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Y M I V O S

EIS TCN ΕΛΛ11Ν1Κ.ΟΝ ΑΓΩ ΝΑ ( I ) .

Α '.

Ποια ούράνιος μλ έμπνε'ει 
Λύνα/χις 6εία καί χραταιά ;

Ποια τά  στήθη μου κατακαίει 
’Ενθουσιώδης πυρκαϊά ;

2ϋ, οΰρανόφοιτε (ούδεν άλλο) 
’Ελευθερία, μ.' άναπτεροίς,

Οπως τά  τρόπαια χ’ έγώ ψάλω 
Οσα άνήγειρεν ή πατρίς.

Πλήν τοΟ άγώνος αί εζυμνήσεις, 
’Απήτουν ετερον μελωδόν . . . .

Τον Πλάστην όμως ύμνουν έπίσης 
Καί αί τρυγόνες κ’ ή άηδών.

Τα τής ¿λλάδος θεά αρχαία 
έργα έμπνεύσασα θαυμαστά,

Κ ’  εις εμ έ ρίψε δώρα  γεννα ία  

Ν ά  ψ ά λω  έκ α σ το ν  χ ω ρ ισ τά .

I 1 Τό άνωτέρω «oír,μ* χγρ*?η διά τον ττοιηίιν.όν αγώνα τον 
t » e  I ί τ β ν ς  ιιτν ιδή  ί έ  οντο; δέν ¿γενχτο ό  Χ Ο ιη τή ς ίπ ίτρ ιψ ίν  
ήνϊν τήν ά.ώννμον αν τον δν,μοαίίνοιν. Σ. U.

ΚαΟΰ)ς όττόταν άγριωμένος
Πλατονοχάμπτης βορράς σφοδρός, 

Εις δάσος πίπτει, ώς πεινασμενος 
Λεων εις θήραμα φοβερός,

Οϋτως επέπεσαν σμερδαλεοι 
Επί βαρβάρου φαύλης φυλής.

Υιοί τής Μάνης, άνδρες γενναίοι, 
Μαυρομιχάλαι οί Λ/ιλλείς.

Λ  δωδέκατη ήτο Μαίου
ό τε  το πρώτον έν τη ξηρά,

Εί; τά  πεδία του Βαλτετζίου 
Νίκη έγένετο ή λαμπρά (1).

Ο Κυριαχοϋλ.ης καί Ιωάννης,
Ó μεν όμαιμων ό δέ υιός 

ΤοΟ ήγεμόνος Πέτρου της Μάνης· 
Κολοκοτρώνης ό πολιδς,

Πλήρεις άγιας ελευθερίας 
Μετά χιλίων Μανιατών,

Εις φυγήν έτρεψαν μετ’ άνδρίας 
£ ζ  χιλιάδων ενα στρατόν.

( I )  Ί δ ι  Ί ο τ ο ρ .  Π α ίΓ ϊ^ η γο χ ο νλο ν  £χδ. 18 — τ τ ϊ ί ;  I” "  μ ? · 
χρ ι 22Χ διά  τή ν  χρονολογικήν τά ξ ιν  τώ ν  Ο μ ν ο ν μ ί.ω ν  ϊ ν τ α ϊά ζ  
μ α χ ώ ν .
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Τ ’ άπιστα στίφη φεύγουν οργίλα,
Πολύς ΰψούτ’ ό κονιορτός.

Ανεμοσκόρπιστα ξηρά φύλλα
Στρατηγοί γίνονται καί στρατός.
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Τής Σαλαμίνος τό τε  τό κύμα 
Βοάς έξέπεμψε φοβέρας,

Ως ένθυμίζον τό  υγρόν μνήμα 
Είς τό  κατόρθωμα τής ξηρδς.

0  μυροβόλος μήν τού Μα'ίου 
Περί τ ά  τέλη  ήτον έγγύς,

Οταν έπέπεσεν εντός πλοίου 
Μυριοκέραυνος καταιγίς-

Δικροτον μέγα άνετινάχθη
Από τού έλληνος τόν πυρσόν,

Καί εξακόσια τής γης άχθη 
Λείχει τό  κύμα είς Εοεσσόν.

Μη άπαυδήσης, Μούσα, όργωσα 
Τής δόξης ψάλλουσα τούς υιούς, 

Μέλι τερψίθυμον έκμυζώσα
Είς τόν περίβολον της Κλειούς.

Ιΐίπ τει ό Αιάκος ύς πρωτομάρτυς 
ένθα άρχαία δόξα άνθει,

Φθονεί δ’  ό άλλος ήρως τής Σπάρτης 
Μήπως ή  δόξα του καλυφθή.

Είς Θερμοπύλας ήδη άνθοΰσι,
Διπλά τά  κρίνα τά  άγλαά,

Καί είς τόν κόσμον μυροβολούσι 
Εξίσου νέα καί παλαιό.

Βλέμματα ρίψε ακαριαία 
Εκεί πλησίον, Μούσα αγνή, 

ΐδέ τόν Γούρα καί Οδυσσέα,
Νίκη καί Δόξα τούς στέφανοι.

Είς χάνι άσημου της Γραβίας,
Εν μέσω ζάλης πολλής φλογών, 

Τρόπαιου ηγειρον τής άνδρίας 
Κ αί τού άγώνος μεγαλουργόν.

Αγιον πνεύμα ελευθερίας
Από τή ν θείαν βαινον πνοήν,

Σύ άνεφλόγισας τάς καρδίας,
Είς τή ν Ελλάδα δόσαν ζωήν.

Είς Πελοπόννησον ή  άνδρία 
Ηρωοτόκου; σείει σεισμούς, 

Τρίπολις, Ηύλος, Μονεμβασία 
Ελευθερίας άδουν ψαλμούς.

Ποτνια Μούσα, μή άναβάλλης 
Ά λ λ ’ ήδη ρίψε άνθος άβρόν,

ένθα Λλίας Μαυοομιχάλης
Μεταξύ άλλων κεϊταΓ νεκρών.

Μ ετά ολίγων έκλείσθη φίλων, 
Εχθρούς καί βίον περιφρονών,

Κ ι’  άποκατέστησεν ένα μύλον 
Τμήμα τροπαίων περιφανών.

Αγιον πνεύμα ελευθερίας,
Από τήν θείαν βαινον πνοήν,

Σύ μού εμπνέεις ιδέας θείας 
Είς τήν ζωήν μου δίδον ζωήν.

Ω ! είς τήν έδραν τού Παρθενώνας, 
Σημαίαν βλέπω σταυροστεφή,

Καί τώ ν Σουλτάνων τρέμει ό θρόνος 
Είς τάς πτυχάς της μήπως ταφή.

Αγιον σύμβολον τού Απείρου,
Με ξίφη κ’ αίματα συμπετάς,

Ηδη σε πλήττουν πνοαί ζεφύρου 
Καί τήν άνάστασιν χαιρετάς.

Οΰτω τό  πάλαι τούς σταυροθέτας 
Τού Χριστού έχον άπ’ έμπροσθά, 

Την θείαν εγερσιν έχαιρέτας 
Από τά  Οψη τού Γολγοθά.

Αλλ’ ιδού σχίζει ράχεις όρέων 
Στράτευμα μέγα βαινον γοργό·/, 

Πολυαρίθμων πεζών κ’ ιππέων 
Εχον τόν Λράμαλην αρχηγόν.

Αντηχούν δάση άλαλαζόντων 
Τών χριστομάχων στρατιωτών, 

Γαύρων δέ ίππων χρεμετιζόντων 
Μακρυνοί γόοι ήχοΟν βροντών.

Αλλ’ οί ανδρείοι ούδεν πτοούνται, 
Καί μετά δέησιν ευσεβή 

έμπλεοι θάρρους τοποθετούνται 
0  στρατός ένθα θά διαβή.

Πρωτομαρτύρων τριάς άγια. !
Κάτοικοι κόσμου τού φωτεινού 

Δ-άκε, Γρηγόριε, ίΐσαΐα (1 )
Σείς βοηθείτε έξ ουρανού.

Το μέγα στράτευμα πλησιάζει,
Κ α ί όταν ήτο έντός βολής,

0  Τουρκοφάγος κ φ ω τιά » κραυγάζει, 
Τούρκοι δέν χρήζουν αναβολής.

Πίπτει ευθέως ζωάς σφραγίζω·.» 
Μόλυβδος ζέων χαλαζηδόν,

1«; Έπίαχοπας Σούωνος.
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Κόκκαλα Οραύων, σάρκας ξεσχίζων 
Εντός αρμάτων άναπηδών.

Είς τόν άέρα σφαϊραι αστράπτουν, 
θανάτου πρόδρομοι ισχυροί,

Σάρκας σπαιρούσας οί μύδροι σκάπτουν, 
Φεύγοντες Τούρκοι πίπτουν νεκροί.

Λιμνοθαλάσσας δέ σχηματίζει 
Τό πορφυρώδες πολύ ύγρόν,

Κι’  άντανακλώμενον κοκκινίζει 
Τό λαμπρόν άστρον τώ ν ήμερων.

Αντικαθίστανται είς τήν ζάλην 
Τών τουφεκίων όλολυγμοί,

Κ α ί τήν φλογώδη εκείνην πάλην 
Τήν διεδέχθη ψύχος δριμύ (1).

Ολιγοστεύουν τάς βροντοφώνους 
Τά τηλεβόλα σφαιροβολάς, 

’Λπ/,υδημένα άπό τούς φόνους 
Δι’ ων άνέζησεν ή Ελλάς.

Εν τάγμα όπλα χαμαί άφίνον 
έφυγ’ είς όρη καί είς δρυμούς,

Αλλ’ όπισθεν του δεκάς Ελλήνων, 
‘ Ρίπτει οργίλους τουφεκισμούς.

Ούτως άσπρόπτερος τόν χειμώνα 
Ανεμοζάλη ορμητική,

Παύει νά ρίπτη παντού χιόνα 
Καί καταπίπτει σποραδική.

0  έλλην τό τε  στρατός ενούτο,’
Κ ι’  άσθμαίνων έμενε σιγηρός. 

Έπάνωθέν του δ’ έκυματοΰτο 
0  ζωηφόοος ημών Σταυρός.

Μετά τήν παύσιν οΰτω συμβαίνει 
Βροχών, χιόνων καί κεραυνών, 

Λαμπρός ό ήλιος νά προβαίνη 
Καί νά στολίζη  τόν ουρανόν.

Τήν πολεμόπνουν ώδήν σου παύσε, 
Αγία  θύγατερ τ ’ ουρανού,

Καί μοσχολίβανον μικρόν καύσε, 
έντός σφαγείου έλεεινού.

ΤοΟ Απριλίου μηνός τ ά  κάλλη 
Καθωραΐζουν γην κι’  ουρανόν,

Καί τώ ν ποιμένων ό αυλός ψάλλει 
έαρος ασμα ερατεινόν.

Αλλαχού όμως ό αυλός ήχει 
Με αρμονίας κι’  άλλας μικτός,

( · ;  Τον Οινάτον εννοώ ψνχος.

Αλλου ή ΰπαρξι; συνευτύχει 
Είς τήν πανήγυριν τού παντός.

Ω ! τήν Ελλάδα στέφουν όδύναι 
Κ’  αιμάτων ρίουσι ποταμοί,

Αύτοί τό  έαρ τώ ν  Τούρκων είναι,
Καί άρμονίαι οί όδυρμοί.

Είς τήν ύραίαν νήσον τώ ν Χίων 
Δαιμόνων έπεσε συρφετός,

Καί τήν έσπάραξεν, ύς στρουθίον 
Σφάζει όξύπεινος άετός !

Αδιακρίτως γερόντων νέων
Ππώματα πίπτουσι σωρηδόν,

Καί κοκκινίζει παν τό  ΑΪγαίον 
Τρέχον τό  αιμα ποταμηδόν !

Τ’  άδου τούς δαίμονας, μεγαλείου 
Φόβοι απαίσιοι τούς ωθούν,

Μήπως οί Τούρκοι έπί τής Χίου 
Ανώτεροι τω ν άναδειχθούν.

ό  Πλάστης τό τε  μή ύποφέρων 
ΤοΟ νά καγχάζουν οί μιαροί,

Τήν μαύρην κόλασιν μεταφέρων 
Εκεί πλησίον τούς τιμωρεί.

Α  ναι !  σε βλέπω δαυλόν νά πάλλτ,ς, 
Γ ιε άθάνατε τώ ν Ψαρών,

Κ ’ είς τόν πυθμένα νά καταβάλλης 
θαλασσογίγαντα φοβερόν.

Ολμοι μυρίοι παρσοκροτούσιν 
Τής ναυαοχίδος μιά στιγμή,

Κ’  είς τήν Ασίαν άντιλαλούσιν 
Οί τής Τουρκίας όλολυγμοί.

ΑνΤικρύ θάλλοντα άβρά άνθη,
Τά κατεμάρανεν ή πυρά,

Καί παταγώδη κλόνον ήσθάνθη 
Αήρ καί θάλασσα καί ξηρά.

0 ;  λάμπει ήλιος, οΰτω λάμπει 
II δόξα τόσων πολεμιστών, 

θάλασσαι, λόγγοι, βουνά καί κάμπ 
Χορηγούν ΰλην τώ ν ποιητών.

Ιδού ή θάλασσ άντιπαλαίη
Με τόστοιχεϊον τό  φλογερόν,

Καί νέον δίκρότον κατακαίει 
Γόνος ό ένδοξος τώ ν  Ψαρών.

έ ν  τοίς χιλίοις έξαχοσίοις
Σώζονται πέντε τόν άριθμόν, 

όπω ς άγγείλωσι τοίς οικείοι;, 
Αύτανδρον πλοίου άφανισμόν.
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Λγιον πνεύμα ελευθερίας
Από τήν θεία·/ βαίνον πνοήν, 

Σύ roü ένέβαλες φλόγας θείας 
Εις τήν ζωήν του δοσαν ζωήν.

ΚοσμοΟν τή ν νύκτα του Ιουλίου 
Αστέρες νέοι τόν ουρανόν,

Είναι ό ήοως τοΟ Βαλτετζίου 
βίε τόν φιλέλληνα Νορμανον.

ίΐή  απαυδήσης, ΜοΟσα, όργωσα 
Τής δόζης ψάλλουσα τούς υιούς, 

Μέλι τερψίθυμον έκμυζώσα
Εις τόν περίβολον τής Κλειοΰς.

Διψά εν σώμα άνδρών γενναίων,
Κ ι’  ελπίζει θρίαμβον ό εχθρός,

Ο Πλάστης όμως ώς μάννα νέον, 
ί'δωρ τούς πέμπει διά πυρός.

Εντός άγιου ναού σκορπίζει 
Χώματα, σφαίρα πυριφλεγής,

Και ώς έκ θαύματος άναβλύζη 
Πόσιμον υδωρ καλής πηγής.

Εις ούδέν άλλοάς μή έλπίζη,
Εθνος, ή πόλις, μέγαε, μικρός 

Είμή σ’ εκείνον όςτις δροσίζει 
Διψώντα χείλη διά πυρός.

ΐΊδη ό ήλιος έπλανάτο 
Εις ερυθρόχρουν ωκεανόν,

Κ ’ ή φύσις άπασα έκοιματο
Εις τάς άγκάλας τώ ν ουρανών.

Γ  αύει τήν πτήσιν καί τ ’  άσματά της 
ή  λιγυρόφθογγος άηδών,

Κ α ί τ ’  άοτροκέντητον ένδυμά της 
II νύζ ένδύεται βαθμηδόν.

Ο άνω θόλος καθαρός είναι
Κ ά τω  πυκνοΟνται νέφη καπνού,

Ανω γαλήνη, κάτω όδύναι
Πληρούν τό  άπειρον τοΟ κενού.

Λαΐλαψ πολέμου δεινό» μυκάται,
Τά ορη κρότους καί πΰρ έμοΰν . . . 

Οί τριακόσιοι Σπαρτυαται 
Είναι έκεΐαε καί πολεμούν ;

Οί πολεμοΟντες μ’ αύτούς ερίζου*· 
Είναι Σου) ιώτικος ό άγων,

Δεν σφάζουν Πέρσας, Τούρκους θερίζουν 
Τόν Μάρκον έχοντες οδηγόν.

II νίκη έπλεξε τώ ν άνδρείων, 
ΰγιασμένον στέμμα δαφνών,

Από τό  αίμα όκτακοσίων
Απίστων Τούρκων καί ’Αλβανών.

ίΐστραπτε ζάλη πυρός οπότε 
Φωνή ήκούσθη βαρυηχής,

«  Κύκλω τοΟ Βοτσαρη στρατιώ τα ι 
Ιίε τά τε  όλοι ισοταχείς.'*»

Κύκλω τοΟ Μάρκου Τούρκοι μυρίοι, 
ίσα μ’ άνεμους ταχυπετούν 

Το πΰρ τής μάχης τάς όψεις χρίει, 
Βλέπουν τόν Μάρκον καί σταματούν.

Αναλαμβάνουν πάλιν τόν δρόμον,
Πάλιν τό  βήμα άνακαλοΰν, 

Προσβλέπουν γύρωθεν και μέ τρόμον 
Συνάμα όλοι πυροβολούν.

Ζώνει τόν Μάρκον σπινθηροβόλον
Στέμμα, άστράπτον ύπερνεφώ; . . . .  

Δεν είν’ ή λάμψις τώ ν πυροβόλων,
Είναι τής δόζης αύτοΟ τό  φώς !

Αγιον πνεύμα ελευθερίας
Από τήν Οείαν βαίνον πνοήν,

Σύ μοΰ εμπνέεις ιδέας θείας
Εις τήν ζωήν μου δίδον ζωήν.

Β'.

Ο τής έλλάδος τύραννος δΟεν
Χάσας καί στόλους καί στρατιάς, 

Ζητεί τό  έλεος άλλαχόθεν,
Καθώς επαίτης εις άγυιάς.

Στρατούς καί στόλους αθροίζει γαύρους, 
Καί επιπίπτουν ολοι όμοΰ,

Εις Ταρχ πρώτον, καθώς εις ταύρους 
Λύκοι όρμώσι μετά θυμοό.

Ζώνει τήν νήσον πύρινον στέμμα,
Καί βλασφημίαι ήχοϋν φοικταί, 

Πίπτουν ανδρείοι, καί με τό  αίμα 
Ερυθρά βάφονται αί άκταί.

έντός άγιας μονής έκλείσθη 
Η πατρίς όλη τώνΗαριανών,

Καί άτρομήτως ύπερασπίσθη,
Ως άρκτος πέριξ τώ ν νεογνών.

Πλήν ποιοι γόοι άντιλαλοΟσιν ; . . .
όποιοι χείμαρροι φλογεροί 

Τον άνω θόλον φωταγωγοΰσιν 
Καί φώς ήλιου υποχωρεί ;

Είν’  ό Μιαούλης, ό στολοθάπτης,
Ο τής Ελλάδος μέγας κρατήρ . . .
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ΜοΟσα, πώς ραίνεις μέ δάκρυ πόνου 
Τήν πολεμόπνουν ταύτην ωδήν ; .  . .  

Μήπως απαίσιος δαίμων φθόνου 
Σοι παρεμβάλλνι λύπης χορδήν;

Ελευθερία ! Σύ τού άνάπτεις 
Μεϊζον τής Αίτνης, άγιον πΟρ.

Ερως παμφίλτατος τόν εμπνέει, 
Βλάστημα κάλλιστον καρδιών,

Καί στόλον μέγιστον κατακαίει.
Δύο συμμάχων καί κραταιών.

Ευρώπην έσεισε καί Ασίαν 
0  μυριόκροτος δονισμός,

Κ α ί τήν φιλτάτην έλευθερίαν 
¿πανηγύρι® ό εμπρησμός.

¿πεμψ’ έν όλη τή  ατμόσφαιρα 
Πυριφλεγέθοντας ή πυρά,

Καθώς όπόταν λάβα έπέρα,
Πόντος δέ έτρεμε καί ξηρά,

Από τά  πέριξ τής Παρθενόπης 
Μ’ άεροβρόντημα φοβερόν,

Εις τόν περίβολον τής Ευρώπης
Εις τή ν βασίλισσαν τώ ν  χωρών ( I ) .

Μέ τή ν άρχαίαν εκείνην πάλην 
Μή υπεραίρεσαι, Σαλαμίς,

Τήν Σαλαμίνα καί τή ν Μυκάλην 
λντεδοζάσαμεν καί ήμείς.

Εντός πύρινης πυκνής χαλάζης,
Τέκνα τής δόζης αγαπητά, 

Σαχτούρης ΐστατα ι καί Τομπάζης 
Καίοντες φρούρια κινητά.

Αγιον πνεύμα ελευθερίας
Από τήν θειαν βαίνον πνοήν,

Σύ τούς άνέφλεξας τάς καρδίας 
Εις τήν ζωήν τω ν δίδον ζωήν.

Πλήν ποΐοι ευμολποι παιανίζουν 
Ηχοι ήδύτατοι χαρμονής;

Νίκην Ελλήνων πανηγυρίζουν,
Εις τά  πεδία τής Αμπλανής.

11 ξηρά φαίνετ’ ώραιοτέρα,
Μ’ άνθη ελεύθερα καί καλά,

Κ ’ ή Αμφιτρίτη εις τόν.αιθέρα 
Ηλιον δόξης αντανακλά.

Ως δύο κόραι δαφνοστεμμέναι,
Πλήν μέ χιτώνα αιματηρόν,

Ξηρά χαί θάλασσ’ άδελφωμέναι 
Δίδουσι φίλημα φλογερόν.

(1) Λ1 μά».ον άξωτηαειωτο ι ίχΧ ίήξει; τοΰ Βίζονβίον είνβι χ! 

¡ ί ε ξής · ή τού Η ο ν ; " 9 μ ·  X .  άξια αΐωνία; μνήμη« διά τόν 

θάνατον ΙΙλινίον τοΰ Ά ρ χ τ ί ο ν  Χ «ί «1 τοΰ Ιτοο ; 2113 χαι 472 

δ η  ή τέ τρ α  ίστινόονωΟη μέχρι Κωνσταντινονπ 'Λ ιω ;.

Οίμοι ! καλύπτει βροχή πυρίνη,
ΤοΟ βίου φράττουσα τήν οδόν, 

Σαχτούρη άμα καί τόν Σαχινη,
Καί Αναστάσιον Τσαμαδόν!

Βάφει τήν θάλασσαν τής ¿λλάδος 
Ιταλού αίμα άγαπητόν,

Τον Σανταρόζα πλήν στέφει κλάδο·
Τών καλλινίκων πολεμιστών.

Μ ή κλαίης, Μούσα, τήν ευτυχίαν 
Τών άθανάτων αυτών θνητών,

Αλλ’ αδε, πότνια, τήν άνδρίαν 
Τών έπιζώντων πολεμιστών.

Μυρίων όλμων βαρυβροντώντων,
Καθ’ ενός τρέχουν πλοία πυκνά, 

Μύρμηζ δέ είναι κατά λεόντων,
Το μικρόν βρίκιον α Αθήνα. ο

Πλήρη ελπίδων Σταυρόν ύψόνει,
Στήθη προτάττει θάρρους μεστά,

Ω ! τόν άγώνα ώς έν εικόνι 
Τό μικρόν βρίκιον παριστά.

θ ’ άποβή χαΰνον ό,τι προσθέσω 
Εγγύς τοιούτου ήρωϊσμοΰ . . .

Νά ! διαβαίνει σώον έν μέσω 
Φλογοπαφλάζοντος ποταμού !

Ούτω διήλθες, έλλάς γλυκεία,
Μέσον δουλείας άνιαράς.

Εις πάλην δείκνυται ή  άνδρια 
ί2ς ό άδάμας έντός πυράς.

Στρατοί καί στόλοι στεϊρον νησ/ον 
Μέ βέλη ζώνουσι φλογερά,

Πλήν τόσης δόζης, στενόν μνημείον 
Τπήρξ’ ή Κλείσοβα ή μικρά.

Από τάς λέμβους σφαίραι σφυρίζουν,
Τής νήσου πλήττουσαι τήν πλευράν 

Τ ’ άπιστα στίφη δέ κυματίζουν,
Ως αί άστάχυς άπό βορράν.

