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Διοίκησις.

Ισως ή Πελοπόννησος ποτέ πρότερσν και ποτέ μετά 
ταΰτα δεν ήτον εις τόσον δεινήν κατάστασιν, οσον 
οτε περιήλθεν εις τάς χεϊρας τών ένεσών.

Σκληρός έχρημάτισεν ό πόλεμος, διότι, πριν εκκε
νώσουν οί Οθωμανοί, έξερήμωσαν καί μετά τήν μάχην 
τών Πατρών π. χ. ελαβον μεθ’ εαυτών τούς κατοίκους 
τής Λχαίας καί κατέστρεψαν τήν Κόρινθον, μετολί- 
γον δέ ένέσκηψε καί ή πανώλης. Ο πληθυσμός είχεν 
έλαττωθή κατ' άπίστευτον αναλογίαν (1), πέραν τοΰ 
τετάρτου μέρους τών χωρίων καί τών άγρών έξωλο- 
θρεύθησαν, καί τά πλεϊστον μέρος τής χώρας έμενεν 
άκαλλιέργητον. Πρός τούτοις αιώνας ολοκλήρους δεν

( I )  G radm igo. L e  vieende della guerra e del contagio 

faanno quasi apopolalo i l  regno.

ύπήρχον όδοί, ούτε τήν άπλήν έφεύρεσιν τώ ν αμαξών 
δεν έγνώριζον, καί μετεχειρίζοντο τ ’ άχθοφόρα διά νά 
μεταφέρουν άπό τόπου εϊς τόπον. Καί αί γέφυραι, 
αίτινες τυχόν ύπήρχον, -ήσαν κατεστραμμένα!, ιδίως 
δέ έπί τοΰ Αλφειού ουδέποτε είχε κατασκευασθή 
τοιαύτη- άλλα διέπλεον αυτόν έπί μονοςύλου έκ πλα
τάνου. Καθαυτό, καθ’ ας είχον διαστάσεις τ ά  ξύλα 
τώ ν παρημελημένων και βλαφθέντων δασών, ήσαν 
κατεσκευασμέναι αί οίκίαι. Οί κάτοικοι ύπετάσσοντο 
εις τήν φύσιν, τήν όποιαν δέν ήσθάνοντο τήν δύναμιν 
νά εξουσιάσουν. Ποτέ δέν έσήμαινόν τ ι  αί πόλεις· 
τώρα όμως ήσαν εντελώς έξωλοθρευμέναι διά τής ά- 
μύνης καί τής κατακτήσεως. Οί Ενετοί παρωμοία- 
ζον τήν Χερσόνησον, όπως εδρον αυτήν, πρός έοεί- 
πιον, έντός τού οποίου έβόσκησε πυρκαϊα. Περί θε
σμών δέν ήδύνατο νά γίντι λόγος· ούτε περί άνωτέ- 
ρων, ώς εννοείται οικοθεν, καθότι ή διοίκησις έξήρ- 
τη το  μόνον έκ τω ν  Οθωμανών, άλλ’ ούτε περί διορ- 
γανισμού τών κατά  χώραν κοινοτήτων. Μόνον εις 
τούς ιερείς ύπετάσσοντο όλοι εύλαβώς.

Οι Ενετοί έγκατεστάθησαν, όπως ήδυνήθησαν, έντός 
τής χώρας καί διετήρησαν τήν γενικήν διαίρεσιν, 
πλήν μικρών διαφορών, καθόσον τά  2  ί  ένετικά εδάφη 
(ΙβΓΓΪΙοτϋ ) αντιστοιχούν εις τάς οθωμανικά; 23  δι
καιοδοσίας (1). Κ α τά  τήν πάτριον συνήθειαν ήνωσαν

(1) Β ι  τή » όΒ»ρ.χνιχ»ν δ:α’ 3Ε3ΐν ττχρά Χ βτζή  χχι
χ*ρχ Χτιΐ)ΑΕρ. ί(»τ. τοΰ Ό β  Κ ο· V I. α. 183. τήν 51 Ενοτιχή* 

ίν Ιφ  προοΐ)ρτηρ.ίνΐο Εντχΰΐ» ιτίνηχι. II ϊι*τ>ορ* 4 »τ γ ·τ * ι  ·ις 
τήν Μχνχν, ήτ:ς ο χ ΐ ρ » τ ι ζ « ι  * » ! ’ ήνιτβύί πλιίον* ίδάιρ*.
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οί Ενετοί πολλά εδάφη εις εν* νομόν. Καταρχάς 
διωργάνισαν έπτά  νομούς, τάς Γΐάτρας, τό  Καστελ- 
τορ-έζον, την Μεθώνην, τη ν Κορώνην, την Γιαλά- 
φ*ν, την Μονεμβασίαν καί το  Ναύπλιον. Μετά ταΟτα 
εδρον δτι καί αύτά ησαν πολλά καί έπηρκέσθησαν 
είς τεσσαρας νομούς, Ρωμανίαν, Λακωνίαν, Μεσσηνίαν 
καί Αχαίαν, τώ ν  οποίων πρωτεύουσα! ησαν το  Ναύ- 
πλιον, ή Μονεμβασία, τό  Ναυαρίνον καί αί Πάτραι. 
Εις έκάστην τούτων έγκατεστάθη αρμοστής (pruve- 
( lilo re ) ένετός διά την πολιτικήν καί στρατιωτικήν 
διοίκησιν, εις διευθυντής τής δικαιοσύνης (re llo re ) 
καί είς οικονομικός επίτροπος (cam erlingo ). Καί τά  
φρούρια αύτά, τ ά  οποία διετήρησαν μέχρι τελευταίων 
χρόνων καί έπεσκεύασαν, όπως ήτο δυνατόν, ελαβον 
Ενετούς δκκκητάς. Είκοσι πέντε Ενετοί εύπατρίδαι 
ησαν ένησχολημένοι εντός τοΟ τόπου καί είς όλα τά  
μερη τής επαρχίας ησαν άντιπρόσωποι τής εξουσίας. 
Επί κεφαλής όλων ητον ό γενικός άρμοστής, όστις 
ειχεν είδος αύλής καί άμέσως άντεπέστελλε προς τήν 
βουλήν.

Οταν παρατηρήσωμεν, ο τι οί εντόπιοι οδτε εις τήρ 
διοίκησιν, ώς βλέπομεν, είχον μέρος, ούτε εις τόν πό
λεμον αλλ ουτε εδείκνυον διάΟεσιν ή ικανότητα 
δι’ εθνικήν φρουράν, πολύ όλιγώτερον ν' άναλάβουν 
τήν φυλαξιν τώ ν φρουρίων καί τοΟ τόπου καί πάν
το τε  ξένα τάγματα  έπρεπε νά είσάγωνται —  όταν 
περιπλέον συλλογισθώμεν, ότι π  Ενετοί ησαν καθο
λικοί καί είς τάς πρωτευούσας είσήγαγον τήν καθο
λικήν λατρείαν (το  οποίον κατά τό  αίσθημα τώ ν  ιε
ρέων έξισουτο σχεδόν πρός τήν προσκύνησιν τοΟ Μωά
μεθ καί τήν λατρείαν τώ ν Μουσουλμάνων),κατά πρώ
τον βλέμμα δυκιμάζομεν τήν άνάγκην νά έρωτήσω- 
μεν, κατά τ ι  διεφερεν ή οθωμανική τής Ενετικής διοι- 
κήσεως, άφίνοντες κατά μέρος τάς Εύρωπαϊκάς σχέ
σεις καί μόνον άναφορικώς είς τόν τόπον.

Η μεταβολή είναι μολοντούτο απείρου σημασίας, 
καθότι κατά τ ί  κυρίως διαφέρει ή πεπολισμένη διοί- 
κησις τής βαρβάρου ; δεν είναι, διότι αΰτη μέν κα- 
ταναλισκει τάς δυνάμεις τού τόπου δι’ άνάγκας τής 
στιγμής, ·,τρος όφελος ε'ξουσιαζούσης τάξεως, αύθαι- 
ρετως καί ατάκτως, ενώ έκείνη προνοεϊ περί τού μέλ
λοντος καί πρό πάντων σκοπεί νά προάξη τόν τόπον 
διά τής αύξήσεως, τής προόδου καί τής άκμής τών 
ηθικών καί ύλικών συμφερόντων ; Το Τουρκικόν σύ
στημα συνιστατο είς τό  ότι άνεγνώριζε τούς όσμαν- 
λίδας, άποτελούντας τόν στρατόν, ώς κυρίους τού τό 
που και υπεχρεου είς προσωπικήν ύπηρεσίαν αύτών 
ολους τούς κατοίκους. Τοιούτόν τ ι  έπί ένεσών δεν υ
πήρχε' το στράτευμα συνιστατο έκ μισθωτών, είς 
τούς όποιους δεν είχον τήν διάθεσιν v i  επιτρέψουν αυ
θαιρεσίας· έκπαλαι υπήρχε πρόνοια αναρίθμητων μέ
σων πρός χαλίνωσιν τώ ν έπιτετραμμένων τή ν κυβέρ- 
νησιν ευπατριδών, αλλά καί ή Οέτις τώ ν  πραγμάτων 
ήνάγκαζε τούς Ενετούς νά έπιμεληθούν σπουδαίως τήν 
άνέγερσιν τού τόπου, όπως ήτο, δεν ήδύνατο νά δια- 
τηρι,θή, ητον άνίκανον νά χορηγήση τάς δαπάνας τής 
διοικήσεως καί τής φυλάξεως αύτού, καί ήθελεν είναι 
διά τό ταμείον τής δημοκρατίας συνεχές βάρος. Ούτω
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ητον ό πρώτος στοχασμός τώ ν Ενετών, νά καταστή
σουν τήν Πελοπόννησον δ,τι ήδύνατο νά είναι. Δεν 
εύρήκαν προνομιούχον εύγένειαν ώς έν όλαις ταίς 
λοιπαίς έπαρχίαις καί δέν είχον άνάγκην νά προσ- 
φύγουν είς συμβάσεις, άλλ’ ησαν αδέσμευτοι ώς 
προς τούτο. Ηδη τό  πνεύμα τού χρόνου έτράπη 
πρός νέον οικονομικόν ρυθμόν. *0 ,τι πληροί καί 
ζωογονεί τόν 18 αιώνα ήδη άπό τού τέλους 
τού 1 7 προβαίνει είς φώς. ίσως καί διά τήν ιστορίαν 
τής πρακτικής πολιτικής οικονομίας έχει αξίαν νά 
παρατηρήσωμεν αυτήν τήν διοίκησιν, διά δε τήν ι 
στορίαν τής σημερινής Πελοπόννησου είναι άπαραί- 
τητον. Οί χρόνοι τής Λακεδαίμονος δέν δύνανται σή
μερον νά προση) ώσουν τό  βλέμμα τών έν έλλάδι, 
αλλά το  πλησιέστερον παρελθόν δίδει μάλλον φώς 
επί τής σημερινής καταστάσεως, πραγματικώς δέ ή 
εποχή αυτη τώ ν ένετών.

Νομίζω ό τι κατά τήν φύσιν τής πραγματεοον.ένης 
υλης κατάλληλον είναι νά διαιρέσωμεν αΰτήν κατά 
τά  κύρια σημεία, άτινα ένησχόλησαν τήν γενικήν 
επιμέλειαν.

Συνοικισμός.

Αοχόμεθα έκ τώ ν  σχέσεων τού πληθυσμού, έ ξ  ών 
κυρίως όλα πηγάζουν.

Επί όθωμανών οί χριστιανοί κάτοικοι ήδύναντο νά 
συμποσούνται εις 250  χ. ψυχών τόσον πλήθος δύ- 
ναταί τις τουλάχιστον νά συμπεράνη έκ τού ποσού 
τού κεφαλικού φόρου, όστις συνίστατ’ο είς έν ρεάλιον 
διά τά  έγγαμα καί είς ήμισυ διά τά  άγαμα μέλη 
έκάστης οικογένειας, τό  όλον 167 χ. ρεαλίων ( I ). 
Αλλά, ώς είπομεν, ό πόλεμος καί ή πανώλης έπέφε- 
ρον δεινόν όλεθρον, έκ  τώ ν 21 I 5 χωρίων καί κ τη 
μάτων, όσα ήριθμούντο έπί Τούρκων, μόνον 1 459 έ- 
μενον,καί 656 ε’ κειντοέρημα Ô πρώτο; γενικόςάρμο- 
στής^διέταξεν άπογραφήν, καί τίς θέλει πιστεύσει ; 
καθ' όλην τήν χερσόνησον, πλήν τής Μάνης καί τής 
περιοχής τής Κορίνθου, εύρε μόνον 20125 άνδρας 
δυναμένους νά φέρουν τά  όπλα καί έν γένει μόνον 
85,46S ψυχάς. ϊτα τισ τικ α ί πληροφορίαι φαίνονται 
εν γενει άκριβέστεραι παρ’ ό,τι είναι, ουτω καί εν
ταύθα πιθανόν ό τι είσέρ^ευσε λάθος, ή έγινεν από
κρυψή, εντούτοις διά τόσον ολίγον διάστημα χρόνου 
αύτή ή καταστροφή μένει άνήκουστος καί άνεϋ πα
ραδείγματος.

Ο πληθυσμός, τόν οποίον ευρον οί Ενετοί, συνιστατο 
έζ Ελλήνων καί 'Αλβανών. Οί Ελληνες κατώκουν 
ιάλλον μετά τώ ν όθωμανώ/ τάς πόλεις καί ήταν ά- 
φιερωμένοι είς τήν θάλασσαν και είς τήν εμπορίαν. Οί 
Αλβανοί διήγον τόν νομαδικόν βίον τών ποιμένων, ώς 
εις τόσα μέρη τής μεσημβρινής Εύρώπης π. χ. τά  
Μερινά τής Μέστης φέρονται έκ τής Αραγωνίας είς 
το  Εσ.-ρομαδούρον, καί τά  ποίμνια τής Βαρκελωνέτ- 
της καταβαίνουν είς τάς φορβάς τής Κράου, είς τή  /

Ω Ρ Α .

(1 ) Ó Γριράνης δί5ιι «ΰ τδ  τ ΐ  του test Alego (Spenza
oo/i Carazzu;. Τά  ριάλια, π ιρι τώ ν  οπ tt»» «»raùôe γ ιν ιτβ ι *ά * -  
το τ ι >ογος οχ ιδ ίν Ιοοδυναρ,οΰν χρϋοβ5'» δονκά;βν}  ή ¿ i
δ.ιβφορ» 1,30 χ·8* Ζ τ β ί τ »  υπιρτιροΟν.
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Προβήνκιαν, ή τά  τών λβρούτζων είς τό  πεδίον τής 
Απουλίας. Οί βοσκοί περιπλανώνται καί έχουν τρό
πον τινά  τό  ποονόμιον τής έξαγριώσεως.— Οί 'Αλβα
νοί έβοσκον τά  ποίμνια κατά μέν τό  θέρος είς τά  ορη 
τής Αρκαδίας, τόν δέ χειμώνα κατέβαινον είς τά  πε
δία τού Αργους καί τής Ηλιδος καί πρός τή ν άκτήν 
τού Φαναριού. Πρός τούτοις κατεγίνοντο άμφότεροι, 
Ελληνες καί Αλβανοί, είς τήν γεωργίαν, άλλ’ ούτε 
αύτοί οΰτ’ εκείνοι μετά πόθου καί έπ.μελώς. Παρα- 
δόξως πως αί φυλαί τοσούτον άνεμίχθησαν, ώστε έ- 
θεωρούντο μάλλον ώς διάφοροι τάξεις. Ως ύποδεεστέ- 
ρα έθεωρεϊτο ή Αλβανική, ή δέ Ελληνική ώς εύπορω- 
τέρα καί μάλλον πεπολισμένη (1).

' Αδύνατον ήτο διά τοιούτου πληθυσμού νά προαχθή 
ή πρόοδος τής χώρας. Μόνον πρός ζωογόνησιν έχρη- 
ζε\ άλλων στοιχείων. Η αύτή χωρα, ητις άλλοτε ε- 
ξήγαγε τόσον πολυάριθμους αποικίας, ητις έζετεινεν 
έπί τώ ν γειτονευουσών άκτών μικρόν σύστημα πολι
τειών, έχουσών τ ! ν αύτόν τύπον γλωσσης πο7.ιτευ- 
ματος, ήθών καί φιλολογίας, τώρα έχρηζε ξένου συ

νοικισμού.
Επρεπε τάχα νά προσπαθήσουν νά έξιταλίσουν τήν 

Πελοπόννησον ; Δέν γνωρίζω άν ήδύναντο νά εύρε- 
θοΰν άποικοι έν Ιταλία καί άν ησαν επιτήδειοι τοιού- 
τοΓ οί Ενετοί έν τούτοις συνώκισαν τού αύτού προς το 
εύρεθέν έθνος άνθρώπους, όλους Ελληνας, πλήν τινων 
’Αλβανών. Πρός τούτο ώφελήθησαν έκ τών εκστρα
τειών, αίτινες δέν έλαβον καλήν έκβασιν, διά νά κερ- 
δήσουν νέους άποίκους διά τήν Πελοπόννησον.

Ενωρίς είδον. ότι μεταξύ τής εχθρικής χώρας δέν 
ήδύναντο νά φυλάξουν τάς Αθήνας, μάλιστα^ αφού όεν 
κατώρθωσαν νά κατακτήσουν τήν Ευριπον· οτε έγκα- 
τέλειψαν αύτάς κατέπεισαν τουλάχιστον άξιάριθμον 
πλήθος (662 ) οικογενειών αττικών νά συνακολουθή
σουν είς τήν Πελοπόννησον. Καί τώρα οι Αθηναίοι 
διεκρίνοντο διά τής λεπτότητος τής ανατροφής καί 
τής άγχινοίας (2). Δεν είχον καί ουτοι κλίσιν πρός 
τήν γεωργίαν, όντες οί έλάχιστοι μεταξύ αύτών, έν- 
τούτοις είχον μέσα τινά. Εισερχόμενοι είς τό ενδό
τερον συνετέλεσαν δ·ά τής ζωηοοτέρας άνταλλαγής 
είς τήν πρόοδον τής χώρας (3) ούσιωδώς.

Οτε ό Μοκενίγος άπελπίσθη νά κατακτηστι τα 
Χανιά καί άπεφάσισε νά έπανέλθη, έλαβε μεθ εαυτού

(1 ) Corner. L i pia bene sUnli, che paisano col nomo di 
Greci, s o b o  di geuio dediio al Iraffi.o ed a l  a  mercalur*, n é  

sanno piegarsi ad iopagnar Γ armi. L i lerriloriali che cor- 
rono sollo lilolo d Albanesi souo di bellissima corporalura, 
resisleoli alia filies , asSu. fall »d  una tila sloulal», ma noo 
coooscendo allra professions che la cultura dolía campagna, 
odiano il nomo di soldalo.

(S) Grimani. Hauno ingegnio sollilo o ben dislinguono ii 
proprio taolaggio.

(3 ) G iilli. Tuilatia non pao oegarsi, che reati benimpie- 
gaia rerso di loro la publica generosila, monlro barulo il 
riguardo di andarle collocando nolle parli piu iolerne del 
regno ne risulli un aommo beneficio al medesim:, che ollro 
Γ  avantaggio eonaideribilisiirao dalla popolaiione rícete il 
profilo del Iraffico, eisondo molli d' esai gcoie di qualche
eommodo che cerlameole formaao il lustro Dsggiore di 
quel rogao.

περίπου δύω χιλιάδας Κ ρητών καί έφερεν αυτούς είς 
τήν Πελοπόννησον. Παλαιά άφοσίωσις τούς προσήλο- 
νεν είς τήν Ενετίαν καί τώρα έδειξαν άκλόνητον πι- 
στιν. Ησαν πένητες, άλλ ’ έπί τοσούτον εργατικοί.

Καί έκ Χίου μ ε τ ά  τ ή ν  κα τα σ τρ ο φ ή ν ήκολούθησεν 

ά ξιά ρ ιθ μ ο ν πλήθος τούς Ενετ ο ύ ς. Ιία ρ ή λ θ εν  ο μ ω ; χ ρ ό 

νος, έως ότου ν’ αφιερωθούν ε ίς  τ ή ν  γεω ρ γ ία ν  καί ν’ 

αποφασίσουν τ ή ν  π α ν τ ε λ ή  μ ετα να σ τ ευ σ ιν.

Εν Ρουμελία ή Ενετία δέν έκαμε κατακτήσεις, άλλ’ 
άφοΰ έκυρίευσε τήν Ναύπακτον έθεσε καί έκεϊ πόδ* 
καί εΐ/έ τινα  επιρροήν. Πρό πάντων κατέγινε νά 
κερδήση τούς προύχοντας αύτής τής επαρχίας καί διά 
τής συνδρομής αύτών νά καταπείση τούς κατοίκους 
εις μεταναστευσιν. Ηδη κατά τό  1691 παρατηρεί ο 
Κορνερος, ό τι ή  πολιτεία κατ’ αύτόν τόν τρόπον απέ
κτησε 6000 νέων κατοίκων. Οί Ρουμελιώται ήλθον 
μετά τής περιουσίας καί τώ ν κτηνών καί κατοίκη
σαν έν Αϊγίω έν Πατραις καί Καλαβρότοις. Αύτοί 
έδεί/θησαν πολύ ισχυρότεροι καί έπιχειρηματικώτε- 
ροι τώ ν Πελοποννησίων οπου σπουδαίως κατέγιναν 
είς τήν γεωργίαν, διεκρίνοντο δέ αί γαίαι αύτών άμέ
σως τώ ν λοιπών. Οί Ενετοί παρεχώρουν είς αυτούς, 
όσας ήδύναντο περισσοτερας ευκολίας καί επροσπά- 
Ιουν ού μόνον νά κάμουν τούς μετανάστας νά λησμο

νήσουν τήν πατρίδα αύτών, αλλά και να γεννηθή εις 
τούς μένοντας ή όρεξις ν’ ακολουθήσουν εκείνους. Εως 
είς τά  Ιωάννινα μετεδόθη ή κίνησις (1 )

Πολύ σημαντική ητον αύτή ή έποχή διά τούς ρα· 
γιάδας έν Τουρκία καί δύναται νά θεωρηθή ώς τό 
πρώτον βήμα πρός άνετωτέραν κατάστασιν, ό τι κατά 
τά  μέσα τού 17ου αίώνος έπαυσεν ό φόρος τώ ν παί- 
δων. Κ α τά  τό  τέλος τούτου τού αίώνος έγινε και το  
δεύτερον. Ού μόνον ή μικρά Πελοπόννησο; αλλά και 
ή  Ουγγαρία άπεσπάσθη τής Τουρκίας. Τήν απώλειαν 
τούτων ήκολούθησε καί άλλη. Εκ τώ ν απολειφθεισών 
τουρκικών χωρών μετηνάστευσαν εις τή ν Ουγγαρίαν 
Χλαβικά, είς τήν Πελοπόννησον κυρίως Αλβανικά καί 
Ελληνικά γένη, άφ’ ότου αύταί αί έπαρχίαι άπεσπα- 
σθησαν κατερημωμέναι. Είς τήν Ουγγαρίαν ή μ ετά - 
νάστευσις ητον άσυγκρίτως πολυπληθέστερα ή  εις τήν 
Πελοπόννησον, άλλά καί είς αύτήν έν διαστήματι 
τινών χρόνων έγινε σημαντική. Αναμφιβόλως συνέ
πεια τούτου ητον ο τι οι Οθωμανοί κατ αυτήν την 
μεγάλην κίνησιν, έσκέφθησαν περί μέτρων νά κ α τα 
στήσουν έλαφροτέραν τή ν τύχην τώ ν ραγιάδων.^ Αι 
πρώται δοκιμαί χρονολογούνται έκτοτε. Ισως εφο- 
βούντο νά Εδουν γενικωτέραν τήν μετανάστευσιν.

Ε ν  Πελοποννήσω τοιουτοτρόπως καί διά τής προσ
θήκης μεταναστεύσεως έκ τώ ν ϊονίων νήσων, ηυςησεν 
έπί πολύ ό πληθυσμός. Κ ατά  τό  έτος 1 692  άριθμούν- 
τα ι 116 χ. κατά τό έτος 1701,200 χ. κατοίκων. 
Ε κ τ ο τ ε  ή αϋξουσα πρόοδος ήκολούθησε τόν φυσικόν 

αύτής ροϋν.
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( I )  Corner. Guedignalo 1’ animo d' aleuni de' primiii, con
le proposle del loro ulile si aooo fioalmeole d itp o iñ ------
poleudo quests sola diapema dtgli agratii (r.tii itip«x»pr8e) 
intilar al coocorio le genli della Giaunina e paeii iuleriori 

dalla Grecia.
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Διά τής προσκλήσεω; κατοίκων ήσαν πολύ μα
κράν ακόμη τοΟ νά λύσουν τό  ίδιον πρόβλημα. II κα 
τάστασις καί ή συνήθεια αύτών τώ ν  κατοίκων καθί- 
στανον άναγκαίαν τη ν προνοητικωτε’ραν επιμέλειαν.

Εις τούς Πελοποννησίους παρετήρουν καί οί Ενετοί 
τά  προσαπτόμενα πάντοτε εις αυτούς ελαττώματα. 
6  Γριμάνης δέν ευρίσκει αύτούς μόνον αμαθείς, άλλά 
καί πεισματώδεις έν τη  άμαθεία αύτών. «  Δι’ ούδε 
»  μιας διδαχής, λέγει, δέν άπομακρύνονται τώ ν ιδίων 
»  έξεων. Πάντοτε φοβούνται απάτην, καθετί διεγεί. 
»  ρει τήν ύπόνοιαν αύτών, άλλά κατά τό αύτό μέ- 
»  τρον σκέπτονται καί αύτοί ν' άπατήσουν. ό τα ν  ά- 
»  πευθύνωνται πρός τήν εξουσίαν, έκ πρώτης όψεως 
»  ομνύεις ότι έχουν όλον τό  δίκαιον τού κόσμου ύπέρ 
»  εαυτών, κατά σταθερόν κανόνα είναι όμως ψεύδος 
»  καί ύπόκρισις. Μόνον τό  ίδιον κέρδος συλλογίζον 
»  τα ι, τό πρώτον καί τό  μόνον, τό  όποιον ό πατήρ 
»  διδάσκει τόν υιόν. Ζούν τεταλαιπωρημένοι, διότι 
»  έχουν τήν στερεάν ιδέαν, ο τι τό  κέρδος άποκτάται 
»  μάλλον διά τής κακής διαίτης, παρά διά τής δρα- 
»  στηοιότητος καί τής έργασίας. Μόνον τόσον έργά- 
»  ζονται, όσον άπαιτεΐ ή  άπαραίτητος άνάγκη. όστις 
»  ε’ /.εί μέσα, προτιμά νά καλλιεργούν ¿λλοι τήν 
»  γήν του, παρά ό ίδιος νά κινήση τήν χεΐρα. ιι Αύτά 
είναι έλαττώματα , τά  όποια άναπτύσσονται πολύ εύ- 
κόλως καί έπί πνευματώδους έθνους, ύπό τόν πιέζον 
τα  ζυγόν^ πείσμα, διότι πάς νεωτερισμός περιέχει 
νέον κακόν· ύπόνοια, διότι τ ί  καλόν περιμένεται "έκ 
τοιαύτης καταστάσεως ; ρυπαρά καί μυστική φειδώ- 
λία, διότι πάντοτε είναι έπίφοβος ό άρπαζ κύριος· α
νίκητος οκνηρία, διότι ούδείς γνωρίζει, άν δέν υπη
ρέτη άλλον.— Ιδίως έφαίνετο παράδοξον εις τούς Ενε
τούς, πώς πλήν τώ ν Μανιατών, όλοι οί λοιποί καί οί 
δυνατοί καί εύρωστοι χωρικοί, είχον ακαταμάχητου 
απέχθειαν κατά τώ ν  όπλων καί τής στρατιωτικής 
ζωής.

