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Πρόλογος.

Αί ίστοριχαί αναμνήσεις, διατηρηθείσαι διά τής 
γραφής καί διακοινωθείσαι εις τόν κόσμον, δύνανται 
νά θεωρηθούν ώς κοινή περιουσία τής άνθρωπότητος, 
τήν όποιαν βεβαίως ούδείς θέλει οίκειοποιηθή ώς άπο- 
κλειστικόν κτήμα, ελάχιστοι δέ μόλις περιβλέπουν έν 
συνόλω, ήτις όμως Ιχ ει πραγματικήν σημασίαν, ότι 
καί ζωήν καί συμβεβηκότα άποταμιεύει καί ανταπο
δίδει αείποτε τό  παρεοχόμενον.

II Ιστορία είναι ή ζώσα μνήμη τού άνθρωπίνου 
γένους, περιλαμβάνουσα ολον τόν κύκλον τοΟ παρελ
θόντος εις πλήρη καί καθαράν άντίληψιν. Λιά τούτο 
τά  μηκέτι άνακαλυφθέντα μέρη τούτου τού όρίζον- 
τος έλκουν ήμας ιδιαζόντως καί εκτάκτως παροτρυνο-

(1 ) ΕλχφΙΙτι ίχ  τοΰ x t j i -.διχοΰ ονγγράσμιχτος Ιχιγροφ-.^Ινο·,» 

ίοτοριχά Χρ ιν ιχά  χαί ουντχττοιΩ ιον * * p i  ros Koftou Λ.οχέλ 
5 » i 'P x vx ío j ίν  í t u  1834 i .  ΒιριΟίν»·, x * i  χχτά itpütov ίξ 
«Χληνύθη ü n 'iixo í, Í i¡x »3 i«»8¿ í i i  ιφ  'Ε ρ ίΜ ίτή  τοΰ 1 8 Ι Ϊ .

μένους νά προάξωμεν εις φως τό άγνωστον, έκαστο; 
νομίζει, ότι πράττει ωφέλιμόν τι, μάλιστα άναγκαίον, 
γινόμενος άξιος προσοχής καί επιδοκιμαζόμενος άν 
καί δέν είναι άπολύτου σημαντικότητος ό,τι έπί τ έ 
λους ευρίσκει. Τοιούτόν τ ι  συμβαίνει καί είς έμέ 
κατά τήν προκειμένην έρευναν.

Είναι άποχρώντως γνωστόν, πώς οΐ Ενετοί περί τό 
τέλος τού 17ου αιώνος έγιναν κύριοι τής Ιίελοπον- 
νήσου καί διά ποιων περιπετειών άπέβαλον τήν κα- 
τάκτησιν περί τάς άρχάς τού 18ου. Πώς όμως αυτόθι 
κατεστάθησαν, πώς διώκησαν τήν χώραν, τίνα  μ έ 
τρα έλαβον, καί εως πού προέβησαν δι’ αύτών, 
μέχρι τούδε έμεινεν άγνωστον καί αύτοί οί διε· 
ξοδικοί ιστοριογράφοι τής Ενετίας ολίγους στίχους 
άφιερούν πρός τούτο, ΐί ιστορία μερικής τίνος διοι- 
κήσεω; δέν ανταμείβει τόν άγαπώντα τήν δόξαν συγ
γραφέα, ιδίως όμως ή προκειμένη δέν διήγειρε τήν 
προσοχήν, καθότι, άποβληθείσης τής κατακτήσεως, 
έθεωρήθη ότι τό  παν έλαβε τέλος. Σήμερον όμως δο- 
κιμάζομεν άλλα αισθήματα, άφοΰ άνέστη έκ νέου 
ή Ελλάς. Αί εφημερίδες ένασχολούν ήμας καί περί 
τώ ν  ελάχιστων, όσα εκεί γίνονται, τά  8έ διεξοδικώ- 
τερα πονήματα λύουν δεινοτέρας απορίας καί οί έπα- 
νακάμπτοντες έκεΐθεν περιηγηταί φέρουν νέας γνώ
σεις, τών οποίων τό νωπόν συγκινεϊ, τό  δέ κύριον ε ί
ναι ό τι διά της σημερινής θέσεως ή έλλάς είς ήμας 
άνήκει, συμπλεκόμενη είς τό  ήμέτερον μέλλον, ώστε 
όλα τά  σημεία τού παρελθόντος αύτής ενδιαφέρουν 
ήμας έξ ύπαρχής.
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Από τω ν χρόνων τής αρχαιότητα; ήδη τώρα κατά 
τριπλήν έπανάληψιν έξοικειούται ή Πελοπόννησος 
μετά τού συστήματος τω ν έσπερίων έθνών.

Πρώτον κκτέκτησαν αύτήν τά  γαλλικά γε'νη, κατ’ 
εκείνην την φοράν τής Δύσεως πρός την Ανατολήν, 
τη ν οποίαν ονομάζομε·; Σταυροφορίαν. ΰστις έχει α ί-  

σθησιν δι’ εκείνους τους χρόνους / «τά  ζωηρότατης η
δονής θέλει άναγνώσει τά  Χρονικά, τά  όποια έλλην 
τις τοΟ 14 αΐώνος συνέγραψε περί τής κατακτήσεως, 
τής έγκαταστάσεως καί τώ ν  συμβάντων τω ν Γάλλων 
έν ΓΙελοποννησω (1). Év αύτοϊς αναφαίνονται όλη ή 
τερπνότης καί τά  άπλά χρώματα, δι’ ών διακρίνεται 
έν γένει ή δημοτική φ-.λολογία εκείνης τής εποχής 
ϊαυτοχρόνως δι* αυτών εκτίθεται σκηνή, τήν όποιαν 
άλλως πολύ άτελώς καί μόλις ήθέλαμεν γνωρίζει, 
καί ητις είναι πολυ αζιοσημείωτος διά την ταχεΐαν 
αυτής έκκύκλησιν.

Επί τούτου τοΟ κατ’ εξοχήν κλασικού έδάφους s 
γείρεται η εκκλησιαστική καί ΐπποτική πολιτεία 
τού  Μεσαίωνος καθ’ όλον αυτής τόν ΐδιότυπον χαρα
κτήρα. Οί γνωστοί τόποι τής άρχαιότητος, πολύν 
χρονον παρημελημένοι, πληροϋνται 'έκ  νέου ζωής αν 
και διαφόρου φύσεως καί ϊδιότητος. έπ ί τού Ισθμού 
εορτάζουν αγώνας οϊ ίππόται, καί οί Βαρώνοι τής Εύ
βοιας καί τώ ν ’Αθηνών παρευρίσκονται προσφέροντες 
υποταγήν εις τον Ηγεμόνα τής Πελοπόννησου. Αί 
χώραι, όπου ηνθησαν τόσοι ανδρείοι δήμοι κατ’ ά- 
ποκλειστικήν ελευθερίαν, διανέμονται τώρα ώς τιμά
ρια βαθμολογικώς ϋποτεταγμένα τρόπον τινα  κατά 
το  Doom sday book (2 ). Επί τώ ν υψηλών θέσεων 
εγείρονται ίπποτικοί πύργοι, ώς έν Γερμανία καί έν 
1 αλλια, καί αί έγχώριοι όνομασίαι τώ ν θέσεων αύτών 
σχηματίζουσαι τούς τίτλους τώ ν ιπποτών, έξαλεί- 
φουν τά  γαλλικά τώ ν γενών ονόματα. Ενωρίς άνα- 
φλεγονται έριδες τώ ν Βαρώνων πρός άλλήλους καί τών 
Ίπ οταγώ ν (vassaux ) κατά  τού ίίγεμόνος. έ ν  Μεγα- 
Ρ ι, εν®* άλλοτε Αθηναίοι καί Σπαρτιάται τοσάκις 
συνεκρούσθησαν μαχόμενοι περί Ηγεμονίας, διεξάγον
τα ι τώρα άμφισβητούμενα ζητήματα περί καθηκόντων 
τω ν  Τποταγών, άλλ’ ή ύπερτάτη έπ’ αύτών κρίσις, 
καί μετά τήν μάχην, έναπόκειται εις τόν Βασιλέα 
τής I αλλιας. Καθοσον καί ή έκκλησία έ-ροικίσθη 
τιμάρια, ενεκα τώ ν  όποιων χρεωστεϊ ΰπη,ρεσίας, καί 
καθόσον έδώ, ώς καί άλλοΟ, ζη τε ί όσον δυνατόν ανε
ξάρτητον θέσιν, γεννώνται διαιρέσεις καί έν Πελοπον- 
νησω μεταξύ τού πνευματικού καί τού κοσμικού, αί- 
τινες κατέχουν τοσούτον μέρος έν τή  ιστορία τής Λα
τινικής Δύσεως. Δικαίως έρωτώμεν, 'αν ή δυτική αυτή 
πολιτεία έξήσκησεν αληθή καί ουσιώδη έπήρειαν έπί

( 1 )  X p o v .x i tS v  ίν  'Ρ ω μ ι * · *  μ ά Χ ιο ι «  ί<  τ «  Μ ωρία  ιτο 

λκαων τώ . Φ ρ ίγ χ » , ,  Burbon. C o llod ion  de» chroniques ua- 
liouale» française» Tom . IV .  182S.

taù M N la o i l  è  α ΰ τ ·{ éÇ i8 «< · τά Xpavtxs ivTiXieispev 
« »  Pantheon littéraire, chroniques étrangères. Paris 1841. 8.

(2 ) S . TSÜ Μ . Ο ν τ » ;  ώνόαβζτν cl £ i{a a v i; c iv  χ «τ*γρ «φ Α ν , 
τ λ ν ί κ ο ί « ,  ïxau.T 4 OvtXtXuc; ä χχτ.χ τν ,τΑ ; ί , α ν ι> · »  ,Α ,

sis τους Ν»ρμ«»ί0ύ5. Στ,ααίτ.ι Sa éi falpa χρ t α ι a 
ïiéc t Ϊ ιά  τού; SäEatvnc Tea ή Ιβχά ,η  x . t . S ï x , — * «^οβτίρτ,- 
β ι; αάοτ.5 »u ftä tjitst. Ιδ ι  Th ierry Conquête» des Normauds.

τώ ν αυτοχθόνων. Δεν ήσαν κυρίως υπόδουλοι οί Πε- 
λοποννήσιοι* άλλ’ ύπετάχθησαν όπωσούν έκουσίως, 
προσηλωθέντες εις τούς Γάλλους. Είναι περίεργον ό 
μως πώς έμφαίνεται έν τοίς Χρονικοί; τό  συμβεβηκός 
τούτο. Εν Ανδραυΐδη, διηγούνται, ήσαν συνηγμένοι οί 
προεστώτες τής Πεδιάδος τής Πελοπόννησου, όπου 
ό Μεσίρ Γοφρίδος Βιλλεχαρδουίνος Μαρεσάλος τής 
Πελοπόννησου, φθάσας μετά τού στρατού, έκάλεσεν 
αυτούς καί εΤπεν·

• Ά ρ χ ο ν τ»;, φίλοι, άόελφοί χαλ χαλοί μου συντρίροι,

• Έ σεΐς  dp iπ ,  β ΐίπ ετε Ιτοΰτον τόν αύΟέντην, («J

«  Ό π ου  ήίβεν βίς τού; τόπου; σα ;, διά νά  τού; χβρδήσ^,

«  Μηδέν σχοτκ ίτ», άφχσντι:, ότι διά κούρβαν ήΧΟε,

• Νά π ά ρ ϊ ζώα, poO/ά ts, καί τό τ »  νά παγένη·

• Ό ρ ώ  σα ; γάρ ώ ; φρόνιμου;, καί καθαρά σά ; λόγω,

• Οεωρβΐτε τά  φο»σάτα του, τήν παρ'ρηβιάν, τήν ίχ « ι·

«  Λνβεντη; ■ Ivati IlamXauc, καί βέλει νά κιρβήαΙΙ.

«  Έ σ ε ϊ ;  αύββντη ούκ ίχ ε τ »  πού νά σά ; βοηύήτη

• Καί άν δράμουν τά  φουσάτα μα;, τόν τόπον σα ; κουρσεύουν.

• Ν ά  αιχμαλωτίσουν τά  χωριά, καί νά σφαγούν άνβρώποι
■ "Γστερον τ ί  νά ποίσβτ» όσάν σά ; μετανώση;

“ Λοιπόν εμένα φαίνεται διά χαλήτερόν σα ;

«  Νά ποίσωμεν σ υ μ β ί β α σ ι ν ,  νά λείψωσιν βΐ φόνο»

• Τά  κούρση καί αιχμαλωσία?; άπό τά  γονιχά του;

"  Καί εσεί; όπου εϊσβε φρόνιμοι, χ ’  ή'εύρβτβ τού; άλλου;,

■ Πού συγγενεϊ; σα ; βρίσκονται, φίλοι σα ; καί σύντροφοι,

• Ποίσετ» πρά'ιν εί; αυτού; διά νά προσκυνήσουν. »

Παράδοξος διά τήν απλότητα πολιτική, καί όσον 
άπλή, τοσούτον σαφής. Οί Αρχοντες ύπέκυψαν καί 
διετήρησαν τά  ίδια κτήματα, τά  δέ προνόμια αύτών 
έξετάθησαν μάλλον ή ήλαττώθησαν καί ή ελληνική 
θρησκεία έκηρύχθη απρόσβλητος ώς έδεήθησαν. Α ντί 
τούτων καί αύτοί Ακολούθησαν τούς Κυρίους εις τόν 
πόλεμον· έβοήθησαν νά διώξουν τά  λείψανα τώ ν 
φρουρών τού Βυζ. Αύτοκράτορος έκ τώ ν  οχυρώσεων 
τής Πελοπόννησου καί έγιναν ένεργητικά μέλη τής 
ιπποτικής πολιτείας, άπαραλλάκτως ώς αί γαλλικαί 
κοινότητες έν τή  πατρίδι τώ ν  ιπποτών. Εντεύθεν έ- 
πραγματοποιήθη στενός σύνδεσμος, καθ’ δν οί Γάλ
λοι βαθμηδόν μετέδωκαν τόν πολιτισμόν, τά ήθη 
καί τ ά  φρονήματα αύτών εις τούς Ελληνας Ανα- ’ 
ρίθμητοι Γαλλικαί λέξεις είσεχώρησαν εις τήν γλώ σ 
σαν, ώς μαρτυρούν τά  Χρονικά, πλήρη ^»μαντικού 
πνεύματος, ζωογονούντο; τήν φιλολογίαν τής δύ
σεως. Τπάρχει καί άλλ,ο ρωμαντικόν εργον τοιούτου 
χαρακτήρος, όποια ή φιλολογία τής δύσεως, είναι δε 
οί μύθοι τής άπωτέρας έσπερίας, έξελληνισθέντες.

Εάν αυτη ή κατάκτησις έλάμβανεν ύπόστασιν, πού 
ήθελε φέρει ! II Ελλάς ήθελεν αναπτυχθή ώς ή Ι τα 
λία. 0  σύνδεσμος τού δυτικού συστήματος, εις ό συ- 
νεκεντρώθη ό πολιτισμός τού κόσμου, ήθελε σύρει 
αυτήν εις τήν αύτήν τροχιάν, τήν οποίαν διατρέχομεν.

Αλλέως ητον όμως προωρισμένον. Ολαι αί πολι- 
τεϊαι, οσας έγκαθίδρυσαν έν τή  Ανατολή οί Σταυρο
φόροι, παρήκμασαν άλληλοδιαδόχως καί μόνον τινες

(1)  Σ. τού Μ. Guillaume de Champ Lille, Guillelmn» de 
Chao Lilo—r. xar* τον χρονικογράφον Miasj Γονλιίλρο; ·τέ 
ϊά λ β  ό Κ β μ π «ν ίοη ; (le  Champrnoi).
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έμπορικαι δημοκρατίαι διετήρησαν έ τ ι προσολίγον 
μικρά λείψανα, ή δε Πελοπόννησος άπωλέσθη έκ νέου.

ίΐ κυρία α ιτία  ταύτης τής άπωλείας άναμφιοολως 
ήτον ή φόσις τού τιμαριωτικού συστήματος. Δίδον 
χώραν εις πλείστας όσας ανεξαρτησίας, εις ποικίλα 
καί άντιφερόμενα συμφέροντα, παρήγαγε, μάλιστα 
ώς άνεπΐύχθη έν τή  Ανατολή, συνεχή έσωτερικόν α
ναβρασμόν, όστις άποκαθίστανε σχεδόν αδύνατον τήν 
άντίστασιν κατά  εχθρού γείτονας, ισχυρού καί απο

φασιστικού.
Μόλις κατά τό  τέλος τού 17  αΐώνος επέτυχαν οί 

Δυτικοί ν’ ανακτήσουν εν μέρος τού άπολεσθεντος 
καί νά υποτάξουν έκ δευτέρου τήν Πελοπόννησος 
ουτοι ήσαν οί Ενετοί. Αλλά πώς εις τούτο τό  διά
στημα ήλλαξαν οί καιροί, τά  φρονήματα, τά  ήθη καί 
αί θεσμοθεσίαι! Τώρα πλέον δέν ύπήοχον τιμαριω
τικόν σύστημα καί ίππόται, αγώνες καί έριδες κατά 
τό  ρωμαντικόν πνεύμα τώ ν προηγουμένων αιώνων. Εν 
τή  χώρα έστρατοπεδεύθησαν ξένοι, κυρίως Γερμανοί, 
στρατιώται, οΐτινες ήδη έμορφώθησαν κατά νέαν 
στρατιωτικήν τάξιν. Η Διοίκησις προετέθη σκοπούς 
οικονομικούς, καί ευπατρίδες ένετοί άνελαβον τήν 
έκτέλεσιν. ή  στρατιωτική καί διοικητική έποψις ή

τον ή επικρατούσα. (
Τερπνή δέν είναι βεβαίως ή άνίχνευσις μονοτόνου 

διαχειρίσεως, όσον αί ιπποτικαί έκεϊναι περιπετειαι, 
άλλ’ ίσως είναι έπωφελεστερα. Πρός τάς αύτάς δυσχε- 
ρείας τής διοικήσεως γίνεται καί σήμερον ή πάλη, 
ενώ ό τόπος είναι ό αύτός, έν γένει παρομοία ή κα- 
τάστασις τού έθνους, ολίγον άπεχουν οί καιροί,και πα
ραπλήσιοι αί σχέσεις καί οί σκοποί. Οί ένετοί έφη- 
μίζοντο ώς επιτήδειοι εις τήν διοίκησιν υπηκόων 
Τπάοχει επομένως πολύ τό  διαφέρον νά παρατηοήσω- 
μεν, πώς συνελάμβανον τά  προβλήματα, οσα και σή

μερον πρόκειται νά λυθούν. ^
Διά τήν παγκόσμιον ιστορίαν αΰτη ή ερευνά^είναι 

εν γένει ολίγον σημαντική, καθ’ έαυτήν όμως όχι ά- 
ναξία, ήν καί επιχειρώ, βοηθούμενος έξ υπομνημά
τω ν  χειρογράφων, μέχρι τούδε αγνώστων.

Καταλληλότερο» είναι, ήδη ενταύθα νά περιγράψω 

αύτά.
Πηγαί.

Συμπίπτει ώστε οί συγγραφείς, έ ξ  ών άντλούμεν, 
είναι αύτοί οί άνδρες, οίτινες κυρίως ενδιαφέρουν ήμας 

έπί τής ύποθέσεως ταύτης. < >
Εν Ενετία δεν ΰπέβαλον μόνοι οί πρέσβεις, επι- 

στρέφοντες, γενικόν υπόμνημα, άλλά τό  αύτό^καθή- 
κον έπέκειτο καί εις έκαστον, όστις κατεϊχεν υπηρε
σίαν έν ταϊς έπαρχίαις. ΐΐς έκεϊνοι περιέγραφον τας 
έξω  πολιτείας, οΰτω αύτοί έξέθετον τήν θεσ̂ .ν και 
τή ν κατάστασιν τώ ν ύπηκόων, καθότι τό  κυβερνών 
σώμα ενόμιζεν άναγκαιον νά έ/η άδιακόπως -την γε
νικήν έποψιν τής ολοκλήρου εσωτερικής καί εξωτερι

κής πολιτικής. . ( , ,
Καί οί Αρμοστχί (PΓOVeditorι) κατα τα  30 ετη, 

καθ’ ά άνήκεν εις τούς Ενετούς ή Πελοπόννησος, συν
έταξαν καί παρέδωκχν εκθέσεις (Κ ο Ια ζίοη ί), ών έν 
τοίς ένετικοις άρχείοις εύρίσκεται σχεδόν πλήρης

συλλογή. Εις τήν υψηλήν ελευθεριότητα τής Α. Μ. 
τού Αύτοκράτορος τής Αυστρίας χρεωστώ τη ν άδειαν, 
ήτις μ’ έδόθη, νά περιεργασθώ καί νά κάμω χρήσιν 

τούτων τώ ν μνημείων.
0  πρώτος, τόν όποιον άπαντώμεν, είναι ό Δομένϊ- 

γος Γρίττης.
Αμέσως μ ετά  τήν κατάκτησιν έπεμψαν οί Ενετοί 

εις τήν Πελοπόννησον τρεις εύπατρίδας διά τήν πρώ- 
την τακτοποίησιν τής χώρας, όνομαζομένους Συνδί- 
κους καί Καταστιχαδόρους, τού; ίωάννην Ρενιέρην, 
Μαρίνον Μικιέλ καί Δομένεγον Γρίττην. ό  Ρενιέρης 
ήτον ασθενής καί άπεμακρύνθη, μετολίγον δέ άπέθα- 
ν ε ν  ό Μικιέλ έπροβιβάσθη εις άλλο υπούργημα και 
μόνος ό Γρίττης έμεινε πρός άποπεράτωσιν τού έρ
γου. Π έκθεσίς του ένασχολείται ιδίως εις τάς σχέ
σεις τής ιδιοκτησίας καί τής οικονομίας τής νέας ε 
παρχίας, άλλά μακράν τού νά έξαντλή αύτάς. Εδώ 
καί εκεί άναφέρεται εις τόν συνάδελφόν του Μ ικιέλ, 
τού οποίου έν τούτοι; δέν ευρον έκθεσιν καί δέν γνω 
ρίζω έν γένει άν συνέταξεν. ( I )

Εις τούτο τό  διάστημα ήρχισεν ήδη τακτική μορ
φή διοικήσεως. Πλησίον τού Αρχιστρατήγου, ο -τις 
είχε τήν άδηγίαν τού πολέμου, ή το συστημένη η αρχή 
τόύ γενικού Αρμοστοϋ έν Πελοποννήσω, έπιτετραμ- 
μένου τήν έφορείαν τώ ν μικρότερων υπουργημάτων, 
τήν φροντίδα διά τήν ύπεράτπισιν τής χώρας καί έν 
γένει τήν οδηγίαν τής διοικήσεως. 0  πρώτος γενικός 
Αρμοστής, έκλεχθείς συγχρόνως μέ τούς Συνδίκους, 
άπό τού 1 688 μέχρι \ 690, ήτον ό Ιάκωβος Κορνερος. 
Π έκθεσίς του άναφέρεται ιδίως εις τάς στρατιω τι
κά; σχέσεις, τά  φρούρια, τά  σύνορα καί τόν προβι
βασμόν τώ ν  κατοίκων. Αύτός πρώτος έν Πελοπον
νήσω έδωκε τά  όπλα εις χείρας τώ ν χωρικών καί έ- 
δοκίμασε τήν σύστασιν εγχωρίου φρουράς. (2 )

Διάδοχο; τού Κορνέρου, μέ τόν τίτλον εκτάκτου Αρ- 
μοστού, έχρημάτισεν ό Ταδδέος Γραδένιγος, οστις ήδη 
κατά  Μάρτιον 1 692 έδωκεν εκθεσιν (3). Με λαμ
πρά χρώματα περιγράφει τούς πόρους τού τόπου. Ι 
δίως λέγει, ό τι αφειδώς ή φύσις έπροίκισε τούς λόφους 
έπί τώ ν κλίσεων τώ ν όρέων καί τάς πεδιάύας μεθ ό 
λων, όσων έχει άνάγκην ό άνθρωπος. Διδάσκει δε 
ποία δύναται νά δοθή βοήθεια εις τήν παοημελημε- 
νην γήν καί πώς νά γίνουν χρήσιμα τά  προϊόντα αυ
τής. Ταυτοχρόνως άπαντώνται εις αύτόν αί άσυνή- 
θεις δυσχέρειαι τής διοικήσεως καί δεικνύει καθαρόν

Ρλέ(ψ * ·  , Τ . , .
Ολιγώτερον σημαντική είναι η εκθεσις τού ακο-

(1) Relaxione deU'eceelentissimo Signor Domenego Grilli 
rilornalu Jalla carica di Sindicoe ealaslicador del regno di 
Morea, letia nelf eceelenliilimo Señalo I’ anno 109 1. Ilfc- 
x it  v* i t a f iT n f io »  ÓTI iirien ; ahrAv t í »  *x9ioit 51* i'5?ov iv 

Tci; A?x«iot;, iXX 'iv t̂  ^iSXulAxij tav Ay Xlipxov VII. 656.
(2) Relaaiono del N. II. Giacomo Corner, ritornelo di 

ProT. General# in More* »690 (I) 17  genu. Eipi°x>r«· t!<S 
**t ix ti ¿»¿vujio« x. x- iv ouXXoyi Quirini. JLpxitei: Gra- 
riisiroo t  il rimeoto.

(3) Relatione di Tadeo Graleoigo rilornalo di prOTedilo- 
re eairaordinario di Morea; Jala veneiia 8 Marro 1392 L. 
a , (lecU rog.lis) 15  Mario 169 ! (Arcb. Vener.)
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λούθου εκτάκτου Αρμοστοΰ, Αντωνίου Μωλίνου, δστις 
-πραγματικά; μόνον το  δυτικόν μέρος τοΟ τόπου έπί 
μικρόν χρόνον διώκησεν. Λύτη είναι τής 30 Μαιου 
1693. Κυρίως περιγράφει τους οχυρούς τόπους καί 
•τήν επικίνδυνον θέσιν αυτών άπέναντι τού έχθροΰ, 
•προσέτι έρευνώνται τα  ατοπήματα τής ίεροκαπη- 
λείας κατά τή ν Ελληνικήν Εκκλησίαν. Ó Συγγρα- 
φεύ; είναι περιφίλαυτος καί γράφει μέ έπίδειξιν (1 ) 
καί με έμφατικόν ύφος.

Ουτοι ησαν οΐ άνήσυχοι χρονοι τού πολέμου, καθ’ 
ου; ητο μόνον θορυβώδης διοίκησις ένδεχομένη. Τπε- 
ρισχύουν οΐ στρατιωτικοί σκοποί, καί δέν είναι θαύμα, 
αν αί εκθέσεις κυρίως ταύτην την έποψιν προτίθεν- 
ται. Συνιχώς παρέχουν μολαταύτα σημαντικός πλη
ροφορίας άπαριθμητικάς (statistiques). Σώζεται δε 
χειρόγραφον πόνημα περί τούτου τοΟ πολέμου, άνώ- 
νυμον μεν, άλλ' ώς φανερόνει τό  περιεχόμενον, ΰπό 
ταγματάρχου, δστις παρευρέΟη εις τινας εκστρατείας, 
όνόματι Φραγκίσκου Μουατζου, συντεταγμένον (2 ) 
τό  πόνημα τούτο είναι μεγάλης άξιας καί έν πολλοί; 
χρησιμεύει πρός διόρΟωσιν καί ένάργειαν τής επισήμου 
φιλαλήθειας τω ν  Ενετών ιστοριογράφων. Κ α τά  τό  τέ 
λος αυτού εΰρίσκεται ερευνά περί τής φυλάξεως τής 
Λακωνικής ακτής, ώς φαίνεται, τού 1 694, καί πε
ριγραφή τής επαρχίας Λακωνίας, ιδίως δε τής Μάνης, 
τού έτους 1695 (3 ), άμφότεραι διά τήν έξιδιασμέ- 
νην ιστορίαν τώ ν  τόπων τούτων εύκταΐαι καί πο · 
λύτιμοι.

Μετά την ειρήνην κατά πρώτον ήγείρετο ή φρον- 
τ ίς  στερεωτέρας έγκαταστάσεως. Καθ’ δν χρόνον έ- 
περατώθη αυτή, διείπε τό  υπούργημα τού Γεν. Αρ- 
μοστού ό Φραγκίσκος Γριμάνης, καθαυτό ό κατάλλη
λος πρός διοργανισμόν. ίσως ένιαχού ύπερεβη τα  ό
ρια, άλλ’ ήτον έκ τώ ν δυναμένων νό καΟιδρύσουν καί 
νά δημιουργήσουν. Σώζονται έκθεσις αύτοΰ πρός τήν 
βουλήν (4 ) καί όδηγιαι διά τόν διάδοχον αύτού, άμφό- 
τεραι διεζοδικαί, είδικαί καί μεγάλης σημαντικότη- 
τος, έξ ών συνάγομεν με βεβαιότητα καί εύχαρίστη- 
σιν καί τό ς  επόψεις αυτού καί τ ’  άποτελέσματα, εις 
ά  Ιφθασεν.

Τών διαδόχων τού Γριμάνου καί τώ ν νε'ων Συνδί- 
κων καί Ε ξεταστών, σταλέντων εις τή ν Πελοπόννη
σον κατά τό  1701, δεν εύρον διεξοδικός πληροφορίας_

(1 } Relazione del X .  I I .  Anlouio M olin  r ilorna lo  di Prot- 
esir. di Moroa 30 M aggio IG93 L . R. Ü ; Sexiuiov t o ü  Οφοος, I 
xb όκ;ΐον μας Jiixvúu καί ιΑν βίοιν aüioü· rilrahoi finalm en
te 1 onore d i sue precise ordinazioni che m'imponeano fa- 

colta di d irigger e sopraintender quelle parle del regno che 
xersa del terrilorio  d'Arcadia sino al es trem ill opposla di 
Napoli d i Malvasia.

(2 ) Guerra della M orea del 1684 sia al I 6y 6 . T ifioç  aie 
fóXXsv 40 6 o í a .

(3 )  Senlim eiilo sopra le  guardia lilo ra li della provincia 
di Laconia nclla M orea. —  lislesa delle villa  e caso per vil 
la leuevano nel 16y5 dentro la provincia di Lacouia ία M o 
rea separali l i  terrilorii.