Ά λ λ ’ ό ισαβέλλας προτάττει στήθη 
βίε τούς τριάκοντα άνδρικά,

Κ ’ έδέχθη κύμα όμού καί λήθη 
Χ ίλια  π τώματα Τουρκικά.

Αγιον πνεύμα ελευθερίας
Από τήν θείαν βαίνον πνοήν,
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Σύ τού; άνέφλεξας τάς καρδίας 
Εις τήν ζωήν των δόσαν ζωήν.

’Την κχτεδίωκ: τρικυμία
Σφαιρών άΟροων σφυριζουσών, 

Καθώς άνεμου σφοδρού μαν'ά 
Ωθεί το κύί/.α τω ν Θαλασσών.Στρέψε, ώ Μούσα, τάς μελωδίας 

Ενθα μυκάται ττΟρ με θυμόν,
Τροφή ευφρόσυνος τί,ς άνδρίας, 

ίΐτις στενάζει άπό λιμόν.

Εις Μεσολόγγι συνεωθούντο 
Χερσαία κύματα στρατιών,

Κ ’ ;είς τά  πελάγη του έπυχνσΰ ντο 
Μέγιστα φρούρια έκ δρυών.

Αλλα τα  κύματα τκ  χερσαία, .
Καθό·ς ή θάλασσα εις βουνόν, 

Κατεσυντρίβησαν εις γενναία 
Στήθη έλλήνων περιφανών*

Κ α ι άπετέφρωσεν ή ¡όιτίνη,
Τον άσπροπτέρυγα κολοσσόν,

Καί δι’  ημέρας πΟΛλάς γαλήνη 
Δεν επανήλθε τώ ν θαλασσών.

Πτηνά κ’ ιχθύες φεύγουν κι' άπλόνεε 
11 πείνα άμετρον τήν φθοράν,

Φρίκη και θάνατος σαβανόνει 
ΛίΟέρα-, θάλασσαν καί ζηράν.

Εδώ ό Πλάστης δεν εφορεύει ;
Φοβείται ίσως μή στερηθή . . . .  

Φωταυγής λόγος πλήν μοΰ χωνεύει 
Την βλασφημίαν πριν έκφρασΟή.

Γίύξ ειν’ βαθεία, τό  παν υπνώττει,
Το παν τόν Πλάστην του μαρτυρεί. 

Καθεύδουν πόθοι, παύουν οϊ κρότοι 
Κ ’ έν μόνον αίσθημα γρηγορεί.

Οί πιστοί είναι εις εκκλησίας 
Κ ’ ή γή μέ τ ’  άνω συνομιλεί,

Κ ι’ άκτίς θεόσδοτος τά : καρδίας,
Τάς άποκρύφους βουλάς δηλοϊ.

Κρότοι ευθέως τό  σύμπαν πλήττουν, 
Τρέμουν εδάφη δόξης μεστά,

Ψυχήν καί σάρκας ώς νά έζήτουν,
Τού Μάρκου Βότζαρη τά  οστά.

Αστράπτουν γλώσσαι πυρός μυρίαι, 
Αντηχούν βρόντοι, άλλάχ! κραυγαί, 

Κλαγγαί, σαλπίσματα, βλασφημία'., 
θρήνοι, δεήσεις καί οίμωγαί.

Διεσπαρμένη ίλη ιππέων
Εντός δρομώνων φεύγει θοή,

Ως φεύγουν μέσον κρημνών κ ί όρέων 
Κυνηγοσκόρ πιστοί λαγωοί.

II νίκη ήλιον δόξης χύνει,
ύς παντοΟ λάμπει άκτιΆ#τος,

Κ ι’ ώχρά άνέτειλεν ή σελήνη
Εμπρός τοιούτου λαμπρού φωτός.

Ωχρά δέ έδυσε πριν άρχίση
0  πέπλος ν’  άρεται τής νυκτός, 

Αυτός ό ήλιος πλήν θά δύση
Με τήν συντέλειαν τού παντός.

ίΐρώων πόλις Μεσολογγίου 
Δ ί  έσέ μόνον ένας ψαλμός, 

Υπάρχει πάσης τής ύφηλίου,
Οδτος δέ είναι ό θαυμασμός !

Μή άπαυδήσης, Μούσα, όργώσα 
Τής δόζης ψάλλουσα τούς υιούς, 

Μέλι τερψίθυμον έκμυζώσα
Εις τόν περίβολον τής Κλειούς.

Ιδού σημαία κυμαινόμενη 
Εγγύς εις όρος ιστορικόν.

Ψυχή, εις αίμα βεβακχευμένη 
Φέρε μ’ εις τόπον ηδονικόν (1).

Οποία εκστασις ούρανία !
Είμαι πλησίον τού Παρνασσού, 

Αλλοτε ήρχε Θεών χορεία'
0  Σταυρός ήδη τού Ιησού.

Πρός τ ’ όρος τούτο δεν προσποιούμαι 
Τάς επικλήσεις τών παλαιών,

Σε, Σταυρέ θείε, επικαλούμαι 
' ύπλον άήττητον τώ ν λαών.

ΤοΟ Κ αραΐσκου ν’ άναμετρήσω 
Τήν τόσην 5ό;αν αδυνατώ,

Καί έπαζίως νά τόν υμνήσω 
Θείας εμπνεύσεις επιζητώ.

Ψαλμός, ώς φόρος πρός τή ν άνδρίαν, 
Ειν’ τ ’ όνομά του τό  φωταυγές, 

Αύτό δεσμεύει τήν φανφασίχν,
ΤοΟ νού τό  νάμα τό  διαυγές.

Ως οταν ήλιος άνυψούται
Χύνων τό  φώς του άκτίνωτόν,

11 ορασίς μας ευθύς θαμβούται 
Αν άτενίσωμεν πρός αύτόν·

( I )  £ ί ;  τήν μάχην ΐηλονότι τη ; Άραχόβη«.
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Κατόπιν ζάλης πυρός άγριας 
Ηρεμεί βροντόπληκτος ό αιθήρ,

Τής τρισαδελφου είν’ συμμαχίας,
Ο παταγώδης αυτός κρατήρ.

Διά ραγδαίας βροχής πύρινης,
Καίει τόν στόλον τόν Τουοκ-κόν,

Κ ’ εις Πύλον <ι Φόρος ευγνωμοσύνης, » 
Χαράττει μ.’ αίμα ηρωικόν.

Το μέγα εργον καθηγιάσθη 
Διά παιάνων τυρταϊκών.

Κ*.ί καθώς ήρχισ’ έγκαινιάσθη 
Μ’ ένδοξον αίμα αδελφικόν.

Πρζαντο τέλος νά ήρεμώσιν 
Αήρ καί θάλασσα καί ξηρά,

Κ α ί πτηνά ευφθογγα νά ύμνώσιν 
1\άλλη πρυβαίνοντα ζωηρά.

Εδιεδέχθη θρήνους κι’  όδύνας,
Χαράς ευφρόσυνος μουσική,

Κ ’ εις χλωράς δάφνας καί εις μυρσίνας 
Κάθηται κόρη μαγευτική.

Ποια τις κόρη είναι εκείνη
ίίτις  ώς νύμφη τού Παρνασσού, 

Φορούσα στέμμα ακτίνας χύνει 
Από τάς όχθας τού Ιλισσοΰ ;

Τών λαών μόνη ευδαιμονία 
11 παντού χέουσα τήν χαράν,

Χαϊρε 1 φιλτάτη ελευθερία
Αν καί σέ βλέπω άπό μακράν.

Από τόν Ϋψιστον έθεσπισθη 
θρόνον νά έχης παντοτεινόν,

Εις λαόν οςτις πρώτος έχρίσθη 
Τ  άγιον μύρον τώ ν ουρανών.

Κατά  άρχαϊον λοιπόν αιώνα 
Φορούσα χλαίναν αΐματηραν,

Τον Περσοσκέπαστον Μαραθώνα 
Εκλεξας θέσιν πρώτην φοράν.

Απεθανάτισαν οΐ υιοί σου
Τήν τής Ελλάδος ίεράν γην,

Οί Λεωνίδαι κ’ οϊ Περικλείς σου 
Εδειξαν ταύτην θάμβους πηγήν.

Ε ίς τά  γνωστά σου θεία έδάφη 
Επανακάμπτεις πάλιν φαιδρά,

Σέ χαιρετώσιν ένδοξοι τάφοι,
Κ ι’ αύτά τά  έπη τά  πενιχρά.

1 H K T Q P  r r o .

0  Βίκτωρ Τγώ  έγεννήθη τω  1803 εις τήν παρά 
τά  Πυρηναία κειμένην πόλιν Ηεζανσόν. ό  πατήρ 
του, ό κόμης Ιωσήφ Τγώ, ήτο στρατηγός τού Ναπο- 
λέοντος, ή δέ μήτηρ του Βανδεανή άριστοκράτις,τοέ- 
φουσα βαθύν σεβασμόν πρός τούς έξορίστους τό τε  
Βουρβώνους. Νήπιον έτι ό Βίκτωρ ήκολούθησε τόν πα 
τέρα του εις τά  στρατόπεδα, είδε τήν Ισπανίαν καί 
τήν Ιταλίαν, καί έπεσκέφθη μετά σεβασμού τήν Κορ
σικήν καί τήν έλβαν, τή ν κοιτίδα καί τήν φυλακήν 
τού Μεγάλου Ναπολέοντος.

11 ΜοΟσα έπεσκέφθη προώρως τόν νέον Βίκτωρ κ. 
II ποικίλη καί ίπποτική ζωή τώ ν  στρατοπέδων, τά  
μεγάλα θεάματα, τά  όποία άνελίσσοντο καθ’ έκά- 
στην εμπρός του, προσέβαλον τήν ζωηοάν του φαν
τασίαν, καί παιδίον έτ·. έγένετο ποιητής, ΐϊρχισε 
νά γράφη στίχους, καί έν τώ ν  πρώτων του ποιη
μάτων καθ-ιπέβαλεν εις τήν κρίοιν τής Γαλλικής 
Ακαδημίας. Το ποίημα ήν ώραίον, έπηνέθη πολύ, 
αλλά δεν έβραβεύθη. Δ ια τί νομίζετε ; διότι έτελείονε 
διά τώ ν έξής δύο στίχων*

‘Ε γώ  ζώ  πάντοτε μαχράν άπό αύλά; χα! πίλε·.;,

Καί ίεχαπέντε τή ; ζω ή ; οιήλ.Οον έτη μ ίλ ι;.

Οί κύριοι άκαδημαϊ.,οί ύπέθεΟαν ό ΐι ό ποιητής 
δίδων εις έαυτόν τοιαύτην ηλικίαν, ήθελε νά τούς 
περιπαίξη, διότι ήτο αδύνατον, έσκέφθησαν, τόσον 
νέος έτ·. νά γράφη το ιοί τους στίχους. 0  ί ’γώ  έλυ- 
πήθη μέν, είναι αληθές, διά τό  λάθος τών Ακαδημαϊ
κών, άλλ’ ή ιστορία δέν αναφέρει αν τού; ύβρισε διά. 
τούτο, όπως άποζημιωθή διά τή/ αποτυχίαν του 
Ταύτην έστειλε τέσσαρας τώ ν πρώτων του ωδών εις 
τήν Ακαδημίαν τής Τολώσσης, αιτινες έβραβεύθη- 
σαν απασαι, καί ό νέος ποιητής έγένετο μέλος τής 
ποιητικής ταύτης Ακαδημίας, γνωστής ύπό τήν ε
πωνυμίαν a és je u x  F lo ra u x  » .
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Κ α τά  τήν εποχήν εκείνην ή Γαλλική φιλολογία 
ήτο διηρημένη είς δύο λίαν διεστώτα στρατόπεδα, 
είς τού; Κλασικούς και είς τούς Ρωμαντικούς, καί 
ό φύσει ειρηνικός Παρνασσός ήτο πεδίον πεισματώ
δους μάχης. Οί Κλασικοί περιωρίζοντο είς τήν δου- 
λοπρεπή μίμησιν τώ ν συγγραφέων τού αίώνος τού 
Λουδοβίκου ΙΑ’, τώ ν αμίμητων εκείνων μιμητών τής 
αρχαίας ελληνικής ποιήσεως. Οί Ρωμαντικοί, βλέ- 
ποντες ότι ή Γαλλική φιλολογία άπεμαραίνετο έντός 
τού στενού κύκλου είς τόν όποιον είχε περιορισθή 
πρό δύο αιώνων, ήθελον νά εύρύνωσι τό  στάδιον, καί 
νά ζητήσωσιν είς άλλας χώρας καί είς άλλας έποχάς 
νέας πηγάς ποιήσεως. ιδίως ή σφοδρότερα ίρ ις  με
τα ξύ  τώ ν δύο σχολών ύπήρχεν ώς πρό; τήν δραμα- 
ματικήν ποίησιν, καί αληθείς μάχαι, ούχί αναίμα
κτοι πολλάκις, συνεκροτοϋντο κατά πάσαν παράστα- 
σιν εί; τό Γαλλικόν Οέατρον. II μεν Κλασική φάλαγξ 
ειχεν ώς σύνθημα «  Αριστοτέλης » ,  ή δε Ρωμαντι- 
κή «  Σαιξπήρος » .  Α ΐ κλασικαί τραγωδίαι σ τε 
ρεότυποι, μονότονοι, πλήρεις περιφράσεων κενών έν
νοιας, πνιγόμεναι έντός τώ ν  τρ.ών ένοτήτων, δεν 
ήδύναντο πλέον νά θέλξωσι τό  Γαλλικόν κοινόν, καί 
νά άντιπροσωπεύσωσιν έπί τής σκηνής τάς ιδέας τού 
ΙΘ ’ αίώνος· τ ά  δε ρωμαντικά δράματα παράδοξα, υ
περβολικά, ΐπποτικά, προσεπάθουν νά είσχωρήσωσιν 
έξ εφόδου είς τό  Οέατρον, καί μ’ ολην τήν άντίστα- 
σιν, τή ν οποίαν άπήντων έκ μέρους τώ ν κλασικών 
ποιητών, τό  κατώρθοναν ενίοτε, καί τό τε  ένθουσιω- 
δώς έχειροκροτούντο. Μεταξύ τώ ν δύο σχολών διστά- 
ζων, κλίνων ότε μέν πρός τή ν μίαν, ότε δε πρός τήν 
άλλην, Γστατο ό Κασιμίρος Αελαβίν, μέγας δραμα
τικός ποιητής, κρύπτων ιδέα; νεωτέρα; ΰπό αρχαϊ
κόν κάλυμμα, θετών εί; τό  στόμα τού βαρβάρου 
«  Παρίου »  τώ ν 'Ινδιών φράσεις, ληφθείσας έκ του 
Αττικού «  Οίδίποδο; επί Κολωνώ 0 τού Σοφοκλέους. 
Καί ομως,καί τοι οΰτω; αμφιρρεπών ό Κασιμίρο; Αε
λαβίν, δύναται νά θεωρηθή ώ ; ό πρώτο; άντ πρόσω
πο; τή ; νέα; σχολή; εί; τήν ιστορίαν τού Γαλλικού 
θεάτρου.

Ο Βίκτωρ ούδ’ έπί στιγμήν έδίστασε μεταξύ τών 
δύο όδών αίτινες έπαρουσιάζοντο εί; αυτόν κατε- 
τάχθη έξ άρχής εί; τήν Ρωμαντικήν σχολήν, τής ό
ποια; ητο προωρισμένο; νά καταστή άρχηγό; καί 
σημαιοφόρος. Ηδη τό  όνομά του ειχεν αρχίσει νά 
καθίσταται γνωστόν, αί ποιήσεις του νά δημοσιεύ
οντα ι εί; διάφορα περιοδικά, καί ιδίως εί; τήν «Γ α λ 
λικήν Μούσαν » , ήν συνέταττον πολλοί νέοι, ύν οί 
πλείστοι κατέστησαν εκτοτε ένδοξοι. Οί νέοι ουτοι 
άποτελ.ούντε; τή ν  Πλειάδα, ώ ; εκαλείτο ή ¿μάς των, 
συνηθροίζοντο καθ’ έκάστην εσπέραν σχεδόν είς τήν 
ο'.κίαν τού αγαθού καί ευφυούς Νωδιέρου, καί έκείά- 
νεγινωσκον τά  έργα τω ν , καί έδέχοντο μετά τή ; αυ
τή ; ευγνωμοσύνη; συμβουλά; ή επαίνους. 6  Βίκτωρ 
παρευρίσκετο συχνά έκεί, καί, μολονότι ήτο εικο
σαετής, δειλό:, άμύσταξ είσέτι νεανίας, πάντε; προε- 
μάντευον εν αϋτώ δόξαν μεγάλην, καί ήκουον μετ' 
ενθουσιασμού τού; στίχου; του. ό  Σατωβριάν άνα- 
γνούς μίαν τώ ν πρώτων του ωδών, τήν στέψιν τού
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Καρόλου ΐ', τόν άπεκάλεσε .τα ιό ίον  ¡ιεγα.Ιι ρν& , 
καί συνήργησε νά τ ώ  δοθή έκ τού ανακτορικού τα 
μείου δισχιλίων φράγκων έτησια σύνταξις. Αλλά 
πολύ συχνά ό Βίκτωρ έλειποτάκτει ά π ό τά ς  συνεδριά
σει; τή ; Ιΐλειάδος, καί έπορεύετο εί; τήν οικίαν τού 
πατρό; τώ ν ποιητών αδελφών Αεσάν. έκ εί δεν τόν 
είλκυεν επιθυμία δόξης, άλλ’ οί ύβαίοι οφθαλμοί τής 
νεάνιδο; Φουσέ τήν όποιαν ήγάπα, ώς άγαπώσιν οί 
ποιηταί, καί ή τι; τόν ήγάπα, ώ ; άγαπώσιν οί ά γ
γελοι. Κ α τά  τήν εποχήν εκείνην μεγάλη λύπη είχε 
βαρύνει τόν νέον ποιητήν ή μήτηρ του άπέθανεν. 6  
Βίκτωρ, ώσ πάσα εύγενής καρδία, τήν έλάτρευε, καί 
γράφων τά ;  πρώτα; του βουρβονιζούσας, καί βασι- 
λόφρονας ποιήσεις, τής μητρό; του μάλλον ή εαυ
τού τά  αισθήματα έξέφραζε. Βαθεϊα μελαγχολία κα
τέλαβε τό τε  τή ν ψυχήν του, καί διά τούτο ζοφερά; 
ιδέας περιέχει ά τό τε  έκδοθείς Λ α κ  ό Ίσ .Ια η ίύ ι:, 
ευφυής παραδοξολογία, μυθιστόρημα φρικώδες, πλή
ρες δημίων, πτωμάτων, ληστών, καί ανθρώπων άν- 
θρωποφάγων, έν μεσω τού όποιου παράδοξον εμποιεί 
άντίθεσιν ό άφελή; έρως τού Ορδενερ καί τής Εθέλ, 
εί; τόν όποιον ό Τ γώ  άπεικόνισε τόν έρωτά του. Μετ’ 
ολίγον, κατά το  1823 , ή νεάνις τήν όποιαν ήγάπα, 
έγενετο σύζυγό; του. Το νέον ζεύγος έξ έρωτος, ελ
πίδων καί ποιήσεως μόνον έπλοότει, καί εί; οικο
νομία; λ,ογου; ύπείκων ό Βίκτωρ, ήναγκάσθη νά συλ- 
λέξη τά ; έπί τή ; τραπέζης του διεσπαρμένα; λυρικά; 
ποιήσεις, καί νά δημοσίευση αΰτά; είς τόμον. Α ί ώ- 
δαί έτυχον ενθουσιώδους υποδοχή;, καί δεύτερα έκδο- 
σις αύτών, γενομένη έντός ολίγου, έφερεν είς τόν 
Βίκτωρα καί τήν κοινωνικήν δόξαν καί τήν οικιακήν 
ευημερίαν. Αί πρώται αΰται ποιήσεις τού ϊ γ ώ  δει- 
κνύυυσι περισσοτέραν προσήλωσιν εί; τήν επιφάνειαν 
τώ ν στίχων, καί δεν είναι είσέτι τόσον τολμηραί 
περί τού; νεωτερισμούς. Καί εί; αύτάς όμως διαφαί- 
νεται εί; μέγαν βαθμόν ή νευρώδη; δΰναμις τώ ν στί
χων, ή καλλίτεχνο; εξεργασία τώ ν στροφών, καί ή 
βαθύτης καί ή πρωτοτυπία τώ ν ιδεών. Κ α ί εί; τήν 
συλλογήν ταύτην τά  αριστουργήματα είναι άφθονα* 
ό Μω'ύσης ε ίο  τον  Ν ε ϊ.Ιον  είναι τρυφερά καί άφελή; 
ώδή· αί άόο νόσοι, δηλ. ή Κορσική καί ή Αγία Ελένη, 
είναι ύμνος άξιος τής δόξης τού Ναπολ.έοντος· τό ί'ο/ι- 
η ϊσ ψ ο ν  ιιιψ α  τού Νε'ρωνος είναι ποίημα υψηλόν, 
περιγραφή οργίων άμα καί πυρκαϊάς, άποπνέον αίμα 
καί οίνον συγχρόνως, τό  όποιον ψάλλει μετά τώ ν φί
λων ό Νερών, έν ω  κατά διαταγήν του πυρπολείται 
ή Ρώμη.

