί 
εί; Βέλγα; καί Κίμβρου; εκ τής δεύτερα; 14). Δ ιε- 
ξοδικαί καί ζω/,ραί σοζ/,τήτεις έγένοντο έν τοΐςκαΟ ’ 
ήμά; χρόνοι; ϋπό τώ ν εθνογράφων περί τής καταγω 
γή ; τών Κίμβρων, τών μέν Γάλλων ταύτιζόντων έν 
γενει αύτού; μετά τώ ν αρχαίων Γάλλων, τώ ν  δέ 
Γερμανών άςιούντων βτι άνήκον εί; τήν γερμανικήν 
φυλήν' ή περί τούτων έρευνα δέν είναι άναξία σή- 

| μερον, δ τε  πιθανόν ή Γαλλία καί ή Γερμανία νά 
έρίσωσι περί τή ; άριττερά; όχθη; τού 'Ρήνου'διότι τό 
ζήτν,μα τώ ν ουσι/.ών ορίων δέν είναι άλλότριον τού 
φυλετικού. Οί μέν Γερμανοί διϊιχυρίζονται οτ·. τό  
γεωγραφικόν οριον τή ; Γαλλία; είναι τό  Ούόγετον 
όρος, οί δέ Γάλλοι ό'τι πρέπει νά παραταθή μέχρι 
Ι’ ήνου. Σήμερον υπό πάν πρόβλκμα έθνογραφικόν 

κρύπτονται σπουδαιότατοι πολίτικα! δύσκολίαι, καί 
πολλάκι; συγγραφεύ; ούτινο; τήν άζίαν δεν έκτιμώ- 
σιν οί πολλοί, δύναται νά άπονείμη εί; τά έθνος 
πρό; 8 αισθάνεται συμπάθειαν άξιολογωτέρα; ύπνιρε- 
τ ία ; ή έμπειρο; στραττ,γό; καί διπλωμάτης έγκριτος.

Β .

Γαλατία  καί Γαλλία.

0  Κ . Φαλμεράγερ καί 6 συντάκτη; τή ;  έφημερί- 
δος τή ; Αύγούστη; οϊτινε; άμφισβητούσι τί,ν κ α τα 
γωγήν τώ ν Ελλήνων, θά έπραττον σοφώ; εάν πε- 
ριήοχοντο τήν Ελλάδα καί έμελέτων τόν λαόν μετά 
τή ; απροσωποληψία; ν,ν χορηγεί ή άληθώ; γαλήνια 
καί μεγαλοπρεπή; έπισπήμη. θ ά  άνευρισκον άνευ 
δυσκολία; πάντα; τού; κυριωτέρου; χαρακτήρα; 
περί ών ώμίλησαν οί άρχαίοι συγγραφείς. Τούτο βέ
βαιοί είλικοινώς καί ό Κ. Αβού, οότινο; ή μαρτυρία 
δέν είναι ύποπτο; (2 ). Επίση; εύρίσκομεν σήμερον 
παρά το ϊ; Γάλλοι; δλα; τά ; κλίσεις τών Γαλατών. 
ων τήν θαυμασίαν περιγραφήν κατέλιπεν ήμϊν ό 
Καίσαρ. ΝαΙ μέν αί ρωμαϊκοί, φραγγικαί, γέρμα- 
νικαί καί άλλαι έπιδρομαί παρήλλαξαν τόν πρώτον 
τύπον, καί έκαστος Γάλλο; δέν έχει τό  υψηλόν ανά
στημα, τήν λιυκήν οψιν, τού; κυανού; όφθαλμού; 
καί τήν ξανθήν καί ΰπόφαιον κόμην, ώ ; περιγράφει 
Διόδωρο; ό ϊικελ ιώ τη ;' άλλ’ ή ψυχή τού ίΟνο-ν;

(1 ) Ό  Kci' sjc (Πολίμοι Γαλατίας, Β ιί. A‘ , Κις>. V . ' ,  λ ίγ ε · 
ϊ τ ι  ct Β ίλγαι Jicfcpov τω ν  Γάλλων κατά τή ν  γλώοοαν, τ ΐ  

ή :η  χαί τ .ΰ ς  νόμους' το ια ΰ τ« ίίό ξα ζον xa l οΐ Έ λληνες · *!?< 

Στράβ. Βι£λ. Δ '.
(?) Grice conicmporaine. Ch. 11, jvopol.ilion de U Gric», 

ί o Ol "Ελληνες Uv ιΐναι Σλαϋςι. u
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δέν μετεβλήθη. Τολμηρός, φιλοτάραχος, ακάθεκτος, 
δραστήριος, συμπαθής, φίλος ένθερμο; του πολέμου 
καί τού λόγου ό Γαλάτης, καταφέρεται έ τ ι  καί νύν 
πρός τάς διχοστασίας αϊτινες, καί τοι άνδρείον, πα 
ρέδωκαν αύτόν τ ω  Καίσαρι' τό  στρατιωτικόν αυτού 
πνεύμα εϋκόλως παρεκβαίνει εις μανίαν φιλόμαχον" 
σώζει δέ την πάλαι ροπήν πρός τήν θεοκρατίαν,άγνω
στον τή άοχαία Ελλάδι καί Ιταλία , ροπνιν ή τι; ύ- 
πήρξεν ή δύναμις τής θρησκείας των Αρυϊδών, ΰπη- 
γόρευσε τάς σφαγάς τού Αγίου Βαρθολομαίου καί 
τάς δρακοντιάδας ( I ) ,  καί παρέδωκεν έπί τώ ν καθ'ή- 
μάς χρόνων ττ,ν αγωγήν τής νεολαίας εις τούς Ιη 
σουίτας καί εις τά  αναρίθμητα μοναχικά τάγματα 
άηνα, ευπειθή εις τάς έκ Ρώμη; οδηγίας, ταράτ- 
τουσι τήν ιταλικήν άνεξαρττ,σίαν ώς καί τήν τής α
νατολικής χερσονήσου, καί σπείρουσι πανταχοϋ τήν 
διχόνοιαν, χάριν τής περιφιλαΰτου εξουσίας ήτις έ- 
κρήμνισεν είς τήν άβυσσον, όΟεν ανακύπτει μετά το- 
σούτων αιώνων αγώνας καί πόνους, τήν άλλοτε ί- 
σχυροτάτην Ιταλίαν.

Àλλ ’ ό πολιτισμός, καί τοι διατηρήσας έν Γα
λα τία  τά ς  αρχαίας ταύτας ιδιότητας καί κλίσεις, 
ήλλοίωσεν όμως κατά πολύ τάς γαλατικές έξεις. 
Α:ν όμιλώ περί τής Μασσαλίας καί τώ ν άποικιών 
αύτής, δλως έκπολιτισθεισών πρό τής ρωμαϊκής κα- 
τακτήσεως' άλλ’ άν Φωκαεύς τις έδύνατο ώς πάλαι 
να ϋπάγη νά πωλήση τούς οίνους τής Προβηγκίας 
είς τά  ένδότερα τής Γαλατίας, θά εϋρισκε πολλήν 
μεταβολήν.

Είς τήν εύρυχωροτάτη,ν χερσόνησον την καλουμέ- 
νην Λρμορικήν, είς τά  χωρία τών Κουριοσολιτών, τών 
όσισμίων καί τώ ν 'Ροδόνων θ’ άκούση όμιλουμένην 
Ι τ ι  καί νΰν τήν γλώσσαν τώ ν  Κ ελτών, θά ίδη τού; 
χωρικούς κομοτρορούντας καί τήν γαλατικήν φέρον
τας άναξυρίδα (2 ', καί έκ τών προλήψεων, τώ ν μύ 
Οων καί τής δημοτικής ποιήσεως 0’ άναγνωρίση πε- 

φισωθείσας εναντίον καί αύτών τώ ν θριάμβων τού 
χριστιανισμού τάς αρχαίας τών Αρυϊδών δόξας. 
Ταύτα πάντα άποδεικνύει ό Κ . Emile Sjuvcstre έν 
τοΐς περιέργοις αυτού συγγράμ.μ.ασι περί τώ ν νομών 
τής άρχαίας Βρετανίας. Αλλ’ ή Γαλατία έδιδάχθη 
παρά τής Ελλάδος τήν καλλιέργειαν τής άμπέλου, 
καί σήμερον έ τ ι άποτελούσης τόν κυριώτατον αύτής 
θησαυρόν' άλλα πόλεις μεγάλαι καί εύδαίμονες άνη- 
νέοθησαν άντί τώ ν πρό τού Καίσαρος άμορφων' άλλ 
είς τούς άγρούς, οίκίαι όπου επικρατεί φιλοπονία καί 
ειρήνη διεδέχθησαν τάς στρογγυλά; καλύβας, παρά 
τά  προπύλαια τώ ν όποιων προσεπατταλεύοντο αί κε- 
φαλαί τών εχθρών καί τά  φονευθέντα θηρία. Ο Στρά
βων καί Διόδωρος ό Σικελιώτης, καθό τρόφιμοι άμ-

[1 ) Dragonnadc«. Οϋτω ύνομάχβηταν αί AoSvfiixov τού 
ΙΔ ’ (168S) x trri τω ν  Αιαμαοτυρομένων γενόμ.να: χχχώσεις 

-π ί Ινόπλων σ :ρ χ τ ιω τ»ν  τώ ν  χχλουμένων «  Λρχχόντω ι » . Σφχ- 

γ*1 SI τ  ΰ ‘Αγ. Βχρδ.λομχίου χαλούνται, ώς γνωστίν, α! κατ' 

ίν . ιλ ή ν  τή ;  Α ικατερίνη; τώ ν  Μιόιχων χαΐ Καρόλου τού θ ' è- 

νεργν.βε'σαι τήν ήμίρχν xxV ήν ϊω ιτά ζε το  6 άγιος ουτο; ( ϊ ί  

'Αύγουστου 1372) χατά τώ ν  Διαμαρτ-ρομένων ίπίστ.;. ΠΑΝ Δ.
(2J Πλατείαν, καί χατ:.5αίνουσ'αν μέχρι γονάτων.