(4 )  Relacione del X . H . Franc Grimani ritornelo di Prov 
Geu. dell’ armi in Morea 1701. 80 (ή ίη  x *x »  x i 1Ö88 áxxxv- 

4 « a n  iv  xeteóxra ά ζιώ οα π  d e ll ' a .m i, SiAxt l-óv it xAv 
β ;:*τιο ι;·.Λ ή » xa! xA* j îîAi ï u A » ϊξβνβίχν) Archivio Yen .

Μολαταύτα μία περιγραφή τής Πελοπόννησου, τής 
οποίας μεγαλοπρεπές άντίτυπον σώζει ή συλλογή τού 
Κουΐρίνου έν Ενετία, άνήκει άναμφιβόλως εις ταύτην 
τήν εποχήν. Αυτόθι εΰρίσκομεν πληροφορίαν περί τοΟ 
αριθμού τώ ν τόπων, τών μοναστηρίων, τώ ν οικογε
νειών, έν γένει τώ ν κατοίκων, έπί τέλους τώ ν άγρών, 
τώ ν στρεμμάτων, ήτις μόνον μετά τός προσπάθειας 
τινών Αρμοστών, νό στρώσουν γενικήν καταγραφήν, 
ήτον ένδεχομένη (1).

Ó Λανιήλ Δολφίνος ήλθε κατόπιν τούτων. Η ίκΟε- 
σις αύτού δέν έχει ιδίαν άξίαν, διότι εύρίσκετο εις τήν 
ανάγκην, μ ετά  13  έτώ ν άπουσίαν, νό  δώση λόγον 
ταΰτοχρόνως περί τεσσάρων υπουργημάτων, τ ό  ό
ποια διεύθυνε κατά τό  διάστημα τούτο, ώστε δέν 
είχε πλέον συμφέρον νό ένασχοληθή εις ειδικότη
τας, έν τώ  μεταξύ μεταλλαχόείσας. ίδίως όμιλεί περί 
τής ιδίας διοικήσεως κατά τήν στερεόν, καί περί 
Πελοπόννησου ολίγον ένασχολείται (2 ).

Πολύ σημαντική,καί μόνον πρός τήν τού Γριμάνου 
δυναμένη νό συγκριθή, είναι ή έκθεσις τού επομένου 
Γεν. Αομοστού, Αγγέλου Εμού, δστις διεύθυνεν άπό 
τού 1705  — 1708. Η κρίσις καί ή  περίνοια, δΓ ών 
διεκρ'Οη ή διοίκησις αυτού, δεικνύονται καί κατά τήν 
περιγραφήν ταύτην (3 ). Το σύνολον ζη τε ί νό συλ- 
λάβη όρμώμενος άπό τώ ν  πρώτων μέτρων τού Μορο- 
ζίνου καί άνακεφαλαιοϊ τ ό  κυριώτερα τώ ν προκατό- 
χων. Εδώ μανΟάνομεν καί τ ί  διωργάνισαν οί τελευ
ταίοι Σύνδικοι, ένώ παριστάνεται καί ή  έποψις καί ή 
πρόοδος τής περιόδου ταύτης. Μετά τή ν περιγραφήν 
τής Πελοποννήσου τώ ν πόρων καί τώ ν  κατοίκων αυ
τής, διαιρείται εις τέσσαρα κεφάλαια ή  έκθεσις.

Ο ίχυνορ ία . Ενθα περί προσόδων τής Πελοποννήσου.
Σ τρα τιω τ/χ ι) J /οΙχησις. Κυρίως περιγραφή τώ ν 

φρουρίων

Π ο.ΐιτιχ !/  Λ ιο ίχηη ις . Περί τής διαφοράς τής È- 
νετικής καί Τουρκικής δικαιοσύνης.

Θρησκεία. Αρίστη έξήγησις τώ ν δυσκολιών, εις ας 
περιεπλέχθησαν μ ετό  τού Πατριάρχου τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

Τόν Εμον ήκολούθησεν ό Μάρκος Λορεδανός. Τού
του έχομεν, ώς τού Γριμάνου, έκθεσιν πρός τήν Βου
λήν άπό 11 Δεκεμ. 1711 καί οδηγίαν, τήν όποιαν ά- 
φήκεν ήδη κατό  Σεπτέμ. τούτου τού έτους εις τόν 
διάδοχόν του Αντώνιον Λορεδανόν. Δεν είναι τόσον 
διεξοδικαί, ώς έκείναι τού Εμου καί Γριμάνου, μολα
ταύτα  πολύ ένδιαφέρουσαι, καί περιέχουν πολλός δι
δακτικός λεπτομερείας. Τήν οδηγίαν ευρίσκω σημαν- 
τικωτέραν τής εκθέσεως ( ί ) .  ✓

(1 ) BreTe doscrizione della Morea.

(2 ) Copia di relazione preséntala a ll' eecelleolissim o S e 
ñalo per S . E. Daniel D jlfm  qaarlo, P ror. doppo rilornalo 
da 4 consecutiva eariche aoslenula 1711. 6 M ario , l í t a  SuA- 
λογχί. É » χοίς Ε.ιτιχοΓ; Αρχ«ίοις Siv «ápox oüri x i  π ρω ιό -υ ΐ 
rtov ούτι άνχί-fptqiov.

(3 ) Relaciono dol N . Anzolo H  Eroo rilornalo di Proro lii- 
loro gen. in U orea 1708 ( 9)  18 Geno. A ü i»  ilva i i *  xúy 

i-ipioxodivev x * l  *λλ»χοΰ. täsv 4 νχ ίγρ *? ι» sx χοίς çosxspivi- 
xc î; χιιρογρά^οι< ττ,ς B . i v * «  χαι tXaiav î *  ( » « τ ’  Ιμ ιν .

. (4 ) Ú ίχ ίιο ις  ΐκ ιγρά φ ιχ ιι ό>; « I  λ ο ιβ ιΐ ,  A i ί ΐ ζ ,γ ί « ; :  Copia
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έ ν  τούτοι; καί οί καΤα θάλασσαν Γενικοί Αρμοσταί 
(3β Πΐατ) έξήσκουν μεγάλην ένέργειαν έπί τής διοική- 
σεως τής Πελοποννήσου. Η έκθεσις τού Αύγουστίνου 
Σαγρέδου, δστις κατείχε τό άξίωμα τούτο μέχρι τού 
1715, περιορίζεται σχεδόν μόνον εις τήν Πελοπόν
νησον καί είναι σημαντική διό τήν όχύρωσιν τού Πα- 
λαμηδιου. Είναι προσέτι περίεργος, διότι είναι ή τ ε 
λευταία περί αύτής τής διοικήσεως. Αμέσως κατό 
πόδας ήρξατο ή άποφασιστική έπιθεσις τώ ν  Τούρκων.

Περί αύτής ιστορεί ό Ιερώνυμο; Δολφίνος, δστις μα- 
ταίως έδοκίμασε παντί σθενει ν’  άντισταθή (1 ).

11 έκθεσις αύτού είναι άναμφιβόλως τό  έναργέστε- 
ρον, όσων έγράφησαν περί τούτου τού συμβεβη- 

κότος (2).
Κ α τό  πρώτη ν όψιν ήδύνατο να νομίση τις, δ τ ι ά- 

νευ περαιτέρω κόπου, συρραπτόμεναι κατό  σειράν αί 
εκθέσεις θέλουν προσφέρει συνεχή ιστορίαν τής διοι- 
κήσεως. Αλλα δεν έχει ουτω, διότι οι φέροντες τόν 
λόγον είναι διαφόρου Ικανότητας καί φρονήματος. 
Κ α τ ’ άρχός έχομεν ίσχνοτάτας πληροφορίας καί έκ 
τής μετό ταΰτα γενομένης μνείας είκάζομεν, τ ί  συν · 
έστη κατό  πρώτον, ό  μέν γράφει έν Παρόδω, ό δέ 
είναι διεξοδικώτατος καί δέν λείπουν άντιφάσεις καί 
έμμεσοι έλεγχοι, ένώ αί επαναλήψεις είναι πολυάριθ · 
μοι, ώστε καί ενταύθα έπίκειται ή αύτή εργασία, 
δσην άπαιτούν άπλαΐ πληροφορίαι, τούτέστι νά έρευ- 
νήσωμεν, νό καθαρίσωμεν, τούτο ν’ άπορίίψωμεν, ε 
κείνο νό παραδεχθώμεν, άν θέλωμεν ν’ άποκτήσωμεν 

άντίληψιν καί ορθήν κρίσιν.
Πριν μεταβώμεν εις τούτο, είναι άνάγκη να όμι- 

Χήσωμεν περί τού πολέμου, διά τού όποιου κατε- 
κτήθη ό τόπος. Εκ ττ,ς πρώτης άρχής σχέσεώς τίνος 
εξηγείται δλη ή φύσις αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.

Έ .-ιθ ιώ ρη σ ις  του πο.Ιέμον.

Εν έ τε ι 1683  άνεφάνησαν οί Οθωμανοί έκ δευτέρου 

ενώπιον τής Βιέννης.
Εκ δύω αίτιων ώρμήθησαν πάντοτε αί κατακτητι

κά! έκστρατείαι, ώς έκ τώ ν δύο πόλων μεταξύ τώ ν  
όποιων ό άνθρωπος κινείται— θρησκευτικού ζήλου καί 
φιλαρχίας· παρΌθωμανοίς ήσαν άμφότερα εισέτι άκ- 
μαϊα. Ó Σουλτάνος Μωάμεθ ó Β'., έπίστευεν εις τούς 
λόγους τού Προφήτου, δτι ό κατό Χριστιανών πόλε
μος είναι ιερόν καθήκον είναι γνωστός ό έφέντης, 
δστις καθημέραν έπανελάμβανεν εις αύτόν ταύτην 
τήν άνάμνησιν. Επί τού Βεζίρου Καρά Μουσταφά έν-

d informaziona scrilla dalT illuslr issimo e l eecellenlissimo S. 
Marco Loredano proreditore generala della arrai all- ¡Hus 

liiss irao  e l  eccallcniislmo S . A nton io Loredan suo succcs- 
sore 20 Setiembre 1711. λ ρ φ à t i fn  sv χοϊς Èxaxixtî; άρχιίοις. 

Τω ν ?>Βγ,γιων, χχχά ipuxtxbv λ4γον, ¡¡.ivav άνχί-jpaxov.
(1 )  R  elazione d i Agosiino Sagrado rilornalo di Provadilor 

gener al da mar 1715. 16. M aggio (É< Éxsxixií« Ásjriion).
( 2 ) Δ ϋ χΑ ν  i ñ j o v  ( l i v o v  x i v  x i t X a v  Difcsa i n  f o r m a  di 

R e l a z i o n e  in p u b l i c a  d i  S .  E .  D 0 I G 0  g e n e r a l  p e r  l i  i o f e l i c i  

■ u c c c i s i  de l id  Morea-

ήργησαν έ ξ  εναντίας αί κοσμικά! άφορμαί. Πολλάκις 
έθεάθη σπουδάζων μετό τού διερμηνέως Μαυροκορδά- 
του τόν Α τλαντα , δώρον τώ ν  Ολλανδών, έπληροφο- 
ρεϊτο δέ περί τώ ν σχέσεων τώ ν Ευρωπαϊκών Δυνά
μεων, τώ ν  διχονοιών, τή ς  έσωτερικής αύτών αδυνα
μίας, καί δέν άμφίβαλεν δτι θέλει υπερβάλει πάντα; 
τούς γείτονας (1 ). Ο τε έπί τέλους ή  Γαλλία ένεθάρ- 
ρυνεν αύτόν νό προκαλέση εις βοήθειαν τούς δυσαρε- 
στηθέντας Ούγγρους καί τό  στράτευμα διέκειτο προ- 
θύμως, ένόμισεν άρμοδίαν τήν εύκαιρίαν καί έπεχεί- 
ρισε. Ποίος δύναται νό είπνι, τ ί  ήθελε γίνει, έόν έ- 
κέρδαινε μίαν μάχην, έόν ή Βιέννη δέν παρείχεν 
άντίστασ ιν; Κατό τόν αύτόν βαθμόν ύπήρξαν δμως 
εις αύτόν ολέθρια, ή άντίστασις, ή ένώπιον τής Βιέν
νης έπιδρομή κατό  τού στρατοπέδου αύτού, καί τέλος 
ή ή ττα . 1Ϊ ημέρα υπήρξε κρίσιμος δι’  δλην τή ν λ  - 
νατολικήν Ευρώπην, όπως ό πόλεμος ήπείλει κοινόν 
κίνδυνον καθ’ όλων τώ ν  γειτόνων, ούτως άντέστησαν 
τώρα όμού κατό  τού νικηθέντος έχθροΰ. Οί Γερμα
νοί, οί Πολωνοί προσέβαλον τή ν Μολδαυίαν καί Βλα
χίαν, οι ί’ώσσοι συνέλαβον μεγάλα; προσδοκίας καί 
έκ Βιέννης άνήγγειλον εις αϊτούς,δτι ή έρυθρα θάλασ
σα άνοίγει τούς κόλπους καί ή Ελλάς καί ή Ασία 
αυτούς περιμένει' όπου οΐ Ηγεμόνες δεν εβαλον χεΤρα 
εις τ ό  όπλα, έκινήθησαν οί υπήκοοι- έξήκοντα πολίται 
τής Βαρκελώνης άνεχώοησαν πρός ΰποστηριξιν τού 
Αύτοκράτορος εις τόν κατό  τώ ν άπιστων πόλεμον.

έπ ί τοιαύτης μεγάλης κινήσεως, δτε ό παλαιός 
έχθρός κατετροπώθη τόσον καιριως, όσον ποτέ πριν, 
καί προσεβάλλετο πανταχόθεν, ώς ουδέποτε είχε γ ί 
νει, ήσθάνθησαν ώσαύτως καί οί Ενετοί τώ ν  πριν χρό
νων τήν πολεμικήν όρεξιν. Η Νεολαία καί ό Λαός 
συνεμερίζοντο τόν ένθουσιασμόν, δστις έκυρίευεν δλην 
τήν Ευρώπην καί συνήρπασαν τήν βραδύνουσαν φρό- 
νησιν τώ ν φίλων τής ειρήνης Βουλεοτών. Πλέον τώ ν 
δύο αιώνων ήσαν οί ένετοι περιπεπλεγμένοι εις εχθρο
πραξίας μ ετό  τώ ν  Οθωμανών, τώρα δμως κατά πρώ
τον έτόλμησαν να κηρύξουν ε!ς αύτούς πόλεμον.

Τώρα έσήμαινε, διότι είχον οδηγόν, εις δν έντελώς 
ένεπιστεύοντο- ή δημοκρατική ζηλοτυπία εκαμπτεν 
ένώπιον τού δίδοντος τήν μεγάλην ώθησιν εις τός α

ποφάσεις, τού Φραγκίσκου Μοροζίνου.
6  Φραγκίσκος Μοροζίνης δέν είχε γηράσει, ώς οί 

πλείστοι, έν τοίς κολποις έκείνου τού τρυφηλού καί 
πράου πολιτισμού, τού ίδιάζοντος έν ένετία , πρωτευ- 
ούσε τό τε  τής Ευρωπαϊκής πολυτελείας. Ολους τούς 
χρόνους τής νεότητος καί τής άπολαύσεω;, άπό τού 
εικοστού μέχρι τού τεσσαρακοστού τρίτου, έθαλασσο- 
πόρει ΰπό τ ό  δπλα (2). Δέν είχεν ύψωθή διό προσω
πικών σχέσεων, διά τής άμοιβαίας μεταλλαγής ΰπη - 
ρεσιών καί διά τής συνδρομής άλλων, ώς έγίνετο τό 
τ ε  παρ’ Ενετοί; (ύπό τό  όνομα Β γ ο " Π ο ) ·  άλ.λ’ αί

(1 ) Èx x í ;  Relatione dell" illuslrisimo S Cavalier e l ’ ro- 
vedilore Zuanne M orosin i, rilornalo da Cooslaolioopoli ο/ι- 

8bv x*xà xb 1680 χιιρ.
(1 )  Λntoni i Arrigbii de vila e l  re bus geslis Francisci Mau- 

toceni lib ri IV  Patavii 17C1) η,ιχρίως. T b  Λ *χ - ϋφΐς χχλόν, χί 
κληρχιορίηι ¡ζ,ίχρκι, άλλέ χ*1 ΐπιιχςλ*ιβν οόγγρ «^ )»* .



πράξεις άνεβίβασαν αύτόν, διότι είχε καταδιώξει τούς 
πειρατάς ενθεν κακεϊθεν παρά πάντα άλλον, καί ύπερ · 
βαλών τόν ίσχυρότερον εχθρόν όπου άν άπήντησεν αύ
τόν, ¿λαφυραγώγησε τάς έχθρικάς άποθήκας καί πα- 
ρέδωκεν εις τήν Γαλέραν τούς ά/.ολούθους αυτού. —  
Δύτόν τόν άγριώτερον άρνησίθρησκον έζώγρησεν έν τώ  
μέσω τού πολεμίου στόλου έπί της ναυαρχίδας καί 
επεμψεν εις τά  δεσμωτήρια τής ένετίας, ώστε ό Σουλ
τάνος προσωπικώ; έδειξε φόβον περί αύτοΟ. Α ί ανα
ρίθμητοι πράξεις τόλμης καί τύχης τού Μοροζίνου, 
εδιδον υλην ομιλίας είς τούς θαυμαστάς αύτοΟ. Κ ατά  
τόν πόλεμον τής Κρήτης έλαβε τό  βοαβεΐον τής δό- 
ξης. Ανευ ονόματος καί άπαρατήρητος άνεχώρησεν έκ 
τής πατρίδας καί έπέστρεψεν ένδοξος καί κορυφαίος 
τής πολιτείας. Τούτο μετεδιδεν είς αύτόν αίσθημα 
άνεξαρτησίας καί αυτονόμου δυνάμεως, άτινα έλειπαν 
είς όλους τούς συμπολίτας αύτοΟ. Οτε κατά  τό  1669, 
άφού άπήλθον οί Γάλλοι επίκουροι καί οί τού Πάπα 
έκ Κρήτης καί δένήδύνατο πλέον νά διατηρήση τό  μό
νον ΰπολειπόμενον πρόχωμα, συνέλαβε τόν στοχασμόν 
νά καταστήση αϋτό βραβειον τής ειρήνης· άναμφιβό- 
λως ευτυχέστατος στοχασμός κα τ' έκείνας τάς περι
στάσεις, άλλά δι’  ενα πολίτην φθονεράς δημοκρατίας 
εις άκρον τολμηρός. Ο Μοροζίνης άνευ εντολής έκλει
σε-/ ειρήνην, καί άν δεν έπαθε διά τούτο, συνέβη διότι 
ήτον άναγκαιοτάτη καί έπί τού προκειμένου άναπό- 
φευκτος. Τοιουτοτρόπως τώρα μετά τώ ν  φίλων παρε- 
κι ησεν είς πόλεμον ή δημοκρατία έπρεπε νά κηρυ- 
χθή νεκρά, άν δέν ήθελε νά ώφεληθή έκ τοιούτων βοη
θητικών περιστάσεων. 0  Μοροζίνης προεχειρίσθη Αρ- 
χιστράτημος καί έκ νέου έλαβεν είς χείρας τά  όπλα, 
τά  όποια τόσον συχνά έδοκίμασεν. Αριστοκράτης τής 
παλαιάς ζύμης, ευπροσήγορος πρός τούς μικρούς, τώ ν 
οποίων συνεμερίζετο ασμένως τάς στερήσεις, ήτον α 
κάματος ύπερ τού προβιβασμού τώ ν φίλων καί τών 
προσηκόντων—  πείσμων καί δεινός πρός τούς άντι- 
πάλους —  άνηλεής κατά τού νικηθέντος εχθρού, ίίγεν 
ήδη τό  66 έτος, άλλ’ ήτον άδύνατον νά εύρεθή το λ 
μηρότερος αύτοΟ. Ποτέ δέν έστάθμιζε, τ ί  έμελλε νά 
κερδήση καί τ ί  νά κινδυνεύσει- τά  πάντα έτόλμα καί 
διά τή ν εύτελεστεραν ωφέλειαν. Τπό μόνης τής επι
θυμίας έφλέγετο νά πράξη τ ι  επίσημον, νά κατορθώση 
τι, διψών άθλα καί δόξαν. Πολλάκις ίσως ¿δοκίμασε 
στενοχώριαν εντός τώ ν ορίων, όσα επέβαλε τό  μέτρο·/ 
τής δυνάμεως καί ή πολιτική τής δημοκρατίας· τώρα 
όμως εΤχε πάλιν εύρύ στάδιον ενώπιον αύτοΰ καί έ- 
δωκεν ολην τήν διεύθυνσιν είς τόν άνά χείρας πόλεμον.

ό τ ε  έξελέχθη, έδόθη είς αύτόν ή πληρεξουσιότης 
νά προσδιορισ/ι τήν έπιχείοησιν, όπως ένόμιζεν άρμο- 
διώτερον.

Εις πολλούς έφαίνετο προτιμότερον μεθ’ όλης τής 
δυνάμεως νά στραφούν κατά τής Ααλματίας, νά υπο
τάξουν έντελώς τά  παράλια, νά προχωρήσουν όσον 
δυνατόν εις τό  ένδότερον καί νά κατακτήσουν δεύτε
ρα·/ στερεάν πέραν τού λδρίου. Είς πάσαν περίπτωσιν 
ητον ή άπόκτησις τού εδάφους τώ ν παραλίων τόπων 
καθ’ ύπερτατον λόγον επιθυμητή.

0  Μοροζίνης δέν ήτον αύτής τής γνώμης· ολαι αΐ

δί ίβ Π Α Ν

κλίσεις αύτού έτεινον εις τόν κατά θάλασσαν πόλεμον. 
Τό Ευρωπαϊκόν συμφέρον άπήτει άναμφιβόλως νά 
προσβληθή καί κατά θάλασσαν τό  Οθωμανικόν κρά
τος, στενοχωρούμενον ήδη πανταχόθεν έκ τής ηπείρου. 
Εκτός τούτου ίσως ήτο διά τή ν φιλοδοξίαν αύτοΟ υ 
πέρτερο·/ τό  θέλγητρο·/, νά δοκιμασθή έκ νέου έν τή  
παλαιά πατοίδι τής δόξης, νά ¡¿ατακτήση Κόρινθον 
καί Αθήνας, παρά νά έξοδεύση τάς τελευταίας δυνά
μεις τής ζοχής ενώπιον φρουρίων, περί ών ουδέποτε 
είχε γίνει λόγος Οπωςδήποτε, ήσύχως ύπερέκαμψε 
τήν άκτήν τής Δαλματίας, τό  Καστελνουόβον, τό  ό
ποιον ιδίως συνεβούλευσαν αύτόν νά προσβάλη, καί ά
νευ πολλού κόπου κυριεύσας τήν Λευκάδα καί τήν Πρέ
βεζαν, έστρεψε τά  βλέμματα πρός τήν Πελοπόννησον.

Μετά τρεις έκστρατείας έπόρθησεν αύτήν.
É- ί  τής πρώτης, έν έτει 1685, προσέβαλε τά  

μεσημβρινά παράλια., ένώ ήλπιζε βοήθειαν παρά τώ ν 
Μανιατών, τώ ν όποιων οί άπεσταλμένοι έπεσκέφθησαν 
αύτόν (1 ) καί έδωκαν άρίστας υποσχέσεις. Α λλ ’ αυ
τοί ήσαν άρκετά περίσκεπτοι νά περιμείνουν άποφα- 
σιστικήν έκβασιν. Δέν ήτον έπομένως ευκολον τό  πρώ
τον βήμα τοΰ Μοροζίνου. Η Κορώνη, τήν όποιαν 
προσέβαλε·/, ήμύνθη πεισματωδώς, καί ισχυρόν τουρ
κικόν στράτευμα προσέδραμεν εις βοήθειαν καί ήπεί- 
λει νά πολιορκήσω τούς πολιορκητάς (2 ). Δυνάμεθα 
νά παρατηοήσωμεν, ό τι έν γένει ό χαρακτήρ τώ ν πο
λέμων τούτων υπήρξε τοιούτος. Γίνεται πολιορκία 
καί μετά ταύτα  πρέπει ν’ άποκρουσθίι έκ παρατά- 
ξεως στράτευμα ερχόμενον είς βοήθειαν. Ούτως ένίκη- 
σαν οί χριστιανοί ενώπιον τής Βιέννης· ουτω κατε- 
τροπώθησαν οΐ Τούρκοι ενώπιον τού όφεν. Κ α τά  τόν 
αύτόν τρόπον ήναγκάζετο καί ό Μοροζίνης νά μετρη- 
Οή πρός τού; Πασάδας, οιτινες προέβαινον πρός έλευ- 
θερωσιν τής Κορώ·/ης καί εΤχον ήδη άναβή τά  χριστι
ανικά χαρακώματα. Ó Μοροζίνης επέτυχε νά έπιπέση 
έπί τού στρατοπέδου αύτών καί νά δρέψη πλήρη νί
κην. Δι’  αύτοΟ τού μέσου έθεσε τόν πόδα έπί τής Π ε- 

λοποννήσου. Ολίγον μ ετά  ταύτα έπεσεν ή Κορώνη, 
τό τε  έκηρύχθησαν καί οί Μανιαται καί μ ετ’ αύτών 
προσεβλήθησαν αί Καλάμαι. Παράδοξο; σύνθεσι; αύ
τού τού στρατού έξ Ιταλών, Ελλήνων καί Γερμανών !

Οί Γερμανοί, ώσεπιτοπολύ Βραουνσβεγοί καί Σαξω- 
νες, άπετέλουν άναμφιβόλως τό  σημαντικώτερον ό- 
πλον (3). Τό πυρ τής τουφεκοβολίας τού γεγυμνα- 
σμένου ΣαξωνικοΟ πεζικού μετά τώ ν  ένετικών πυρο
βόλων έκ τώ ν παρά τό  παράλιον νεών ένήργησαν το - 
σούτον έπιτηδείως, ώστε ό τουρκικός στρατός, όστις

(1 ) Loca le lli. Racconto iilo r ieo  della Y e n e li goerra ία 
Levante. Η><ιρ:λόγε3ν teii DtXaic. Π ;λίμου 1684 — 1689 αι\. 
84 . Ö Λ οχχτέλχ ; S:a γρχαμχτεΰ; « 5  MapoHivov.

(2 ) Kelazione della  guerra de'Veneiiani nell'accquiato del- 

la Morea, dal comandante degli ausiliari F iorenlin i Talla per 
ioToraiare i l  Ser Gr.Duea, π «ρ * τη ρ ιΐ Ιδίως aüsiv τον χίνϊννον.

(S ) Der neaeroeTTuelea olloraauiscbeu Pforten Forlselzang 
oder conlinairlicber Bericht e le , e lc , μ ιιάφρχοις, ins οκοί«ς 
ό S /γγρ. χ*τχ SuatugUv tlv Ιν ίηο ι τά  i t e X u i  ιτρ ω τό ιυ *«, 
Sem ί,χολοΰθηνι, χχΐ μό.πν ϊχ ·τ  άξί«ν xxíóitv φ ιλντιμ ιϊτ«ι v 'i-  
νν^άι^ τχ π?βτιρν,μ«τ* τών Γτρμχνών χ ·ί  icsvoptövw τ4  
Γ ιρμ ιν ιχά  öväjiera π «ρ *  ιώ ν  Ιτχ λ ώ ν  ο τρ ιδ λ β ίίν τ ι .
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Ιμ ελλ ί νά σώση τάς Καλάμας, εθορυβήθη καί έτράπη 
είς φυγήν. Τήν πτώσιν τώ ν  Καλαμών έπηκολούθησαν 
τά  μικρά τουρκικά φρούρια έν Μάνη, Ζαονάτα, Για- 
λάφα, Πασσάβα καί όλη ή μεσημβρινή άκτή, τά  λα
κωνικά όρη, ή άκρόπολις τής Πελοποννήσου, ήσαν είς 
χείρας τώ ν Ενετών.

Εκ τού κατακτηθέντος μέρους ήδύναντο άσφαλώς 
νά προχωρήσουν είς τά  έντός.

έ ν  έτει 1686 έπέπεσεν ό Μοροζίνης έπί τής πα- 
ρακειμένης παραλίας (1 )· εύκολώτερον όμως υπήρξε 
τό  εργον κατά τ.',ν δυτικήν, ένθα ό ΣεραΟκιέρης ένικήθη 
καί ήλώθη τό  Ναυαρινσν, άν καί καλά ώχυρωμένον.
Οϊ Γερμα·/οί ήρχισαν ήδη νά εύαρεστώνται αυτόθι καί 
ό Μοροζίνης εύρήκεν εύχαρίστησιν βλέπων τά  παρα
πήγματα αύτών κατά τήν πολιορκίαν τής Μεθώνης, 
τ ά  όποια έν βραχεί καί έν πολλή καθαριότηΤι έστη
σαν, κατασκευάζοντες αύτά έκ τής ώραιοτέρας κυπα- 
ρίσσου, έκ δάφνης καί κλάδων πορτοκαλέας· δέν ήσαν 
δε όλιγώτερον άνδρείοι ώς έκ τούτου· μετολίγον παρ- 
εδόθη καί ή Μεθώνη. Διπλασίως έπικινδυνον έχρημά- 
τισεν είς αύτούς όμως τό  Ναύπλιον καί ή άνατολική 
άκτή . Είχε φθάσει ήδη ό Αύγουστος καί τό  θέρος 
τούτου τού άσυνειθίστου κλίματος έπέφερε πυρετούς, 
ώ στε πολλοί άπέθανον, μεγαλήτερον πλήθος Ιγινεν 
άχρηστον καί μόνον 4000  άνδρες ήσαν διαθέσιμοι, 
δ τε  έφάνη τούλάχιστον διπλάσιος τουρκικός στρατός 
καί βοηθούμενος ύπό τής φρουράς ήρξατο τής έπιθέ- 
σεως. Τότε έδείχθη πλέον πόση ήτον ή τύχη τοΟ 
Μοροζίνου,έχοντος βοηθόν τόν τοσούτον έμπειρον στρα
τηγόν Κενιγσμάρκον. Ούδείς ή το  τοσούτον επιτήδειος 
πρός ύποστήριξιν τώ ν τολμηρών καί άπερισκέπτων 
σχεδίων τού Αρχιστρατήγου, τοσούτον επιστήμων τής 
τακτικής, προνοητικός καί άτρόμητος κατά τή ν έκ· 
τέλεσιν. Αμέσως κατά τήν άπόβασιν έγνώρισεν ό Κε- 
νισγμάρκος τό στ,μαντικόν τού Παλαμηδίου καί ώχύ- 
ρωσεν αύτό. Μετ’ ολίγων μόνων λόχων πεζικού και 
μ ετ’  εύαρίθμου πυροβολικού έβάδισεν είς άπάντησιν 
ισχυρού ιππικού έπί εδάφους δι’  αϋτό επιτηδείου, άλλ’ 
ανέπτυξε τοσαύτην ανδρείαν καί καλήν τά ξιν , ώστε 
έν όλίγαις ώραις ήνάγκασεν αύτό είς όπισθοδρόμησιν. 
Οί Γερμανοί μόλις δύνανται νά εξηγήσουν τήν ιδίαν 
νίκην. Αύτοί νομίζουν, ό τι πανικός φόβος (τόν όποιον 
ονομάζουν F eldschrecken ) κατέλαβε τόν εχθρόν, έν 
μια ώρα έκινδυνεύετο ή έσχάτη καταστροφή, ένώ ά- 
πεκτήθη ή νίκη «  ούχί άλλως ή διά θαυμασίου καί 
θείας άντιλήψεως »  (2 ). Τό Ναύπλιον στερηθέν τής 
έλπίδος νά λυτρωθή καί κεραυνοβιλούμενον ύπό τού 
πυροβολικού, τεθέντος έπί τού πλησιάζοντας ΰψους, 
ήναγκάσθη νά παραδοθή. Ó Φρούραρχος όμως ήμύνθη 
πεισματωδώς, καθότι μέρος στέρεξ ύπήρχον ίδιαι καί 
τής οικογένειας αύτοϋ ίδιοκτησίαι (3 ).