Αλλά. καί οί νεήλυδες ανέπτυξαν μετολίγον έπιφό- 
βους ιδιότητας. Οί Αθηναίοι είχον συχνά φανεράν ή 
μυστικήν διαπραγμάτευσιν μετά τώ ν Οθωμανών· έ- 
πεθύμουν, ν' ανακτήσουν τάς παλαιός ιδιοκτησίας, 
χωρίς ν’ άπολέσουν τάς νέας. Εκ τώ ν Ρουμελιωτών 
τινές έτρεφον τό  αύτό φρόνημα, άλλοι πάλιν άφη
σαν τάς κατοικίας καί έδόθησαν εις τήν ληστείαν καί 
αύτοί οί Χΐοι συνέκειντο εις συνεχείς έριδας. Οί Ελ
ληνες τώ ν νήσων ήσαν ίσως δραστηριώτεροι καί νοή- 
μονέστεροι, άλλ ετι πονηρότεροι, καί έπειδή έγνώριζον 
καλλιστα ήδη τό  Ενετικόν σύστημα, ή συμπεριφορά 
αύτών μετά τώ ν  λοιπών κατοίκων έδεικνύετο μάλλον 
επιβλαβής καί παντού έφερον ταραχάς.

Καί οί ενετοί εύπατρίδαι, οί επιτετραμμένοι τήν 
εκτελεσιν τώ ν λαμβανομένων μέτρων, δέν έζων πάν
το τε  αμεμπτως, εύδιάθετοι όντες πρός κερδοσκοπίαν 
οθεν βλέπει τιε πόσον ήτο δύσκολον νά φέρουν εις πέ
ρας το  καλόν, οσοι ύδήγουν τά  πράγματα καί σπου- 
δαίως τό  έπεθύμουν (1).
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Κ ατά  πρώτον έπρεπε νάπροαχθή ή γεωργία, είς 
ην έστηριζετο το  μέλλ,ον. ίδωμεν ποια μέσα κατέ- 
βαλον πρός τοιούτον σκοπόν.

Γαιοδσσίαι.

Διά τής άποχωρήσεως τώ ν Τ,ύρκων τό  έδαφος 
έμεινε σχεδόν άδέσποτον, διότι δΐινάμει τού δικαιώ
ματος τής κατακτησεως οι Ενετοί δέν ήσαν μόνον 
κυριάρχαι, άλλά καί άμεσοι ί-ϊιοκτή αι τού ίδάφους.

Τό πρώτον έργον αύτών ήτο (1 ) νά επιβεβαιώσουν 
έκαστον εις ήν εύρον αύτόν κατοχήν. Τινάς παραχω
ρήσεις είχον κάμει ήδη οί Τούρκοι, οί δέ Ενετοί έπε- 
κύρωσαν αύτάς. Αλλά καί όστις διά δύω μαρτύρων 
ένίσχυεν άξιωσιν έπί γής τίνος, άπέκτα αυτήν’ παρα- 
χρήμα. Είναι αληθές, ότι τοιουτοτρόπως οί πλεΓστοι 
προεκαλούντο όπωσούν νά οΐκειοποιηθοίιν καί έκεΐνο, 
τό  όποιον εί; αύτούς δέν ανήκε, καί τούτο τής πρώ
της στιγμής τό  μέτρον είχε τ ι  θορυβώδες, μάλλον δέ 
ηύξησαν οί νοημονέστεροι καί έπί πολύ οί εύπορώτε- 
ροι τάς ιδιοκτησίας παρά έφωδιάσθησαν οί ένδεεΐς καί 
γεωργοί’  έν τούτοις ζημία δέν ήδύνατο νά προ/,ύψη, 
καθόσον ύπήρχεν οχληρά άφθονία γής.

Καί τώ ν  εκκλησιών έκυρώθησαν τά  κτήματα, καί 
μαλιστα αυται έξέτειναν τή ν χεΐρα πέραν τώ ν 
ιδιωτών.

Αν και οί Οθωμανοί έν γένει δέν έκαλλιέργουν τήν 
γήν, υπήρχε μολαταύτα Ε'ν Πελοποννήσω πλήθος 
μωαμεθανών γεωργών, ίσως ήσαν άνθρωποι, οϊτινες 
διά πολιτικά συμφέροντα μετέστησαν είς τόν Ισλα
μισμόν. Τώρα έπανήλθον όλοι εις τόν Χριστιανισμόν 
καί ήσαν 1 34 οίκογένειαι. Πρώτον διά τώ ν Κατα- 
στικατόρων καί μετά ταύτα  διά τής Βουλής έπεκυ- 
ρώθησαν καί αύτών τά  κτήματα. Εννοείται οί/.οθεν 
οτι όχι μόνον περιήλθον εις τάς χεϊρας τής Πολι.είας 
πλήθος χέρσων γαιών, καί τοιαΟται ήσαν πολλαί έν 
Πελοποννήσω, άλλά καί πλήθος καλλιεργημένων, 
χωρίς νά γίνη άπαιτησις περί αύτών. β ίπήρχον καί 
»  πολλοί, λέγει ό Εμος λίαν άφελώς, οϊτινες οΰτε 
»  δικοτύματα είχον, ούτε ικανότητα ν’ άποκτήσου/.»

Απεκειτο λοιπόν τόσον νά φροντίσουν περί τούτων, 
ώς έ τ ι νά εξασφαλίσουν άπό τής περαιτέρω έξερημώ- 
σεως τάς γαίας, έ ξ  ών έδιώχθησαν οί Τούρκοι. Διά 
τούτο άπεφάσισαν έκ νέου νά διανείμουν τά  έγ/.ατα- 
λειφθέντα κτήματα, θεωρούμενα ώς δημόσια καί έ- 
φήρμοσαν τριπλήν μέθ .δον.

Τινάς έπεβάρυναν μόνον διά τής ύποχρεώσεως νά 
πληρονουν τό  δέκατον, ώς έπέκειτο έπί τώ ν ίδιωτι-

(I ) Emo. Questo fu il primo ragg io Ji Ince che renne a 
•(¡mostrare cbiaramenle, che Via. Sa Tolera primo felici i 
suoi sudditi, ri co poi il suo erario, invitando i possessori a 
proilnrre i lor liloli e rileraii o da conressioni Tiiraliasche
0 da'F f  same di due Iraiimonj ¡ coo una carta della allora 
di publie posaesio f.i ognuno manlenulo nel praprio Che
1 industria e I imeresae no i ahbioo apperlo con quealo ¡n- 
conlro un gr.n campo alie iraudi, non puó queda nejara! 
menire con queilo mezzo facile e pronto, non allora rigoro
samente osserralo riusci ad una gran parle de ricehi abi-(1) Ú; i  N i*,·/  (ίκ. Tcapi t,ü Blp.vej He proceeded brid

le in hand, nol lb nkmg ihem good, bul hoping ibe make lanli di creare patrimonii qualificiuio per p-opri fabri 
l am euer. e íoadi di ragiooe dei Turthi.
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Κών κτημάτων και νά έπισκευάσουν τάς οίκοδομάς(1).
0  Καταστίκατόρος Γρίτης άριθμεΐ 285  οικίας, 212 
μύλους και άλλας οικοδομάς, 840 αγρούς, τά  όποια 
διένειμε κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Μολαταύτα έδωκεν 
αύτά μόνον διά πέντε έως όκτώ έτη. Αλλα ενοικια- 
σθησαν διά τό τρίτον τής επικαρπίας, ώς ήτο σύνη- 
θες είς ίδιωτικάς έμφυτεύσεις.

έ ξ  άλλων καί ώς φαίνεται τώ ν πλέον δυσεργά- 
στων ελάμβανον, άντί τόκου, μέτριον χρηματικόν έ- 
νοίκιον, περί του όποιου άμέσως παρετήρησαν, ό τι έ
πρεπε νά είναι όσον δυνατόν ολίγον καί διά πολύν 
χρόνον προσδιωρισμένον, έάν έπεθύμουν νά ίδουν κα- 
τωκημένον καί ώκοδομημένον τόν τόπον.

Πρός τούς μετανάστας έφέροντο ώς καί πρός τούς 
κατοίκους. Οί Αθηναίοι, ιδίως προστατευόμενοι, έλα- 
βον 7391 αγρούς, 7919  αμπέλους, πλήθος άλλων 
κήπων καί πέραν τώ ν  47 χ. έλαιοδένδρων. Επί τού
τω ν  έπλήροναν μόνον τό  δέκατον.

Αυτά  ήσαν όμως, ώς ευκόλως βλέπομεν, προσωρινά 
μέτρα. Ενόσω διήρκει ό πόλεμος, ένόσω αί περιπέ- 
τεια ι τής μάχης έδεικνυον είσέτι ένδεχομένην τή ν έκ- 
πτωσιν έκ τής χώρας, άποφασιστικώς διοργανισμος 
δέν ήδύνατο νά γίνχι, οΰτε ήθελε συμβάλλει είς τί. 
Οί προνοητικοί Ελληνες δυσκόλως ήθελον ύποβληθή 
εις σπουδαίαν καλλιέργειαν τόπου, πάσαν στιγμήν ά- 
πειλουμένου, νά περιπέση είς τάς χεΐρας τώ ν εχθρών.

Αλλέως έμορφώθησαν τά  πράγματα, άφού έκλεί- 
σθη ή ειρήνη και οί Τούρκοι έκαμαν πραγματικώς 
παραίττ,σιν τής χώρας.

Τότε  έλαβον οί Ενετοί άμέσως άποφασιστικά μέ
τρα. Δι’ άποφάσεως τής 18 Ιουλίου 1699 έκήρυξεν 
ή Βουλή τό  διηνεκές τώ ν ιδιοκτησιών. Ο Φραγκίσκος 
Γριμάνης δι’  έπισήμου προκηρύξεως έκαμε τούτο γνω
στόν είς τόν τόπον.

Τίποτε δέν είναι τόσον λυσιτελές, όσον αύτή ή 
διακήρυξις. Τώρα όλοι ήρχισαν νά σκέπτωνται περί 
ιδιοκτησίας· καί εκείνοι ένεφανίσθησαν, οϊτινες προ- 
τερον έδεικνυον μάλλον δυσαρέσκειαν κατά γεωργι
κών ενασχολήσεων. Εκείνοι όμως, οϊτινες είχον λάβει 
κτήματα, μή ύπολογίζοντες τ ί  απέκτησαν, ήρχισαν 
νά φέρουν άνθρώπους έκ τής γειτνιαζούσης Οθωμανι- 

κής επαρχίας (2).

(1) Grili. Concedeodo le fabrirhe alene per un lempo li- 
mitato, srcondo la loro canalilulione. e nori babilauli che 
inclinarone di dabilire il proprio domicilio nel regno e qual 
che Greco del paete, come puré di distribuiré allí steasi con 
la sola decima quella purziuue di larreni, che si crcddc pro- 
pria, con obligo eapieaso di lisiaurara a proprie speie le 
case aleaae e ridurre a collura li lerreni, realiluendo e gli 
uni e gli allri iu tulla la perfeiione al publico spiralo il 
tempo preGaso a goderli. d>atvarai o si ^ofiaitai p.V¡iso»c disav- 
ir.arj p.tp.̂ tv ifc (aétpor tovio. Ú áiroxasiosaolt íiv !A«Ea 
iseie x«?«'1·

(S) Toiourorpótcot ivroí s i' É¡so». Vra. Sa. publicando la 
perpetuili dei posiessi, fin allora temporanai. impose princi
palmente ai beneficiali di cercare i mexzi fuori del regno, 
attraheudo nuore famiglie di rilliei del paese oltoinano; in cbe 
se non fu eguale alie sue aperauze, uoo riusei perd affalo 
BUlile fesperimento.

f i  Κυβέρνησις ήδύνατο ήδη νά δοκιμάσει νέον βή

μα είς τά  πρόσω.
Δέν εδρισκε πλέον κατάλληλον νά διανείμη α 

πλώς καί ώς έτυχε τάς πεφυτευμένας γαίας. Διά νά 
προάξη τήν καλλιέργειαν τώ ν χέρσων, διανέμουσα 
τάς καλλιεργημένας, προσέθετε πάντοτε ολιγώτερον 
μέρος έξ εκείνων. Δέν έπεθύμει προσκαλούσα είς νέας 
γαίας ν ’  άποσπάση τούς γεωργούς έκ τώ ν παλαιών 
καί ουτω νά έξερημώση αύτάς. Διά μικρών καί μέ
τριων άναδασμών ένόμ.ζε μάλλον νά κεντήση τήν ε
πιμέλειαν, παρά διά μεγάλων. Εντεύθεν έγεννήθη γε
νική αμιλλα καί έκαστος έφιλοτιμεΐτο ν’  απόκτηση 
συστατικά έξ Ενετίας, μόνον διά νά λκβη χέρσον γήν.

Κ α τά  τόν αύτόν τρόπον προσήχθησαν πρός τούς 
νεήλυδας. 0  Γριμάνης έκρινεν ότι 60 στρέμματα 
έξήρκουν διά συνήθη οικογένειαν καί 100 διά τήν οι
κογένειαν κορυφαίου. Αύτός έδωκε σχεδόν μόνον χέρ
σον γήν, άλλά κατά δυστυχίαν διά πολιτικού; λόγους 
ή μετανάστευσις διεκόπη δι’  ολίγον καιρόν, καί ό Γρι
μάνης ήτον ήναγκασμένος ν’ άποπέμψη πλήθος έκ τών 
έμφανίσθεισών οικογενειών. Τάς παρηγόρησε δε δια τής 
έλπίδος καλλιτέρων καιρών, οϊτινες τω όντι μ ετολί

γον ήλθον.
Η διανομή καί ή πρόοδος τής χώρας ήτον εις ανα

λογίαν πρός τό ν  αΰξοντα αριθμόν τώ ν κατοίκων, ώ ; 
ήτον είς τή ν φύσιν τώ ν πραγμάτων.

Ηδη έπεχειρίσθησαν κτήματογραφίαν, καταρχάς 
συνισταμένην είς καταμέτρησιν τών εδαφών έν γ ί 
νει, παρά εις άκριβή σημείωσιν τώ ν ιδιοκτησιών κατά 
μέρος· άλλά τώρα  ό Γριμάνης ευρε και αύτήν τήν 
τελευταιαν άναγκαίαν, καθότι ή μεταβολή έγινε γε
νική καί ή ιδιοκτησία ολως νέα. Το κτηματολογίου 
δέν ώφειλε μόνον νά πιστοποίηση τήν Ικτασιν καί 
ιδιότητα, άλλά καί τόν τρόπον καί τίτλον τής κα
τοχής- κυρίως έσκοπεΐτο ν’ άποχωρισθή άπό τής ιδιω
τικής ιδιοκτησίας ή δημόσιος, όση έμενεν. ΛφοΟ έ- 
νεκρίθη ή προταθεϊσα παρ’ αυτού μέθοδος εν Ενετια. 
άμέσως ενηργήθη. Πρό πάντων ήρξατο έκ τώ ν εδα
φών, τά  όποια έμειναν ακαταμέτρητα, άλλά έβράδυ- 
νεν ολίγον κατ’ άρχάς, διότι μόνον εις εμπειροτέχνης 
ύπήρχε πρόχειρος. Μετά την ειρηνην άπεκτηθησαν εν 
τούτοις τινές μηχανικοί, καί ότε ό Γριμάνης άνεχώ- 
ρησεν, άφήκεν επιτροπήν είς τόν διάδοχόν του, συνι- 
σταμένην έκ 1 5 μελών ύπό τήν διεύθυνσιν τινός λε
γομένου Βάν Δύκ (1 ). 0ς βλέπω μόνον τό  Αιγιον καί 
δύω έδάφη τής Τριπόλεως κατεμέτρησε κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον. Οι διάδοχοι αυτού έξηκολούθησαν δρα- 
στηρίως τήν εργασίαν. Μόνον κατά τούτο^ έλαβε χώ 
ραν μεταβολή, καθόσον ή πολιτεία δέν ήθελε πλέον 
νά χορηγή τήν άναγκαίαν δαπάνην, άλλά ήν αγκαζέ 
τούς" ιδιόκτητα; ν’ άναδεχθούν τήν πληρωμήν 3 ϋολ- 
διων διά τό  στρέμμα. Δέν έδοκίμασαν δυσαρέσκειαν 
είς τούτο, καθότι ένεγράφοντο τά  ονοματα αυτών και 
ή κληρονομιά τοιουτοτρόπως έξησφαλίζετο είς τού; 

απογόνους διά πάντοτε.
Θέλω προσθέσει κατά-τό τέλος πίνακα καταστα-

(1) Σ. saS Μ. ToOto si ϋνβμ» ifSfe 1 S i f t f r y . o «

■S'4 eX*i*v8i*f.{ οχολϊ.ί.
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τικόν τής χώρα?, όστις φαίνεται να είναι το  άποτέ 
λεσμα τής πρώτης κτηματογραφίας (1 ) Περί τής 
δευτέρας δέν εδρον ίχνος έν Ενετία, δέν γνωρίζω δε 
άν αυτή έχρησίμευσεν ώς βάσις, ή είναι ή ιδία, ήτις 
λέγετα ι ο τι διαττ,ρείται έν Κωνσταντινουπόλει.

Εις πάσαν περίπτωσιν τοιουτοτρόπως ή πίστις περί 
Τής άσφαλείας τής ιδιοκτησίας οΰσιωδώς ένισχύετο 
καί ηΰξανεν ή κλίσι; προς καλλιέργειαν.

Πριν έν τούτοις φθάση ή γεωργία εις τή ν σκοπου- 
μένην πλήρη άκρην έπρεπε νά έξομαλυνθούν άλλα 
προσκόμματα, τά  οποία κυρίως συνίσταντο εις τά  
έπικείμενα έπί τής χώρας βάρη.

Δέκατσν.

Πς έπί τω ν  Βασιλέων καί Σατραπών τής Περσίας 
καί εις πολλάς Ρωμαικάς έπαρχίας, ήτον έπίσης έν 
Ελλάδι εισηγμένου το  δέκατον. Καί αΰτδς ό Ιίεισί- 
στρατος έπέβαλεν αϋτό εις τον έλεύΟερον λαόν τών 
Αθηνών (2 ).

Μ ετά τοσοΰτον χρόνον ευρον οΐ Ενετοί αυτόν τον 
φόρον πάλιν, δν καί είσέπραττον όσον προέβαινον άπό 
τοπου εις τόπον.

ΕδείχΟη έν τούτοις πολύ βαρύς, ούχί διά τό μέγε- 
0ος αύτοΰ άλλά διά τον τρόπον τής είσπράξεως.

Τοτε είσεπράττετο σχεδόν όπως έγινε ρ ε τά  ταϋ- 
τα  πάλιν συνήθεια καί γίνεται σήμερον. Ενοικιάζε- 
το  τούτέστι, καί ό πλειοδοτών είσέποαττεν αύτόν 
έπί ίδίω κινδύνω.

Ψυσικώ τώ  τρόπω συνεδεοντο ρ ετά  τής ρεθόδου 
ταύτης τά  ρέγιστα  άτοπήρατα. Μ ετ’ άπεριγράπτου 
σκληρότητος είσεπράττετο τό  όφειλ.όμενον. Ο δεκα- 
τευτής έζη πρός τούτοις δαπάναις τοϋ χωρίου, όπου 
έξεπλήρου τό  ίδιον εργον. Η παρηγορία τής συγκορι

(1 ) Ü8» έ ίώ  θ ίλ » νά Χ ϊταχωρί»» Su;o8i*¿tip»v χβρόν ¡x 
ττ.ς «λν,ροφορ£ »< t íS  A v fe'evoü, πιριιχού^τ,ς πολλά άζιοπιρί- 
«ργ«. Sin da primi anni ilel acquielo fu crédula necrsiatia 
la calsilicasione di tullo il regno, e ai gen i noli' ¡neamina- 
menlo dolía grand' opea, non sema publico dispendio. II pri
mo disrguo ora di misurar il circondario solo do’ lorrilorii ; 
poi con miglior eonsiglio fu dala norma piu aggiustala ail* 
operaiiooo coo farla progredire con la distinziouo dolía qua- 
l i l i  o quanliii do' beni, potizion do' confini o nomo do p:a 
seisori; col qual método continuano li perili ad impiogar le 
loro dillgenze, non piü pero con publico aggrario, menlre 
p u non conaoguiieono paga dalla casia, bensi Iré aoldi di 
qnella monda per ognialrema. Sari di lunga fótica il cempi- 
mento dclla facenda o lerrirk piu alia quicio da' sudditi col 
dilucidarsi ii preciso possesso d' ognuoo, ed alio ragiooi pu- 
blicho per lo dovoluzioni do’  feudi in eslinziono di linea, che 
a| principale mrdilalo oggcllo di poi formarsi Γ eslimo nni· 
Térsalo por siabilirsi sopra di esso immutabile la décima in 
cITolliro conlanlr. Ció i  facile concepirsi nel desiderio; ma 
nell’ esecuiione iosuperabili si iroreranno le d ifficolli, non 
admellendo la Morea, come non si sooo polule inlrodur meoo 
a lf isole, cerlc praliche, che coronno ben ordinale nella Terra 
ferma sollo l'occhio delf aulorili sorraoa del Principe. Direi 
esser prudensial documento uniformarsi alia natura del paese 
ed al eoslutne de’ popoli; ma escendo I inspetiene aceenuate 
di lampo ancor lonlaoo, la tenuiti mia non si fa lecilo pre
venir con ioopporlaoi riOessi le mediusioni dell' arrenire.

(2 ) Σ .  τον U . iSs Bceckh. Slaalbaosballung der Álgeoer 
p .  3 5 1 .

δής, ώς εκφράζεται ó Εμος καί ώς είναι εις την φύ- 
σιν αύτήν τών πραγμάτων— «__ήμαυρούτο κατ’ ά- 
»  πιστευτόν τρόπον εις τόν χωρικόν διά τής έμφανί- 
σεως τοΟ δεκατευτοΰ. »  Ούτε είχε διά τούτο μεγάλη- 
τέραν άσφάλ.ειαν ή πολιτεία, διότι οΐ άρπακτικώτεροι 
είςπράκται συχνότατα καθυστερούν τό ολον.

Ανέκαθεν έπεθύμουν οι Ενετοί ύ’.άποφυγουν αύτήν 
τήν κατάστασιν καί ήδη οΐ Σύνδικοι είχον τοιαύτην 
έντολήν, άλλά ούδέν ευρίσκω ό τι έπραξαν πρός τοΟτο.

Εξ εναντίας ό Γριμάνης, ύποστηριζόμενος διά τής 
διακηρύξεως. ότι ή ιδιοκτησία είναι διηνεκής κα ίέν- 
θαρρυνόμενος έκ τής έπιζητήσεως ακινήτου ιδιοκτη
σίας, προεβη σημαντικώς. Κοτώρθωοε ret χαταυττ,- 
πρ τονς όημονς ά././η.Ιεγγνονς Ttbr tföpur.

Είναι άναντίρρητον ότι τούτο ήτον όσονένεστι κα
λώς έσκεμμένον μέσον. Τό πνεύμα τούτο τού έθνους 
δύναται μόνον διά τής συνδιακοινώσεως τών συμφερόν
των νά έγερθή καί νά όδηγηθή πρός ώρισμένην διεύ- 
θυνσιν καί δέν ήδύνατο νά ύπαρξη θεσμός μάλλον 
αρμόδιος πρός τούτο. ’Αμέσως παρετηρησαν ότι ή γεωρ
γία έκέρδαινεν έκ τούτου. Προτού πολλοί είχον πρό- 
φασιν τής οκνηρίας τάς ένοχλήσεις τής δεκατώσεως. 
Τώρα où μόνον αϋτή ή δικαιολόγησις ήτον άνευ βά- 
σεως, άλλά, καί ώς μέλη τού δήμου εις πάσαν περί- 
πτωσιν ΰπεχρεούντο νά πληρώσουν τό  έπιβάλλον εις 
αυτούς' ή συνέπεια ήτον ότι έκαστος κατεγίνετο νά 
συγκομίστι δ,τι ήδύνατο δι’ όσον έπλήρονεν (1).

Ó Γριμάνης ήτον ολίγον ορμητικός. Ηγάπα μεγά
λα άποτελέσματα, καί εύκόλως έκολακεύετο ότι ή
δύνατο νά ένεργήση δ,τι έσχεδίαζε διά τού καλάμου ! 
Άποροΰμεν άναγινώσκοντες εις τήν έκθεσιν αύτού, ότι 
ήλπιζε μ ετ' ολίγον νά διπλασιάση τό  δέκατον. Τά 
πράγματα έδειξαν τό  έναντίον. Το ποσόν, όπερ είχε 
προσδιορίσει, ήτον ήδη τοσοΰτον ύπέρογκον, ώ στε δεν 
ήδυνήθη νά είσπραχθή. Εις τόν πρώτον ένθουσιασμόν 
συνεμορφώθησαν οΐ Ελληνες, άλλά κατά τήν δευτεραν 
όλιγώτερον εύφορον συγκομιδήν έδείχθη, ό τι δέν ήσαν 
εις κατάστασιν νά τηρήσουν τάς υποσχέσεις,. Εβρά- 
δυναν, η δέν έπλήροναν καί ή κυβέρνησις δυσηρεστεΐ- 
το. ’Αμφότεροι έπεστρεψαν εις τό  παλαιόν σύστημα 
καί αί πρώται βιαιότητες άνενεώθησαν πάλιν, τά  δέ 
ταμεία δέν ήδύναντο νά υποφέρουν τάς καθυστερήσεις.

Εις αύτήν τήν κατάστασιν άνέλαβε τήν διοίκησιν 
ό Αγγελος Εμος, όστις, ώς φαίνεται, φύσει πρακτι- 
κώτερος, ήδύνατο πρός τούτοις εύκόλως νά γνωρίση 
τό  σφάλμα, τού οποίου τ ’ άποτελέσματα ήσαν τόσον 
φανερά (2).

-  κ

(1) Grimani. Alcunc villo, che prima di subastar le déci
mé in commune erano quasi alTatlo incolle, ora ai reggono 
lulle collirale, perchó dórente conlribuire rogliuno ancho 
raccogliere, ben ebiaro risullando ehe la necessità, non la 
ragiooe persuade que’ popoli, e che la sola prudenza di ebi li 
governs puo addilarle cio che sia utile al principe e a loro 
slessi.

(2 ) Emo. Tenne in pochi a reatare scoperla la publica 
cassa di summe grosse e desoíalo il paese nella parle più 
porera, cio ¿a  dire nei TÎIlici, e l i  face anche di quesli piu 
misera la condicione, montre che mancando le offerte agi!