’Αφ’ ου ό ί ’γώ  διά τής δημοριεύσεως τού Χάν τού 
’Ισλανδού καί τών ώδών έγενετο γνωστός ώ ; ποιητής 
λυρικός καί ώς μυθιστοριογράφος, ήθέλησε νά δοκι- 
μάση εαυτόν καί εί; τήν δραματικήν ποίησιν, δι’  ήν 
μετά ταΰτα έγένετο κυρίως διάσημος. Τότε έξέδωκε 
τόν Κρύμΰε.Ι, δράμα τερατώδες τά ; διαστάσεις, α
παιτούν τριέσπερον δλον πρό; παράστασιν, καί διά 
τούτο ούδέποτε παρασταθέν, εί; τό  όποιον προσέβαλε 
κατά μέτωπον τήν έκπνέουσαν ήδη κλασικήν σχο
λήν, καί έπετάχυνε τόν θάνατόν της. Ο Λ’ ρι'ψΰε.Ι 
ώ ; δράμα, κυρίως μικράν έχει τήν αξίαν, διότι καί ή
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πλοκή είναι σκοτεινή καί περιπεπλεγμένη, καί οί 
χαρακτήρες ψευδείς καί ή στιχουργία χαλαρά ένια- 
χού· άλλ’ άφ’ ετέρου είναι μεγάλης προσοχής άξιος, 
δ-.ότι είναι ή εφαρμογή τώ ν νέων περί δραματικής 
ποιήσεως ιδεών, είναι οΰτω; είπεϊν ό πρόσκοπος, ό 
σκαπανεύ; τής ρωμαντ.κής φάλαγγος, θαυμαοιω; δε 
τά ;  άρχά; του διετύπωσεν ά ϊ γ ώ  έν προλογω τολ- 
μηρώ καί έκτεταμένω, οστις έγενενο αφορμή πεισμα
τώδους συζητήσεως έν ταίς έφημερίσι, καί τέλος κα- 

τίσχυσε πάση; άντιστάσεως.
Είς μάτην οί μικροί του αντίπαλοι έρριπταν κατ’ 

αύτού καθ’ έκάστην πάν είδος συκοφαντία: καίΰβρεως- 
ό Τ γώ  έ ξηκολούθει νά γράφη άπαύστως νέα δράματα, 
νέας ποιήσεις, καί νέα μυθιστορήματα. Ό  τό τε  ευ
φυής διευθυντής τ>0 Γαλλικού θεάτρου Τάύλορ ειχε 
μαντεύσει τήν δραματικήν τού ποιητού ικανότητα, 
καί τόν παρεκάλεσε νά γράψη έργον τ ι  διά τό θεα- 
τρόν του. ό  Τγώ  έγραψε τήν Μ άριον Λ ε.Ιόρρ, ώ- 
ραϊον δράμα, πλήρες φαντασίας καί τέχνης, τού ό
ποιου ό ήρως Διδιέρος, κράμα θαυμάσιον πάθους καί 
τρυφερότητος, νεανία; μελαγχολικός ενιαχού καί ε
νιαχού παράφορος, έγέννησε τόσα; κατά τό μάλλον 
καί ή ττον επιτυχείς μιμήσεις, καί ιδίως τόν Ά ν το ν ύ  
τού ’Αλεξάνδρου Αυμάς. ’Α λλ ’ ή Μαριόν Αελόρμ διά 
λόγους πολιτικούς δέν παρεστάΟη το τε  έπί τής σκη
νής. Ελεεινόν ποόσωπον παίζει είς τό  δράαα εκείνο ό 
Λουδοβίκος ΙΓ '., αγαθός μέν άνθρωπος,άλλ ασθενή; μο
νάρχης, τρυφερά καρδία, άλλα μικρά κεφαλή, δν ήγε 
κατά βούλησιν ό καρδινάλιο; ‘Ρισχελιεύς- ή λογοκρι
σία έθορυβήθη και ή παράστασις άπηγορεύθη. Ο Τγώ 
διεμαρτυρήθη έντόνως κατά τού περιορισμού αύτού, 
έζήττ,σε νά παρουσιασθή είς τόν Κάρολον ΐ ’. αυτο
προσώπως, καί τόν παράδοξον εκείνον διάλογον τού 
ποιητού καί τού βασιλέω; περιγράφει εί; έν ώραϊον 
ποίημα. 0  Κ άρολος δέν ένέδωκε μέν εί; τού Τγώ τά ; 
ενστάσεις, άλλά θεωρών καθήκον του νά ύπερασπισθή 
τού ; προγόνου; του, καί θίλων ν’ άποζημιώση τόν 
ποιητήν δν έτίμα καί εθαύμαζεν, άνεβίβασε τήν έ- 
τ/.σίαν σύνταξίν του είς έξακισχίλια φράγκα. Ο ί'γώ 
ομω; μετά τή ; άνεξαρτησίας εκείνη; τού χαρακτή- 
ρος, τήν όποιαν καί οί εχθροί του αύτοί άναγνωρί- 
ζουσι καί θαυμάζουσιν, εύγνωμονών άπεποιήθη τήν 
γενναίαν τού μονάρχου προσφοράν. Τότε έγραψε Γ0>· 
Έ ρ η ΐν η ν ,  οστις παρασταθείς τέλος έπί τή ; σκη
νής, έμάγευσε καί συνεκίνησε τού; Παρισιανούς, καί 
παραφόρως έχειροκροτήθη, καί ομοφωνως ανεκηρύ 
χθη ώ ; τό  τελειότερον Γαλλικόν δράμα κατά τόν 
Η-)', αιώνα. Ά λλά  καί τοι τοιούτο τό  δράμα αύτό, 
άπήντησεν ού μικρόν άντίστασιν έκ μερου; τών επι ■ 
μόνων ύπερμάχων τής άρχαιότητος, καί πολλάκις αί 
παραστάσεις διεκόπησαν ύπό γρονθοκοπημάτων με
ταξύ τώ ν θεατών. ’Εννοείται οτι εί; τό  είδος αύτό 
τή ;  φιλολογική; πάλης ό Βίκτωρ ύπερίσχυε πάντοτε, 
ώς έχων υπέρ εαυτού τήν νέαν γενεάν, καί έπομένω; 
τού; ακμαιότερους πύκτας.

Κ ατά  τόν αύτόν σχεδόν χρόνον, καθ' δν παρίστατα 
ό Έρνάνης έπί τή ; σκηνής έξεδόθησαν γΛ άνατο./ιχά 
οσρατα . ύ  πρωτουργό; τού Τγώ  νοδς ειχεν εννοήσει

ο τι ή Γαλλική λυρική ποίησις δεν ήτο βιώσιμος, έάν 
ταχέως δέν έλευθερούτο τώ ν τετριμμένων παρομοιώ
σεων, τώ ν  ανουσίων μυθολογικών άλληγοριών, καί 
τώ ν μονοτόνων ρυθμών. Ταύτα σκεφθείς έζήτησεν 
αλλαχού νέον κόσμον ποιήσεως, καί τό  βλέμμα του 
έστράφη πρός τήν ανατολήν, τόν προσφιλή τού Βύ
ρωνος τόπον, τήν χώραν τώ ν ώραίων γυναικών καί 
τώ ν ώραίων άνθέων. Τά  ανατολικά άσματα ένέπνευ- 
σαν τά  δημοτικά άσματα τώ ν  Ελλήνων, άφελή καί 
μεγαλοπρεπή ώς οί ήρωες ού; έξυμνούσιν αί εύγενεϊ; 
καί ίπποτικαί τής Ισπανίας παραδόσεις, καί οί γλυ
κείς καί τρυφηλοί ’Αραβικοί καί Περσικοί στίχο ι.' Εί; 
ούδέν άλλο ίσως τού Τγώ έργον υπάρχει τοσοΰτο; 
πλούτο; χαριεστάτων εικόνων, τοσαύτη πρωτοτυπία 
μέτρων, τοσαύτη αρμονίας ύπερχείλησις. Ά λ λ ’ άν τά  
Ανατολικά άσματα ύπερτερούσιν ώ ; πρός τήν στιχουρ
γίαν τώ ν  λο.πών τού ϊ γ ώ  ποιήσεων, έλαττούνται 
πολύ αύτών ώ ; πρός τώ ν εννοιών τό  βάθος. Η -,·οη- 
τευτική τώ ν  στίχων αρμονία θέλγει μέν πρό; ώραν, 
κηλεΐ τό ου;, άλλά δέν άφίνει β-/θείας εί; τήν καρδίαν 
εντυπώσεις. Αιά τού; Ελληνας όμως ιδίως τά  Α να το 
λικά άσματα έχουσι καί άλλην ίεράν αξίαν, καί άλλο 
άνεξάλειπτον ενδιαφέρον διότι μέγα μέρος αύτών 
ένέπνευσεν ό μέγας Ελληνικός άγων, ο! αθάνατοι ή - 
ρωες αύτού, καί ιδίως ό πολυύμνητο; πυρπολητής, ό 
Κωνσταντίνο; Κανάρης.

II έπιτυχία τώ ν Ανατολικών ασμάτων ύπήεξε 
πρωτάκουστο;' είς διάστημα ένος μηνό; μόλις, δεκα- 
τέσσαρες εκδόσεις άνηρπάγησαν άπό τά  τυπογραφεία, 
καί ό Τ γώ  είκοσιεπταετής μόλις, ήνάγκαοε τόν Λα- 
μαρτίνον νά τόν παραλαβή ώς συγκάθεδρον έπί τώ ν 
ύψίστων τού Γαλλικού Παρνασσ/Ο κορυφών.

ό  Τγώ  ώς λογογράφος μόνον διά τού Χάν τού Ίσ -  
λανδοΰ καί τού Βουγ /.αργάλ. μυθιστορήματος τής 
παιδικής του ηλικίας, ήτο είσέτι γνωστός, ότε έφάνη 
ή Παναγία τών Παρισίων, μέγα μυθιστόρημα, εφά
μιλλου, υπέρτερου ίσως τώ ν αριστουργημάτων τού 
Βάλτερ Σκώτ, ό οποίο; διά τή ; μεγαλοφυία; του ά- 
νέπλασε τον μεσαιώνα. Τις άνέγνωσεν άπαξ τήν 
Παναγίαν τών Παρισίων, καί δέν έπεθύμησε νά τήν 
άναγνώση πάλιν ; Τις δέν έφρικίασε διά τόν αληθή 
άμα καί τρομερόν χαρακτήρα τού ίερέω; Κλαυδίου. 
κρύπτοντος γήινα πάθη ύπό τόν μοναστικόν μαν
δύαν; Τίς δέν ήκολούθ ησεν άσθμαίνων ·τά ;  τύχας 
τής Εσμεράλδας, καί δέν έμειδίασε διά τού; άφελείς 
έρωτας της, καί δέν έδάκρυσε §ιά τον  σπαρακτικόν 
της θάνατον; Οί συνήθεις έπικριταί τού Τγώ έπέπε- 
σαν άθροοι κατά τής Παναγίας. Ο χαρακτήρ ιδίως 
τού κωδωνοκρούστου Κουαζιμόδου, τού έξαμβλώυ.α- 
τος αύτού, κρύπτοντος ύπό έξωτερικόν γελοίου καί 
ειδεχθές ψυχήν εύγενή καί τρυφερών, έθεωρήθη άνε- 
πιτυχής, υπερφυσικός καί βδελυρός. Οί κλασικοί 
ήρωες, ώραϊοι πάντοτε ώς Νάρκισσοι, είχον κακοσυ- 
νειθίσει τινάς, καί ήρχισαν κατακραυγάζοντες κατά 
τού ϊ γ ώ  ώς άοεσκομένου είς φυσικά τέρατα, ώς εχον- 
τος έμβλημα τής σχολής του τήν περιβόητου έκτοτε 
καταστάσαν φράσιν «  ώραϊον είναι τό άσχημου». Ά  
ληθώς εις έκαστον τού Τγώ έργον σχεδόν ύπάρ/ ·.
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εν τοιούτον δύσμορφον τέρας, καλοόμενον ή Τριβου- 
λέτος ή Βουγ-Ζαργάλ ή Χάν ό Ίσλανδός η Κουαζι- 
μόδος. ’Ολίγον μετά το ν  Π αναγίαν τώ ν  Π αρισίω ν  
έξεδοθη '// τε./ενταία ι/μόρα τον χαταΛΙχον, διήγημα 
πλήρες φιλοσοφικών ιδεών, σκοπούν τήν κατάογησιν 
τής θανατικής ποινής, τή ν οποίαν πάντοτε θερμώς 
έπολ.έμησεν ό ποια¡τής. Ανελίσσει πρό τώ ν  οφθαλμών 
τού αναγνώστου τάς βασάνους τής τελευταίας ημέρας 
του καταδίκου, εκθέτει άτάκτως, άπερίττως, αληθώς 
τά ς  σκέψεις του, καί φέρει ρίγος, καί άποσπά δά
κρυα. Προς τον αύτόν σκοπόν έξέδωκεν ετερον μι
κρόν διήγημα, (5 Κ .ίανό ιος Π ενης, ιστορίαν αν
θρώπου, γεννηθέντος με αγαθόν νουν καί μέ ισχυρών 
καρδίαν, καί έν τούτοις προσκρούσαντος εις τους νό
μους τής κοινωνίας, καί άποθανόντος έπί τής λαιμη
τόμου ! . . .

Κ α τά  τη ν εποχήν εκείνην ό Ιΐίκτωρ ί γ ώ  κατώκει 
εις αρχαϊκόν τ ι  μέγαρον τής Βασιλικής Πλατείας. 
’Εκεί άνά πάσαν εσπέραν συνηθροίζοντο οί ευκλεέ
στεροι Γάλλοι φιλολόγοι, καί άπετέλουν την αύλήν, 
ούτως είπείν, τοΟ βασιλέως τής Γαλλικής φιλολογίας 
κατά τόν 10'. αιώνα. Ούδείς βέβηλος ήδύνατο να 
εΐσέλθη εις τό  ιερόν έκείνο τής ποιήσεως. Διά να ά- 
νοιγή ή  Ούρα έποεπεν ό προσερχόμενος να φέρη ό
νομα ένδοξον, να ήναι ρήτωρ, ιστορικός, ποιητής ή 
μυθιστοριογράφος. 11 αίθουσα τής υποδοχής ήτο φιλο- 
κάλως καί πρωτοτύπως έστολισμένη· θαυμαστή με
σαιωνική ταπητουργία έκάλυπτε τους τοίχους* έπί 
τής εύρυχώρου γοτθικής εστίας ΰπήρχεν ή  γιγαντεία 
προτομή τοΟ Βίκτωρος Τγώ , εργον τοΟ νεωτέρου Φει- 
δίου, τοΟ γνωστοΟ γλύπτου Δαυίδ (D ’ Angers). 
Οί δε προσκεκλημένοι. . .  Παρατηρήσατε τόν τρια- 
κοντούτη εκείνον άνδρα, όστις έδώ χαρ 'εντίζετα ι μετά 
τώ ν  κυριών, καί όμιλεϊ περί τοΟ συρμοΟ, έκεί διη
γείτα ι μαγευτικά παραμύθια αύτοσχέδια εις τα  παι
δί», καί ολίγον παρέκει μ ετ’ άλλων έξοχων άνδρών 
άνελίσσει τα  σπουδαιότερα κοινωνικά ζητήματα* ό 
ανήρ ούτος εΤναι ό Βίκτωρ Τγώ. 11 μορφή του έχει 
τ ι  τραχύ καί άκανόνιστον, άλλ ’ ή μεγαλ.οφυία διαφαί- 
νεται εις τούς άπαστράπόντας οφθαλμούς του, εις τό 
εύρύ καί ύπό κόμης άφθονου περιστεφόμενον μέτω- 
πόν του. ίδετε, πλησιάζει τώρα τόν Λαμαρτίνον, ό 
Ετεοκλής σφίγγει τη ν χεϊρα τοΟ Πολυνείκους, καί 

τώ  αγγέλλει τα  τελευταία ήριοϊκά /ατορθώματα τών 
Ελλήνων, τα  τελευταία τοϋ Κανάρη καί τοΰ Βοτσαρη 
τρόπαια. Ο Λαμαρτίνος ακούει μετά συγκινήσεως 
καί χαράς, διότι ή το τό τε  άκόμη ό εΰγενής, ό φι- 
λέλλην Λαμαρτίνος, ό ποιητής τοΟ τελευταίου άσμα
τος του Σιλδαρόλδ, καί ούχί ό ιστορικός τής Τουρ
κίας. Εις άλλην τής αιθούσης γωνίαν νεανίας ώχρός, 
καταβεβλημένος, περίφημος εκτοτε, ό είρων αμα καί 
τρυφερός ποιητής τώ ν γυναικών καί τού έρωτος, ό 
Αλφρέδος Μυσσετος, ακούει τόν Μερύ, ποιητήν σα
τυρικόν, γέννημα τήε Ελληνικής αποικίας Φωκαίας 
( Μασσαλίας), άπαγγέλ.λοντα έν ώραίον καί μέγα 
ποίημα, τό  όποιον, διά τής θαυμασίας γονιμότητας 
του πνεύματός του, αύτοσχεδίασεν έντός τετάρτου 
τής ώρας μόλις. Κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμήν ή Ούρα ά-
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νοίγεται, καί άνήρ μελάγχρους, ούλόθριξ,με ζωηρούς 
οφθαλμούς εισέρχεται εις τή ν αίθουσαν.

—  Δ ιατί ήργησες, Δυμά ; έρωτα ό ευφυής Αλφόν- 
σος Κάρ, ό Γάλλος Λουκιανός, ό φιλόσοφος μυθιστο- 
ριογράφος, ό άμείλικτος άνατόμος τής ανθρώπινης 
καρδίας.

—  11 ! αυτήν τή ν εβδομάδα Λχον πολλήν ασχο
λίαν Μόλις έτελείωσα πρό μικρού τούς Τρεις Σωμα
τοφύλακας, έν μυθιστόρημα ιστορικόν, τό  οποίον τυ- 
πούται αυριον.

—  Π ά .τοτε Γασκόνος οΐηματίας, ψιθυρίζει ό Κάρ. 
Καί όμως ίσως διά τό  εργον σου αύτό δεν ¿κόπιασες 
τόσον σύ, όσον ό ταλαίπωρος ό Μακαί, ό αιώνιος συ
νεργάτης σου.

'Ολίγον μακράν τού Λλφόνσου Κάρ καί τού Δυ- 
μάς συνομιλοΟσι ταπεινή τή  φωνή, καί στρέφοντες 
βλέμμα άνήσυχον πέριζ τέσσαρες άνδρες. Ας τούς 
πλησιάσωμεν μετά προσοχής, διότι είναι οϊ περιφα
νέστεροι τής Γαλλίας κριτικοί, συνομιλούντες περί 
τώ ν έργων τού Βίκτο>ρος ίγώ .

—  Πάντοτε ύπεστήριξα ό τι ή Παναγία τώ ν Πα- 
ρισίων είναι αριστούργημα καί ώς πρός τό  υφος, καί 
ώς πρός τήν πλοκήν, καί ώς πρός τούς χαρακτήρας, 
λέγει ό Ιούλιος 7-ανέν (Jules Janin), ευφυέστατος 
κριτικός, καί βαθύς μυθιστοριογράφος, τού όποιου αΐ 
πλήρεις αττικού άλατος επιφυλλίδες κοσμούσι τήν 
’  Εγημερίόσ τώ ν ΣνΟ ίτησεω ν.

—  Δεν συμφωνώ καθόλου, άπαντά ό αυστηρός κρι
τικός τής Έ πιθεωρήσεως τώ>· όνο χύσμων, ό λίαν 
φειδωλός περί τούς έπαίνους, ΓουσταΟος Πλάνς (G us
tave  P lanche)· ή Π αναγία  τώ ν Π  ορ ίσ ιω ν  μόνον 
ιστορικήν καί άρχαιολογικήν άζίαν έχει πολλήν, καί 
δι’  αύτής ό Τγώ άπέκτησε δικαιώματα εις τή ν ’Αρχαι
ολογικήν μάλλον ή εις τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν,

—  Καί τολμάς να τό  λέγης αύτό; ύπέλαβεν ό Θεό- 
φιλ.ος Γω τιέ  (T éop h . G au tier), ό άριστος τώ ν  μα
θητών, καί ό θερμότερος τώ ν θαυμαστών τού Τγώ , 
γράφων στίχους καλλιτεχνικώς λελ.αξευμένους. Η 
Παναγία τώ ν  Παρισίων εΤναι τό  άριστον τοό 1Θ’. αί- 
ώνος μυθιστόρημα, καί θά ζήση όσον καί ό ναός, του 
όποιου φέρει τό  όνομα.

—  Κ α ί οί δύο εισθε υπερβολικοί, λέγει ό ποιητής 
καί κριτικός Σαίντ-Μπέβ (Sa in te-B euve), όστις, ώς 
γράψας τόσον κακούς στίχους ό ίδιος ένίο ε, έπρεπε 
νά είναι έπιεικέστερος πρός τούς κακούς στίχους 
τώ ν άλλ.ων. 11 Παναγία τώ ν Παρισίων είναι καλ,όν 
μυθιστόρημα, ούτε περισσότερον ούτε όλιγώτερον.

—  Φθονερός είναι, ψιθυρίζει εις τό  ούς τού Γω τιέ  
ό "Αλφόνσος Κάρ πλησιάσας. Αλλοτε τήν έθαύμαζε 
περισσότερον.

—  Τα δέ δράματα τού Τγώ  πώς σοί φαίνονται 
Πλάνς : έρωτα ό Σαίντ-Μπέβ.

—  Σφάλλουσι περί τήν οικονομίαν τού μύθου συν
ήθως, καί έχουσι χαρακτήρας υπερφυσικούς* άλλα 
τό  υφος είναι πανταχού θαυμάσιον, καί σκηναί με
γαλοπρεπείς. Μ’ άλλους λόγους είναι ώραϊαι ώδαι, 
άλλ’ όχι καί ώραία δράματα.
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—  Είναι καί ώραίαι ώδαι, καί ώραία δράματα, 
λέγει άποφθεγματικώς ό Γωτιέ.

—  Ισως καί ώς λυρικόν ποιητήν άκόμη δεν θαυ
μάζεις πολύ τόν ίγ ώ ,  έρωτα, με περιφρ ,νητικόν μει

δίαμα ό Ζανέν τόν Πλάνς.
—  Οχι δά ! 'Γινά τώ ν ’Ανατολικών ασμάτων εΤ

ναι ώραία* μ’ άρέσκουν τά  φάσματα, >) Σ ά ρ α  ή Α ο ν -  
ομένη, το  Ν αβαρΙνον, το Ο υράνιον πυρ. ’Αλλά 
προτιμώ τά  φθινοπωρινά φύλλα, άν καί, τό ομολογώ, 
δεν τά  ένόησα όλα* εΤναι τόσον σκοτεινά.

—  Σιωπή, κακολογοι! ύπέλαβεν ό Σαίτ-Μπέβ* 
ό ίγ ώ  πλησιάζει, καί ήζεύρετε ότι ή κριτική δεν τώ  
πολυαρέσκει* τήν ώνόμασεν άλλοτε ικανότητα τών  

άνιχάνων.
Μετά τήν περιφανή επιτυχίαν τού Ερνάνη, ό ί γ ώ  

ήρχισε νά γράφη νέα δράματα, ιόν έκαστον είναι θρί
αμβος. ’Ο  Β υσ ι.Ιε ις  εύθυμεί  δράμα τού οποίου ή- 
ρως εΤναι ό βασιλεύς Φραγκίσκος Α'., πράττων άνά- 
ξια  εαυτού καί τής βασιλικής αξίας, παρεστάθη άπαξ 
μόνον, διότι, διαταγή τού υπουργού, αί παραστάσεις 
έμποδίσθησαν. 0  Βίκτωρ ίγ ώ ,  θερμός πάντοτε ύπέρ- 
μ.αχος τής ελευθερίας έν τή  τέχντ), ένήγαγεν εις τά  
δικαστήρια τήν διεύθυνσιν τού θεάτρου, καί άγορεύ- 
σας εύγλώττως ό ίδιος έκέρδησεν. Ε ξ έβδομάδας μετά 
ταΰτα. ή Λουκρητία Βοργία, τό  σπαρακτικόν έκείνο 
δράμα, άπεζημίωσε τόν ποιητήν δι έπιτυχίας πρω- 
τακούστου, διά τήν δήμευσιν τού προτέρου δράματός 
αυ. Ή  Μ αρία  Τυόόρ  καί ό Ά γ γ ε . Ιο  ς ήξιώθησαν 
οςό αύτής επιτυχίας έπί τής σκηνής. 0  Ρουύ-Βλάς, 
τό  άδελφόν τού Έρνάνη αριστούργημα, διήγειρεν έν- 
ουσιασμόν άπερίγρα πτον, καί σπουδαίοι φόβοι έγεν- 
νήθησαν εις τήν διεύθυνσιν τού θεάτρου, μήπως ή αί
θουσα καταρρεύση έκ τώ ν χειροκροτημάτων.

Καί όμως, ένω ό ίγ ώ  ίδρυεν έπί βάσεων ούτως ά- 
κραδάντων τήν δραματικήν αύτοϋ φήμην, δεν παοη - 
μέλει ένταυτώ τήν λυρικήν ποίησιν, εις ήν άπό τής 
διαδόσεως τώ ν άνατολικών ασμάτων είχε καταλάβει 
τή ν  πρώτην θέσιν. Τά. φθινοπωρινά φύ.ί.Ια, Τ ά  ά 
σματα τοΰ ,ίυχανγο ΐς , Α ί  ενδόμυχοι φωναι, Α ί  ά- 
χτΐνες xa l α ί οχια ί, συλλογκί ποιήσεων, ποικιλοτά - 
τω ν  τό  είδος, άλλ’ έπίσης αρμονικών, άλλ’ επίσης ύ- 
ψηλών, άς έξέδωκεν άπό τού 1830— 1840 , εΤναι 
τέλεια ύπό πάσαν έποψιν. Ανοίξατε τυχέως οίανδή- 
ποτε τώ ν συλλογών αυτών, καί οί οφθαλμοί σας θά 
πέσωσιν έφ’ ενός άριστουργήματος. Ο ί γ ώ  θίγει έπί
σης δεξιώς πάσας τάς χορδάς τής λύρας άπό τής υ
πάτης άχρι τής νήτης. Εις τήν μίαν σελίδα υπάρχει 
υψηλή ωδή, εις τή ν άλλην τρυφερόν έλεγεϊον. Είναι 
πανταχού έντιμος, πανταχού εύγενής, πανταχού μέ- 
γας. Δεν κρύπτει ιδέας λαοφθόρους ύπό γοητευτικόν 
κάλυμμα. Παρηγορεί τόν πένητα, κινεΐ τον οίκτον 
τοΰ πλουσίου, δίδει έλπίδα εις τόν άπελ.πιν. ανεγεί
ρει τόν έκπεπτωκότα, καί ή πίστις εις τόν θεόν δια- 
λάμπει παρήγορος εις τούς στίχους του. Δεν αναρρι
πίζει τά  κοινωνικά μίση, καί δημοκράτης ποιητής 
αύτός ήδη, θρηνεί καί οίκτείρει τόν έν τή  έξορία θά
νατον τού δυστυχούς Καρόλου δεκάτου, μή λησμονή- 
σας ότι ότε ήτο παίς βασιλόφρων, έξύμνησε τήν στέ-

ψιν του. Ως πρός τήν έπιφάνεια.ν δ- αί ποιήσεις του 
είναι ανεπίληπτοι* οί στίχοι είναι νευρώδεις, ή φράσις 
έντονος καί ποικίλη, καί τό  υφος έκλελεγμένον. 
Ούδαμοΰ άπαντώνται εις αύτόν ίδέαι τετριμμένα! ή 
ή  οχληρά μονοτονία, ή τις άμαυροί τινα, τ ά  τελευ 
τα ία  ιδίως τώ ν έργων τού Λαμαρτίνου. Ενίοτε όμως 
είναι ολίγον σκοτεινός, καί συχνάκις δυσαρεστεϊ ή 
κατάχρησής τού προσφιλούς αύτώ σχήματος, τής άν- 

τιθέσεως.