( I )  Ε γ ι.ιν  άνάγχη 8ιχοχίψ(«< πρ'ιν φΐχοονν al; οέίήν τή. 
φ υ «*ή · aeófxeiv. Carroni Ijlo ria  della República Venela ni 
lempo dalla lacra loga I I I  p 150 dvapipai ίχιιτ«|χΙνως nipi 

toúraav.
( Ϊ )  Johann J a il Winckelmann, PreUwuerdiger Slamm — 

nud Regenteo — baum der durchlauchtigsten Herioge ία  Bra- 
unichweig 1688. τίτχρτον πχρχρτ. oaX. 315.

( » )  Mich Foscariui ¡iloria do lia republiea Yonela Y  27}.

Τώρα Λλέον εμενεν μόνον τό  άρκτώον μέρος τής 
χερσονήσου. Τόν χειμώνα ύπέστησαν οί ένετο ί πολ- 
λάς κολλητικάς νόσους καί πρό τού θέρους δέν ήδυ- 
νήθησαν νά έμβουν εις τήν θάλασσαν. Καθόσον έκιν- 
δυνευετο πλέον τό  παν, οί Τούρκοι προετοιμάσθησαν 
όσονένεστιν έΐΐιμελώς. Αμφοτέρωθεν τού στενού τού 
Κορινθιακού κόλπου ώχυρώθησαν περιμένοντες τήν 
προσβολήν. Πλησίον τώ ν Πατρών, εις θέσιν νομίζομε- 
νην έλώδη ύπό τώ ν Τούρκων, άπέβη ό Κενιγσμάρκος 
κατά τήν 22  Ιουλίου 1 687 , καί πάραυτα προέβη έ- 
πιπίπτων έπί τώ ν οχυρωμάτων τώ ν  Τούρκων όσον ή- 
δυνατό. Αλλά καί αύτοί ώρμήθησαν πρός τό  αύτό τ έ 
λος νά προφθάσουν τόν εχθρόν άπροπαρασκεύαστον.

Λίαν πρωΐ συνεκρούσθησαν αί έμπροσθοφυλακαί. 
Αλλ’ οϊ Τούρκοι έχοντες μεθ’ εαυτών ολίγον πυροβο
λικόν κατέλαβαν τά  ύψη καί κατ’ άρχάς ύπερεϊχον. 
Μετά πολλού κόπου ήδυνήθη ό Κενιγσμάρκος έντός 
τού θαμνώδους κοιλώματος νά παρατάξη εις γραμμήν, 
έ ν  τούτοις εύρήκε καιρόν νά καλύψη αύτήν όπως τ ό 
τ ε  μετά τούς Τουρκικούς πολέμους ητο σύνηθες, δι’ έ- 
χίνων (C hevaux de fr ise ) καί ποτέ ίσως αΰτη ή 
προφύλαξις δέν έδείχθη έπωφελεβτέρα. Η πρώτη ορ
μή τή ; προσβολής τοιουτοτρόπως συνετρίβη, άντετά- 
χθη δέ εις τόν άτίθασσον εχθρόν τακτικόν πΰρ· ήδη 
έκλονούντο αΐ έπαπειλοόσαι μάχαιραι, ότε ή έφοδος 
τού χριστιανικού ιππικού έπί τής δεξιάς πτέρυγας, καί 
ή έμφάνισις ίλης, νομιζομένης ότι άπωλέσθη, προβα- 
λούσης όμως εγκαίρως έκ τώ ν θάμνων άριστερόθεν, έφε
ρε τόν εχθρόν εις πλήρη άταξίαν(1 ). Αύτη ή μάχη ά- 
πεφάσισε τήν κατάκτησιν τής Πελοποννήσου. έ ν  τώ  
μεταξύ τούτω  ακώλυτοι είσέπλευσαν αί νήες είς τό  
στενόν καί κατόπιν παρεδόθησαν αί Πάτραι, τό έπί 
τής Πελοποννήσου φρούριον, ή Ναύπακτος καί τό  φρού- 
ριον τό  έπί τής ηπείρου. Ο Σερασκιέρης, λαβών μεθ' ε
αυτού ό,τι ήδυνήθη, έγκατέλιπε τήν Κόρινθον- τό τε  
παρεδόθησαν καί αΐ λοιπαί θέσεις, αιτινες έ τ ι διετη- 
ρούντο έντός, καί εξαιρούμενης τής Μονεμβχβίας, όλη 
ή Πελοπόννησος άνήκεν είς τόν ένετόν λέοντα.

Δέν περιωρίζοντο όμως έν Πελοπον/ήσω οί σκοποί 
τού Μοροζίνου. Τπήρχον τωόντι πολλοί έν Ενετία έ- 
πιθυμούντες τό  όριον τούτο καί τήν γενομενην κατά* 
κτησιν τούλάχιστον στερεωθεισαν, πριν γίνη βήμα πε
ραιτέρω- άλλ’ ησαν οί ίδιοι, οιτινες ειχον έκφρασθή κα
τά  τής έπιχειρήσεως. Ó Μοροζίνης δέν έδω/.ε προσο
χήν είς τοιαύτας σκέψεις. Ó Μουάτζος λέγει: » Σχέ
δια πλήρη τόλμης έφαίνοντο είς αύτόν άναγκαια, 
διά νά διατηρήσουν σταθερώς τήν τύχην. »  Κ α τά  τό 
αϋτό έτος προσέβαλε τάς Αθήνας καί τάς έπόρθησε.

Βεβαίως ήτον αΰτη κατάκΤησις, τήν οποίαν δύναταί 
τ ις  μάλλον νά όνομάση δυστυχίαν ή ευτυχίαν. Τά ω 
ραιότερα ερείπια τού κόσμου, τά  λείψανα ίσως τού έν- 
τελεστάτου έργου τής άρχιτεκτονικής, όπερ ποτέ έδό
θη, κατεστράφησαν δι’ άπευκταίου συμβάντος (2). Ί'ό-

(1 ) ÁxoXou65 IvraCOx χατά *ρβτΙ|χηοιν τ ί »  πιριγρχφΑν roD 
MsuitCou «ü tíic icu , iviL οϊ λοιχβι «ντί·^ρ»ψχ%. É.ceülav xu-

p ¡ » ;  i p x i r a i  xa'i i  S-.ήγτ.βις aurai.
(2 ) Τήν «ρ ιγ ρ β φ ή ν  τοΰ Μουχτζον 2!2ω χχτά Χίξιν, διότι 

π εριί/ci περί 4ν6;_τόσον ίνδιαοέροντο; συμβείηχότο; via  τινχ.
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τε  όμως έφάνη έ>ς βήμα προόδου κατά τό  ένδοξον στά- 
διον τής νίκης. Μετ’ άνεκφράστου άγαλλιάσεως ¿χαι
ρέτησαν τά  τρόπαια, οσα έστειλεν ό Μοροζίνης, δηλ. 
τούς λέοντας ¿κείνους, τούς οποίους άκόμη τώρα θαυ- 
μάζομεν έπί τοΟ Πυλώνος τοΟ Ναυπηγείου.

- Τά έξκίρϊτα περίφημα λείψανα τίίν ’ Αθηναίων, σπορά 
δην κείμενα εξ αίτιας τίίν πολλών είσίρομών, έμηεριείχοντο εις 
μικράν άλλα πολυάνΟρωπον χώραν, Οπό τήν σκε'πην φρουρίου 
κειμένου έπί υψηλής πέτρας, δΟεν μέχρι τής θαλάσσης έξετεί 
VO V TO  τά ΐιαβρυλλοϋμενα έργα. 'Οκτώ μΟια (inilia) άπο τής 
δχΟη; ήσαν συνηΟροισμέναι αί κατοιχίαι. Μετά τήν πτώσιν τής 
Ναυπλίας είς χειρας τών 'Ενετών, οϊ 'Αθηναίοι έπλήροναν >0 
χ. Ί ’ εάλια κατ’ έτος διά τάς δαπάνα;. Άφου χαι ή Κόρινθος 
έλαβε τήν αυτήν τύχην έφοβήΟησαν μή λαφυρογωγηίοϋν Οπό τών 
ϊ'ούρχων, οϊτινες ήπείλουν ήδη ότι ήθελαν νά ώφεληθοΰν διά νά 
μή άφήσουν εις τού; Χριστιανούς τόσον πλουσίαν άπόκτησιν. 
Οί εύπορώτεροι διά νά άπορύγουν τήν καταστροφήν, προσεχά- 
λεσαν τον Μοροζίνην νά χυριεύση τό χατεχόμενον Οπό τών 'Γούρ 
κων φρούριον, ώστε νά εξασφαλίσουν τήν περιουσίαν καί τήν
πρλιν.

‘Ο Μοροζίνης έδέχΟη τήν πρότασιν, δπω; ήσαν αί περιστάσει; 
χαί φΟάσας είς τόν λιμένα του Πειραιώ; άπεβίβασε τά στρατεύ
ματα, παραταχΊέντα Οπό του Κενιγσμάρκου είς δύώ στήλας χαί 
όδηγηβέντα χατά τήν αυτήν νύχτα μετ’ άνέσεω; διά νά στρατό- 
πεδεύσουν έντός δάσοο; ίλαιών απέναντι τής άχροπόλεως. Ούτο; 
περιζώσα; αυτήν παρευΟΟ; διά πολυπληθών φυλακών προσέβα
λε·/ έχ τού ύψους λόφου τήν πύλην τού μετ/όπου διά δύω πυρο 
βόλων τών 50, άλ.λ' άνωφελώς, καθότι ώς άσΟενέστερον τό μέ
ρος τούτο διά τριπλού άχυρώματος προεφυλάττετο έντέχνως 
"Ενεκα τούτου ύψωσε πρόχοιμα έν τή πόλει πρός έναρξιν ύπο- 
νόμου, έντοσούτω μεταχειριζόμενος κατά τής φρουράς ·1 όλ
μους τών 500. Υπηρετούντο ούτοι Οπό άνεπιτηδείων πυροβο- 
λιστών χαί αί σφαΐραι, άντί νά πίπτουν εντός τού φρουρίου έμά 
στιζον τήν πόλιν, ήτις ήναγχάσβη νά ζητήση παρά τού Κενιγ · 
σμάρχον άποζημίοισιν χαί τόν παρεκίνησε δημοσίως νά έπιτη- 
μήση τόν Μοττόννην, διευθυντήν τού πυροβολικού. Άφίνων χατά 
μέρος τήν φιλαυτίαν παρεχώρησεν ούτος τήν φροντίδα είς τόν 
διοικητήν Λέανδρον, άποχρώντως ίχανόν χαί Οττοσχελισβέντα διά 
τής σπουδαρχίας έχείνου.

Λ’· μηχαναι Οπό έπιτηδειοτέραν διεύΟυνσιν, παρευΟΟ; έτελε- 
σφόρησαν κατά τής άχροπόλεως χαί χατά τήν 27 Σεπτεμβρίου 
τυχαίως πώς είσεχώρησε σφαίρα διά τή; μόνη; οπής τής κορυ
φής τού ΙΙαρΟενώνος. Ό  ναό; τή ; Άύηνάς, περιβόητο; διά τήν 
άμίμητον άρχιτεχτονιχήν καί γλυπτικήν, ίστατο έπί διπλή; σει
ρά; υψηλότατων στηλών χαί εύσεβώ; διετηρείτο Οπό τή; φρου
ρά:, ήτις μετασχηματίσασα αυτόν είς μοσκέαν, έν αύτώ έφύ 
λαξε τά; τροφός, τά; οικογένεια; χαί τά πολεμεφόδια. ‘Η σφαί
ρα πεσούσα μετέδωκε τήν φλόγα είς τήν πυρίτιδα. Ή  έχρηξις 
αντήχησε χαί διέδοσε τόν σεισμόν μέχρι τού στρατοπέδου τών 
'Ενετών, άνασπώσα τό μεγαλοπρεπές χαί μοναδικόν είς τόν κό
σμον έργον χαί χαταπλήττουσα τήν φρουράν, ήτις ήδη χατά τήν 
προτεραίαν είχε συλλάβιι. φόβον, ¡όλέπσυσα όπισΟοποροϋσαν τήν 
(ίοήΟειαν. Ό  Κενιγσμάρχος χατά τήν συνήθη αϋτού ταχύτητα, 
ούχί νά φΟάνη, ά/ΰά νά προλαμβάνη τόν εχόρόν, όστι; είχεν είσ- 
χ.ωρήσει τώρα έκ τών όχυρωμάτων τή; Εύβοιας, διεύΟυνε τό 
πεζιχόν μεταξύ τού δάσους χαί τή; φρουράς, άλλο μέρος παρέ
ταξε πρός τήν ακτήν καί μετά ταύτα αύτό; ό Ιδιο; έπί κεφα
λής τον ίππιχού, συμμεμιγμένου μετά πεζών ελαφρών χαί ’Ιλλυ
ριών, ώρμησε πρός άπάντησιν τη ; προσδραμούση; βοήθειας, 
χαταλαμβάνων τά; έπιχαιρους θέσεις. Αφού διά τής απροσδό
κητου προσβολή; διέχοψε τήν πρόοδον αυτής, έπανήλδε πάλιν 
είς τήν πρώτην θέσιν διά χρυφιωτέρων όδών.

'I I  φρουρά, ίδούσα τό ntxpôv θέαμα έχ τού ύψους τή; άκροπό 
λεω; καί χαταβληΟεϊτα Οπό τή; όλεδρίας πυρχαΐ«;, άπηλπίσΟη 

τή; σωτηρίας καί συνωμολόγησε, νά παραδοόή μετά 5 ήμε
ρα; διαφυλάττουσα τήν ελευθερίαν νά λάβη μεΟ' ίαυτή; δ,τι ήδύ- 
νατο νά μεταφέρη έπί τών ο'ιμων.

Μετά τήν προθεσμίαν ταύτην έξήλδεν ή φρουρά προστατευβείσα 
P W  τή· έπιβάσεω; έπί αγγλικού διχρότου πλέοντος είς Κων- 
σταντινούπολιν. Καθ’  όδόν δμως, έως δτου νά φΟάση τό πλοΐον, 
Οπέφερεν έχ τής στρατιωτική; άοπαχτιχότητος, στερηΟείσα τής 
αποσκευής διά τρόπων ούχί χοσμίων.

Μετά τοσας ζημίας άπήλαυσαν έπί τέλους οί Εν**' 
το ί τό  αίσθημα τής ευτυχίας, τή ς  προόδου καί τής δό- 
ξης. Ελογίζοντο ευτυχείς, δτι έχουν τοιοΰτον μεγάλον 
άνδρα καίέσώρευον όλας τάς τιμάς έπ’ αύτοϋ. ¿ψή
φισαν νά φέρω τό όνομα τού Πελοποννησιακού, έστη
σαν τήν προτομήν αύτοΟ είς τήν αίθουσαν τής Βουλής 
τώ ν δέκα, καί χηρεύοντος τότε 'τοΟ  άξιώματος τού 
Δουκός, ολοι άπεσύρθησαν καί ό ήρως καί κατακτητής.· 
άνηγορεύθη παμψηφί Ηγεμών.

0  Μοροζίνης δεν ήτον ολίγον ευαίσθητος πρός τά  
τοιαυτα. Λλλαι δοκιμαί δέν έπέτυχον έπ’ αύτοΟ, ώς 
π. χ. έφάνη είς αύτόν παράδοξον ότε οί Τούρκοι έν 
Κρήτη προσέφερον τήν ΙΙγεμονίαν τής Μολδοβλαχίας, 
έάν ήθελε νά λειποτακτήση πρός αύτούς. α 'Γί είναι ή 
Μολδαβία, τους είπεν, τ ί  ή Βλαχία ; »  Τόσον ποθητό- 
τεοαι υπήρξαν όμως είς αυτόν αί άποδοθείσαι παρά 
τής πατρίδας τιμαί. Ηδύνατο ευκόλως νά ήναι ή εύ- 
τυχεστέρα ήμερα τής ζωής αυτού ότε κατά τό  1 688 
φέρων τά  παράσημα τής Ηγεμονίας έξήλθεν είς τ ί  ν 
θάλασσαν, μετά στρατού έπί τώ ν πλοίων, οποίον δέν 
είχε ποτέ άλλοτε, 16 ,000 άνδρών, έ ξ  ών 8 ,000 Γερ
μανών διά νέαν έπιχείρησιν, ήτις έμελλε νά τόν κα
ταστήσω ήγεμόνα τού Αιγαίου, έάν έπετύγχανεν ώς 
πρότερον. Ως λέγουν, έδέχθη τάς συγχαρητικάς άνευ- 
φημίας δακρύων.

Αύτη υπήρξε καί ή εύτυχεστάτη, καί ή τελευταία 
τού Μοροζίνου ήμε'ρα. Εν Εύρίπω, όπου διευθύνθη, 
άπήντησεν άντίστασιν οποίαν ποτέ άλλοτε. Ού μό
νον τό  φρούριον ήτον έν καλή καταστάσει καί προ- 
παρεσκευασμένον, άλλά καί οί διωχθεντες έκ τής 11ε- 
λοποννήσου Τούρκοι ήμύνοντο μ ε τ ’ απελπισίας, τό  δε 
κυριώτερον, ότι τό  στράτευμα τού Σερασκιέροο, συνα- 
χθέν είς τήν στερεάν, συνεκοινώνει άδιαλείπτως με
τά  τού φρουρίου. Μέχρι τούδε πρώτον προσεβάλλετο 
ό στρατός, τώρα όμως ήτο τούτο άδύνατον διά τό 
μεταξύ δάσος. Εξ εναντίας τό φρούριον διά τής γε- 
φύρας συνείχετο μετά τής στερεάς καί διά τής οικο
δομής τού πύργου Καραβαβά, τήν οποίαν συνεβούλευ- 
σεν αρνησίθρησκος τις έκ τής Γουαστάλλης (1 ), ήτον 
ιδίως έξησφαλισμένη ή συγκοινωνία. Ησαν τοιουτοτρό
πως οί πολιορκηταί έξ άνάγκης θεαταί τής μεταφοράς 
τώ ν τραυματιών, ήτις έγίνετο διά νυκτός έκτού φρου
ρίου καί τής εισαγωγής νωπών στρατιωτών. Πρός 
τούτοις έξερράγη πολύ κινδυνωδεστέρα ή κολλητική νό
σος, παρά έν Ναυπλίω. Μεταξύ τώ ν άξιωματικών, 
τούς οποίους άφήρπασεν, ή το  καί ό Κενιγσμάρκος, ό 
μονος στρατηγός αληθούς ικανότητας, τόν οποίον ει- 
χον. Μ’ όλας αύτάς τάς δεινοπαθείας ό Μοροζίνης έ- 
πέμενεν είς τήν έφοδον.

Κ α τά  φυσικόν λόγον άπέτυχεν, άλλά καί τό τε  δέν 
ήθελε νά παραχώρηση. Η δυσθυμία ήτο τόσον βαρύ
τερα, όσον ή έπιχείρησις ήτον όλη έξ ιδίας αύτοΰ έμ-

(1 ) Girolamo Galloppo. ‘Η ΰόρις «ύ γ ι «5 ;  τίνος λ έ γ ι< »  
δτι τ,ιάγχααι* aùtiv νά Ιγχαταλιιψή τόν Èvattxà* oiparo*. Ο 
Μιχαόν Φιαχαρίνχς λέγιι πιρι «OroS· essendo per causa del 
gioeo ¡DCommodalo lino alia disperaaiono p. 338. Eivat άλτ,ΘΙ; 
ίν τούτης Sri ίιιτΐρχον ουγχρούιιις (ΐιιιξίι ιϋγι.ών xxi x{iw- 
faxrixâv.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

πνοίας. Δεν ήδύνατο νά υποφέρω τήν μή έκπλήρωσιν 
έπχθυμίας καί νά μένω άνεκτέλεστον τό σχέδιον. Μά
λιστα συνέλαβε τόν στοχασμό /, νά διέλθω τ όν χειμώ
να πρό τού φρουρίου, καί διά μόνης τής έπιμόνου έναν- 
τιώσεως τών στρατιωτών άπετράπη. Οτε ήναγκά 
¿θη νά λυσω τήν πολιορκίαν, ήσθένησεν έκ βαρυθυμίας.

Εκτοτε δέν βλέπομεν κατ’ αύτόν τόν πόλεμον με.- 
γαλεπηβόλους επιχειρήσεις, καί τό σπουδαιότερον, κα
λώς όδηγηθείσας. ίσως συνετέλεσεν είς τούτο ή με- 
ταβληθεϊσα τής Ευρώπης θέσις, οφ’ ότου οί Γάλλοι 
άνενέωσαν τούς πολέμους κατά Γερμανίας καί Αυ
στρίας· οί Τούρκοι τουλάχιστον άνέπνευσαν πλέον 

έλευθερως.
Κ α τά  τό  έτος 1 690  ¿κυρίευσαν οί ένετοί την Μο- 

νεμβασίαν, ήτις όμως μάλλον κατηναγκάσθη δι’ έλ
λειψή τροφών, παρά διά τής βίας τώ ν όπλων.

Κ ατά  τό  έτος 1 692  ό Μοκενίγος προσέβαλε τά  
Χανιά έν Κρήτη, εύρεν ομως τά  οχυρώματα, τά  ό
ποια άλλοτε οί Ενετοί είχον έγείρει διά πολλής δα
πάνης καί οχυρωματικής διανοίας, ανώτερα τής ύπό 
τάς διαταγάς αύτοΟ δυνάμεως. ό τ ε  οί Τούρκοι άνε- 
φάνησαν καί είς τό  πεδίον, έφοβήθη παντελή κατα
στροφήν καί έπέβη εκ νέου έπί τώ ν  πλοίων.

Εφαίνετο τρόπον τινα ό τι ή νίκη ήτο δεδεμένη 
είς τό  όνομα τού Μοροζίνου. Εκ νέου άνηγορεύΟη ό 
γέρων ούτος Δούξ κατά τό  έτος 1 693 Αρχιστράτη
γος. Αντέκειτο τούτο είς τά  ήθη τής Ενετίας, καί έ- 
καμεν έντύπωσιν, ότε έφάνη έντός τής ειρηνικής πό- 
λεως ό πολιτικός Αρχών φέρων τήν ράβδον τής στρα
τιωτικήςεξουσίας (1 ). 0  Μοροζίνης έπέστρεψεν εις τήν 
Ελλάδα διανοούμενος ό,τι καί ότε έξ αύτής άπήλθεν. 
Εφλέγετο άπό τής έπιθυμίας ν’ άνανεώσω τήν προσβο
λήν κατά τής Εύβοιας, α Αποθνήσκω·/, λέγει ό Μουά- 
τζος, καί πνέων τά  λοίσθια, ήθελε καί τό τε  όρμή- 
σει κατ’ αύτής. » Αλλ’ άπέθανε, πριν φθάσουν αί 
έπικουρίαι, όσας καί αύτός ό ίδιος ένόμιζεν άναγκαίας.

Ενώ οί Ενετοί ουδόλως προέβαινον, συνέβη κατόπιν 
στρατηγήματος, ευτυχούς κατά  τό φαινόμενον, νά εύ- 
ράκωντα ι είς κίνδυνον.

Κ α τά  τόν Σεπτέμβριον τού 1694 ό Αρχιστράτη
γος Ζήνων ¿κυρίευσε τήν Χίον. όλοι είχον άποτρέ- 
ψει αύτόν, κυρίως διότι έν Κωνσταντινουπόλει δέν ή- 
δύναντο νά υποφέρουν τήν στέρησιν τής νήσου, καί ή 
απώλεια αύτής επόμενον ήτο νά προκαλέσιη έκτακτον 
δραστηριότητα. 0  Ζήνων όμως, όςτις διά τής άντιπο- 
λιτεύσεως τώ ν μικρών εύγενών κατά τώ ν μεγάλων 6- 
ψώθη είς τοιαύτην θέσιν, ένόμιζε νά δειχθή άξιος τής 
εύνοιας ταύτης δι’  ένδοξου πράξεως (2 )

Συνέβη ομως ό,τι προσεδοκίτο. Οϊ Οθωμανοί έξε- 
πλά-γησαν καί συνεκέντρωσαν πάλιν τάς δυνάμεις 
αύτών. Εκ δέκα Σαντζακίων έζήτησαν τούς δυναμέ- 
νους νά φέρουν όπλα, συνεκάλεσαν όλους τούς παί-

(1 ) Arrighi ρ. 36δ.
( ΐ )  Π pi tout »  Ιχ < α ι λ*|*π?έν ïxOasiv πρός Β:υ>ό», 

ά:χ3ΐ>««χ· t/t»· A piedi del reggio irono di V - ra présente 
¡1 doro nio di ampia frullifera e pnpolala isola, ό  ταλκίπν 
po< i i t \  τή ;  *p o > r « i l«ç , τό *  éxoia* in iX cu ea  x t i  ;τ,ς u ir i-

* u r «  Ϊυ β τνχ ί* ;, üxiarn φυλάχκιν.

δας τώ ν στρατιωτών καί τούς άπομάχους καί εΐργά- 
ζοντο μετά μεγάλης ζωηρότητος έν τώ  Ναυπηγείο». 
Οί Ενετοί μέχρι τούδε κυρίως διά τής κατασκευής 
τώ ν  Γαλεατζών είχον τήν υπεροχήν τώρα όμως τε -  
χνΐται Ευρωπαίοι κατεσκεύαζον είς τούς Τούρκους 
πλοία, τά  όποια περιελάμβανον άσύνηθες πλήθος πυ
ροβόλων, μή όντα δυσκίνητα, ό  Ναύαρχος αύτών Με- 
τζομόρτος έξευοε νά γυμνάζω τά  πληρώματα έπι- 
δεξίως. Ούτως έφάνησαν οί Οθωμανοί κατά θάλασσαν 
ύπερέχοντες. Ευκόλως έδιωξαν έκ τής Χίου τήν Ε- 
νετικήν φρουράν, ήτις άπροσδοκήτως κατελήφθη έν
τός τής έορτής τής Αποκρεω. Γενόμενοι ούτω κύριοι 
τής θαλάσσης οί Τούρκοι ήοχισαν νά συλλογίζωνται 
τήν άνάκτησιν τής Πελοποννήσου.

Κ ατά  τό  έτος 1695 εΐσεχώρησαν οί Τούρκοι έκ 
νέου διά τού Ισθμού καί έκάλυψαν τό  πεδίον τού Αρ
γους διά τώ ν σκηνών αύτών. 0  Μανιάτης Αιβερά- 
κης, άναγορευθεις Βεης τής Μάνης, ήτο μ ε τ ’ αύτών 
καί οί συγχώριοι αϋτού δέν άντετάχθησαν σπουδαίως, 
ώστε ¿λεηλάτησε μέχρι Τριπόλεως. Ηδη έξέπλεεν ό 
Μετζομόρτος έκ Κωνσταντινουπόλεως πρός ύποστή- 
ριξιν, ότε έδραξαν οί Ενετοί τήν μόνην εύκαιρίαν, ή - 
τις πλέον ύπελείπετο. Πριν φθάσω ό Μετζομόρτος έ- 
πέπεσαν κατά τού Σερασχέρου έκ Ναυπλίου καί έκ 
τής θαλάσσης, καί δέν έδόθη μέν κυρίως μάχη, άλλά 
τά  έπιτήδεια στρατηγήματα τού Σρατηγοΰ Σταϊνάου 
έδιωξαν τόν Σερασκέρην πέραν τού Ισθμού. Τότε άνε- 
χώοησεν ό Μολίνος εις άπάντησιν τού Μετζομόρτου 
καί δις συνεκρούσθη μ ετ’  αύτού κατά τήν θάλασσαν 
τής Χίου. Οί Ενετοί δέν κατώρθωσαν νίκην, άλλ’ έδει
ξαν άνδρίαν. Ο Κονταρίνης δι’  έπιτηδείου οδηγίας 
καί ό Δολφΐνος διά προσωπικής τόλμης απέκτησαν 
θέσιν μεταξύ τώ ν άναφερομένων ένδοξων ονομάτων 
τώ ν Ενετών, έπανάγοντες πάλιν τήν ισορροπίαν.

Αφού έπέτυχαν νά άποκτήσουν τόν Αιβεράκην εις 
τήν υπηρεσίαν της Ενετίας, ή Πελοπόννησος ήδύνατο 
όπωσοΰν νά θεωρήται έξησφαλισμένη.

Ηδύνατο όμως ή Ενετία έπί τοιούτων περιστάσεων 
ν’  αναγκάσω τοος Τούρκους είς έντελή παραχώρησιν ; 
Μόνη δίν ήθελε φθάσει εις τούτο τό  άποτέλεσμα, ά λ 
λά διά τού συνδυασμού τών Ευρωπαϊκών πραγμάτων, 
έπί τού όποιου εγινε καί έξετελέθη ή έπιχείρησις, ή
δύνατο νά έπιτύχω τήν ειρήνην καί νά εξασφάλιση 
τήν κατάκτησιν.