I in c a n li p e r  la  fu g a  dei d e b ito ri—  — fu  so m m ariam eo ie  a d o s.

Απεφάσισε νά παραβλέψη τούς πομπόδεις άριθμούς, 
δι' ών έστόλιζον οι Αρμοσταί τούς προϋπολογισμούς, 
άν δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν αύτήν τή ν έκφρα- 
σιν. κ Αί πρόσοδοι, λέγει, είναι τόσαι, όσον είσπράτ- 
»  τε ι πραγματικώς τό ταμεΐον τά  έπίλοιπα είναι χί- 
»  μαιρα. »  Εν αύτη τη  πεποιθήσει έζήτει ασφαλείς 
άνθρώπους διά την ένοικίασιν. A x ix .h io e r  ϋ.Ιβιχ 
τουc κκβνσ ερο ίιιτα ζ, όλους, όσοι δέν είχον άποχρώ- 
σαν ιδιοκτησίαν, άπό τώ ν πλειστηριασμών καί δέν 
έδέχετο ειμή όσους ένόμιζεν άξιοχρέους. Αναντιρρή- 
τω ς  έπρεπε νά ύποφέρη, ότι αί πλειοδοσία! δέν άνέ- 
βαινον όσον εις τό κατάστιχου τού Γριμάνου’ τό  ο
νομαστικόν ποσόν τοϋ δεκάτου έδοκίμασε σημανπι- 
κήν εκπτωσιν, άλλά βεβαιόνει, ό τι τό  νύν όρισθέν πο
σόν τωόντι είσεπράχθη, καί τό  ταμείου είχε περίπου 
20  χ. Ρεαλίων πλέον τών πρώην πραγματικώς είσ- 

πραχθέντων.
Αλλά έκ τούτου έπρεπε τάχα  νά παραμεληθή ο- 

λως έκεΐνος ό άνώτερος σκοπός τής έλαφρύνσεως καί 
συνδέσεως τώ ν κοινοτήτων διά τής κοινής άναδοχής 

τώ ν  δεκάτων ;
Αμα είσήχθη πάλιν τά ξις ώστε νά μή κινδυνεύη 

τού ταμείου ή ίίπαρξις, ό Εμος έφρόντισε καί περί 
τούτου. Ας άκούσωμεν αύτόν τόν ίδιον. «  Προέ- 
π τεινα, λέγει, εις τήν Βουλήν, νά καταστήστι ύπεύ- 
π Ουνον πάντα δήμον διά τό  δέκατον τής ιδίας πε- 
»  ριφερείας, τοιουτοτρόπως όμως, ώ σ τε  νά διατηρηΟή 
»  ή έλευθερία τής πλειοδοσίας καί ούδείς νά στενό- 
>ι χωρηθή πέραν τώ ν  δυνάμεων καί τού μέτρου τής 
»  παραγωγής· ταύτοχρόνως έζήτησα νά ενοικιάζεται 
» τό  δέκατον, ούχί ώς τώρα δι’ εν έτος, άλλά κανο- 
»  νικώς διά 5 ή 6. Πρώτον διότι τοιουτοτρόπως κό- 
»  πτονται πλήθος μικρών ¡Ραδιουργιών, δεύτερον διά 
»  νά μή δώσω άφορμήν εις τούς άνθρώπους νά πα- 
ιι ραιτού.ν τάς γαιοπονίας τό τε , δτε ή έργασία είναι 
»  πλέον κατεπείγουσα,ώστε νάπαρευρίσκωνται εις τούς 
)) πλειστηριασμούς. Εις τήν άλληλέγγυον τώ ν δήμων 
»  ένοχήν εύρον τήν άσφαλ.εστέραν έγγύησιν. Διά δου- 
»  κικής διαταγής (du ca le ) τής 2  Απριλ. 17 0 7  έπε- 
»  κυρώθη τά άξίωμα καί ένεθαρρύνθη εις τήν έκτέλε- 
»  σιν. Κ α τά  τό  πρώτον έτος έπέτυχα, μηδαμώς πα- 
d ραβλέπων τόν νόμον τής δημοσίου πλειοδοσίας, ν' 
»  άναλάοουν πολλοί δήμοι τό  δέκατον, καταρχάς 
»  μόνον διά δύω ή τρία έτη ' τό  ένήργησα δέ έν ΐΐεσ- 
»  σηνία συνεννοούμενος μετά τώ ν προεστώτων καί 
» γερόντων. »  Παρατηρεί ότι έδοκίμασε πολύν κό
πον, πρίν ύπερνικήση άπαρέσκειαν, προερχομένην έξ 
άξιεπαίνου αισθήματος, διότι μετά λύπη,, είδον προ
τού τά  ονόματα αύτών έν τοϊς βιολίοις τώ ν καθυσπε- 
ρήσεων καί δέν έπεθύμουν νά συμβή έκ δευτέρου.

0  Εμος άπέκτησε διά τώ ν μέτρων αυτού μεγάλην 
ύπόληψιν, καί βαθμηδόν βλέπομεν τούτο τό  σημαν-
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s >to con peso in misure eccedrnti, nè áren lo queslo tullora 
pululo supplire ai paga-nenti, lullaria gemono sollo il flagello 
dell essecuzioni. Cosi prr un cauivo uso si ¿ reso quasi 
i mpratic.bile ¡I modo di assicurare le decime nel sccordarle 
alie »¡He, ció che cerlo formerebbe ¡I motito piu salulare 
della quieta dci popoli e il più utile al servigio di Yra. St.

τικόν στοιχείου τής δημοσίου οικονομίας προοόεύον. 
Ηδη ό διάδοχος αύτού Αορεδανός κηρύττει, ό τι τό  δέ
κατον ηΰξησε σημαντικά καί είναι κάλλ-.στα έξησφα- 
λισμένον ή διά τής εύπορίας τώ ν ένοικιαστών, ή δι’ 
άποχρώσης έγγυήσεως, ή  διά τής άλληλεγγύου ύπο- 
χρεώσεως τώ ν δήμων. Βέβαιοί ότι κατ’ έτος πλήθος 
δεκάτων κζτακυροΰται εις τούς τελευταίους τούτους 
καί μάλιστα έπί όσονένεστι ποθητών προσφορών καί 
κατά τάς οδηγίας τής βουλής παρεϊξεν εις αυτούς 
όσας ήδυνήθη περισσοτέρας εύκολίας (1). Καί ό Λο- 
ρεδανός έπάλαιε πρός τήν απαρέσκειαν τώ ν γεωργών, 
οΐτινες πολλάκις έβοάδυνον νά παρευρεθούν εις τού; 
πλειστηριασμούς, άλλ’ ή καλή συγκομιδή, τή ν ο · 
ποίαν άπήλαυσαν δύω χρόνους κατά συνέχειαν, και 
ή πρόοδος τς ς  χώρας έν γένει, έδοσαν καλήν έκβασιν 

καί κατά τούτο.
Παρετηρήθη, ό τι ή Τήνος ήτον ή πλέον προωδευ- 

μενη εις τήν καλλιέργειαν νήσος τού Αρχιπελάγους 
καί ώς α ιτία  έθεωοήθη ό διοργανισμός καί ή άκριβής 
προσδιόρισις τού δεκάτου, διατηρηΟέντος έκεϊ έκ τής 
εποχής τώ ν  Ενετών (2 ). Καί έν Πελοποννήσω, ώς 
βλέπομεν, κατεγίνοντο οί Ενετοί νά διοργανίσουν 
σταθερόν προσδιορισμόν. Εν τούτοις προχωρούσι μετά 
πολλής περισκέψεως καί βαθμηδόν. Ι 1ο>λοί έσκέ- 
πτοντο νά μεταχειρισΟούν τό  κτηματολόγιον διά γε
νικήν άποτίμησιν καί κα τ’ αύτήν νά προσδιορίσουν 
δέκατον πάγιον. Ó Αορεδανός δέν ευρε τούτο κατορ
θωτόν. «  Είναι εύκολου, λέγει, τό  περί τούτου σχέ- 
»  διον, άλλά κατά τήν έκτέλεσιν θέλουν άναφυή άνυ- 
ϊ  πέρυλητα προσκόμματα. Εν Πελοποννήσω δέν δυ- 
»  νάμεθα νά πράττωμεν ώς έν Ιταλία , πλησίον καί 
»  ύπό τή ν άμεσον έπιτήρησιν τής κυβερ'/ήσεως. η 
όφθαλμοφανώς φοβείται, μή περιπέση ή κυβέρνησις 
δι’ ευτελούς άποτιμήσεως διά πάντοτε εις μεγίστην 

ζημίαν.
Τούτο ενθυμίζει τάς άπαντωμένας παρά τής ση

μερινής κυβερνήσεως δυσκολίας, ή τις παλαίει πρός 
όλα τά  έλαττώματα  τής ένοικιάσεως. Εχων συνεί- 
δησιν τώ ν  δυσκολιών άμφιταλαντεύεται, ώς βλέπο
μεν, μεταξύ συστήματος άμεσου εΐσπράξεως καί 
προσδιορισμού παγίου. Αν μας είναι συγχωρημένον 
μακρόθεν καί άνευ άμεσου άντιλήψεως νά έκφράσω- 
μεν κρίσκ, φοβούμεθα μήπως έπακολουθήσουν δειναί 
ζημίαι τήν άμεσον είσπραξιν, ένόσω τό  δημόσιον 
πνεύμα δέν συνεδέθη άληθώς πρός τήν πολιτείαν, καί 
ή έζέλεγξις δέν έγινε γενική. Περί προσδιορισμού 
σταθερού δέν δύναται νά γίνη λόγος, πρίν άποκτηθή 
κτηματογραφία, βασιζόμενη έπί τής σημερινής κα- 
ταστάσεω ; τού τόπου καί έκ τής κρίσεως τώ ν Ενε
τώ ν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ό τι καί μετά τήν 
άπόκτήσιν αύτής πάλιν όλα δεν έξειεληρώθησαν. ΐό  
μέτρον τώ ν Ενετών, νά καταστήσουν υπευθύνου; τού;

(1 ) Lorci’aoo. Cogli oggelli della sui p ieli, onde le Tille 
non siano ressale d a l l  ararizia de' dccim.rii, dci qnali i in- 
disiiibila Γ esiorsio ,e o la riolenza, camina unilo ¡I riguardo 
anche nella maggior sicurezza dell'impegno di ogni commune 
mal polrl esser pericolosa o mancante

(2 ) Thiersch. De Γ éia l ¿eluel de la GrJce.
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δήμους, εχει πολλά υπέρ εαυτού. At πληρωμαί γ ί 
νονται άσφαλέστεραι, έμψυχοΰται ή γεωργία, καί 
τό  πνεύμα τού δημοτικού συστήματος, έττί τοΟ ο
ποίου προ πάντων στηρίζεται ή Ελληνική πολιτεία, 
τρέφεται καί άνυψοΟται.

Κ α τά  το  έτος 1715 εύρίσκομεν το  δέκατον εις 
μεγάλην αΰξτ,σιν καί πρόοδον.

Δημόσιός ιδιοκτησία.

Απέραντος ήτο καταρχάς ή δημόσιος . ιδιοκτησία- 
διά τοϋ συνοικισμοί καί της διανομής εις τούς κατοί
κους ηλαττώθη σημαντικώς.

ϊπηρχον άνθρωποι λυπούμενοι περί τούτου, άλλ’ 
όστις έγνώριζε τον τόπον, έβλεπεν αμέσως, ότι τ,το 
αναγκαίο·/ καί ¿ τι ή Πελοπόννησος μόνον ύπ’ αύτον 
τον όρον όδύνατο νά εύρφ νέους κατοίκους. «  Αδτη 
«  είναι, λέγει ό Εμος, ή αληθής πολιτική ίίγεμόνος, 
»  οστις δέν δύναται νά ύπολογίζνι ώς ό ιδιώτης »■

Δεν ήδύναντο εντούτοις νά εκποιήσουν όλα παρευ- 
Ούς, άλλά πάντοτε έμενεν αρκετόν πλήθος δημοσίου 
ιδιοκτησίας καί άπέκειτο μόνον νά διοικτ.Οή καλώς. 
Κ α τ ' άρχάς έδόΟησαν εις έμφύτευσιν, ώ ; ητο παντα- 
χού συνήθεια, άλλά, πριν παρέλθ/ι χρόνος, έδείχθη, 
ο τι τό  σύστημα τής έμφυτεύσεως ητο πλέον έπιζή- 
μιον παρά άλλαχοϋ.

Πρώτον είχεν ή εξουσία ένεκα τούτου τόσον ολί- 
γτ,ν επιστασίαν, ώστε ή,ναγκάζετο νά ύποφέρνι συνε
χείς άρπαγάς τω ν γειτόνων ιδιωτών έπΐ τώ ν  δημο
σίων γαιών.. Εδίσταζον μάλιστα νά εναντιωθοΰν ά- 
ποφασιστικώς εις αύτάς τάς παρανομίας καί έφαί- 
νετο πολιτικώς έπικίνδυνον νά ζητήσουν τη ν άποκα- 
τάστασιν τώ ν  άντιποιή,σεων (1).

Προς τυύτοις νεωστί φθάσαντες μετανάσται κατέ- 
πειβον τούς έργάτας νά φεύγουν έκ τώ ν δημοσίων 
γαιών καί νά τούς ακολουθούν.

Το κύριον ί,το πάντοτε τό  άναξιόχρεων τώ ν έμφυ- 
τευτών, οΐτινες έξήντλουν την χώραν καί μετά ταΟτα 
έγκατέλιπον αύτήν πολλάκις μη πληρώσαντες τό  έ- 
νοίκιον. Ενωρίς έστοχάσΟησαν νά παρατείνουν τή,ν έμ- 
φύτευσιν, διότι εδεικνύετο επιβλαβέστερα, όσον ητο 
συντομώτερος ό χρόνος τής διαρκείας, άλλ ’ ή εντεύθεν 
ωφέλεια μικρά.

Αφού μετά τό  τέλος τώ ν εχθροπραξιών καί μεταξύ 
άλλων, διότι ηΰξησεν ή καλλιέργεια, ηλαττώθη ή ά
ξια τώ ν δημητριακών, έπεσαν καί αΐ εμφυτεύσεις αί- 
φνιδίώς κα τ’ άπίστευτον τρόπον. Μόλις προσεφέροντο 
τώρα 400 Ρεάλια, όπου άλλοτε 1000 καί αύτά 
μεθ' υπεροψίας. Τά ωραιότερα κτήματα εμενον ά- 
νεκμίσθωτα.

Πραγματικώς ή,το τούτο πολύ φυσικόν· άφοϋ έ 
γινε τόσον εύκολος ή άπόκτησις τής ιδιοκτησίας, I-
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( I )  Erao. Sollo la cura perirebbc f  informo. Guardi D:o 
che quesle prelese si 'mellesscro in question·, cbe con le 
uuore slime, risarcimemi ed ellro sarebbe questo I' ultimo 
colpo sopra quel popelo ed il totale suo eceidio. Vra Sà. è 
rondannata a questo sagriliiio dai riguardi di earili e dal 
proprio interesse, cousecraudo perfiuo aile rapine la reggia 
ua courcnieura.

παυεν ή όρεξις τής έμφυτεύσεως Μόνον τό τε  έφαί- 
νετο άνταμειβόμενος ό κόπος τής βελτιώσεως τής 
χώρας καί κατεβάλλετο, ότε ΰπήρχεν ελπίς νά έγ- 
καταλειφθή τ ι  καί εις τούς απογόνους.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις, ότε κατά τό  1701 
ήλθον οί έξεταστα ί (in qu is ito ri) εις την Πελοπόννη
σον. Μόνον μέσον εύρον πρός διόρθμσιν νά μετατρέ - 
ψουν τάς έκμισθωθείσας γαίας τρόπον τινά  εις ιδιο
κτησίαν, καθόσον τό  ποσόν τού ενοικίου έγινε φόρος 
μόνιμος μεταβαίνω·/ καί είς τούς κληρονόμους.

Κ α τά  πρώττ,ν προσβολήν έπέτυχε λαμπράν έκβα- 
σιν τούτο τό μέτρον καί οί Ελληνες συνηγωνίζοντο 
είς τή,ν άπόκττ,σιν τοιούτων γαιών (1).

Οί έξετασταί ένομίζοντο διά τού συναγωνισμού δι
καιολογημένοι ν’ αυξήσουν τάς άπαιτή,σεις. Εστοχά- 
ζοντο διά τής αείποτε απονομής νά καθυποβάλλουν 
είσ τό  αύτό μέτρον καί την χέρσον γήν, -/¡τις ολίγον 
κατ’ ολίγον ήδύνατο νά καλλιεργηθρ, αν καί μέχρι 
τούδε δέν έλήφθη ϋπ' δψιν κατά τάς εκμισθώσεις. Ε- 
νεκα τούτου άπήτησαν λίαν υψηλόν ένοίκιον πά
γιον. 01 Ελλ/,νες ζωηρώς έλαβον μέρος καί συνη- 
κολούθουν.

Αλλέως όμως έδείχθησαν, ό τε  ήλθε καιρός νά εκ
πληρώσουν τάς ύποχρεώσεις· ούχί έκ κακής θελή- 
σεως άλλ’ έκ πραγματικής άδυναμίας δέν ήδύναντο 
νά χορηγήσουν τό  ύποσχεθέν ποσόν Ó Εμος δέν δύ- 
ναται νά περιγράψη, πώς ευρε τά  βιβλία τώ ν  καθυ- 
στερούντων πλήρη ονομάτων—  τό  ήμισυ τώ ν κατοί
κων άναξιόχρεων ! ô .ltx  Ιηρος .Ιαος χαΟνστιρούκτω)·.

Ως ό Γριμάνης είχεν ύπερβή παν όριον κατά τάς 
προσδοκίας τού δεκάτου, ουτω οί έξεταστα ί έπί τής 
διηνεκούς έμφυτεύσεως. Ó Εμος ή,λάττωσε τό  δέκα- 
τον καί ήναγκάσθη νά μετριάση τόν φόρον τής διη
νεκούς έμφυτεύσεως (2 ). ¿ ξ  αύτής τής περιστάσεως 
διέκοψε τη ν περαιτέρω μετατροπήν τής πρόσκαιρου 
έμφυτεύσεως εις διηνεκή- 6  Εμος είχε πολλά είσέτι 
νά έκμισθώση καί εύρε τάς έλαχίστας προσφοράς, όθεν 
ήναγκάσθη νά κατακυροϊ πάλιν δι ' ολίγους χρόνους.

ΐπ ό  τήν διοίκησιν αυτού τό  ποσόν τώ ν πρόσκαι
ρων έμ.φυτεύσεων συνεποοούτο εις 18 ί'εαλίων, τό 
ποσόν τώ ν φόρων τής διηνεκούς έμφυτεύσεως εις 50 χ.

Επί Λορεδανού έβελτιώθη ήδη ή πληρωμή τού δευ
τέρου. Παντού ευρίσκει αιτίαν καθυστερήσεως τήν ά- 
δυναμίαν, ούχί τήν κακήν προαίρεσιν καί διά τούτο 
ζη τε ί παράβλεψιν (3).

Ούδείς πλέον ήθελε τήν πρόσκαιρον έμφύτευσιν 
καί έπί Λορεδανού τό σύνολον αΰτών έσμικρύ.Οη τό 
σον, ώστε δέν ευρίσκει αύτό άξιρν μνείας.

Ο Σαγρέδος διακηρύττεται κατά τής πρόσκαιρου

(1 ) Emo. TS «irja-av non sema Corinna di mallo eoocorso 
ai pririleggi di queslo litóla, apprezzalo anche Cuori di mi- 
sura dai concorrenll;

(2 ) Tb άξι<·ιζχ του. II dare modo alla snssialenza è II Tero 
modo di accrescere la popola-iooo, ed in queata maneggiata 
con allí di ginslizia e di carilla sta il vero arcano di arricbire 
Γ  erario.

(3 ) Ogni esperimento gagliardo centro loro produrebbe 
pregindiaii alia popolatione, ed d Corza proceder con dulce 
mauo.
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έμφυτεύσεως και εύρίσκει, ό τι ό έμφυτευτής δεν έχει 
συμφέρον ίδιον, διά τούτο δέ παραμελεί όλα καί τά  
άφίνει νά χειροτερεύουν. Η συμβουλή αυτού είναι νά 
μή δίδεται πλέον τό  έλάχιστον είς πρόσκαιρον έμφύ- 

τευσιν.
£ ξ  εναντίας έλάμβανε καλλίσττ,ν ροπήν ή απονο

μή είς διηνεκείς εμφυτεύσεις έπί μέτριων όρων. Καί 
τό  ένοίκιον έπληρόνετο, ώς είσέτι έγίνοντο καθημέραν 
προσφοραί. 0  Σαγρέδος έδωκεν είς διηνεκή έμφύτευ- 
σιν ύπέρ τάς 1 8 χ. πλέθρων γής, μεταξύ δε τούτων 
ή,το μέγα μέρος χέρσου.

(Α κολουθεί.)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.
(Τέλο;. Ι ί »  φ υ λ λ ά ί .  2 8 5 ,  2 8 3  χ χ Ι  2 8 7 . )

Ζ'.

Αξιοσημείωτον είναι ότι οί άπατώμενοι εύκολω- 
τερον είς τόν κόσμον τούτον είναι εκείνοι, οΐτινες έ
πρεπε νά έχωσι περισσοτέραν προσοχήν οςτις εολεπε 
καί τό  έλάχιστον κίνημα τού Γάστονος θά ενοει οτι 
έπασχεν ή καρδία του διά τήν Κ. Βερσέλ. Καί ομως 
ή  Μαργαρίτα δέν τό ένόησεν, ή μάλλον δέν ήθέλτ,σε 
νά τό έννοτ,ση· Με δλην τήν λύπην τήν οποίαν έδο- 
κίμαζεν, αίσθημα άνεξήγητον, τό  όποιον πολλοί θά 
ένόμιζον άδύνατον, τήν έμπόδισεν έπί πολύ άπό τό 
νά διακρίνη τή,ν άλή,θειαν τό  αίσθημα δε τούτο ητο 
ό θαυμασμός της διά τή,ν νέαν Βερσέλ.

Π νέα Βερσέλ ήτο ύψηλή, ξανθή καί ελκυστική,- 
δέν ή,ρεσκε μόνον τό  κάλλος της άλλά καί έτερπε. 
Το βλέμμα καί ή ομιλία της είχον τόσην γλυκύττ,τα, 
ώ σ τε  ήτον άδύνατον νά μή καταθελχθή τις όταν τή,ν 
έβλεπε. Πρώτη έδειξε πολλήν φιλίαν πρός τή,ν Μαρ
γαρίταν, καί τή  έδίδαξε δύσκολά τινα  κεντήματα- 
είς τόν περίπατον έστηρίζετο είς τον βραχιονά της, 
καί προτρέψασα αύτήν νά τραγωδή,ση ήχους τού 

ωρίου της τή(ν ¿συντρόφευε παίζουσα κύμβαλο·/· ή 
έ Μαργαρίτα τόσο/ μάλλον ευγνωμονεί διά τή ’/ 

καλοκάγαθίαν αύτή,ν, όσον ή καρδία της -ητο πε-

Ρίλυπος· ,
Τρεις ήμέραι είχον παρέλθει μετά την αφιςιν τών 

δύο ξένων καί αυτή έζει λησμονημένη καί μεμονω
μένη- άλλ’ ή νέα ΪΙαρισιανή πλησιάσασα πρώτη αυ
τήν τ^  ώμίλτ,σεν· έκείνη δε άνεσκίρττ,σεν άπό εύχα- 
ρίσττ,σιν καί συστολήν- έπασχε βλέπουσα ότι τή,ν ε- 
λησμόντ,σεν ό Γάστων, καί είχεν άρχίσει νά ύποπτεύ · 
ετα ι τή,ν αιτίαν- διά τούτο ότε τή, άπέτεινε τόν λόγον 
τ, νέα Βερσέλ, ύπερεχάρη βλέπουσα ό τι δέν τή,ν είχον 
παραμελήσει όλως διόλου, καί έκολακεύθη μάλιστα ή 
φιλαυτία της, διότι είλκυσε τήν προσοχήν τοσούτον 
ωραίας κυρίας. Το κάλλος ταύττ,ς, τό οποίον έπρεπε νά 
έξεγείρη τή,ν ζηλοτυπίαν της τή,ν έμάγευσεν εύθύς, 
καί έξοικειωθείσα μικρόν κατά  μικρόν μέ τή,ν νέαν 
ξένη,ν, τή,ν ήγάπτ,σε μέ όλτ,ν της τή,ν καρδία·/. ̂ Δεν 
έθαύμαζε μόνον τό πρόσωπόν της, άλλά καί τό  ηθος 
καί τή,ν άφέλειαν καί τόν τρόπον τού ενδύματος καί 
έ* γόνει πάν ό,τι έφερεν- άδιακόπως είχε τούς οφθαλ

μούς προσηλωμένους εις αύτήν, καί τή,ν ήκουεν ομι
λούσαν μέ άκραν προσοχήν. Ο τε ή νέα Βερσέλ έπαιζε 
κύμβαλον, τά  βλέμματα τής Μαργαρίτας ή,κτινοβό- 
λουν, καί έφαίνοντο λέγοντα είς όλου;- <ι ιδού ή κα
λή μας φίλη παίζει.» Τήν ώνόμαζε δέ πάντοτε καλήν 
της φίλην ύπερηφανευομένη διά τούτο. Ο τε διήρχοντο 
καί αί δύο όμού διά τού χωρίου, οί χωρικοί τάς ή - 
τένιζον- καί ή μεν νέα Βερσέλ δέν τό παρετήρει, ή 
Μαργαρίτα όμως έκαμάρονε. Πάσαν σχεδόν πρωίαν, 
πρό τού προγεύματος, έπεσκέπτετο τή ν καλήν της 
φίλην, τήν έβοή,θει νά συγυρισθή, τή,ν έβλεπε νίπτου- 
σαν τάς ωραίας καί λεύκάς χείράς της, τήν ήκιυε 
τρζγωδούσαν ΐταλιστί, καί μετά ταύτα κατέβαινε 
μετ’ αύτής είς τήν αίθουσαν, υπερήφανος ότι έμαθέ 
τινα  ήχον τόν οποίον έψιθύριζε καταβαι'νουσα. Αλλά, 
μεταξύ όλων τούτων, ή λύπη τήν κατέτηκε, καί ο 
σάκις έμενε μόνη έκλαιεν.