Η Γαλλική Ακαδημία, ένδοΰσα τέλος εις τήν ά- 
παίτησιν τής κοινής γνώμης, ήναγκάσθη νά παραλάβη 
τόν ί γ ώ  εις τάς τάξεις της, τιμώσα έαυτήν μάλλον 
ή τόν ποιητήν διά τής έκλογής της. Δύο δ’ έτη μετά 
ταύτα , τό  1843, ό ίγ ώ  έγένετο μέλος τής Βουλής 
τώ ν  Ομότιμων, όπου σπανίως λαβών τόν λόγον έθαυ- 
μάσθη ούχ ήττον πάντοτε. Ως πολιτικός ό ίγ ώ  ου
δέποτε διέψευσε τόν ποιητήν. Εφάνη πάντοτε εχθρός 
τώ ν τυράννων, ύπέρμαχος τώ ν τυραννουμένων, καί ή 
ισχυρά του φωνή κατεκεραυνοβόλησε τούς δημίους τής 

Πολωνίας.

Αφού έξερράγη ή έπανάστασις τού 18 48, καί ή 
βουλή τώ ν  Ομότιμων διελύθη, ό ί γ ώ  έξελέχθη δι’ 
100,000 ψήφων περίπου Βουλευτής τώ ν  Παρισίων. 
Εντός τής βουλής ήκολούθησε σχεδόν πάντοτε τή ν  
πολιτικήν τού Λαμαρτίνου, καί έλαβε τόν λόγον εις 
πάσαν έπίσημον συνεδρίασιν. Η περί καταργήσεως 
τής θανατικής ποινής παθητική άγόρευσίς του ιδίως 
έθκυμάσίη δικαίως. Τότε ήξιώθη ό Τγώ καί άλλης έ

ξοχου τιμής.

Εις τόν παράδοξον κυκεώνα τώ ν ιδεών, τάς όποιας 
έγέννησεν ή έπανάστασις τού Φεβρουάριου, διάφοροι 
φιλόσοφοι καί έπίσημοι άνδρες άπό τής Ευρώπης άπά- 
σης συνήλ.θον εις Παρισιού;, όπως σκεφθώσι περί τώ ν 
μέσων, δι’  ών δύναται νά έπιτευχθή ή κατάστασις 
τώ ν πολέμων. 0  ί γ ώ  ώνομάσθη πρόεδρος τής ετα ι
ρίας αύτής τώ>* γ ί,Ιύ ν  τής 'ε ιρήνης, ή τις εννοείται 
ότι εις ούδεν άπέληξε, καί εις τήν περίστασιν έκείνην 
έξεφώνησεν ετερον ώραίον λόγον. Αλλά π ά ντο τε  οϊ 
λόγοι του έχουσί τ ι  προφητικόν, άποκαλυπτικόν καί 
επομένως δυσκατάληπτον εις άκροατάς χυδαίους.

ό τα ν  Ναπολέων ό Τρίτος, ακολουθών τά  ένδοξα 
τοΰ θείου του ίχνη, ήθέλησεν άπό προέδρου τής δημο- 
δρατίας νά μεταβληθή εις Αύτοκράτορα, ό Τγώ  τόν 
έπολέμησε παντί σθένει, καί διά τού λόγου καί διά 
τής χειρός άκόμη, διότι με τό  πυροβόλον εις τήν 

I χεϊρα, ήγωνίσθη ώς απλούς στρατιώτης τή ς  έλευθε- 
ρίας όπισθεν τώ ν οδοφραγμάτων. Ά λ λ ’ ή έπανάστα- 
σις έκείνη κατεβλήθη, καί ό ί γ ώ  παρελήφθη εις τόν 
κατάλογον τώ ν προγεγραμμένων. Θέλων νά ή ό,τι 
πλησιέστερον εις τήν Γαλλίαν, άπήλθεν εις τήν μ ι
κρών Αγγλικήν νήσον Ίεοσέϋ, κειμένην πλησίον τής 
Γαλλίας, όπου καί σήμερον άκόμη κατοικεί.

Στερηθείς τή ν πατρίδα, δεν έστερήθη τουλάχι
στον συγχρόνως καί τήν οικιακήν γαλήνην. Η αγ
γελική σύζυγός του καί τά  τέκνα του τόν ήκολού ■ 
θησαν καρτερώς εις τήν εξορίαν. Ο πρεσβύτερος τώ ν 
υιών του ήρχισε πρό τίνος νά γίνεται γνωστός δι’ έπι-
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ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΣΗΜΩΝ.

Ε.κ τών παρακειμένων οίκοσήμων το  ύπό στοιχ. 
Λ  άνήκει τή  ε ξ  Κνετίας καταγόμενη οικογένεια Πάγ
καλων ( l ’au ^a li), τη  κα τ’ άρχάς μεν άποζαταστα- 
θείση έν I·’ οήτη, μετά τη ν όπό τω ν Οθωμανών 5ε 
άλωσιν αύτής μεταβάση εις Κέαν, οπού μέχρι τοΟΟε 
σώζονται οί απόγονοι αύτής.

Το οικόσημο·/ τοΰτο εύρίσκεται εν Κεα έγκεχα- 
ραγμέ-ον, άλλ ’ άτελώς πω;, έπί μαρμάρου κειμέ
νου παρά τη ν πύλην τοΟ άστεως (Καστελιού), όπου 
άναγινώσκεται καί ή  έξήε Ιταλική επιγραφή' M A R 
C A  R E I.L A  C A S A  i’ A N C A L l ,  ήτοι Οίχόσηιιο>· 
τής Ο ίχπ γ ίΐ-ιία ς  Π α γγά  /'ύΐ'.

Το δε υπό στοιχ. Β. ανήκει τή  έ ξ  Ισπανίας κατα
γόμενη και έν Γνάςω εϊσετι σωζομένη οικογένεια 
Κορονελλη (Coronellió, ής αρχηγέτης υπήρξε Φραγ
κίσκος ό  Κορονελλη;, ό καί Λιοικητής τοΟ λρχιπε-

Β.

λάγους ή μάλλον Τοποτηρητής τοΟ Εβραίου Ιωσήφ 
Νάκη, του χρηματίσαντος, μετά την ΰπό τώ ν  Οθω
μανών αλωσιν τώ ν Κυκλάδων, Λουκός το Ο Αρχιπε
λάγους.

I. ΔΕ-ΚΙΓΑΛΛΑΓ.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .
-«9BÉ»-

Δ'.ατρ'.Οή πεο'ι τή ; έγγειον φορο/.ογί»; έν 'Κλλάϊι 0*6 I  Γω- 
ττ,ροπονλον ιμηματάρχον. Έ ν Ά&ήναις IS íil— Εις 8, έχ σελ. 81.

Σπεύδομεν νά έκφράσωμεν ευγνωμοσύνην προς τόν 
συγγραφέα τοΟ άναγγελλομένου πονήματος, διότι 
προ πολλοΟ δέν άνεγνωμεν μ ετά  τοσαύτης εύχαρι-

τυχοΟς μεταφράσεως του Σεξπήρου, καί διά τινων έρ
γω ν πρωτοτύπων χρηστά; παρεχων ελπίδας.

0  Βίκτωρ Τγώ δεν άπέκαμε γράφων, δέν άπεχαι- 
ρέτισεν Ι τ ι  την δόξαν, καί έχει θαλερά·/ ετι τήν καρ
διάν, ώς άποδεικνύουσι τ ά  έ ζ τής εξορίας έκδοΟέντα 
έργα του. Α ΐ  Μ ι. Ι ί τ ι ι ι ,  συλλογή δίτομο; λυρικών 
ποιήσεων, είναι άξιαι τώ ν  προγενεστέρων του έργων. 
Το μέρος ιδίως αυτών, τό  οποίον άφορά τόν πικρόν 
θάνατον τή ; Ουγατρό; του Λεοπολδίνης, είναι πλήρε; 
τρυφερά; μελαγχολίας, άλλά δυστυχώς άμαυροϋσι 
τ ο ;  Μελέτα; αΐ διηγήσεις ερώτων τινών λίαν άφ ι
λων καί έλ-υΟέρων τή ; παιδικής του ηλικίας. ΙΙερυ- 
σιν ό Τγώ εξέδωκε τό ς  ποραΰΰαεις τώ>· Αΐώ>·ων, 
ιστορικά; σκηνάς, εις άς σκιαγραφεί τή ν πρόοδον τού 
ανθρώπου άπό τήν εποχήν τής πλάσεως άχρι τής σή
μερον. Αΐ παραδόσεις καίτοι σκοτειναί καί ομιχλώδεις, 
μέγαν έκίν/,σαν θόρυβον περί τό όνομα του ί'γώ. Πρό 
τίνος άνεγνωμεν εις μίαν Γαλλικήν εφημερίδα ό τι ό 
ί 'γ ώ  εκδίδει εν μυθιστόρημα μέγα, κονωνικόν, ο/ ά;/- 
Τί<·, ή πρώτη εκδοσις τοΟ όποιου ήγοράσθη άπό τόν 
τυπογράφον άντί 500,000 φράγκων!

Οΐ άλιείς τοΟ ’ΐερσέϋ έπιστρέφοντες τήν εσπέραν 
εις τάς οικία; των, παρατηροΟσι μέ συγκίνησιν έπί 
τής παραλίας, άνδρα υψηλόν, εξηκοντούτη, άτημελή- 
τ ω ;  ένδεδυμένον, εχοντα έσταυρωμένας τάς χείοας 
καί παρατηροΟντα μέ ενδακρυ όμμα τάς μόλις ΰπο - 
φαινομένας έν μέσω τής ομίχλης άκτάς τής Γαλλίας. 
Τοιαύτη υπήρξε πάντοτε' ή  μοίρα τής μεγαλοφυΐας. 
Άπαντά  ζώσα τήν πενίαν, τά ; φυλ.ακάς, τή ν εξορίαν 
καί ενίοτε μετά θάνατον μόνον τήν δόξαν καί τήν 
ησυχίαν Τά μνημεία, τ ά  οποία άνεγείρονται εις τού; 
μεγάλους άνδρα; Οανόντας, πλάττονται ώς έπί τό  πολύ 
άπό τούς λίθους, οΰς έβαλλαν κα τ’ αύτών ενόσω έζων. 
Τις οιδεν ; Άφού ό Βίκτωρ Τγώ  άποΟάνη εξόριστος 
ώς ό Λάντης, ίσως τά  οστά του άναπαυΟώσιν εις τό 
ΙίάνΟεον. Β.
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στήσεως συγγραφήν περί διοικητικών πραγμάτων τής 
έλλάδος διαλαμβάνουσαν καί δεν άνεγνωμεν ούχί 
βαρυνόμενοι, διότι έπαγγελλόμενοι ό,τι έπαγγελλό- 
μεθα, είμεθα ήναγκασμενοι νά άναδιφώμεν πάντα 
σχεδόν τά  ύπό Ελλήνων έκδιδόμενα' άλλά διότι έρ
γων συζητούντων έπιστημονικώς καί απαθώς χά τής 
δημοσίου διοικήσεως ή σπάνις μεγίστη. Οί περί τάς 
εφημερίδας, έπαναλαμβάνοντες άπαξ καί δίς τής ε
βδομάδας ό τι κακώς βαίνουσι τά  τής διοικήσεως, ότι 
οί νόμοι ή είναι πλημμελείς ή δέν ενεργούνται δεόν
τως, περιορίζονται ώς έπί τό  πλείστον εις ταύτην 
μόνην τήν καταμήνυσιν χωρίς, όπως γίνεται εις τό 
άνά χείρας πόνημα, καί νά στηλιτεύωσι διά συζη- 
τήσεως τοΟ πλημμελές τοΟ νόμου ή τήν πονηριάν τοΟ 
ένεργοΟντος αύτόν. Καταγγέλλω·/ άλλά καί μή συ- 
ζη τών ό δημοσιογράφος καί έαυτόν πλανά, έκτός μό
νον άν δέν είναι ειλικρινής, καί τού; άλλους οίστρη- 
λα τε ί καί παρασύρει' οϊστρηλατεΐ δε καί παρασύρει 
διότι ό άνθρωπος, καί το ι αγαπών νά σκέπτεται περί 
τώ ν ίδιων, περί τώ ν  δημοσίων όμως προτιμά ώ ; έπί τό 
πολύ ν’ άναθέτ/ι εις άλλον τόν κόπον του σκεπτεσθαι, 
αύτός δέ ν' άκολουθή άβασανιστώ; τήν ξένην γνώμην. 
1όίς τάς βουλάς τής ’Αμερικής οΐ πλείστοι τώ ν άν- 
τιπροσώπων του έθνους ή καταγίνονται έντός αύτής 
τής αιθούσης τώ ν συνεδριάσεων εις ύποθέσεις τοΟ 
Κερδώου μηδόλως προσέχοντες εις τά  λεγάμενα, ή 
καί παραδίδονται ρογχάζοντες εις τάς γλυκείας τού 
Μορφέως άγκάλας' καί μόνον οταν φθάση ή ώρα τής 
ψηφοφορίας άνανήφουσι, καί άκολουθούντες τήν γνώ
μην του στρατηγού ύπό τήν σημαίαν τοΟ όποιου τά σ 
σονται, ρίπτουσι μέλαιναν ή λευκήν. Μεγίστη άρα 
τού δημοσιογράφου ή ευθύνη, μείζων καί τής τοΟ ιε
ροκήρυκας, ίεσώτερον δέ καί τό  έργον διότι τούτου 
μέν τό  κακόν κήρυγμα ολίγους μόνον, οσους περι
λαμβάνει ή εκκλησία, διαστρέφει, εκείνου δε ή απε
ρίσκεπτος ή εμπαθής φωνή, είσδύουσα καί εις αύτάς 
τάς εσχατιάς, μολύνει πάντας καί πάντα. ΤοΟ δη
μοσιογράφου καθήκον είναι ούχί νά παταγή διά λέ
ξεων, άλλά νά άνατεμνη, καί άνατέμνων νά διδάσκη, 
νά χειραγωγή τόν αναγνώστην, καί βάλλων τόν δά
κτυλον εις τόν τύπον τώ ν ήλων, νά δεικνύη ένταυτώ 
καί τούς τρόπους τής θεραπείας. Τότε μονον ό ήθ'.κός 
οΰτος ιατρός λέγετα ι καί σοφός καί φιλάνθρωπος καί 
φιλόπατρις.

Εσχάτως έδογμάτιζέ τις τώ ν άθηναίων εφημερί
δων ότι περιττή πάσα περί νομών καί πραγμάτων 
συζήτησις, άφοΟ ή εξουσία ουδόλως προσέχει εις τάς 
παρατηρήσεις τού τύπου. ’Α λλ ’ όμολογητέον οτι ξέ
νον καί όλως καινοφανές τό  δόγμα' πρώτον ήδη ά- 
κούιται ότι ό δημοσιογραφών δημοσιογραφεί διά τήν 
εξουσίαν, ό  δημοσιογράφος είναι καί λέγετα ι τοιοΟ 
τος, διότι γράφει δΓ όλα τά  μέλη τά  συγκροτοΟντα 
κοινωνίαν πολιτών, τήν όποιαν όνομάζ-.μεν έν περι- 
λήψει δημόσιον. Οί συγκροτοΰ·/τες τό δημόσιον τούτο, 
μή έχοντες καιρόν ή καί ικανότητα νά άνεύρωσηι 
αύτοί διά μελέτης τάς άρετάς ή τάς ελλείψεις τώ ν 
νόμων και τής κυβερνήσεως, άξιοΟσι παρά τώ ν δη
μοσιογράφων, τούς οποίους διά τούτο καί συντρέχουσι
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χοηματικώς, ν’ άποδείξωσιν αύτάς δι’ επιστημονικής 
καί λογικής συζητήσεως' ή δέ συζήτησις αυτή, φωτί- 
ζουσα τούτου; τούς μη έχοντας καιρόν ή ικανότητα 
καί ρυθμίζουσα τήν κρ.σιν αυτών, μεταμορφοΟται εις 
τήν λεγομένην κοινήν γνώμην, η τι; εισβάλλει έπί τ έ 
λους μετά θριάμβου καί επιβάλλεται εις τήν εξουσίαν.
Ó δημοσιογράφος άρα ΐνα έπενεργήση έπί τήν εξου
σίαν, πρέπει πρώτον νά έπενεργήσ/) έπί τό  δημόσιον 
άλλως κοσζίνω ύδωρ άντλεί.

Αλλά καί άλλο ψευδός περιέχει τό  αλλόκοτο·/ έ- 
κείνο δόγμα' λέγον ότι περιττή πλέον πάσα συζή- 
τησις, υποθέτει ό τι υπήρξε ποτε τοιαύτη' άλλά πότε; 
Λεν λέγομεν ό τι υπήρξε πάντη στείρα έπιστημονικών 
συζητήσεων ή έλληνική δημοσιογραφία' βέβαιον ό
μως ό τι ώς κομήται έφάνησαν έπί τόν ορίζοντα 
αύτής, ένώ οΐ πλείους τώ ν νόμων είναι ανεφάρμοστοι 
εις τήν Ελλάδα, διότι ή πολυμαθείς ή αμαθείς ήσαν 
οί συντάξαντες αύτούς. Οί μέν πολυμαθείς οίτι/:ς ή 
έστεροΟντο νοός,

a r¡it!ji¡i(na  ¡tadAr ΰ ι ί  χ ιιΐ ¡raffcrm  rov r ty ftr ,*

ή μηδέποτε σπουδάσαντες τόν λαόν καί μηδόλως 
παοατριβέντες μ ε τ αύτοΟ, ήσαν πάντη άμοιροι πεί
ρας, μετέχυσαν αδιακρίτως εΐ; το  πρόσωπον τής Ελ
λάδος τον πλοΟτον τώ ν ιδίων θεωριών, χωρίς νά ένθυ- 
μηθώσιν ότι τόπος πρό αιώνων κυβερνηθείς μέν δι' ε
νός καί θετικωτάτου νόμου, του νόμου τή ; μαχαί- 
ρας, διοικηθείς δέ κεφαλαιωδώς ύπό παραδόσεων καί 
εθίμων, δέν ήτο επιδεκτικός τοσούτων καί τοιούτων 
θεωριών, τάς όποιας δεν έφρόντισαν κάν νά συνδυά- 
σωσιν όπωσοϋν προς έκείνα.

Περί δέ τώ ν ύπό αμαθών νομ.οθετηθέντων είνα 
άνάγκη νά όμιλήσωμεν ;

Ενεδιατρίψαμεν ύπέρ τό  δέον εις τά  τετριμμένα 
ταΟτα ΐνα πρό πά/των άποδείξωμεν δύο τινά ' πρώ
τον ό τι ό συγγράψας τό  άνά χείρας πόνημα, επιθυ
μώ·/ νά συντελέσφι εις τήν δ.όρθωσιν εσφαλμένων, έξ- 
ελέξατο τόν άριστον τώ ν τρόπων, τήν συζήτησιν, 
και δεύτερον οτι καί τοι μή καΟήσας εις τά  θρανία 
τοΟ Πανεπιστημίου, καταβαίνει όμως εις τό  στάδιο·/ 
ταπεινός μέν άλλά φορών πανοπλίαν, ούχί κενής κα · 
τακρίσεω; καί κενωτέραε μεμψιμοιρίας, άλλά λο- 
γωνκαί επιχειρημάτων. Πολλοί τώ ν ήμετερων νο
μών είναι, ώ ; εΓπομεν, κακοί' κακός είναι καί ό δη
μοτικός, κακοί καί οί τής παιδείας, κακοί καί οί οι
κονομικοί, κάκιστος καί ό εκλογικός. Εάν λοιπόν έκα
στος τώ ν φερόντων εις μεν τό  θυλάκιον στιλπνόν δί
πλωμα προλύτου ή διδάκτορας, εις δέ τήν κεφαλήν 
άκμαία καί θάλλο/τα τής επιστήμης τά  μαθήματα, 
άναλάβη νά σχολιάση, ώς ό συγγραφεύς τής προκει
μένη; J ia rp iC jjr, ενχ νόμον, νχ έξελέγξη τά ς  ελλεί
ψεις καί νά δείξη τρόπον θεραπείας, ή κοινή γνώμη, 
τήν οποίαν μάτην άγωνιζόμεθα νά έξεγείρωμεν διά 
φωνασκιών, Οά έξεγερθή φοβερά διά τής λογικής συ
ζητήσεως, καί θά καταβάλη έπί τέλους πάσαν άν- 
τίστασιν. Ιδού στάδιον ένδοξον, έμπρέπον πεπαι
δευμένοι καί άληθώς φιλοπάτριδι δημοσιογράφο». 
«  Ιίολυμαθίη κάρτα μέν ώφελέει, κάρτα δέ βλάπτει

Ω Ρ Α .  SÍ1
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τον έχοντα' ώφελεει μεν τον  δεξιόν άνδρα, β .Ιύ π τε ι 
δέ τον  ρηϊδι'ωc γωνέοντα π α ν  επος χα ϊ έν π α ν τί 
Οι'ιμφ. Χρή δέ καιρού μέτρα εΐδέναι, σοφίης γάρ ούτος 
ουρος. »

Α λλ ’ έλΟωμεν εί; τή ν  δ ια τρ ιβ ήν .
Αναγγέλλοντας αύτήν σκοπόν δέν έχομεν νά ά- 

ναλύσωμεν, άλλά νά προτρέψωμεν τούς όπωςδήποτε 
ενδιαφερομένους είς τά  δημόσια νά άναγνώσωσιν ολό
κληρον αύτήν, διότι άπ’ άρχής μέχρι τέλους είναι 
μεστή πραγμάτων. Αλλ’ ούτε περί τού φορολογικού 
συστήματος τό  όποιον προτείνει φέρομεν κρίσιν ού μό
νον διότι τά  περί τούτου ύπέο πάντα άλλον διοικητικόν 
κλάδον όντα δυσχερή, άπαιτούσι βαθείαν μελέτην 
καί επιστημονικήν ικανότητα καί εμπειρίαν ού τήν 
τυχούσαν, άλλά καί διότι τολμηρόν όπωσούν νά έ- 
πικρίνη τις γνώμην προτεινομένην ύπ’ άνδρός κατα- 
τρίψαντος, ώς αυτός λέγει, ολόκληρον βίον είς τή ν οι
κονομικήν ύπηρεσίαν. Θα περιορισθώμεν λοιπόν είς 
ολίγα τινα , οπως δώσωμεν καί ημείς νύξιν είς μετα
βολήν συστήματος, άφ’ ου κρέμαται αυτή τής πα
τρίδας ή ευδαιμονία. Ούτε τής Ελλάδος ό πληθυσμός 
αύξανει, ούτε τής γής ή καλλιέργεια βελτιούται άνευ 
τής μεταβολής ταύτης· τό  άνισον τών φόρων, καί μά
λιστα τώ ν έγγειων, φέρει έξ εναντίας καί εκείνου τήν 
έλάττωσιν και ταύτης τήν παραμέλησιν. Η ιστοοία 
λέγει ότι χώραι ολόκληροι ήρημώθησαν ενεκα τής ά- 
νισότητος ταύτης· καί σήμερον δέ πλούσιοί τινες ομο
γενείς, διατρίβοντες χάριν εμπορίας είς τά  ξένα, καί 
έγραψαν καί είπον εις ημάς ότι, έάν τό  φορολογικόν 
σύστημα δέν ήτο τοσούτω καταθλιπτικόν καί άδικον, 
ηθελον αφιερώσει α ;ια  λογου κεφάλαια είς αγοράν 
γαιών, συνοικισμόν εργατών καί καλλιέργειαν.