Τά Καισαρικά όπλα μετά μικράν διακοπήν έκ 
νέου θριαμβευτικά ήπείλουν τοσούτω μάλλον τού; 
όθωμανούς, όσω μετά τήν έν ‘ Ρυσβύκ σύμβασιν δέν 
ήσαν πλέον άλλαχού ένησχολημένα. Δύο νέοι φιλόδο
ξοι Ηγεμόνες, Πέτρος ό Λ", καί Φριδερΐκος Αύγου
στος τής Πολωνίας, έφαίνοντο έπικίνδυνοι γείτονες· 
οί Ενετοί κατεϊχον τή ν θάλασσαν καί ό νέος Βεζίρης 
ό Χουσεΐν Κιουπρουλής, δέν έστοχάζετο, ότι ήδύνατο 
ν’  άντιταχθή εις τόσους έχθρούς. Τότε πρώτον οί 0 - 
θωμανοί έδέχθησαν τακτικήν διαπραγμάτευσιν εννέα 
Πρέσβεις τώ ν  πολεμησάντων καί τώ ν μεσιτευόντων 
κρατών ήλθον είς τήν σύνοδον (1 ). Δέν είναι ένταύθα 
ό τόπος ν’ άναφέρωμεν τά  παρεμπεσόντα προσκόμμα -

( > )  ^ ·  Tsv Μ . 11 σΰ»ο5/ς ίγι.ι* ί» KifXtS 1< ζ.
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τα · κατα το  έτος 1 699 ύπεγράφησαν αί συνθήκαι 
της ειρήνης. Οί ένετοί δεν κατώρθωσαν μόνην την έ- 
πέκτασιν τής Δαλματίας, άλλά καί την διατήρησιν 
της Πελοπόννησου ώς έλευθέρας χατακτήσεως.

Δεν ήθελεν εχει τούτο σημασίαν, ούτε διά τη ν δύ- 
ναμιν αυτών, ούτε διά τόν κόσμον, άν δεν έπεμελούν- 
το  νά προάξουν τήν κατακτηθεισαν χώραν, νά δώσουν 
εις αυτήν τον ανάλογον προς την φύσιν αύτής διορ- 
γανισμον, και τοιουτοτρόπως ν’ άποκαταστήσουν αυ
τήν πραγματικήν ιδιοκτησίαν.

(ακολουθεί).
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Γ Π Ο Μ Ν Β Μ Α Τ α Χ  Λ Μ Ι Ο Τ β Χ .
( Ί ί *  φνλλάδ. 283 χαΐ 281.)

- « 0 » -

 ̂ Το Ναύπλιον ήτο τό τε  πόλις όλως τουρχική· αΐ 
μεν οδοί ήσαν στεναί, ανώμαλοι καί βορβορώδεις, αί 
δέ οΐκίαι ξυλόκτιστοι, πολύθυροι καί πάντη'άρρυθμοι’ 
άλλά καί τώ ν κατοίκων ό βίος ήτο είσέτι, ώς καί 
τώ ν  λοιπών Ελλήνων, ασιατικός· λόγων δέ ασιατικόν 
δεν εννοώ τρυφηλόν, διότι όπου λείπει ή επιούσιος 
τροφή ή τρυφή είναι άγνωστος· άλλ’ ότι, πλήν τής 
φουστανέλλας, πάντα τά  άλλα έγίνοντο δπως καί έπί 
Τουρκίας. Εις τά  εργαστήρια οΐ πωληταί έκάθηντο 
διπλοποδεις· καί άναμένοντες, πολλάκις φεΟ ! εις μά- 
την, τους σπανιωτάτους άγοραστάς, έμύζων σοβαρο- 
προσωποι τήν άκραν τοΟ τσιμπούκι·ον αυτών. Επώ- 
λουν δ έη  πέτρας πυροβόλων, η πυρεκβόλα, ή σπάγ- 
γον, η ραρ,μα, η βελόνας, η θειάφιον, η πέτραν τής 
κολασεως, η άλλο τ ι  τοιοΟτον άσημον καί πενιχρόν. 
ΙΙαρά τά  εργαστήρια ταΟτα ήσαν καί άλλα, τά 'τώ ν  
παντοπωλών, ατινα έ ξ  ανάγκης καί ποικιλότερα καί 
πολυτιμότερα ειχον τά  εμπορεύματα' προς τούτοις δέ 
και τ α  των ¡5απτών καί τά  καφενεία. Τα καφενεΓα 
ησαν και πολλά καί πολλούς ειχον τούς φοιτητάς· 
διότι, πλήν τώ ν πανταχόθεν μετοικησάντων εις Ναύ- 
πλιον ενεχα άσφαλείας, καί τώ ν κηφήνων όσοι στιλ
πνά μεν και βαρύτιμα π ιστόλ ια  φέροντες εις τή ν ζώ 
νην, καρδιαν δέ φιλάρπαγος ή λαγωοΟ κρύπτοντες 
εις τά  στήθη,^ κατέκλυον γαυριώντες καί σειόμενοι 
την πολιν, ειχον συρίεύσει διά τήν παρουσίαν τού 
Κυβερνήτου καί πλήθος άγωνιστών έχόντων άπαιτή- 
σεις καί προτεινόντων δικαιώματα, καί άλλοι άδικη- 
θεντες ύπό ισχυρών καί επικαλούμενοι δικαιοσύνην. 
Εκ τω ν καφενείων δύο ή τρία διεκρίνοντο έπί πολυ
τελεία, καί ιδίως τά  κείμενα εις τήν πλατείαν τής 
Πλάτανου- έθεωροΟντο δέ πολυτελή διότι, πλήν τοΟ 
μονού ποτού τό  όποιον εις πάντα τά  λοιπά έκαιε τά  
χείλη και επικραινε τούς λάρυγγας τώ ν φοιτητών, έ- 
οιοον και πούντσ ι καί ναργιλε'ν. Τών συνερχόμενων 
ενταύθα ο αριθμός ήτο πολύς· καί ότε έκόπαζε τών 
αναρροφουντων χειλέων ό πάταγος, αί γλωσσαι δια-

σπώσαι τούς χαλινούς έκελάδουν μεγαλαυχείς τ ’ αν
δραγαθήματα τώ ν μήποτε άνδραγαθησάντων, ή καί 
ήγωνίζοντο φιλολοίδοροι νά έλαττώσωσι τή ν άξίαν 
τώ ν άληθών άνδραγαθημάτων. Καί ιδού ή Ιρις έπι
πτε μεν^βεβριθυϊα τό  κατ'άρχάς, ινα ειπω καθομη- 
ρίζων, έξητμ ίζετο δέ μ ετ' οΰ πολύ ¿>ς ό καπνός τώ ν  
ναργιλέδων.

Καί ή κατ’ οίκον δέ δίαιτα μετείχε καί αύτή τώ ν 
πάλαι έξεων· τά  έπιπλα ήσαν σοφάδες_ αιλτέδες 
χονλτούχια , έφ’ ών έκάθηντο μέν τήν ήμέραν κατε- 
κλίνοντο δέ τήν νύκτα οϊ οίκοδεσπόται καί οΐ ξένοι 
αυ τώ ν άλλά καί τούτων ευάριθμοι ήσαν οί πλουτοΰν- 
τες · οι πολλοί δέ άνάκλιντρον καί κλίνην καί προσ
κέφαλο·/ καί έπενδύτην είχομεν τήν άχώριστον καί 
κλασικήν χαπόταν, είςτάς παρυφάςτής όποιας πολλά 
εγκατεβίουν αναίμακτα ζωύφια, τ ά  άπαοαχάρακτα 
ταΟτα έμβλήματα τού έλληνισμοΟ έφ' όλου τού άγώ- 
νος. Τινές δέ ειχον καί σοφηάν ή σανίδας στρογγύ- 
λως κεκομμένας καί συνηρμοσμένας διά καρφίων, τον 
οποίον μετεχειρίζοντο άντί τραπέζης γευόμενοι η δεε- 
πνούντες. Καί ¡δόφημα μέν σπανίως παρετίθετο (καί 
τούτο ήτο συνήθως έκ φασήλων ή έρεβίνθων ή φακής)· 
παρατιθεμενον δε κατεβρόχθιζον οί συνδαιτυμόνες ού- 
χί μετακενοΰντες εις ιδιαίτερα πινάκια, άλλ’ έμβά- 
πτοντες τα  ξύλινα κοχλιάρια εις τήν περιέχουσαν 
αύτο π ινάχαν. Αι σημεριναί καθέδραι (καρέγλαι) ή 
σαν σχεδόν άγνωστοι’  ότε δέ άποκατέστη ό Κυβερ - 
νητης εις Ναύπλιον, κατεσχεύασάν τινες, χάριν τώ ν  
γραγχοφορεμένων, ξύλινα σκαμνία. Το 1831 έπ τα- 
νησιος τ ις  πλοίαρχος, οικείος έκπαλαι τού πατρός τού 
γράφοντος τάς άναμνήσεις ταύτας, έλθών έξ ένετίας 
καί ίδών τήν γυμνότητα τής οικίας τού πριν εύπο
ρου αύτού φίλου, προσέφερεν αύτώ ε ξ  καθέδρας. Το- 
σουτω δε έθεωρήθησαν λαμπραί, ώστε ή φήμη αυτών 
διεδόθη πολύθροος άνά πάσαν τή ν πρωτεύουσαν τού 
κράτους, καί φθονούντες έβλεπον αύτάς οΐ έγκριτό- 
τεροι.

Αί έν Ναυπλίω οΐκίαι, διηρημέναι προ τής άλώ- 
σεως εις γυναικωνιτας καί άνδρώνας, ήσαν μέν ώς 
έπί τό  πλείστον ευρύχωροι, άλλ’ ερείπια, ό  Κυβερνή
της έλθών κατέλυσεν εις τινα  τώ ν εύπρεπεστέρων, 
άνήκουσαν εις τον Εμμανουήλ Ξένον, άνδρα πλούσιον, 
συνετόν και φιλοπάτοιδα, πολλά μέν θυσιάσαντα ύπέρ 
τού αγώνος τής έλλάδος, μηδέν δέ ζητήσαντα παρ’ 
αύτής, άλλ’ άποχωρήσαντα εις Τήνον ή άντιβασι- 
λεια όμως τιμώσα αύτόν μετεκάλεσε τό  1835 εις 
Αθήνας καί διώρισε Σύμβουλον τής Επικράτειας- άλ
λά πάσχων πάθος χρόνιον, μικρόν έπέζησεν ό φιλο- 
γενης έκείνος εις τήν δικαίαν ^αύτην άμοιβήν.

 ̂ Μόλις λοιπόν Ιφθασεν εις Ναύπλιον ό Κυβερνήτης 
την 7  Απριλίου καί έπεχείρησε τήν διοικητικήν διαί- 
ρεσιν τών νήσων καί τής Πελοποννήσου,άναβαλών τή ν  
τής Στερεάς εις αίσιωτέρους καιρούς, διότι ό πόλεμος 
ειχεν ολος μετατεθή εις αύτήν. Συγχρόνως δέ ένησχο- 
λήθη και εις τήν έγκατάστασιν τώ ν Δημογεροντιών.

II διοικητική διοργάνωσις έμελλε νά γίνη προσω
ρινή, διότι οΰ μόνον ό έχθρό; κατειχεν ε τ ι έπαρχίας 
τινας, άλλά καί διά τήν έρήμωσιν, τή ν  καταστροφήν

καί τήν άναρχίαν, έπρεπεν έ ξ  άνάγκης νά συμπυ- 
κνωθώσιν εις χεϊρας τώ ν διοικητών πολλαί έξουσίαι, 
καί διοικητικαί καί δικαστικαί καί οικονομικά! καί 
άλλαι· δι’ S καί έκτακτους έπιτρόπους ώνόμασεν 
ό Κυβερνήτης τούς έπτά  τής Πελοπόννησου καί τούς 
ε ξ  τώ ν νήσων διοικητάς, διά τού ψηφίσματος τής 13 
Απριλίου. Κυριώτατον δέ καθήκον αύτών ητο ή ά- 
ποκατάστασις τής άσφαλείας, ή προστασία τώ ν συμ
φερόντων τού λαού καί ή διά παντός τρόπου άνάκλη- 
σις τώ ν διεσκορπισμένων εις τάς άρχαίας εστίας’ δια 
τόν λόγον τούτον α διετή,ρησεν άκέραια τά  κατά νό
μον δικαιώματα εις όλας τάςκατεδαφισθείσας πόλεις, 
κώμας καί χωρία »  (Διατ. 1 6 Απριλίου 1 828).^

Επειδή δέ οί διορισθέντες έκτακτοι έπιτροποι ήσαν 
μέν έκ τώ ν έμπειροτέρων καί νοημονεστέρων, ειχον ό
μως άνάγκην χειραγωγίας, ό Κυβερνήτης πολλάς έξέ- 
δστο γενιχάς καί ειδιχάς καί μεριχάς^ καί άπορρή 
τ ι  νς οδηγίας έν τώ  διαστήματι τώ ν ολίγων ημερών 
καθ’ άς διέτριψεν εις Ναύπλιον.

Τάς οδηγίας ταύτας άναγινώσκων σήμερον καί συγ- 
κρίνων πρός τά  μετά ταΟτα νομοθετηθέντα θαυμάζω, 
τό  κατ’ έμέ, τήν πολιτικήν σύνεσιν τού άνδρος έκεί- 
νου. ής εις τούς διαδόχους ουτω καί εις αύτόν εύκο- 
λον ήτο νά έπιχύσν) εις τής έλλάδος τό  πρόσωπον τής 
δυτικής Ευρώπης τάς θεωρίας· λαόν όμως^ού μόνον 
άστεγον καί γυμνόν, άλλά καί πρό μικρού ε τι δούλον 
καί ούδεμίαν έχοντα πολιτικήν άγωγήν, Οά εζημίουν 
μάλλον μεταφυτευόμενα άδιακρίτως εις τόν τόπον 
αύτού τά  πολύπλοκα έκείνης συστήματα, μόλις £ιζω- 
θέντα εις κράτη πρό πολλού πεπολιτισμενα και πλου - 
σια. Τήν άλήθειαν ταύτην αισθάνονται σήμερον πολύ 
πλέον τώ ν έν τή  πρωτευούστι οί έν ταίς έπαρχιαις. 
Απαριθμών έσχατως μετά τίνος έκ τούτων τά  είδη 
τώ ν  φόρων εις όσα έπιβάλλονται οι πολΐται, έλη- 
σμόνησες, ηκουσα παρά τού εύφυούς έπαρχιώτου,^ καί 
ενα άλλον έπαχθέστατον εις τε  τά  βαλάντια καί τά  
ήθη.—  Ποίον ; ήρώτησα. —  Τόν τών δικών, άπεκρί- 
θη ό φίλος μου. Οί δικηγόροι μάς ξεγυμνόνουν άμα 
δέ καί μάς διδάσκουν τήν δολιότητα, διότι, ένώ πολ
λάκις αί υποθέσεις είναι άπλούσταται καί δέν έχουν 
κρισολογίας, αύτοί χάριν κέρδους δημιουργούν διά τού 
ψεύδους δίκας καί τάς παρατείνουν εις τό έπαπειρον » .

Ó Κυβερνήτης όμως, ταΰτα  βεβαίως προολεπων, 
ιδού τ ί  έγραφε πρός τούς έκτάκτους έπιτρόπους· * Ο 
δικαστικός κ λ ά δ ο ς  θέλει όργανισθή έντός ολίγου δι* 
ειδικού διατάγματος. Μέχρι τής έκδόσεως τούτου ερ- 
γον τών έκτ. έπιτρόπων είναι νά δεχωνται τας δι 
αύτούς διευθυνομένας άναφοράς, καί νά̂  προσπαθώσι 
παραλαμβάνοντες πλησίον τω ν καί δύω έκ τώ ν δημο
γερόντων, νά συμβιβάζωσι διά φιλικών και̂  
κών τρόπων τά  διαφερόμενα μερη. Εάν^ η ύποθεσις 
είναι πολλά περιπεπλεγμένης φύσεως καί άπαιτή έξε- 
τασιν βαθυτέραν καί λεπτομερεστέραν, θέλουν βάλει 
τ ά  δυνατά τών, άλλά πάντοτε διά τής όδοΟ ^ σ υ ν 
διαλλαγής, εις τό  νκ καταπείθωσι τά  διαφερόμενα 
μέρη νά δίδωσι τέλος τής διαφοράς δι’ αίρετοκρισιας.

s ι Ο  τρόπος ουτος τού > «  y ip a p tr  τονc πο-it- 
τα ς ε ις  τή>· ομόνοιαν, έπειό ’) ε ίνα ι παρά πάντα
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άΧΧον προτιμητέος, όεν O i.h i παραρε.1εΐσθαι χαί 
ά'/οϋ ήθε.Ιον ονστηθϊ] tu  ίιχ α σ τή ρ ια »  (Γεν. όδηγ- 
πρός τούς έκτ. έπιτρ. 16 Απριλίου 1828  ).

Ως πρός τών δημοτικών άρχών τήν σύστασιν παρε- 
δέχθη τάς εως τό τε  ΐσχυούσας βάσεις, δηλαδή δημογε
ροντίας έπαρχιών καί δημογεροντίας πόλεων, κωμών 
καί χωρίων, καί έκλογήν γινομένην ύπό πάντων τών 
πολιτών. Μόνους δέ όρους έτα ξε πρός μέν τούς έκλο- 
γείς είκοσι καί πέντε, πρός δέ τούς έκλεγομένους 
τριάκοντα καί πέντε έτώ ν ηλικίαν ούτοι δέ άπη- 
τε ίτο  νά καταριθμώνται μετά τώ ν μάλλον φορολο
γουμένων.

Τά καθήκοντα τώ ν δημογερόντων έμενον τά  αύτά- 
έπειδή δέ ώνόμασεν αύτούς α όργανα τής ένεργείας 
τής διοικήσεως, »  άπήτησε πρός τούτοις νά χρησι- 
μεύωσι καί άντί συμβούλων εις τούς έκτάκτους έπιτρο- 
πους. Εις αύτούς άνέθετο καί τ ά  τής ύγειας και τα  
τής άγορανομίας, ώς καί τώ ν  έκκλησιών, τώ ν μονα- 
στηρίων, τώ ν σχολείων, τώ ν  νοσοκομείων και τώ ν άλ
λων τοιούτων καταστημάτων τήν επιτηρησιν.

Αξιοσημείωτος δέ πρό πάντων είναι ή περί τής 
έκλογής τώ ν δημογερόντων τού Κυβερνήτου πρόνοια.

«  Τ ύ  δργανον, έγραφε τήν 16 Απριλίου πρός τούς 
έκτάκτους έπιτρόπους, ύιά του οποίον ό Λαός φα
νερώνει τάς χρείας τον , ε ίνα ι ο ί ύημογεροντες, χαί 
δια  τοντο συμόά.Ι.Ιει πο.Ιυ , ώστε ή έχ.Ιογι) αύτών 
τώ ν  αργώ ν ά ν τί νά έπιδά.Ι.Ιετα ι ε ις  to  π.Ιηθος πα 
ρά τού ίσχυροτίρον, νά γ ίνετα ι νομιμως διά τής 

εμπιστοσύνης τώ ν  π ο λ ιτώ ν  » ·
Καί όμως αί διατάξεις αυται έτυχον πολλών καί 

άδυσωπήτων έπικριτών οί έκ συστήματος φιλόψογοι, 
οί μυκτηρίζοντες πάν ό,τι καλόν δέν γίνεται παρ αύ
τώ ν ή δι’ αύτών καί ό όχλος τώ ν  κατακρινόντων ά- 
βασανίστως χωρίς ώς έπί τό πολύ νά γινώσκωσι τ ί  
κατακρίνουσιν, άπώλειαν τώ ν έλευθεριών τής Ελλά
δος διεσάλπιζον τάς διατάξεις έκείνας’ ένόμιζες ότι 
ό Μούμμιος άνέσκαπτε τήν Κόρινθον. Παραβάλλων 
σήμερον αύτάς πρός τάς προϋπαρχούσας, ευρίσκω οτε 
καί τώ ν  τοπικών καί τώ ν έπιρχιακών δημογεροντιών 
ή έκλογή έψηφίσθη όποία καί πριν, καί μίαν διαφοράν 
άνακαλύπτω ότι οί έκτακτοι έπιτροποι, ουχί μονοί 
άλλά συνεργούς έχοντες τούς δημογέροντας, συνέτασ- 
σον τόν κατάλογον τώ ν μάλλον φορολογούμενων αί- 
ρεσίμων. Καί εί μέν ό περί μάλλον φορολογούμενων 
θεσμός θεωρείται άποβλητέος, ούδέν έχω ν’ άντιτάξω · 
έάν όμως καί τό  1828 έτος, ώς καί πρό αύτού, οτε 
έξελέγοντο οί οίχοχνραΧοι, ώς καί σήμερον, ο θε
σμός οδτος έγένετο δεκτός ώς έγγύησις μάλιστα α
ληθούς έλευθερίας, άπορώ ποια άλλη άρχή πλήν τών 
έκτάκτων έπιτρόπων, καί αύτών συμπραττοντων με
τά  τώ ν  δημογεροντιών, ήτο δυνατόν τώ  καιρώ έκεί - 
νω, μεταξύ τού χάους έν ω  έπλανώμεθα, νά συντάξη 
τούς καταλόγους καί ν’  άκούση τάς ένστάσεις (1 )·

(1 ) Τ ώ »  Jr.jMtixüv teu t·.» 8 ι » τ « ξ ι « ν  u »t|*o»«ü»'· !  Κ . Π. 

Άργυρόιτουλο« «» τώ ανγγρίαα*« «ύτοδ »S ¡«ιτριφομ-Ινω 
« Δτ,αοτ.χή Sioi*7Ht« έ» Ελλέίι, » .π*ν«λ*μ.«ί'<·ι * «i τ*ς 
Χ*ταχρίβ«ις. Λ ίγο ι» 8ϊ öti «  4 νορκοθίτχσ SIv ·ή44λ»οι i i  8η- 

μ.ιβυρ·γν.ο̂  8η|ΐ»τιχά{ χ»ί ιπ»ρχι*χ*ί «ΡΧ’ Ι  π*ρ*λλήλ·ς trT
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ό λ ίγα  έτη μετά ταΟτα ή άντιβασιλεία, καθαιρέ- 
ρέσχσα τάς Δημογεροντίας, κατέστησεν άντ’ αύτών 
άρχάς γυμνάς πάσης άνεξαρτησίας, άνικάνους ν' ά- 
ποφανθώσι καί περί της ελάχιστης ύποθέσεως άνευ τής 
έπεμβάσεως τής διοικητικής αρχή;, καί έφορευούσας 
¿«τεταμένα; περιφερείας, τάς όποια; συνεκρότησε συμ- 
πιλήσασα πόλεις, κώμας καί χωρία, καί καταργήσασα 
προ αιώνων κεκτημένα δικαιώματα· Κ α τά  τό  νέον 
τούτο σύστημα, των δημοτών οι φόροι χωνεύονται 
εΐ; μόνης τής πρωτευούσης τοΟ δήμου τάς άνάγκας 
καί τη ν πολυτέλειαν, ή παιδεία, ή οδοποιία, αί έκ- 
κλησίαι, ή ύγεία τώ ν έν τοίς χωρίοις παραμελοΟνται, 
καί τού αίματος ό φόρο; άπό τούτων κυρίως είσπράτ- 
τε τα ι. Καί όμως, καί περιοδικός καί πάγιος τύπος 
διεσάλπισαν άμιλλώμενοι μέχρι κόρου, ο τι φιλελευ- 
θερώτατοι οϊ νόμοι οί διέποντες τού; δήμου; τής Ελ
λάδος !

Αΐ αύταί κατακρίσεις, καί δριμύτερον μάλιστα, 
έπανελήφθησαν καί δι* άλλο άντικείμενον, τό  τής παι
δείας. Εις τά ;  γεηχά ς  όύηγ/ «(, όπου συγκεφα- 
λαιοΟνται τά  καθήκοντα τώ ν εκτάκτων επιτρόπων, 
καθήκοντα σκοπόν εχοντα τήν θεραπείαν τώ ν  πρώ
τω ν καί κυριωτέρων άναγκών τοϋ λαοΟ, ό Κυβερνή
της έλεγε καί ταΰτα ' α ©έλουν ειδοποιήσει (τήν κυ- 
βέρνησιν) περί τώ ν  ευρισκομένων εΐ; τό  τμήμα σχο
λ ε ίω ν  έάν δεν ύπάρχη κανέν, θέλουν προνοήσει περί 
τώ ν  μέσων τής συστάσεώ; των, άλλά περιοριζόμενοι

5 6 ί

διοικητική: Αρχϊ: ιΰμ ικομ (ν ΐ( . . . άλλ' 3?γ»νχ τ ι :  «ι»ιρικ?„ 
«ρ χ ΐΐ  Sxoy ib Sj.xib. ιύχρτ,οτ»,· ληομονιΐ x f i i o i  Sil οί ίκ- 
ixxroi ιχιτροχοι δ ιτ S io i κυρ »5  διοιχχτχί (δρ · Δ ιέτ. τη : 13 
Ακριλίον 1818). κ ι! δ ιύ τιρ » ότι αΐ δ ιχ ιά ζιι: ίχιί.α ι S il ήαα> 
ϊομιουργικχί Αλλ’ ολ«ς χροβ«ριτχί, (ΐόχρι τ ι ς  ·41»ικϊς βιινι 
. ι . σ ι · ;  ίχχύουαχι. [Ιλή,y τούτου, ουζητώ» (ΐιτχ  T iro ; οχουδΐ: 
τας ίικ τχξιις τχύτχς ϊχ ιτρίχοι την χχριισχγωγλν Spuy άνυ- 
χ χ ρ ιτω ν  λί*[ΐι καρχίοΐγ^χτ-.ς χίριν Sri οί ιχτχχτοι ΐχ.τροχοί 
ουνίτκοοον χκΐ τών όκλογίοον τού: χ«τχλό-[ους. Αλλά ib |ΐί· 
άρΟρ ον ς’ τοϋ «xb 16 λχριλίου «Διοικτ,τικοϋ 4ργ«νιο(ΐοϊι» ά 
X0fX.ve-.ei ρητως οτι, ■ Ιχλίκτορκ ιΐνχι ολοι οί χολίτχι τών 
xomuiv, χιοριών καί χορίοον οί ϊχοντις χληρη τχ 15 ίτχ,ν ib 
Si ζ ',  Siv άνχ ίίιιι ι ί (  τοίις ίχτάκτους ιχιτρόχου: τήν ϊγγρβρήν 
τών ικλογίων ■!; κατάλογον. Παριοτχ χρος τούτοι: ό ουγγρα 
ιριυς τον τ,όχον τή : «κίογΐ,: ώ; νιον τ ι  ούατηυα, *  τοϋλέχι- 
οτον 8·ν &ιιινβαμιζιι S r i ήτο aú:b ib r i ·» :  ίοχύοτ, ib χιριγρα- 
«ρέν ¿λίγα: οιλϋας χρότιρον , 5 i  - S3), χχ\ xpootini S i l  i  να- 
μοΙιτη : ·  ϊχ α χ ιιλ ιϊ μίτχβοίήν βυοττματο: ü : xpb: τήν las 
νοτν,τχ τών ΐκλογιιαν.υ Η τιλιυταίχ αύτΐ) 8 i*îiS *i«io i: ιίναι ά 
λν,ίώ: χιρίιργος- ¿ ιίτι ό νομοΟιτη: ιίχών ·  fot. Si ου S vSpec: 
xpooSiopior, βιτιχώ: τά  ουοτατικά τα ¿χοϊχ χρίχ ιι νά ΐχοοιν 
cl Ακλικτορ·:,· Slv τ.χιίληαιν, «λλ'οϊχον δ,τι καί i  ϊημβκρατι- 
κωιάτα: αρχά: xpeoSejuiy 6« ίλεγι. Συμιρίριι ib άτ».ό<ιοτον 
»!« τά : χολιτιία: ;

Ση.υΐιοοτίον S i l  ίνταΰΐα Sèv ομιλώ χιρί τών μιταρρυθμίοιαιν 
άοαι ijivovio ·1: τά τών Δήμιον zi 1830 ¡τους υιτά τήν ον Λρ- 
γιι Συνίλιυαιν- χιρί τούτνν χιίανόν νά ιϊχω τι 1ν οίχχίιρ τάχιρ, 
άν καί γράφοον τά; χαριργου; ταύια: άναμνοίοιι: οΟτι ουζητώ. 
οΰτι συνηγορώ, οϋτι κχτχκρί«»' διηγούμαι μίνον. Εΐ χοτι δί 
χριχβίτΜ ·ν χνρόδω καί γνώμην, κατά νοΰ» ίχβ νά δώοβ* νύ- 
ξιιι τινχ« ιίι Τόν ίοιορικόν, όςτις ίά ίπιζίλβη τά τη: ίχοχί; 
χιρί ή; γρίγ«· Πολλίκις μία τι: χρχ;ις, ¡ « τη κχί ιύτιλή:, 
δ.χαίι·: κχί ιύχυνιιδήτι·: ιρμηνιυομίνη, ίχχ.ορΟοϊ Ιδίας Ιιγχλ- 
μινας άχ·. ηολλοϊ) ϊ.τικ.ατούοας καί ϊχιξηγιϊ βίαν ¿/άκληρον.

άκριβώς εί; μόνην τήν ανάγκην τής στοιχειώδους δε-
δασκαλίας » .

Τα όλίγα ταΟτα ήρκεσαν νά έζάψωσι τά ς  φλόγας 
τής φιλοπατρίας τώ ν κατακριτών. Ó Κυβερνήτης, ε -  
κραίον, είναι φωτοσβέστης· δεν θέλει παρά μόνα» 
κολυβογράμματα, φοβούμενο; τιφς φιλελευθέρου; ι
δέας τού Δημοσθένους καί τοΟ Πλάτωνος.