II Κ. Λατούρ, ήσις δέν είχε πολλήν οξυδέρκειαν, 
δέν παρετήρησε τή ν άλλοίωσιν τής βαπτιστικής τη,ς- 
ένίοτε μόνον έλεγε- «  Μέ φαίνεται ότι είσαι ώχρά- 
μήπως δέν έκοιμή,θης, καλά ;» Αλλά χωρίς νά περι- 
μείνη άπόκρισιν έστρεφε τήν προσοχήν είς άλλα. 
ό Γάστων όμως ήτον οξυδερκέστερος, καί όταν έβλε
πε τή ν Μαργαρίταν δέν έδίσταζε δια τήν αιτίαν τής 
λύπης της- έστοχάζετο μόνον ότι τό  πράγμα ητο παι
δαριώδες, ό τι ή,σθάνετό τινα ζηλοτυπίαν φυσικήν είς 
τάς γυναίκας, ή,τις όμως θά παρήρχετο. Παρατηρη- 
τέον ενταύθα ότι ή Μαργαρίτα άπέφευγε πάντοτε το 
νά εύρεθρ μόνη μέ τόν Γάστονα. έτρεμε συλλογι- 
ζομένη νά μείνη μόνη μέ αύτόν, καί εάν ποτε περι- 
διαβάζουσα τόν παρετή,ρει μακρόθεν έστρέφετο εις 
άλλο μέρος, ένεκα δέ τώ ν προφυλάξεων τούτων ο Γα- 
στων τήν έθεώρει ώς έχουσαν μάλλον άγριον χαρα
κτήρα. Παράδοξος νέα ! έλεγε βλέπων αύτή,ν μα- 
κρυνομένην έάν ποτε ήθελε νά τή,ν πλτ,σιάση- ένιοτε 
μάλιστα έπιθυμών νά γελάση τή,ν έπλησίαζε καί 
μή θέλουσαν· εκείνη δέ έκυπτε τήν κεφαλή,’/ καί ά · 
πεκρίνετο διά μονοσυλλάβων.

Α ί ήμέραι παρήρχοντο μονότονοι- ό Γάστων δέν 
άπήρχετο πλέον είς τό κυνή,γιον έπαιζον ολίγον ή 
σπανίως έπεριδιάβαζον- αιωνίως συνωμίλουν, καί δίς 
ή καί τρις τής ημέρας ή Κ . Λατούρ ένευε προςτ/·,·/ 
Μαργαρίταν νά άποχωρήση,- ή ταλαίπωρος άλλο δέ·/ 
έκαμνε παρά νά άναβαίνη είς τόν θάλαμόν της κα
νά καταβαίντ]. Εάν ενίοτε ήρχετο είς τή,ν αίθουσαν εις 
ώραν παράκαιρον, έβλεπε τάς δύο μητέρας νευουσας 
πρός άλλή,λας καί ότι όλοι έσιώπων- ότε δέ τή,ν ε- 
κάλουν μετά μακράν καί κρυφίαν συνομιλίαν, έκά- 
θητο χωρίς νά ίδη κανένα, καί ή άνησυχία της ώ- 
μοίαζε τήν άνηβυχίαν τή,ν όποιαν αίσθανόμεθα κατά 
θάλασσαν, όταν μεταξύ γαλήνη« βλέπωμεν ερχομέ·//,ν 
άργά θύελλαν.

Μίαν τώ ν ημερών διαβαίνουσα πλησίον τής θύρας 
τής νέας Βερσέλ έκαλέσθη παρ’ αύτής. Μετά τινας 
δέ άδιαφόρους ομιλίας ή Μαργαρίτα παρετηρη^εν εις 
τόν δάκτυλον τής φίλης της ώραίον δακτύλιον.

—  Δοκίμασε το, είπεν ή Κ. Βερσέλ, νά ίδωμεν 
άν σέ πηγαίν^ καλά.
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—  Ci κυρία μου ! τό  χέρι μου δεν είναι άρκετά 
ώραΐον ώ στε νά φερη, τόσον πλούσια δακτυλίδια.

—  Αφησε το , σε πηγαίνει κάλλιστα· θά σε το 
χαρίσω τήν ημέραν τού γάμου μου.

—  Και θά ύπανδρευθήτε ; ήρώτησε τρέμουσα ή 
Μαργαρίτα.

—  Τις ήξεύρει ; άπεκρίθη γελώσα ή Κ . Βερσέλ· 
αί νέαι ύποκεινται είς αύτήν τή ν άσΟένειαν.

Τα ολίγα ταύτα κατετάραξαν τη ν Μαργαρίταν 
αιωνίως είς αύτά ειχε τον νοΰν της, άλλά μηχανικώς 
καί χωρίς νά τολμά,ση νά σ/.εφθή. Μετά τό  δείπνο·/ ι 
ό Γάστων λαβών κυαθίσκον καφέ, τόν έπρόσφερεν είς 
τή ν Μαργαρίταν’ αύτή όμως άποβ>λούσα τήν προσ
φοράν είπε- ι Με τόν δίδετε τήν ημέραν τού γάμου 
σας. »  Κ α ί αύτός μέν ύπεμειδίασεν άπορών, άλλά δέν 
άπεκρίθη· ή δέ Κ. Λατούρ συνοφρυωθεΐσα είπε πρός 
τή ν Μαργαρίταν όπωσοΰν ώργισμένη νά μήν ανακα
τώνεται είς ξένα; υποθέσεις.

ή  περίστασις αυτή έφάνη εις τήν Μαργαρίταν ότι 
έπεκύρωνε τάς υποψίας της. Ετρεξε λοιπόν καί έκλεί- 
σθη είς τό δωμάτιόν της, καί βαλούσα τό ποόσωπον 
εντός τώ ν χειρών της έκλαυσε πικρώς. Μετά μικρόν 
δέ σηκωθεϊσα έκλεισε καλά τήν θύραν διά νά μή 
τύχη καί ίδη τις τήν θλίψιν της. Ουτω δέ κλεισμέ
νη, ήρχισε νά έξετά ζη  τ,',ν καρδίαν της.

Μέ ολην τήν μεγάλην νεότητα καί τό  μωρόν πά
θος της είχε πολλήν ορθήν κρίσιν. Τό πρώτον πράγ
μα τό  όποιον ήσθάνετο ήτον ή άδυναμία τού νά πα
λαίση πρός τά  γινόμενα, ένόησεν ό τι ό Γάστων ή- 
γάπα τή ν Κ. Βερσέλ, ό τ ι α ί δύο οίκογένειαι είχον 
συμφωνήσει καί ό τι ό γάμος ήτον άποφασισμένος. ί 
σως προσδιωρίσθη καί ή ημέρα. Ενθυμήθη ό τι είδεν 
εις τήν βιβλιοθήκην άνθρωπον ένδεδυμένον μαύρα, ό 
όποιος έγραφεν έπί χαρτοσήμου, πιθανόν συμβολαιο
γράφον συντάττοντα  τ ό  προικοσύμφωνον. II Κ. Βερ
σέλ ήτο πλούσια καί ό Γάστων έπίσης' πώς έδύνατο 
ή .Μαργαρίτα νά παλαίση πρός δεσμούς τόσον φυσι
κούς καί τόσον δικαίους ; Οσον πλέον έσυλλογίζετο 
αύτά τόσον έβλεπεν ότι τό  έμπόδιον ήτον άκατανί- 
κητον. Μή δυναμένη νά έμποδίση τόν γάμον ένόμι- 
σεν οτι τό  καλήτερον ήτο νά μή παρευρεθή είς αύ
τόν. Εσυρεν υποκάτω άπό τήν κλίνην της μικρόν κι- 
βώτιον άνήκον εις αύτήν διά νά βάλη τά  ένδύματά 
της καί νά έπιστρέψη είς τούς γονείς της· άλλ’ έ 
χασε τό  θάρρος τη ς καί, ά ντί ν ’ άνοιξη τό  κιβώτιον, 
εκάθησεν έπάνω καί ήρχησε νά κλαίη.

Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον έμεινε μίαν σχεδόν ώραν 
σειούσα τήν κεφαλήν ώς νά ήθελεν άποτεινάξη τούς 
λυπηρούς λογισμούς της. Ενώ δέ κατεγίνετο σκεπτο 
μενη τ ί  ν’ άποφασίση, παρετήρησεν ό τι τό  κηρίον της 
ήτο περί τό  τέλος, καί έπειδή μ ετ ’ ολίγον έσβέσθη έ- 
σηκώθη καί ήνοιξε τήν θύραν διά νά ζητήση φως· 
αλλ  ίδούσα ότι όλοι έκοιμώντο έπροχώρησε μόνη μέ 
προσοχήν.

Ο τε δέ καταβαίνουσα παρετήρησεν ό τι ή το σκό
τος είς τήν κλίμακα καί οτι αύτή ήτο μόνη έφο- 
βήθη. Εστάθη λοιπόν, μή τολμώσα νά έπιστρέψη 
είς τό  δωμάτιόν της άπό τό  όποιον ήτον άρκετά με-
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μακρυσμένη. Ενίοτε περίστασις τις, μικρά κατά τό  
φαινόμενον, άλλάσσει τήν σειράν τώ ν  ιδεών μας, 
καί τούτο συμβαίνει μάλιστα είς τό  σκότος, ή  κλί- 
μαξ της οικίας ήτο κατεσκευασμένη, ώς είς πολλά 
παλαίά κτίρια, έντός πυργίσκου τόν όποιον κατείχε·/ 
ολόκληρον, καί έστρίφετο έλικοειδώς περί στήλ.ην λι- 
θίνην. 11 Μαργαρίτα φοβούμενη εστηρίχθη έπί τής 
στήλης αυτής, τής οποίας ή ψυχρότης ένωθεΐσα μέ 
τόν φόβον καί τήν λύπην έπάγωσε τό  αίμά της. 1ί- 
στάθη λοιπόν ακίνητος καί ιδέα άπαισία άνέβη είς 
τόν νούν της, ή ιδέα τού θανάτου, ή όποια όμως ολί
γον διήρκεσεν. Οθεν ή Μαργαρίτα άναλαβούσα θάρ
ρος έπέστρεψεν είς τό  δωμάτιόν της καί έκλείσθη μέ
χρι τής ήμερα;.

Μετά τή ν άνατολήν τοΰ ήλιου, κατέβη εις τόν 
κήπον. Το φθινόπωρον ήτο λαμπρόν τό  έτος έκεΐνο’ 
τ ά  φύλλα έφαίνοντο χρυσά καί ¿νόμιζες ότι ό ήσυ
χος καί χλιαρός άνεμος έσέβετο αύτά.

ίΐ Μαργαρίτα αισθανθεϊσα τό εύεργετικόν θάλπος 
τού ήλιου ήσθάνθη καί τήν λύπην της μετριαζομέ- 
νην. ΐίρχισε νά ένθυμήται τόν πατέρα, τήν οικογέ
νειαν καί τή ν θρησκείαν της, καί άνεπόλησε τόν 
πρώτον σκοπόν της τού να έπιστρέψη εις αύτούς. Μετ’ 
ολίγον μάλιστα δέν ¿θεώρησε καί τούτο πολλά άναγ- 
καΐον· διατί νά μακρυνθή άπό τόπον είς τόν όποιον 
έπέρασε τόν εύτυχέστερον καιρόν τής ζωής της; Υπέ
θεσε λοιπόν ό τ ι έδύνατο νά μείνη, καί ό τ ι  θά έπασχε 
μέν, ολιγώτερον όμως παρά έάν άπεμακρύνετο. Κϊ- 
σεχώρησε λοιπόν εις τάς σκοτεινά; δενδροστοιχίας 
ποτέ μέν περιπατούσα άργά ποτέ δε τρέχουσα, καί 
άλλοτε στεκομένη. Χίλιοι αντιφατικοί λογισμοί έβά- 
ρυνον τήν παιδικήν κεφαλήν της καί καθήσασα άπηυ- 
δημένη ύπό δένδρον άπεκοιμήθη.

ίΐτο  μεσημβρία ότε έξύπνησε καί ίδούσα περί έ- 
αυτήν μόλις ένθυμήθη τή ν λύπην της. Εν τώ  μ ετα 
ξύ τούτω ήκουσεν έλαφρόν θόρυβον καί στρέψασα 
τή ν κεφαλήν είδε τόν Γάστονα καί τή ν νέαν Βερσέλ 
ερχομένους πρό; τό  μέρος της. Επειδή δέ έκάθητο με
ταξύ πυκνών φύλλων δέν τήν έβλεπον. Καί ή μέν 
Κ. Βερσέλ εκάθησεν είς θρανίο·/, ό δε Γάστων σταθείς 
όρθιος έμπροσθέν της τήν παρετήρει με στοργήν 
μετά τχϋ τα  γονυπετήσας έλαβε καί ήσπάσθη τή ν 
δεξιάν της. Τούτο ίδούσα ή Μαργαρίτα έσηκώθη έξω  
φρενών, καί χωρίς νά ήξεύρη πού διευθύνετο έτρ:-. 
ξεν είς τήν πεδιάδα.

11'.

6  Πέτρος άποτυχών νά γένηίπηρετης τού ΓάστΟ
νος έγίνετο ημέρα τή  ημέρα μελαγχολικώτερος. Οί 
παρηγορητικοί λόγοι τής Μαργαρίτας τόν είχον ευχα
ριστήσει πρός καιρόν άλλ’ ή εΰχαρίστησις αυτη είχε 
διαρκέσει όσον καί τά  λείψανα τού γεύματος τά  ό 
ποια είχε χώσει είς τά  θυλάκιά του. όσον έφερε τόν 
νούν του είς τήν άγαπητήν του Μαργαρίταν, τισον 
ήσθάνετο ό τι δέν έδύνατο νά ζήση μακράν αύτής, 
καί οΰτε ό βίος τόν όποιον διήγεν, οΰτε οί σύντροφοί 
του κούρκοι ήσαν βεβαίως κατάλληλοι είς τό  νά 
διασκεδάσωσι τήν λύπην του. όθεν τή ν ημέραν καθ’
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ήν άπηλπίσθη ή Μαργαρίτα, καί αύτός έβοσκε τούς 
κούρκους του πλησίον τού ποταμού. Αίφνης βλέπει, 
εκατόν περίπου βήματα μακράν αύτοΰ, γυναίκα τρέ- 
χουσαν μέ μεγίστην όρμήν, ήτις είσελθοΰσα μεταξύ 
τώ ν  παρά τήν όχθην δένδρων έγεινεν άφαντος. Τούτο 
ΐδών έτρεξεν εύθύς καί αύτός διά νά φθάση τή ν γυ
ναίκα- άλλ’ ό τε  έφθασεν είς τό  μέρος τώ ν  δένδρων, ή 
γυνή δέν έφαίνετο- διό τήν έζήτησεν είς διάφορα μέρη, 
καί μάλιστα είς τινα  παρακείμενον μύλον· επειδή δέ 
δέν τήν ευοεν ήλθεν είς τή ν  όχθην απαίσια προαισθα
νόμενος. 0  ποταμός ήτο φουσκωμένος τήν ημέραν 
έκείνην διά τήν άφθονίαν τώ ν βροχών, καί τ ά  κύμα
τά  του έφαίνοντο είς τόν Πέτρον άγριώτερα ή  συνή
θως. ¿νόμισε μ ετ’ ολίγον ότι παρετήρησε πράγμα λευ
κόν κινούμενον μεταξύ τώ ν καλάμων, καί πλησιάσας 
έπεσε πρηνής είς τή ν όχθην, καί έσυρε πρός εαυτόν 
πτώμα, τό  πτώμα  τή ; Μαργαρίτας. II ταλαίπωρος δέν 
έδιδε σημεία ζωής ! ήτον άκίνητος, ψυχρά ώς μάρμα
ρο ν, καί είχε τούς οφθαλμούς άνοικτούς καί στερεούς.

ό τ ε  τήν είδεν ό Πέτρος ήρχισε νά κραυγάζη τό 
σον δυνατά ώ σ τε  ήλθον ολοι οί τού μύλου. Τοσαύτη 
δέ ύπήρξεν ή λύπη του ώστε τώ  ήλθεν ιδέα κα τ’ άρ· 
χάς νά πέση καί αύτός εις τόν ποταμόν καί νά πνιγή 
όμοΰ με τό  μόνον όν τό  όποιον ήγάπα είς τόν κόσμον. 
Ενθυμήθη όμως ότι ήκουσεν άλλοτε νά λέγετα ι ότι 
οί πνιγμένοι επιστρέφουν ενίοτε είς τήν ζωήν έάν τούς 
βοηθήσωσιν εγκαίρως. Ναι μέν οί χωρικοί ¿βεβαίωσαν 
ότι ή Μαργαρίτα άπέθανεν, αύτός όμως δέν ήθέλησε 
νά τούς πιστεύση, οΰτε άφήκε νά παραλάβωσι τό 
π τώμα εις τόν μύλον· τό  έφόρτωσεν είς τήν ράχιν 
του, καί περιπατήσας μετά ταχύτητος τό  έφερεν εις 
τή ν καλύβην του. Κ α τ ’ ευτυχίαν άπήντησε καθ’ οδόν 
τόν ιατρόν τού χωρίου, ό όποιος άπήρχετο έφιππος 
εις ιατρικά; επισκέψεις, καί τόν ύπεχοέωσε νά έλθη 
είς τήν οικίαν του διά νά παρατηρήση τήν πνιγεϊσαν.

Αλλά και ό ιατρός είπε τήν αύτήν γνώμην τών 
χωρικών διότι μόλις ίδών τό  πτώμα άνέκραξεν·

—  Είναι αποθαμένη, καί φρόντισε νά τή ν θάψουν 
άπό τήν κατάστασιν τού σώματός της φαίνεται ότι 
θά έμεινεν είς τόν ποταμόν πλέον τοΰ ενός τετάρτου 

τής ώρας.
Καί ταύ τα  είπών έξήλθε καί ήτοιμάσθη νά άναβή 

είς τόν ίππον του, προσθείς ό τι έπρεπε νά ύπάγη κα 
τά  τόν νόμον είς τόν δήμαρχον διά νά άναγγείλη τό  

πράγμα.
0  Πέτρος δέν ήγάπα μόνον τήν Μαργαρίταν, άλλ’ 

ή το καί πολλά ίσχυρογνώμων ήξευρεν ό τι δέν είχε 
μείνει έν τέταρτον είς τόν ποταμόν, διότι τήν είχεν 
ϊδεί ότε υπήγε νά πέση. Ετρεξε λοιπόν κατόπι/, και 
τόν παρεκά/ετε διά τούς οίκτιρμούς τοΰ Θεού νά 
μήν άναχωρήση έάν πρώτον δέν βεβαιωθή ό τι πάσα 
βοήθεια είναι ματαία.

—  Καί τ ί  βοήθειαν θέλεις νά τή ν δώσω ; ήρώ
τησε με θυμόν ό ιατρός. Αέν έχω οΰτε έν άπό τά  ά- 

ναγκαϊα εργαλεία.
—  Πηγαίνω καί τά  φέρνω, έξοχώτατε, άπεκρίθη 

ό Πέτρος- είπέτε μόνον πού είναι, περιμένετέ με, καί 

άμέσως επιστρέφω.

0  δε ιατρός βιασμένος ν’  άναχωρήση έδάγκασε 
τά  χείλη διά τήν άνοησίαν τήν όποιαν έκαμεν είπών 
περί εργαλείων, καί ένόησεν ό τι έάν άπεποιείτο τήν 
βοήθειάν του θά έχανε τή ν ύπόληψίν του.

—  Γρήγορα λοιπόν, άπεκρίθη' ζήτησε άπό τήν 
ύπηρέτριάν μου τό κίτρινον κουτίον καί έπίστρεψε 
‘σάν πουλί. Εγώ έν τοσούτω περιτυλίσσω τό  πτώμα 
μέ αύτά τά  σκεπάσματα καί ά.ρχίζω νά τό  τρίβω. 
Φρόντισε συγχρόνως νά εϋρης στάκτην τήν οποίαν 
νά ζεστάνωμεν μέ ολα ομως αύτά θά χάσωμεν τόν 
καιρόν μας, έποόσθεσεν άνασηκώσας τούς ώμου; καί 
κτυπήσας τήν γήν μέ τόν πόοα" ήκουσες τ ί  σέ είπα ;

—  Ναι, έξοχώτατε, καί διά νά ύπάγω γρηγορώ- 
τερα δότεμε τή ν  άδειαν νά καββαλικεύσω τό  άλο

γόν σας.
Αλλά χωρίς νά περιμείνη τή ν άδειαν, άνεπήδησεν 

είς τόν ίππον καί έγεινεν άφαντος. Μ ετά έν τέ τα ρ 
τον έπέστρεψεν έκδρομος φέρω·/ δύο μεγάλους σάκ- 
κους μέ στάκτην, καί είπε'

—  Βλέπετε, έξοχώτατε, είπε δείξας τόν κατα- 
φορτωμένον ίππον, ό τ ι δέν έχασα τον καιρόν μου· δέν 
είπα λ.έξιν είς κανένα" ή ύπηοέτριά σας έλειπε, καί 

όλα τα  έκαμα μόνος μου.
—  Ο διάβολος νά σ’ έπάρη ! ειπε καθ’ εαυτόν, ά · 

φάνισες τό  άλογόν μου. Καί μουρμουρίζω·/ ήρχισε 
νά φυσά διά φούσκας εις τό στόμα τής ταλαι πώρου 
Μαργαρίτας, ένώ ό Πέτρος έτριβε τούς βραχίονας του. 
Τό πΰρ έντοσούτω ήναψε καί άφ' οΰ έζεστάθη ή σ τα 
κτή τή ν έσκόρπισεν είς τήν κλίνην οί/τω πως. ώστε 
ολόκληρον τό σώμα έσκεπάσθη. 0  ιατρός έχυσε τό τε  
σταλαγμούς τινας υγρού είς τά  χείλη της, καί μετά 
ταύτα σεισας τήν κεφαλήν άνέσυρε τό  ώρολογιον του.

—  Λυπούμαι, είπε μέ υφος γοερόν δέν πρέπει 
όμως οί νεκροί νά βλάπτουν τούς άσίενεί;. Μ ε περί - 
μένουν πολλά μακράν, καί πηγαίνω.

—  Εάν, έξοχώτατε, μείνετε ακόμη μισήν ώραν 

σάς δίδω ένα τάλ.λαρον.
—  όχ ι, παλληκάρι μου, είναι αδύνατον, δέν θέ

λω  τά  χρήματά σου.
—  ίδού, έξοχώτατε, τό  τάλλαρον, είπεν ό Ιΐέ- 

τρος βαλών αύτό είς τήν χείρά του.
Κ α ί ό μέν Πέτρο; έδωκεν όλην τήν περιουσίαν του, 

ό δέ ιατρός, εννοείται, τήν έπήρε προθυμότατα.
—  έσ τω , είπεν ό ιατρός, μένω άκόμη μισήν ώραν 

μετά ταύτα  όμως αναχωρώ άφεύκτως, διότι, ώ ; βλέ

πεις, δέν ωφελώ είς τίποτε.
Μετά μισήν ώραν ή  Μαργαρίτα ψυχρά πάντοτε 

καί άκίνητος δέν Ιδωκε τό  έλάχιστον σημείον ζωής. 
6  ιατρός, έψαυσε τόν σφυγμόν της καί λαβών τήν ρά
βδον καί τόν πίλον του διευθύνθη πρό; τόν ίππον του. 
0  δε Πέτρος, μήν έχων πλέον χρήματα καί βλέπω·/ 
οτι αί παρακλήσεις του δέν είσηκούοντο, ήκολούθησ: 
τόν ιατρόν καί έστάθη έμπροσθεν τού ίππου με τήν 
αύτήν άταραξίαν τήν όποιαν είχε καί ό τε  έστάθη ε 

νώπιον τοΰ Γάστονος.
—  Τ ί ζη τε ίς ; ήρώτησεν ό ιατρός, θέλεις νά κοι

μηθώ έδώ ;
—  όχι, έξοχώτατε, άπεκρίθη ό Πέτρο;, πρέπει
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όμως νά μείνετε ακόμη μισήν ώραν έχει ανάγκην 
άναπαύσεως τ ό  άλογά/ σας.

Καί ταΟτα λέγων έκράτει εις τήν χεΓρα μαγγού- 
ραν καί έβλεπε τόσον αλλόκοτα, ώστε ό ιατρός 
ήλθε καί τρίτην φοράν εις τήν ζαλύβην. Αλλά τήν 
φοράν ταύτην δέν ήμπόρεσε πλέον νά κρατηθή.

—  Εις τό ν  διάβολον! ανέκραξε’ Οά μέ κάμης νά 
χάσω είκοσι φράγκα.

—  Ιίλήν, έξοχώτατε, εΐπεν ό Πέτρος, λέγουν ότι 
ό πνιγμένος καί μετά εξ ώρας άναλαμβάνει.

—  Ποτέ ! ποιος σέ τό  είπ εν; αύτό ελειψε νά μέ 
κάμης νά περάσω ε ξ  ώρας εις τή ν ζαλύβην σου.

—  Καί θά τάς περάσετε, άπεκρίθη ό Πέτρος· ή 
τουλάχιστον θά μέ άφήσετε τό  κουτί καί τά  εργα
λεία καί όλα τά  λοιπά, καί άφ’ ού σας ίδώ δύο ώρας 
τ ί  θά κάμετε, ίσως ή μπορέσω νά τό  κάμω καί έγώ 
ακολούθως.

όσον καί άν ώργίσθη ό ιατρός, ήναγκάσθη όμως 
θέλων καί μή Οέλων νά μείνη ε τ ι  δύο ολοκλήρους ώ 
ρας. Αλλά μετά ταύτα  επειδή καί ό Πέτρος ήρχισε 
νά απελπίζεται τόν άφήκε νά άναχωρήση. Εμεινε λοι
πόν μόνος πλησίον εις τ ό  πτώμα καί τά  βλέμματα 
έχων στηριγμένα έπί τής Μαργαρίτας έκάθητο ακί
νητος. Τό έσπέρκς έσηκώθη διά νά ύπάγη νά είδο- 
ποιήση τόν Πιεδλέ περί τού θανάτου τής θυγατρός 
του. Καί έξελθών τής καλύβης έκλεισε τή ν Ούραν 
άλλ ’ ένώ τή ν έκλειε·/ ένόμισεν ο τι ήκουσεν άδύνατον 
φωνήν κράζουσαν αύτόν καί άνασκιρτήσας έπέστρε- 
ψεν εις τήν κλίνην. Α λλ ’ έπειδή είδε τήν Μαργα
ρίταν άκίνητον ύπεθεσεν ό τι παρήκουσεν. Οπωσδή
ποτε άπεφάσισε νά καθήση καί πάλιν όπου /.αί 
πρίν, καί νά μείνω έκεί εως αύριον. Ιίαρατηρών δέ 
μέ προσοχήν τήν Μαργαρίταν ένόμισεν ότι είδεν αλ
λαγήν τινα εις τ ό  πρόσωπο/ της. Τώ  έφάνη ό τι —σό 
ολίγου οί όδόντες της ήσαν συνεσφιγμένοι καί ότι 
τή ν ώραν εκείνην τά  χείλη της ήσαν διεσταλμάνα. 
ΐίρπασε λοιπόν ευθύς τό  έργαλεΐον τοϋ ιατρού καί έ
δοκίμασε νά φυσήση εις τό στόμα της· άλλά πώς, δέν 
ήξευρεν. Εφύσα όμως καί ό άήρ έχάνετο εις μάτην. 
Εχυσε ρανίδας τινάς άμονιακού εις τ ά  χείλη της, καί 
επειδή δέν διεπε'ρασε τόν λάρυγγά της ήρχησε πάλιν 
νά φυσά- τίποτε όμως δέν κατώρθωσε.

—  Τί έλεεινά έργαλεια ! ανέκραξε δέν άξίζουν τ ί
ποτε.—  Καί ρίψας αύτά έβαλε τά  χείλη του εις τά  
χείλη της, καί ώς άπηλπισμένος έφύσζ μέ όλην τήν 
δύναμίν του εις τό  στόμα της. Συγχρόνως έταράχθη 
ή στάκτη καί δύο βραχίονες άνασηκωθέντες έπεσαν 
εις τόν λαιμόν του. Καί άναστενάξασα ή Μαργαρίτα 
ανέκραξε.