Εννοούμεν ό τι ή μεταβολή δέν είναι τόσον εύκο
λος όσον φαίνεται έκ πρώτης όψεως, διότι τρόποι φο
ρολογίας, ώς ό τής άποδεκατώσεως φέρ’ είπείν, άπό 
τώ ν  χρόνων τού Αβραάμ ϊσχύοντες και συμφυρέντες 
μετά- τοσούτων γενεών, δεν άνατρέπονται διά μιας- 
ύπαρχει δέ καί άλλη μεγίστη δυσκολία, ή άνεΰρεσις 
άλλων τρόπων δικαιότερων καί προσφορωτέρων.

Είς τρία μέρη διαιρεί ό συγγραφεύς τήν Λ  ια τρ ι- 
βήν' και εις μέν τό  πρώτον ε ξετά ζετα ι τό  ίσχύον 
ώς πρός τόν έγγειον φόρον σύστημα, είς δέ τό  δεύ
τερον αναλύονται δύο φορολογικά σχέδια, καί εις τό  
τρίτον προτείνεται γνώμη περί παραδοχής νέου τρό 
που φορολογίας.

Τοΰ ισχύοντος συστήματος τό ανώμαλον καί άνι
σον καί άδικον ούδείς ημών αγνοεί. Πρό τού Κ. ΣωΤη- 
ροπούλου ό Κ. Π. Καλλιγάς έν άξιολόγω πραγμα
τεία  τήν όποιαν έδημοσίευσε το  1860 έτος διά τής 
Πανδώρας (1 ), καί τοι μή έχων κυρίαν ύπόθεσιν τό 
σύστημα τούτο, αποδεικνύει όμως διά πραγμάτων 
καί ύιά συγκρίσεων καί διά της ιστορίας αύτής τά  ο
λέθρια Αποτελέσματα τοιούτων φορολογικών διατά
ξεων, καί ώς ό συγγραφεύς τής Λ  ια τριβής θεωρεί κα
ταστρεπτικόν τον έγγειον φόρον όπως είναι ώρισμέ-
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(1) Περί δουλοπϊροιχία; τιχιά Φωμϊίοι; χαϊ Βυζαντινοί«, 
xai nifi ςορολογιχών διατά'«ων. <1>ν)λάί. 120-123.

νος (διότι φορολογούνται καί τά  κεφάλαια), καί όπως 
είσπραττεται παρ η μ ιν  αδύνατον όμως νά έννοήση 
ό μή φορολογούμενος τόν βαθμόν'τής λύμης καί τής 
άδικίας, έάν όέν ρίψη τό  βλέμμα εις τήν δυσειδή ει
κόνα τή ν όποιαν διαγράφει μ ε τ ’ άγανακτήσεως ό συγ
γραφεύς τής Λιατριβης ( I ).

Εάν ή φιλοπατρία τώ ν ώς έπιγτό πολύ άκτημό- 
νων καί μή έχόντων γαίας κατοίκων τής βασιλευού- 
σης, συμπυκνοϊ^ όλην αύτής τήν φλογέράν μέριμναν 
περί ένα καί μόνον σκοπόν, περί τήν Ακραιφνή λέγο- 
μεν εφαρμογήν τώ ν 1 07  άρθρων τού Συντάγματος, 
άπορούμεν Απορίαν μεγίστην πώς οί αντιπρόσωποι 
τώ ν έπαρχιών, όπου επικρατεί ή γεωργική τάξις, δέν 
διαρρηγνύουσι τά  ιμάτια αύτών κατά τού καταχθο
νίου τούτου φορολογικού έκτρώματος. Καί άν ¿διά
φορή ή εξουσία, ή αδιαφορία αύτής δεν είναι λόγος 
ύποχωρήσεως. Εις τήν Αγγλίαν βουλευτής τις πρόί- 
τεινέ ποτε σχέδιον περί τή ; έν ’Ιρλανδία δημοσίου 
παιδείας· καί επειδή, ώς γνωστόν, οί Αγγλοι δέν εύ- 
νοούσι τούς Ιρλανδούς, τό σχέδιον ούδ’ ένα εύρε συ
νήγορον άλλ’ ό φιλόπατρις βουλευτής, μηδόλως 
αποθαρρυνθείς, έπί δέκα όλα έτη έπανελάμβανε τήν 
προτασιν, εως οδ και βουλή καί γερουσία καί κυ- 
οέρνησις βιασθεϊσαι ύπό τής μορφωθείσης κοινής γνώ  · 
μης ενεόωκαν. Οι Ελληνες βουληφόροι έχουσι καί ύπέο 
τους Αγγλους συμφέρον νά φαίνωνται κχρτερικώτεροι 
τώ ν φορολογούμενων ύπερασπισταί' διότι οί μέν Α γ
γλοι ούδέ τά  άκρα τών δακτύλων βάπτουσιν είς τό 
ταμείον τό περιέχον τά  εθνικά χρήματα, οί δε τής 
Ελλάδος

α άμγοΐν  ρειρο ΐν  τώ ν  δημοσίων μ ιστιΛΑώντα ι. »

Δοθεισης τής καταργήσεως τού ένεστώτος συστή
ματος, παρουσιάζονται έπί τού παρόντος δύο άλλα, 
τό τής έπινεμήσεως, όπερ ισχύει καί έν Γαλλία, καί 
τό  τώ ν  δηλώσεων, τό οποίον προτείνει ό συγγραφεύς 
τής Λ ια τρ ιΰης. Αλλά διά τήν έφαρμογήν τού πρώ
του προαπαιτεΐται ή σύνταξις τού καλούμενου κτη
ματολογίου, ήτοι βιβλίου έν ω καταγράφονται μετά. 
προηγουμενην έρευναν καί έξακρίβωσιν ή έκτασις, ή 
ποιότης καί ή άξία τών κτημάτων. Καθώς όμως πα
ρατηρεί καί ό ήμέτερΓς συγγραφεύς, σύ μόνον χρόνος 
πολύς καί κόπος μέγας καί δαπάνη έτι μείζων α 
παιτούνται διά τήν σύνταξιν ταύτην, είς τήν Ελλάδα 
προ πάντων οπου ή ιδιοκτησία κατά μέγα μέρος αμ
φισβητείται, άλλ', ώς αποδεικνύει καί διά μαρτυριών, 
ούτε εις τήν Γαλλίαν αύτήν εύδοκίμησεν. Εάν, προσ- 
τίθησίν, ή διανομή τώ ν φόρων γίνετα ι σήμερον έκεί 
δικαιότερον ή άλλοτε, τούτο οφείλεται ούχί είς τό 
κτηματολογίου, άλλ’ είς τήν βελτίωσιν τώ ν ήθών καί 
τήν πρόοδον τής κοινωνίας· καί πάλ·.ν ή διανομή α 
ποβαίνει πολλάκις άνισος- διότι «νομοί έχοντες, πα
ραδείγματος χάριν, καθαράν πρόσοδον 100,000 
φράγκων, πληρώνουσι φόρον ίσον πρός άλλους έχοντας 
εισόδημα 250 ,000 · καταβαινων δέ τ ις  μέχρι τών

( 1 )  ΆνάγνωΟι τ ή ν  π ερ ιγ ρ / φ ή ν  rau rr .v  in i  τ ή ;  o e à îîo ;  28  

μίχρι τής σ«λ. 33 τή; Λ ι a τ  ρ ι g ή ;.
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κοινοτήτων ευρίσκει πολλάς, αί όποια·, φορολογούνται 
δεκαπλασίως περισσότερον άπό άλλα; τήν αύτήν έ- 

χούσας πρόσοδον. »
Τά παραδείγματα λοιπόν ταύ τα  τής Γαλλίας, πρός 

τούτοι; δέ καί τή ν κτηματικήν καί ηθικήν τής Ελ
λάδος κατάστασιν έχων ύπ’ όψιν ό συγγραφεύς, απο
κρούει τό  σύστημα τής έπινεμήσεωε. Καθ'ήμας ομως, 
καί άν ποτε νομισθτι εφικτή ή αναγκαία ή παραδοχή 
αύτοΰ, τό  άνισον καί έπομένως τό  άδικον τής φο
ρολογία: δέν Οά προλάβη ούτε αύτό τό  κτηματολό- 
γιον, έάν πρό αύτού δέν διορθοιθή άλλ.ος νόμος, ο 
περί Αήμων. Εις καί μόνος φόρος διανέμεται σήμε
ρον παρά τώ ν δημοτικών αρχών, ό τής στρατολογίας· 
άλλ ’ είναι βέβαιον ότι, έκτός εύαρίθμων τινων δήμων 
ών έλαχε νά προίστανται εύσυνείδητοι άοχαί, ο φο
ράς ούτος τού αίματος διανέμεται κατά χάριν, και 
κατά τάς συμπάθειας ή άντιπαθείας τών δημάρχων.
Ιίΐ μέν ό δήμαρχος έχει άνάγκην τώ ν ψήφων τώ ν κα
τοίκων πόλεως ή χωρίου, έκεί ό άριθμός τώ ν στρα
τευσίμων ελαττούται· εί δε οί κάτοικοι άντεπολι- 
τεύθησαν πρό; τόν δήμαρχον, ούτος άντιτιμωρούμε- 
νος τήν τόλμην διπλασιάζει τόν άριθμόν. Τοιαύτα 
παράνομα καί άσεβή και ιερόσυλα ετολμήθησαν και 

είς αύτήν τήν πρωτεύουσαν.
Εάν άρα, έπαναλέγομεν,δέν διορθωθή ό περί Αήμων 

νόμος, ή μάλλον δέν μεταβληθώσιν αί βάσεις αύτού, 
ούτε τό  σύστημα τής έπινεμήσεως ούτε ούδεμία άλλη 
διάταξις διά τώ ν  δημοτικών άρχών ένεργουμένη (καί 
ώς γνωστόν αί πλεϊσται δι’ αύτών ένεργοΰνται), θά έκ- 
τελεσθή ποτε δικαίως. Το 1835 έτος αύτή ή κυ- 
βέρνησις έδήλωσεν έπισήμως ο τ ι «  ειχεν αποφασίσει 
άμεταθέτως νά παραδεχθή άντί τώ ν  δέκατων άλ
λην φορολογίαν είς όρθοτέρας αρχας στηριζομένην. 
καί νά καθαίρεση έξ ολοκλήρου τό  σύστημα τής α- 
ποδεκατώσεως- άλλ.’ έπειδή ή ΰπόθισις αυτη σ  ανέ
χετα ι σγ ιχ τϋτα τα  με τήν διοργάνωσιν τώ ν δήμων . .
. . »  άνέβαλ.ε τήν μεταβολήν. Καί έγενετο μεν μετά 
ταύτα  ή διοργάνωσις τών δήμων, άλλ' όποια καί πώς !

Μ ετά τό  ζήτημα τής έπινεμήσεως πραγματεύεται 
ή Λ ιο τρ ίβ ι) τό  περί δηλώσεων καί έπειδή τό  σύ
στημα τούτο έγενετο παραδεκτόν παρ' ήμίν επί τι-  
νων έγγειων φόρων, οίον έπί τώ ν φόρων τώ ν άμπε 
λων, τώ ν μελισσίων, τώ ν κτηνών κλ. καί ευδόκιμη- 
σεν, ώς τούλάχιστον άξιοι ό συγγραφεύς καί ζη τεί 
ν’ άποδείξη διά παραδειγμάτων καί αριθμών, συμ
περαίνει ότι τούτο καί τούς φορολογούμενους άπα- 
λάσσει άπό πολλών κακώσεων, καί τήν είσπραξιν έγ- 
γυάται άσφαλεστέραν καί ή ττον δαπανηράν.

«  Αλλά καί άν ΰποτεθή, προστίθησιν, οτι αί εισ
πράξεις θέλουσιν έλαττωθή κατά εν η δύο εκατομμύ
ρια, είναι τάχα  τούτο άποχρών δικαιολόγημα προς 
διατήρησιν ένός βαρβάρου καί καταθλ,ιπτικού συστή
ματος, τό  όποιον άποκλ.είει πασαν υλικήν καί ηθικήν 
πεόοδον τής κοινωνίας, καί άφίνει τόν λαόν έκτεθει- 
μένον είς τοσαύτας άδικίας καί καταθλίψεις ; »

Βεβαίως ή έλάττωσ-ς τώ ν φόρων είναι αείποτε καί 
πανταχού εύεργετική πρός τούς φορολογούμενους, 
καί μάλιστα ή τώ ν έγγειων, οιτινες εις την Ελλ άδα,

ώς λέγει καί αύτός ό συγγραφεύς, όπου β όλη ή ά- 
καθάριστος γεωργική παραγωγή δέν φθάνει τά  100 
εκατομμύρια, ή δέ καλλιεργημένη γη δέν υπερβαίνει 
τά  6 */ 3 έκατομ. στρεμμάτων, »  δέν έχουσιν άνα- 
λογίαν πρός τούς άλλους· διότι ό μέν διά τών ιδρώ
των αυτού καλ.λιεργών τεμάχιον γής υποβάλλεται 
εις βαρύν φόρον, ό δέ βαθύπλουτος τοκιστής είς έλα- 
φρότατον, ή καί δέν φορολογείται διόλου. Εν γέ- 
νει όμως οι φόροι τό τε  πρέπει νά όλιγοστεύωνται, 
οσάκις αί έθνικαί άνάγκαι άπαιτούσι δαπάνα; όλι- 
γωτέρας τώ ν είσπραττομένων. Εάν ό διαχειρίζων τά  
δημόσια άφιεροί εύσυνειδήτως τούς φόρους είς τήν κοι
νήν ώφέλ.ειαν, έάν δι’  αύτών έκπληροί τάς υλικά; καί 
ήθικάς άνάγκας τού λαού, έπεται ό τι οί φόροι είναι 
τ ά  κυριώτερα όργανα τού πολιτισμού καί τής κοινής 
εύδαιμονίας. Καί δ γεωργός καί ό βιομήχανος καί 
ό τοκιστής έχουσιν άνάγκην ασφαλείας, ελευθερίας 
καί ευταξίας όπως άναπτύξωσι τά  έργα α ύ τώ ν  διό 
αύτοί πρέπει καί νά διδωσι τούς πόρους δι’  ών τά  εύερ- 
γετήματα  ταύτα  Αποκτώνται. Εννοούμεν όμως πάν
το τε  ό τι ή διανομή πρέπει νά γίνετα ι ίση καί δίκαια, 
καί ούχί ώς ποτε άπεκρίθη πρός τόν ΙΙίεΙκίΙΪΒΐι άρ- 
χιερεύς τις τή ; Γαλ.λικής εκκλησίας. «Κ α τά  τό έθος, 
έξοχώτατε, είπεν ούτος, ό μέν κλήρας δ ϊ  εύχών καί 
εύλογιών, οί δ' εύγενείς δι' αίματος, καί ό λαός διά 
τής περιουσίας αύ :θύ συνεισφέρουσιν εις τό  δημόσιον.» 
Τοιαύτην φορολογίαν άποκρούομεν έξ όλης καοδίας.

Οί περί τήν πολ.ιτειογραφίαν ένασχολούμενοι ύπ ο · 
λογίζουσιν, ότι τά  271 έκατομμύρια τώ ν  κατοίκων 
τής Εύρώπης χορηγούσ.ν οκτώ περίπου χιλιάδας έκα- 
τομμυρίων δραχμών είς τάς κυβερνήσεις αύ τώ ν ήτοι 
έκαστος συνεισφέρει έν γενει καί κατά μέσον ορον 28 
ίραχμάς κατ’ έτος. Εί καί όμολογούμεν βαούν τόν 
φόρον τούτον είς τινας τάξεις, δέν πρεπει ομως και 
ν’ άρνηθώμεν ότι είναι έλάχιστος συγκρινόμενος προ; 
τά  τόσα άγαθά τού πολιτισμού' δι’  είκοσιοκτώ δραχ
μών κατ’έτος Αγοράζει έκαστος ήμών ασφάλειαν, παι- 
ΐειαν,τάξιν, ταχύτητα  συγκοινωνίας καί τά  παρόμοια.

ίΐ διά δηλώσεων φορολογία εχει κατά τή ν Λ  ¡εν
τρ ιβήν  καί άλλην άρετήν. Σήμερον, λέγει, * πλήν 
τώ ν εΐσαγομένων είς τό  δημόσιον ταμείον ο λαο; 
πληρόνει καί ύπέο τά  δυο έκατομμύρια διά τήν συν- 
τήρησιν τών διαφόρων οργάνων τής φορολογίας, και 
ότι έκτός τών 15000 άνδρών Τούς όποιους άποσπώ- 
σιν άπό τή ν γεωργίαν, τάς τέχνας καί τό  έμπόριον 
ό στρατός καί ή υπηρεσία, είμεθα καταδικασμένοι νά 
κρατώμεν είς αργίαν διά τήν εφαρμογήν τού φορο ■ 
λογικού συστήματος ένδεκα άλλας χιλιάδας προσώ
πων, τά  όποια μηδόλως εργαζόμενα καί μηδέν πα
ράγοντα δ'.ατρέφονται άπό τούς ιδρώτας τώ ν φορολο - 
γουμένων, γ Οΰτω λοιπόν οί ένδεκακισχίλιοι άνδρες, 
μή διατρεφόμενοι πλέον κηφήνων δίκην παρά τού δη
μοσίου, θέλουσι μετά τήν μεταρρύθμισιν τοΰ ένεστώ
τος φορολογικού συστήματος, τραπή είς εργασίαν πα
ραγωγικήν, καί « διά τής χρήσεως τελειότερων εργα
λείων καί μτ.χανών, θά καλλιεργηθή διπλάσιά εκ- 

τασις γής. ο .
Είπομεν ήδη ό τι ό Οέλων νά κρίνη περι τού καθε-

δ ϋ



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

στώτος φορολογικού συστήματος καί περί τής αξίας 
τού προτε.νομένου, ανάγκη νά άναγνώσ/ι ολόκληρον 
τή ν  Α  κ ι τριβήν, τής οποίας συνοπτικωτάτην μόνον 
άνάλ/σιν έπεχειρήσαμεν* άλλά καί άλλας περιεργο- 
τάεας ειδήσεις ευρίσκει τις έν τ ώ  πονήματι τούτω. 
Επικρατεί, παραδείγματος χάριν, ή ιδέα ό τι οί γεωρ
γοί δυστροποΰσι περί τή ν άπότισιν τού φόρου* ό συγ- 
γραφεύς όμως άποδεικνΰει όλον τό  έναντίον διά τών 
έξης* «  Οσοι έχοημάτισαν εις τάς έπαρχίας καί ήλθον 
εις συνάφειαν μ ετά  τώ ν γεωργών, γνωρίζουσιν, οτι 
πρώτη αύτών μέριμνα είναι ή  εμπρόθεσμος τώ ν χρεών 
τω ν  πληρωμή, καί οτι τό τε  μόνον φαίνονται δυστρο- 
πούντες, οσάκις περιέλθωσιν εις τελείαν ανέχειαν ε- 
νεκα τής αποτυχίας τώ ν προϊόντων των ή τών περί 
τήν φορολογίαν αδικιών. Ανοίξατε τούς απολογισμούς 
τού Κράτους καί θέλετε ίδει, ό τι ό φόρος τώ ν  ζώων, 
όστις έπ.βαρύνει τήν άσθενεστέραν καί πτωχοτέραν 
τά ξ ιν  τού λαού, εΐσπράττεται σχεδόν μέχρι λεπτού, 
ένώ ό φόρος τών οικοδομών, όστις οφείλεται άπό τούς 
πλουσιωτέρους κατοίκους τώ ν πόλεων, άφίνει καθυ- 
στέρημα άνώτερον τώ ν 50  τοίς °/ 0 (α)* είμαι δέ εις 
θέσιν νά βεβαιώσω, ό τι μέχρι πρό ολίγων έτών πολ- 
λ.οί τώ ν  δικηγόρων, ιατρών καί φαρμακοποιών δεν ει- 
χον πληρώσει ποτέ φόρον έπιτηδεύματος, καί ότε έ- 
λήφθη τό  μέτρον νά ζητηθώσι τά  καθυστερούντα, έ- 
τόλμησάν τινες νά άνακόψωσι δικαστικώς τη ν κατα- 
δίωξιν, διατεινόμενει ό τι Ιπεσεν ώς πρός αυτούς εις 
αχρηστίαν ό περί έπιτηδευμάτων Νόμος, άφού έπί 
τοσαυτα έτη δέν έπλήρωσαν. Εάν δέ έξετασθώσι μετά 
προσοχής τά  καθυστερήματα άπό φόρους άμπέλων, 
περιβολίων καί λοιπών εις χρήματα άποδιδομένων φό
ρων, Οελει άποδειχθή ότι τά  πλείστα οφείλονται ούχί 
άπό τούς αδυνάτους γεωργούς, άλλ ’ άπό ημάς τούς 
εις τάς πόλεις κάτοικούντας, οι όποιοι εύρίσκομεν τον 
τροπον νά ματαιόνωμεν τά  μέτρα τής καταδιώξεως, 
καί οί όποιοι, έπιπολαίως κρίνοντες τούς άθλιους χω
ρικούς, δέν δυσκολευόμεθα νά τοίς άποδίδωμεν ιδιό
τη τα ς καί έξεις, τάς όποιας δέν έχουν, φρονούντες 
ίσιος μέ τούτο, οτι δικαιολογούμεθα διά τήν αναλ
γησίαν, τήν όποιαν δεικνύομε·/ εις τά  παθήματά των. 
Ενώ πολλοί έ ξ  ήμών κκθυστερούσι τόν άσήμαντον 
φόρον τής οικοδομής ή τοΰ έπιτηδεύματος, πόσοι έκ 
τώ ν  χωρικών, άφού έξώφλησαν τούς πολλούς καί έ- 
παχθείς φόρους, μέ τούς όποιους έπιβαρύνονται καθ 
έκάστην, δεν πληρόνουσιν άδίκως καί φόρους εις ει
κονικά διπλότυπα ή  ψευδή πρωτόκολλα αναθεωρή
σει»; στηριζομένους, καί πόσοι άλλοι δεν ίποδίδουσι 
καί δευτέραν φοράν τόν φόρον, τόν όποιον έξαπατη- 
Οέντες έδωκαν ήδη εις τόν ενοικιαστήν, τόν άποθη- 
κάριον ή τόν είσπράκτορα καί δέν έλαβον καθόλου 
ό*. ελαβον άτακτον άπόδειξιν; »

Αξιοσημείωτος διαφορά μεταξύ τής προθυμίας τώ ν 
γεωργών καί τής δυστροπίας τώ ν άνηκόντων εις τάς 
πλέον πεπολιτισμένας τάξεις, μαρτυρούσα καί αύτη 
τήν παρακμήν τώ ν ήθών τώ ν τάξεων τούτων.

( I  *11 ηρήσι; τοΰ Ι8',ό χ )(ίθυ τχ  ά ^ χ ι  κοΟυττίρημα ατό
εό'.ον; οίχο3ομών 74 <Ίο» ή τοΟ 1871 18 0[ο **1 ή « 0  18*·3 
63 0 ο·
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Ευτύχημα θέλομεν θεωρήσει έάν καί άλλοι άπροσ- 
φυεΐς νόμοι, ώς ό περί Δήμων φέρ’ είπείν, συζητη- 
θώσι κατά τό  παράδειγμα τού συγγραφέως τής /«- 
τριβής, μετά τής αύτής εμπειρίας, τής αύτής άπα- 
θείας καί τής αύτής όρθής κρίσεως.