Αστεϊον θά ήτο βεβαίως άν μετά τά  αλάνθαστα 
μαθήματα τής πείρας, τά  όποια έδίδαξεν ήμας τρια
κονταετή; περίπου δημόσιος βίος, μ ετά  τά  συνεχή δός 
δ’ είπεΐν καί ολέθρια ολισθήματα είς ά  άσύνετο; διά— 
τα ζ ι ;  τώ ν τής παιδείας έκρήμνισε καί κρημνίζει άθώα 
πλάσματα άνάγκην έχοντα παιδαγωγίας,άστείονλέγω 
θά ήτο άν έπεχειροΟμεν σήμερον νά καταδείξωμεν 
τό  γελοΐον, είμή τ ι  άλλο τής κατηγορίας. Τήν δη
μοτικήν άγωγήν συνιστών ό Κυβερνήτης, δεν συνί- 
σ τα  ύς σκοπόν μόνον καί τέρμα τής όλης έκπαιδεύ- 
σεως, άλλά και ώ ; προπαρασκευήν πρός μετάβασιν 
εις άνωτέραν βαθμίδα. ¡Μωρό; ό άρχιτέκτων ό κ τίζω ν 
οικίαν μεγάλην καί πολυτελή άνευ θεμελίων τοιαύ- 
την όμως μωρίαν δεν είχεν εκείνος. ’Αλλά καί ώς 
τέρμα άν ήτο δυνατόν νά όρίση τήν δημοτικήν έκ- 
παίδευσιν θά έχειροκρότουν τήν πρόνοιαν αυτού’ διότι 
αύτή ου μόνον τό  πρώτον άλλά καί τό  ¡ i¿ r o r  όρ- 
γανον είναι τής διαπλάσεω; τώ ν αισθημάτων καί ι
δεών, ό έπιούσιο; διανοητικός άρτος, ή μόνη άκτίς άν- 
θριοπισμού, ή είσδύουσα είς τάς κατωτέρας τής κοι
νωνίας στιβάδας καί διδάσκουσα έκάστω τά  άληθή 
αυτού χρέη καί τά  αληθή δικαιώματα. Α ΐ ΐδέαι αυ- 
τα ι είναι σήμερον τετριμμέναι, άναγνωρισθεϊσαι και 
παρά τώ ν φιλελευθερωτέρων κυβερνήσεων ώς αναλ
λοίωτοι καί σωτηριώδεις άρχαί· δεν κχθιέρωσεν αϋ- 
τάς μόλις έλθούσα ή άντιβασιλεία, καί βιαιότερον μά
λιστα, άπαιτήσασα νά άναγκάζωνται είς τήν παι
δείαν καί οί δυστροπούντες; Π παιδεία είναι φύσει 
φιλόδοξος. Καί επαινετή μέν ή φιλοδοξία ή  μή ΰπερ- 
πηδώσα τά  έσκαμμένα, άλλά δι* αΰτό τούτο, ίνα μή 
τολμήστι παράβολον τ ι  πήδημα, έχει άνάγκην ρυθ- 
μίσεως καί χαλινοΟ- ρύθμισις δέ καί χαλινός είναι 
ή πρώτη άγωγή, ή διδάσκουσα, ώς είπομεν, καί 
χρέη καί δικαιώματα. Αιωνίως καί κατ* οίκον καί 
δημοσία άναμασσώμεν τά  παραδείγματα τής Α γ 
γλίας καί φθονούμεν τήν χρηστότητα τώ ν ηθών, τήν 
φιλοπατρίαν, τό  παράστημα καί τήν φιλονομίαν τώ ν 
Α γγλω ν  άλλά δεν άρκούσιν ό έπαινος καί ή επιθυ
μία, άπαιτείται καί μίμησις· καί Γνα μιμηθώμεν 
άνάγκη νά μάθωμεν ό τι τώ ν αρετών τούτων πηγή 
καί βάσις καί κρηπίς είναι ή  δημοτική έκπαίδευσις, 
δι’ ήν περιπαθείς καί ανενδότους καταβάλλουσιν ά- 
γώνας καί θυσίας ή τε  δημόσιος καί ή  ιδιωτική ενέρ
γεια τώ ν κατοίκων τής Μεγάλης Βρετανίας (1).

Ε:·ς ταύτα  κ.ατεγίνετο ό Κυβερνήτης ότε άπαι-

(l)T b  χιρ. τ ί :  χ ι ι ΐ ι ί ·:  ζήτηαχ χολλχκις καί διά μχχρώχ
ίχ^χγαχτίύΐτ.υιν iy ιτ. □ a ν δ ώ ρ ψ· «1 χρτγμ,χτιΐιι ί !ί ·ς  
τ ώ ,  κ χ ίη γ τ ,τώ *  ί’ . γ κ χ ί ί ,  Σ τρούκχου  κχ ί <t>ÿi«r‘ " v  * ί ' * ι  ά ξ ι « ι  

( ΐ ι λ ί τ η ς .  Κ χ ί  S¡j.t»i ¿¡Αψιό ι/ λ ·,|κ ι·, β λ ίχ ο , τ ι :  μ χ λ ιο τα  ιΛ τ  

χ α ρ ιλ υ ο ίχ , t i (  δημ οτική ; xpb x í v ih v  χ χ ιδ ι ί « : ,  ι ϊ χ ι τ ι  ÿxgu i·. 

- j i (  tf.( ixxxiSiùie«: « è ? *** pxípil« ¿ « 's i i l i» .
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σίά εΐδησις, ότι ή πανώλης νόσος ενίσκηψεν εις Τ- 
δραν καί Σπέτσας, διέκοψε τά  έργα αυτού.

Ν. Α. 

ÇEnsiat, c v r /χιια .)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.
(Ιυ νίχ . « ι  φνλλάδ. 285 καί 286).

-€βΒ®»-

Ε'.

11 έν όμβιλ οικία άπείχε μίαν λεύγαν άπό Char
tre s  καί ήμίσειαν περίπου άπό τό  υποστατικόν όπου 
κατώκουν οϊ γονείς τής Μαργαρίτας· ή Κ . Λατούρ 
σπανίως ήρχετο είς αυτήν καί πρό πολλών ετών μό - 
νος ό  επιστάτη,ς έφαίνετο. Τό άπροσδόκητον τούτο 
ταξείδιον, αΐ κρύφιαι συνομιλίαι μεταξύ τοΟ νέου καί 
τής μητρός του έκίνουν είς άπορίαν τήν Μαργαρίταν 
καί την άνησύχουν.

Πρό δύο ημερών εί^ε φθάσει ή Κ . Αατούρ, καί όλα 
τά  σκεύη αύτής δεν ειχον έτι# τακτοποιηθή, ότε έφά- 
νησαν είς τήν πεδιάδα δέκα κολοσσοί προχωροΟντες 
έν τά ξε ι· ήσαν δε τά  μέλη τής οικογένειας Πιεδλέ 
άτινα ήρχοντο νά χαιρετίσωσι τή ν κυρίαν. Καί ήμέν 
μήτηρ έφερε κάνυστρον περιέχον οπώρας, οί δε υιοί έ- 
κράτουν άνά μίαν γάστραν με άνθη, καί ό πατήρ έ- 
βάσταζε δύο τρισμεγίστους πέπονας τούς οποίους είχε 
κόψει μόνο; άπό τόν κήπόν του. Η Κ. Λατούρ έδέ- 
χθη τά  δώρα μέ τή ν συνήθη της αγαθότητα, καί 
επειδή είχε προϊδεΐ τήν έπίσκεψιν τώ ν ενοικιαστών, 
έλαβεν άπό έν κιβώτιον οκτώ μ ετα ξω τά  έσωκάοδια 
διά τούς υιούς, μίαν τραχηλιάν διά τήν μητέρα των, 
καί ώραϊον πίλον πλατύγυρον με χρυσήν πόρπην διά 
τόν γέροντα. Μετά τάς άμοιβαίας ευχαριστίας ή 
Μαργαρίτα φαιδρά καί χαίρουσα ήλθε πρός τούς συγ
γενείς της· άφού δε τούς ήναγκαλίσθη όλους κατά 
σειράν, ή άνάδοχός της τήν έπήνεσε γεγωνυία τή  
φωνή, καί τοσούτον εγκωμίασε την γλυκύτητα, τήν 
φρόνησιν, τό πνεύμά της, ώστε αΐ παρειαί τής νέας 
τάς όποιας είχον κοκκινίσει τ ά  φιλήματα, έγειναν 
πολύ πλέον κόκκινοι- ή  γραία Πιεδλέ, ίδούσα πώς η- 
τον ένδεδυμένη ή Μαργαρίτα, ύπέθεσεν ό τι θά ήτον 
ευτυχής, καί τή  είπεν ότι ήτον ωραία.

£χεις δίκαιον, έπρόσθεσεν ό πατήρ.
—  Τωόντι, είπε μία φωνή κλονήσασα έκ βάθρων 

τήν Μαργαρίταν, ή φωνή τού Γάστωνος εισερχομένου.
Év τώ  μεταξύ ήνοίγη ή θύρα, καί έφάνη είς τόν 

άμφιθάλαμον ό μικρός φύλαξ τώ ν κούρκων, ό Πέτρος, 
ό όποιος είχε κλαύσει τόσον πολύ ότε άνεχώρησεν ή 
Μαργαρίτα. Είχεν άκολουθήσει τούς κυρίους του μα- 
κρόθεν, καί μή τολμών νά εϊσέλθη είς τόν θάλαμον, 
έχαιρέτισε με συστολήν μακρόθεν.

—  Ποίον είναι αΰτό τό  μυξιάρικον ; ήρώτησεν ή 
Κ . Λατούρ. έ λ α  έδώ νά μάς είπής καλ’  ημέραν.

0  Πέτρος έχαιρέτισε καί δεύτερον, άλλά δεν κατ- 
επείσθη νά είσέλΟτ)· έγεινε κατχχόχκινος ώς αύγόν 

τού Πάσχα καί έφυγεν ώς πτηνόν.

—  Τωόντι μ’ ευρίσκει εύμορφην; είπε καθ’ έαυτήν 
ή Μαργαρίτα περιερχόμενη μόνη είς τόν κήπον άφοϋ 
άνεχώρησαν ο! συγγενείς της- άλλά τ ί  τόλμην έχουν 
οί νέοι νά λέγουν τοιαύτα πράγματα έμπροσθεν είς 
τούς άνθρώπους ! Αφού έγώ  δεν τολμώ νά τόν ίδώ 
κατά πρόσωπον, πώς αυτός τολμά καί με λέγει φα
νερά πράγματα τά  όποια-δεν ήμπορώ ν’ ακούσω χω 
ρίς νά κοκκινίσω; Η Οά έχη μεγάλην έξιν είς τ ά  
τοιαΟτα, ή θά τά  θεωρή άδιάφορα. Καί όμως νά είττή 
είς μίαν γυναίκα ότι τήν ευρίσκει εΰμοοφην . . .  είναι 
πολύ . . . ομοιάζει ολίγον δήλωσιν αισθημάτων.

Το’ αύτα εϊπούσα έστάθη, καί ήρχισε νά σκέπτεται 
έάν τωόντι ήτο δήλωσις αισθημάτων. Ετυχε τωόντι 
ν’  άκούση άλλοτε περί τοιούτων, άλλά δεν ένόει κα
θαρά τό  πράγμα. Πώ; λέγει τις ότι άγαπά; τούτο δέν 
ήμπόρει νά τό  χωρήση ό νούς της· ύπέθετεν ό τ ι δι’ 
αΰτό θά ύπήρχέ τ ις  ιδιαιτέρα γλώσσα, μυστήριόν τ ι  
γλυκύ άμα δέ καί έπικίνδυνον. Ποτέ της δέν είχεν 
άναγνώσει μυθιστορίαν, έκτός μιας μόνης τήν όποιαν 
είχεν εύρεϊ μ’ έσχισμένα φύλλα εις μίαν άπαθήκην 
τοϋ πατρός της. Επρόκειτο δέ εις αυτήν περί ληστοϋ 
τίνος τής Σικελίας ό όποιος ήοπασε μίαν μοναχήν, καί 
επειδή άπήντησέ τινας λέξεις καί.φράσεις άκατα- 
λήπτους, ύπέθεσεν οτι αύτή ήτον ή γλώσσα τώ ν έ- 
ρώντων. Επειδή όμως είχεν άκούσει άπό τό ν  εφημέ
ριον ό τι αί μυθιστορίαι είναι ψευδείς, επεθύμει νά 
μάθη τήν άλήθειαν άλλά ποιον νά τολμήση νά έ- 

ρωτήστ] ;
Ο θάλαμος τού Γάστωνος εις Ομβίλ δέν ήτον ώ ; είς 

Παρισίους πλησίον είς τόν ίδικόν της. Καθ’ ημέραν, 
τήν πέμπτην ώραν τής αύγής, έσήμαινεν άσθενώς ό 
κώδων τού κυνηγίου πλησίον τού παραθύρου του. Καί 
ό μέν Γάστων έσηκόνετο καί έπήγάινεν είς τό  κυνή- 
γιον, εκείνη δέ τό ν  έβλεπεν άπαρατήρητος διά τού πα 
ραθύρου άναχωροϋντα έφιππον μέ τούς σκύλους του, 
κρατοϋντα τό  τουφέκιόν του καί γινόμενον άφαντον 
έντός τής ομίχλης. Τον παρηκολούθει δέ μακρόθεν με 
τό  βλέμμα, ώς άν ήτον αιχμάλωτος τής όποιας 6 έ -  
ραστής άνεχώρει εις Παλαιστίνην. Ενίοτε ό Γάστων 
έπήδα έφιππος φράκτας, και ή Μαργαρίτα άνεστένα- 

: ζεν άπό τόν φόβον της, διότι ένόμιζεν ό τι οί κυνηγοί 
διέτρεχον μεγάλους κινδύνους, ό τ ε  δέ τό  έσπέρας έ- 
πανήρχετο κατασκονισμένος, τόν παρετήρει άπό κε
φαλής μέχρι ποδών διά νά βεβαιωθή μήπως ητο πλη
γωμένος* ύπέθετεν ό τι έπέστρεφεν άπό μεγάλην μά
χην. Καί 8τε τόν έβλεπεν άνασύροντα άπό τό  δισάκ- 
κιόν του τόν λαγωόν ή  ζεϋ-ρς περδίκων καί άποθέ- 
τοντα  αύτά είς τήν τράπεζαν, ένόμιζεν ό τι έβλεπε 
πολεμιστήν έπανερχόμενον καί φέροντα λάφυρα.

ό ,τ ι  δέ έφοβεϊτο έγεινε μίαν ημέραν ό Γάστων πη- 
δών ένα φράκτην έπεσε μεταξύ βάτων καίέτσουγ- 
κρανίσθη ολίγον. Το άσήμαντον όμως τούτο συμβε- 
βηκός πόσον έτάραξε τήν ταλαίπωρον Μαργαρίταν ! 
παρ’ ολίγον έλειποθύμει. Τήν ζωήν της θά έδιδεν άν 
ή το δυνατόν νά σφογγίση τό  ολίγον αιμα τό  όποιον 
έρ^εεν άπό τή ν δεξιάν τού Γάστωνο; ! Εβαλεν είς τό  
θυλάκιόν της τό  ώραιότερόν της κεντημένον μανδύλιον 
καί έπερίμενεν άνυπομόνως περίστασίν τινα  διά νά
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τό  παρουσίαση άνελπίστως διά νά δέση ό Γάστων 
ολίγον την χεΐρά του- άλλά δέν έλαβεν αύτήν την 
παρηγοριάν. 0  άσπλαγχνος ! . . . ένώ έδείπνει, έτρε- 
ξεν ολίγον αίμα άπό την πληγήν του- και ή μέν Μαρ
γαρίτα έπρόσφερε τό μανδύλιόν της, άλλ’ αύτός τό 
άπεποιήθη καί έτΰλιςε την χεΐρά του με χειρόμακ- 
τρον. Τοσούτον δε έλυπήθη ή Μαργαρίτα ώστε ¿γέ
μισαν δάκρυα οί οφθαλμοί της.

Εφρόνει ομως ότι ό Γάστων δέν κατεφρόνει τήν 
κλίσιν της, άλλ’ οτι μόνον τήν ήγνόει. Τ ί νά κάμη 
λοιπόν; καί ποτέ μέν ήδημόνει, ποτέ δέ έπραΰνετο 
καί πολλάκις τά  πλέον άδιάφορα περιστατικά έγί- 
νοντο αίτια χαράς ή λύπης. Μία λέξις ευνοϊκή τού 
Γάστωνος, εν βλέμμα μόνον τήν κατέσταινεν ευτυχή 
έπί ολόκληρον ημέραν. Εάν δέ έπέρα άπό τήν αίθου
σαν χωρίς νά γυρίση νά τήν ίδή, έάν τό  έσπε'ρας ά- 
νεχώρει χωρίς κατά τή ν συνήθειαν νά τήν καληνυ- 
κτίσω> διήνυεν ολόκληρον τήν νύκτα συλλογιζομένη 
εις τ ί  άρα επταισεν. Εάν ποτε έκάθητο κατά τύχην 
πλησίον της καί έπήνει τό  κέντημά της, ήκτινοβό- 
λει άπό τήν χαράν της· έάν δέ οτε έγεύοντο άπεποι- 
εΐτο νά φάγνι άπό τό  φαγητόν τό  όποιον αύτή τώ  έ- 
πρόσφερεν, ΰπέθετεν άμέσως ό τι δέν τήν ένοστιμεύετο.

Αλλοτε πάλιν ήρχοντο ήμέραι καθ’ άς έλεεινολό- 
γει τόν εαυτόν της, άμφιβάλλουσα διά τό  κάλλος της 
καί νομίζουσα ότι είναι άσχημος. Αλλ ’ ήρχοντο καί 
στιγμαί κατά  τάς όποιας ή γυναικεία υπερηφάνεια 
συνεταράσσετο, καί ίσταμένη προ τού καθρέπτου της 
άνεσήκωνε τούς ώμους ένθυμουμένη τήν αδιαφορίαν 
τοΟ Γάστωνος. Από τόν θυμόν καί τήν άπελπισίαν 
της έζάρωνε τή ν τραχηλιάν καί κατεβίβαζε τόν πί
λον είς τούς οφθαλμούς της. Αίφνης έφόρει τά  καλή- 
τερά της ένδύματα καί παρουσιάζετο λαμπρά καί 
ώραία ώς νά διεμαρτύρετο κατά  τής αδικίας τής 
τύχης.

Σημειωτέον έντοσούτω ό τι ή Μαργαρίτα δέν είχε 
λησμονήσει τάς άρχαίας έξεις της· ότε ό Γάστων ήτο 
εις το  κυνηγιον, αϋτή έπέρα ώρας ολοκλήρους είς 
τόν κήπον ήξευρε καί νά ποτίζω καί νά σκάπτω, και 
πολλάκις έδωκε συμβουλάς είς τόν κηπουρόν, ό  κή
πος εκειτο έμπροσθεν τής οικίας καί περιειχεν άνα- 
μ ίζ καί άνθη καί οπώρας καί λάχανα, ίΐ Μαργαρίτα 
ήγάπα προ πάντων έν μέρος είς τό  όποιον ήσαν ώ- 
ραιόταται ροδακινέαι, καί τό  ¿περιποιείτο παραπο- 
λύ· μόνη έκοπτε καθ’ ημέραν με οικονομίαν ολίγα 
ροδάκινα διά τή ν τράπεζαν.

Μεταξύ τώ ν άλλων ροδάκινων ύπήρχε καί εν πολύ 
μεγαλύτερο·/ τό  όποιον δέν άπεφάσισε ποτέ νά τό 
κόψω, διότι ήτο τόσον ώραΐονκαί τόσον κόκκινον, ώσ
τ ε  ένόμιζεν ότι θά εκαμνεν ιεροσυλίαν. Οσάκις έ
πέρα πλησίον άπό αΰτό έστέκετο καί τό  έθαύμαζεν, 
καί παρήγγειλε τόν κηπουρόν νά μή τύχω καί άφίσχι 
νά τό  έγγίσω κανείς, διότι θά τόν έπέπληττε καί 
αύτή καί ή άναδοχός της. Μίαν τώ ν ημερών, περί 
τήν δύσιν τού ήλιου, ό Γάστων έπιστρέφων άπό τό 
κυνηγιον διήλθε διά τού κήπου, καί έπειδή ήτο διψα- 
σμένος, ήπλωσε τήν χεΐρα καί έκοψε κατά τύχην τό  
περισπούδαστο·/ ροδάκινο/, τό  όποιον έδάγκασεν άμέ
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σως· ή Μαργαρίτα ποτίζουσά τινα  άνθη έχει πλησίον 
έτρεξεν ευθύς· άλλ’ έπειδή ό νέος. δέν τήν είδεν έξη- 
κολούθησε τόν δρόμον του. Αφού έδάγκασεν απαξ ή 
δίς τό  ροδάκινον τό  ερριψεν χαί εΐσήλθεν είς τή ν οικίαν 
ή Μαργαρίτα είχεν ίδεϊ ό τι τό  ροδάκινό·/ της έλειπεν 
καί ή αδιαφορία μέ τήν οποίαν τό  ερριψεν ό Γάστων 
κατά γης τή  ¿προξένησε παράδόξον αίσθημα. Καί 
έλυπήθη καί έχάρη συγχρόνως, άναλογιζομένη ό τ ιό  
Γάστων θά ήτο πολλά διψασμένος ένεκα τού τόσου 
καύσωνος, καί δ τι θά έδροσίσθη. Επήρε τό  ¡Ροδάκινο·/ 
καί άφού έφύσησε τή ν κόνιν, έφαγε τό  έπίλοιπον.

Ζητώ  συγγνώμην άπό τόν άναγνώστην διά τά  παι
δαριώδη ταύτα τά  όποια διηγούμαι- άλλά τ ί  άλλα 
νά διηγηθώ άφού ή ήρωίς μου είναι παιδίον ; έ ν  τού
τω  ή Κ . Αατούρ προσκληθεΐσα είς γεύμα άπό γ ε ί
τονας τινας παρέλαβε καί τόν υιόν καί τήν βαπτιστι- 
κήν της· καί έπειδή εμεινεν άρκετά άργά είς τήν ξέ- 
νην οικίαν, ότε έπέστρεφεν ήτο σκότος, ή  μέν Μαργα
ρίτα καί ή άνάδοχός της έκάθηντο είς τό  ένδότερον 
τής άμάξης, ό δέ Γάστων είς τ ό  άντικρύ, καί έπειδή 
ήτο μόνος έξηπλώθη" καί τό μέν φώς τής σελήνης 
ήτο λαμπρόν· άλλ’ έντός τού οχήματος έπεκράτει 
σκότος, καί ενίοτε μόνον \ίσέδυόν τινες άκτΐνες· ή συν
ομιλία ένεκροΰτο, καί μετά τό  καλόν γεύμα καί τόν 
κόπον, τό  σκότος καί ή κίνησις τού οχήματος έφε- 
ρον ύπνον. Η Κ. Αατούρ άπεκοιμήθη πρώτη, καί ά- 
ποκοιμωμενη έβαλε τούς πόδας της είς τό  άντικρύ 
μέρος, χωρίς νά ένθυμηθή ότι έστενοχώρει τόν υιόν 
της. έπειδή δέ ό άήρ ήτο δροσερός, καί ή άνάδοχος 
καί ή βαπτιστική ήσαν σκεπασμέναι μέ πλατύν μαν
δύαν· ή Μαργαρίτα δέν έσάλευεν άν καί ήτον έξυ 
πνος· ήτον όμως καί άνυπόμονος νά μάθω έάν ό Γά 
στων έκοιμάτο· ένόμιζεν ό τι έπειδή αύτή είχε τούς 
οφθαλμούς άνοικτούς, έπρεπε νά τούς έχω καί αυτός* 
άλλά πώς νά τό πληροφορηθή ; Ναι μέν ότε είσήρ- 
χετο ολίγον φώς είς τήν άμαξαν έβηχεν ολίγον, άλλ’ 
αύτός έκειτο άκίνητος, καί αύτή δέν έτόλμα νά ο 
μιλήσω ν“  (Α ·̂ν έξυπνίσω τήν άνάδοχόν της. Α λ 
λοτε πάλιν βλέπουσα έκτος τής άμάξης, παρεδίδετο 
εις όνειρα τόσον τερπνά, ώ στε μικρόν κατά μικρόν 
άπεκοιμήθη, καί άκουσίως έπραξεν ό,τι καί ή Κ. Λα- 
τούρ, έτεινε δηλαδή τόν πόδα πρός τά  άντικρύ· άλλ’ 
έννοήσασα καθ’ υπνους ότι έπραξεν άτοπον, άπέσυρεν 
αύτόν, καί ήρχισε νά ανησυχώ μήπως ένόησεν ό Γά
στων. * Με ένόησεν αράγε ; έλεγε καθ’ έαυτήν, κοι
μάται ή προσποιείται ; έά ν ένόησε διά τ ί  δέν έκινή- 
θη, καί άν έκοιμάτο διά τ ί  δέν έξύπνησεν ; ίσως μέ 
καταφρονεί καί διά τούτο δέν^κατεδέχθη νά δείξω, 
ό τι ή^θάνθη τόν πόδα μου- ίσως εύχαριστήθη καί έλ- 
π ίζω  ό τι θά έπαναληφθή τό  κίνημα, ή ίσως νομίζει 
ό τι κοιμώμαι. »

Τοιαύτα καί άλλα παρόμοια άναλογιζομένη άπηλ- 
π ίζετο  διά τό  άκούσιον κίνημά της. α έάν μ’ ένόη
σεν, έλεγε, τ ί  ιδέαν θά λάβη δι* έμέ ; είς ποιαν θέσιν 
ά  εύρίσκεται δέν θά τολμώ νά τόν ίδώ πλέον. Θά νο- 
ασΥ) ότι τό  έκαμα έπίτηδες, θά μέ περιγελάση, θά 
τό  είπή, ώς συνειθίζουν οϊ νέοι, είς όλον τόν κόσμον, 
ίσως καί είς τήν άνάδοχόν μου· καί τό τε  τ ί  νά γείνω; »
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Πολλήν ώραν έσκέπτετο τ ί  νά κάμω" νά γράψω 
προς τόν Γάστωνα, νά τόν βεβαιώσω άκουσίως 
έφέρθη άτόπως, καί νά ζητήσω συγχώρησιν ; α έάν 
όμως δέν κοιμάται; Εάν ΰπωπτεύθη τή ν κλίσιν μου ; 
Εάν μ’ έμάντευσεν ; έάν έλθω αΰριον πρώτος νά μέ 
άναφέρω τό άκούσιον συμβάν ; Εάν μέ είπή ό τι έχει 
καί αύτός κλίσιν ; Εάν . . . .  η

Π αμαξα έστάθη έν τώ  μεταξύ τούτω, καί ό Γά
στω ν όστις έκοιμάτο βαθύτατα έξύπνησε, καί τόσον 
ήτο βεβαρημένος ώστε δέν ήξευρε πού εύρίσκετο. 
Επείσθη λοιπόν ή Μαργαρίτα ό τι καί τά  όνειρα καί οί 
φόβοι της ήσαν μάταια, καί ότε ό νέος τήν έβοήθησε 
διά νά καταβώ, ένόησε καθαρώτατα ότι έταξείδευσε 
μόνη.

ΣΤ'.

Αύο απροσδόκητα περιστατικά, τό μέν γελοΐον τό 
δέ σπουδαΐον, συνέβησαν σχεδόν ταυτοχρόνως· ό Γά
στων εύρίσκετο τινα πρωίαν είς τήν αύλήν δοκιμάζων 
νέον ίππον, ότε παιδίον βακένδυτονκαί σχεδόν γυμνόν 
ήλθε καί έστάθη απέναντι του. Τό παιδίον τούτο ήτο 
ό Πέτρος, ό φόλαξ τώ ν κούρκων. Ó Γάστων δέν τό  ά- 
νεγνώρισε, καί νομίζων ότι έζήτει έλεημοσύνην ερριψέ 
τινα  λεπτά  εις τόν πΐλόν τον· Ó δέ Πέτρος τά  μέν 
λεπτά έβαλεν εις τό  θυλάκιόν του, άντί όμως νά απο
μακρυνθώ έδραμε κατόπιν τού ίππέως καί έστάθη πά
λιν άπέναντί του. Ο Γάστων έφώναξε δίς καί τρις νά 
παραμερίσω, εις μάτην όμως διότι ό Πέτρος τόν πα- 
ρηκολούθει κατόπιν καί έστέκετο έμπροσθεν του.

—  Τί θέλεις, ανόητε; ήρώτησεν ό νέος έπί τέλους, 
μην έχη,; όρεξιν νά σέ πατήσω τό  άλογόν μου;

—  Κύριε, άπεκρίθη ό Πέτρος, έπιθυμώ νά μέ πά
ρετε υπηρέτην σας.

—  έδικόν μου;
—  Ναι, Κύριε-
—  έδικόν μου ! καί διά τ ί  μέ ζη τείς αυτό ς
—  Διά νά γίνω υπηρέτης σας.
—  Δεν έχω άνάγκην- ποϊος σέ είπεν ότι θέλω υ

πηρέτην ;
—  Κανείς.
—  Λοιπόν τ ί  ζητείς τό τε  ;
—  Ζητώ νά γίνω υπηρέτης σας.
—  Είσαι τρελλος ;
—  Οχι, Κύριε, δέν είμαι.
—  Ελα λοιπόν, ώρα σου καλή.
Ó Γάστων τώ  έρριψε καί άλλα χρήματα καί έξη- 

κολούθησε τόν δρόμον του’ ό δέ Πέτρος καθήσας είς 
τήν αυλήν έκλαιεν ή Μαργαρίτα διελθούσα τήν ώραν 
εκείνην καί ίδοΟσα αύτόν κλαίοντα τόν ήρώτησε'

—  Τ ί έχεις ; Πέτρε μου, τ ί  σέ συνέβη ;
Καί κατά πρώτον μέν δέν άπεκρίθηή Πέτρος, μετ’ 

ολίγον όμως είπεν όλοφυρόμενος·
—  ήθελα νά γίνω ύπηρέτης τού κυρίου έκείνου, 

πλήν δέν μέ θέλει.
Είδε κ’ έπαθεν ή Μαργαρίτα έως οτου νά έννοήσω 

καλά τ ί  έπεθύμει· άφού άνεχώρησεν άπό τό  υποστα
τικόν ή Μαργαρίτα, ό Πέτρος έλυπεΐτο ό τι δέν τήν 
έβλεπε, καί κλαίων διηγήθη εις αύτήν τ ί  έπασ^εν ή 
Μαργαρίτα έγέλα καί συγχρόνως τόν έλυπεΐτο. Ο τα 

λαίπωρος Πέτρος διά νά έκφράσνι τήν λύπην του έλε- 
γεν έν ταϋτώ  ότι είναι άφωσιωμένος είς τήν Μαργα
ρίταν, ό τι έπαλαιώθησαν τά  σανδάλια του,'οτι ζή  με
μονωμένος, ότι έψόφησεν ένας κούρκος του καί τά  
παρόμοια. Επρόσθεσεν έπί τέλους ότι μή δυνάμενος 
νά υποφέρω τήν λύπην, άπεφάσισε νά έλθω ε '·? όμβίλ, 
καί νά ζητήσω Τε ν̂ω ύπηρέτης ή ιπποκόμος τού 
Γάστωνος. Οκτώ ημέρας έσκέπτετο έως ου άποφα- 
σίσω τ ί  νά κάμη· έλεγε δέ ότι έπροτίμα ν’  άποθάνη 
παρά νά έπιστρέψω·

—  Επειδή, είπεν έπί τέλους, δέν θέλει ό κύριος 
έκεΐνος νά μ’ έπάρω, καί έπειδή δέν ήμπορώ νά μείνω 
κοντά του όπως είσθε σεΐς είς τήν Κ . Αατούρ, θ’ ά- 
ποθάνω άπό τήν πείναν.