—  Παγο ω. παγόνω !

—  Οχι, δέν παγόνεις, άπεκρίθη ό Πέτρος, είσαι 
κουκουλωμένη μέ θερμήν στάχτην.

—  Λιατ: μ’ έοάλετε έδώ ;

—  Αιά νά οέ σώσωμεν, Μαργαρίτα- πώς είσαι 
τώρα ;

—  Καλά. Πμην μόνον πολλά κουρασμένη· βοή
θησε με ολίγον νά σηκωθώ.

Εν τώ  μεταξύ τούτω  ό Πιεδλέ καί ή Κ. Λατούρ

είδοποιηθέντες από τόν ιατρόν ίλθον εις τή ν χαλύβην, 
έν ω  ό Πέτρος έδιδεν εις τή ν πνιγμένην χάριν άνα- 
ψυχής δροσιστικόν τ ι  ποτόν.

—  Τί μέ εικετε; άνέκραξεν ό  Πιεδλέ" ήξεύρετε 
ό τι δέν κάμνετε καλά νά λέγετε εις τούς άνθρώπους 
ό τι ή κόρη τω ν άπέθανε !

Κ α ί ένηγκαλίσθη τή ν θυγατέρα'you.
—  Πρόσεξε, πατέρα μου, είπεν ή Μαργαρίτα μι<- 

διώσα, μή με σφίγγης πολύ, διότι δέν εί·/αι πολλή 
ώρα άφ οτου άνέζησα.

Δέν είναι ανάγκη νά περιγράφω τή ν χαράν τής 
Κ . Λατούρ καί ολων τώ ν  συγγενών τής Μαργαρίτας 
οΐ όποιοι συνήλθον έκει. Ηλθε δέ καί ό Τάστων καί 
ή νέα Βεοσέλ, ένώ ή Κ. Αατούρ λαβοϋσα κατά  μέ
ρος τόν Πιεδλέ συνωμίλει μ ετ ' αύτοϋ. Τότε μόνον ό 
γέρων ένόησε τ ί  έτρεχεν. Ειχον μέν ύποπτευθή τό  
πράγμα, άλλ’ έπ’ εσχάτων μόνον. Διασκέλισα; άπαξ 
καί δίς τή ν καλύοην έστάθη πάλιν πλησίον τής Κ.. 
Αατούρ, τήν είδε, καί είπεν

—  Επλήρωσα τήν καλοσύνην σας, περισσότερον 
ίσως τού δέοντος.

Καί λαβών άπό τήν χεΓρα τή ν θυγατέρα του , τήν 
εφεοεν εις τινα γωνίαν τής καλύβης, καί δείξας σιν- 
δόνα είπεν*

—  Ιδού, λάβε τη/ καί άν είσαι τιμ ία  κόρη, φύλα
ξε  την διά σάβανόν μου, άλλά μήν δοκιμάσης άλλοτε 
νά πνιγής.

Μετά δέ ταύτα πλησιάσας τόν Πέτρον, καί βαλών 
τήν δεξιάν εις τόν ωμόν τ ο ν

—  όμίλει λοιπόν, κύριε, σύ ό  οποίος ήξεύρεις νά 
φυσάς τόσον καλά εις τ ά  στόματα τώ ν κοριτσιών. 
Αέν πρέπει νά Χάοτ-,ς όπίσω τά  φράγκα τ ά  όποια έ- 
δωκες εις τόν ιατρόν;

—  Εάν αγαπάτε, κύριε, άπεκρίθη ό Πέτρος λαμ
βάνω όπίσω τά  φράγκα μου, άλλ’ ούτε λεπτόν πε
ρισσότερον όχι άπό υπερηφάνειαν, άλλά διότι εις τόν 
κόσμον αύτόν ήμπορεΐ τις νά είναι μικρός κ α ί. . .

—  Πήγαινε λοιπόν ! είπεν ό Ποεδλέ’ πήγαινε νά 
φροντίσης τη ν άρρωστήν σου.

Μ ετά δέκα έτη αί ένδοξοι τής Γαλλίας συμφοραέ 
τού 1814 έτους έπανέφεραν εις αύτήν πολλούς στρα- 
τιώ τας. Κατατρεχόμενος άπό τή ν Ευρώπην όλην ό  
αύτοκράτωρ έτελείωσεν όπως ήρχισε, καί περί τό  
τέλος τοϋ σταδίου του άνεζήτει, άλλ’ εις μάτην, τάς 
έμπνεύσεις τώ ν εις Ιταλίαν έκστρατειών. Ô ρωσικός 
στρατός διευθυνόμενος εις Παρισιού; είχε κατατρο- 
πωθή εις Ναγγίς, όπου δέκα χιλιάδες ξένων έπεσαν, 
καί αξιωματικός τις βαρέως τραυματισθείς καί μόλις 
δυνάμενος νά άναβαίνη τό ν  Ιππον, άνεχώρησεν άπό 
τό  στρατόπεδο·/ τού στρατηγού Gérard καί ήοχετο 
εις Βώοην. Κατκβεβλημέ·/ος άπό τόν κόπον έκτύ- 
πησέ τινα  εσπέραν τήν θύραν χωρικής άλλ’ εύσχημου 
οικίας, εις τήν όποιαν παρεκάλεσε νά διανυκτερεύση,
0  δέ οικοδεσπότης, όςτις δέν είχεν ηλικίαν άνωτέραν 
τώ ν εικοσιπέντε έτών, έφερε τή ν σύζυγόν του νέαν 
καί ώραίαν χωρικήν, τή ς  αύτής μέν σχεδόν ήλικίας, 
μητέρα δέ πέντε τέκνων, ό τε  ό άξιωματικός είδεν
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αύτήν είσελθοΟσαν άφήκε φωνήν θαυμασμού, ένώ ή 

χωρική τόν έχαιρέτισεν ΰπομειδιώσα.
— ·  Μήν άπατώμαι; είπεν ό αξιωματικός* δέν ή- 

σθε άλλοτε εις τή ν οικίαν τής Κ . Λατούρ, καί δέν 

ίνΰμάζεσθε Μαργαρίτα;
— ·  (όλη, όλη, άπεκρίθη ή χωρική* καί άν δέν έλη- 

σμόνησα μέ φαίνεται ότι όμιλώ μέ Τον συνταγμα
τάρχην καί κόμητα Γάστονα όμβίλ. ίδού ό συζυγός 
μου Πέτρος, εις τόν όποιον χρεωστώ τή ν ζωήν μου. 
Φιλήσατε τά  παιδία μου, Κ. κόμη· ίδού τ ί  μένει άπό 
τή ν οικογένειαν ή όποια τόσους χρόνους υπηρέτησε 

τόσον π ιστά τήν έδικήν σας.
—  Είναι δυνατόν ! άνεφώνησεν ό άξιωματικός· 

καί οί άδελφοί σου ;
—  Επεσαν εις τόν πόλεμον, άπεκρίθη ένδακρυς 

ή χωρική· ό πατήρ μου έπερίμενεν έξ χρόνους.
—  Κ ’ έγώ, έπανέλαβεν ό άξιωματικός, έχασα τήν 

μητέρα μου, καί δι’  ένός μόνου θανάτου έστερήθην ό

σον καί σείς !
Είπε καί έσφόγγισε τά  δάκρυά του.
—  Ελα, Πέτρε, είπε μ ε τ ’ ολίγον εύθύμως πρός 

τό ν  άνδρα τή ς χωρικής, άς πίωμεν υπέρ τώ ν  άποθα- 
νόντων, φίλε μου, καί εις υγείαν τώ ν παιδιών μας. Η 
ζωή έχει καί κακάς ώρας* πρέπει μόνον νά ήξεύρω- 

μεν νά τάς περάσωμεν.
ΐή ν  επιούσαν άναχωρών εύχαρίστησε τούς φιλοξε- 

νήσαντας αύτόν, καί ένώ ανέβαινε τόν Ιππον του εϊ- 

πεν εις τήν χωρικήν*
—  Ενθυμείσαι, Μαργαρίτα, τούς παλαιούς σου ε- 

ρεοτας ;
—  Βεβαιωθήτε, Κ . κόμη, ό τι έίΐνίγησαν εις τόν 

ποταμόν.
—  Καί μέ τή ν άδειαν τοϋ κυρίου συνταγματάρ

χου, είπεν ό Πέτρος, δέν Οά υπάγω νά τούς σώσω.

ALFRED DS MUSSET.
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Εν τώ  δωδεκαετεΐ διαστήματι καθ’ δ έκδίδεται 
τό  άνά χεΐρας περιοδικόν, καί γενικαί τινες τώ ν Α 
θηνών περιγραφαί έξεδόθησαν δι' αύτοϋ, οίονή ύπό 2. 
Κουμανούδου (1 ) καί ή ύπό V. ί’αγκαβή (2 ), καί 
πολλαί άλλαι εϊδικώτεραι περί τινων έν αύταΐς αρ
χαίων μνημιίων, ήτοι τού Παρθενώνος, τού ναού τού 
Ολυμπίου Διός, τώ ν Καρυατιδών, της άκροπόλεως κλ, 
διαλευκανθεΐσαι πολ.λάκις καί δι’  εικόνων. Επειδή δέ 
τινες τώ ν εκτός τής έλευθέρας Ελλάδος ομογενών, 
τών μήποτε έπισκεφθέντων, άλλά καί μή έλπιζόν- 
τω ν νά έπισκεφθώσι τάς ΐοστεφάνους Αθήνας, έγρα
ψαν πρός ημάς ζητοϋντες νά τέρψωμεν κάν διά τής 
γραφίδος τούς οφθαλμούς αύτών, έδέχθημεν τήν αί- 
τησιν. Εις τάς δημοσιευθησομένας δέ κατά  καιρούς 
εικόνας θέλομεν παραθέτει μικράν έρμηνείαν, μηδό-

II) ·Ορ· Γ ' Ιτο; Π«νδ. φιΛΙάδ. Ε7.', ο«λ. £40.
( ϊ )  IB', ίσο; Π*ν5 fM iS .  211, «λ .  14ί.

λως όμως εχουσαν τήν άξίωσιν αρχαιολογικής δεινό- 
τητος καί έπιστημονικής ακρίβειας· έν άλλαις λέξε- 
Ci θέλομεν άναδειχθή άπλώς έξηγηταί, ώς ώνόμα- 
ζεν ό Παυσανίας τούς κατά τούς δυτικούς Εύρωπαίους 

ciceron i.
Αρχόμεθα λοιπόν σήμερον άπό τού πύργου τού 

Ανδρονίκου, τού γνωστότερου εις ήμάς ύπό τό  όνομα 
N a o c  rον Λ ίΰ .Ιον , καί χυδαιότερον A ip td ir .

Το μνημείον τούτο έφιλοτεχνήθη τό  κα τ’ άρχάς 
έπί Περικλεούς ύπό τού Μέτωνος, όνομαστοϋ αστρο
νόμου, όςτις διέταξε τά  τής χρονολογίας, όρίσας 
τ ό  μέν ηλιακόν έτος έκ 865  5/10 τ ό  δέ σεληνιακόν 
έκ 354  ημερών έχρησίμευε δέ τό τε  άντί ώρολογίου 
σκιαθηρικού καί ύδραυλικοΰ, εις δ έβλεπον τάς ώρας 
οί εις τήν παρακειμένην, ώς καί σήμερον, άγοράν 
φοιτώντες. Επί Αύγούστου όμως ό έκ Κυρρηστικής, 
χώρας τής Ασίας, Ανδρόνικος μετεσκεύασεν αύτόν εις 

μνημεΐον κατάκοσμον.
Πρό τινων έτών τό  μικρόν τούτο κτίριο·/ ήτο κατά 

τά  δύο σχεδόν τρ ίτα  κεχωσμένον άνασκαφέν δέ έ- 
πιμελεία τής άρχαιολογικής εταιρίας άνεφάνη ολό
κληρον. ίδού τ ί  περί αύτού λέγει ό Βιτμούβιος* « Οί 
ένασχοληθέντες περί τήν άκριβεστέραν έξέτασιν τής 
διαφοράς τώ ν άνέμων, παρεδεχθησαν. όκτώ, καί μά
λιστα ό Ανδρόνικο; Κυρρήστης, όςτις άνήγειρεν έπί 
τούτω όκτογώνιον έκ μαρμάρου μ·/ημεΓον, εις έκά- 
στην τοϋ οποίου γωνίαν έθετο τήν εικόνα ένός άνε
μου. Επί τής κορυφής δέ αύτού άποληγούσης εις πυ
ραμίδα προσήλωσε χαλκοϋν τρίτωνα, έχοντα έν τή  

1 δεξ ά ράΐίον καί στρεφόμενον πάντοτε άντιθέ- 
τω ς πρός τό ν  πνέοντα άνεμον, τόν όποιον ¿δείκνυε 

δι’  αύτής. »
Οί διά συμβολικών εικόνων παριστανόμενοι όκτώ 

άνεμοι είναι οί έξης' Βορεας, Σκείρων, Ζέφυρος, Λίψ, 
Νότος, Εύρος, Λπηλιώτης καί Καικίας.

Είχε δέ τό  κτίριον δύο Ούρα; όπως εισερχόμενοι 
έλευθέρως οί πολιται βλεπωσιν εις τή ν κλεψύδραν 

τήν ώραν.
Επειδή παρά τή ν εικόνα τοϋ μνημείου τούτου βλέ

πει ό αναγνώστης καί δύο αψίδας ή καμάρας, προσ- 
θέτομεν εις πληροφορίαν αύτοϋ ό τι άγνωστον ύπάρ- 
χει μέχοι τής σήμερον εί; τ ί  έχρησίμευον καί άν ά- 
πετέλουν μέρος άλλου μνημείου μικρού ή μεγάλου. 
Είναι δέ κατεσκευασμέναι έ ξ  ύμηττείου λίθου, μ ετα 
γενέστερα!, ώς φαίνεται έκ τή ; περί τήν κατασκευήν 
άπειροκαλ.ίας, καί τού πύργου τοϋ Κυρ^ήστου.

Περί δέ τή ; Πνυκό; έπαναλαμβάνομεν ολίγα έκ 
τώ ν τοϋ ήμετίρου συναδέλφου Κ . Ραγκαβή* σ . . Α- 
ναβώμεν κάτωθεν τοϋ Μουσείου τόν ομαλόν έκεινον 
λόφον όστις είναι ή Πνύξ· ή θέσις είναι ύψηλή, ώ ;  περί 
τής Πνυκός μαρτυρειται, καί ώς έκείνη, προσεχής τώ  
Μουσείω καί τή  άγούση πρός τήν Πειραϊκήν πύλην, 
καί άφορώσα, ή μόνη μάλιστα άφορώσα σύγχρονοι; 
πρό; τά  προπύλαια, τή ν θάλασσαν καί τό ν  άρειον 
πάγον, καί προσέτι, ώς ήν ή Πνύξ, πλήρης λάκ
κων, πιθακνίων καί οικοπέδων· καί ώς εις επίμετρο·/ 
άποδείξεως, ίδού προσκρούει ό ποϋς ήμών εις ένεπί- 
γραφον λίθον, φέροντα έν άρχαίοις γράμμασι τά ς  λέ-
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ξεις· ι  “Ορος Πτνχάς. »  Εις τούτοι) του λόφου τήν 
κορυφήν σνη.τνχνοΰτο το  πάλαι ό δήμος, άφ’  ότου ό 
Κλεισβένης ίσως έκ τής αγοράς μετέφερεν αύτόβι τήν 
εκκλησίαν. Λ λλ ’ ό Θεμιστοκλής κατέστρεψε το  άφε- 
λώς μεγαλοπρεπές τοΟτο άνάκτορον τής κυριαρχίας 
του δήμου όταν ώχύρου τή ν  πόλιν, καί διήγαγε τό  
τείχος δι' αύτοΟ τοΟ τόπου τω ν συνελεύσεων, εύδύς 
¿πίσω τοΟ βήματος, έοπευσεν όμως νά διασκευάση 
αμέσως έτερον βήμα τοΟ πρώτου έπιφανέστερον, ισο- 
πεδώσας τήν ύπ’ αύτό κλιτόν, τούς ογκώδεις λίδους, 
ούς ούτως έξήγεν, εις έρεισμα τής νέας πλατείας με- 
ταχειρισδεΐς, καί έξ αυτοφυούς βράχου τό  μέγα βήμα 
λαξεύσας, ώς οίωνιζόμενος άσειστον τή ν  κρηπίδα τής 
τοΟ λόγου έλευδερίας' οταν όμως οί μεταγενέστεροι 
είδον δύο βήματα, ών τό  μεν άνω, καί έπιόλέπον 

άφ’ ου είχε καταπέσει τό  τείχος, τότην δάλασσαν. -Λ-·>
δέ κάτω, καί άποβλέπον πρός τήν ξηράν, έμυδολό- 
γησαν τό τε  ό τι οί Τριάκοντα άπέστρεψαν αύτό άπό 
τής δέας τής εύρείας θαλάσσης, ήτις ηΰρυνε καί έ- 
ξήρε τω ν λδηναίων τό φρόνημα, καί έξέτεινε παρ’αΰ 
τοίς τον έμφυτον έρωτα τής έλευδερίας. Ελεγον δέ 
ταϋτα, ώς άν ήν δυνατόν έκ τού άνω βήματος να 
έφαίνετο ή δάλασσα, ένόσω έ τι τό  τείχος διήρχετο 
¿πίσω αύτοΰ, ή ώς άν ήν άναγκαίον εις τ ’ άληδή εγ
κλήματα τω ν αίμοβόρων εκείνων τυράννων νά προσ- 
τεδώσι καί έτερα φανταστά, όπως καταστήσωσι τήν 
μνήμην αύτών άποτρόπαιον.

»Α λλο τε  ήν ό βράχος ουτος τό  πολιτικόν συνέδριον 
τής οικουμένης· όταν ήρετο σημείον έν άγορα καί 
έκηρύττετο έκκλησία, έσπευδεν ένταυδα ό δήμος ό 
κυαμοτρώξ, τό  μεμιλτωμένον φεύγων σχοινίον καί 
έ τ ι  μάλλον έπιδυμών τό  τριώβολον, καί κατελάμ- 
βανε δέσεις έπί τω ν  πετρών, τό  .τρωτό· ύ.ί·./ο>· τοίς-
1ΐΛ,ι»“·«υ:Λ· Λ·· — 1  ̂ ' Λ '

ριον ύδωρ περιαγαγών ηυχετο εις τόν ϊπ α τον Δια* 
όστις ήν ιδρυμένος παρά τό  βήμα, καί άράς εΐπών 
κατά τω ν πονηρών καί τώ ν δωροδόκων, ήρώτα «  ε/<· 
άγορενεικ βού .Ιετα ι »  ; τό τε  φωνή βροντώδης άντή- 
χει άπό τού βήματος, πόλεμον ή ειρήνην τής Ελλη- 
σιν έπισείουσα, καί ΰπέφρισσε τό άκροώμενον πλήδος, 
ώς ό πόντος ύπό πνεύμα άνέμου, καί έκινείτο ή Ελ
λάς καί έτειναν τό  ούς τά  έθνη, ών ή τύχη ένταύΟχ 
έκρίνετο. Εκτοτε έρημος ήν ή  Πνύξ καί βωβό; ήν ου
τος ό λίθος, μέχρις ού έδέρμαινεν αύτόν αύΟιε ή πρώ
τη  τής έλευδερίας άκτίς καί, ώς εις τυν τού Μεμνο- 
νος, τώ  άπεδωκε τήν φωνήν. »

ΠΕΡΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΥΡΙΤΙΔΟΣ.

-€ ΙΏ Β -

έκ  τώ ν σημαντικωτέρων άνακαλύψεων όσαι έγε- 
νοντο κατά  τού; τελευταίους χρόνους είναι καί ή  του 
μεταβάλλειν διάφορα οργανικά σώματα, οίον βάμ- 
βακα, βαμβακερά υφάσματα, σχοινιά, στυπία, κ τλ. 
εις ούσίαν έχουσαν, ένεκα τής δλαστικότητος τών ά τ-  
μών καί τώ ν  αερίων, ατινα κατά τήν άνάφλεξιν αύ- 
τής ¿'«πτύσσονται,άνωτέραν δύνχμιν τή ς  συνήδου; πυ- 
ρίτιδος. Επειδή δε ή δαυμάσιος αυτή ούσία έχει τήν 
δύναμιν τής πυρίτιδος, έκλήδη Βαμβαχοπυρίτι; (c o 
lon  fu lm inant,— Gossypium  fulm inans). Κ α ίέ -  
πειδή ό μεταβληδείς βάμβαξ γίνεται σκληρότερος 
έδόδη τη  παραδόξω ταύτη ούσία τό όνομα Π ροί.υ-
Μ>·η, (C ycoxy lin e ).

Ποοάγεται δε διά τής έπιδράσεως τού νιτρικού ο
ξέος, ή  τού νιτρικού καλίου καί τού θείίκού οξέος 
έπί τού βάμβακος. II ούσία αΰτη, ή δυναμένη άν-; ,  γ ™  j · - ·  I επι του ραμοακος. 11 ουσία αυτη, η ύυναι/.ενη 

Ιΐρυτανεσι καταλειπων. Αμα δε ο κήρυξ, τό  καβά- j τικαταστήσαι τήν πυρίτιδα, ώς έχουσα άνωτέραν
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νσ.μιν αυτής, αναφλέγεται δια κρούσεω;, δι’  ήλεκτρι- ’ 
κού σπινδήρος, καί έπ’ αύτής τής ϊδιότητος στηρίζε
τα ι ή έφαρμογή πρός διάρρηξιν λίδων εις υποβρύχια 
μέρη, δυναμένη νά άναφλεχδή μακρόδεν τού σκοπου- 
μάνου μέρους διά τού ηλεκτρικού ρεύματος, Επειδή 
όμως ή βαμβακοπυρίτις δύναται νά κατασκευασδή 
εις έκαστον δωμάτιον υπό άνδρός έμπειρου, ώ σ τε  πά
σα οικία δύναται νά δεωρηδή πυριτοποιείον, καί ε
πειδή φλέγεται καί ένεργεί ΐσχυρότερον τής πυρίτι
δος, χωρίς νά προξενή καπών, άποκαδισταμένη 
τοιουτοτρόπως φρικώδες όπλον πρός καταστροφήν τών 
έχδρών εις τόν πόλεμον καί πρό πάντων εις ναυμα 
χίας, ή.χρήσις καί διάδοσις αύτής δεν έλαβεν έκεί- 
νην τήν έκτασιν ήν ήλπιζεν ό επιστημονικός κόσμος 
μετά τή ν άνακάλυψιν αύτής, καί αί Γδιαι Κυβερνή
σεις καλώς καί πατρικώς ποιοΰσαι εμπόδισαν τήν 
χρήσίν της. Νομίζοντες όμως περίεργα τά  τελευ
ταία πειράματα δημοσιεύομε·/ αύτά χάριν τώ ν ανα
γνωστών.

Τής βαμβακοπυρίτιδος έγένετο έσχάτως χρήσις 
εις υποβρυχίους έργασίας, μεγάλα δε καί φρικώδη 
πειράματα έξετελέσδησαν κατά τόν παρελθόντα Ια
νουάριον 1862 εις Ενετίαν παρόντος καί τού αύτο- 
κράτορος καί άπειρων αξιωματικών καί πληδύος κό
σμου. Κιβώτιον μέγα έμπεριέχον 400 λίτρας βαμ
βακοπυρίτιδος κατεβυδίσδη εις βάθος 1 4— 1 8 ποδών 
εις τή ν βάλασσαν, καί διά σπινδήρος ηλεκτρικού κα
ταλλήλως μετενεχδέντος έξετελέσδη ή φλέξις καί ή 
έκπυρσοκρότησις τής έν τώ  κιβωτίω έγκεκλεισμένης 
βαμβακοπυρίτιδος. Ανυψώδη δε δι’  αύτής καί βρίκιον 
παρακείμενον συμπαρασύρον κολοσσιαία·/ στήλην 5- 
δατος εις ύψος 500 ποδών, όπερ πεσόν χατεκερματί- 
σδη. Δεύτερον πείραμα έξετελέσδη δι’  όμοιου ποσού 
βαμβακοπυρίτιδος εις μικρότερον π),οίον, τό  οποίον 
άνυψώδη μετά χειμάρρου υδατος μέχρι τής κορυφής 
τού κωδονοστασίου τού Αγίου Μάρκου καί καταπεσόν

έδραύσδη εις άπειρα τμήματα. Τα δε έν τά  βάδει τής 
δαλάσσης λοφίδια κατεκερματίσδησαν εις ελάχιστα 
τεμάχια.

Έ. ΛΛΝΔΕΡΕΡ.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Ε Κ ΔΟ ΣΙΣ

της  ίντό Σπυρίδω νος Τρικού.τη ιστορίας  

τής ¿.Ι.ίηνιχής επαναστάσεως.

-€ ίΟ ί^-

Τής δευτέρας ταύτης έκδόσεως τής όποιας οί μεν 
τρεις τόμοι έτυπώδησανήδη, ό δε τέταρτος εύρίσχεται 
υπό τά  πιεστήρια έν Λονδίνω, έπέτρεψεν ήμίν φιλοκα- 
γάδως ό συγγραφεύς ναφυλλολογήσωμεν τούς έκδοδέν- 
τας άλλά μή δημοσιευδέντας εΐσετι τόμους. II μετα- 
τύπωσις, γενομένη έντός βραχέος χρονικού διαστήμα
τος, παρ’ ήμίν ιδίως όπου, πλ.ήν τώ ν βιβλίων όσα 
χρησιμεύουσιν είς τά  σχολεία, σπανίω; φαίνεται δευ- 
τέρα έκδοσις, άποδεικνύει ότι τήν έπιδοκιμασίαν τού 
ελληνικού καί ξένου τύπου, παρηκολούδησεν άλλη 
πολλώ έπικοατεστέρα, άπαδεστέρα καί έμπειροτέρα, 
ή  τού κοινού. Κ α ί τω όντι τό  κοινόν τ ό  διά μέν μνή
μης έχον πρόσφατα τά  γεγονότα, ύπό δέ τάς όψεις 
τά  πρόσωπα τού μεγάλου δράματος, άδέκαστον έζυ- 
γοστάτησε καί κατ’ άξίαν έτίμησε συγγραφήν, τής 
όποιας τό  φιλάληδες καί άπροσωπόληπτον διαλάμ- 

πουσιν άνά πάσαν σελίδα.
Αλλά καί ημείς, καταδείξαντες έ ξ  αρχής ταΰτα  

τά  προτερήματα καί άλλα έμφαίνοντα τήν ύ- 
γιά  κρίσιν, τή ν  πρός τό  άπονέμειν έκάστω  τά  δί
καια προαίρεσιν καί τήν άδολο·/ φιλοπατρίαν τού συγ- 
γραφέως, έπεκαλ,έσδημεν τήν προσοχήν τώ ν άνα- 
γνωστών καί είς τόν λόγον έκείνον δι’ δν οϋτος
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φρονεί άναγκχίαν ΐή ν  σύγχρονόν ιστορίαν έννοοΰμεν 
δε τήν άνακάλ.υψιν, ώ ; λέγει, τώ ν ελλείψεων παρ’ αλ- 
λ.ων άκμασάντων κα τά  το ν  χύτην εποχήν. 11 άνκ 
χείρας έκόοσις άποδεικνύει ό :ΐ ό συγγράφει»; έτήρησεν 
άπαρεγκλΐτω; ό,*ι ύπεσχέθη, μελετήσας όσα έγρά- 
φησαν πεοΐ τής Ίσ ιο ρ ΐα ς  αύτοϋ, καί προθύμως πα
ραδεχθείς τα  άξια παραδοχής, δλως άμοιρος τής παι
δαριώδους καί μωράς έκείνης φιλοτιμίας, δι'ήν πολλοί 
έπιμένουσιν ίσχυρογνωμόνω; εις τά  άπαξ παρ’ αύτών 
λεχθέντα.