' φότεροι τού ελληνικού πολιτισμού καί άλλα έχοντες 
έθιμα, ΰπελάμβανον τά  κελτικά χωρία άντί νεκροτα
φείων. Καί όμως ό Στράβων, τόν φιλοσοφικόν έχων 
νούν τής φυλής αύτοϋ, έμάντευσε Οαυμασίως τό  μέλ
λον τής Γαλατίας είπών δτι, ή θεία πρόνοια άνύ- 
ψωσε τά  όρη, συνεπύκνωσεν αύτά καΐ,διεύθυνε τά  
ρείθρα τοσούτων ποταμών, ΐνα καταστήση τήν Γχ-; 
λατίαν τήν άνθηροτέραν χώραν τού κόσμου.

Γ \

Κ α τά ττα τις  τώ ν γυναικών της Γαλατίας.

01 Ελληνες καί οί Λατίνοι έπαινούσιν έκ συμφώ
νου τό  κάλλος τών γυναικών τής Γαλατίας, τήν λευ
κότητα τής οψεως, τό  ϋψος καί τήν κομψότητα τού 
άναστήματος αύτών (1 ) ' άλλά καί τοι τοσαύτα έ- 

ούσα; θέλγητρα, μετεχειρίζοντο δμως αύτάς οί άν- 
ρες μετά της τραχύτητος έκείντ,ς, ή’τις είναι προφα- 

νέστατον σημ.είον τής νηπιότητο; τών έθνών. Καί 
τωόντι, δσω πλέον ή κοινωνία είναι πεπολιτισμένη, 
τόσω μάλλον οί άνδρες φέρονται επιεικώς, φιλοκαγά- 
θως, εύμενώ; πρός τό  άσθενέστερον φύλον. Καί έπ ’ αύ
τών τώ ν χρόνων τού Καίσαρος, δτε δηλαδή ή Γαλατία, 
χάριτι τής έπιρροή; τής Μασσαλίας καί τής γείτονος 
Ιταλίας, είχε προοδεύσει κατά πολλά, ό σύζυ
γος είχε δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπί τής γυή 
ναικός ώς καί έπί τώ ν  τέκνων αυτού' οί δέ πλούσιοι 
ήσπάζοντο τήν πολυγαμίαν. Εάν τις σύζυγος άπε- 
θντ,σκεν αίφνης ή έγίνετο θύμα ασυνήθους νόσου, αί 
γυναίκες αύτοϋ έβασανίζοντο' καί έάν ένεκα τής α 
ποτρόπαιου ταύτης διαδικασίας προέκυπτέ τις υπο
ψία έναντίον αύτών, κατεδικάζοντο είς πολύ «ρρικω- 
δέστεοα βασανιστήρια, καί έπί τέλους έκαίοντο (2 ). 
Α ί δικαστικαί δοκιμασίαι, αϊτινες έμόλυναν τόν με
σαίων χ τής καθολικής Ευρώπης, ησαν γνωστα ί πρό 
πολλοϋ είς τινα μέρη. Παρά τ ισ ι τώ ν βελγικών λαών, 
οσάκις σύζυγο; συνελάμβανεν υποψίας περί τής πί- 
σ τεω ; τής γυναικά; αύτοϋ, έρριπτεν είς τόν Ρήνον 
τό  νεογνόν' έάν δε ή σανίς έπέπλεε, τό  παιδίον ί -  
θεωρεϊτο γνήσιον (3 ). Ελλην τις ποιητής, ού τίνος α 
γνοείται τά όνομα, όμιλεϊ μ ετ’  άγανακτήσεως περί 
τού άποτροπαίου τούτου έθίμου (4;.

«  θχρσχλόοι Κελτ&Ι ττοτσμώ ζηλήμονι 'Ρτ,νω 

τέκνα ταλαντεΰουσι, καί ού πάρο; ιΐσ ί τοχή ι;, 

πρ!ν ττάϊν άΟρήσωσι λελουμένον ύ ϊατι σιμνώ. 

σ ίώχ  γάρ ηνίχα μητρύς όλ'.οόήσί) διά κόλπων 

νη“ ίαχος πρώτον προχέει δάκρυ, τόν μέν άείρχς 

οϋτός ίπ ’ άσπίδι Οήχεν έόν πάϊν, οΰδ’ άλεγίζιι. 

ούπω γάρ γενέτκο οέρει νόον, πρ'.ν γ ’  έσαβρήση, 

χεχ ιμένον λου.οοΤσιν έλ ίς ζιγά  μσυ ποτχμοϊο-

(1 ) ΓυνχΤχχς ϊχ -.ντε; εύειδε";. ΙΔιόδ. Σ·.χ:λ Β-.β. Ε '.) Κ χ λλ ί-  

στος. (\\0/)v. Βιβ. Ι Γ ,  χεο. ή .) Ά μ . Μαρχελ. B if .  ιέ. χειρ. 12.

(2 ) ΚαΤσχρ, πόλεμος Γαλχτώ ν, Βι5λ. σ τ ', χε?. 19.

(3 ) Ί ο ν λ .  ό χ ιραδ . Έπ-.στ, ιέ. πρός τδν  βιλόσορον Μάςιμον. 

( ί )  Ί δ ί  Aulbol. Grsera. Edil. sierool. lom. 1. U ps. 182J

h  τοΤ; έπιδειχτιχοΤ; έπ ιγρτμ μ*:; § .  123. σελ. 8 " .
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ή  δ ΐ μετ’  είλήβίΐσν έπ ' ίλ ιεσ ιν  ίλ γο υ ; εχ ιυ σ ι 

μήτηρ, εί χ» 1· " »ιό δ ς  άληδε* οίδε τοχή ι. 
έχδέχιται τρομέουσα, τ ί  μτ,σετα· άστπτον δίωρ ι>.

Κ ατά  τά  μέσα τής πρώτης έκατονταετηρίδος πρό 
Χριστού, τά  άγρια ταύτα έθιμα παρηλλάγησαν κατά 
πολλά' ή  προίξ, ήτις είναι ή βάσις πάση; νομοθε
σία; δικαία; καί λογική; άφορώστ,ς την συμβίωσιν, έ- 
θεωρείτο έν γένει σεβαστή, καί ό σύζυγος μετά τόν ι 
γάμον παρακατέθετε ισάξιον τίμημα, όπως τά  εξ 
αύτών κέρδη φυλασσόμενα κληροδοτηθώσι τ ώ  έπι- 
ζήσοντι ( I ) .  Α ί γυναίκες εϊχον τινά έξουσίαν έπί 
τώ ν  υιών μέχρι τής εφήβου τούτων ηλικίας' άλλ ή  

άγωγη ην άληθή; επιστήμη, ήτις κατά τού; πρώτου; 
χρόνου; δέν έξετείνετο πέραν τής πεοιθάλψεω; τού 

σώματός.

Δ ’ . ·

Ίέρειαι.