Στατιστική τ ή : *6\λχ3ο:· —Κίνησι; το ν  πύηβυσμοί το ν  1830. 
Έ ν  ΆΟήνχι; 1832 —  είς 4ον έχ σελ. 78.

ίπάρχουσι κυρκότατά τινα  γνωρίσματα, οΤον ή  
παιδεία, τά  δημόσια εισοδήματα, ή έξωτερική εμπο
ρία, τής καταστάσεως τού πολιτισμού έθνους τινός* 
μεταξύ δέ αύτών, καί μάλιστα μεταξύ τώ ν πρ ότων 
τάσσεται ό πληθυσμός Έάν ό πληθυσμός κράτους τ ί 
νος αύξάνη, φυσικόν προκύπτει τ ό  συμπέρασμα ό τι 
εις τό  κράτος έκείνο έπικρατοΰσιν έλευθερία, τάξις, 
ασφάλεια, δικαιοσύνη, ίοότης φορολογίας, ένί λόγω  
διοίκησις τοιαύτη, ήτις καί εις τούς έγχωρίους εύκο- 
λύνει τούς τρόπους τής εύζωίας καί έπομένω; τής αύ- 
ξήσεως, καί ξένους ελκύει.

Α λλ ’ οί τρόποι ούτοι όπως γίνωσι γνωστοί, ή γνω 
στοί όντες όπως βελτιωθώσιν, άνάγκη νά πηγάζωσιν 
έξ ειδήσεων ακριβών περί τών διαφόρων μερών τής 
φυσικής, ηθικής κα ί υλικής καταστάσεως χώρας τι- 
νός καί τώ ν  κατοίκων αύτής.

Εντεύθεν έγεν/ήθη ή έπιστήμη τήν όποιαν έν τή  
Δυτική Κύρώπη ώνόμασαν σ τα τ ισ τ ικ ή ν  έπειδή δέ πε
ριλαμβάνει ανεξαιρέτως παν ό’,τ ι ανάγεται εις τήν 
τριπλήν έκείνην κατάστασιν, εύκόλως έ·/νοούμεν π ό
σον άπαραίτητος καθίσταται εις τήν κυβέρνησιν πά · 
σης εύνομουμένης πολιτείας. Διά  τής στα τισ τικής, 
παραδείγματος χάριν, μανθάνει ή κυβέρνησις έάν αύ 
ξάνη ή έάν έλαττοΰται ό πληθυσμός, καί μελετώσα 
τά  αίτια τής αύξήσεως ή τής έλαττώσεως, φροντίζει 
ταύτην μέν νά πολεμήση έκείνην δέ νά ένισχύση.

Τοιαύτης πολύπλοκου καί εκτεταμένης ούσης τής 
έπιστήμης ταύτης, ή εις τήν χθεσινήν Ελλάδα συγ- 
κρότησις σ τα τισ τιχή ς  καθίστατο δυσκολωτάτη ένίοτε 
δέ καί ανέφικτος, διά τήν έλλειψιν μάλιστα ού μ ό
νων άνδρών έπιστήμόνων, άλλά καί οργάνων έννοούν- 
των καί τήν ανάγκην τώ ν στα τισ τικώ ν  ειδήσεων καί 
τόν τρόπον τού καταρτίζει·/ αύτάς. ΤΙρό τινων έτών 
πεπαιδευμένος τις ομογενής, γνωστός διά τό  άξιόλο- 
γον πόνημα τό όποιον έξέδοτο περί τής στατιστικής 
επαρχίας τίνος, παρουσιασθείς εις τόν τό τε  έπί τώ ν 
εσωτερικών υπουργόν, έζήτησε τήν διοικητικήν αύ
τού συνδρομήν όπως περιελθών^υντάξη τής Πελοπόν
νησου τήν σ τα τ ισ τ ικ ή ν  άλλ’ έπειδή ό υπουργός ή- 
ρώτησεν αύτόν απορών καί χαίνων ε/ έσπ/ σ τα τ ισ τ ι
κή καί τι' χρησιμεύει ;  έρωτηθείς έστρεψε τά  
νώ τα  καί άπεχώρησε σιωπών, καί ταλανίζω*/ τήν ύπό 
τοιούτων αμαθών διοκ.οιυμένην επικράτειαν.

Αλλ’ ή άνά χείρας στατιστική  μαρτυρεί οτι τήν 
ανάγκην ταύτης αισθάνονται σήμερον πλέον ή άλλοτε, 
διότι συνετάχθη έν αύτώ τώ  ύπουργείω τών εσωτερι
κών ύπό τού διευθύνοντος τό  γραφείο·/ τής Δημοσίου 
Οικονομίας Κ. ’1. Σούτσου. Πρός πληροφορίαν δέ τών

μακράν τής έλευθέρας Ελλάδος ομογενών λέγομεν 
ότι ό Κ. Ι· Σούτσος, είναι αύτός έκεϊνος όστις διατε- 
λεί ών καθηγητής τής πολιτικής οικονομίας άπό τής 
ΐδρύσεος τού Πανεπιστημίου, καί διαπρεπών διά τε 
διδασκαλίας καί διά συγγραμμάτων.

'Γο πόνημα διαιρείται είς δύο μέρη* καί τό  μέν 
πρώτον, περιέχει τήν εισαγωγήν, τήν οποίαν χάριν 
τώ ν  αναγνωστών παραθετομεν, ώς περιλαμβάνονταν 
τά  γενικά πορίσματα τώ ν  ειδήσεων, τό  δέ δ ύ:ερον, 
αύτών τούτων τώ ν  ειδήσεων τάς λεπτομερείας.

Τό έργον δέν άμοιρεΐ βεβαίως έλλείψεων* καί τού
το  ού μόνον διότι ή στατιστική  δέν κατέστη είσετι ε
πιστήμη θετική, όθεν καί έ ξ  άνάγκης έχει άτε- 
λείας, άλλά καί διότι πάσχομεν, ώς προερρέθη, έν
δειαν οργάνων* ώς έργον όμως γενόμενον έν συνειδή · 
σει καί κατά τούς όρους τής έπιστήμης είναι άξιον 
πολλής προσοχής, καθόσον μάλιστα είναι καί τό 
πρώτον δημοσιευόμενον κατά τούς ορούς τούτους είς 
τή ν Ελλάδα.

ϊδού ή εισαγωγή*
«Η  άπαρίθμησις τώ ν κατοίκων, έργον δυσχερές κ »ί 

επίπονον, δέν έκτελείται εΐμή κατά μακρά κατα το 
μάλλον καί ήττον χρονικά διαστήματα 3, 5 ή 1 0 
έτών. ένεκα δέ τούτου οί περί τ ά  στατιστικά  έργα 
ασχολούμενοι, όπως γνωρίσωσι τάς μεταβολάς όσας ό 
πληθυσμός ύπέστη κατά τά  μεταξύ τώ ν δύο απαριθ
μήσεων διαστήματα, έπιζητούσιν έπιμελώς τά  πορί
σματα  της κινήσεως τού πληθυσμού, έξ ής έμφαίνε- 
τα ι ή έτησία τώ ν γεννήσεων έπί τώ ν άποβιώσεων ύ- 
πέρβασις, ή, όπερ καί σπανιώτερον, ή ύπέρβασις τών 
άποβιώσεων έπί τών γεννήσεων.

»  Εκ τής ύπερβάσεως ταύτης τώ ν γεννήσεων έπί 
τώ ν  άποβιώσεων προςδιορίζεται ή έτησίως γενομένη 
ταχύτερα ή βραδυτε'ρα κίνησις τού πληθυσμού.

» Εκ τούτου δήλον, ότι ή έξακρίβωσις τώ ν καθ’έκα- 
στον έτος γάμων, γεννήσεων καί άποβιώσεων είναι 
άντικείμενον σπουδαίας καί ποικίλης μελέτης, ένδια- 
φέρουσα τήν πολιτείαν ύπό τήν οικονομικήν καί τήν 
ηθικήν, κοινωνικήν καί φνσιοΑογικήν Ιποψιν.

» ίπ ό  μέν τήν οικονομικήν Ιποψιν, καθότι ή κίνησις 
τού πληθυσμού είναι τό  πιστότερον κάτοπτρον τής 
οικονομικής τώ ν λαών καταστάσεως. Η ευζωία, ή ή 
πενία αύτών αντανακλάται αμέσως έπί τώ ν συμβε- 
βηκότων τώ ν άπαρτιζόντων τήν κίνησιν τού πληθυ- 
μού, καί δι’  αύτών έπιμαρτυρείται το  κύρος τώ ν γε- 
νικωτέρων τής στατιστικής νόμων, τώ ν διεξηγούν-ων 
τά  εύμετάβλητα φαινόμενα τού κοινωνικού βίου.

Διά πολ,λού χρόνου, αί κυβερνήσεις έπίστευον ότι 
έκ του πλήθους τώ ν γεννήσεων αύξάνει ό πληθυσμός, 
καί πρός τόν σκοπόν τούτον άπενεμον βραβεία καί 
προνομίας πρός τούς πατέρας πολλών τέκνων. ’Αλλά 
σήμερον ύπάρχει όμολογούμενον ότι έκ τού σχετικού 
αριθμού τώ ν γεννήσεων προς τον όλον πληθυσμόν δέν 
κρέμασαι ή αύξησις ή ή πρόοδος αύτού, άλλ' έκ τού 
σχετικού άριθμού τώ ν  άποβιώσεων πρός τάς γεννή
σεις. Αί γεννήσεις δύνανται νά πολλαπλασιασδωσι καί 
έν κοινωνία καχεκτική καί στερούμενη τώ ν μέσων 
τής ύπάρξεως καί τής εύζωΐας. Αλλ’ έν τοιαύτη κοι
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νωνία πολυπλασιάζονται αναλογως καί α! στερήσεις 
καί αί ταλαιπωρία1., καί αί άποβιώσει;* ώ ; έκ τούτου 
δέ ό πληθυσμός ή μένη στάσιμος, ή έλαττοΰται. Μό
νον δέ διά τής άνχττύ ξεω ; τών μέσων τής εύζωίας 
αί άποβιώσει; έλαττούνται, ή ανθρώπινη ζωή παρα- 
τείνεται, αί παραγωγικαί δυνάμεις τής κοινωνίας 
πελλαπλασιάζονται καί ό ένεργητικός πληθυσμός αύ- 
ξάνει. ΙΙαρετηρήθη μάλιστα, ότι καθόσον μέν προά- 
γετα ι ό πολιτισμός, αί δ’ άναγκαι καί τά  τής εύζωίας 
μέσα αναπτύσσονται, οί άνθρωποι γίνονται προνοητι- 
κώτεροι, σωφρονέστεροι καί προςπαθούσι νά μήν αύ- 
ξάνωσι δυσαναλόγως πρό; τά  μέσα τής ύπάρξεω; αύ
τώ ν τά  οικογενειακά τω ν βάρη* επομένως έλαττούν- 
τα ι μέν σχετικώς αί γεννήσεις, έ τ ι δέ μάλλον έλατ- 
τούνται σχετικώς αί άποβιώσεις.

ϊ  Τοιαύτης ούσης τής σ/έσεως τή ς οικονομικής κα- 
ταστάσεω ; τώ ν εθνών πρός τήν κίνησιν τού πληθυ
σμού αύτών, έπεται ό τι ή κίνησις τού πληθυσμού 
δέν είναι- άσχετος πρός τή ν πνευματικήν καί κοινω
νικήν τώ ν έθνών κατάστασιν* καθότι ή πνευματική 
πρόοδος, τά  έπικρατοΰντα θρησκεύματα, αί έν ίσχύϊ 
θεσμοθεσίαι καί έν γένει ό βαθμός τού πολιτισμού έ- 
κάστου έθνους, ώς καί επιβλαβή τινα καί καταστρε
πτικά συμβεβηκότα, οΐον έπιδημίαι, -σιτοδείαι, πόλε
μοι, έπαναστάσεις κλπ., έπενεργούντα αμέσως ή εμ
μέσως έπί τής οικονομικής τώ ν  λαών καταστάσεως, 
έκτυπούνται διά χαρακτήρων άνεξαλείπτων έπί τής 
κινήσεως τού πληθυσμού.

»Α λλά  καί ύπό τήν φυσιολογικήν Ιποψιν σπουδαία 
δυνάμεθα νά άρυσθώμεν πορίσματα  έκ τής κινήσεως 
τού πληθυσμού* καθότι ή αύξησις λ. χ. ή ή έλά ττω - 
σις τώ ν γεννήσεων, τώ ν γάμων καί τώ ν άποβιώσεων 
κατά τά ;  διαφόρους ώρας τού έτους, αί ύπεράριθμοι 
τώ ν άρρένων γεννήσεις, ώς καί ή διάρκεια τή ; μέσης 
ζωής, καί έτερα όμοειδή συμβεβηκότα παράγονται 
κυρίως έκ φυσιολογικών αιτιών.

»Τ ά  διάφορα στοιχεία τής τού πληθυσμού κινήσεως 
βεβαιούνται σήμερον καθ' άπασαν τήν Ευρώπην διά 
τώ ν ληξιαρχικών πράξεων. Καί αλλαχού μέν τό  σύ
στημα τούτο, ακριβώς έφαρμοζόμενον παράγει τά  έξ 
αύτού προςδοκώμενα άποτελέσματα* παρ’ ήμίν δέ, 
τής συντάξεως τώ ν ληξιαρχικών πράξεων άνατεθεί- 
σης πρώτον μεν ύπο τού μήπω τεθεντο; είς ενέργειαν 
νόμου τού 1836, καί δεύτερον ύπό τοΰ περί ληξιαρ
χικών πράξεων νόμον τού 1 856, άρθρ. 30, είς τού; 
δημάρχου; καί τού; ειδικούς παρέδρου;, επόμενον ή
το, ένεκα τής περί τα  τοιαύτα απειρίας πολλών έκ 
τών άνδρών τούτων, ή σπουδαία αυτη εργασία πολλα- 
χού νά προσκόψη, καί ώ ; έκ τούτου αί ληξιαρχικαί 
πράξεις ν’  άποβώσιν ατελείς καί έν μέρει άχρηστοι.

»Α ί έλλείψεις αυται, ας καί αί διοικητικαί άρχαί 
καί εισαγγελίαι έπισήμω; έβεβαίωσαν, παρεκίνησαν 
τό  ύπουργείον είς τό νά έξακολουθή λαμβάοον τάς 
περί κινήσεως τού πληθυσμού πληροφορίας δι’ άλλου 
μέσου καθαρώ; διοικητικού, δηλαδή διά τώ ν εφημε
ρίων, παραγγελθέντων άρμοδίω; νά έγγράφωσι τα -  
κτικώς τού; γάμους, τάς γεννήσεις καί άποβιώσεις εί; 
φυλλάδια έντυπα καί ομοιόμορφα, ατινα έπί τούτω

Ω Ρ Α . .  545

60



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

συνταχθεντα έν τώ  υπουργεί» διενεμήθησαν εις αυ
τούς.

»Ο ί ειρημενοι εφημέριοι, λαμβάνοντες έκ τώ ν κρα
τουμένων ύπ' αύτών φυλλαδίων σημειώσεις, άποστέλ- 
λουσιν αύτάς πρός τούς δημάρχους, οΐτινες συντασ- 
σοντες έπί τή  βάσει αύτών πίνακας τής έν τή  περι
φέρεια τω ν κινησεως του πληθυσμού, άπευθύνουσιν 
αύτούς εις τούς έπαρχους· ουτοι δέ μεταφέροντες τάς 
έκ τώ ν πινάκων τώ ν ύπό τη ν δικαιοδοσίαν αύτών δη
μάρχων έξαγομένας πληροφορίας εις ιδιαίτερον πίνα
κα κα τ’ έπαρχίαν, ύποβά) λουσιν αύτόν διά τώ ν αρ
μοδίων ¡Νομαρχών εις τό  ύπουργεΐον.

Εκ τώ ν πληροφοριών δέ τούτων, αιτινες μετέχου- 
σιν άναμφιβόλως τής ¿τελείας τώ ν οργάνων, εις ί  ά- 
νετέθη ή έκπλήρωσις τώ ν κα τ’ ούσίαν ληξιαρχικών 
τούτων έργων, κατηρτίσθησαν οί εις τό  δεύτερον μέ
ρος δημοσιευόμενοι πίνακες, έξ ων έξάγονται τά  έξής 
γενικώτερα πορίσματα περί κινησεως τού πληθυσμού 
τής Ελλάδος κατά τό  1860.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Π ιρΜ ηψ 'ΐς  τής χιη/σεως τον Λ.1ι\0νσμοο.

Αί γεννήσεις τού 1860 καθ’ ολον τό
κράτος άναβαίνουσιν ε ις ................................ 30,858
αί δ’ άποβιώσεις ε ι ς ................................... 22,154
καί οί γάμοι ε ι ς ...................................... , . 6,106

Εκ τούτων εξάγεται οτι αί γεννήσεις ΰπερέβησαν 
τάς άποβιώσεις 8,704. Επειδή δέ ό ολικός πληθυ
σμός τού Κράτους κατά τήν τελευταίαν άπαοίθμη- 
σιν τού έτους 1856 είναι 1 ,0 6 7 ,2 1 6 , άρα ή ύπερ- 
βασις τώ ν  8 ,704  γεννήσεων πρός τόν ολικόν πληθυ
σμόν είναι ώς έν πρός 1 22,61 (α). έάν λοιπόν κατά 
τή ν αυτήν άναλογίαν τήν έκ τής κινήσεως τού πληθυ
σμού τού 1860 προκύπτουσαν, έξακολουθή καί εις τό 
μέλλον αύξάνων ό πληθυσμός τής Ελλάδος, ή περίο
δος τού διπλασιασμού αύτοΰ έσεται περίπου έτών 86.

II ύπέρβασις τώ ν γεννήσεων έπί τώ ν  άποβιώσεων 
κατά  τό  1860 είναι, ώς ¿¿¿έθη, 8,70 4’ άλλ’ ό άριθ- 
μός ουτος ί είναι αρα τό  ακριβές μέτρον τής ένχυσίας 
αύξήσεως τού πληθυσμού; Εν άλλαις λέξεσι, λαμβά
νοντες λ. χ. τον ολον πληθυσμόν τού κράτους κατά 
το  ετος 1861, καί προσθέτοντες εις αύτόν τήν πιθα
νήν ύπερβασιν τώ ν γεννήσεων έπί τών άποβιώσεων 
τού 1862, τήν όποιαν ύποθέτομεν ισην τή  τού 1860, 
‘.δυνάμεθα νά εχωμεν τόν άκριβή πληθυσμόν τού έ
τους 1862 ; Οχι· καθότι ή αύξησι; ή ή έλάττωσις 
τού ολου πληθυσμού δέν κρέμαται έκ τής άριθμητι- 
κής μόνον σχέσεως τώ ν γεννήσεων πρός τάς άποβιώ- 
σεις, άλλά καί έκ τών μεταβολών, άς άδιαλείπτως 
ύφιστατα; ο πληθυσμός, έγκαθισταμένων εις τό  κρά
τος νεων κατοίκων, ή τώ ν ημεδαπών εις τήν άλλο- 
δαπήν άποδημούντων. Οΰτω κατά τάς γενομένας 
τρεις απαριθμήσεις τώ ν έτών 1815, 1851 καί 1856
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(α ) Έ ν  Γαλ/ία άπό , 0ύ Ι8Τ0 μέχρι τού 1877 ή μέση έτησία 
αϋ;ησι; είναι 05,918 ή:ο: τό  διακόσιοιιόν δε'χχτον  τρίτον τού 
μέσου πληθυσμού 53 ,; 12  00) .

ό μεν πληθυσμός τού 1845 ητο 960,236
ό δε τού 1851 _  998,266
καί ό τού 1856 1,067,216
βστε  ή έπί δεκαετίαν γενομένη ένιαυσίως μέση αύ- 
ξησις τού πληθυσμού άνεβιβάσθη εις 1 0 ,698 · ένώ, 
ώ ; είδομεν, ή έκ τής ύπερβάσεως τών γεννήσεων αύ- 
ξησις τού 1860 δέν ύπερέβη τό'ίϊοσόν τώ ν  8,704, 
όπερ είναι κατώτερον τής ένιαυσίας μέσης αύξήσεως 
τού πληθυσμού τής έξαγομένης έκ τώ ν  άπό τού 
1845 μέχρι τού 1856 άπαριθμήσεων.

II ύπέρβασις τώ ν γεννήσεων, ώς άποδεικνύεται έκ 
τού πίνακος ύπ’ άριθ. 2  ( Μέρος Β’. ), παρατηρεΐται 
εις τάς πλείστας τώ ν επαρχιών, έξαιρουμένων τής 
Αττικής, τού Ξηοοχωρίου, τώ ν Πατρών καί Καλαμών. 
II ύπέρβασις τώ ν  άποβιώσεων έπί τώ ν γεννήσεων εις 
τάς τέσσαρας ταύτας έπαρχίας είναι αξιοσημείωτος' 
άλλά πηγάζει αρα έκ σταθερών καί διαρκών α ιτιώ ν; 
καί έπανελήφθη πολλάκις, ώστε νά φέρη τόν χαρα
κτήρα καί τό  κύρος γενικωτέρας τινός άληθείας; Δυσ
τυχώς δέν δυνάμεθα όριστικώς ν’ άπαντήσωμεν εις 
τό  ζήτημα τούτο, καθότι πληροφορίαι περί τής κινή- 
σεως τού πληθυσμού διά τά  παρελθόντα έτη δενέδη- 
μοσιεύθησαν.

Ερχόμενοι έν τούτοις νά έξηγήσωμεν τήν ύποδει- 
κνυομένην κατά τό  1860 ύπέρβασιν τώ ν άποβιώσεων 
έπι τώ ν  γεννήσεων έν ταίς εϊρημέναις έπαρχίαις, πα- 
ρατηρούμεν οτι, καθοσον μέν άφορα τήν έπαρχίαν 
Θηβών, ή διαφορά είναι έλαχίστη, καθότι καθ’ εν μό
νον άτομον αί άποβιώσεις ύπερβαίνουσι τάς γεννή
σεις· έν δέ ταίς λοιπαί; έπαρχίαις, καί μάλιστα τής 
Α ττικής και Πατρών, ή άνωμαλία αΰτη φαίνεται 
τω όντι δυσεξήγητος, καθόσον καί τ ά  μέσα τής ύπαρ- 
ξεως καί εΰζωΐχς εΐσίν αύτόθι άφθονώτερα, καί ή ερ
γασία άρκούντως αμείβεται, καί ή ιατρική συνδρομή 
εις τάς πενεστέρας τάξεις ύπάρχει προχειροτέρα" μο
λαταύτα δύναται ν’ άποδοθή ή ύπέρβασις αΰτη τών 
άποβιώσεων έπί τώ ν γεννήσεων εις τρία κυρίως αίτια, 
ή πρώτον εις τήν άτελή εγγραφήν τώ ν γεννήσεων, 
έξ ής προέκυψεν ή σχετική τώ ν άποβιώσεων ύπέρβα- 
σις· ή δεύτερον εις τή ν διαμονήν έν ταίς έπαρχίαις 
ταύτας ετεροδημοτών καί άλλοδαπών, προσελθόντων 
άνευ τώ ν οικογενειών αύτών, είτε πρό; θεραπείαν, 
είτε ευρεσιν πόρου ή έξάσκησίν τίνος βιομηχανίας καί 
άποβιωσάντων έκείσε· ή τρίτον εις ενδημικά; νόσους, 
ή έπιδημίας αιτινες ένσκήπτουσιν εις τινα  μέρη τού 
Κράτους, ή έλαττούσι τόν ύπάρχοντα πληθυσμόν, ή 
κωλύουσι τήν αύξησιν αύτοΰ.

Προβώμεν ήδη εις τά  καθέκαστα τών γεννήσεων 
τών γάμων καί τώ ν άποβιώσεων τού έτους 1860.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ ΕΥ ΙΕΡΟΝ.

Γεχη\αεις.

Αί γεν -ήσεις, ώς άνωτέρω είπομεν, άναβαίνουσιν 
εις 30.858.