ίδού τ ί  λέγει αΰτδς ούτος προοιμιχζσμενος·

«  Μετά τήν πρώτον έκδοσιν τής Ιστορίας τής Ελ- 
λ.ηνικής Επαναστάσεως, έξεδόθησαν διά του τύπου καί 
έκοινοποιήθησαν καί προς έμέ ιδιαιτέρως διατριβαί 
καί υπομνήματα περί ής διεπραγματεύθην ύλης, καί 
περί τινω ν χωρίων ή  ώς έλλειπών ή  ώς εσφαλμένων.

»  Περί πολλοΟ ποιούμενος τή ν έπί τδ  άκριβέστε- 
ρον καί πληρέστερου διήγησιν τω ν γεγονότων, προθύ- 
μως παρεδέχθην έν τ?ί δεύτερα ταύτη έκδόσει ό,τι 
έξ ών έγράφησαν ηδρα ορθόν καί άξιον γενικής ιστο
ρίας, τόσω μάλλον καθ’ όσον πρός τον σκοπόν κυρίως 
τούτον έξέδωκα τό σύγγραμμά μου ζώσης είσέτι τής 
γενεάς τω ν άγωνιστών έπεμελήδον δέ νά βελτιώσω 
καί τινα  οίκοθεν όπως δεύτεραι μελέται καί νέαι έ- 
ρευναι ύπηγόρευσαν (*).

»  Επιμελώς καί εύσυνειδήτως έπιλαβόμενος τοΟ 
Ιργου μου έξ αυτής τής αρχής άπρεπε; ένόμισα χά- 
ριν παρανενοημένης φιλογενείας ν’ άπόκρύψω ή νά πα
ραμορφώσω έν τή  διηγησει τώ ν συμβάντων τά  κακώς 
εχοντα. ÍI μή άληθής καί μή άμερόληπτος ιστορία 
είναι άναξία έθνους, ουτινος ό έν μέσω παντοίων δει
νών πολυένδοξος καί μοναδικός άγων μεγαλύνει τον 
άνθρωπον, δοξάζει τόν καθ’ ήμάς αιώνα καί εύαγγε- 
λ ίζετα ι τό  αίσιον τέρμα τοΟ είσέτι άτελοΟς μεγάλου

εργ°»·„
»  λ ν  παντός έθνους ιστορικός χρεώστη νά είπη έν 

παντί καιρώ τήν άλήθειαν, χρεωστεί υπέρ πάντα άλ
λον καί ΰπεράλλοτε νά τήν είπη ό έν τοίς σημερινοί; 
καιροΐς συγγράφων τήν ιστορίαν τής ελληνική; έπα- 
ναστάσεως Ελ.λην, καί νά δείξη δι’ αύτών τώ ν πραγ
μάτων πρός τούς πασιφανώς όργώντας πρός τήν έ- 
λευθερίαν ομογενείς καί όμοπίστους ποια τά  αιρετά 
καί επαινετά, καί ποια τά  φευκτά καί μεμπτά, « ώς 
»  ΰπ ο τε  χα'ι ανθις ?ά όμοια χατα.Ιάϋοι, íyoiex, 
»  .τρός πί xpoyeypappíra  á.-toC.lJxorrtc, t í ’ χ ρ η -  
»  σίύιι ro'c « ·  x c a ir  « .

Εκ τώ ν  ολίγων τούτων έννοοϋμεν πόσον άκριβε- 
στέρα καί άκραιφνεστέρα, διά τοΟτο δέ καί άξιολ.ο- 
γωτέρα ή δευτέρα ουτω; είπεϊν αυτή ιστορία. Επειδή 
δέ τινες καί έκ τών τάς όρθοτέρας κρίσεις έπενεγκόν- 
τω ν, παρεξηγήσαντες τόν νοΟν τοΟ συγγραφέως ή καί 
μή μελετήσαντες όσον έδει τό σχέδιον τοΰ συγγράμ
ματος, κατέκριναν αυτόν ό τι παρέλιπέ τινα  άναπό-

(> ) Ι1ι?ίΚ€μψχ si; τό c f lo ; τοΟ σνγγράμματο;, ώ ;  si; olxsió- 
τϊρον τόπον, τά  ί »  *ρχ!1 αντοΟ χ χ ι*  τή ν πρώτην Ιχ ίοσ ιν  
περ! τον  χαραχτήρος τή ; Ιλληνιχή; < «αναοτάσ ·ω ;, χ «9 ώ ; xa! 
τήν ίν τφ  Ζ ' χεραΧα(ιρ γινιχήν ίη,βιώρησιν τής κρό; τόν έλλη-
νιχόν άγώνα πολιτιχής τώ ν  μεγάλων Δυνάμεων.

φευκτά, έν τή  νεωτέρα ταύ τη  έκδόσει δίδεται ενίοτε 
λόγο; περί τής παραλείψεω; ταύ τη ;. Κατεκρίθη πα
ραδείγματος χάριν ό συγγραφεύ; ό τι δεν έπρχγμα- 
τεύθη τ χ  περί Ρήγα* άλλ’ ιδού π ώ ; δικχιολογεΐ έν 
σημειώσει, κχί όρθώς κχθ’ ήμκς, τή ν σιωπήν ταύτην· 

κ ίΐρώτησάν τινες διατί δέν συχπαρέλαβα έν τή» 
άνά χείρας ιστορία καί τά  κατά τού Ρήγαν. Ιδού ή 
άπάντησίς μου-

s Συγγράφων τά  τής ελληνικής επαναστάσεως ώ- 
φειλα νά εξετάσω κατά πρώτον τίς ό όργανίσας καί 
τίς ό κινήσας αυτήν. Τούτου χάριν, ένδιέτριψα εις τά  
τής φιλικής Εταιρίας, ήτις τήν ώργάνισε καί τήν *- 
κίνησεν ούδείς δε σύνδεσμος υπάρχει αυτής καί τώ ν 
κατά  τόν Ρήγαν, ούδέ λόγος περί τούτων γίνεται έν 
τοίς όργανισμοϊς ή έν τοΐς όρκοις εκείνης· μαρτυρεί 
δέ τά  λεγάμενα καί ό συνεταίρος τοϋ Ρήγα καί από
στολος τής Εταιρίας Περίαιβός έν τοΐς Απομνημονεύ- 
μασί του. Σχέσιν τινά  εϊχεν ή φιλική Εταιρία μόνον 
πρός τήν έν έτει 1813 συστηθεΐσαν έν Αθήναις φι- 
λόμουσον Εταιρίαν, καί τήν σχέσιν ταύτην δέν άπε- 
σιώπησα. Ούδείς άμφισβητεί, ότι τά  σημερινά συμ
βάντα είναι γεννήματα τώ ν  χθεσινών, καί ότι εις ά- 
κριβή γνώσιν εκείνων άναγκαία ή  διήγησις το ύ τω ν  
αλλά, αν ενεκα τούτου χρέος ε ίχανά  συμπαραλάβω 
τά  κατά τόν Ρήγαν, χρέος διά τόν αύτόν λόγον Οά 
είχα νά συμπαραλάβω καί τά  κατά τόν ΠαπαΟύμιον, 
τούς πολέμους Σουλίου καί Λλήπασα, τά  έπί τής η
γεμονίας τούτου, τά  κατά τόν Λάμπρον Κατσώνην 
καί τά  έπί τής Αικατερίνη;, νά ρίψω τό  βλέμμα εις 
τ ά  διάφορα πολιτεύματα τής Επταννήσου, νά έπεξ- 
έλθω* τούς πολέμους Ενετών καί Τούρκων, νά δια- 
τρέξω  τά  κατά τόν Σκενδέρμπεην καί άλλους τοπάρ- 
χας, ν’ άναβώ εις αυτούς τούς καιρούς τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως αν όχι άπώτερον, καί νά ε
ξετάσω  όποία ή έν τώ  μεταξύ τούτω  κατάστασις τοϋ 
ελληνικού έθνους, όποία ή  τοϋ οθωμανικού κράτους 
καί πόθεν ή πρόοδος εκείνου καί ή παρακμή τούτου. 
Τοιαύτη δέν ήτον ή πρόθεσίς μου" ύπαινίττομαι όμως 
έν προοιμίω τά  σκοπιμώτερα. Τόσον άπήτει ή οικο
νομία τοΟ συγγράμματος νά είπω καθ’  οΟς έθεσα ό
ρους, καί τόσον είπα. y

Ο Γόρδων, δέν ένθυμούμεθα ποϋ τής ιστορίας αύ- 
τοΟ, έξελέγχων τήν έπιπολαιότητα έκείνων οιτινες 
έμέμφοντο τούς Ελληνας τού άγώνος διά τά  ελα τ
τώματα  αύτών, έθαύμαζεν έξ έναντίας τούτους ότι 
προετίμηααν νά ύποστώσιν έπί τέσσαρας όλοκλ.ήρους 
εκατονταετηρίδας τήν aΐσχροτάτην καί βιαιοτάτην 
τώ ν τυραννιών, f, άρνούμενοι τη ν ιδίαν θρησκείαν νά 
γίνωσιν αύτοί τύραννοι καί νά άναβώσι διά μιας εις 
τήν άνωτάτην περιωπήν τής δόξης, τοΟ πλούτου καί 
τώ ν άπολαύσεων. Κ α ί είχε δίκαιον ό ϊιλέλλην Βρε
τανός, διότι τά  έλαττώματα  τώ ν Ελλήνων, όλως 
ξένα, ύπό ξένης καί άδυσωπήτου χειρός ένεφυτεύθη- 
σαν εις τάς καρδίας αύτών. ϊδού τ ί  λέγει έν τοίς 
Προλεγομένοις καί ό ήμέτερος δυγγραφεύς’

s Τά άθεμιτουργήματα τώ ν Ελλ.ήνων είναι μαθή
ματα  τής τουρκικής σχολής καί αποκυήματα τής 
δουλείας1 τά  δέ τώ ν Τούρκων είναι έργα τής Οελή-
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σεως καί τής εξουσίας των, καί ώς τοιαΟτα άσυγκρί- 
τ ω  λόγω άξιομεμπτότερα- διά τοϋτο δίκαιον νά κα- 
τακρίνωνται έπί τών αύτών άθεμιτουργημάτων οί δι
δάσκαλοι καί οί κύριοι μάλλον ή οί διδασκόμενοι καί 
οί δούλ.οι. λ ν  χρέος άπαραίτητον πάσης κυβερνήσεως 
ηναι νά καθοδηγή τόν λω-όν της εις τά  ηθικά καθή- 
κοντά του, άν άξιοκατάκριτος ηναι πάσα κυβέρνησις 
αμελούσα τό πρώτιστον τοϋτο πρό; τόν λαόν της 
χρέος, δέν είναι άρα πολλω μάλλον αξιοκατάκριτος ή 
δίδουσα έκ συστήματος ή ιδία διά τώ ν βδελυρών καί 
¿-ανθρώπων πράξεών της τό αίσχιστον παράδειγμα 
πάσης πολιτικής καί κοινωνικής άκολασίας ; Τοιαύτη 
ήτον όμολογουμένως έπί τής ελληνικής έπαναστά- 
σεως ή τουρκική κυβέρνησι; μήτε θεία τιμώσα μήτε 
ανθρώπινα, καί ¿)ς τοιαύτη άξία πάσης κατακρίσεως· 
διότι, άντί νά έξημερόνη, έξηγρίο'/εν αύτοθέλήτω; 
τό/φανατικόν λαόν τη ;, καί τοι ζώσα έν μέσω τοϋ 
εύρωπαϊκοϋ φιλανθρωπισμοϋ. »

ΑληΟεστάτη καί αναμφισβήτητος αλήθεια διότι, 
c πολλω τάχιον άπό τώ ν κοινών έπιτηδευμάτων έπιρ- 
ρέουσιν οί έθισμοί τοίς ίδιωτικοίς βίοι:, ή τά  καθ’ έ 
καστον όλι-θήματα καί πάθη τάς πόλεις άναπίμπλησι 
πραγμάτων πονηρών # (1).

Αλλ ά  καί τήν υφήν καί τήν φράσιν τής δευτέρα; 
τχύτης έκδόσεω; έπεμελήθη έ τι μάλλον ό συγγραφεύ;' 
διό καί ή διήγησις προβαίνει λεία καί ομαλή καί τό 
σαφές έπανθεϊ καί τώ ν πραγμάτων ή συμπεριπλοκή 
οΰτω πως κατεσκεύασται, ώστε τό  κάλλ.ος τής ύπο- 
θέσεως, σύμμαχον έχον τήν δεξιότητα τής άφηγή- 

σεω;, έλκίει τή ν  προσοχήν τοϋ έλ.ληνος άναγνώ- 
στου καί άναπτεροϊ τό  φρόνημα αύτοϋ.

Κ α ί τω όντι τό  ελληνικόν φρόνημα έχει είπερ ποτε 
ανάγκην τής άνυψώσεως ταύτης· ούδεμία δέ άνά-ρνω - 
σι; έπιτηδειοτέρα πρός τοϋτο όσον ή τής ιστορίας 
τής ήμετέρας έπαναστάσεως. Ανάγκη νά πεισθή ό 
νέος Ελλην, άναγινώσκων άδιακόπως τήν ιστορίαν 
ταύτην OTt, καί εϊ ποτε άπεδεικνύετο άληθής ή παρά
βολος το 3 Φαλμεράγερ ιδέα, τοσαύτη έγένετο ή φ ι
λοπατρία καί· τοιαϋτα τά  άνδραγαθήματα τώ ν υπέρ 
ανεξαρτησίας άγωνισθέντων, ώ στε καί άνευ τώ ν άρ- 
χαίων έμβλημάτων τοϋ Μαραθώνος καί 'τών Θερμό 
πυλ.ών, τά  χαραχθέντα ύπό τώ ν  ηρώων τοϋ Καφη- 
ρέωςκαί τοϋ Μεσολ.ο·,·γίου είναι ικανά, εΐ καί νεώτατα, 
νά περιάψωσιν έπίσημον καί αρχαιοπρεπή εύγένειαν 
εις τώ ν Ελλ.ήνων τό  γένος. Διό αναπόφευκτου Οεω- 
ροϋμεν τό νά καταστή όσον ένεστι γενικωτέρα ή ά- 
νάγνωσις τής νεωτέρας ημών ιστορίας, είσαγομένης 
τής ύπό τοϋ Κ. Τρίκούπη φιλοπονηθείσης καί εις αύ- 
τά  τά  δημοτικά Σχολεία, όπου θέλει είναι εύκατά- 
λ.ηπτος διά τό  άφελές τοϋ ύφους αύτής. Ευεργέτην 
άρα τοϋ έθνους θέλομεν ονομάσει τόν ομογενή έκεί- 
νον, όστις χρώμενος έπ’ άγαθώ τοϋ πανελληνίου τώ  
πλούτιρ αύτοϋ, αμα δέ καί τή  ιδία δόξϊ) άνεγείρων 
μνημείον διαρκέστερου τώ ν έπιστηθίων παρασήμων, 
διανείμη δωρεάν τό  έσαει κτήμα, τό  όποιον ό Κ. 
Τρικούπης έκληροδότησε τή  φυλή τώ ν Ελλ.ήνων.

( I  (Β λ ο ν τ .  έ ν  ¡3ic¡> A v a à v î fO V .

Α 2 Ι 0 Λ 0 Γ 0 Σ  Α Ν Λ Κ Α Λ Υ Ψ Ι Σ .
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Από τάς άοχάς τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος 
ή φυσική καί χημεία έκαμαν γιγαντιαίας προόδου; 
διά τοϋ ήλεκτρισμοϋ, νϋν δέ ή νέα τοϋ Βυοένου καί 
Κιρκχωφίου άνακάλ.υψις υπόσχεται ετι μεγαλητέρα; 
ιδίως εις τήν χημείαν, διότι διά τής νέας ταύτης ά- 
νακαλ.ύψεως αί άναλύτεις Οέλ.ουσι γίνεσθαι μετά μεγί
στης εύκολίας άμα δέ καί ακρίβειας.

Εκαστος γνωρίζει ότι αί φωτειναί λευκαί ακτίνες 
διερχόμεναι διά κρυσταλ.λ.ώδους πρίσματος (prism e) 
διαλ.ύονται εις έπτά  χρώματα διαφόρως πως καί άνί- 
σως διαθλώμευα, καί άποτελ.ούντα τό  ηλιακόν λεγό
μενον εΐδωλον έκαστον δέ χρώμα ύποκειται εις άνα* 
ριθμήτους διαφόρων βαθμών διαθλάσεις, έν τώ  μεταξύ 
διαστήματι τώ ν οποίων ύπάρχουσι καί γραμμαί τινες 
σκοτειναί, αιτινες κατέχουσαι πάντοτε τήν αύτήν 
θέσιν άποτελοϋσιν είδός τ ι  σημείου, δι’ ου δυνάμεθα 
νά γνωρίσωμεν τήν μονιμότητα ή  άλλοίωσιν τής φύ- 
σεω; τώ ν σωμάτων· ούτω χ. π. βλέποντες ότι αί τοϋ 
ήλιακοϋ φωτός σκοτειναί γραμμαί ούδόλω; ήλλοιώ- 
θησαν κατ' άριθμόν ή κατά θέσιν μετά τάς παρατη
ρήσεις τοϋ Ψραυνοφέοου (F i'.iu n o ffer), είκάζομεν ότι 
ούδέ ή  φύσις τής ηλιακής άτμοσφαίρας ήλλαξε. Τό 
διά τής σελήνης καί τώ ν πλανητών άντανακλώμενον 
ηλιακόν φώς, διερχόμενον διά τοϋ πρίσματος, άποτε- 
λεΐ εΐδωλον φέρον τάς αύτάς ιδιότητας τοϋ άμέσω; 
σχηματιζομένου ήλιακοϋ ειδώλου. Ούχί όμως τό φώς 
τό  έκ τών ¿πλανώ» άστέρων άντανακλώμενον διότι 
τό  εΐδωλον τό  πηγάζον έκ τώ ν φωτερών αύτών άκ τί- 
νων, διαλύεται εϊ; τά  έπτά μεν χρώματα, άλλ’ αί 
σκοτειναί αύτοϋ γραμμαί εϊσίν άλλως πως διατεθει- 
μέναι. Εκαστο; μάλιστα  τώ ν άπλ.ανών άστέρων έχε», 
τήν ιδιότητα νά παοιστά, εϊ; τό  έκ τώ ν φωτερών 
αύτοϋ άκτίνων σχηματιζόμενον εΐδωλ.ον, κατ’ Γδιόν 
τινα  τρόπον τάς περί ών ό λόγος σκοτεινά; γραμμά;· 
ώστε ή διαφορά αύτη τής τώ ν σκοτεινών τούτων 
γραμμών διαθέσεως, έμπορεΐ κάλλιστα νά χιησιμεύση 
ώς χαρακτηριστικόν σημείον έκαστου άστέρος, καθώς 
καί πρός τακτικήν τινα  διάθεσιν (c lass ifica tion ) τών 
ουρανίων τούτων σωμάτων, άναλ.ογω; δηλ.ονότι τή ; 
όμοιότητο; ή διαφοράς τώ ν σκοτεινών αύτών γραμ
μών. 'Γην ιδιότητα τοϋ άποτελείν φωτερά είδωλα ε- 
χουσι καί άπαντα τά  έντεχνα φώτα, άλλ’ έν τοίς 
εΐδώλ.οις αύτών άντί σκοτεινών γραμμών άπαντώνται 
φαειναί καί στιλπναί πάντη διάφοροι τώ ν  τοϋ ήλια
κοϋ ειδώλου. Τάς έν τοίς εΐδώλ.οις λοιπόν τών ούρα- 
νίων σωμάτων καί έντέχνων φωτών σ/ηματιζομένας 
γραμμάς έξετάσαντες οί διάσημοι καθηγηταί Βύσενο; 
καί Κιρκχώφιος, έξήγαγον ότι ή διαφορά τώ ν γραμ
μών πηγάζει έκ τής φύσεω; αύτής τών σωμάτων, έ ξ  
ών γεννάται τό  φωτερόν εΐδωλον. Ουτω ταρετήρη- 
σαν ό τι πάντα τά  άλατα  ενός καί τοϋ αύτοϋ μετάλ- 
λ.ου διαπρηθόμενα άποτελοϋσιν εΐδωλον φέρον πάν
το τε  γραμμά; στιλπνά; όμοιομόρφως κεχρωματισμέ- 
νας καί κατά τήν αύτήν άείποτε θέσιν διατεθειμένα;· 
μάλιστα παρετήρησαν ό τ ι ή έλαχίστη ποσότης ένός 
οΐου δήποτε μετάλλου άποτελεί πάντοτε τάς καί κα-
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τά  το χρώμα καί κατά 
το  είδωλον αύτοΰ γραμμάς.

5 Oí Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ήν θέσιν χαρακτηριζούσας ακαδημαϊκού και γνωστού παρ’ ήμίν Κ . B runet dé 
Ενί λόγω άνεκάλυψαν Pres le  (α), τά ς δ i; α γγλ ιστί ύπό τού Κ. G eo rge

μ ν/ ακριβώς καί αλανθάστως έκαστον τω ν στοιχείων π ισ τη μ ί» παραδόσεις αύτοΟ ήναγκάσθη νά διακόψη. 

""?^Των κα'' το^το “ νευ ο ’/δεμιας δυσκολίας, διότι καί Εί δε καί έλπίζομεν ότι δεν θέλει πλέον άναβληθή επί 
αί έλάχισται τω ν  ποσοτήτων, ώς π. χ. αί τώ ν  ομοιο
παθητικών ιατρών, διακρίνονται κάλλιστα διά τής 
ειρημενης μεθόδου. Επομένως οΐ ανωτέρω καθηγηταί

Διά τής παρατηρήσεως ταύτης ήδυνήθησαν ωσαύ
τω ς ν’ άνακαλύφωσι καί δύω νέα μέταλλα άποτελοΟν- 
τα  φωτερά είδωλα φέροντα γραμμάς ουδόλως συνα- 
δούσας προς τάς τώ ν μέχρι τοϋδε γνωστών μετάλλων. 
Τα νεα ταΟτα μέταλλα, τά  άποχωοισΟέντα διά τής 
χημική; άναλύσεως, ώνόμασαν rub id ium  και cæ
sium. Διά τής παρατηρήσεως ταύτης ούδέν εις τό 
έξης τώ ν στοιχείων δύναται πλέον νά μεν/ι κεκρυμ- 
μενον, καί αί χημικαί τώ ν διαφόρων σωμάτων ανα
λύσεις θέλουσι τελείσθαι εις τό  έξής μετά μεγίστης 
ακρίβειας, άμα δε καί ευκολίας' διότι ϊνα εις τό  έξής 
γνωρισωμεν τήν χημικήν φύσιν σώματός τίνος, άοκεΓ 
μονον νά παρατηρήσωμεν τό  φωτερόν αύτού είδωλον. 
Ούτως έκ τής παρατηρήσεως τού ήλιαχοΟ ειδώλου 
έξήγαγον οι διαληφθέντες καθηγηταί ότι ή του ήλίου 
ατμόσφαιρα εμπεριέχει τινά  τώ ν γήινων μετάλλων, 
ιύιως  ̂δε σίδηρον, νίκιλον καί χρώμιον άργυρος δέ, 
χαλκός καί μόλυβδος ουδόλως ύπάρχουσιν, ώς δεν 
φαίνονται ούτε κα τ’ έλαχίστην ποσότητα ίχνη σιλι-

ελειοποιουμένων τώ ν οπτικών εργαλείων δυνηθώμεν 
ιφ τώ ν ημερών νά γνωρισωμεν την φύσιν τώ ν  στοι

χείων, έξ ών σύγκεινται τά  αναρίθμητα καί τή ν δόξαν 
τοθ Τψίστου διηγούμενα ουράνια σώματα. Από τής 
εποχής τοθ Λαβοασιέρου, τού πρώτου ένασχοληθέν- 
"θς εις τήν άνάλυσιν τών διαφόρων σωμάτων, δεν ε ι·

ερευ 1ακαματ

γων αυτής ολίγον περί λογιών καί παιδείας φοοντι- 
ζοντων.

I. ΔΕ-Κ1ΓΑΛΛΑΣ.

Ε Λ Λ Π Μ Κ  U  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ !-
- C O » -

Πλήν τής ύπο τοθ Κυρίου Σπυρίδωνος Τ :ι- 
κούπη ιστορίας τής Ελλάδος, εχομεν ϋπ’ όψιν καί 
τρεις άλλας, τήν μέν έκδοθεϊσαν γαλλιστί ϋπό τοθ

πολύ ή άνάλυσις αυτη,έκρίναμεν όμως καλόν νά προεξ- 
εγείρωμεν τήν πρός τον φιλέλληνα συγγραφέα ευ
γνωμοσύνην τώ ν  ήμετέρων, παραθέτοντες μεταπε- 
φρασμένον τό  προοίμιον αύτοΟ.

Ο Κ. de Presle , ώς φαίνεται έκ τοθ τίτλου τοθ 
συγγράμματος αΰτοΟ, ένέκυψε κυρίως εις τήνάπό τής 
ΰπό Ρωμαίων καταστροφής τής Κορίνθου μέχρι τής ύπο 
Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως περίοδον. 
Επειδή δέ, ώς γνωστόν, τό  μέρος τοΟτο τοθ ήμετέρου 
εθνικού βίου, διά τήν ένδειαν ιστορικών ειδήσεων καί 
τήν καθ’ ημών πολλάκις μέν άδικον πολλάκις δέ καί 
άταλαίπωρον κρίσιν τής Δύσεως, υπάρχει ε τ ι καί νυν 
σκοτεινόν καί άβέβαιον,ευκόλως έννοοΟμεν πόσον άξιος 
καθίσταται τής ευγνωμοσύνης τώ ν Ελλήνων εκείνος, 
όστις τήν προαίρεσιν έχων άπροσωπόληπτον, τήν 
συνείδησιν άκεραίαν καί τον νοΟν ορθόν, ώς ό Κ. de 
P resle, επιλαμβάνεται τής διευκρινήσεως ζητημά
τω ν καί γεγονότων, ήτις οϋ μόνον τή ν ιδίαν ημών 
ιστορίαν, αλλά καί τήν γενικήν αύτήν διαφωτίζει.