Δέν είναι άνάγκη νά προσθέσωμεν ο τι τά  τελευ
τα ία  ταύτα λόγια συνώδευσε κατακλυσμός δακρύων.

0  Μαργαρίτα τήν έπαρηγόρησεν όσον τό  δυνατόν, 
καί λαβοΰσα αύτόν άπό τήν χεΐρα, τόν έφερεν είς τήν 
οικίαν. Καί ένόσω νά έλθω ό καιρός ν’  άποφασίσω ν’ 
άποθάνω άπό τήν πείναν, τώ  έδωκε νά φάγω ψωμίον, 
χοιρομήριον καί όπωρικά. 0  δέ Πέτρος, καί το ι κλαίων 
άκόμη, έφαγε μέ άρίστην όρεξιν καί έβλεπε μ’ όχι 
όλιγωτέραν τήν Μαργαρίταν. Αϋτή δέ τώ  είπεν ότι 
διά νά λάβω τις  θέσιν παρά τίνος, πρέπει πρώτον νά 
ύπάρχω μία κενή, καί τώ  ύπεσχέθη ότι θέλει φροντί
σει αμα κενωθείσης τοιαύτης νά τήν ζητήσω δι’ αύ
τόν. Τον ευχαρίστησε διά τήν πρός αύτήν καλήν του 
•προαίρεση' τόν έβεβαίωσεν ότι τόν ήγάπα έπίσης· 
έσφόγγισε τά  δάκρυά του, έφίλησε μέ ήθος μη
τρικόν τό  μέτωπόν του καί τόν κατέπεισε νά έπι
στρέψω· αύτός δέ πεισθείς έχωσεν είς τά  θυλάκιά του 
τά  λείψανα τού γεύματός του, καθώς καί ε ξ  δραχμάς 
τάς όποιας έδωκεν αύτώ ή Μαργαρίτα διά ν’  άγορά- 
σω έσωκάρδιον καί σανδάλια. Οδτω λοιπόν παρηγο- 
ρηθείς, έλαβε τήν δεξιάν τής νέας, έκόλλησεν έπ’ αυ
τής τά  χείλη του καί είπε μέ φωνήν τεταραγμένην

—  έχ ε  υγείαν, Κ. Μαργαρίτα.

Ενώ δέ άνεχώρει βραδυπατών ή Μαργαρίτα παρε- 
τήρησεν ό τι είχεν αρχίσει νά μεγαλόνω- ένθυμήθη ότι 
εν μόνον έτος ήτο νεώτερός της, καί εστοχάσθη ότι 
δέν έπρεπε πλέον νά τόν φιλήσω·

Τήν επιούσαν είδεν ό τι ό Γάστων παρά τό  σύνη- 
θες δέν έξήλθεν είςτό κυνηγιον, καί ότι ήτο ένδεδυμέ- 
νος κομψότερον τής προτεραίας. Μετά το  γεύμα, δη
λαδή τήν τετάρτην ώραν, ό νέος έσυντρόφευσε τήν μη
τέρα του καί κατέβησαν καί οί δύο είς τήν αύλήν ώ · 
μίλουν δέ μέ φωνή? χαμηλήν καί έφαίνοντο άνήσυχοι. 
Η δέ Μαργαρίτα μείνασα μόνη είς τήν αίθουσαν, ε- 
βλεπεν έναγώνιος άπό τό  παράθυρον. Εν τώ  μεταξύ 
τούτω ήλθεν όχημα. 0  Γάστων τρέξας ήνοιξε τήν θυ
ρίδα. Κ α τά  πρώτον κατέβη γραΐά τις, καί μ ετ’ αύτήν 
νέα δεκαεννέα περίπου έτώ ν κομψότατα ένδεδυμένη 
καί ώραιοτάτη. Από τήν ύποδοχήντήν οποίαν έκαμαν 
είς τάς κυρίας αύτάς, ή Μαργαρίτα ένόησεν ότι δέν 
ήσαν μόνον έγκριτοι, άλλά καί συγγενείς. Τά δύο 
καλήτερα δωμάτια τής οικίας ήτοιμάσθησαν δι’ αύ
τάς. Ο τε δέ είσήλθον είς τήν αίθουσαν ή Κ. Αατούρ 
είπε κρυφίως είς τήν Μαργαρίταν ν’ αναχωρήσω- ή Μ* ρ-
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γαρίτα άνεχώρησε λυπημένη χα· φρονούσα ό τ ι  ή πα
ρουσία τω ν  δύο εκείνων κυριών δεν ήτο καλός οιωνός 
εις αύτήν.

Την επιούσαν έδίσταζε να καταβή εις το  πρόγευμα, 
άλλ’ ή άνάδοχός της έλθούσα μόνη τη ν παρέλαβε καί 
την παρουσίασεν εις τάς κυρίας Βερσέλ. Οΰτω ώνο- 
μάζοντο αί δύο ξέναι. Ο τε έλθών εις τό  έστιατώριον 
ή Μαργαρίτα παρετήρησεν οτι η παρά τόν Γάστονα 
Οέσις όπου έκάθητο πάντοτε ήτο προητοιμασμένη δι’ 
άλλον, έχάθησε σιωπηλή καί περίλυπος εις άλ
λην Οέσιν. Εις δε την ¡δικήν της έκάθησεν ή νέα 
Βερσέλ, τη ν οποίαν έβλεπε συχνά πυκνά ό γείτων 
της. Η Μαργαρίτα δεν έπρόφερεν ούτε λέξιν καθ' δλον 
τό  γεύμα- έπρόσφερε μόνον εις όλους φαγητόν άπό τό  
προ αυτής κείμενον, ότε δέ έπρόσφερε καί εις τόν Γά- 
στωνα, αύτός έιράνη ότι ούτε την είδε. Μ ετά τό  πρό
γευμα περιήλθεν εις τόν κήπον, καί μετά πίνας γύ
ρους ή μεν Κ . Λατοΰρ έστηοίχθη εις τόν βραχίονα 
τής γραίας φίλης της, ή  δέ νέα Βερσέλ εις τόν τοΟ 
Γάστονος- ή  δέ Μαργαρίτα μείνασα μόνη, έβάδι- 
ζεν όπισθεν τω ν άλλων. Καί έπειδή κανείς δέν την 
ενθυμείτο· έπέστρεψεν εις τη ν οικίαν. Εις τό  γεΟμα έ
φεραν φροντινιάνειον οίνον καί επειδή έτηρει ή Κ. 
Λατούρ ολας τάς παλαιάς συνήθειας έπροσκάλεσε τούς 
συνεστιάτορας εις πρόποσιν όλοι την έμιμήθησαν, 
πλήν τής Μαργαρίτας ήτις ήπόρει τ ί  νά πράξη. Εσή- 
κωσεν όμως ολίγον τό  ποτήριόν της, έλπίζουσα ότι 
Οά την ένθαρρύνωσι* κανείς όμως δέν έπρόσεζε, καί 
ούτω ήναγκάσθη νά βάλη πάλιν κάτω τό  ποτήριον 
χωρίς νά πίη τ ό  περιεχόμενον.

—  Κρΐμα, είπε μετά τό  γεΟμα ή γραία Κ . Βερ
σέλ, ότι δεν έχομεν καί πέμπτον διά νά παίζωμεν 
•xovirtlAtor.

11 Μαργαρίτα, καθημένη εις τινα  γωνίαν δέν έ- 
τόλμησε νά είπη ό τ ι έγνώριζε τό  παιγνίδιον τοΟτο. 
Επαιξαν λοιπόν β ίο τ.

Τό έσπέρας παρεκάλεσαν τήν νέαν Βερσέλ νά τρα- 
γωδήση· αύτή δέ μετά πολλάς παρακλήσεις κατεπεί - 
σθη τέλος πάντων καί έτραγώδησε μέ άνθηράν φωνήν 
μικρόν ασμα φαιδρότατον. Η Μαργαρίτα τό  ήκουε 
καί έστέναζε, διότι ενθυμήθη τήν πατρικήν της οι
κίαν οπου έτραγώδει πάντοτε τό  εσπέρας· ότε δέ ήλ- 
Οεν ή ώρα τού δπνου, ήλθεν εις τόν κοιτώνά της, καί 
είδεν οτι είχον άφαιρέσει δύο ωραία έπιπλα τά  όποια 
ύπερηγάπα. Εμισοάνοιζε τρέμουσα τό  παοάθυρόν της 
διά νά παρατηρήση άν ήτο φώς εις τόν κοιτώνα τοΟ 
Γάστονος, άλλά δέν είδεν. ό  Γάστων είχε κλείσει 
τά  εξώφυλλα τω ν παραθύρων. Επλαγίασε λοιπόν πε
ρίλυπος καί δέν έκοιμήθη δι’ όλης τής νυκτός.

Διά ποίαν αρα αιτίαν ήλθον αί δύο ζέναι, καί πό
σον καιρόν θά έμενον ; Ιδού τ ί  δεν έδύνατο νά έννοή- 
ση η Μαργαρίτα’ πρόδηλον μόνον ήτον ότι ή έλευσίς 
τω ν σχέσιν είχε μέ τάς κούφιας ομιλίας τής άναδό- 
χόυ καί τοΰ υίοΟ της. Καί δέν έμάντευε μέν τό  μυ
στήριον, ησθανετο ομω; ό τι όποιονδήποτε καί άν ήτο 
θά κατέστρεφε τή ν ευτυχίαν της. Κ α τ ' άρχάς ύπεθε- 
σεν οτι αί νεοελθοΟσαι ήσαν συγγένισσκί τ ω ν  άλ.λ' ότε 
ειδεν ό τι έφέροντο μέ πολλήν μέν φιλίαν προς αύτάς,

αμα δέ καί μέ πολλήν ευγένειαν, ενόησεν ότι ήσαν 
ξέναι. ό τ ε  ΰπήγον κα τά  πρώτον εις τόν περίπατον ή 
Λ. Λατούρ έφρόντισε νά δείξη εις τήν μητέρα έως πού 
έξετείνετο ό τοίχος τοΟ υποστατικού, καί τή  άνέ- 
φερε περί τώ ν  προϊόντων καί τής άξίας αυτού, ίσως 
έπρόκειτο νά πωληθή· καί τό τε  τ ί  θά έγίνετο ή  οι
κογένεια τής Μαργαρίτας ; Θά τούς έκράτει τάχα  ό 
νέος άγοραστής; άλλά ποίαν άνάγκην είχεν ή Κ. 
Λατούρ νά πωλήση μίαν οικίαν εις ήν έγεννήθη, καί 
τή ν όποιαν, ώς έφαίνετο, ήγάπα ό υιός της, ενώ 
είχε τόσην μεγάλην περιουσίαν; Α ί  ξέναι ήρχοντο 
άπό τούς Παρισίους καί άκαταπαύστως ώμίλουν δι* 
αύτούς· έφαίνετο λοιπόν ό τ ι δέν είχον πολλήν διάθε- 
σιν νά ζήσωσιν εις τή ν εξοχήν ή Κ . Βερσέλ είχε 
πολλάκις είπεϊ ό τι έβλεπε τή ν αυτοκρατόρισσαν, ό τι 
τήν συνώδευεν εις τάς έκδρομάς της καί ό τι ευνοείτο 
άπό αύτήν. Πιθανόν νά ήθελεν ό Γάστων νά προβι. 
βασθή, καί τούτου δοθέντος αί τόσαι περιποιήσεις ή
σαν ευεξήγητοι. Κ α ί τοιαύτα μέν έσυμπέραινεν ή 
Μαργαρίτα’ άλλά καί αύτή ήγνόει διά τ ί  δέν τή ν 
εύχαρίστουν οι συμπερασμοί της- ή καοδία της δέν 
συγκατετίθετο εις τό  νά τήν έπιτρέψη νά άποδώ- 
ση τήν έπίσκεψιν καί τάς περιποιήσεις εις τήν άληθι- 
νήν αιτίαν.

Δύο ύπηρέται έφερον μετά πολλού κόπου μέγα καί 
βαρύ ξύλινον κιβώτιον εις τό  δωμάτιον τού Κ. Βερ
σέλ. Καί μετά μικρόν ή Μαργαρίτα ήκουσεν ήχον 
κυμβάλου. Πρώτον τό τ ε  προσέβαλε τή ν ακοήν της 
τοιαύτη μελωδία· δέν έγνώριζε δέ είμή μόνους τούς 
χορούς τοΰ χωρίου της. Εστάθη άρα πλήρης θαυμα
σμού. Η Κ. Βερσέλ έπαιξε κα τ’ άρχάς 6άΛς, καί μετά 
ταΰτα έτραγώδησεν ή δέ Μαργαρίτα έπλησίασε μ ι 
προσοχήν εις τήν θύραν διά νά άκούη καλήτερα. Το 
ασμα ήτον ιταλικόν, καί ή γλυκύτης τής άγνώστου 
ταύτης γλώσσης έθελξεν αύτήν πλέον καί τής άρμο- 
νίας τού οργάνου. Ποία άρα νά ήτον ή ωραία έκείνη 
κόρη ή  όποία έπρόφερε λέξεις τόσον μυστηριώδεις μέ 
φωνήν τοσούτον θαυμαστήν ; άπό τήν περιέργειάν 
της ή Μαργαρίτα έχαμήλ.ωσεν, έσφόγγισε τούς ο
φθαλμούς της έντός τώ ν όποιων έκυκλοφόρουν είσέτι 
δάκρυα, καί παρετήρησεν άπό τή ν  τρύπαν τής κλει
δαριάς. Είδε δέ τήν Κ. Βερσέλ ήμίγυμνον, μέ βρα
χίονας γυμνούς, μέ κόμην άτακτον, μέ χείλη ήμί- 
κλειστα καί μέ οφθαλμούς υψωμένους πρός ουρανόν, 
καί ένόμισεν ότι είδεν άγγελον ποτέ δέν είχε θαυμά
σει γυναίκα ώραιοτέραν. Απεμακρύνθη βραδυπατούσα, 
έκθαμβος μέν άλλά καί περίλυπος, μή δυναμένη νά 
έννοήση διά τ ί  έπασχεν ή καρδία της. Ενώ δέ κατέ- 
βαινεν έπανέλαβε πολλάκις μέ φώνήν πάλλουσαν 

—  Παναγία μου’ τ ί  ώραία νέα I

(  "Ε π ιζα  ι τ ό  τ ε . έ υ ς  .)

Σ Ι Ν Ι Κ Α -
-ttO S »-

Ή  λ έζι; Μ  α ν δ α ρ I ν ο ς δέν είναι, ώς cí 
πολλοί νομίζουσι, σινική άλλά πορτουγαλλικ r# 
παραγομένη έκ τοΰ mandare ήτοι διοικών ών ό-

■νόμασαν δέ ουτω κατ’ άρχάς οί μετά τών Σινών 
συγκοινωνήσαντεςΙΊορτουγάλλοι τους άρχοντας, 
τούς κατέχοντας τάς άρχάς έν τώ  ούρανίω κρα
τεί καί μάλιστα τάς διχαστικάς.

Οί μανδαρίνοι διαιρούνται εις δυο, εις στρα
τιωτικούς καί εις πολιτικούς· δέν διορίζεται δέ 
κανείς μανδαρίνος, έάν πρώτον δέν ύχσβληθή 
εις έξετάσεις καί άποδείξτρ οτι εξεπαιδεύθη καλ- 
λιεργήσας τον νοΰν. Θεσμός θαυμάσιος, άξιος 
νά παραδειγματίσω καί έθνη έξ εκείνων τά  ό
ποια ονομάζονται πεπολιτισμένα.

Ό  αύτοκράτωρ δέν έχει τήν εξουσίαν νά έκ-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

πειδή ό άοιθμος αύτος δέν είναι κατώτερος τών 
πεντακοσίων χιλιάδων, ύποθέτομεν ότι ή Αώ
του έπουρανία Μεγαλειοτης δέν είναι πολλά α
ξιολύπητος.

Μετά την τάξιν τών μανδαρίνων έρχεται ή 
τών γεωργών, καί μετά ταύτην ή τών έμπο
ρων καί βιομηχάνων.

Τρεις θρησκεϊαι έπικρατοΰσιν εις τήν Σ ινι
κήν ή τοΰ Κομοουκίου, ή τοΰ Ταο-τσέ ή τοΰ 
λ  ο γ ικ  ο ΰ, συγγραφεϊσα μέν εξακόσια έτη προ  

Χρίστου υπό τοΰ φιλοσόφου Λαο-Τσέυ, παρεκ-
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λ εγη  τούς υπουργούς αύτοΰ είμή μεταξύ τώ ν τραπεϊσα όμως μετά ταΰτα εις πολυθεϊσμόν, 
μανδαρίνων. Ίσ ω ς  ήθελε τις ελεεινολογήσει καί ή βουδδική ή τοΰ Φό, γνωστοτέρα εις τήν 
τόν ουράνιον έκεΐνον ηγεμόνα ότι, εΐ καί άπόλυ- < Ευρώπην, διότι είνει ή έπικρατεστέρα τώ ν θρη- 
τος, βιάζεται όμως νά περιορίζω τήν έκλογήν σκειών της Άσίας, έχουσα ύπερ τά  διακόσια έ- 
είς ώρισμένον τινα αριθμόν ανθρώπων άλλ’ έ -  ' κατομμύρια οπαδών.

Έ (ο χ ,)

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΥΦΟΥΣ.

Το περί νεοελληνικής γλώσσης ζήτημα, όπερ επί 
πλείστον χρόνον κατέστη τοσούτον πολύκροτου, όπερ 
χθες καί πρώην μετά τοσαύτης ζέσεως έπησχόλει 
τά ς  μελέτας τώ ν διασημοτέρων λογίων άνδρών τού 
έθνους μας, σήμερον μόλις έφελκύει εις έαυτό τήν κοι
νήν περιέργειαν, έξελεγχόμενον άγονον καί άτελε- 
σφόρητον. Καί δ ια τί; διότι ουδέποτε έτέθη έπί τών 
άληθών αυτού βάσεων,διότι ουδέποτε έλαβε τή ν προσ- 
ήκουσαν αύτώ ευρύτητα καί έπέκτασιν, διότι ή συ- 
ζήτησις, καί το ι σφοδρά καί πεισματώδης, ουδέποτε 
ύπερέβη τόν στενόν τούτον κύκλον, άν πρέπη δηλ. νά 
γράφωμεν έλληνιστί ή  χυδαϊστί, ή  τέλος άν ήναι προ- 
τιμότερον βαδίζοντες μέσην τινά  οδόν ν' άποφεύγω- 
μεν επίσης τά  δύο άκρα, έν άλλοις ρήμα σι ν, άν πρός

σ ιη χ  ή.

έπιτηδείαν συγγραφήν όφείλωμε / νά ποριζώμεθα τό 
υλικόν ήτοι τάς λέξεις, έκ τού λεξικού τής Αττικής 
διαλέκτου, ή έκ τού στόματος τοΰ ζώντος λαού ή 
καί συνάμα έξ άμφοτέρων διά τίνος κράματος.

Αλλ ' έπόμενον ήτο βέβαια τό  ζήτημα ουτω τεθεν 
νά μή λάβη ποτέ οριστικήν λ.ύσιν, έπόμενον ήτο νά 
μή φέρη εις θετικόν καί πρακτικόν εξαγόμενον, έ- 

! πειδή κατά σχήμα πρωθύστερο·/ ήρξαντο έκείθεν, έν
θα ώφειλον νά τελειώσωσιν, επειδή άντί πρώτον νά 
έπισττ.σωσι τάς έρεύνας τω ν εις αύτήν τή ν υφήν τού 
λόγου, εις αύτήν τήν φύσιν καί τόν χαρακτήρα τής 
έκφράσεως, άντί νά έπασχοληθώσιν εις ο,τι αποπνευ
ματώνει τά ; λέξεις, εις ό,τι παρέχει αύταίς ζωήν καί 
δύναμιν, έλ.ογομάχουν περί τής εφαρμογής καί χρή- 
σεως τούτου ή εκείνου τού είδους τώ ν λέξεων, καθώς 
έάν έφαντάζετό τις ότι άρκεϊ νά προσδιορίση τό  μ έ 
τρου καί νά κανονίση τόν αριθμόν καί τήν χρήσιν 
τώ ν συλλαβών, όπως προσψαύση τό  τέρμα τή ; ποιη
τικής τελειότητο;, όπως άποβή αυτόχρημα φοιβο-

*   7 3  I
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ληπτος, Ινώ  ό όντως ποιητές, όταν συλλαβή τό  δλον 
οχέδιον τού ποιήματος καί την συμμετρίαν τω ν με
ρών προς επιτυχίαν τοΟ σκοπού, όταν ηναι κάτοχος 
τώ ν εννοιών καί τώ ν χαρακτήρων καί τώ ν  εικόνων 
μεθ’ ων μέλλει νά διαποικίλτ) τό έργον του, οϋδεμίαν 
άπαντα δυσκολίαν εις εύρεσιν τοΟ καταλληλότερου 
είδους τής στιχουργίας, ό στίχος απορρέει φυσικώς 
καί ώς άπό ταύτομάτου. Ωσαύτως δ’ έχει τό πράγμα 
καί ώς προς τήν τέχνην τοΟ γράφειν, διότι ό Ιχων 6- 
ςείαν τοΟ καλοΟ αίσΟησιν, ό δυνάμενος μ ετ’  εύστρο- 
φίας καί έπιδεξιότητος νά έξωτερικεύη τά  ενδόμυχα 
τής ψυχής του,  ̂εξάγει μετά πλείστης όσης εύχερείάς 
τούς άπαιτουμένους όρους καί φράσεις έ ξ  αύτών τώ ν 
σπλάγχνων τής γλώσσης, καί έπίσταται νάέφαρμόζη 
εύστόχως τόν λεξικολογικόν πλοΟτον, κατά τήν φύ- 
σιν τού λογου καί τό  είδος τοΟ νοήματος.

Οθεν άντί τού νά άγωνιζώμεθα τόν Σισύφειον α γώ 
να άποπειρώμενοι άεί ποτε έξ άρχής νά φθάσωμεν 
εις λύσιν τινά  τοΟ περί γλώσσης άλυτου ζητήματος, 
άντί τοΟ νά ματαιοπονώμεν άμφισβητοΰντες αν πρέ- 
πη νά γράφωμεν τβ ρο τ ηοόω ρ, πα .ΙΙηκά ρ ι η π α π -  
σ χ ις , χοι.Ιόρφανοί’  η όψ ίγογοχ, άντί τού νά δια- 
πληκτιζώμεθα άποκαλοΟντες άλλήλους καθαρεύον- 
τας καί χυδαΐζοντας, δεν ήθελεν εΐσθαι βέβαια πολ- 
λώ  σπουδαιότερου καί σκοπιμώτερον νά στρέφωμεν 
τάς μελέτας μας εις αΰτήν τήν τέχνην τοΟ γράφειν, 
ης η τελειοποίησις άναγκαίως άπεργάζεται τήν γλώσ
σαν εύκαμπτον όργανον παντός είδους εννοιών καί 
αισθημάτων, ν 'άκονίζωμεν τή ν αισθηματικήν μας 
κρίσιν περί τήν όξεϊαν γεΟσιν τοΟ λεκτικού κάλλους, 
καθόλου δ είπείν νά διαρρυθμίζωμεν όσημέραι έπί τό 
βέλτιον τό υφος τοΟ λόγου περί ου καί ήμείς έπί τού 
παρόντος προτιθίμεθα διά βραχέων νά διαλάοωμεν ; 
δ ιότι άδιστάκτως πεποίθαμεν ότι ή ήμετέρα γλώσσα 
τοσούτφ μάλλον προοδεύει καί τελειοποιείται, καθ' ό 
σον γινόμενοι έγκρατέστεροι τής τέχνης τού γράφειν 
άποκτώμεν τήν έξιν τοΟ νά έκφραζώμεθα μετά τής 
προσηκούσης ευκολίας, ισχύος καί ένεργότητος, καθ' 
οσον ό γραπτός λόγος καθίσταται πιστόν άπεικόνισμα 
τοΟ ενδιαθέτου καί τής νοήσεως.

Επειδή δε εις ταύτην τήν περί τοΟ λεκτικού ύφους 
θεωρίαν μας ώφειλον νά ληφθώσιν υπό έξέτασιν τά 
δύο αυτού στοιχεία, τό  τε .Ιογιχό>· χα ί τό ρητοριχο»· 
ων άλλοτε μνείαν έποιησάμεθα (1), έπί τού παρόν
τος περιοριζόμεθα εις μόνον τό  πρώτον, όπερ είδικώς 
εξεταζόμενου παρέχει άκριβή καί ορθήν περί τοϋ ύ
φους έννοιαν, καί προσδιορίζει αύτό κατά τά  κυριώτε- 
ρα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.

Πολλοί περί ύφους πραγματευόμενοι διατείνονται 
οτι εις τή ν τέχνην τοΟ γράφειν ουδόλως πρέπει ν 'ά -  
ποβλέπεται ή έννοια καί τό έμπεριεχόμενο', άλλ’ α 
πλώς καί μόνον ή έκφρασις· ό τι διά νά γράφωμεν 
καλώς άρκεί νά μεταχειριζώμεθα τεχνηέντως σειράν 
εύηχων λεξεων καί τετορνευμέ,ων φράσεων, άρκεί 
νά ήμεθα ικανοί όπως περιβάλλωμεν τά  διανοήματά 
μας, έστωσαν οίαδήποτε, διά λεκτικού γλαφυρού καί 
χαρίεντος.
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Αλλα πώς είναι δυνατόν ή  έκφρασις νά άποσπχτ 
σθή άπό τή ν  έννοιαν; τ ί  είναι αί λέξεις άνευ σημαι- 
νομένου ; Ούδεν έτερον εϊμή σώμα άνευ ψυχής, είμή 
σκιά άνευ πραγματικόττ,τος. όθεν ή ρίζα τοΟ ύφους 
ένιζάνει εντός αύτής τής διανοίας· έντεΰθεν λαμβάνει 
ικμάδα καί ζω τικότη τα , έντεΰθεν άοακαί ημείς όρμώ- 
μενοι βαδίζομεν τήν μόνην άσφαλή πορείαν εις τάς έ- 
ρεύνας^ μ ις .  Kxi τωόντι όρθώς έρρέθη ότι τό ύφος εί
ναι ό  άνθρωπος· διότι έν έκείνω ώς έν έσόπτρφ αν
τανακλάται τό  σύνολον τώ ν αισθημάτων, τώ ν εννοιών 
καί τώ ν πεποιθήσεών του ή πλήρης ό χαρακτήρ του, 
οστις δεν είναι άλλο τ ι  είμή τό  σύστημα τώ ν αρχών, 
τώ ν φρονημάτων καί τώ ν ιδεών, μορφωθέν κατά τήν 
έπιρροιαν τώ ν περιστοιχιζόντων αυτόν εξωτερικών αν
τικείμενων, και υπο τ ο  πρίσμα τώ ν  έκ τούτων εις 
τήν ψυχήν προσγινομένων έντυπώσεων. έστωσαν προ; 
άπόδειξιν τά  προγονικά ημών συγγράμματα. TÍ τό 
άποτελοΟν αύτά άρχέτυπον τής τοϋ ύφους καλλονής 
και τελειοτητος ; εις τ ί  οφείλεται ή πλαστική εκείνη 
τού λόγου μορφή, τό  σύντονον, τό  άφελές, τό  εικονι
κόν καί τό καθαρόν τής έκφράσεως ; Ούχί βεβαίως 
εις αλλο τ ι  είμη εις τό  ύψος τώ ν έννοιών, εις τό  εύ- 
γενές τώ ν αισθημάτων, εις τή ν  βαθείαν γνώσιν τώ ν 
παθών, εις έκείνην τή ν ζωηράν φαντασίαν, ήτις μάς 
παριστάνει τά  άπόντα ώς παρόντα, εις τήν διαυγή έ 
κείνην διάνοιαν, ήτις επιδιώκει παντού τή ν ένάργειαν 
καί τήν καθαρότητα, εις τό  διαπεραστικόν έκείνο τής 
κρισεως, ήτις εισδύει εις τας μάλλον άποκρύφους τώ ν 
πραγμάτων σχέσεις, έπί πάσι δέ τούτοις εις τήν θαυ· 
μασίαν έκείνην δεξιότητα τού νά συγκιρνώνται εύ- 
κρατως τά  πάντα, τοϋ νά δία τάττωντα ι τ ά  πάντα με 
μέτρον, εύρυθμίαν καί κανονικότητα, ώστε ή μορ
φή ή ή έκφρασις νά μή παριστάνη μήτε πλέον μήτε 
έλαττον ή όσον άπαιτεΐ αύτό τό  πράγμα, αύτό τό  έμ- 
περιεχόμενον. Καί τοι δέ τά  πλεονεκτήματα τα ϋ τ »  
εΐναι κατά μέγα μέρος δώρα τής φύσεως, δεν δύναται 
ομως ν’  άρνηθή τις ότι λαμβάνουσι μεγίστην έπίδοσ.ν 
διά τής πρωίμου έξασκήσεως καί διά τής ευτυχούς 
συνδρομής τοιούτων κοινωνικών περιστάσεων, οιαι νά 
ενισχύωσι καί νά προκαλώσιν εις ένέογειαν τάς έξο
χους άτομικότητας.