Αναλογιζομένου τού αριθμού τούτου τώ ν γεννή
σεων πρός τόν ολικόν τ-,ΰ κράτους πληθυσμόν κατά 
τό  1756, εύρίσκομεν ό τι ή άπόλυτος αυτού γονι-

μότης είναι ώς 1 πρός 3 4 .5 8  (α)· ώ σ τε  πολλαπλα- 
σιάζοντες τόν άριθμόν τώ ν έτησίων γεννήσεων έπί τόν 
εις έκάστην αύτών άναλογούντα άριθμόν κατοίκων, 
εξάγομεν ότι ό ολικός πληθυσμός τής Ελλάδος είναι 

1 ,067,216.
Η δέ άναλογία τώ ν  γεννήσεων τού 186 0  πρό; 

τόν πληθυσμόν έκαστου Νομού έμφαίνεται διά τού 

ακολούθου πίνακος.

Νο μο ί . Γ ε ν ν ή σ ε ι  ς.

Αττικής καί Βοιωτίας 
Εύβοιας
Φθ.ώτιδο; καί Φωκιδος
’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας
’Αχαΐας καί Ηλιδος
'Αρκαδίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Άργολίδος καί Κορινθίας 
Κυκλάδων

3,048 31.99

2.026 33.96

2,988 30.77

2,755 37.61

3,401 38.39

3,463 36.54

2.814 32.19

3,073 32.95

3.550 31.92

3,737 38.25

30,858 34.58

Αξιοσημείωτον δέ είναι ο τι έπί τώ ν 298 νόθων 
τά  μέν θήλεα είσί 159, τ ά  δέ άρρενα 1 39 ' ένώ έπί 
τώ ν νομίμων τέκνων ό άριθμός τώ ν  άρρένων είναι ά -  
νώτερος. Εκ τούτων δέ τώ ν 298  νόθων τά  98 , ήτοι 
περίπου τό 1 13, άνήκουσιν εις τήν έπαρχίαν Αττικής.

Εάν ήδη Οελήσωμεν νά προσδιορίσωμεν έκ τού ά- 
ριθμού τώ ν νομίμων τέκνων, δηλαδή τώ ν έκ νομίμου 
γάμου παραχθέντων, τή ν  σχετικήν τώ ν  γάμων γονι
μότητα, θέλομεν εδρει ότι, έπειδή οί γάμοι, ώς προ- 
είπομεν, άοιθμούυται κατά τό  1860 εις 6 ,106 , αί δέ 
νόμιμοι γεννήσεις 30 ,560 , ό μέσος όρος τώ ν έκ νο
μίμου γάμου γεννήσεων είναι 5,05, ώς έμφαίνεται 
έκ τού άκολούθου πίνακος, παριστώντος τή ν  σχετι

κήν γονιμότητα τώ ν γάμων 
καί καθ’ ολον τό  κράτος.
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Σ χ ίσ ε ι ;  τώ ν  γεν 
νήσεω ν πρό: τόν 
πληθυσμόν έκ α 

σ του  νομού.

έν τοίς διάφοροι; Νομοίς

Τό ολον

Διακρίνοντες τάς γεννήσεις κατά φύλον, 
εύρίσκομεν άρρενα μέν 1 6,1 58
θήλεα δέ "  14,700

Τό ολον 30,858 (β)

II ύπέρβασις αΰτη τώ ν  άρρένων έπί τώ ν  θηλέων
δέν είναι γεγονός ίδιάζον εις τήν Ελλάδα, διότι α
πανταχού σχεδόν τής Ευρώπης ή  ύπεροχή αΰτη ύ-

’ » Ρ Χ « ·  ,
Πολλοί διαφοροτροπως έπεχείρησαν νά άνεύρωσι 

τό ν  λόγον τής άνισότητος τώ ν γεννήσεων τώ ν δύο 
φύλων· άλλ’ ή πιθανωτερα έξήγησις τού φαινομένου 
τούτου είναι, ό τ ι κα-ά τάς γεννήσεις τό  επικρατέστε
ρο·/ φύλον είναι καί τό  πολυαριθμότερον τούτο δέ 
άποδεικνύεται έκ τής αριθμητικής ύπεροχής τών άό- 

-ρένων έπί τώ ν θηλέων έν τοίς αγροτικοί; μάλιστα 
δήμοις, όπου οί άνδρες ενεκα τώ ν επαχθέστερων καί 
φορτικωτερων άγροτικών έργων, περί ά  ιδίως άσχο- 
λούνται, έχουσι τάς σωματικά; αύτών δυνάμεις μάλ 
λον άνεπτυγμένας. Οΰτω έν μεν τ ώ  δήμω Αθηναίων, 
όπου οί πλείστοι τώ ν κατο'κων δέν άνήκουσιν εις 
τήν γεωργικήν τά ξιν , ό άριθμός τώ ν  θηλέων υπερ
βαίνει τόν τώ ν άρρένων, έν δέ τοίς άγροτικοίς δήμοι; 
(όρ. πίν. ύπ' άριθ. 3. Μέρος Β’.), τά  άρρενα κατά γε

νικόν κανόνα είσί πλειοτερα.
Εκ τού αριθμού τώ ν 30,858 γεννήσεων τού έτους 

1850 , αί μέν 30 ,560 είσίν έκ νομίμων γάμων, 298 
δέ είσί νόθα τέκνα' ώστε ή αναλογία τώ ν νόθων πρός 
τά  γνήσια τέκνα είναι ώς 1 πρός 102:55 (γ).

(α )  Έ ν  Γαλλία  έν  έτε ι 1856, ή άναλογία  τώ ν ζγ ε ν νή σ εω ν  πρός 

το ύ : χατο ίχου ; ήν 1 πρό; 57 8 ή 2 64 Ο ο ·
(6 ) Κ α τά  τό  1856 Ι ν  Γαλλία  ό  αριθμό; τ ώ ν  νομ ίμ ω ν γεννή 

σ εω ν , χ α τά  φύλον διαιρούμενων, ή τον  άρμενων μέν 453,663, Οη -

λέω ν  δ έ  430,165.
(γ )  Κ α τά  τά  1856, Ιγεννήβησαν έν Γαλλ ία , νο'μιμα μέν τεχνα  

883,828· νόθα δ έ  67,788' ή το ι ό  αρ ιθμό; τώ ν  νόθω ν π ρό ; τό ν  τώ ν  

νομ ίμων ή τον 7.72 Ο,'ο

Σχετική γονιμότη; 
τώ ν  γάμο)·/. 

4.80 
5 .24  
5.8 4 
5 .66 
3.78 
5.23 
6.13 
5.21
4.6 4 
5.21

Ν  ο μ ο ί.

Α ττικ ή ; καί Βοιωτίας
Εύβοιας
Φθιώτιδας καί Φωκίδας 
Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 
’Αχαΐας καί ίίλιδος 
Αρκαδίας 
Λακωνίας 
Μεσσηνίας
Αργολίδας καί Κορινθίας 
Κυκλάδων

Μέση γονιμότη; δι" ολον τό  Κράτος. 5.05 (α )

II έπιρίοή τώ ν διαφόρων τού έτους ώρών έπί τών 
γεννήσεων καταδεικνύεται έν τώ  έπομένω πινακι.

Μ ή ν ε ς .  Γ ε ν ν ή σ ε ι ς .

Ιαννουάριος 3 ,209
Φεβρουάριος 2 ,913
Μάρτιος 2,696
’Απρίλιος 2,255
Μαϊος 1,949
Ιούνιος 1,879
Ιούλιος 2 ,270
Αύγουστος 2 ,332
Σεπτέμβριος 2 ,374

Οκτώβριος
Νοέμβριο;
Δεκέμβριος

3,473
2 .995
2,513

Το ολον 30,858

Κ α τ’ αύτόν ό άνώτατος όρος τών γεννήσεων συμ · 
πίπτει κατά τούς μήνας Ίαννουάριον καί Οκτώβριον, 
ό δέ κατώτατος κατά  Μάϊον καί Ιούνιο·/. Αξιο·/ δέ πα- 
ρατηρήσεως είναι ό τι κατά μέν τούς 6 μήνας, ήτοι 
άπό τού Οκτωβρίου μέχρι τού Μαρτίου καί τούτου 
περιλαμβανόμενου, αί γεννήσεις τού 1860 άνέβησαν 
εις 17 ,799, ένώ α ϊτώ ν  λοιπών έξ μηνών περιωρί- 

σθησαν εις 13059.

(α ) Έ ν  Γαλλία, ή σχετική γονιμότη; τώ ν  γάμων είναι 3. 21 

διά τό  1833 καί 3. 33 διά τό 1334.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ ΤΡΙΤΟΝ.»

Γ ά ρ ο ι.

»  Οι τελεσθέντες γάμοι κατά το  1860 άναβαίνου- 
σιν, ώς έρρέθη, εις 6 ) 06.

»  Ο άριθμός οδτος. άναλογιζόμενος προς τούς κα
τοίκους του Κράτους, εινε ώς I προς 1 74. 78 (α). Εκ 
τής αναλογίας ταύτης τω ν γάμων προς τούς κατοί
κους -/¡δυνατό τις νά συμπεράνη οτί ό άριθμός των 
γάμων έν Ελλάδι, παραβαλλόμενη προς άλλα κράτη 
είναι μικρός, καί ό τι επομένως καί α ί γεννήσεις σχε 
τικώς πρός τον πληθυσμόν είσίν ελασσόνες· Ιν  τού- 
τοις, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν την σχετικήν γονιμότητα 
τω ν  γάμων παρ’ ήμίν, Οέλομεν αναγνωρίσει ό τι αΰτη 
είναι μείζων έν Ελλάδι ή εις άλλα κράτη, καθ’ όσον 
ή μέση γονιμότης τω ν γάμων είναι 5. 05. Διανεμό
μενος ό άριθμός τω ν 6106 γάμων εις τούς διαφόρους 
τοΟ κράτους Νομούς, έν οίς οί γάμοι ουτοι έτελέ- 
σθησαν, παρέχει ήμΐν τον άκόλουθον πίνακα'

Σχέσεις τω ν  γά-

Νο μ ο ί . Γ ά μ ο ι , μων προ; τόν 
πληθυσμόν έκά

Αττικής καί Βοιωτίας

στου Νομού.

634 153.81
Εύβοιας 386 178.27
Φθιώτιδος καί Φωκίδος 511 179.92
Ακαρνανία; καί Αιτωλίας 486 213.25
Αχαίας καί Ιίλιδος 898 145.42
Αρκαδίας 661 191.45
Λακωνίας 459 197.43
Μεσσηνίας 590 171.64
Άργολίδος καί Κορινθίας 764 148.34
Κυκλάδων 717 199.38

Τό όλον 6,106 174.78

»  Εκ τοΟ πίνακος τούτου εξάγεται ό τι ό μείζων ά
ριθμός των γάμων σχετικώς πρός τόν πληθυσμόν έκά- 
στου νομοΟ, άνήκει εις τόν νομόν Λχαΐας καί Ηλιδος, 
ό δε ελάχιστος είς τόν νομόν Ακαρνανίας.

»  II διαίρεσις τω ν γάμων τοΟ 1 860 κατά την πο
λιτικήν τω ν συζυγών κατάστασιν, παρέχει ήμιν τάς 
έξης πληροφορίας.

αγάμων μέ αγάμους 5,391
αγάμων με χήρας 1 35

χήρων μέ άγαμους 341
χήρων μέ χήρας 239

Τό όλον 6,106
»¿ κ  τω ν αριθμών τούτων συνάγεται γενικωτέρατις 

παρατήρησις έπιβεβαιουμένη καί ύπό τω ν σ τα τ ισ τι
κών τώ ν άλλων έθνών, ότι ό άριθμός τώ ν  είς δεύτε
ρον γάμον ερχόμενων άνδρών είναι άνώτερος τοΟ τών 
γυναικών (α).

 ̂ »  II έπιρροη τώ ν  ωρών τού έτους επί τώ ν γάμων 
είναι πρόδηλος, καθότι οί τελεσθέντες γάμοι έντός τού 
έτους δεν διενεμήθησαν έξ ίσου είς τούς δώδεκα αύτοΟ 
μήνας, ώς δηλούται έκ τοΟ έπομένου πίνακος.

.  1®' Εν ΓϊΑ>1? . ’•-«ά  τό  1853— 4 οί γάμοι πρό; τονς χιτοίχονς 
ήοαν ώς 1 ηρό; 131.

Μ ή ν ε ς . Γ ά μ ο ι .
Ιανουάριος 767
Φεβρουάριος 437
Μάρτιος 90
Απρίλιος 681
Μάϊος 469
Ιούνιο; I 212
Ιούλιος 464
Αύγουστος 323
Σεπτέμβριος 376
Οκτώβριος 1038
Νοέμβριος 954
Δεκέμβριος 295

Τό όλον 6,106

»  Κ α τά  τόν πίνακα τούτον οί δύο μήνες τού Οκτω
βρίου καί Νοεμβρίου είσίν οί μήνες καθ’ ο&ς έτελέ- 
σθησαν πλείονες γάμοι- ήτοι κατά  τόν Οκτώβριον 
1038 καί κατά τόν Νοέμβριον 9 54 ' ό δέ Μάρτιος 
μην, ό άμέσως προηγούμενος του Πάσχα, παρέχει 
τον έλάχιστον αριθμόν τώ ν γάμων, έννενήκοντα μό
νον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Α ποβ ιώ νεις .

»  Ο άριθμός τώ ν  άποβιώσεων τοΟ 1 860κνέβη είς 
22,1 54 (β)' ή δ’ άναλογία τοΟ άριθμοΟ τούτου πρός 
μεν τόν ολικόν πληθυσμόν τού Κράτους είναι ώς 1 
πρός 48.17, πρός δέ τόν (γ ) πληθυσμόν τώ ν διαφό
ρων Νομών ώς εφεξής*

Σχέσεις τώ ν  4 -

Ν ο μ ο ί Άποβιώσεις. ποβιώσεων πρός 
τόν πληθυσμόν 
έκαστου Νομού.

’Αττικής καί Βοιωτίας 2,729 35.73
Εύβοιας 1,857 37.06
Φθιώτιδος καί Φωκίδος 2,008 45.78
’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 1,872 55.63
Άχαΐας καί Ηλιδος 2,878 45.37
’Αρκαδίας 1,985 63.75
Λακωνίας 1,839 49.26
Μεσσηνίας 2,398 42.23
’Αργολίδος καί Κορινθίας 2.210 51.28
Κυκλάδων 2,378 60.11

TÓ όλον 22 ,154  48.17

»  Παρατηρητέον δέ ό τι είς τούς τρεις νομούς τής 
Αρκαδίας, τώ ν  Κυκλάδων καί τής Ακαρνανίας έν οίς 
αί άποβιώσεις σχετικώς πρός τούς κατοίκους είσίν 
έλάσσονες, ύπάρχουσιν έπαρχίαι, ώς ή Γορτυνία, ή Τή
νος, ή Ναυπακτία καί ή Ευρυτανία, έν αίς ή σμικρό-

100
(α ) Έ ν  Γα/.λίχ, χατά τό  1854 ίτελέσΟηααν γάμοι 

μεταξύ αγάμων χχ ι αγάμων 83, 00
αγάμων χαΐ χηρών 3. 71 ·»
χήρων καί άγάμων 9. 00 ιι
χήρων χα\ χηρών 3. (¡9 ι>

(6) Είς τόν αριθμόν τοντον περιλαμβάνονται χαΐ τά  νεχροτό- 
χια.

ιγ )  Κατά τό  1856 άπεβίωσαν χα1) '  ίλη ν τήν Γαλλίαν επί 
3β,039 3 .4  χατοίχων 833,917 ήτοι 1— 43. 16. ή 2 »3 0

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 540

της αΰτη τού αριθμού τώ ν άποβιώσεων άνταποκρί- 
νετα ι πρός τήν σχετικώς πρός τούς κατοίκους σμι- 
κρότητα τώ ν  γεννήσεων (όρα πίνακα άρ. 14 Μέρος

Β '·)·
»  Εάν ήδη άναλύσωμεν τόν αριθμόν τώ ν άποβιώ- 

σεων κατά φΟλον, θέλομεν εύρει ότι έπί 22,1 54 ά- 
ποβιώσεων τού 1860, 1 1 ,5 2 4  είναι άρμενων, καί 
1 0,630 θηλέων.

ϊ  ή  άνωτέρα αΰτη θνητότης του ισχυρότερου τών 
δύο φύλων δέν ιδιάζει είς τήν Ελλάδα, άλλ’ έπιμαρ- 
τυρεϊται ύπό τής στατιστικής τώ ν πλείστων έθνών 
τής Ευρώπης καί άποδίδεται έλλόγως είς τά  επίμο
χθα καί κινδυνώδη έργα, όσα μόνοι οί άνδρες έκτε- 
λοΟσιν (α).

» 0  άριθμός τώ ν 22,1 54 άποβιώσειον τού 1 860 
αναλύεται ώς εφεξής κατά τάς διαφόρους ήλικίας καί 
κατά  τό φύλον τώ ν  άποβιωσάντων.

»  Ηλικίαι ’Αρρένων Θηλέων Το όλον

Από 0—  10 5.411 4,875 10,286

» 10—  20 980 917 1,897

» 2 0 —  30 869 890 1,759

» 30—  40 707 707 1,414

* 4 0 —  50 824 715 1,539

» 50—  60 871 688 1,559

» 6 0 —  70 805 725 1,530

» 7 0 —  80 580 602 1,182

» 80—  90 299 347 646

» 9 0 — 100 103 109 212

» 1 0 0 — 110 52 44 96

» 1 1 0 — 120 11 7 18

» 120 καί έπέκ. 12 4 16

πρός τόν ολικόν του κράτους πληθυσμόν. Αλλ ’ ό λό
γος τής διαφοράς είναι, ό τι έν Ελλάδι αι κατώτερα·, 
ηλικία!, άπό του 0— 20  έτών, προςβάλλονται διά 
τοϋ θανάτου μάλλον, ένώ έν τή  λοιπή Ευρώπη οί 
παίδες φθάνουσιν είς ηλικίαν άνωτέραν, έ ξ  οδ προκύ
πτει καί ή μείζων μέση ζωή.

»  Α ί άποβιώσεις, ώς έ¡/.φαίνεται είς τόν παρόντα 
πίνακα, δέν συνέβησαν εξίσου είς τούς 12 μήνα; τού 
έτους.

Αποβιώσεις.

1, 393 
1, 365 
1, 354 
1, 156 
1, 186
1, 472
2 , 022 
2, 468 
2 , 524 
2 . 765 
2 , 327 
2 , 122

11,524 10,630 22,154

»  ίΐ σημείωσις τής ήλικίας τώ ν άποβιωσάντων είναι 
έργον σπουδαιότατον, καθότι έπί τή  βάσει αύτής συν- 
τάσσονται οί πίνακες τής θνητότητας καί ορίζεται ή 
διάρκεια τής μέσης ζωής. Πρός άνεύρεσιν δέ τής μέ
σης ζωής άθροίζομεν τά  έτη  τά  όποια έζησαν οι κατά 
τό  1860 λ. χ. άποβιώσαντες, καί διαιροϋντες αύτά 
διά τού άριθμοΟ τώ ν άποβιωσάντων, έξάγομεν τήν 
διάρκειαν τής μέσης ζωής, ήτις είναι τό  πηλϊκον τής 
γενομένης διαιρέσεως. Εφαρμόζοντες ήδη τήν μέθοδον 
ταύτην έπί τώ ν  22 ,154  άποβιώσεων τού 1860, καί 
λαμβάνοντες ώς έτος άποβιώσεως τό  μεσεΟον σημεΐον 
έκάστης δεκάδος ετών ( διότι αΐ σημειώσεις τής ήλι
κίας το3 1 860 έγένοντο κατά δεκαετίαν), έχομεν 
605 ,570  έτη, ατινα διαιρούμενα διά τού άριθμοΟ 
τώ ν 22,1 54 άποβιώσεων, δίδουσι πηλϊκον 27 ,33 )00 , 
άτινάείσινήμέση ζωή τώ ν κατοίκωνκατά τό  1 860(β).

»  Η μέση αΰτη ζωή, παραβαλλόμενη πρός τή ν τής 
Γαλλίας, τής Αγγλίας καί έτέρων έπικρατειών τής 
δυτικής Ευρώπης, φαίνεται σχετικώς μικρά καί πολ- 
λώ  κατώτερα τής αναλογίας τώ ν ετησίων γεννήσεων

(χ ) Κατά τό  1835 άπέθανον έν Γαλλία άρ£ί*ι; 483,963, Οήλεα 
450.870.
(β) Έ ν  Γαλλία ή μίση ζωή {.πολογ ίζε ια ι είς 38 έτη χαί_ μήνας 

2. Ή  οι άναλογία τώ ν  γεννήσεων πρός ιούς χατοίχονς,
1 πρός 57.8.

Μήνες

ίαννουάριος 
Φεβρουάροος 
Μάρτιος 
Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος 
Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 
Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

22, 154

»Εκ τοΟ πίνακος τούτου εξάγεται, ότι οί μήνες καθ’ 
ο&ς συμβαίνουσι πλειότεροι θάνατοι, είσίν ό τελευταίος 
θερινός μήν καί οί δύο πρώτοι τού φθινοπώρου.

»Δίδοντες πέρας είς τάς γενικωτέρας ταύτας σκέ
ψεις, ας έθεωρήσαμεν άναγκαϊον νά προτάξωμεν προ 
τώ ν περί κινήσεως τού πληθυσμού πινάκων τοΟ 1860, 
παρατηρούμεν ότι οί πίνακες ουτοι, καταρτισθεντες 
έπί τή  βάσει πληροφοριών ενός μόνου έτους, δέν έχου- 
σι τό κύρος έκεινο όπερ ήθελον έχει εάν ύπήρχον κα- 
τηρτισμεναι καί δεδημοσιευμέναι κατά σειράν τών 
προηγουμένων έτών όμοιας φύσεως πληροφοριαι· ούχ 
ή ττον όμως θέλουσι χρησιμεύσει είς τό  μέλλον ώς 
στοιχεία πρός κατάρτισιν πληρέστερων καί θετικωτέ- 
ρων πληροφοριών περί κινήσεως τού πληθυσμό* τής 
Ελλάδος. »

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α .

(Συνέχ. ΐδ ι φνΧλάδ. 235).

- « « » -  

1'.

Ο τε ή Μαργαρίτα άνέβη είς τήν άμαξαν εις Π  ογ- 
ΐΓββ, ή ιδέα ότι θά έταξείδευεν είκοσι λεύγας διά νά 
φθάστι είςΠαρισίους τόσον τήν έτάραττεν, ώ στε δέν 
ήδύνατο ούτε νά φάγη ούτε νά πίη. Αν καί έλυπεϊτο 
πολύ διότι άφινε τήν πατρίδα της, ήτον όμως πολλά 
περίεργος' τοσάκις ήκουσε νά λέγωσιν ότι οί Παρίσιοι 
είναι εν τώ ν  έπτά θαυμάτων τού κόσμου, ώστε δέν 

είναι” !  I *$“ νατο ν*  "ίστεύση, ό τι έμελλε νά ίδή μέ τούς ί- 
ε νχ. ως | οφθαλμούς τόσον ώραίαν πόλιν. Μεταξύ
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τών συνοδοιπόρων ήτο καί τις γραφεύς εμπόρου όστις, 
κατά τήν συνήθειαν τών τοιούτων, έπολυλόγει ούκ ο
λίγον. II Μαργαρίτα ήκουε μέ θρησκευτικήν προσο
χήν. Από τάς όλίγας δέ ερωτήσεις τάς οποίας εκαμεν, 
ένόησεν εκείνος οτι ητο πρωτόπειρος, καί διπλασιάσας 
τήν πολυλογίαν του έκαμε περιγραφήν τόσον άλλό- 
κοτον καί έξωγκωμένην τής πρωτευοΰσης, ώστε αν 
τόν ήκουέ τις δέ θά ήξευρεν έάν έπρόκειτο περί τών 
Παρισίων ή περί τοΟ Πεκίνου. Καί ή μέν Μαργαρίτα 
δέν έτόλμ,α νά τόν διακόψφ, αυτός δέ ήτον έξ έκεί- 
νων οί οποίοι οΰ:ε καν συλλογίζονται ότι, είς τό πρώ
τον βήμα τό οποίον θά κάμουν οί άκούοντες αύτούς 
θά άποδειχθώσι ψεΟσται. Αιά τούτο είναι είς άκρον 
αξιοθαύμαστος ή ψευδολογία τών τοιούτων ανθρώπων. 
Ενθυμούμαι ότι άπελθών ποτε είς τήν Ιταλίαν μέ συν
έβη τό αύτό τό οποίον έτυχεν είς τήν Μαργαρίταν' 
είς τών συνοδοιπόρων μου με περιε'γραψε τήν Γένουαν 
τήν όποιαν εμελλον νά ΐδω- έψεύδετο καί έπί του άτ- 
μοπλοίου τό όποιον μάς έφερεν έκεί, έψεύδετο καί 
δτε είδομεν μακροθεν τήν πόλιν, έψεύδετο καί οτε 
ήμ.εΟα πλέον έντός τού λιμενος.