Λυπούμεθα μή έχοντες αφορμήν νά είπωμεν τά  
αύτά καί περί τοθ δευτέρου μέρους τής ιστορίας ταύ
της, τοθ ϋπό τοθ Κ. A i .  B lanchet συνταχθεντος καί 
διαλαμβάνοντας άπό τής άλώσεως μέχρι τώ ν καθ’ η 
μών χρόνων. Ô συγγραφεύς ου μόνον έπιπολαίως έμε- 
λετησε τά  της εποχής ταύτης, αλλά καί τήν προαί- 
ρεσιν καί τήν κρίσιν κατά  πολύ έλαττοΟται τού φι- 
λοπονήσαντος τό πρώτον μέρος τής ιστορίας· δι 2 
συσσωρεύσας καί συμπίλησα; άβασανίστως ονόματα 
τε  καί πράγματα, έκεράμευσε πυργίδιον έτοιμον νά 
καταρρεύση καί πρό τής άσθενεστέρας έπιθέσεως.

Περί δέ τώ ν δύο ιστοριών τού Κ. F in la y  θέλομεν 
ομιλήσει εκτενέστερο·/, ήν Θεός διδω, άλλοτε, διότι 
και τάς δύο μόλις πρό ολίγου έλάβομεν τούτο μόνον 
ειδομεν κατά τήν πρώτην τοθ οφθαλμού ριπήν, ότι 
ούχι απλώς αυστηρός άλλά καί πικρόχολος καί άν- 
ελεήμων δείκνυται περί τάς κρίσεις. Ζών μέν έν τ#> 
κοσμώ άλλά φιλοσόφων ώς άλλος ούρανοβάμων άνα ■ 
χωρητής, λησμονεί τήν αληθώς φιλοσοφικήν καί ά- 
ναντίρρητον αλήθειαν ότι α .τ«>· .τμάγμα χα ί ,-τρόσ- 
ω~ο>· δ ίο  .laGi'tç jt iâ  χαί μια. άγόρη-

( * )  G rico  depuis la ronqnéle romaine jnsqu’ & nos joncs. 
Première partie do la destruction de Corinihe par les R o 

mains à la prise de Constantinople par les Turcs 110 a ». 
J. C. — 1 453 par W l Brunei de Presle membre de I ’  lo s ii-  
lu l, Paris I860. Τό 81 S rir ifov  jtipo« r i ;  tsro fïac xiuxr.c ué- 
χρι τώ ν  x*3 ί|χϊς χρόνων i i t iq p ip s u i οντω- H istoire de la 

Grèce depuis la prise de Constantinople par Mahomet I I  
jusqu- à nos jours par M . A l.  Blanche!.

(o ) 11 jaèv πρώτη ίπ ιγ ρ ά ^ ιτ ιι H slO ry o f  Greece nnder f o 
rcing domination, 4 81 Siu iipx, History o f  the Greek révolu · 
liqu.

Tor, »  καί ότι έγκολπιζόμενος τήν μίαν μόνην καί 
άποκρούων τήν έτέραν άναδείκνυται πρώτο; ιερόσυ
λο; πρός τό λόγιον τό  οποίον ένεκόλαψεν εις την κε
φαλίδα τού ίδιου συγγράμματος- α Κοϋδέν παρήσω 
τής αλήθειας έπος # (α).

’ιδού τό  προοίμιον τού Κ. Brunet de P resle.
α Καί εις τά ς  σφοδροτάτας τώ ν καταστροφών άν- 

τέχουσι τά  έθνη οσάκις άντί θεμελίων Ιχουσι καταγω 
γήν καί ήθη καί γλώσσαν καί ένδοξον παρελθόν. ' Ι 
δού διά τ ί  ή Ελλάς εις τρεις περιπεσούσα κατακτή
σεις, ών έκαστη ικανή ήτο νά έξοντώση αύτήν, ά- 
νεφάνη πάντοτε εις τήν σκηνήν τού κόσμου, ναι μέν 
ούχι επίσης περικλεής, βεβαίως όμως αξιοσημείωτος 
διά τήν ταυτότητα  τώ ν χαρακτήρων.

)) At πολιτείαι όσαι κατά τούς αρχαίους χρόνους 
έδοξάσθησαν, καθυποταχθείσαι μετεβλήθησαν ΰπό τών 
ί’ωμαίων εις επαρχίας, διότι οι Ρωμαίοι ειχον τήν 
Εμπειρίαν τού διατηρείν διά τής πολιτικής δεξιότητος 
τάς χώρας οσας κατέκτησαν διά τώ ν οπλών.

* Καί τά  μέν διάφορα μέρη τού κράτους συνε- 
δέοντο δι’ ομοιομόρφου διοικήσεως, εις δε τάς πόλεις 
επετράπη δημοτική τις ανεξαρτησία, ώς τις τροφή 
παραχωρουμένη εις τήν δραστηριότητα τώ ν  πολιτών. 
Καί ή λατρεία καί αί δεισιδαιμονία·, αύταί έμενον ά 
θικτοι, καί είποτε ή εξουσία τώ ν ανθυπάτων έγίνετο 
ύπέρ τό  δέον έπαισθητή, ή οι είσπράκτορες τώ ν προσ
όδων κατέθλιβον τον τόπον, αί έπαρχίαι άπετείνον- 
το  πρός τήν μητρόπολιν έπ’ έλπίδι δικαιοσύνης υθεν 
οι Ελληνες, οί πάλαι αδάμαστοι πρόμαχοι τής ιδίας 
ελευθερίας, οί πολεμήσαντες ύπέρ αύτής καί κατά τού 
Εερξου καί κατά τού Αλεξάνδρου, έφερον άγογγύστως 
τον ζυγόν τής Ρώμης λησμονήσαντες σχεδόν καί αύ
τής αύτών τής άνεξαρτησίας τήν στέρησιν· διότι έ
βλεπαν τάς μέν πόλεις κοσμουμένας διά μεγαλοπρεπε-

Π Α Ν /

(a )  K a l 1 !« xi.« AyY>(*v a'.xk«, irxrX iT iu lr t. ¿xipoiXXouia 

altXYpsxne xoa Ijio p ix o i· tie!« xi X if « · »4  n cp ioS i«*  «  The 
Saturdiy Review iv xw in ' iptfl 33 I frXX iSuv rn; 1 Mipxieu 
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σ τά τω ν μνημείων ϋπό τώ ν αύτοκρατόρων, τούς δέ φι
λοσόφου; καί συγγραφείς τιμωμένους εις άκρον έν τή  
βασιλίδι τώ ν πόλεων καί τούς νικητάς όμολογούντας 
έαυτούς ήττηθεντας ϋπό τώ ν τεχνών τής Ελλάδος.

»  Ά λ λ ’ έμελλεν ή πνευματική αϋτη εξουσία νά 
θεμελιωθή μ ετ’ ολίγον έπί βάσεως πλατυτέρας καί 
στερεωτέρας, έπί τής βάσεως λέγω τής αληθούς θρη
σκείας, ήτις ευρεν έν Ελλάδι καί ζηλωτάς άποστό · 
λους καί εύγλώττους έρμηνευτάς.

»  Εν τοσούτω τό  κράτος τώ ν Ρωμαίων καταστα- 
θέν άπέραντον καί διά τούτο δυσκάλως κυβερνώμενον 
ύφ’ ένός, όσω ισχυρός καί άν ήτο, διηρέθη εις δύο, καί 
πόλις τ ις  ελληνική έπωνομάσθη νέα Ρώμη’ επειδή δέ 
οί Ελληνες ένηβρύνοντο καλούμενοι Ρωμαίοι, παρ’ ολί
γον συνεχωνεύοντο οί δύο λαοι. Το ελληνικόν ομω; 
στοιχείο·/ ύπερίσχυσε, καί έναντιον τώ ν αγώνων τών 
έν Κ ωνσταντινουπόλει αύτοκρατόρων, οιτινες έκίνουν 
πάντα λίθον ινα τηρήσωσι τή ν γλώσσαν καί τάς πα
ραδόσεις τής Ρώμης, τό  κατά τήν Ανατολήν κράτος 
έγένετο, πλήν τού ό/όματος, ελληνικό/.

»  Ναι-μέν καί χρόνος καί νέον θρήσκευμα έπεφε- 
ράν τινας αλλοιώσεις είς τά  ήθη καί τήν γλώσσαν τών 
Ελλήνων, ό ειρμός όμως έμενεν ό αύτός· βεβαίως ό 
εύγλωττος Αγιος Β ασ ίλε»; ήτο διάδοχος τού Δημο- 
σθένους. Οι ένθερμοι καί μεταοσιολεσχεις θεολόγοι τών 
Συνόδων άνεκάλουν συνεχώς είς τήν μνήμην τάς συ
ζητήσεις τών αρχαίων αιρέσεων τώ ν φιλοσόφων και 
σοφιστών" ό δέ άγ. Γρηγόριος, Παύλος ο Σιλεντιάριος 
καί ό Αγαθίας άν.γέννησάν τινας τώ ν  έλληνίόων μου
σών, καί ή ιστορία ευρισκεν έτι άξιους έρμηνευτάς. Ο 
Ευστάθιος, ό Φώτιος ήσαν άμεσοι διάδοχοι τών σοφών 
τής Αλεξάνδρειάς γραμματικών, καί άν ή θρησκευτι
κή τώ ν ιδεών τά σ ι; άπετρεπε τού; Ελληνας από της 
οπλασκίας καί τώ ν τεχνών, είναι ομως βέβαιον οτι 
ούτε ή άνδρία ούτε ή αισΟησις τού καλού έξχλι- 

πον άπ’ αύτών.
»  Μετά τινας δέ αιώνας ή Ελλάς περιεπεσεν εις 

δευτέραν κατάκτησιν. Το 1204  έτος οΐ Σταυροφόροι 
έλθόντες μέν όπως βοηθήσωσι τούς κατά την Ανατο
λήν χριστιανούς, λησμονήσαντες όμως τον θρησκευ- 
τικόν τού επιχειρήματος σκοπόν, έγένοντο κύριοι τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Οι βόρειοι εκείνοι, οΐτ.νες ει- 
χον κατακλύσει τό  δυτικόν κράτος καί αναμορφώσει 
ολόκληρον σχεδόν τήν κοινωνίαν, ήλθον φέροντες καί 
εις τήν Ανατολήν τά  αύτά έθιμα" καί διασκορπι- 
σθεντες καθ' δλον τό  έλληνικόν κράτος διεμερισαντο 
αύτό κατά τούς τιμαριωτικούς νόμους. Αί Αθήναι ε- 
κυβερνήθησαν ύπό δουκών, αί Θήβαι καί αί Πατραι 
μετεβλήθησαν είς βαρονίας. Καί δεν κατεθλίοετο μεν 
ό κατακτηθείς λαός, άλλά καί δεν έτιματο. Ο; φράγ- 
γοι ίππόται, συνειθίσαντες νά βλέπωσι τούς <όι ίοιΐ5. 
οπως ονομάζει τούς Ελληνας ό Β.λλαρδουΐνος. κύπτον
τας τήν κεφαλήν, άγνοούντες τά ; παραδόσεις τή ς  
άρ/αιότητος ούδε φροντίζοντες νά διδαχθώσι τήν σο
φίαν ανθρώπων δειλών, δέν έκρυπτον τήν προς τούς 
Ελληνας καταφρόνησιν ού; καί σχισματικούς έθεώ- 
ρουν. Ουτοι δε καταπληχθίντες τό  κατ’ άρχάς ύπό 
τής άτρομήτου γενναιότητος τώ ν εύαριθμων κα τα .
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κτητών, θαυμάζου^ι τάς ίπποτικάς αύτών γυμνα- 
σίας και έορτάς καθ' άς επικρατεί τό  πολεμικόν 
πνεύμα. Πολλοί δέ καί γοητευθέντες υπό τού κοά- 
ματος εκείνου τής άνδρίας καί τής προς τό  ώραι>ν 
φύλον κλίσεως, συντάττουσι μυθιστορίας κατά τό 
πνεύμα τής Δύσεως, καί εις αρειμάνιους ΐππότας με- 
ταβάλλουσι τούς αρχαίους ήρωας ίΐρακλή καί Θη
σέα καί Αλέξανδρον. Αλλά καί ώς στρατιωτικοί δια- 
πρέπουσί τινες τώ ν  εύγενών Ελλήνων άναφλεχθέν- 
τες υπό άμίλλης· ό θρησκευτικός ζήλος καί τό 
εθνικόν πνεύμα ζωογονούσι τήν άρχαίαν άνδρίαν. 
Οί έν Νίκαια άποχωρήσαντες βλληνες αΰτοκράτορες 
ανακτώσι τήν Κωνσταντινούπολή, καί τό  τιμαριωτι
κόν τών Φράγκων κράτος, τό όποιον ειχεν έξασθενή- 
σει διασκορπισθέν καθ' δλην τήν χώραν τώ ν Καισά- 
ρων, συντρίβεται πανταχοΟ.

»  Καί ίδοί> ή Ελλάς έκ νέου άκμάζουσκ, άλλ’ επί 
βραχύν μόνον χρόνον. Ναι μέν έπάλαισεν ώς καί άλ
λοτε καρτερ'κώς, αλλά δεν κατώρθωσε καί τήν ενό
τη τα  ης ειχεν ανάγκην όπως άντιστή εις τον νέον 
εχθρόν. Διά μόνης τής επί Ηερξου άνδρίας, ηνωμένης 
μετά του ίσχυροΟ τών Γωμαίων πολιτεύματος, |5ύ- 
νατο ν' ά/τιπαλαίσωσιν εύδοκίμως οί βλληνες πρός 
τούς οπαδού; του Μωάμεθ, κατακτήσαντας ήδ ι τό 
ώραιότερον μέρος τής Άσίας.

»  II τρίτη αϋτη κατάκτησις δεν ομοιάζει πρός τάς 
προηγηθείσας· τώ ν μέν Ρωμαίων ή ηγεμονία ήτο μεν 
άλαζών άλλα τακτική, τώ ν  δε Φράγκων τήν άκατά- 
σχετον ορμήν έμετρίαζον ή τε  θρησκεία καί τής τ ι 
μής οϊ νόμοι- τώ ν Τούρκων όμως ή ένθεομανία καί ή 
[Ιαρβαρότης δεν εΐχον όρια. Δεν έπρόκειτο πλέον περί 
ελευθερίας ή τεχνών, άλλά περί τής ΰπάρξεως 
τής φυλής τώ ν  Ελλήνων. Οσοι ή διά του θανά
του ή διά τής φυγής δεν έσώθησαν άπό τής τρομερας 
ταύτης δουλείας έξαγοραζουσι κα τ’ έτος τάς κεφα- 
λάς αύτών καί βλέπουσιν άποδεκατιζόμενα τά  ίδια 
τέκνα. Α ί έκκλησίαι όσαι δεν μετεβλήθησαν εις τουρ
κικά τεμένη καταρρέουσαι δεν επισκευάζονται, διότι 
δεν έπιτρέπουσιν οί κρατούντες- καί ό μεν πληθυσμός 
έλαττοΟται καθ’  έκάστην, οί φόροι όμως μέ- ουσιν οί 
αύτοί καί βαρύνουσ. τούς γεωργούς· μόνη δε θερα
πεία εμενε τών τοσούτων δεινών ή έπανάστασις ή ή 
θρησκευτική άποστασία.

»  ίδού ποιον τρομερόν ζυγόν άπέσεισαν οί καθ’  ή - 
μας Ελληνες δι άνηκούστων άγώνων. Ναι μέν πολ- 
λάκις ειχον διαμαρτυρηθή διά κινημάτων υπέρ τής 
ιδίας άνεξαρτησίας κατά τής μουσουλμανικής άρπα- 
γής, άλλ ’ ό κολοσσός Ικειτο βαρύς έπ’ αύτών. βπειδή 
ομως ευτυχώς ή τυραννία, έξασθενίζουσα τούς παρ’αύ- 
τής καταθλιβομένους έξασθενίζει καί έαυτήν, τό  κρά
τος τώ ν  Οθωμανών δέν ήτο κατά τάς άρχάς τής ένε- 
στωσης εκατονταετηρίδος όποιον κατά τούς πρώ
τους χρόνους τής κατακτήσεως. β ξ εναντίας οί βλ- 
ληιες άναπτύσσοντες οσάκις έδύναντο τήν βιομηχα
νίαν καί τήν πρός τήν παιδείαν κλίσιν αύτών, έδεί- 
κνυον ότι δέν εΐχον άπολέσει τήν άρχαίαν δραστη
ριότητα' πολ) άκις μάλιστα εί καί δούλοι έξουσίαζον 
δι επιδεξι.χητος τών κυρίων αύτών,

»  Καί σήμερον άναγεννηθεντες διά μακρού άγώ- 
νος άποδόντος έλευθεοίαν εις τάς πόλεις εις άς έπέ- 
λαμψε φαεινοτέρα τό  πάλαι, έπί τοσούτον είλκυσαν 
τήν συμπάθειαν ημών, ώστε άναγκαϊον θεωροΟμεν νά 
άναζητήσωμεν τά  ίχνη τής ύπάρξεως αύτών καί 
κατ’ αυτούς τούς χρόνους καθ’ ούς ειχεν έξ ολοκλή
ρου καλυφθή ύπό σκότους, ώ ; οί ποταμοί οί άφανιζό- 
μενοι μέν ύπό τήν άμμον, άναβλύζοντες δε πάλιν 
άφθονοι καί διαυγείς.

»  Επειδή δέ ή πολιτική τής Ελλάδος ιστορία διε- 
κοπη ή τουλάχιστον άνεμίχθη έπί τινα  χρόνον μετά 
τής τώ ν  Ρωμαίων, τώ ν  Φράγκων καί τώ ν Οσμανλί- 
δων, ήναγκάσθημεν νά έγκύψωμεν εις τή ν κατά 
τούς χρόνους τούτους ιστορίαν τώ ν ήθών, τής φιλολο
γίας καί τής θρησκείας δι’ ών διετηρήθη ή εθνική 
ύπαρξις. Τήν μίαν τώ ν  περιόδων τούτων, τήν περι
λαμβάνονταν τά  βυζαντινά χρονικά, έπραγματεύθη 
περιώνυμός τις ιστορικός, ό Γίοβων, τόν όποΓον ενίοτε 
καί έλάβομεν ώς υπόδειγμα ώς πρός τόν τρόπον 
καθ' ον συνδυάζει τά  γεγονότα, όπως παραστήσωμεν 
τάς περιπετείας τώ ν θεσμών. Καί τούτο μέν καθιστα 
άςιον προσοχής τό σύγγραμμα αυτού, τήν προσοχήν 
όμως ταύτην δέν ήθελε βεβαίως κατορθώσει νά έλκύση, 
καί τοι τοσαύτηνεχων δεξιότητα,έάν περιέγραφε κατά 
τόν τίτλον τού συγγράμματος μόνην τήν βραδεία ν 
άγωνίαν τού ρωμαϊκού λαού. Ά λλά  τά  έθνη δέν ά- 
ποθνήσκουσι, καί τέλος τώ ν  Ελλήνων δέν ή το  ή 
άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. Κ ατά  τό  σχέδιον 
λοιπον ήμών θέλομεν παρακολουθήσει ετι πορρωτερω 
τούς βλληνας, καί θέλομεν φθάσει οπου νέον μέλλον 
άρχεται δι’ αυτούς.

»  Τό κράτος τώ ν  Τούρκων είχε τινας ομοιότητας 
πρός τό  τώ ν Ρωμαίων, τήν αύτήν πρό πάντων δίψαν 
καταχτήσεων, άμα δε καί πόρους καί τρόπους άξιολο- 
γω τατου ; πεοερχομένους έκ τής διοργανώσεως αυτού. 
Μεταξύ δέ τώ ν δεινών όσων έγένετο παραίτιον πρός 
τούς βλληνας, άπένειμεν αύτοΓς καί μεγίστην τινά  
υπηρεσίαν συμπήξας αυτούς διά τής δουλείας· ότε 
κατέρρεε τό  βυζαντινόν κράτος εΐχον ζητήσει προ
στασίας ξένας γενόμενοι πήκοοι τώ ν  Ενετών, τώ ν Γε- 
νουηνσίων καί τώ ν ιπποτών τής Ρόδου’ άλλ’ ότε έγέ- 
νοντο πάντες ραγιάδει.. άνεδείχθησαν έκ νέου Ελληνες.

» I I  αρχαία Ελλάς περιεκύκλούτο ύπό πολλώνλαών, 
οιον Ιλλυριών, Θρακών, ΙΙπειρωτών καί Μακεδόνων 
ούς ώνόμαζε βαρβάρους· οί πλεϊστοι όμως τώ ν  
ηγεμόνων τώ ν  λαών τούτων έκαυχώντο έπί έλληνίδι 
καταγωγή'οί μέν βασιλείς τής Ηπείρου έλέγοντο άπό- 
γονοι τού Άχιλλέως, οί δέ πρόγονοι τού Αλεξάνδρου 
ήξίουν έαυτού; Ηρακλείδας. Ά λλά  καί ή γλώσσα καί 
τά  έθιμα τώ ν βλλήνων ήνθουν εις τάς αύλάς αύτών. II 
υπεροχή αϋτη κατέστειλε τήν άνάπτυξιν τώ ν έγχω · 
ρίων ιδιωμάτων μηδέποτε μέν άποκτησάντων φιλο
λογίαν, έπιζησάντων όμως εις τό  στόμα τώ ν λαών. 
ϊποταχθέντες δέ ώς καί ή Ελλάς εις τούς Ρωμαίους, 
ΰπετάγησαν έν γένει πλέον ταύτης εις τήν λατινικήν 
επιρροήν. II Δακία, εί καί κατεκτήθη μόνον ύπό τού 
Τραϊανού, διετήρησεν όμως ε τ ι καί σήμερον πολλήν 
αναλογίαν πρός τάς νεολατινικάς γλώσσας. Καί άλ

λοι δέ λαοί έλθόντες έκ τής Άσίας ή τής άρκτικής 
Ευρώπης, οίον Σερβοι, Σλαΰοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, 
καθυπετάγησαν εις τό κράτος τής Ανατολής,τό όποΓον 
εΐχον μέν άπειλήσει τό κατ’ άρχάς, οϋτινος όμως έ- 
γένοντο μετά ταύτα  ισχυρότατα στηρίγματα δυνά
μει συνθηκών καί μάλιστα ενεκα τής θρησκείας, βκ 
τώ ν  διαφόρων τούτων στοιχείων άνεφύησαν κατά 
τόν μεσαίωνα πολλαί ήγεμονίαι, αίτινες μετά τινας 
αγώνας ύπέκυψαν μέν ώς καί ή Ελλάς εις τόν οθωμα
νικόν ζυγόν, διετήρησαν όμως τόν ίδιον εθνικόν χα
ρακτήρα- άφότου δέ τό  οθωμανικόν κράτος ήρχισε νά 
προσεγγίζη εις τήν διάλυσιν αύτού, καί τά  έθνη ταύτα 
αγωνίζονται νά συγκοοτηθώσιν ιδία. Εντεύθεν καί ή 
έν Αλβανία άνύψωσις τού Ά λή  πασά, καί τής Σερ
βίας αί επαναστάσεις, καί τής Βλαχίας καί τής Μολ- 
δαυίας ή χειραφέτησις" άλλά τά  κράτη ταύτα  έχου- 
σιν αρα έν έαυτοΐς στοιχεία ικανά όπως συγκαταλε- 
χθώσι μετά τώ ν αυτονόμων έθνών, ή πέπρωται να 
γείνωσι καί αύθις δορυφόροι νέου άνατολικού θρόνου έν 
Βυζαντίω ; Καί ίσως μέν τά  πολιτικά ταύ τα  ζη τή
ματα  λυθώσιν έπί τού καθ' ή μας αΐώνος, άλλ’ έν το- 
σούτω ή καταγωγή, ή ιστορία, ό ιδιαίτερος χαρακτήρ 
έκάστης τώ ν φυλών τούτων είναι άξια έρεύνης κτλ. »
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λέξεων οράσεων και παροιμιών.
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-€ί.ΟΒ-

Κάΰηχο καί jK.ltcaoxiWi/xo, καλείται ή κυψέλη 
τώ ν μελισσών.

ΚαθΑ.Ιυυ Φρ. 77ora χσ.θΰ.Ιου σημ. τίποτε, ου
δόλως, τό παράπαν.

Καθραχάταα. «  ©άκαμε καμμία καθρακάτσα » 
τουτ. βρωμοδουλειά, ή ¡/αγάπα  (έκτοΰ Ιταλ. rnaga- 

g " a ·)
Καβράπα xa l χαρχά.Ια η χανχά.Ια, λέγεται 

χλευαστικώς ή παρ’ άλλοις κεφάλα τώ ν ηλιθίων.
Κ ά ϊ.Ια  καί xi'/ijra' λέγετα ι έπί σφοδρού πυρετού" 

α Εχει πολλή κάϊλα τό κεφάλι ή τό  σώμα" καί χά - 
ι'·α ό καύσων τού ήλιου.

K'tuj/troc καί x a v p ijo .lo C  παρ’ άλλοις καϋμένα- 
ρος ή καψερός. Ζάβαλης (τουρκ) «  S2 καύμένε,» λέ

γ ετα ι ύπό συμπάθειας.
Καύράζ. Δυστυχία, λύπη μεγίστη. «  Τ ί καϋμός 

εΐν’  αύτός » α άφησε με στό καϋμό μου ι>, έξ ου καί 
τό  ακόλουθον δεκαπεντασύλλαβον δίστιχον.

Ο χωρισμός είναι καϋμός καί τό  ’χε’  γειανε ζάλη,
καί τό  καλώς ώρίσετε είναι χαρά μεγάλη.

KairoL'pm  ή χα/reόργιο  τό  νεοκαμωμένο" καί 
φρ. ο καινούριο κοσκινάκι μου καί πού νά σέ κρεμά
σω  » ·  λέγετα ι καί άποχα/νονργη/,· τουτ. ώς νά ήτο 
καινούριον καί α τ ί  καινούρια έχομε; » =  νέας ει

δήσεις.

Καχάρα  καί χάχαρο (ιδ. καρκάλα καί καύκαλι 
καί καθράπα) χλευαστικώς ή κεφαλή.

Κάχχα  εκ τού άρχ. κάκκη (ή )· ή κόπρος τού αν
θρώπου. «  Τό παιδί έκαμε κάκκα του. *

Καχχάΰι (τό ) ώς καί παρά τοις άρχαίοις ή κακ- 
κάβη ή κάκκαβος, χύτρα μεγάλη.

ΚάχχαΑο ή χάρχαδο παρ’ άλλοις τό  άποξηρανθέν 
λεπίδιον ή ή έσχάοα μικράς πληγής, ή μικρόν τ ι  κάρ- 
φος Κάχχαδα, αί άκαρθασίαι εντός τροφίμων.

Κ α χα η ίρ 'σχο ζ. 0  δυσκόλως άρεσκόμενος ή ευχα
ριστούμενος ε ίς τι. «  Είναι πολύ κακανάρεσκος « .