Ά λ λ ’ έάν τό  ύφος καθόλου θεωρούμενον δέν ήναι 
κυρίως είμή ή περίστασις καί έξωτερίκευσις τοϋ πνεύ
ματος, έπεται ο τι καί τά  διάφορα αύτοϋ είδη δέν πα- 
ριστάνουσιν είμή ειδικούς τρόπους τόν διανοείσθαι καί 
παθαίνεοθαι. Οΰτω π. χ. ί’να περιορισθώμεν εις τά  κυ- 
ριώτερα έξ αύτών, τό  ύφος άποβαίνει όψηλόν καί με
γαλοπρεπές, δτε ό γράφων κατεχόμενος ύπό θεισόό- 
του (taricu; αργά προς τα  σεμνά καί σπουδαία, ότε 
λησμονών αυτός εαυτόν καί έξιστάμενος τής συνήθους 
καταστάσεώς του άφαρπάζεται ύπό τού μεγέθους είτε 
τών φυσικών άντικειμένων είτε τώ ν ηθικών πράξεων, 
ότε έπί τέλους έμφορούμενος ύπό τής έλλάμψεως τών 
μεγάλων ιδεών, ή έξαπτόμενος ύπό τού φλογώδους 
πυρος τώ ν εύγενών αισθημάτων τής άνθρωπίνης φύ
σεως, μεταχειρίζεται καί ύφος άνάλογον.

Ιδού διατί ή Εβραϊκή ποίησις προχέει εις τά  άσμα
τά  της τόν εύσεβή έκεϊνον ενθουσιασμόν, τάς ύπερου-
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σϊους έκεινας καί διαβατικός έννοιας, τά  σφοδρά έκεΐνα 
πάθη μιάς ζεούσης θρησκευτικής πίστεως. Ιδού διατί 
τό  μεγαλοφυές καί μεγαλουργόν, ό έρως τής ελευθε
ρίας τού πατριωτισμού καί τής αρετής, τά  γενναία 
καί ύψηλά φρονήματα έξαστράπτουσιν άδιαλείπτως 
εις τ ά  αριστουργήματα τού Ομήρου, τοϋ Πινδάρου, 
τού Αημοσθενους, τού Πλάτωνος.

Απεναντίας δέ τό  ύφος άποβαίνει άφελές καί ά- 
πλούν, ότε ό γράφων καί το ι μή άναπτερούμενος εις 
ύψος μετάρσιον δέν έρπει όμως καί εις τό  άντίθετον 
άκρον, δέν περιστρέφεται έντός τού κύκλου τού καθη- 
μαξευμένου καί τού άγοραίου, ό τε  άνακύπτων έκ τής 
πνιγηρός ατμόσφαιρας, έν η οί πολλοί ένδιαιτώνται, 
πνέει αύραν μάλλον ζωογόνον καί ήδύπνουν, ότε έν- 
τρυφών εις έννοιας άβράς καί χαριέσσας έγειρει εις 
τή ν  ψυχήν του αισθήματα ιλαρά, προσηνή καί γλυ- 
κύθυμα. όθεν ό τοιούτος έπιτερπόμενος εις τόν ά- 
φελή τού λόγου χαρακτήρα έπίσταται διά τής γλα-

ένάργειαν τώ ν εικόνων, αίτινες είσίν έκτυπα τής φύ
σεως ζωτικότατα, μέ τό  άνθηρόν καί προσφυές τών 
λέξεων, καθόλου δέ μέ τό  σύνολον τώ ν λεπτών έκεί - 
νων καλλονών, αίτινες κα τ’ έξοχήν έμπρεπουσιν εις 

τόν άφελή τού λόγου χαρακτήρα.
Εκ τώ ν είρημενων λοιπόν έπεται οτι το  ύφος κα

θόλου καί κατά τά  κυριώτερα αυτού είδη θεωρ ούμε
νον, έπειδή άντανακλά τόν έσωτερικόν άνθρωπον, 
σχηματίζεται καί δ ιαπλά ττετα ι άναλόγωε τής τού - 
του διανοητικής καί ηθικής άναπτύξεως άναλόγως τής 
ισχύος καί τής ένεργότητος, ήν αί ψυχικαί δυνάμεις 
λαμβάνουσι διά τε  τού όρμεμφύτου καί τής συνεχούς 
καί έπιτηδείας έξασκήσεως.

Οτι δέ τό  ύφος έχει τήν ύπόστασίν του εις τήν 
νόησιν, έξ ής διαμορφούται καί καταρτίζετα ι, τούτο 
δυνάμεθα έτι όριστικώτερον νά καταδείξωμεν, έάν έξ- 
ετάσωμεν εις τ ί  συνίστανται καί πόθεν έκπηγάζουσιν 
αϊ δύο πρώτισται τού ύφους ιδιότητες. Αυται δέ είσίν

Φ υσιογχωμΙαι σ ιη χ α ί.  (ίδ. σελ. 569.)

φυσότητος τού ύφους, διά τού λείου καί άνθηροΰ τής άναντιρρήτως ή χ ν ρ ιο Μ ία  καί ή σαιρήκια , ων ή μεν 
φιάσεώς, διά τού' άτημελήτου καί άνεπιττ,δεύτου τής άφορά τό  ποιόν, ή δέ τήν πλοκήν τώ ν λέξεων. Αμ- 
κατασκευής, νά θέλγη τάς ψυχάς τώ ν αναγνωστών φότεροι δέ όμοϋ συναποτελούσι τή ν ¿rdpysiar, ήτοι 
του, μετοχετεύων εις αύτάς καί τάς βαθυτέρας τής τά πλεονέκτημα εκείνο, δι' ο5 ο λόγος αποβαίνει κα- 
έαυτού καρδίας συγκινήσεις· διότι ϊνα συγκινηθή ό ταληπτός καί καθαρός εις τούς άκούοντας. 
άκοοατής. άνάγκη νά συγκινηθή πρώτον αυτός ό λέ- | Από τής κυριολεξίας όέ πρώτον άρχόμενοι παρα
γών. άνάγκη νά συναισθανθή ζωηρώς αύτός πρότερον ( τηρούμεν ότι, αν μέλλωμεν νά τελεσφορώμεν εις την 
ο,τι θέλει νά έαποιήση ισχυράν έντύπωσιν εις τόν όρθήν καί έπιτηδείαν χρήσιν τών λεξεων, αν μελλω- 
νούν καί τήν καρδιάν τού προς ον άποτείνεται. Εξοχα μεν πραγματικώς ν’ αύξάνωμεν τον λεξικολογικον 
δε παραδείγματα τού άφελούς καί ομαλού χαρακτήρος πλούτον τής γλώσσης, δέν πρέπει βέβαια νά ματαιο- -1 ιι ι - ■ »
ούχ ήτον ή τού υψηλού καί μεγαλοπρεπούς απαντών- 
τα ι εις πλείστους τώ ν ήμετέρων άρχαίων ποιητών τε  
καί λογογράφων, έν οις τά φυσικόν καί άνεπιτήδευτον 
τώ ν  έννοιών, ή εύκρίνεια καί ή ζωηρότης μεθ ης νο
ούνται καί αύτά τά  έλάχιστα άντικείμενα, τό  ιλαρόν 
καί γαλήνιον τώ ν αΐσθημάτιον, άμιλλώνται μέ τήν

πονώμεν συμφοροΰντες τυχαίως καί άκρίτως ορμαθόν 
λέξεων καί άναδιφώντες τά  μνημεία τής άρχαιότητος, 
όπως έξορύττωμεν έκ τώ ν σπλάγχνων αύτής πλείονα 
ονόματα σημαντικά μιάς καί τής αύτής έννοιας, ένός 
καί τού αύτοϋ πράγματος, άλλά μετ' έμβριθείας ν' ά- 
σχολώμεθα όπως προσδιορίζωμεν αύτά όρθώς και ε-και γαΛηνιον τ ω ν  αΐϋ^ιμι/.ι ι»», . . . . . . . . . . .  ,—  . · . ·   ,------^----- .  γ  γ „  · , ,

του λόγου όμαλότητα καί ευφράδειαν, μέ τό  εύκίνη- πιτηδείως, οπως προσαρμοζωμεν έκαστον εις μιαν μ>  
τον καί ρέον τής φράσεως, μέ τή ν καθαρότητα καί νην έννοιαν, ώς ίδιον αύτής περίβλημα και εις ουόε-
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μίαν άλλην ακριβώς προσαρμοζόμενον. Ποος «ύχερε- 
στέραν δέ κατάληψιν τού τρόπου καθ’ δν πρέπει νά 
γίνετα ι ό προσδιορισμός ουτος, όφείλομεν προηγουμέ
νως νά έπιστήσωμεν την προσοχήν μας έπ’ι του γεγο
νότος τούτου, ο τι οταν κοινώς προφέρωμεν λίξιν τινά 
σπανίως έννοούμεθα ώς προς τό  σημαινόμενόν της.

όνομάζοντες δι’αύτήςάντικείμενον τ ι  συγκεχυμένως 
πως αίσθανόμεθα ομοιότητα τινά μεταξύ τούτου και 
άλλων τινών, άπερ έσυνηθίσαμεν νά όνομάζωμεν διά 
της αύτής προσηγορίας. Οδτω π. χ. έφαρμόσαντες 
τη ν  λέξιν .2 άο< εις διάφορα αντικείμενα, αρκεί νά ί
δωμεν νέον τ ι  άντικείμενον όπωσοΰν μέ εκείνα παρα
πλήσιου, οπως εκ τού παραχρήμα όνομάσωμεν καί 
αύτό λίθον, χωρίς νά έρευνήσωμεν κατά πόσον παρο
μοιάζει. II πρώτη λοιπόν καί άμεσος λογική εργασία 
ήτις απαιτείται εϊς έξακρίβωσιν τής σημασίας των 
λέξεων, είναι νά τάς όρίζωμεν.

Αλλά δίν άρχει μόνη αδτη ή εργασία- είναι όμο- 
λογούμενο / δτι ή λέξις, άν καί σαφώς έξηγηθή τό  ση- 
μαινόμενον αύτής, άν καί ακριβώς προσδιορισθώσιν αί 
ιδιότητες του άντικειμένου, ών τό  άθροισμα δι' αύτής 
παριστάνεται, τείνει μ’ όλον τούτο άδιακόπως ν’ άπο- 
βάλη μέρος τ ι  τής σημασίας της- διότι είναι νόμος 
τής διανοίας, μία τις λέξις, ήτις κάτ' άρχάς έσήμαι- 
νε πολύπλοκου άθροισμα έννοιών, προφερομένη νά μην 
άνακαλή ποτέ άπάσας εϊς την μνήμην, άλλά δύω ή 
τό  πολύ τρεις, άφ' ών ό νούς όρμώμενος τρέχει κατά 
σύζευξιν εις άλλην σειράν έννοιών, παριστανομένην 
ωσαύτως δι’  έτέρας λέξεως καί έκ ταύτης πάλιν εις 
άλλην, καί ουτω καθεξής. Ποσάκις π. χ. δεν συζητού- 
μεν περί τών τιμαλφεστέρων συμφερόντων ένός έθνους, 
μιας πόλεως, χωρίς νά άναλογιζώμεθα τάς οικίας, 
τούς άγρούς, τάς πληθούσας αγοράς καί τάς όδούς, ας 
τινας αί λέξεις π ό .Ιις  καί ¿θχος ρητώς σημαίνουσιν ; 
Εντεύθεν μάλιστα επεται ό τι πολλαί προτάσεις, αί- 
τινες παριστάνουσι πρακτικάς άληθείας, μηχανικώς 
πως έν τή  μνήμη διασωζόμεναι ούδεμίαν έξασκούσιν 
έπίρροιαν έπί τής διαγωγής τού ήμετέρου βίου, διότι 
οι οροι αύτών ούδεμίαν διακεκριμένην καί καθαράν 
σημασίαν έν τή  διανοία διεγείρουσι, διότι καθ’ εζιν 
πιστεύονται καί επαναλαμβάνονται, χωρίς νά δίδεται 
λόγος καί έξήγησις τών έν αύτοίς -μπεριεχομένωναλη
θειών. Εντεύθεν έπεται, οτι πολλά θρησκευτικά, πο
λίτικα και κοινωνικά δόγματα, άτινα κατά τήν πρώ
τον  αύτών έμφάνειαν έπληρούντο ζωής καί πνεύμα
τος, κατήντησαν έπί τέλους νεκρά σύμβολα σχεδόν 
ανεπίδεκτα άναζωώσεως. Καί τω όντι δστις παρηκο- 
λούθησε τήν ιστορίαν τώ ν άξιολυγωτέρων πεποιθή
σεων τής άνθρωπ ίτητος,δέν αγνοεί βέβαια ότι αί πνευ- 
ματικαί όιδασκαλίαι ύπόκεινται εις συνεχείς δονήσεις, 
ό τι κατά διαφόρους εποχάς προσκολλάται εις αύτάς 
μεγαλήτερον ή μικρότερου ποσόν, μάλιστα δέ καί διά
φορον είδος νοήματος. Οι όροι κατά τήν αρχικήν αύ
τώ ν  εκδοχήν έσήμαινον πολύπλοκον άθροισμα έννοιών, 
ων μερις τις άκατάπαυστα ούτως είπείν εξατμ ίζετα ι 
και εςαλειφεται έκ τής μνήμης κατά τούς διαφόρους 
καιρούς.

Λ λλ ’ έκτος τής άενάου ταύτης έξατμίσεως ποσού

τίνος τής σημασίας τώ ν λέξεων, ήτις προέρχεται έκ 
τής βαθμιαίας λήθης τώ ν  ύπ’ αύχών παριστανομένω·/ 
έννοιών, υπάρχει καί άλλη τις α ιτία  παραλλαγής καί 
άλλοιώσεως. Αδτη  δέ είναι ή έξ απαλών ονύχων έγ- 
γιγνομένη ήμίν έξις τού νά συζευγνύωμεν τοιόνδε ή
χον μετά τοιώνδε άντιλήψεων. όθεν επειδή μεταξύ 
τώ ν λέξεων καί τώ ν παριστανομενων έννοιών ούδε- 
μία υπάρχει άναγκαία σχέσι; καί σύνδεσις, επεται 
οτι άκούοντες προφερομένην λέξιν τινά, ενδέχεται νά 
συζευγνύωμεν μ ετ’ αύτής συμβεβηκότα άνάλογα τής 
διανοητικής ημών άναπτύξεως καί τώ ν ψυχικών μας 
διαθέσεων, συμβεβηκότα, άτινα μετά παρέλευσιυ χρό
νου άπαρτίζουσιν αναπόσπαστου ένότητα μετά τής 
άρχικής σημασίας της. όθεν ή άδιάκοπος αΰτη συσσω- 
μάτωσις τώ ν συμβαματικών περιστάσεων μ ετά  τής 
έμμονου σημασίας τώ ν λέξεων είναι ή αιτία τώ ν  έν 
τη  γλώσση καλουμένων συνωνύμων. Διά τούτο πολ> 
λάκις συμβαίνει ό τι έκ δύο λέξεων καί τοι χαρακτη
ριζόμενων έν τοίς λεξικοίς ώς ταυτοσήμων, ή μία κυ
ρίως άρμοζει εις ώρισμένας τινάς προτάσεις, έν αίς ή 
άλλη είναι ανάρμοστος' διότι πολλάκις περίστατι/.όν 
τ ι, οπερ κατά πρώτον Ιτυχε νά συσσωματωθή μετά 
τής σημασίας τής λέξεως, προϊόντος τού χρόνου καθί
στα τα ι τό  ουσιώδες, ή μάλλον είπείν τό  σύνολον τής 
σημασίας της.

ϊνα λοιπόν προσδιορίζωμεν τάς λεπτάς παραλλα- 
γάς τώ ν  συνωυύμων λέξεων, έ ξ  ών ήρτηται ή έπιτη- 
δεία και άκριβής αύτών χρήσις, ίνα διατηρώμεν σώον 
καί ακέραιον τό  έν έκάστη λέξει ύπό τών διαδοχικών 
γενεών έναποταμιευθέν κεφάλαιον πρακτικών γνώσεων, 
άπαιτεϊται, έκτος τής άνω μνημονευθείσης, καί άλλη 
τις λογική εργασία, συνισταμένη εϊς τό  νά σπουδάζω- 
μεν τήν ιστορίαν τώ ν σημασιών τώ ν  λέξεων, ώστε εις 
τήν ψυχολογικήν άνάπτυξιν τού πνεύματος καί εις 
τάς διαφόρους φάσεις τής καλλιέργειας αυτού ν’ άυα- 
διφώμεν τά  αίτια τής μεταπτώσεως άπό ένός εϊς άλ
λο σημαινόμενόν, καί διά τής έτυμολογικής έρεύνης ν’  
άνακαλύπτωμεν τή ν μεταξύ τώ ν σημασιών τούτων 
ύπάρχουσαν σχέσιν καί συνάφειαν, δι' ής άμοιβαίως 
εξηγούνται καί σαφηνίζονται. Πόσον άξιόλογος π. χ. 
όείκνυται ή συνάφεια τώ ν έν έ νοιών, ήτις απαντάται 
εις τά ; λέξεις Ν όμ ος  ή Λ ό γ ο ς  ;

Εκτός δέ τούτου ή λογική αΰτη εργασία πρέπει 
κατ’ εξοχήν νά περιστρέφεται εις τήν έρευναν τού 
θα ιμασίου έκείνου ψυχολογικού νόμου τής τω ν έννοιών 
συζεύξεως- διότι διά τής γνώσεως τού νόμου τούτου 
καί τώ ν  ποικίλων αύτοΰ φαινομένων γίνεται δήλον,ότι 
ή μετάβασις τής λέξεως άπό μίας εϊς άλλην σημα
σίαν, ή ή συσσωμάττωσις επουσιώδους τινό; περιστα
τικού μετά τής κυρίας σημασίας της, είναι άνάλογυς 
μέ τον βαθμόν τής τώ ν έννοιών συζεύξεως, καθ’ όσον 
ότε μέν αδτη είναι ελαφρά καί τυχαία, αί διάφοροι 
σημασίαι τής λέξεως διαμένουσι μεμονωμέναι καί 
πρός άλλήλας άσχετοι, ότε δέ άπεναντιας ή σύζευ- 
ξις είναι φυσική καί άναγκαία, αί διαδοχικαί σημα- 
σιαι συμφύονται εις μίαν σύνθετον έννοιαν, καί αί 
μεταγενέστεραι γίνονται περιεκτικώτεραι έμπεριλαμ- 
βάνουσαι έν έαυταίς τάς ποογενεστέρας.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 573

Λλλ’ ολίγον συντείνει εϊς την τού λόγου ένάργειαν 
αυτή καθ’ έαυτήν ή κυριολεξία, έάν ό λόγο; στερήται 
εκείνης τής άλλης ίδιότητος τής ούχ ήττον άναγκαία; 
καί άπαραιτήτου, ήτοι τής σα<ρηηίας, ή τις συνίστα- 
τα ι εϊς τήν ορθήν πλοκήν καί συνδυασμόν τώ ν λέξεων. 
Οθεν αφού έθεωρήσαμεν το  ποιον αύτών, έναπολεί- 
πετα ι ήδη νά διαλάβωμεν καί περί τής συντάξεως 
καί διευθετήσεώς των.

Ο τι δέ επί τής ορθής καί προσηκούσης διατάξεως 
τώ ν λέξεων στηρίζεται ή σαφήνεια, γίνετα ι καταφα
νές έκ τής άπλής ταύτης παρατηρήσεως, ό τι ή αύτή 
.περίοδος ασαφής ούσακαί στρυφνή, μετατρέπεται εις 
σαφή καί εΰληπτον άμα μεταβληθή ή τάξις τώ ν με
ρών της. Ας λάβωμεν ώς παράδειγμα τήν εφεξής πε
ρίοδον. (Θουκ. Βιβ. Γ '. κεφ. 82).

«  Τά κοινά κατήντησαν πραγματικώς, ύπό τό 
»  πρόσχημα ύπηρετήσεως άθλον άντιζηλίας εις τούς 
)) έν ταϊς πόλεσι κομματάρχας οίτινες εΰπρεπώς έ- 
»  προφασίζοντο, οί μέν, ότι προτιμώσιν άριστοκρα- 
»  τ.αν σώφρονα, οί δε, πολιτικήν ισονομίαν τού δή- 
»  μ ου .» Τό δυσχερές καί στρυφνόν τής περιόδου ταύ
της δύνχται όπωσούν νά μετριασθή διά τής μεταθέ - 
σεως τώ ν προτάσεων. —  « Οί έν τα ΐς πόλεσι κομμα- 
»  τάρχαι, οίτινες εύπρεπώς έπροφασίζοντο, -ί μέν, ότι 
ο προτιμώσιν αριστοκρατίαν σώφρονα, οί δέ, πολιτι- 
# κήν ισονομίαν τού δήμου, κατέστησαν πραγματι- 
»  κώς τά  κοινά, ύπό τό  πρόσχημα ο τι τά  ΰπηρετού- 
»  σιν, άθλον τής άντιζηλίας τω ν » .

Αλλά ποοσερχόμενοι έ τ ι εγγύτερον εϊς το  αντικει- 
μενον κατανοούμεν ο τι σκοπό; τής συνταςεως είναι 
τό  νά έκθέτη όσον ένεστι διαυγέστερον τό  νόημα κατά 
τ ε  τό  όλον καί τά  μέρη του. Εντεύθεν λοιπόν επεται 
ό τι ή σύνταξις πρέπει νά θεωρηθή, πρώτον, ώς πρός 
τό/  αριθμόν τώ ν  μελών της, καί δεύτερον, ώς προς 
τή ν διάταξιν τώ ν  λέξεων.

Καί ώς πρός τό  πρώτον ή σύνταξις είναι ή ελλει
πτική ή πλήρης. Λέγεται δέ ελλειπτική μέν, οταν 
πτρχλείπωνται μέρη τινα  αναγκαία εις καταρτισμόν 
τεύ λόγου- διότι πολλάκις ό άνθρωπος έν άκαρεΐ συλ- 
λαμβάνων έννοιάν τινα, ή κατεχόμενο; ύπό σφοδρού 
τίνος πάθους, ήθελεν, εί δυνατόν, νά μεταδώση καί 
εις τούς άλλου; τά  ενδόμυχα τής ψυχής του διά μιας 
μόνης λέξεως. όθεν φύσει αναγκάζεται νά παραλεί- 
πη ό,τι ευκόλως δύναται ν' άναπληρωθή. Η ελλει
πτική λοιπόν σύνταξις έχει άξίαν, όταν χρησιμεύω νά 
παραστήσϊ! τήν ταχύτητα, τήν όρμήν, τήν ταραχήν 
τώ ν παθών, ή νά συγκέντρωση τήν προσοχήν έπί κυ
ρίας τίνος έννοιας,ή νά διαδήλωσή έμφαντικώτερον καί 
δραστικώτερον άποφθεγματικήν τινα ρήσιν, ητις άλ
λως διά τίνος όμαλωτέρας καί πληρεστέρας έκφρά- 
σεω; έξαμβλύνετι». 0  τρόπος ουτος τής συντάξεως 
πολλάκις είναι φυσικώτερος καί ζωηρότερος. Τότε δε 
μόνον αποβαίνει πλημμελής, όταν έξ αυτού γεννάται 
άμφιβολία καί σύγχυσις, όταν παραλείπεται μέρος τ ι  
άναγκαϊον δυσκόλωςέξωθεν ΰπονοούμενον,όταν επ ιτέ
λους γίνεται κατάχρησις αύτοΰ εις πραγματείας σπου
δαίας καί επιστημονικά;, ένθα ούδαμώς χρησιμεύει. 
Πλήρης δέ σύνταξις λέγετα ι όταν ή έννοια εκφράζεται

άρτία καί ολοσχερής μέ όλα της τά  περιστατικά, μέ 
ό λ α τά  συμβάματα καί αύτά τά  ελάχιστα όσα συντεί- 
νουσι νά τήν άποτελέσωσι σαφή καί τελείαν. Αλλ’ 
ίνα έκφράζωμεν τελείως καί τό  σύνολον τής έννοιας, 
άνάγκη προηγουμένως νά τήν έχωμεν έξηκριβωμένην 
έν τή  διανοία, ήτοι νά διορώμεν όξυδερκώς τάς με
τα ξύ  τώ ν έννοιών σχέσεις πρός σχηματισμόν ορθών 
κρίσεων, καί ταύτας πάλιν συνδέοντες πρός άλλήλας 
καί τηρούντες ακριβώς τούς λογικούς κανόνας, νά ές- 
άγωμεν άλλας ώς συμπεράσματα. Εάν λοιπόν αί 
κρίσεις ήνκι εΰκρινεϊς, έάν έκ τούτων παρέπωνται 
άλλαι μετά λογικής άνάγκης καί ακρίβειας, δεν είναι 
δυνατόν ή εσωτερική αδτη ευκρίνεια νά μήν ίνοπ τρ ί- 
ζε τα ι καί εις τήν πλοκήν τώ ν προτάσεων, έξ ών κα
τασκευάζεται ή περίοδος.

Οθεν επειδή πρώτιστος και άρχικώτατος σκοπός 
τής κατασκευής τώ ν περιόδων είναι νά μεταδίδωμεν 
νά νοήματα μας σαφέστατα καί καθαρώτατα, έπε- 
τα ι ό τι τ ά  κώλα αύτών πρέπει νά δικ τάττωντα ι ού
τως, ώστε τό  μέν Ιν έξ αύτών, ήτοι ή πρωτεύουσα 
πρότασις νά έξαίρηται καί νά προέχη μεταξύ τών 
άλλων, άπαραλλάκτως ώς εις τήν ζωγραφίαν τό  κύ
ριον πρόσωπον, τά  δέ λοιπά, ή το ι. αί δευτερεύουσαι 
προτάσεις αί χρησιμεύουσαι εις προσδιορισμόν τώ ν με
ρών τής πρωτευούσης προτασεως η και ολης, πρεπει 
νά θέτωνται έκάστη έν τ ώ  οΐκείω τόπω, ώστε ουδέ
ποτε νά γεννάται αμφιβολία τ ι  το  δια ταυτης προσ- 
διοριζόμενον. Συνάμα δέ άπαιτεϊται ιδιαιτέρα προσο
χή εις τήν κατάλληλον χρήσιν τώ ν συμπλεκτικών, 
συλλογιστικών καί αίτιολογικών καί ολων έν γενει 
τώ ν μορίων, όσα μεταχειριζόμεθα εις την τώ ν εννοιών 
σύ,δεσιν καί μετάβασιν. Τα μόρια ταΰ τα  είναι οδ- 
τω ς είπείν οί άξονες, περί οδ; περιστρέφονται αί π ε
ρίοδοι. όθεν προσφυώς έφαρμοζόμενα άναγκαίως πα- 
ρέχουσιν εϊς τόν λόγον σαφήνειαν καί δύναμιν. Από- 
δειξις δέ τούτου έστω  ή προγονική ημών γλώσσα 
προσφέρουσα τεράστιον ποικιλίαν τής τώ ν μορίων τού
τω ν χοήσεως, επιμαρτυρούσης τή ν λογικήν δύναμιν 
καί άκοίβειαν τώ ν συγγραφόντων. Απεναντίας δέ πολ
λοί τώ ν νεωτέρων, μάλιστα δέ 1'άλλων συγγραφέων 
συνήθως συμπαραθέτουσι μικρά κώλα, χωρίς^διά τών 
μορίων νά τά  συνδέωσι, καί κατά τούτο είναι επι
λήψιμοι- διότι άναγκάζουσι τήν διάνοιαν τού αναγνώ
στου νά μεταπηδά άπό ένός εις άλλο, χωρίς ομως 
πολλάκις νά έννοή τήν πρός άλληλα σχέσιν και 

συνάφειαν.
Εκτός δέ τής τώ ν κώλων διατάξεως ή περίοδος 

πρέπει νά έχη καί μέγεθος εύσύνοπτον Ή  .Ι ίζ ις  χα- 
ζά τον  Ά ρ '.σ το τέ .Ιηχ  εγει άρχηχ χα ΐ τε.ΙεντΙμ· χαθ" 
{αυτΙ/χ χαί μ/γεθ ις εύσϋ>·οπτοχ. Καί τωόντι άν καί 
ήναι αδύνατον νά προσδιορισθή 6 άριθμός τώ ν  πε
ριοδικών κώλων, τό  βέβαιον όμως είναι ό τι πρέπει 
ν’ άποφεύγωμεν τάς μακροσκελείς περιόδου;, η τας 
συγκείμενα; έκ πολλών προτάσεων, καθ’ όσον αί τοιαύ- 
τα ι άπαιτούσι μεγίστην έντασιν προσοχής έκ μέρους 
τού άναγινώσκοντος παρεμποδιζομένου ύπό τής πλη- 
θύος τώ ν έν αϋταϊς περιεχομένων έννοιών νά διακρίνη 
διά μιάς τάς σχετικά; αύτών άναφοράς καί συνδέσεις,
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έξ ών άρκεΐ μία μόνη να μάς διαφυγή, ίνα διαταρα- 
χθή άπαν τό  νόημα.— Καθόλου 8’ εϊπεΐν ούδαμόθεν 
άλλοθεν ή σημερινή ημών γλώσσα δύναται ν’  άρυσθή 
τελειότερα υποδείγματα περιοδικού ύφους, κανονικής 
περιόδων συνθέσεως, είμή έκ τώ ν  κλασικών συγ
γραμμάτων τής άρχαιότητος, είμή έκ τής μετ' έπι- 
στασίας μελέτης καί έξοικειώσεως της περί τήν κα
τασκευήν τοϋ λόγου θαυμασίας τέχνης τοΟ Λυσίου 
καί τοΟ Πλάτωνος.