Γνωστόν πόσον μέγιστα ησαν έν Γαλατία  τά  προ
νόμια τής θεοκρατίας ήτις, δπως καί ή άοιστοκρα- 
τ ία  είχεν απόλυτον έξουσίαν, ήν μετά σειράν άγώ- ι 
νων άπώλεσαν άμφότεραι αί τάξεις αύται. Ε
πειδή δέ κατετάσσοντο καί γυναίκες είς τό  τρο
μερόν τάγμα  τών Αρυϊδών (2 ), ύπετέθη δ τι εί- 
χον καί θρησκευτικήν ενέργειαν πολύ άνωτέραν τής 
τώ ν έλληνίδων ίερειών, ένώ τά  τών Αρυϊδών, ώ ; καί 
τά  τώ ν Βραχμάνων της Ινδίας καί τού βουδικοϋ 
Λάμα καί τών καθολικών 'Ρωμαίων, άπετέλουν το · 
σοϋτον άδυσώπητον καί άκαμπτον ιεραρχίαν, ώστε 
αί κατώτεραι τάξεις ησαν παθητικά όργανα μυστη
ριώδους τινός ίδέα: μάλλον πολιτικής ή θρησκευτι
κής. Αί ίέρειαι τώ ν Αρυϊδών, είτε μάγοι ησαν είτε 
προμάντεις, ούτε τών προνομίων άλλ ούτε τής τ ά ·  
ξεως ,τών Ιερέων μετείχαν. ΐίξ έναντίας, άντί τής χο- 
ρηγουμένη; πρός τάς γυναίκας Ιεροσύνης, έπεβάλλοντο 
αύταϊ; όροι άποτρόπαιοι καί παράλογοι' καί ποτέ 
μέν ύπεχρεοϋντο νά έκφαυλίζωνται ύπό τού θέλον
τας νά μάθη παρ’ αύτών τά  μέλλοντα, ποτέ δέ νά 
μένωσιν επί πολύ εί καί διά παντός άγευστοι γάμου, 
άλλοτε δέ καί νά παρευρίσκωνται γυμναί είς νυκτε
ρινά μυστήρια, δπου έχουσαι τά σώμα μέλανι βεβαμ- 
μένον, τήν κόμην άτάκτως κατακεχυμένην, καί ώ ; 
φρενόλτ,πτοι σείουσαι δάδας, έφαίνοντο άληθεϊ; Εύμε- 
νίδες (3 ). 0  δέ Στράβων βέβαιοί δ τι αί ίέρειαι τώ ν 
Αρυϊδών ησαν υπόχρεοι νά πράττωσι φόνον κατά 
τινα ένιαυσίαν τελετήν, καταδεικνύουσαι ουτω ώ ; 
διά συμβόλου τό  δόγμα τώ ν Αρυϊδών, παρεμφέρον 
ίκανώς πρό; τόν πανθεϊσμόν τού Πυθαγόρου καί τών 
Βραχμάνων. Τά θηριώδη καθήκοντα άτινα έκπλη- 
ροϋσιν ενίοτε, καθιστώσι πιθανώτατα τά  λεγόμενα. 
Ιέρειαι πολιότριχες, λευχείμονες, λεπτότατον ένδυμα

(1 ) Kaîaxp, πόλ. Γολα τώ ν, Βι6λ. Σ τ" , K t? . 18.

(2 ) "Α.δρωποι cpjô;. Διόόωρος 3έ ό Σ  Χ ίλ ιώ τη ; (Βι6λ. Ε ) β- 

νομάζςι «ύ τ où; «  Φιλοπόφ >υς χαϊ θεολόγον;. »

{3 ) Πλίν. Φ ν » .  !τ:ο ρ . Β.β. ΚΒ’ , x ts . 2 . -  Τάχ. Spov. Ε ιό. U '.

καί ζώντ,ν χαλκήν φοροϋσαι, καί γυμνόποδε; συνε- 
ξεστράτευον μετά τώ ν Κίμ,βρων, έλαιμοτόμουν τούς 
αιχμαλώτους, καί έποιοϋντο μαντείας έκ τού προχεο- 
μένου αίματος' άλλαι δέ και διασχίζουσαι αυτούς 
έσπλάγχνευον προφητεύουσαι νίκην το ι; οίκείοις { I  ). 
Παρά τοι; Γάλλοι; τό  άπεχθές τούτο καθήκον έξε- 

πλτφοϋτο ύπό τώ ν άνδρών.
Προμάντεις δμοιαι πρό; τάς τών Αρυϊδών έκά - 

θτ,ντο έπί τώ ν βαθυκυμόνων άκτών τής Αρμ.ορικής' 
ά δέ Πλούταρχος όμιλεϊ φρίσσων περί τών κ α τα γω 
γίων εκείνων τής βαρβαρότητος καί τής δεισιδαιμο
νίας, καί διηγείται ό τι ξένοι έλθόντε; είς τινα  τών 
νήσων τούτων, άπεδιώχθησαν ύπό τώ ν άνεμων, 
τώ ν  κεραυνών καί υπό τρομερών οπτασιών. Αύτοί οί 
έγχώριοι ναυτικοί ήρχοντο πρός αύτά; μετά τρό 
μου. Βλέπομεν δέ έκ τού πανικού φόβου τού κυριεύ- 
σαντος τώ ν Γαλατών κατά τή ν πολιορκίαν τώ ν  Δελ
φών δτι, εί καί ήξίουν δ τι ¡là ri/r z t)r χ α ζά χ τω σ ιΐ' 
του oi'parob (2 ) έφοβούντο, δμως ειχον καί αύτοί 
θρησκευτικά; δεισιδαιμονίας ώ ; καί οί λοιποί τών 
λαών. ίσως ό βωμός τής Πυθία; άνεκάλεσεν είς τήν 
μνήμην τών άγριων άλλ ευπρόσβλητων τούτων ψυ
χών τάς έννέα άδελφάς, αϊτινες έχρησμοδότουν έν τή  
άρμορική νήσω Σένη (3 ).

Ε\

Γ α λ λ ε λ λ η ν ίδ ε ς . —  Χ ιομ άρα  καί Κ ά μ μ α .

Û έπικρατεστέρα άρετή τώ ν γυναικών τής Γαλα
τίας ή το ή άνδρία' ησαν άληθείς συμπολίτιδες τής 
Ιωάννης Hachette, Μαργαρίτης d' Anjou καί τής 
Κ . 'Ρολάν. Καί ύπό τόν ουρανόν δέ τής ήδυπαθοϋ; 
Ασίας δέν μετεβλήθη ή γενναία αύτών φύσις. Γ νω 
στόν δ τι ή άσιατική Γαλατία είχε κατακτη,θή ύπό 
τών Κιμβρογαλατικών φυλών, τώ ν Τολιστοβοΐων, 
τών Τεκτοσάγων καί τώ ν Τρόκμων, κυβερνωμένων- 
ύπδ τετραρχών ώ ; καί οί άποικοι Ελληνες' δτε δέ 
έκηρύχθη πόλεμο; μεταξύ Αντιόχου καί 'Ρωμαίων, 
ό βασιλεύς τής Συρίας είχε μετά τών στρατευμάτων 
αυτού καί συμμάχους Γαλάτας. Πρό τής έν Μασσα
λία μάχης χίλιοι έ ξ  αύτών, τολμηροί ώ ; ό  Μάρκο; 
Βότσαρης, ώρμησαν κατά τού ρωμαϊκού στρατοπέ
δου, έξύβρισαν τόν ύπατον, καί διαταράξαντες τά  
πάντα έπανήλθον ήσύχω; ε ϊ ;  τά ς θέσεις αύτών (4 ). 
Εκ τούτου αί λεγεώνες άνεγνώρισαν τόν άρχαίον έχ- 
Ορόν τής Ρώμης. Μετά τήν έν Μασσαλία νίκην ό 
Μάνλιο; προσετάχθη ύπό τής Γερουσίας νά ποοσβα'- 
λη τούς Γαλάτας, πρώτον αρχηγόν έχοντας τόν 
όρτίαγον, 8ν Ελλην Ιστορικός, ό Πολ'ύβιος, έγνώρισεν 
έκ τού πλησίον, Ιχοντα φρόνημα γενναίον, πολλήν 
σύνεσιν καί πολλήν ευγένειαν περί τούς τρόπους, καί

(1 , Στρά6. Βι6λ. Ζ'. ?. 3.
(2 ) Τοιαύτην άπόχριοιν είχον δώχει πρό; Ά Μ ξχνίοο/  -·όν 

Μίγαν.
(3/ Τή σήαερον χχλουμέν^ lie  de Saia.

(4 )  Τ ίτ. Δ ί6 . Βιβ. ΑΖ·, χιψ. 18.
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άνδρίαν ΰπερτέραν τ ι ;  των συμπολιτών αύτού. Καί 
ή  Χιομάρα S i ήτο περιώνυμο; διά τε  τήν άνδρίαν 
χαί τ6 κάλλος' παρηκολούθησε τόν σύζυγον αυτής 
εις όλυμπον, όπου Sιβύθυνεν ώ ; ανώτατο; αρχηγό; 
τήν άμυναν τώ ν ιδίων συμπολιτών, καί μετά την 
ήτταν του γαλατικού στρατού έπεοεν εί; χείρα; τών 
Ρωμαίων. Α ί αιχμάλωτοι άνετέθησαν εί; τάς φρον

τίδα ; κεντυρίωνο; άκο'άστου, δστι; μη κατορΟώ- 
σαε νά δελεάσνι άλλως την ώραίαν Χιομάραν κα· 
τέφυγεν εί; τήν βίαν. Αυτό S i  άγανακτήσασα ύπε- 
σχέθη αύτώ πολύ χρυσίον εάν απελεύθερου α .τν,ν. 
Επειδή δέ ό κεντυρίων έμελλε νά λάβν, τά  χοή 
ματα κατ’ ίδιαν δ ιότι έπώλει τν,ν Χιομάραν μυστι 
κώ;, αυτή προέτρεψε τού; δύο κομιστά; γαλατιστί 
όμιλήσασα νά φονεύσωσιν αύτόν. Τούτου δε φονευ- 
θέντο; έλαβε τήν κεφαλήν, περιεκάλυψεν αύτ/,ν διά 
τού ενδύματα; καί έδραμε πρόι τόν σύζυγον, δ τ ε  δε 
ό όρτίαγος ήλθε πρό; αυτήν, έρρ'.ψϊ πρό τών ποδών 
αύτού τ-ήν κεφαλήν τού αχρείου είπούσα' ο Δέν θά 
καυχν,θώσί ποτε δύο άνδρε; ότι μέ π.ριέθαλψαν. » 
ύ  Πολύβιο., δστι; συνδιελέχθη μ ετ’ αυτή: εις τά ; 
Σάρδει; έθαύμασε καί τόν νοϋν καί τήν αγχίνοιαν καί 
τήν ψυχικήν άνδρίαν αύτής.