Αί άμαξαι οί έρχόμεναι άπό Chartres έμβαίνου- 
σιν είς Παρισίους διά τών ΙΙλυσίων Πεδίων. Φαντα- 
σθήτε τήν έκστασιν χωρικής ίδούσης τήν μεγαλοπρεπή 
καί άπαράμιλλον ταύτην είσοδον, γενομένην, ούτως 
είπείν, διά ηρώα επανερχόμενον έν θριάμβω άπό τήν 
κατάκτησιν τού κοσμου. Οί στενοί καί ήσυχοι δρό
μοι τους όποιους ειδε μετά ταύτα τή  έφάνησαν έλε- 
εινοί, άλλ’ οτε το όχημα έσταμάτησεν έμπροσθεν τής 
Ούρας τής κυρίας Λατούρ, τό ώραίον εξωτερικόν τής 
οικίας τήν κατεγοήτευσεν. Άνεσήκωσε μέ χεϊρα τρε- 
μουσαν τό ρόπτρον καί έκτύπησε μέ φόβον άμα δέ 
καί χαράν. II Κ. Λατουρ έπερίμενε τήν βαπτιστικήν 
της καί τήν εδεχθη με άγκάλας ανοικτάς, τήν περι- 
ποιήθη πολύ, τήν ώνόμασε κόρην της, τή είπε νά κα- 
Οήση έπί θρανίου, καί τή προσέφερεν εύθύς δεϊπνον.

ΖαλισΟεϊσα άπό τήν τύρβην τών όδών, ή Μαργα
ρίτα έθαύμαζε τά  παραπετάσματα, τά  χρυσά καί στιλ
πνά έπιπλα, καί πρό πάντων τούς ωραίους καθρέπτκς 
οιτινες έστόλιζον τήν αίθουσαν. Αυτή ήτις πάντοτε 
ε’κτενίζετο βλέπουσα είς τόν μικρόν καθρε'πτην όπου 
ό πατήρ της έξυρίζετο, Ιμεινεν έκστατική ίδούσα τόν 
εαυτόν της επαναλαμβανόμενον κατά τόσους διαφό
ρους τρόπους. Τό εύγενές ύφος τής άναδόχου τη,ς, αί 
περιποιητικαί καί περιεσκεμμέναι έκφράσεις της τή 
ήρεσκον έπίσης καθ' ύπερβολήν. Αλλά καί αύτό τό 
ένδυμα τής άγαθής κυρίας, ή μεταξωτή έσθής, τό 
μέγα κάλυμμα τής κεφαλής, καί ή διά λευκής κό- 
νεως κεκονιαμενη κόμη της έδείκνυον αυτήν είς τήν 
Μαργαρίταν ώς ιδιαίτερόν τ ι  δν. Επειδή δέ είχε 
πνεύμα οξύ καί αντιληπτικόν αμα δε καί κλίσιν πρός 
τήν μίμησιν ώς ολα τά  παιδία, μόλις ώμίλησε μίαν 
ώραν μέ τήν Κ. Λατουρ, καί ήρχισε νά τήν μιμήται. 
Εσταθη εύθεϊα, διώρθωσε τό κεφαλοδέσμιόν της καί 
έκάλεσεν εις βοήθειαν τήν γραμματικήν της. Δυστυ
χώς ομως, έπειδή ή άνάδοχός της, διά νά ανακούφισή 
ολίγον τόν κόπον τού ταξειδίου, τή  Ιδωκεν ολίγον 
οίνον καθαρόν, ή κεφαλή της έζαλίσθη καί έκλεί-

σθησαν  ̂οί οφθαλμοί της. Τότε ή Κ. Λατουρ τήν έπή- 
ρεν απο την χεϊρα καί τήν ώδήγησεν είς ώραίον κοι
τώνα. Μετά ταύτα άσπασθείσα Αυτήν έκ νέου τήν έ- 
καληνύκτισε καί άπεχώρησεν.

Εύθύς σχεδόν έκρούσθη ή θύρα της, καί εΐσελΟούσα 
ύπηρέτις άπέσυρε τό σάλιον καί τό  κεφαλόδεσμων τής 
Μαργαρίτας καί έγονάτισε διά νά έκβάλη τάς κάλτας 
της. II δε Μαργαρίτα κοιμωμένη όρθια δέν ένόει τίπο
τε" μονον οτε άπεβαλεν ή ύπηρέτις καί τό τελευταίόν 
της ένδυμα ήσθάνθη οτι τήν έξέδυον καί έχαιοέτισε 
τήν ύπηρέτιδα. Εμουρμούρισεν έπειτα τήν προσευχήν 
της καί Ιπεσεν είς τήν κλίνην. Είδεν είς τό  φως τού 
λύχνου οτι καί ό κοιτών είχε χρυσά έπιπλα καί ένα 
τών μεγαλοπρεπών εκείνων καθρεπτών τούς όποιους 
ειχε τόσον θαυμάσει' έπί τού καθρέπτου αύτού ήσαν 
γεγλυμμένοι μικροί έρωτες, οιτινες τή έφάνησαν ώς 
άλλοι άγγελοι προσκαλούντες αύτήν νά ένοπτρισθή. 
Είπε καθ' ¿αυτήν οτι θά τό κάμ.η, καί καταθελχθεϊσα 
άπό γλυκύτατον δνειρον άπεκοιμήθη.

Επειδή είς τήν εξοχήν έξυπνα ενωρίς, ¿ξύπνησε 
καί εις Παρισίους με τά  πτηνά. Ανεσηκώθη καί κα- 
Οημένη είς τήν κλίνην παρετήρησεν είς τόν άγαπη- 
τον της καθρέπτην τό ώραίον της πρόσωπον καί έμει- 
δίασεν έπιχαρίτως. Η ύπηρέτις ήλθε μετ’ ολίγον καί 
τήν ήρώτησεν εύσεβάστως αν έπεθύμει νά λουσθή, καί 
συγχρόνως έρριψεν εις τούς ώμους της έσθήτα άπό 
φλανέλλαν κοκκίνην, ή οποία έφάνη είς τήν Μαργαρί
ταν ώς άλλη πορφύρα βασιλική.

Η αίθουσα τών λουτρών τής Κ. Λατούρ ήτο λαμ- 
προτερον εύπρεπισμένη ή δσον έπρεπεν είς γυναίκα 
εύλαβή, διότι είχε κατασκευασθή έπί Λουδοβίκου ΙΕ. 
Ζωγραφίαι ώραϊαι, στέφανοι έξ άνθέων, παραπετά
σματα πλουσιώτατα καί τάπητες μαλακοί έστόλι
ζον αύτήν.

II Μαργαρίτα μείνασα μόνη έπλησίασε μέ συστο
λήν είς τό λουτρόν άλλά δέν έτόλμα νά έμβή είς τό 
νερόν νομίζουσα αύτό τουλάχιστον άνθόνερον. Εβαλε 
πρώτον τόν ένα πόδα, έπειτα τόν άλλον καί μετά 
ταύτα έστάθη Οχυμάζουσα τά  περί αύτήν. Αί ζω- 
γραφημέναι νύμφαι τή έφαίνοντο άλλχι θεαί" δέν έ- 
φαντάζετο ότι τοιαύται γυναίκες ήτο δυνατόν νά ζή- 
σωσιν είς τήν γην, νά τρώγωσι μέ χείρας τόσον λεύ
κάς, καί νά περιπατώσι μέ πόδας τόσον μικρούς.

Πόσον έπεθύμει νά ήτο καί αύτή τόσον ώραία ! 
Λεν ύπέθετεν ότι με τάς ήλιοκαεΐς χεϊράς της ητο έ- 
κατοντάκις ώραιοτέρα τών ζωγραφιών έκείνων. έν 
τοσούτω νομίσασα ότι συνεταράχθη τό παραπέτασμα 
εφοβήθη μή τις εισελθη, καί έβμθίσθη είς τό νερόν μέ
χρι λαιμού. Μετ’ ολίγον αίσθημα εύδαιμονίας έκυ- 
ριευσεν αύτήν, καί ήρχισεν ώς ολα τά  παιδία νά παί- 
ζή μέ τό νερόν μετά ταύτα ήρχισε νά μετρά τά 
άνθη τού κοιτώνος, έστήριξε τήν κεφαλήν είς την ά- 
κραν τού λουτρού, καί είδεν είς τόν κήπον διά τού 
ήμικλείσπου παραθύρου.

Επειδή δέ τό λουτρόν ήτο είς τό ίσόγαιον πάτωμα, 
τό παράθυρον έκειτο έπί τού κήπου. Η Μαργαρίτα 
ένθυμήθη τον άγρόν τού πατρος της και τα  παιγνί
δια τά  όποϊά έπαιζεν έκεί μέ τάς συντρόφους της.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . S S I

έν  τοσούτω ώραΐός τις νέος φορών στολήν άξιωμα-1 βλέπε βλέπε καταντάς να την ευρης εύμορφον. 6  Γά* 
•ηκού τού ιππικού, φανείς τήν ώραν έκείνην διευθύνθη στων είχε μικρόν καθρέπτην στρογγυλόν κρεμάμενον, 
πρός τήν οικίαν διέβη δέ τόσον πλησίον τοΰ παρα- κατά τήν συνήθειαν τών νέων, είς τό  παράθυρόν του,
θύρου, ώστε ό άγκών του έκτύπησεν αύτόν, καί τόν καί είς αύτον τον καθρέπτην βλεπων εξυριζετο, εκτε-
κτύπον τούτον άκούσασα ή Μαργαρίτα άφήκε λεπτήν νίζετο και εδενε τόν λαιμοδέτην του. II Μαργαρίτα 
φωνήν. παρετήρησεν δτι είχεν ώραίαν ξανθήν κόμην φύσει

. σγουρήν διά τούτο ήγόρασεν έν πρώτοις ελαιον αρω-
^ “ ματικόν, καί έφρόντισεν ώστε οί δύο μικροί βοστρυ-

τας
νη ιραιους
ένώ διά νά κάμη τρέλας δέν χρειάζεται διόλου κόπος, τούς συχνά. Ηγόρασε λοιπόν καί αύτή δωδεκάδα μαν-
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αλληγορίας οι αρχαίοι παριστανον την φοονητιν. II ηγορασε μαΟρα ημιχειροκτα, ωστε μονον αι ακραι 
αληθής φρόνησις είναι μέγας λίθος, τόν όποιον κυ- τών δακτύλων της έφαίνοντο. Ο Γαστων ειχε προς 
λίομεν μέν άδιακόπως, δςτις ομως πίπτει καθ’ ήμών. τούτοις καί πολλά άλλα καλά πράγματα τα  οποία 
Σημειωτέον δέ δτι τήν ημέραν καθ’ ήν πίπτει, κανείς δέν έδύνατο νά μιμηθή ή Μαργαρίτα, άναξυρίδα φερ'

πησεν ολίγον τόν νέον, τόν οποίον είχεν ίδεϊ άπό τό τό έμαγείρευε καλήτερον αύτής, δτι οί γονείς της συ- 
λουτρόν, καί δτι δέν πρέπει νά συλλαβή τις κακήν νείθιζον πολύ νά τό τρώγωσι, καί παρεκ-αλεσε την α- 
ιδέαν δι’ αύτήν. Οταν ό έρως άναμιγνύεται είς τάς νάδοχόν της νά δοκιμάση έκείνο τό οποίον Οχ πχρε- 
ύποθέσει; μας, δέν έχει μεγάλην άνάγκην βοήθειας, σ/,εύχζεν.
καί γνωστόν δτι δέν τόν έμποδίζομεν να έμβή κλεί- Ουτω πω; έπροσπάθει ή ταλαίπωρος νεα νά δείξη

μητέρα του. Κατά σύμπτωσιν ό θάλαμος τής Μαο- δεν έδύνατο νά κοιμηθή πριν έπανελθη εκείνος τόν ε- 
γαρίτας ήτο είς τήν γωνίαν τής οικίας ώς καί ό τού περίμενεν. ένίοτε ό Γάστων βλεπων φώς είς τον κοι- 
νεου, ώστε τά παράθυρά των ήσαν σχεδόν κατέναντι τώνά της έλεγε διαβαίνω·/ τήν αύλήν «  Αιά τ ί  τάχα 
άλλήλων, καί μάλιστα πολλά πλησίον. II Μαργα- | ή νεα αύτή δέν κοιμάται ; »  Αλλοτε πάλιν ευρισκό-

ήθως έμενεν είς τόν ίδικόν του τήν ώραν έκείνην. Η ότι δτε παρευρίσκετο μετά τής άναδόχου της δεν ε- 
Μαογαρίτα λοιπόν έκάθητο πλησίον είς τό παράθυρον I φαίνετο ή αύτή· καθημένη πλησίον της έφρόντιζε νά

δυστυχημάτων ούδέν κινδυνωδέστερον ώραίας γείτο- I στων άπέτεινε πρός αύτήν τόν λογον 
νος· καί άσχημος αν είναι δέν πολυθαρρεύομαι, διότι | μετά συστολής, άλλά, τό περιεργότερον, άνευ σχεδόν



συγκινήσεως. Ας έμβατεύση όςτις δόναται ε-ς τάς νεα
νικά; κεφαλάς· ή χλίσις τής Μαργαρίτας ?,τον ούτως 
είπεΐν κεκλεισμένη εις τόν κοιτώνα της· οσάκις έξήρ- 
χετο άπό αύτόν τή ν άφινεν έκεί, καί οσάκις είσήρ- 
χετο τήν εΰρισκεν. Εκλ.ειεν όμως καλά τήν θύραν 
ώ στε νά μήν εΐσελθ») τ ις  καί μολύνη τά  μικρά βω
μοί της.

Πλήν τούτου ή παρουσία τής Κ . Αατούρ θά τήν 
καθίστα βεβαίως προσεκτικήν καί θά τήν ύποχρέου 
νά συλλογίζεται ό τι ύπήρχεν ού μικρόν χάσμα με
τα ξύ  αύτής καί Γάστωνος. Αλλη τις πλήν αύτής, 
βλεπουσα τόν κίνδυνον τού πάθους, θά άπηλπίζετο 
η  μάλλον θά έθεραπεύετο’ άλλ’ ή Μαργαρίτα δέν έ- 
ξέτασέ ποτε έαυτήν, εις τ ί  τή  έχρησίμευεν ή κλίσις 
εκείνη. Καί τωόντι υπάρχει μωροτέρα έρώτησις τής 
αποτεινόμενης συνεχώς εις τούς έρώντας· Κϊς τ ί  χρη
σιμεύει ; .  . . Χρησιμεύει εις τό  νά άγαπώσιν.

Μόλις έξυπνα ή Μαργαρίτα καί πηδώσα άπό τήν 
κλίνην έτρεχε με γυμνούς πόδας, καί άπό μίαν ά- 
κραν τού παρ απετάσματος έβλεπεν εάν ό Ι’ άστων ή- 
νοιξε τά  παράθυρά του· καί έάν μέν ήσαν άκόμη 
κλειστά, ετρεχεν αμέσως καί έπλαγίαζε, καί έτεινε 
καλά τό  ούς διά ν' άκούση τόν κρότον τοΟ παραθύ
ρου όταν θ’ άνοιχθή· όταν δέ τόν ήκουεν έβαλλε τό 
ένδυμα καί τά  σανδάλια της, καί ήνοιγε καί αυτή 
τό  παράθυρόν της· άνοίγουσα δέ έγύριζεν ώς κοιμω- 
μένη άπ’ έδώ καί άπ' έκεϊ τήν κεφαλήν διά νά ίδη 
τ ί  καιρός είναι, καί έπειτα έσυγυρίζετο. Νομίζετε δέ 
ό τι μετά ταΟτα έδεικνύετο ; Αιόλου' έπεθύμει μέν 
νά δειχθή, άπέθνησκεν όμως άπό φόβον μή τήν ίδη' 
ήτο λ.οιπόν νέα φρόνιμη ; Μάλιστα φρονιμωτάτη καί 
τιμ ιω τά τη  καί άθωοτάτη.

Εν τώ  μεταξύ τούτων, μίαν τώ ν  ημερών ή Κ. 
Αατούρ καί ό υιός της ήρχισαν νά συνομιλώσι κρυ
φίως. Μετά τινα  δέ καιρόν ή Κ. Αατούρ ειπε πρός 
τή ν βαπτιστικήν της' «  Σέ δίδω, κόρη μου τήν χα- 
ροποιάν είδησιν ό τι μετά τινα  καιρόν θά ίδής τήν 
μητέρα σου' θά ύπάγωμεν νά περάσωμεν τό  φθινό- 
πωρον εις όμβίλ. »
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ΤΜΛΕΒΟΛΑ. Μεταξύ τώ ν  έν τή πλατεία του έ ν 
Παρισίοις στρατώνο; τώ ν απομάχων ιστορικών κα/- 
νονίω ι ,  εύρίσ.ιονται καί δύο πολιορκητικά τηλεβόλα 
δλκή; τώ ν  12, προερχόμενα εκ τοΰ ελληνικού έν 
ΙΙόρω ναυστάθμου καί γαλλικήν έχοντα τήν κατα
γω γήν. Κ ατά  διαταγήν τού Αύτοκράτορος έτέθησαν 
έκεί τώ  1835 άντί δύο ετέρων, άτινα είχον διαρ · 
ρήςει τό τείχος τής Κ ω νσταντίνε;. Τά δύο ταυτα 
καννόνια άνήκον τώ  1798 εις τό πολιορκητικόν σώ 
μα τού έν Α ίγύπτω  ύπό τόν στρατηγόν Βοναπάρτην 
στρατού, καί, ώς ρηγμική καννονοστοιχία, ήνοι- 
ξαν τό  φρούριον τή ; Πτολεμαΐδος, όπου κατε- 
λείφθησαν υπό τού εσπευσμένοι; άποχιοροΰ/τος 
στρατού. Χρτ.σιμεύσαντα μετέπειτα  εί; έξόπλισιν 
ένό; τώ ν δ.κρότων τού έν Νεοκάστρω καταστραφέν-

το ;  αιγυπτιακού στόλου, άπεδόθησαν τή  Γαλλία 
ύπό τή ; Ελληνικής κυβερνήσεω;.

ΚΑΛΜ ΕΙΑ Ν ΙΚΗ . Εύγενή; τις Αγγλος, τό  όνο
μα Ούίνδαμ, γενόμενος εσχάτως ένήλιξ άνέλαβε 
τήν διαχείρισιν τής άξιο λόγου αύτοΰ περιουσίας' 
άλλ εις τοσαύτην άσωτείαν καί ε ί; τοσας άτοπου; 
πράξεις έπεδόθ/,, ώστε 6 θείός ·Λιυ, ό στρατηγό; 
Ούίνδαμ, αποταθείς εις τά  δικαστήρια έζή τησι νά 
παραστήση αύτόν ώς παράφοονα, καί νά άφαιρέσρ 
άπ’ αύτοΰ τήν διαχείρισιν τής περιουσίας του.

Τό πραγμ.α συνετάραςε τήν αγγλική/ κοινωνίαν 
καί ή ύπόθεσι; διήρκεσε χοό-ον πολύν' ύποβλη- 
Οείσα περί τάς άρχάς Νοεμβρίου εϊ; τό  δικαστή- 
ριον δέν έλύθη, δ ιότι καί α'. περί τής παραφροσύ
νη; καί αί περί φρονήσεως τοΰ νέου μαρτυρίαι ήσαν 
τοσαΰται καί τόσον άντιφατικαί, ώ στε οι δικασταί, 
άδυνατυΟντες τ ί  ν' άποφασίσωσι, παρέπεμψαν τήν 
ύπόθεσιν εις τού ; όρκωτούς.

Τριάκοντα καί τέσσαρας ήμερα; συνεδρίασαν οί 
δρκωτοί, καθ’ άς, ώ ; είναι έθος έν Α γγλ ία , έμενον 
κεκλεισμένοι έν τώ  δικαστήριο,» αύτω ' πίνες δέ καί 
ήσθένησχν. Οκτώ δικηγόρου; εΐχεν ό κατήγορος, οί- 
τινες ήγόρευσαν τρείς όλας ημέρας' παρουσιάσθη- 
σαν δε καί 124 μάρτυρες τής τε  ϋπερασπίσεως καί 
τής κατηγορίας' άλλ’ επί τέλους οί όοκωτοί κατα- 
πληγέντες άπό τόσα  πρόσωπα, τόσην ευγλωττίαν, 
τόσχς αντιφατικά; μαρτυρίας καί από το  πλήθος τών 
διαφωνούντων Ιατρών, ήθέλησαν νά συνομιλ'/ίσωσιν 
αϋτοί μέ τόν ώςπαράφρονα κατηγορούμενον. Συνομι- 
λήσαντε; δέ τέσσαρας ώρας, καί έρωτήσαντες αύ
τόν περί δλου τοΰ βίου το »  άπό τή ; πρώτης νεοτη- 
τό ;  του μέχρι τοΰ έλεεινοΰ γάμ,ου του, δι 3ν καί 
τόν ένήγαγεν δ συγγενής του, έπείοΟησαν οτι ήτο 
φρονιμώτατος.

Ο τε ό πρόεδρο; τώ ν  Συνέδρων έμελλε να άναγ- 
γείλν) τή »  άνακεφαλαίωσιν, τό  πράγμα δέν ήτο εύ- 
κολον' διότι τρεις μ.ήνα; είχε διαρκέσει ή δίκη' 
επειδή δέ τά  δικαστικά έξοδα άνέβησαν εί; 'έν έκα- 
τομμύριον καί είκοσι χιλιάδας δραχμών, ή περιου
σία τοΰ νέου δλ.η σχεδόν έχωνεύθη' διό λέγει α γ
γλική τις έφημερίς, οτι άπεδείχθη μέν ο τι δέν εί
ναι τρελός, έβεβαιώθη δέ σ,γχρόνω; οτι έμεινε καί 

χωρίς λεπτόν.
ΕΤΑ ΙΡΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙ1 ΚΟΠΕΝΑΓΙΙΣ. Τήν 

6 Δεκεμβρίου ά 8 6 1 συνήλθεν εις συνεδρίασιν ή 
έντιμος αΰτη εταιρία ύπό τήν προεδρίαν τοΰ άςισ- 
τίμ,ου Αντιπροέδρου αύτής Κ. Κ. Φ. Βαγενέρου. 
0  δέ πολυμαθής αύτής γραμματεύς Κ. Κ. ί>άφνος, 
αφού έξέθετο έν συνόψει τά  περί τώ ν  έργασιών τής 
έταιρία ; ταύτης, ύπέβαλε τή  σοφή όμηγύρει καί τά  
άρτίω ; τυπωθέντα χρονικά τή ; αύτής έταιρία;. Εϊτα 
διάφορα άλλα έντιμα μέλη, ίδιο»; δε οί Κ. Κ. Ρ ίγ- 
κο;, Γίσλος καί άλλοι ώμίλησαν έμβριθώς περί 
διαφόρων αρχαιολογικών άντικε:μένων καί προπάν
τω ν περί τώ ν  έν Μασσαχυσέτη άνακαλυφθίντων 
αρχαιοτήτων, Οεο)ρουμένων ώ ; Σιανδι'/αυ.κή; κα

τα γω γή ;.

Ω Ρ  Α.