Κ α χα ριέτα ι (μόνον έπί τρ ίτ. προσ.) ή χαχαρίζι/  
καί χαχαρη.Ιογάται έκ τού άρχ. κακκανίζει ή κακ- 
κάζει, τουτ. φωνάζει ή κράζει ώς ή όρνις, όταν γεν-

ν^σή·
Καχόΰο.Ιο; (ίντίθ . τού καλόβολος), αδέξιος, ανεπι

τήδειος, καί άλλα τοιαΰτα σύνθετα" οΐον χαχύγ.Ιωο- 
σος ό άθυρόστομος, καχοατύραχης, χαχόσαρχοζ, χα - 
χά γνροζ, χαχύΰραυτος, χαχό^ηστοζ, χαχορρίζιχοι: 
καί χπχό.Ιογ/ς. Καί χαχό.Ιογο  τό  όποιον σημαίνει τό 
μή άξιον λόγου, τό  πρόστυχον, ώς κακόλογα φαγη

τά  » .  κτλ.
Καχομάΐ,α.Ιος καί χα.Ιοράζα.Ιοι;, ό κακότυχος ή 

καλότυχος. Τήν αύτήν σημασίαν έχουν καί αί λέξεις 
χαχοριρα.Ιος καί χα.Ιορίρα.Ιοζ (αγνώστου παραγω
γής), ώς καί ή λεξις χαχηρίχος λίαν εύχρηστος παρά 
τοΐς Κυθηρίοις. κ Πού σου, κακορΐκε »  ; άντί πού σου 
καλότυχε, α βλα γιαμίο, κακορίκο » .

Κ αχορονχτρον.Ιο ΐ καί χαχοτρόχη.Ιος ο κακομού
τσουνος ή κακόμουτρος καί δυσειδής άνθρωπος. Κα- 
κομούντρουλα λέγονται καί τά  δύσμορφα καί άσχημα 

πράγματα.
Καχο.-ιέτρι καί Κ κ ζά τ .ία χ « χαί Κηχάτ/>ι>·ος· ο 

νόματα τοποθεσιών έν Κυθηροις.
Καχοσόΰασζος ό ασυμβίβαστος άνθρωπος καί κα- 

.ΙοοόΰαοτοΓ. ό ευκόλως συμβιβαζόμενος.
Κ  α χοτοπ ία «: αϊ δυσχωοίαι, τά  δύσβατα μέρη ώς 

χαχοχαφ ία ι οί σφοδροί καί τρικυμιώδεις καιροί.
Καχουραγα, καί ίκαχονργησε. Λ έγετα ι έπί τραύ

ματος ή πληγής λαβούσης κακόν χαρακτήρα ή χει- 
ροτερευσάσης. Ταυτόσημος καί ή λέξις χαχοφορρί, 
έκακοφόρμιασε ή πληγή, τουτέστ. έλαβε κακήν μορ
φήν ήτοι έκακοσύνεψε.

Κ α .Ια ρ ϊό ι (τό ) ό κάλαμος έξ ού έξαρτάται τό  αγ- 
γιστρον πρός αλιείαν.

Κα.ΙαριώναΓ. καί χά.ία/ιος ό καλαμών-ώνος' τ ό 
πος κατάφυτος έκ καλάμων.

Κ α .Ια ρου χά ϊι· έργαλ. συγκείμενον έκ τεμαχίου 
καλάμου έφ' ου περιτυλίσσονται τά  νήματα προς υ
φαντικήν χρησιμεύοντα" καί μετφ. «  έχει ποδιά σάν 
καλαμουκάνια » ·  τό  αύτό λέγετα ι καί έπί βραχιόνων 
ισχνών.

Κ α .Ια ροντη ζ λέγετα ι παρά τοΓς χωρικοϊς ο βούς 
ό έχων τήν κεφαλήν ύπόφαιον ή παρδαλήν, ή ψαρήν.

Κα.ίαρόΰραχο, τό  παρ’άλλοις βραχοπόδαρο- η πε- 
ρισκελίς· τό  περιτυλίσσον τήν κνήμην καί τό  σκέλος.

Κ  ο.Ια  ρά νω , καλαμοδένω ή συνδέω διά καλάμου 
τό  καταχθεν μέλος τού σώματος.
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ΚάΛαντρα, τά  κάλαντα. Τά κατά τήν παραμο
νήν τής άρχιχρονιας καί τώ ν Χριστουγέννων ψαλλό
μενα άσματα.

ΚαΛεσχιχή, το  κάλεσμα, ή πρόσκλησις εΐςγεΟμα 
ή εις εορτήν τινα. β Εχει ή έκαμε καλεστική' »  τουτ. 
έπροσκάλεσε.

ΚαΛημερονδια (ύποκοριστ.) καί χα.Ιησπεροΰδια, 
ταυτόσημόν τώ  καλημερίζω καί καλησπερίζω, τουτ. 
εύχομαι καλήν ημέραν ή εσπέραν.

Κα,έιχάνζαρος τ, σχαΛιχάνζζαρος’  τό  υποτιθέ
μενον παρά τοΟ όχλου πονηρόν πνεΰμα, ώς ό βρυκό- 
λακας, αί νεράϊδαι κτλ.

Κ ύ.ΙΛ ιο  καί κάλλιο χω , άντί κάλλιον καί κάλλιον 
έχω, τουτ. προτιμώ περισσότερον, καί ή  παροιμ.
(c κάλλιο πέντε κ’εΐς τό  χέρι παρά δέκα καί καρτερεί 3.

Κα.ΙΛ ιχόνω  (ίσως έκ τοϋ καλλιγόνω ή καλλιβόνω 
τουτ. πεταλόνω) καί χα.ΙΛιχόνομαι σημαίνει τό  υ
ποδένω, φέρω υποδήματα· έ ξ  ου καί καλλίκοσι (ή) ή 
υπόδεσις ή ύποδημασία, καί καλλικωμένος ό φορών 
έμβάδας.

K a .litto ira  (ή ) καί χαΛ ιοο ίν ια  (τά ), είδος πλα
κούντων παραγεμιστών μέ χορταρικά· καί χα.ίισου- 
νύπητα , πήτα παραγεμιστή. ·

ΚαΛογέρια  (τά ) είδος άνθεων ιοειδών χρησίμων 
προς μαγειρείαν.

ΚαΛύγερος' λέγετα ι είδος κρεμάθρας τώ ν φορε
μάτων  ξύλινης, προσηρτημένης έπί τοϋ τοίχου έντός 
τώ ν οικιών.

K a .lx o ir t .  Το ζύλινον έπιστόμ.ον ή στούπωμα 
-σοϋ βαρελιού· παρ’ άλλοις τάπα (le  lampón).

Ka.lcGo.hi (έπίρ. καί χαΛόΰο.ίος (έπίθ.) ό έπιδέ- 
ξιος, εύάρμοστος, εύάγωγος· καί άλλα τοιαϋτα' οιον, 
χαΛόχαρδος, χα .Ιοοτόμαχος, χα.Ιύϋραστβς, χα.Ιύ- 
δορρος, χαΛόγ.Ιωσσος, χα.Ιοθώρίτος (ό εύειδής, ό 
έχων καλήν οψιν ή παρρησίαν).

ΚαΛοπάχουγος (ό υπάκουων ευκόλως).
Λ  α.Ιύααρχος,ό έν τοΤςτραύμασιν εύκολοθεράπευτος.
ΚαΛοσευγά μένος, ό έκ καλής καταγωγής. Κ «.έο- 

σενγάμενη λέγετα ι είρωνικώς ή κακοήθης καί ασελ
γής γυνή. α Αύτή είναι άπό ταις καλοσευγάμε- 
ναις. »

ΚαΛοζάρει άντί τοΰ καλοσυνειθίζει, ή έχει καλάς
έξεις.

ΚαΛοχαιρίδα, ό γρύλλος' είδος μικρά; άκρίδος ή- 
τις τσιρίζει κατά τάς καλοκαιρινά; νύκτας· λέγεται 
καί τρ ιζονά χ ι έκ τοϋ τρ ίζω .

ΚαΛομάζα.Ιος καί χαχοριάζα.ίος (ίδ. ανωτέρω) ώς 
καί xci.lopliia.lot: καί x ix o ¡ ίμα.ίος.

ΚαΛονενρισμα  λέγεται ή πρόποσις ή α τό  καλώς 
να σ’ ευρω »  παρ' άλλοις.

Κ α.Ι.Ιορρίζιχα , (τά ) λέγονται τά  πρός τούς νεο- 
συζευχθέντα; αποδιδόμενα συγχαρητήρια, ώς ή φρ.
« ειπεζα χα.Ιόρριχα  »  ή t  έπήγεν εις τά  χαΛορρίζικα » ,  
καί ic καλορίζικος ό νέος υιός » τουτ. νά έχη καλόν 
ριζικόν ή καλήν μοίραν, ή αγαθήν τύχην. Κ α χα ρρ ϊζ ι- 
xc. C  δέ τ ’ άνάπαλιν ό κακότυχος, καί κακορόιζικιά ή 
κακοτυχία

(’Ακολουθεί.)
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Χ ΙΩ Ν Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΝ. Κ ατά  τήν πρώ· 
την αύτοϋ εκδρομήν εις τή ν ορεινήν χώραν τής ίά γ- 
γ * ς · ό έξαπόστολος Ρέβμαννος, άναχωρήσας άπό τοϋ 
σταθμοϋ τής Ραββα’μπία, παρά τήν ^Μομβάζην, είδε 
μακρόθ.ν δύο όρη, ών αί πολιαί κορυφαί*παρεΐχον όλως 
διόλου οψιν χιονώδη- ήσαν δέ τά  όρη ταϋτα ή Κενία 
καί τό  Κιλιμανδίαρον, κείμενα παρά τον ισημερινόν.

Η υπαρξις διαρκοΰς χιόνος εις τοιοΰτο πλάτος έ- 
σχε πολλούς τού; άπιστους μεταξύ τώ ν σοφών, ιδίως 
δ’ έν Αγγλία · έπιστεύθη δέ ό τ ι ό γερμανός έξαπόστο- 
λος ειχε παθει οπτικήν απάτην.

Αλλά τήν σήμερον ήρθη ή αμφιβολία. Ó Κύριος 
βαρών τοϋ Δεκκεν, συνοδοιπόρον έχων καί τόν γεω - 
λόγον ©όρντονα, κατώρθωσε, μετά μυρίους μόχθους, 
νά είσδύση μέχρι τοϋ Κιλιμανδιάρου- καταμετρήσω; 
δ’ έκ διαφόρων σημείων, ευρεν αύτοϋ τ ί  ύψος ύπέρ 
τάς 20,000 αγγλικών ποδών (6, 500 μέτρων περί
που), ών 3,000 πόδες (950  μέτρα) κατακεκαλυμ- 
μά .οι ύπό χιόνος.

Το ορος τοϋτο φαίνεται προΰπαρξαν ήφαίστειον. Ó 
δέ Κ. βαρών τοϋ Δεκκεν, δυστροπούντων τώ ν συνο- 
δευόντων αύτώ, μερικήν μόνον άνάβασιν κατώρθωσε 
(8 ,000 ποδών). Θέλει δέ στείλει τώ  δόκτορι Βάρθω 
εις Βερολϊνον λεπτομερες υπόμνημα μετά πινάκων 
καί εικόνων.

Ο γερμανός περιηγητής έσκόπει νά τραπή τόν Φε
βρουάριον τήν πρός τή ν Κενίαν άγουσαν. Τά δ’ έπι- 
χειρήματα αύτοϋ λέγονται ριψοκίνδυνα, ενεκα τής 
έχθρ’κής καί λη,στρικής διαίτης τώ ν  πλείστων φυλών 
τής άνατολικής Αφρικής.

Φ ΙΛΕΚΠ ΑΙΔΕ ΪΤΙΚ ΙΙ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τήν 4 Μαρτίου 
τα  έν ’Αδήναις μέλη τής έταιρίας ταύτης συνήλθον 
εις συνέλευσιν όπως άχούσωσι τάς έκθέσεις τοϋ παύον- 
τος διοικητικοϋ συμβουλίου καί έκλέξωσι νεον.

Κ α τά  τήν τά ξιν  αί ύποβαλλόμεναι έκθέσεις είναι 
τεσσαρες· ή γενική, ή περί τής παιδείας ιδίως, ή περί 
τής οικονομικής καταστάσεως καί ή περί τής έξελεγ- 
ξεως τώ ν λογαριασμών. Καί τήν μέν πρώτην άναγι- 
νωσκει ό γραμματεύς, τή ν δευτέραν ό εισηγητής τής 
έπί τώ ν σχολείων έπιτροπής, τήν τρίτη·/ ό έπί τοϋ 
ταμείου καί τήν τετάρτην ό τής ελεγκτικής έπι 
τροπής εισηγητής.

Εκ τώ ν εκθέσεων τούτων έμάθομεν τά  ακόλουθα·
Εν τώ  Άρσακείω Παρθεναγωγείω ένδιαιτώνται 

I 30 μαθήτρια·., έξ ών 4 είναι υπότροφοι τής Μ. Βα- 
σιλίσσης, 4  έκ τοΰ κληροδοτήματος τοϋ έπί τούτω  
διορισθέντο; ύπό τής έν ‘Ρωσία άποθανούσης Κουχ- 
στόβας, 32 της κυβερνήσεως, 36 τώ ν δήμων, 1 7 τής 
ταιρίας καί 37  σύσσιτοι ήτοι ιδιοσυντήρητοι.

Σημειωτέον δέ ότι καί άλλαι έζήτησαν νά κχτα- 
ταχθώσιν άλλά δέν έγένοντο δεκταί, διότι πλέον τοϋ 
άριθμοϋ τώ ν  130 δέν χωρεί τό  Παρθεναγωγείο·/.

Τών δέ έξωτερίκών ό άριθμός, αί όποϊαι φοιτώσι 
μέν εις τό  αύτό κατάστημα, άλλά διδάσκονται εις 
ιδιαιτέρας αίθούσας μηδόλως αναμιγνυόμενα! μέ τάς 
εσωτερικά;, υπερβαίνει τό ν  τώ ν  400.

Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Εις τά  συνήθως διδασκόμενα μαθήματα προσετέ- 
θ ησ&ν ετι δύο πολλοϋ λόγου άξια’ ή διδασκαλία τής 
κατά Χριστόν ηθικής καί ή τής παιδαγωγίας· καί τήν 
μέν πρώτην άνέλαβεν ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
Κ . ‘Ρομπότης καί μέλος τοΰ διοικητικοϋ Συμβουλίου, 
τήν δέ άλλην ό Κ. Λ. Μελάς, άμφότεροι μετά πολλής 
προθυμίας καί άφιλοκερδείας.

II έπί εν έτος καί επέκεινα διευθύνουσα τό  Παρθε- 
ναγωγεϊον Κ. Καβανιάρη έξ Ελβετίας, ευδοκιμεί 
κατά πάντα, ώς έβεβαίωσε τό  συμβούλων, δεικνύ- 
ουσα καί ικανότητα καί δραστηριότητα καί ζήλον 
καί σύνεσιν.

Καί χρήματα μέν είσέχραξεν ή εταιρία έκ διδάκ
τρων, συνεισφορών καί άλλων 1 56,238, έδαπάνησε 
δέ 144,073,43.

Μέλη τοΰ νέου διοικητικοϋ συμβουλίου έξελέχθησαν 
καί πάλιν, πλήν τώ ν Κ Κ . ’Αναργύρου καί Κωνσταν- 
τινίδου παραιτηθέντων καί άναπληρωθέντων ύπό τών 
Κ .Κ . Μάτσα καί Ψαρά, οί καί πέρυσιν σύμβουλοι· 
ήτοι οί Κ .Κ . Α. Μαυροκορδάτος πρόεδρος, Γ . Πραιδης, 
αντιπρόεδρος, Ν. Δραγούμης γραμματεύς, και Δ. Λε- 
βίδης, I. Βοϋρος, Δρ. Ν. Δρόσου, Λ. Μάμουκας, Λ. Με
λάς, Π. Γιαννόπουλος καί II. ‘Ρομπότης.

Δ Ι Ι Μ Ο Τ Ι Κ Μ  Π Ο Ι Ι Ι Σ Ι Σ .
-€ -ΪΟ »-

Τό επόμενον ασμα άδεται έν ί’ όδω ύπό γυναικός 
μικρόν πρό τής στέψεως, εις νύμφην βραδεϊ βήματι 
εις τό δωμάτων τής στέψεως διευθυνομένην.

Κ ίνησε, β έργα , κίνησε 
Χ ρυσέ Σ τα υρέ,  . τ ερπάτησε.
" ß l - t ,  Χ ρ ισ τέ  κι δ  γ ιο ι ποΛΛοι,
2/όστε μ ε γ.Ιώσσα νά ΛαΛι),
Λ οο τε  με χ ί/ ια  στόματα  
Ν ά  τραγουδώ ’παινέματα^
Τ ή ν  νύμφη .ιού  'ς  τι)>· είψορφίά  
'Ο μ ο ιά ζε ι τ ’ άστρα χα ι τι)>· ΙΙ.Ιε ιά  ( 1 ) .

Ν '  ά ρ χ ίο ' άπο τήν  χεφαΛή,
Ν ά  « / }> ·  ’.-ταιι ώ τήν νιό νύμφη'
Π ου “χει τά  μα.ΙΛ ιά μετά ξι 
Κ α ι π.ίεγμένα μ έ  τήν τάξι,
Π ο ϋ  “χ ε ι  χοντε.Ιο φεγγάρι 
Μ ’ά. χαρέι χ '  ένα χα μά ρι'
Ποϋ χ ε ι  φρύδια συνδεμένα 
Σ α ν  σ.ταθ 'ά ξεγυμνωμένα·
Π οϋ 'γ ε ι  'μμά τια  τταφουρίνια  
Μ άγον.Ια  τρα ντα φ υΛ Ιέπ α ·
“Κ χ ε ι μύτη σαν χονδνΛι,
Κ όχχ ινα  τ ά  δυό της χεί.ίη ·
Π οϋ "χ ε ι  ’δόντια  'ρόδ ι 'ράδι ( 2 ) .

Σ α ν  χοννίά  ( 3 )  μαργαριτάρι.
Τ ά  μάγον.Ιά της 'στράφτονσι 
Χ ρυσά  χανδύΛ ι ’  άνάφ τονσ ι'
Σά γοννον  ( ί )  μέ Λαχουδάκι 
Κ α ι μ έ  εύμορφο χανάχι.

Έ χ ε ι  τον  .Ια ιμο χντο  
’χ/ργυροπερεχυτό"
*Ε χ ε ι  στήθη μαρμαρένια  
J u o  β υ ζ ’ά μ α .Ια γμα τέν ία '
*Ε χ ε ι χέρια \τάν Λαμπάδες 
Ό.-τοΰ Λειτονργοϋν πα ηπόδες.
Τ ά  δαχτύΛια της τά  δέχα 
Ο ί άγγέΛοι τ ά  συνδέχαν.
Έ χ ε ι  μέση δαχτυ.Ιίδι 
Μ ια  χ α ρά  κ ' ένα στο.ΙΙδ ι.
Τοϋ  χορμιοϋ της τά γΐορδάμ ι ( 1 )

Ε ις  τον  κόσμον ήδγε νάμ ι.
Τ η ς  γοΰίτσας  (2 ) της τ '  α χνά ρ ι (3 )
Ώ ς  χαι ’χεϊνο έχ ε ι χά ρ ι.
*Οπου π ά  νά χατοιχήση  
Έχχ.Ιησχά θέ.Ιει νά χτίσρ .
Πέρδιχα διαΰαταριά μου ,
'Γ ε ιά  σου, αύθέντρα καί χνρά μου,1 
Πέρδικά μου  π Λονμισμένη 
Κ  έχχ.Ιησιά ζωγραφισμένη.

Εδρισκομέ’/ης δέ τής νύμφης πλησίον τής θύρας 
τοϋ άνω είρημένου δωματίου, ή άδουσα εξακολουθεί 
ουτω·

Κ ά με, κόρη, τον  σ τα υρό  σου 
Κ  έμΟα εις  τ ’ α ρχον τικ ό  σου.

(5ταν δέ ή νύμφη εΐσέλθη κάθηται έπί καθέδρα;" 
καί έν ώ  ένδύουσιν αύτήν τά  τοϋ γάμου, ή άδουσα πά
λιν έξακολουθεί ώς εφεξής'

Κτενάκ ι μ ’ έΛεφάντινο μ ην  χόψχς τά χρυσά
μα.ΙΛιά

Μ η ν  χάψ-ω γώ  τά δόντια σου,
Κ α ί πε'μβω τα σ το ν χ ρ ν σ ο χ ο  
Κ α ί χάμ άγχόρφι ( 4 )  χα ι σταυρό ,

Τ ό ν  σταυρόν νά προσκυνούμε 
• Κ α ί τ  άγχόρφι νά φιΛοΰμε .

Π αναγιά  μου, σώσε, σώσε 
Ν ο ϋ ν  χιά στόχα σ ί με δόσε 
Ν ά  παινέσω  τή ν  χυρά μου  
'Γην γρνσοδίαΰαταρίά μου ’
Π  ’  οί· χει τά  μαΛΛιά σιαστά  
‘Σ τά  χούτε.Ιό της τεργιαστα'.
Κ α ί μ έ τήν  ¡τοΛΛή γΙαΛάδα  
Κ α ι μέ τόση νοστιμάδα.
’Σ  δσονς γάμου ς κ ι α ν  ¿πήγα 
Τ έτο ια  νύμφη δέν τήν  ειδα.
Σ το ν  τόπον  ποϋ ή.Ιθε χ ι ’ έκατσε 
Ω σ ά ν  τάν ήΛίον έ.Ιαμζ-ε.
Π ο ϋ  ποϋ ’ναι α ύ τ ή μοσχοχαρφιά 
Κ α ί έχ ε ι τόσ ιιν  ει’μορφ ιά  !

Ποϋ τοϋ Κ ά ντιου  το  σοχχάχι 
Ποϋ  Τ  >αι σαν τά γιασιμάχι.
’Κ ε ίνο ι ποϋ τή ν  θ. έφαοι 
'Ροδόσταμο τήν  'ρα ίνασι 
Γ ιά  τούτο ε ίνα ι νόστιμη  
Ι έ ' είνα ι χαι ροδοκόκκινη.

$ 9 9

(1J Π λ ϊΐίό * . (2) Ά ρ *δ * (Γ .) Kóxxov; (4J Σ-.ϊγόν«. I I ]  Παράστημα (2) Ια ν ίαλ ίον (3) Ίχνάριον (4 ) Έ γχ ίλη ιον.



600 π α ν δ ώ ρ α :

"Έ χ ε ις  Αρχοντικήν θωpju 
Κ α ί χάμνεις a fca r  συντροφιά.
'Γ ε ιά  ’ς τά  χ έρ ια  πού στο .Ιίζε ι 
Νυμφοπού.Ια χ ευπρεπ ίζει.
Έ οτο .Ιίσα με τι] νύμφη 
Φέρτε μάρα  φέρτε κύρη,
Φέρτε την  γεν ιά ν  της ί. Ιη ν  
Ν ι ι  την  άποχιιμαρωσουν,
Α ι ι  τήν δώσουν την  ευχή τους 
A rii προχόψη το  π α ιδ ί τους.

Οι γονείς κατά τήν στιγμήν ταύττ,ν εισερχόμενοι 
¿σπάζονται, εύχονται καί δωροϋσι τή  νύμφη χρυσά 
καί αργυρά κοσμήματα* τό αύτό ποιοΰοι καί οί συγ
γενείς τοϋ τε νυμφίου καί τής νύμφης, έπειτα δέ 
επαναλαμβάνει ή άδουσα γυνή·

Κ α ί χα.Ιήν ημέραν νά “γη τού γαμβρού μ α ς το

χεφά,Ιι,
όπου διά .Ιεζε χαί πήρε τής χα.Ιής μη .Ιιά ς το

μή.Ιυ
τής χα.Ιής ροδιάς το  ρόδο,
τής χα.Ιής τρανΤαφυ.Ι.ίίτσας τώμορφο τραν-

ταφυ./.Ιάχι.
Ά χ ο ν ε  νύμφη τ ι  οε Λέγομεν, 
το ν  χρυσόν  άετον πού σε δίδομεν 
νά τον  αγαπάς χα ί νά τον  τιμάς, 
πού είνα ι Ακριβός άπό τη ν  μάνα του 
χα ί χ ι.ιιά χρ ιΰ ος  άπό τον  χύρην τον 
χα ί μυριάκριβος α π ’ δ.Ιην του  την  γενιά .

Φέρτε χα ί την  χαναχίστρα  (1 ) 
με.Ιεχοΰνι (2 ) μ ε τήν χούπα.

Φ>έρτε χα ί τον  ./υριοτι\ -  
Τ ο  ποτήρι τό  χρασί.
Μ α  γραμ  ’  άπό τό σ ιπ έτι (3)
Μ ίι χα .Ιάσετε τ '  ά τέτι (4 ).

Μετά ταδτα έκτελείται ή στέψις. *#

Εν ί’ο'δω, Φεβρουάριου 29, 1862.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

(18ε φνλλχδ. 282 χχι 283.)
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(1) Τλν ίδοοαχν. (2) Μιλίηηιτον μιτα αιιοίμ·,ν. (3) Προοόψιο» in i  r i χιβώτιον. (4) Τ4 ιίβς.

Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Α Ι  Τ Η Σ  Π Α Ν Α Ω Ρ Α Σ  

χατά τό I B ' έτος αυτής.

'Ε κ τός  τής έ.Ιευθέρας Έ .Ι.Ιάδος.Έ ν  τή ¿.Ιενθέρα Έ .Ι.Ιά δ ι.
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12.
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14. 
1 ΰ. 
16. 
17.

A. Ρ. ί’αγκαβής, καθηγητής Πανεπιστημίου. 
Κ. Παππαρρηγόπουλος »
Αλ. Πάλλης. 8
Π. Καλλιγάς. »
Κ. Φρεαριτης. »
Σ. Λάνδερερ. »
Δ. Βερναρδάκης. »
IS. Πετρής, καθηγητής Γυμνασίου.
Γ. Λάτρης.
ΠαΟλος Λάμπρος.
Δε- Κιγά?.λας.
Κλέων ί’αγκαβής.
Αγγελος Βλάχος.
Α. Κ . Μεταξάς.
Κ. Λαμπρύλλος.
Ιπποκράτης Ταυλάριος.
Σ. Ν. Δραγούμης.
Καί άλλοι.

1. Ποιγκήπισσα Μαοάλσκη (Δώρα ίστριάς)
2. ί. Τελφυς, καθηγητής έν Πίστη.
3. Π. Βράϊλας Αρμένης έν Κέρκυρα.
4. Ν. Πασπάτης ιατρός έν Κωνσταντινουπόλει.
5. ΝεροΟτσος ιατρός έν ’Αλεξανδρεία.
6. Α. Καλούτσης έν Σάμω.
7. X . Παρμε ίδης έν Μάντζεστερ.
8. Θ. ΚαροΟσος έν Κεφαλληνία.
9. Π. Χ ιώτης έν Ζακύνθω.

1 0. Α. Τόμπρας έν Κερκύρα.
11. Μ. Παρανίκας έν Κωνσταντινουπόλει.
12. Ν. Κατραμής έν Ζακύνθω.
13. Γ. Μ. Μουχτούρης έν Μ ιτυλήνη.
1 4. Σ. Α. Σερεμετης έν Κεφαλληνία.
15. Κ. Ανθοπουλος έν Κωνσταντινουπόλει.
1 6. Σ. Μινδωνίδης έν Ίσμαηλίω.
1 7. Π. Τσελεπιδάκης αυτόθι.

Καί άλλοι.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  IB '.  Τ Ο Μ Ο Υ .

•ο ΔιίυίΗιντή; -Ν. ΔΡΛΙΌΓΜΙΙΣ