II νίκη τών 'Ρωμαίων ν,λλοίωσε τά  ήθη τή ; Γα 
λατία ;, καί ταχέως αί Γαλλελληνίδε; ήγάπησαν 
τ-ήν πολυτέλειαν' ή πορφύρα αντικατέστησε τόν σά 
γον' ό χαρακτήρ όμως τώ ν γυναικών έτήρησε τήν 
ιδίαν αύτού δραστηριότητα. II ιστορία τής Κάμ 
μας ήν διηγείται ό Πλούταρχος, έχρησίμευσε τώ  
καΟ ήμάς Ίυ^ρηνώ ποιητή Μοντανέλλη ώς ύπόΟεσι; 
τραγωδίας, καθ ήν ή όνομαστή Κ. 'Ριστόρη, ήν 
εϊδον εσχάτως έν Φλωρεντία ύποκρινομένην τήν ¡ου- 
δήθ, κατέκτησε. καί νεας δάφνας.

II Κάμμα, νέα καί ωραία ιέρεια τής Αρτέμιδο; 
νυμφευθείσα τόν τετράρχην Σ.νατον, ένέπνευσε το- 
σούτον έρωτα πρός τινα συγγενή αύτού Σίνοουξ 
τοΰνομα, ώστε καί νά δολοφονήση αύτόν διενοήθη 
ό έρών' επειδή δε ήτο καί πλούσιος καί ίσχυ 
ρός, εΰκολον ήτο ν αποφυγή τήν τιμωρίαν τού νό - 
μου' έκέρδησε δέ έπιτηδείως καί τών συγγενών 
τής Κάμμας τήν σύμπραξιν' αύτη δε μή άντε 
χουσα πλέον εις τά ; αδιάκοπου; προτροπάς καί 
πιέσεις τού Σίνορυς καί τών συγγενών, είπεν δτι 
συγκατατίΟεται νά νυμφευθή αύτόν καί νά λησμο
νήσω τό κακούργημα. Τήν ημέραν δέ τού γάμου, 
κρατούσα κατά τό  έθος έν τ ώ  ναώ τής Λρτέ- 
μιδος φιάλην πλήρη οϊνου, έποιήσατο κατά πρώ
τον σπονδάς, έπιε μετά ταύτα  έξ αύτής καί προσέ- 
φερε τό  λοιπόν πρός τόν Σίνορυξ, δστι; έρρόφη- 
σεν αϋτό. Τότε ή Ιέρεια, ακτινοβολούσα υπό εν
θουσιασμού, έτεινε τά ; χείρας πρό; τήν θεάν, καί 
άνεφώνησεν έντύνως' ο Ευχαριστώ σε, θεά, δ τι με 
ήξιωσα; νά έκδικήσω έν αύτώ τ ώ  ναώ σου τόν θά
νατον τού συζύγου μου, ένεκα εμού δολοφονηθέντος.
II δη δέ ςίμαι έτοίμη νά καταβώ πρός αύτόν εις τόν j 
άδην. Σύ δέ, Σίνορυξ, πάντων τώ ν ανθρώπων κα- 
κουργότερε, είπέ πρό; τούς περί σέ νά σ ' έτοιμάσωσι 
σινοόντ.ν χαί τάφον, διότι το-.ούτον παστόν σοί πα-

ρεσκεύασα. »  Ral όρμήσκσχ ένηγκαλίσθη τό  θυσια
στήριον, ούδ' άφήκε πλέον αύτό μέχρι τελευτής, ό  
αναγνώστη; ένόησεν δτι ή φιάλη περιείχε δηλητήριων.

I

Σ Τ .
I

Άνδρία τών γυναικών τ^ς Ε λβ ετ ία ;

καί τώ ν Κίμβρων. * ·

Ενώ δέ τό  επιχειρηματικόν πνεύμα τώ ν Γαλατών 
έφερεν αύτού; εί; τήν Ασίαν, τήν Ελλάδα, τήν Ισπα
νίαν. τήν Ιταλίαν, είσέβαλον πολλφας εις τήν 
χώραν αύτών φοβερά στίφη, άγωνιζό < ενα νά κατα- 
κτήσωσιν αύτήν. II άξιολογωτέρα δέ τών επιδρο
μών τούτων ύπηρξεν ή τών Κίμβρων, οιτινες έμει
ναν πέραν τού 'Ρήνου (1 ) εις τήν Κιμβρικήν χερ
σόνησον καί εί; τήν παρακειμένην χώραν, καί έ- 
νωθεντε; μετά τευτονικοϋ τινο; έθνους συνεκρότησαν 
φοβερόν στρατόν έκ 300,000 άνδρών. Οί Κίμβροι 
καί οί Τεύτονες, τούτο το  όνομα δίδεται α ,το ί; 
συνήθως, Ιφερον μεθ’ εαυτών τά ; γυναίκας καί τά  
τέκνα έ τ ί  αμαξών. Αναχωρήσαντε: έκ τώ ν παρα
λίων τής Βαλτική; μετά τε ιε τε ί; επιτυχίας καί 
δ/,ώσεις είσέβαλλον εί; τάς ελβετικά; κοιλάδα;. Λ ί 
έξ φυλαί αί άπαρτιζουσαι τόν έν Ιίλβειία κατοι- 
κούντα γαλατικ-.ν λαόν ένωθεϊσαι μ ετ’ εκείνων έξε'- 
τειναν τά ; άρπαγάς αύτών μέχρι Γαλατία; καί με - 
χρις αύτή; τή , Ισπανία;. Μόνο; δέ ό Μάριο; κατώρ- 
Οωσε νά άναχαιτίσ-ρ τόν χείμαόόο/.Év Ϋδάτοι; Σεςτίοις 
(Λίξ.·συνεκροτήθη μάχη, ή τ ι; εμελλε ν’ άποφασίσρ περί 
τή ; τύχη; τή ; Δύσεω;. Καί πρώτον μέν συνεπλάκη 
ή τών Αμβρώνων έλβετική φυλή ( I ) μετά τώ ν ρω 
μαϊκών λεγεώνων' νικηθεϊσα δέ κατεφυγεν ε ί; τό 
στρατόπεδον τών Τευτόνων, καταλείψασα τοϊς νίκη- 
τα ϊ; τά ; άμάξαςέφ ών ήσαν αί γυναϊκε; κα ίό  θησαυ
ρό; αύτών. Αυτά·. δμω; όπλισθείσαι μετά πελε'κεων 
καί ςιφών παρετάχθησαν πρό τώνάμαςών, καί κατέ- 
φερον πληγάς κατά τε  τώ ν Ρωμαίων καί τών φυγά- 
δων οίυ; ώνόμαζον προδότα;' ηρπαζον γενναίω; τά  
γυμνά ξίφη, άπέσπων τά ; ασπίδα; τώ ν Ρωμαίων, 
μηδόλω; ΰπεχώρουν τραυματιζόμενα·., άλ/.ά καί κα- 
τακοπτόμεναι δέν ύπεχώρουν i2 j ' ή άνδρία τών -γυ
ναικών τούτων άνέστειλε τήν καταδίωξιν, ώστε 
μετά τών ίδιων συζύγων κατέφυγον καί αύταί εί; τό 
στρατόπεδον τών Τευτόνων.

i  Μετά τήν ήτταν τώ ν Λμβροτευτόνων ύπελιίπετο 
τώ  Μαρίω ή άπελευθέρωσι; τ? ς  Ιταλία ; από τών 
Κίμβρων. 6  Μάριο; καί ό Κάτουλο; προσέβαλον α ϊ
τούς κατά τά ; όχόας τού ΙΙριδανού, καί μετά μακράν 
καί αϊματηράν μάχην άπηλλάγη ή Ιταλία  άπό τών 
τρομερών τούτων ξένων. Αμα ίδούσαι α ί γυναίκες 
τών Κίμβρων δ τι ή φυλή αύτών ήιτήΟη, έπενΟηφό-

(1) Πλούτ. Ιν β. Μιρ'ου. — -Λμ'ρι. ίχρχζον ¿λαλάζεντι; 
( .  χα~( μίχαις- τ.βανως οί τιΰτο ήτο το όνομι αύτών.