Μετά δε τήν σύνθεσιν καί διάταξιν τώ ν  μερών τής 
περιόδου μεταβαίνοντες ήδη καί εις τό  άλλο στοι- 
χεΐον τής σαφηνείας ήτοι εις τήν διάταξιν τώ ν  λέ
ξεων, έξ ών συναπαρτίζεται έκαστον κώλον τής πε
ριόδου, ή ή πρότασις, παρατηροΟμεν κατά  πρώτον 
οτι ένταϋθα αναφύεται άμφισβήτησις, άν ή εύθεΐα 
ή ή φναιχη τάξις, καθ’ ήν έν ταΐς νεωτέραις γλώσ- 
σαις προτάττετα ι τό  υποκείμενον, έπεται τό συνδετι
κόν καί τελευταΐον τίθεται τό  κατηγορούμενον, ήναι 
προτιμητέα τής αντιστρόφου ή άνωμάΛον, ήτις ήν 
έν χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις μάλιστα. Αλλά πρό 
τής άμφισβητήσεως ταύτης έπρεπε νά έξετασθή άν 
ηναι ορθή ή διάκρισις αδτη, άν ήναι έλλογον νά χα
ρακτηρίζεται ή μέν έκ τώ ν  δύο τούτων τάξεων ώς 
φυσική, ή δέ ώς άνώμαλος· διότι έπειδή φυσικός σκο- 
πος τής γλώσσης είναι νά παριστάνω δσον ένεστιν έ- 
ναργέστερον τά  νοήματα καί τ ά  αισθήματα τοΟ λα- 
λοϋντος ή γράφοντος, έπεται μέν οτι έκείνη ή διάτα- 
ξις άποβαίνει φυσικωτέρα, δι’ ής εύκολώτερον έκπλη- 
ροΟται ο σκοπός οδτος' άλλά δέν έπεται ο τι ή λεγο- 
μένη εύθεΐα ή φυσική τά ξις  είναι κατά πάσαν περί- 
πτωσιν καί ή καταλληλοτέρα εις τό  νά έγείρη τήν 
προσοχήν, νά τήν κα τευθύνη εις τά  κυριώτερα αντι
κείμενα, νά τέρπη τήν φαντασίαν, ή νά διερμηνεύη 
τα  αισθήματα. Απεναντίας ή ψυχολογική παρατή- 
ρησις μάς διδάσκει οτι αί έννοιαι έπαναστρέφουσιν εις 
το  πνεΟμα κατ’  έκείνην τήν τάξιν καθ’ ήν έν αυτή 
παρηχθησαν διά τής έντυπώσεως τώ ν έξωτερικών 
αντικειμένων, ή κα τ’ έκείνην ήτις προέρχεται έκ τής 
ρ.εγαλητέρας έντάσεως καί ζωηρότητος έκάστης έν
νοιας, καθ’ οσον πρό τώ ν άλλων έγείρονται έν ήμΐν 
αί δυνατώτεραι ή αϊ μάλλον ένδιαφέρουσαι. όθεν έάν 
μελλωμεν πιστώς νά παραστήσωμεν εις τούς άλλους 
τ ι  εντός ημών διανοούμεθα ή αίσθανόμεθα, ανάγκη 
ν’ απαρτισωμεν τήν άλυσιν τώ ν λέξεων κατά τήν τών 
έννοιών μας καθ’ όσον ό χαρακτήρ τής γλώσσης τό 
έπιδεχεται. Ποσον φυσικώτεραι συνάμα δέ καί'έμφαν- 
τικώτεραι είναι αί προτάσεις αυται, εχεσε, ε,τεσε 
Μαβυ,Ιών ή μεγά .ΐη , μακάριοι ο ί ί.)ε ΐψ ονες> μ ε -  
γά.Ιη >'/ Α ρ τε  μ ις  Έ/ρεσίων, ή έάν αί λέξεις έτίθεντο 
κατα τή ν ευθείαν ή φυσικήν τάξιν.

Οτι όε αρμόζει μάλιστα  νά δια τάττωντα ι αί λέ
ξεις κατ έκείνην τήν τάξιν, καθ’ ήν αί έννοιαι ή αί 
αίσθητικαι άντιλήψεις διαόοχικώς έντυπόνοντια εις 
τό  πνεΟμα φαίνεται έκ τοΟ άκολούθου ΟμηρικοΟ σ τ ί 
χου, ον έκ τοΟ προχείρου περιετύχομεν άνοίξαντες 
τή ν Ιλιάδα· (Ραψ. Δ", σ τ. 455).

«  Τ ω ν  Μ  τ »  η λ έ σ ι  ίονκβν «ν οδ,Μ ίν ί*λυ το  ποιαή.. ·

Ο,τι πρώτον προσβάλλει τάς αισθήσεις είναι ή ορ
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μή τώ ν  χείμαρρων, κατόπιν ό βαρύς αΰτων κτύπος, 
όστις πόρρω διαδιδόμενος άντηχεΐ μέσα εις τά όρη. 
Τελευταίος δέ εις τό  άκρον τοΟ στίχου τίθεται ό ποι- 
μήν, όστις παρίσταται εις τ ά  βάθη τού δάσους έν ά - 
π ω τά τω  διαστήματι άκούων τόν δοΟπον τώ ν  χειμά- 
ρων. Η περιέργεια καί ή έκπληξις τοϋ άναγνώστον 
μεταιωρεΐται άπαύστως μέχρις ου’ αίφνης έπιπίπτει 
ολόκληρος έπί τοΟ ποιμένος άνακαλυφθέντος έν τοΐς 
μυχαιτάτοις τοΟ δάσους. Ας μετατραπή ή άνώμαλος 
αυτη σύνταξις εις εύθεΐαν, καί ιδού πάραυτα απασα ή 
δύναμις καί ή χάρις τοΟ στίχου έξαφανίζεται.

Αλλως δε αί άντίστροφοι αυται διατάξεις δέν διύ- 
νανται νά ύπαχθώσιν εις κανόνας πολυειδώς διαποι- 
κιλλόμεναι, διότι είναι ποικίλοι καί οί τρόποι, καθ' οΟς 
αί έννοιαι διαδέχονται άλλήλας ή ή ψυχή διατίθεται 
ύπό τώ ν αισθημάτων της, ένώ τούναντίον ή εύθεΐα 
τάξις είναι π ά ντο τε  μία καί ή αύτή, διότι είναι καί 
αμετάβλητος ή τά ξ ις  ήν τό  πνεΟμα άκολουθεΐ εις τόν 
σχηματισμόν τώ ν κρίσεων, άς έκείνη πιστώς άπεικονί- 
ζει. Καί ούτος βέβαια ό τρόπος τής διατάξεως είναι 
προσφυέστερος, όταν θέλω μεν καθεστηκυίαις ταΐς φρεσί 
νά έρμηνεύωμεν τάς κρίσεις μας, ώς τοΟτο συνήθως 
συμβαίνει εις διδακτινούς λόγους, ή εις τάς πραγμα
τείας έκείνας, έν αίς ούδεμία έπεμφαίνεται ψυχική 
σφοδρότης καί συγκίνησις.

Ενταύθα δέ λαμβάνομεν τό  ένδόσιμον "να ώς έν 
παρόδω παρατηρήσωμεν, πόσον άρμόζει εις τούς σή
μερον συγγράφοντας δμοεθνεις λογίους νά ηναι προ
σεκτικοί εις τή ν πλοκήν καί διάταξιν τώ ν λέξεων, έ- 
χοντες άείποτε ώς πρώτιστον αύτών μέλημα τό  νά 
γίνεται ή συγγραφή τω ν σαφής καί εύληπτος· διότι 
όταν έπιδιώκωνται αί μεταθέσεις οΰχί έπί σκοπώ σα
φηνείας, ή έξυψώσεως τώ ν  κυριωτέρων έννοιών ή με- 
ταδόσεως τώ ν τήν ψυχήν κατεχόντων αισθημάτων, ή 
κάν έπί σκοπώ άρμονικής τίνος καί ευρύθμου τοΟ λό
γου κατασκευής, τό τε  άποβαίνουσιν όλως άνούσιαι καί 
άσκοποι όζουσαι κακοζήλου σχολαστικότητος. Καί 
τωόντι ποσάκις δέν συμβαίνει νά διατρέχω τις  εύκο
λώτερον σειράν περιόδων τοΟ Ξενοφώντος καί τοΟ ίσο- 
κρατους, ή περικοπάς τινας γεγραμμένας έν τή  νεω- 
τερα ήμών γλώσση, αναγκαζόμενος ένίοτε νά έπανα- 
λάμβάνη δίς καί τρις τή ν αύτήν περίοδον πρός κα- 
κατάληψιν τής πλοκής τώ ν  μερών της ; καί διατί ; 
διότι έκάστη λέξις δέν κατέχει τήν οΐκείαν της θέσιν, 
διότι αί μεταθέσεις γίνονται άπλώς κατά τό  δοκοΰν 
καί άνευ άνάγκης.

Τ ί λοιπόν έκ τώ ν  μέχρι τούδε ιρροεκτεθόντων συνά- 
γομεν! ό τι ύφ’ οίανδήποτε έποψιν τα ί άν θεωρήσω- 
μεν το  ύφος, είτε καθόλου, ε ίτε κατά τά  κυριώτερα 
αύτοΟ είδη, εύρίσκομεν ότι δέν είναι άλλο τ ι  είμή τό 
έκτύπωμα καί ή έξωτερίκευσις τοΟ πνεύματος, ότι 
υφος καί νόησις βαίνουσιν άείποτε έκ παραλλήλου, 
επομένως δε ό τρόπος τοΟ έκφράζεσθαι καί γράφειν έξ- 
αρτάται ούσιωδώς έκ τοΟ τρόπου του διανοεΐσθαι καί 
αίσθάνεσθαι, καί ότι τέλος καί αΰταί αί δύο πρώτι- 
σται τοΟ δφους ιδιότητες, ή κυριολεξία καί ή σαφή
νεια, άλλως δέν κατορθοΟνται είμή διά τής γνώσεως 
τώ ν ψυχολογικών νόμων, καθ’  οδς αί έννοιαι σχηματί-
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•ζονται, συνθέτονται καί ποικιλοτρόπως συζευγνύονται, 
καθ’ οδς αί κρίσεις διατυποΟνται, μορφώνονται, καί έκ 
τούτων αύθις διά τής πρός άλλήλας συγκρίσεως έξα- 
γονται άλλαι ώς συμπεράσματα.

Εντεύθεν λοιπόν επεται οτι ή τέχνη τοϋ ένσαρκώ- 
νειν τάς έννοιας, ή τέχνη τοϋ κατακυριεύειν τάς καρ- 
δίας καί τοΰ έπενεργεΐν δραστηρίως έπί τοϋ πνεύμα
τος καί τής βοολήσεως τώ ν όμοιων μας, ή τέχνη έν 
ένί λόγω τοΰ γράφειν, ήτις είναι ό γνώμων τής έκ- 
πολιτεύσεως ένός έθνους, δέν αποκτάται οΰτε διά τής 
συρράψεως τετορνευμένων λέξεων καί φράσεων, οΰτε 
διά τής συμπαραθέσεως παρίσων καί όμοιοτελεύτων 
κώλων, ουτε διά τής συμπυκνώσεως φορτικών σχη
μάτων, έλικοειδών περιφράσεων, καί θηλυπρεπών καλ
λωπισμάτων, άλλά διά τής εύτυχοϋς συνδρομής ψυ
χικών τινων προσόντων, άτινα δεόντως άναπτυσσόμε- 
να καί καλλιεργούμενα άναδεικνύουσι τούς μεγάλους 
συγγραφείς, τούς εικότως προσαγορευομένους Πατέρας 
τής Γλώσσης, καί σημειοϋντας λαμπράν έποχήν εις 
τή ν  ιστορίαν τής έθνικής αυτών γραμματολογίας. 
Αλλά τίνα εΐσί τά  ψυχικά ταϋτα  προσόντα τά  άπαι- 
τοόμενα εις πραγματικήν τοϋ ύφους διάπλασιν καί 
τελειοποίησιν ;

Πρώτον καί κύριον είναι ήθος ΰψηλόφρον καί με- 
γάδυμον, ευκόλως άνιπτάμενον εις τήν περιωπήν τών 
εύγενών παθών καί γενναίων φρονημάτων διότι άδύ- 
νατον είναι ό άγενής καί άνελεύθερος, ό ποταπά καί 
άνδραποδώδη φρονών νά συγγράψη τ ι  μέγα καί περι
σπούδαστο . Πλήν δέν πρέπει βεβαίως ν’  άποσιωπή· 
σωμεν ότι, ίνα έγκεντρισθώσι πρωΐμως τοιαϋτα φρονή
μ α τα  εις τήν καρδίαν τοϋ άτόμου, άνάγκη νά γεν- 
νηθή καί ν’  άνατραφή τό  άτομον έν μέσω ευνοϊκών 
κοινωνικών περιστάσεων, άνάγκη νά πνέη τήν καθα- 
ράν αύραν τής έλευθερίας και τής χρηστότητος, ά 
νάγκη νά ζή  εις έθνος οργών πρός τά  καλά καί σπου
δαία, έμφορούμενον δπό ύψηλών έμπνεύσεων, καί τεΐ- 
νον άνενδότωςείςκατόρθωσιν μεγαλεπηβόλων πράξεων.

Δεύτερον δέ καί ούχ ήττον άναγκαΐον προσόν είναι 
διάνοια διαυγής καί όξεΐα, ικανή νά δίδη εις έαυτήν 
λόγον τώ ν έννοιών της, νά προσδιορίζω τά  συστατικά 
αύτών γνωρίσματα, νά τάς άποσυνθέτη εις τά  άπλά 
στοιχειά τω ν, νά έμβατεύη εις τάς σχέσεις των, νά 
συμπεραίνω εύστόχως έκ τώ ν γενικών τά  μερικά καί 
τό  άνάπαλιν διότι ό εις τοιαύτας ψυχολογικάς έργα- 
σίας πρωΐμως έθισθείς, ωθείται βέβαια ώς ύπό άκατα- 
μαχήτου άνάγκης νά έπιδιώκη παντοΟ εις τάς συγ- 
γραφάς του τάς δύο προεκτεθείσας ούσ.ώδεις άρετάς 
τοΰ ύφους, τήν κυριολεξίαν καί τήν σαφήνειαν, έ ξ  ών 
προκύπτει ή τοΰ λόγου καθαρότης καί ένάργεια.

Τρίτον δέ καί άκρότατον πάντων είναι καί ή έμ 
φυτος έκείνη καλαισθησία ή αισθηματική κρίσις, ήτις 
κρατύνεται καί έπιρρωνύεται διά τής έπιμόνου μελέ
της καί έξασκήσεως' δι’  ής ό νοΰς διακρίνει όξέως καί 
καθαρώς έν τοΐς λόγοις τό  καλόν, τό  πρέπον καί το 
χαρίεν, καί άποκαλύπτει τάς έναντίας κακίας· δι' ής 
άπανθίζει, ώς ή μέλισσα, έ κ τ ε  τοϋ φυσικοΰ ^καί ήθι- 
κοϋ κόσμου πάν ό,τι διαυγάζει τήν διάνοιαν, άναπτε- 
ροΐ την φαντασίαν καί αποκαθαίρει τά  πάθη.

όθεν ό διά τοιούτου άσφαλοϋς κανόνος τά  πάντα 
σταθμίζων, πριν ή έπιχειρήση τή ν συγγραφήν του, 
πρώτον μέν. συλλαμβάνει τό  σχέδιον, εις τήν εύρεσιν 
τοϋ οποίου τοσούτω μάλλον τελεσφορεί, όσω περι- 
παθέστερον ορέγεται τοΟ καλοϋ, όσω λιπαρώτερον πρόσ- 
κειται εις τ ά  γραμματολογικά προϊόντα τής άνθρω- 
πίνης μεγαλοφυΐας. —  έπ ειτα  βαίνων έπί τ ά  πρόρω 
άναπτύσσει καί διαμορφόνει τά  συλληφθέντα σχέδια, 
οίκονομεΐ φρονίμως τά  μέρη του, παρέχει αύτοΐς τήν 
προσήκουσαν συμμετρίαν καί κανονικότητα, καί δια · 
τά τ τ ε ι  τά  πάντα όργαν.κώς πρός ένα καί τόν αύτόν 
σκοπόν. Τέλος δέ μέλλων νά σωματώσφ τάς συλλή
ψεις του καί νά τάς μεταφέρω άπό τόν νοϋν καί τήν 
καρδίαν εις τήν γλώσσαν όπως παράσχω *ύταΐς ζωήν 
καί ΰπόστασιν, μ ετά  φιλοκάλου δεξιότητος διακρίνει, 
ώς σοφός άρχιτέκτων, τ ί  έκ τοϋ προκειμένου ΰλικοϋ τής 
γλώσσης δύναται νά έκλέξω ώς άρμοδιώτερον εις πραγ- 
ματίωσιν τοΟ μελετουμένου σχεδίου του, γινώσκει τ ί  
τό  έναργέστερον καί είκονικώτερον τοϋ λόγουι όπως 
δι’ αύτοΰ διερμηνεύσω άκριβώς πάν ό,τι έν τοΐς ένδο- 
μύχοις τώ ν φρενών του εγκειται είσέτι άσαφές και 
άόριστον, έπί πάσι δέ τούτοις τηρεί μέ άγρυπνον όμ- 
μα εις πάν βήμα τής συνθέσεώς του τό  πρέπον, ήτοι 
κατά τήν ύλην τής συγγραφής, κατά τό  ποιόν τώ ν 
νοημάτων, κατά τήν φύσιν τώ ν έν έαυτώ ένεργθυμέ
νων έντυπώσεων, έπ ίσταται οπως έγκαίρως προσαρ
μόζω καί τόν άνάλογον λεκτικόν χαρακτήρα, ότέ μεν 
μεταχειριζόμενος τό άξιωματικόν, τό  μεγαλοπρεπές 
καί τό  σύντονον, ότέ δέ τό άπλοΰν, τό άφελές καί τό 
έπαφρόδιτον, εις τρόπον ώστε τό  υφος διά τοιαύτης 
εύστροφίας νά διαποικίλληται έμπρέπον έκάστοτε εις 
τά  σημαινομενα.

όθεν, ώ  νέοι βλληνες, εις ύμάς δέ μάλιστα α ποτεί
νομαι, διότι εις ύμάς μάλιστα ή πατρίς έναποθέτει 
τάς γλεκυτέρας έλπίδας τοϋ μέλλοντος, έάν μέλλετε 
ν’  άπβήτε κάτοχοι τής τέχνης τοΰ γράφειν, δι’  ής ή 
γλώσσα ούσιωδώς βελτιοΰται καί προάγεται, έάν μέλ
λετε νά πλουτίσητε τήν έθνικήν ήμών γραμματολο
γίαν δι’ έμβριθών προϊόντων τοΰ πνεύματος, άσχολή- 
θητε μ ετά  ζήλου καί έφέσεως εις τή ν διαρρύθμισην καί 
καταρτισμόν τοΟ λεκτικοΟ σας χαρακτήρος, άπεργά- 
σασθε τό  ύφος τοΰ λ.όγου σας άληθές καλλιτέχνημα, 
ένθα έννοια καί λέξις, έμπεριεχόμενον καί έκφρασις 
νά διαπερώνται άμοιβαίως καί νά συμφύωνται εις ά- 
διάσπαστον ένότητα. Αλλά τίς ό άπαραίτητος ορος 
τής εις τό  λαμπρόν τοΟτο στάδιον επιτυχίας σας; έάν 
έχοντες πάντοτε πρό οφθαλμών τήν προεκτεθεΐσαν α 
λήθειαν, ό τι αί διανοητικαί, ήθίκαί καί αίσθηματικαί 
δυνάμεις είναι οί κοινοί παράγοντες τοΰ λεκτικοΟ ύ
φους, έπιδιώκετε παντί σθένει τήν άναγκαίαν μόρ- 
φωσιν τώ ν τριών τούτων παραγόντων, έάν πρός μέν 
τήν διανοητικήν καλλιέργειαν λάβητε διά τής έπι- 
στήμης τήν εξιν τοΟ νά έπανακάμπτεσθε εις εαυτούς 
άποκτώντες ουτω καθαράν καί διακεκριμένην συνει- 
δησιν τώ ν  ψυχολογικών γεγονότων, καί τώ ν νομών 
καθ’ οϋς τελοΰνται αϊ διανοητικαί ένέργειαι. Πρός δε 
τήν ηθικήν διακόσμησιν έάν άποστρεφόμενοι τά  χα- 
μερπή καί άγοραΐα καί ζωογονούμενοι άδιαλείπτως
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υπό εύγένών καί υψηλών φρονημάτων, αναρριπίζετε 
εις τάς  καρδιάς σας το  ιερόν πϋρ τ  .0 πατριωτισμού, 
τής εύσεβείας καί τής χρηστότητας Πρός δέ τήν τε- 
λειοποίησιν τής αισθηματικής κρίσεως, εάν νυχθημε
ρόν έγκύπτοντες εις τά  προγονικά αριστουργήματα, 
καί έ ξ  αυτών άρδεύόντες τάς ψυχάς σας μέ τά  διαυ
γή νάματα τής πλαστικής καλλονής καί χάριτος, μαν
θάνετε εντεύθεν τό  μετ’ έμβριθείας σκεπτεθαι, καί τό 
περιβάλλειν τάς έννοιας σας με τάς άϊδίους έκείνας 
μορφάς τής έντελοΟς έκφραστικότητος, αίτινε; δικαίως 
μαρτυρούσι τό  μεγαλοφυές καί μεγαλουργόν τού άν- 
θρωπίνου πνεύματος.

Εν Κεφαλληνία, Τή 25  Ιανουάριου 1862

Θ. ΚΑΡΟΓΣΟΣ.
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ΤΑΝΝΧΑΤΣΕΡ (<)■ ό  εύγενής Ταννχάϋσερ','γερμα- 
νό; ιππότης, πολλά; ίδών χώρας, ά ήλθε καί εις τό 
όρος τής Κυρία; Χολλης (2 ) όπως εύρη τά ;  ωραίας 
γυναίκας καί ίδη τό  μέγα θαύμα. Λικτρίψαντα δέ 
έκεϊ τινά  καιρόν έν αγαλλιάσει καί χαργ, ή συνείδησις 
έπεισεν αυτόν τέλος όπως κατέλθϊ) πάλιν εις τόν κό
σμ ον διό άπεχαιρέτισεν αυτήν. Α λλ ’ή Κυρία Χόλλα 
έκίνησε πάντα λίθον όπως μεταπείσϊΐ αύτόν' ήθε
λε  μάλιστα νά δώση αϋτώ εις γυναίκα μίαν τών ί
διων συντρόφων. 0  δέ Ταννχάϋσερ άπήντησεν ότι 
ούδεμίαν άλλην γυναίκα έπιθυμεϊ ή έκείνην ήν είχε 
κατά  νοϋν, ό τι δέν ήθελε νά καίεται αιωνίως έν τή  κο
λάσει, καί ό τι δέν ήδύνατο νά μείνη περισσότερον, 
επειδή ή ύγεία αύτοΰήθελε πάθει. Καί, επειδή ή Κυ
ρία Χόλλα δέν ήθελε νά άφηση αύτόν, δ εύγενής ιπ
πότης έπετίμησεν αύτήν μεγάλη τή  φωνή καί έδεή- 
Οη τής ουρανία; Παρθένου όπως άπομακρύνη αύτόν.

Πλήρης μετάνοιας, διευθυνε τά  βήματα αύτοϋ εις 
τήν Ρώμην πρός τον πάπαν Οΰρβανόν, θέλων νά 
όμολογήσϊΐ πάντα τ ά  Αμαρτήματα ώ σ τε  νά έ- 
πιβληθή αύτώ εξιλασμός καί ή ψυχή αύτού σω- 
6ή. ό τ ε  δμ.ω; έξωμολογήθη ό τι όλόκληρον έ
τος διέτριψε παρκ τή  Κυρία Χόλλη έπί τοϋ ό 
ρον;, ό πάπας είπεν· κόταν ή ξηρά αύτη βακτηρία, 
τή ν  όποιαν κρατώ εις τήν χειρ-, άναθάλη, τόΤε τά 
άμ.αρτήματά σου Οά συγχωρηθώσι, καί ούχί άλλως».
(3 ). 0  δέ Ταννχάϋσερ είπε' «  Καί Sv μόνον έτοςά/ 
έπέπρωτο νά ζήσω  Ι τ ι  έπί τή ; γης, ήθελα, άν ήδυ- 
νάμην, νά ύποστώ τοιαύτην μετάνοιαν καί τ ιμ ω 
ρίαν ώστε ό Θεό; νά μ ’ εύσπλαγχνισθή » .  Καί, λυ

(1 ) Η Ταννίνχάνΐίρ· 0 Γρίμι» ί »  ττ, μοβοΧογ'α «ϋτον 888 
Β. λ ίγ ι ι  its fl τ ι ς  ** j«80 oet«; τ *ύ ϊη ς  «  Ε α τι 81 (λ  **ρά8ο»ις) 
ϊν  έ *  τω ν  Τίρκνΰν λο-|ίων τού μ ·σ * ·. ί»ο ς , iv ω i  πίβος r«D 

«ρ χ ϊί ιυ  έβνια|ΐοδ χ*1 ή οχληρόττ·; « δ  χ ρ ιίιι*ν ιχ οδ  χλχροο 
«α ίη τ ιχ ώ ι  ίχ τΠ ιντα ι ·

(8 ) Χ ίλ λχ  έπίχλιΐΒΐς τ ι ς  Φρίφγτ.ς Ä Φ ρ«{*ς  8 e i; τ ι δ  ϊρβτος 
(ό’βιν Freilag rxp x ix eu i. ά γγλ ιβ η  Friday) x * i οόζυγος 08t- 

vou ί  Ονιδάνιιι ου τ8 ονομ* 8 i c m p f ; T i i  iv  τή  »-¡γλιχτ, γλώα· 
ο γ  Wednesday, τ.α ίρ* τοδ O io S iv o u  i r e ;  Teripm .

(3 ) Tsüxo ίν ινβυ ια ϊζιι τό του όαιίρον.

ποόμενος καί κλαίων ό τι δ πάπας κατεδίκασεν αύ
τόν, έπανήλθε πάλιν είς τήν πόλκν αύτοϋ καί έκνέου 
εις τό  σατανικόν όρο; όπως κατοίκηση έ/.εϊ είς τοός 
αιώνας τώ ν αιώνων. Η Κυρία Χόλλα όμως είπεν αύ
τώ  καλώς ήλθες, ώς άν, ύπεδέχετο φίλον πρό πολ- 
λού άπόντα.

Μ ετά  ταύτα  περί τήν τρ ίτην ημέραν, ή βακτηρία 
άνέφυσε βλαστού; καί ό πάπας έστειλε ταχυδρό
μους είς πάσαν τήν γήν, όπως μάθωσι που είχεν υ
πάγει δ εύγενή; Ταννχάϋσερ. Αλλ’ ήτο πλέον αργά* 
ειχεν άνελθει έπί τοϋ δρους καί είχεν έκλέξει τήν 
γυναίκα αύτοϋ' καί έκ-Ε έμελλε νά διαμείνη μέχρι 
τή ; τελευταίας ήμέρας, καθ’ ήν δ Θεός ίσως ήθελεν 
οδηγήσει αύτόν εί; άλλο μέρος

Ù ίερεός δέν πρέπει νά άπελπίζη τόν αμαρτωλόν 
άνθρωπον, άλλα νά συγχωρή αύτόν όταν προσφερη 
μετάνοιαν καί μεταμέλειαν.

Εκ τοϋ ΓερμανικοΟ τώ ν  αδελφών G rim m .

Ταννχάϋσερ επιγράφεται μελόδραμά τ ι  τοϋ πεοι- 
φημου Γερμανού ‘ Ριχάρδου Ούάγνερ, άποτυχόν τόν 
παρελθόντα χειμ.ώ α έν τώ  μεγάλω θέατρω (grand  
O péra ) τώ ν Παρισίων. Καί ή μέν αποτυχία όρεί- 
λεται ίσως μάλλον τή  έπάρσει καί τ ώ  φΛέριδι τοϋ 
μουσουργού, μόνην τήν ίδιαν μουσικήν έπαινοϋντο; 
καί μουσικήν τού μέλλοντος (m usique de 1 a v en ir ) 
άποκαλούντος,δφείλεταιδέ καί τοϊς Παοισινοΐς, ουδό
λως ύπομένουσι τάς τώ ν άλλων καί ιδίως τώ ν Γερ
μανών μεγαλαυχίας. Περί δέ τή ; παραστάσεως τοϋ 
Τανχάϋσερ, μεταξύ άλλ&νν,άναφέρεται καί τό  εξής α
ληθές άνέκδοτον.

Εσπέραν τινα,παίζόμενων εμπράκτως αινιγμάτων 
(Charades en action ) παρά τώ  αΰτοχράτορι τώ ν 
Γάλλων, ή σύζυγος τοϋ πρίγκηπος Μεττ-ρνίχου,πρέσ
βεως παρά τή Γαλλική αυλή, γυνή εύφυεστάτη καί 
φιλόκαλος καί το ι μή ευειδής, προέβαλε τ ώ  αϋ- 
τοκράτορι είς λύσιν τό  έξή ;· πρώτον, περιστεί- 
λασα τό  ένδυμα αύτής, προέτεινε τόν έτερον τώ ν 
ποδών έπιθεϊσα αύτόν επί τοϋ εδάφους’ δεύτερον 
έπειτα, έγονυπέτησε κατά γης  πρό τοϋ αύτοκράτο- 
ρο; καί Τρίτον, θεϊσα έμπαικτικώς τάς παλάμας ά- 
νοικτάς έπί τή ; ρινός, έσήμτ,νε τήν γαλλικήν λέξιν 
n iq u e - τέλο ; δέ, ύποκλιθεΐσα tvtoretov τοϋ αΰτο- 
κράτορος, έστη έπειτα ευθυτενή;, ό δ έ  αΰτοκράτωρ, 
όστις,έχων πεποίθησινεί; τήν περί τά το ια ύ τ*  πείραν 
αύτού, είχε στοιχηματίσει νάέκτελέση δ,τι ήθελεν α
παιτήσει ή Κυρία παρ αύτοϋ μή λύσαντος τό α ίν ιγ
μα, άπέτυχεν εντελώς μετά πολλήν σκέψιν, υή έν- 
νοήσας ό τι ή Κυρία ΜετΤερνίχου έπαιζεν έπί τοϋ 
ίδιου ονόματος, (ά. M et έκ τοϋ βήματος m ettre, 
poser. — β'. terre.— γ '.  n ique) άπώλεσε δέ καί τό 
στοίχημα, άναγκασθεί; νά παρευρεθή τρ ί; καί άλ- 
λεπαλλήλωςεί; τά ς παραστάσεις τοϋ Ταννχάϋσερ’ καί 
ούτως, έν ω  οΐ λοιποί έν τώ  θεάτρω έσόρισσον καί 
έποδοκρότουν τό μιλόδραμα, δ αΰτοκράτωρ, έμβλέ- 
πων είς τό  θεωρείου τοϋ πρέσβεως τής Αυστρίας, έγει- 
ροκρότει κατά κόρον. Ισως δέ αί τρεις μόναι παρα
στάσεις τοϋ Ταννχάϋσερ έγένοντο τρεις όπως έκτελε- 
σθή τό  στοίχημα.