(¡J Τραύματι xai διαχοαά; α «μίτων όπομίνο.ααι, μΐχοι - 
λ«ΐ/τή; »τήτητν. τοΤς ΟιηιοΤς. Πλο.τ. αι-τ.
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φησαν καί έστειλαν κήρυκας πρό; τόν ύπατον ζη - 
τούσαι, δπω; σωθώσιν άπό τώ ν  χειρών τώ ν σ τρα τιω 
τών, νά παραδοθώσιν αιχμάλωτοι εί; τά ; ίερεία; 
περί ων είχον ακούσει δτε ύπερέβησαν τάς Αλπεις. 
Α λλ ’ επειδή ή αίτησι; άπερρίφθη προετίμησαν τή ; 
αισχύνης τούς έκ τού πολέμου κινδύνους, καί παρα- 
ταχθεϊσαι δπισθεν τών αμαξών μετά τοσαύττ.ς άν· 
δρίας ήγωνίσαντο, ώστε καί αύτοί οί νικηταί έξε- 
πλάγησαν' δτε δέ εϊδον δτι οί στρατιώ τα ι έσφα- 
ζον τάς αιχμαλώτους καί ένέπηγον τάς κεφαλάς αύ
τώ ν επί λογχών, μή ανεχόμενα, νά παραδώσωσιν εις 
τοιαύτην ΰβριν τά  πτώματα αύτών,αί μέν ηϋτοκτονή- ι 
θησαν, αί δέ άπεκτειναν βιά πελεκ ων τάς συντρόφους 
αύτών,άλ/αι άπηγχονίσθησαν διά τών λωρών τών α 
μαξών, καί άλλαι έ:ρίφθησαν ύπά τού; πόδα; τών ίπ 
πων ή  τά  κέρατα τώ ν βοών. Α ί δέ μητεοες ϊνα 
σώσωσι τά  ίδια τέκνα άπό τής δουλείας άπέπνιγον 

αυτά.
Η ή ττα  τώ ν Ελβετών καί τώ ν Κίμβρων προανάγ

γελλε τήν τύχην τώ ν γαλατικών φυλών. Μ αχα
λίνωτος άνδρία καί τό  φιλοτάραχον αύτών ταχέως 
θά ύπέκυπτον εις τήν στρατιωτικήν τάξιν, την πει
θαρχίαν καί την πολιτικήν εμπειρίαν' ό Ιναϊσαρ 
καταχτήσας τήν Γαλατίαν, συνέδεσεν α .τή ν μετά 
τής Ιταλίας καί μετά τού λατινικού πολιτισμού. Καί 
σήμερον δέ μετά τοσουτου; αιώνας οί μεταξύ Ιτα 
λίας καί Γαλατία ; δεσμοί είσί τοιούτοι, ώστε έν 
μέν Παρισίοι; βασιλεύει ιταλική δυναστεία, οί δέ 
απόγονοι τώ ν  πρώτων καταχτητών τή ; Ρώμη; συνέ-  ̂
μίξαν τό  ίδιον αίμα πρό; τό τών Ιταλών κατά τά 
ένδοξα πεδία τού Παλαίστρου, τού Μοντεβέλλου, 
τή ; Μ αγέντη; καί τού Σολφερίνου. Αφού δέ οί Λα
τίνοι, σχίσαντες τά ; συνθήκας τού 1815 έτους, έπα · 
νέλαβον έν τή  Δύσει τήν θέσιν τήν άρμόζουσαν εί; 
φυλήν πρώτην λ j έθυσαν παρά τή ; Ελλάδος τό  εύερ- 
γέτημα τού πολιτισμού, καθιέρωσαν νέαν εποχήν διά 
τή ; εί; Συρίαν έκστρατείας. Δέν πρέπει δέ νά λη- 
σμονήσωμεν δ τι δύο άλλοι λαοί, καταγόμενοι ώ ; καί 
αύτοί άπό τώ ν Πελασγών έπευφήμησαν μετένθουσια- 
σμού τού ; θριάμβου; αύτών χατά τώ ν β α τ ή ρ ω ν  (1 \  
καί ώ ; αύγήν πολιτικής ελευθερία: ήσπάσθησαν. Οί 
έλληνες καί οί Αλβανοί έχουσι τό  δικαίωμα νά έλ· 
πίζωσιν δ τ ι τήν ημέραν καθ’ ήν ή  ιταλική χερσόνη
σο; έλευθερωθή άπό τώ ν 's t . ln fu r  [ '¿ χ ρ ι του  ¿1 - 
Sptcv, θέλει σημάνει καί ή τελευταία ώρα τή ; 
βαρβαρότητα; κατά τήν άνατολικήν χερσόνησον, άπό 
τώ ν χιονοσκεπών κορυφών τών Καρπαθίων μέχρι τών 
•τερπνών καί χρυσαυγών παραλίων τή ;  'Ρόδου καί 

τής Λέσβου.
ΔΩΡΛ ΙΞΠΊΑΣ.

(I) Ol ’ Ιταλοί ¿νομάζουσι βαρδάρουι τούς Αύατοιαχον;, ώ; 
όκογόνου? λαών μή άνηχόντων « C τόν áf/αΓον ΐϊολιτιτμόν. Ο! 
χατ' ϊτος ¿ν Λύ-,ούττη χαί ίν Π·ν«τία καρ' αύτύν διαταττόμε- 
vci «όνο ι χατ i  τήν τιλίυταίαν χατ.χήν, ί ί ν  ίμυτρίααιν επο
μένως τήν οημααίαν ήτις ίίίίται παρά τών Ίταλων si? τή» λέ- 
ξ-.ν harb jii.

ΔΙΚΗ  ΕΝ ΣΥΡΙ^.. II έν Μασσαλία Σημαφόρος 
περιέχει τήν περιγραφήν δικαστικής τίνος συνεό'ριά- 
σεως, γενομένης έν Βηρυτώ τήν 4 Δεκεμβρίου 1860, 
εις ήν παρευρέθη άδεία τού Αχμέτπασα ό περιγρα
φών. Επειδή δέ ή συνεδρίασις ούδεμίαν έχει ομοιό
τη τα  πρός τάς τώ ν ήμετέρων δικαστηρίων, περίερ
γον ένομίσαμεν τήν μετάφρασιν καί δημοσιευσιν 
τής έ/.θέσεως.

«  Η αίθουσα τώ ν  συνεδριάσεων είναι επιμήκης, 
έχουσα 15 μέν μήκους 6 δέ πλάτους μέτρα, καί 
όκ τώ  μεγάλα παράθυρα μετά παραπετασμάτων 
κατά τό  εύρωπαΐκόν, όπέρ τά  όποια ΰπάρχουσιν 
άλλα μικρότερα αλλά στρογγυλά, ύαλους έχον τ*  

χρωματιστούς.
»  Καί πρός τό  βάθος μέν κείτα ι μέγα άνάκλιν- 

τρον' έκ δεξιών δέ καί αριστερών δυο διπλά θρα
νία, καί μ ε τ ’ αύτά πολλοί άλλοι θράνοι. Αντικρύ 
τού άναχλίντρου χαί δπισθεν αύτούετεθησαν θρανία 
τά μέν διά τούς μάρτυρας καί τούς υποδίκους, τά  
δέ διά τού; θεατάς. Εκ δεξιών, έν μέσω τής αίθού- 

' σης, παρά τήν είσοδον, κείται τράπεζα πράσινον 
έχουσα επικάλυμμα, δπισθεν τής όποιας χάθηνται ό 
γραμματεύς καί ό ανακριτής, έχοντες πρό αύτών 
μέν μέγαν σωρόν έγγραφων, ΰπό τήν τράπεζαν δέ 
σάκκους λευκούς πλήρεις βιβλίων καί κα τάστιχων. 
Απέναντι τής τραπέζης ταύτης κείτα ι άλλη τρά 
πεζα, πράσινον ωσαύτως έχουσα τό  επικάλυμμα, 
παρά τήν οποίαν χάθηνται οί αντιπρόσωποι τώ ν 

δυνάμεων.
ο ίδού δέ καί οί δικασταί. Εις τό  ανάκλιντρου 

κάθηται ό μουφτής Χερουάν έφένδης, έλθών έκ 
Κωνσταντινουπόλεως μετά τού Φουάτπασα. Εχει 
■ηλικίαν 35 ετών, όφθαλμούς μέλανας καί ζωηρούς, 
ώραιοτάτην κεφαλήν καίγένειον κατάμαυρον. Ο κε
φαλόδεσμος αύτού είναι λευκός, καί πράσινον τό 
χειριδωτόν ένδυμά του. Κάθηται δέ τουρκιστί, 
σταυροπόδης, καί αμφιταλαντεύεται άδιακόπως.

ϊ  Εκ δεξιών αύτού κάθηται τής Βηρυτού ό μου
φτής, Α χ μ έτ ό Τριπολίτης, αύτός εκείνος δςτις ήρ- 
νήθη να ύπογράψ/ι τήν άπόφασιν τήν καταδικαζου- 
σαν άνευ αποδείξεων εις θανατον, τόν ταλαιπωρον 
χριστιανόν τόν καρατομηθέντα τήν 23 τού παρελ- 
Βόντος Ιουνίου. Εις τό  εξ αριστερών διπλοϋν Οοα- 
νίον κάθηται ό διοικητής Βηρυτού, έπί ψιλώ όνό- 
μ α τι πρόεδρος τού δικαστηρίου (ό αληθής είναι ό 
έκ Κωνσταντινουπόλεως μουφτής), εξ αριστερών τού 
διοικητού ό Αοροεφένδης, καί παρ’ αύτώ τούρκός 
τ ις  συνταγματάρχη;, εί; δέ τό  έκ δεξιών διπλούν 
θρανίον ό αρχηγός τώ ν  στρατευμάτων τής Βηρυ
τού ' ό Τσουξιιφένδης είναι ανακριτής.

β Τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν μετά μεσημβρίαν 
κηρύττετα ι ή έναρξις τής δίκης. (Συγχρόνως φερου- 
σι.ν εις τόν μουφτήν Αχμέτ μακρόν τσφ Ο ούχιυτ, δ
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δε Χερουάν έφένδης κατασκευάσας σιγάρον προσφέ
ρει αύτό τώ  πασά, έτοιμάζει δέ καί έτερον δ;’ έχυ- 
τόν .) 0  πρόεδρος σημαίνει τό  κώδωνα, καί κλητήρ 
(αξιωματικός τον στρατόν) εμφανισθείς, ήκουσε 
τουρκιστί τάς τελευταίας διαταγάς. Μ ετ’ ολίγον ει
σέρχονται δώδεκα Δρούσοι δέκα καί δεκαπέντε ετών 
ήλικίαν έχοντες. Ερωτηθέντε; τ ί  εϊδον καί τ ί  ή- 
χουσαν έκ καιρώ τώ ν συμβάντων έν Ζάχλ») καί Δέρ- 
ελ-Καμάρ, άπεκρίθησαν δλοι επίσης, δ τ ι  ούδέν εί- 
δον, ούδέν ήκουσαν, καί ούδέν επραξαν' δ τ ι δέν 
γνωρίζουσι τήν πυρίτιδα καί δ τι ποτέ δέν ήγγισαν 
δπλον. «Ολοι, ειπον, έφυλάττομεν πρόβατα καί 
βόας εις τδ  βουνόν.» Είς μόνον ποοσέθετο καί τούτο ' 
β ό  θεϊός μου έφονεύθη εί; Ζάχλην.»  Αφού δέ κατε- 
γράφησαν τά  όνόματά των καί ήρωτήθησαν έάν ε- 
χωσι πατέρα, μητέρα καί αδελφούς, άπεπέμφθη- 
σαν. ίτερος δέ τις έρωτηΟείς' « Τ ί  ήλικίαν έχεις,» 
άπεκρίθη' «Μήπως ήςεύρω; δταν ό πατήρ μου άπέ- 
θανεν ήμην πολλά νέος.»

»  ό  κλητήρ εισάγει νέον Δρούσον δεκαοκταετή, 
κατηγορούμενον δ τι παρευρέθη είς τήν προσβολήν 
τού Δέρ-ελ-Καμάρ, αύτός δμως ήρνήθη προσθείς' 
«Δ έν  είδα ποτέ μου πυρίτιδα, οΰτε ήγγισα δπλον.» 
¿ρωτηθείς δέ καί περί άλλων δέν άπεκρίθη.

»  0  κλητήρ άπήγαγε καί αύτόν.
»  Ενταύθα έγένετο διακοπή. 0  μουφτής Αχμέτ 

άπεκαρώθη, ό συνταγματάρχης έκοιμήθη, καί ό Χ ε
ρουάν έφένδης κατασκευάζει σιγάρον.

»  0  καπνός πυκνοόται, δ ιότι δλοι σχεδόν καπνί- 
ζουσι. Κλητήρ τ ις  έμφανισΟείς φέρει αναφοράν τών 
κατοίκων χριστιανικού τίνος χωρίου, παρακειμένου 
είς Δέρ-ελ-Καμάρ' άνεγνώσθη δέ μεγαλοφώνως υπό 
πού γ'ραμματέως. Οί κάτοικοι τού χωρίου, πάντη 
άποροι, ζητούσε βοήθειαν παρά τού δικαστηρίου- ό  
μουφτής, ό πρόεδρος, συνομιλεί μετά τούδιοικητού 
Βηρυτού, καί ή αναφορά τάσσετα ι μ ε τ ’  άλλων έγ- 
γράφων. Φέρουσι μακράν ταμΟ ούχ ιοτ πρός τόν 
στρατηγόν. 0  συνταγματάρχης κοιμάται πάντοτε. 
Ο γραμματεύς σημαίνει τόν κώδωνα, καί έρχεται 
ό κλητήρ, δστις διατάσσεται νά φέρνι τόν κατηγο
ρούμενον Σαΐδ. Ούτος είναι νέος τριακονταετής, 
Δρούσος, μέλανα έχων τόν ιεέγαν μύστακα, καί 
μαύρους άμα δέ καί ζωηρούς τούς οφθαλμούς. Φέρει 
δέ άλύσεις αί όποϊαι σύρονται καί βροντούσιν. '

»  Ούτος κατηγ-ορεΐται επί δολοφονία πραχθείση, 
εις τό  χωρίον Βαλιμά, έν Μ εντίν, τό  δέ δικαστή- 
ριον πρό τινων ήμερων είχεν αποφασίσει νά γίνω- 
σι καί νέαι άνακρίσει; έν αύτψ τώ  χωρίω.

»  Α ί ανακρίσεις έγένοντο, καί ό πρόεδρο; άναγ·ι- 
νώσκει τήν έκθεσιν ύπογεγραμμένην παρά τού διοι- 
κητού τού μέρους εκείνου, ΐδμύ αυτή'

»  Κ ατά  τήν μαρτυρίαν τώ ν έξετασθέντων Δρού- 
σων άπεδείχθη δ τ ι ό ονομαζόμενος Α λ ί Σαΐδ, έπί 
τώ ν  συμβίντων τής Μετέν, διέβη διά τού χωρίου 
Σαλιμά, κρατών άπό τής κόμης τήν καθημαγμένην 
κεφαλήν τού Χριστιανού Αβουκατάρ, τήν όποιαν έ
φερε πρός τόν αρχηγόν του Κατάρβεην. Περιπλέον 
είναι άνθρωπος βίαιος καί κακής διαγωγής. »

»  Πρόεδρος. Τ ί έχεις νά είπής ;
»  Ύ π όδ ιχος . Ολα είναι ψευδή· άς έλθωσιν ί -  . 

κείνοι οϊ όποιοι έμαρτύρησαν εναντίον μου, καί άν 
έπιμένωσιν ένώπιόν μου, άς πέσ$ ή κεφαλή μου είς 
αντάλλαγμα τού χυθέντος αίματος.

»  Τά λόγια ταύτα  έπρόφερεν ό Σαΐδ, μετά πολ
λής ύπερηφανίας καί αύθαδιας' αναλαμβάνει τά  
δεσμά, καί φέρεται έκ νέου είς τήν ειρκτήν.

»  Π θέρμη είναι ύπερβολική καί ό καπνός πυκνό
τα το ς ' ό πρόεδρος δ ια τά ττε ι τόν κλητήρα ν’ άνοιξη) 
ίν παράθυρον' ό διοικητής τής Βυρητοϋ λαμβάνει 
βομβυύιόν πλήρη ΰδατος καί πίνει' δίδει δέ αύτόν 
πρός τόν συνταγματάρχην 6 όποιος έξύπνησε τέλος 
πάντων 'π ίνει δέ καί αύτός. Κ αταπ ίπ τει βροχή ώς 
κατακλυσμός καί βρονταί μεγάλαι ακούονται" 
Κλβίουσι τό  άνοιχθέν παράθυρον διότι έμβαίνει

βροχ·^-
»  Φέρουσι τόν Γιουσούφ Μ ιμπαλέτ, βεχΙ.Ιηκ  τών 

χριστιανών τώ ν  προσβληθέντων είς Σιδώνα ύπό τώ ν 
Δρούσων καί ήττηθέντων. Εκθέτει διά μακρών τά  
δυστυχή εκείνα γεγονότα , καί λέγει πώς, αφού ένι- 
κήθησαν καί άπεδιώχθησαν ύπό τώ ν Δρούσων, έπα- 
νελθόντες είς τήν Σιδώνα προσεβλήθησαν ύπό τώ ν 
μουσουλμάνων καί έφονεύθησαν οί πλεΐστοι.

»  Πρόεδρος· Εκ τώ ν μουσουλμάνων τούτων έ* 
γνώρισες κανένα ;

»  0  μάρτυς αναφέρει τά  ονόματα δύο ή τριών 
καί £ητώς τό  τού Ασίς, δντος έν φυλακή.

»  Μετά τινας ερωτήσεις, καί άποκρίσεις έρχε
τα ι ό υπόδικος Ασις.

»  0  γραμματεύς άναγινώσκει τάς εναντίον αΰτού 
μαρτυρίας' αύτός δμως άρνεΐται πάντα. «  Ημην, 
λέγει, είς τήν οικίαν μου, ούτε έπραξα οΰτε είδα 
τ ί .  »  —  Ο μάρτυς καί ό κατηγορούμενος έρχονται 
εί; λόγους, καί ό Ασίς προτείνει ν’ άποδείξγι διά 
μαρτύρων τήν άθωότητά του. ¿> γραμματεύς ση* 
μειοϊ τά  ονόματα τώ ν μαρτύρων τούτων, οίτινες 
θέλουσι προσκληθή νά μαρτυρήσωσιν ενώπιον τού δι
καστηρίου. .0 μάρτυς καί δ υπόδικος απέρχονται.

»  Πκϋσις έπί πέντε λεπτά. 6  μουφτής κατα- 
βαί ει καί έλθύν κάθηται ε ξ  αριστερών τού διοι- 
κητού. Συνομιλοΰσιν όλίγον καί μετά ταύσα ούτος 
έξέρχεται. Οί περιεστώτες συνδιαλέγονται.

»  I I  συνεδρίασις επαναλαμβάνεται. 0  Αχμέτ- . 
πασας, εισέρχεται καί κάθηται είς τό  άνάκλιντρον.- 
0  Χερουάν έγερθείς κάθηται είς τήν θέσιν τού Α- 
χμέτπασα. Ερχεται ό κατηγορούμενος σεΐκ ΐβραΐμ, 
ό επονομαζόμενος Βαλαδόρας (σεΐκ 'τώ ν  χρυσομή- 
λω ν)' φέρει πράσινον κεφαλόδεσμον, καί ράκη αντί 
ενδύματος. Είναι πεντηκοντούτης.

»  Λ ΐίρ/ ιηπ νς . Τό όνομά σου ;
»  'Τ .χόδιχος. Σεΐκ ίβραίμ. ]
»  Πρόεδρος. Δέν έχεις άλλο δνομα ;
»  ϊ '.το διχος. Καί σεΐκ Βαλαδόρας.
»  Πρόεδρος. Πώς έχεις τούτο τό  έπώνυμον ;
»  Τ.τόδιχος (γελών). Μέ τό έδωκαν, δέν ήξεύρω.
»  Ο γραμματεύς άναγινώσκει έκθεσιν κατ αύ-, 

τού, δπου κατηγορείται ώς έρεθίσας είς πόλεμον.

»  Πρόεδρος. Τ ί λέγεις ;
»  Υ π ό δ ικ ο ς . Οΰτε είδα, οΰτε ηκουσα, οΰτε ή 

ξεύρω τίπ ο τε ’ δέν έξήλθον άπό τήν κατοικίαν μου.
»  Π ρόεδρος. Κ α ί έπιαένεις είς ταύ τα  ;
»  Υ π ό δ ικ ο ς . Οΰτε είδα, οΰτε ηκουσα; οΰτε ή 

ξεύρω τίπ ο τε. —  Καί άπεχώρηοεν δλω; ατάραχος.
»  0  πασάς σημαίνει τόν κώδωνα καί έρχεται ό

κλητήρ.
»  Φέρετε καφέν.
»  Μετά τ ινα  δευτερόλεπτα έρχονται τρεις ύ- 

πηρέταΓ ά μέν φέρει μεγάλον δίσκον έπί τού ό
ποιου κεΐνται δύο φ ΰ ρ ίχ ια , καί δωδεκάς tp.hxCa· 
γίΐύΥ. 0  πασάς λαμβάνει πρώτος, μετά ταύτα  τά  
μέλη τού δικαστηρίου, οί αντιπρόσωποι τώ ν  δυνά
μεων καί οί παρόντες Ευρωπαίοι. Αφού δέ έπιον, ό 

κλητήρ φέρει τούς εφεξής.
»  Τέσσαρες Μαρωνίτιδες εισέρχονται μ ία κατό

πιν τής άλλης, κεκαλυμμένον έχουσαι τό πρόσωπον 
διά μακρού λευκού πέπλου. Τάς προσκαλούσι δέ νά 
καθήσωσιν άφού ήοώτησαν τά  όνόματά τω ν κλ.

»  Πρόεδρος. Ποία είναι ή όνομαζομέ-η Βεδράν;

»  Γ ν τή . Εγώ.
»  Πρόεδρος. Κατηγόρησα; τόν Σεξέν δ τ ι εφό- 

νευσε τόν-άνδρα σου, καί έπρεπε νά φέργ,ς μάρτυ

ρας. Αύτός ε ίνα ι;
»  Γ ιιγή . Ν α ι, έφένδη.
»  Ö γραμματεύς άναγινώσκει τήν εγκλησίν της. 

ι  0  Σεξέν προσεκάλεσε τόν άνδρα μου νά έξέλθνι 
άπό τήν οικίαν του λέγων δ τ ι θά τόν σώση άπό 
τήν σφαγήν τού Δέρ-ελ Καμάρ. Ανεχώρησχν όμού' 
επειδή δέ δέν τόν έπίστευσα, τούς παρηκολούθησα. 
δ τα ν  έφθάσαμεν πλησίον είς τό  χωρίον, ό Σεξέν 
έκτύπησε τόν άνδρα μου καί τόν έρριψε κατά γης ' 
καί βαλών τό  ξίφος είς τόν λαιμόν του, καί πα- 
τήσα; δυνατά επάνω είς αύτό, τόν εκοψεν, άν καί 
έφώναζχ καί τόν παρεκάλουν νά μή φονεύσΐ) τόν 
άνδρα μου. Εφώναζα πολύ καί οί παρόντες μάρ
τυρες άκούσαντες έτρεξαν καί ε ϊίαν τά  γινόμενα.

»  Οί μάρτυρες έπικυροΰσι τό ν  φόνον.
»  Πρόεδρος. Νά έλθ-ρ ά Σεξέν.
»  0  κλητήρ φέρει Ενα Δρούσον είκοσιπέντε εω ; 

τριάκοντα ετώ ν, δστις χαιρέτα τό συμβούλιον' ε ί
ναι ισχνός, ώχρός καί ήλλοιωμένος, δέν έχει δέ 
ηθος φονέως' ητο γραμματεύς σεΐκ Δρούσου παρά 
τό  Δέρ-ελ-Καμάρ. Κ ύπτει τή ν κεφαλήν, νεύει τού; 
οφθαλμού; καί ούδέν βλέπει.

»  0  γραμματεύς άναγινώσκει τά ς  εναντίον αύ- 

τού κατηγορίας.
»  Πρόεδρος. Τ ί λ έγε ι; ;

· »  'Υ πόδ ικος. Εφένδουμ  (κύριοι), δέν γνωρίζω 
αύτήν τήν γυναίκα οΰτε τήν ε ίία  ποτέ.

»  Ταύτα άκούσασαι α ί τέσσαρες γ·υναΐκες άφή- 
καν φωνάς δυσηχεΐς, άκαταλήπτους, χειμάρρου; 
λόγων καί κατηγοριών. 0  ανακριτής αγωνίζετα ι νά 
τάς καθησυχάση. Μόλις γίνετα ι σιωπή. 0  δέ κα
τηγορούμενος επαναλαμβάνει τά  αύτά. Νέαι φωναί 
τών μαρτύρων' τάς καθησυχάζει καί πάλιν.

»  0  κατηγορούμενος λέγει δ τ ι ούδέν είδε, καί
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δ τι έχει μαρτυρικά τής καλής του δ ιαγωγή ; ΰπογε* 
γραμμένα παρά χριστιανών. Καί προσάγονται μέν 
ταύτα , ό δικαστής δμως τά  θεωρεί άπαράδεκτα.
Μετά τάς εξηγήσεις λέγε ι καί πάλιν δ τ ι ούδέν είδε, 

καί δ τ ι δέν γνωρίζει τή ν γυναίκα έκείνην.
ί ΐ  Βεδράν δέν υπομένει πλέον, καί έγερθείσα 

αποτείνεται πρός τόν υπόδικον έντόνως. «  Τ α 
λαίπωρε ! Τολμάς ν’ άρνηθής; δέν μέ γνωρίζεις; δέν 
ενθυμείσαι δταν γονατισμένη εμπρός σου κλαίουσα, 
παρακαλούσα, άποσπώσα τάς τρίχας τής κεφαλής 
μου σέ έλεγα «  Ελεος ! έλεος ’. μή φονεύεις τόν άν
δρα μου ! Αχρείε ! τά  άρνεϊσαι σήμερον έμπρός είς 
τό  δικαστήριον τού Σουλτάνου τό  όποιον θά οέ 
κρίνη ! Ευτυχώ; δέν ήμην μόνη' ιδού άκόμη Εξ όμ- 

μάτια  τά  όποια είδαν ώς τά  ίδικά μου.
»  Ο έγκαλούμενος θέλει νά όμιλήσγι, άλλά τόν 

άντικόπτουσιν αίφωναί καί τώ ν τεσσάρων γυναικών.
»  I I  σκηνή αϋτη κατέπληξε καί τό  δικαστήριον 

και τούς παρεστώτας' αί φωναί τής γυναικός έ- 
σπάραττον τήν καρδίαν' ή ταλαίπωρος, διηγουμένη 
καί πάλιν πρός τ ό  δικαστήριον τή ν τρομεράν σκη
νήν τού φόνου, έτεινε τάς χεΐρας πρός τόν υπόδι

κον καί έλεγε'
»  Σεξέν, δό ; με τόν άνδρα μου, καί άν δεν ήμ- 

πορής νά μέ τόν δώση; σύ, θά μέ τόν δώσφ δ 
σουλτάνος. Περίεργοι είναι τωόντι οϊ φονεϊς μας*, 
έάν μέν είναι Δροϋσοι, λέγουσιν δ τ ι  ούδέν είδαν 
καί ούδέν ήκουσαν' έάν δέ άνθρωποι τής κυβερνή-, 
σεως, διϊσχυρίζονται δ τι ούδέν έγεινε παρόντων 
αύτών. Ποιοι λοιπόν έξωλόθρευσαν τόσους χριστια
νούς ; Σεξέν, δός με τόν άνδρα μου δ ιό τι χωρίς 

αύτόν δέν έχω οΰτε άρτον.
»  Καί παρεδόθη είς κλαυθμούς' 6 δέ πρόεδρος 

τήν καθησυχάζει μέ γλυκείς λόγους. Α ί τέσσαρες 
γυναίκες άποπέμπονται διαταχθεΐσαι νά έπανέλ- 
θωσι τήν επιούσαν' εξέρχονται δέ εύχαριστούσαι

τό  δικαστήριον.
«  0  έγκαλούμενος, δςτις έγένετο μελανός, έγερ

θείς είπέ τινας λόγους πρός τά  δικαστήριον , άρχι
σα; οΰτω ' Εφεκδοιγι, s/jtcir, (Κύριοι, συγγνώμη 
. . . ) ό διοικητής έσήμανε, καί δ ιέταξε νά τόν έ-, 

παναφέρωσιν είς τήν φυλακήν.
» II συνεδρίασις διελύθη,καί οϊ περιεστώτες βα- 

θέως συγκινηθέντες, άπεχώρησαν άποχαιρετίσαντε;

τό δικαστήριον.
»  Διαρκούσης τής συνεδριάσει«;, δλοι οΐ εισερχό

μενοι άπέβαλλον τάς έμβάδας, έξερχόμενοι δέ ά- 

νελάμβανον αύτάς. »
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΒΑΓΛΑΤΙΟΤ. Ομογενής τ ις  καί 

συμπολίτης γράφει ήμϊν τή  IΟ τού παρελθόντος 
Ιανουάριου έκ Βχγδατίου τά  έξής. . . «  Ελθών Εν

ταύθα διευθύνω εμπορικόν κατάστημα. Τά Βαγδά- 
τιον έκτίσθη, ώ ; λέγεται, έπί τών έρε-.πίων τής αρ
χαίας Βαβυλώνος, έχει δέ περί τάς εκατόν χ ιλ ιά 
δα ; κατοίκων, τώ ν  πλείστων Αράβων, Εβραίων 
καί χριστιανών είς πολλά; αιρέσεις διαιρουμένων. 
Οί χριστιανοί ούτοι έχουσιν επτά εκκλησίας, αρ
μένική ν, άρμενοκαθολικήν, λατινικήν, διαμαρτυρο-.
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μένπν, γραικοκαθολικήν, συριακήν καί χελουτανι- 
κήν. ϊπάρχουσι δέ καί δύο προξενεί» γενικά, αγ
γλικόν καί γαλλικόν' καί τό  μέν πρώτον θεωρείται 
ώς άλλπ πρεσβεία, και έξαρτάτα ι από τής έν Ιν· 
δίαις κυβερνήσεως. 0  πρώτος Ελλπν έμπορος ό έλ- 
ίώ ν ενταύθα εϊμί εγώ ' έχω δέ καί γραμματέα τοΟ 
καταστήματος συμπολίτην Ελληνα εξ Ανδριτσαί- 
νκις τής Ολυμπία; τόν Κ. Γ. Πολ. . . Σπανίως βλέ- 
πομέν τινα όμιλοΰντα τήν ελληνικήν, καί ό τοιοϋ- 
τος είναι ή ιατρός ή φαρμακοποιός ακολουθών τά 
τουρκικά μεταβατικά σώματα. Οι Αραβες σοφτά- 
δες καί ούλαμάδες όνομάζουσιν ήμάς ΓιοννανΛίδας 
(ϊωνας), καί σέβονται εις ακρον τό όνομα ?οΰτο ώς 
άνήκον εις τό  αρχαιότερο/ καί σοφώτερον έθνος. 
Είμεθα περικυκλωμένοι υπό αρχαίων ερειπίων, ιδίως 
δε του πύργου Αβελ καί τ ι ς  Νινευΐ, όθεν παρέλα- 
βον, ώς δέν αγνοείτε, πολλά οι Αγγλοι.

»  Τό μετά τής Καλκοότης, Βομβάης καί Κίνας 
έμπόριον είναι άξιον πολλοΰ λόγου' ¿ξοδεύονται δέ 
ώς έπί πολύ υφάσματα τής Αγγλίας. 0  π οτα 
μός Τίγρις διέρχεται διά τής πολεως, έντός δε αύ· 
του ίιπάρχουσι τρ ία  ατμόπλοια, τουρκικά μέν δύο, 
αγγλικόν δέ §ν, ταξειδεύοντα εις Βασόραν' έκεΐθεν 
δέ όπου ό Τίγρις ένοϋται μ ετά  τού Εΰφράτου, τα · 
ξειδεύουσιν ιστιοφόρα αγγλικά εις τάς Ινδία; » .
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'Λ ψ ητέ μ ε  φροντίδες 

Κ α ί  μ ά τα ια ι έΛπίδες

Άψ ητε τά  χα ρώ

Τ ή ν  άνεσιν , αυτής μου  

Τ η ς  άνθηράς ζωής μου
Τ ό ν  εδδιον χαιρό.

ΣχΛ ηρά  μεΛαγχο.Ιία ,

Κ α ί  Λύπης άθομία,
Κ α ί κάβε τ ι  δεινόν,

'ΛπέΛθετε !  χαβήτε !

Π οσώς μ  ή μ ' ένο χ .Ιε ιτε  !

Τ Ι  μ ε  ήμάς χοϊκόν ;

Μ' αυτόν τόν  χόσσυψόν μου 

Τ ό ν  φίΛον μουσικόν μου

Άφοΰ έγώ  π Λ ο υ τύ }

Κ α ί μ έ  τά ς άηδάνας 

Τάς μεΛωδυυς τρυγόνας

Τ Ι  π Λ ίο ν  νά ζη τώ  /

*Λ ν  γής ονδ (να  βήμα  ,

Μ ε εδωχεν ώς χτήμα

Ή  τύ χ η ' θ άμοιρώ  }

Γ ι  αυτό νά σχυθρωπάσω,

Ν ά  μ η  διασχεδάσω,

Ν ά  π α ίζω  νά χ α ρ ώ  }

Λ ο ιπ ό ν  άς εύθνμήσω !

Τά  π ά ν τ &ς Λησμονήσω,

Κ  ευθύς μ ετά  χα ρά ς

ΑΑ ς  τρ έ ζω  ε ις  Λειμώνας 

Ε ις  κήπους χ ε ίς  βα τώ ν  ας

Κ ' ει'ς Λόχμας δροσερός.

Λ Ι  όΛ ίγαι Λέξεις τά ς όποιας ¿σημείωσα υπό 

τό  τ  ¿Λος τής έν τώ  προηγουμένω φυ.Ι.Ιαδίω β ι -  

ΘΛιογραφίας, παρεξηγήθησαν, χαί α ί γενιχα ί π α 

ρατηρήσεις μου  π ερ ί ευσχήμου ή μ ή  συζητήσεω ς  

νπετέθησαν ώς Ιδ ίω ς πρός τό ν  συγγραφέα τώ ν  

ΚνψτεΛιδων άποόιδόμεναι" άΛΛ’ εκ του είρμοΰ του  

Λόγου μου  εξά γετα ι ο τ ι τη ν  κα τάχρισ ιν  τής θρα

σείας συζητήσεω ς ά ν τέ τα ζα  άπΛώς ε ίς  τόν  έπ α ι

νον τής ήπ ιω τέρας, ϊ τ α  χυρίως χαταδείξω  τό  μ ε 

τριοπαθές του γρά γα ν τος  τη ν  βιΰΛιοχρισ/αν, χα ί 

τ  οι π ά ν τη  άπάδοιισαν πρός τη ν  γ ι ώμην όνο επ ί 

του όιαγωνισμοΰ επ ιτροπώ ν . Τι,ιαντας παρατηρή

σεις γενιχάς καί μηόένα  ¿χ τώ ν  γραχόντω ν ίό ίως 

άποβ.Ιεπονσας, ποΛΛάχις έγραψα, ό ιύ τι έν κοι

νωνία χαταχόρως άγαπώση τό  ψιέγείν, άναγκάζο- 

μ α ι χαί άχων εν ίο τε νά άναπο.ίώ  ή μ&ΛΛον νά 

όνειροποΛώ τρόπους θεραπείας. 'Επανα.1έγω Λ ο ι

πόν δ τ ι ή ϋποσημείωσίς μου  εκείνη ούδένα ιό  έ ω ς  

ά.ιέθΛ ιπε.

Κ. ΑΡ ΑΓΟΤΜ ΗΣ.


