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ΠΙΝΑΞ ΚΑΘ ΥΛΗΝ.

Λ '. ΙΣΤΟ ΡΙΚΑ Κ Α Ι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΛ.

tEPI τή ; έν Τίελοποννήσω Ενετοκρατίας. Φυλλ. 

289 , 290. Σελ. 1, 25.

Ιστορία Ελληνική Κ. Παπα(5ρηγοπούλου. 289 , 24. 

Ιστορία Αμερική; έν παραρτήματι από φυλλ. 289, 

μέχρι φύλλα δ. 297.

Κ ωνσταντίνο; ό Μέγας. 290, σ. 35.

Γεώργιος Μέλα;. Αύτ.

Κορνήλ. Φελτων. αύτ. σ. 47.

Λ ί γυναίκες έν τη  Λύσει. 291. 301 . 306. σ. 49.

313, 441.

Μιχαήλ Γ '. ήγεμ. Σερβία;. 291 σ. 54.

Ιστορικά Εγγραφα 295 . σ. 166.

ΙΙαρΟένιο; Κατσούλη;. 296. σ. 184.

Γεράσ. Παλλαδα; αύτ.

Σπυρίδ. Τριαντάφυλλο; αύτ. 185.

Περί Λέσβου κατά τον μεσαιώνα. 299. σ. 257. 

Σάχη; Περσία;, αύτ. 275.

Μετάφρ. ιστορία; φιλοσ. Σουεγλερίου. 299. σ. 279. 

Προϊστορικοί χρόνοι τή ; Ελλάδος. 300. 301. 302.

σ. 281. 319. 345.

Φριδερϊκο; Σχλόσσερ’300. 301. σ. 293. 326. 

Βερτράνδος Δυγεκλϊνος. 300. σ. 312.

Ιστορία Επαναστ. Σερβία; έν παραρτήματι από φυλ.

302. μέχρι 311.

Μελάντιοι Σκόπελοι. 303. σ. 369.

• Λνέκδ. διπλώματα. 30 4 σ. 393.

Εγγραφα ΙΡ7 Ικατονταετηρ. 305. σ. 419. 

ί’ οσμόνδη.'305. σ. 429.

Πέτρο; Αντώνιο; Βονδιόλη;. 307. σ. 465.

Τύχαι Αιβαρόνη;, αύτ. σ. 482.

Δτ.μήτριος Πετριτσόπουλος. 309. 310. σ. 51 3. 538. 

Περί μετατράσεω; ιστορίας Γρότε 310. σ. 538. 

Περί τω ν άλλοιώσεων τω ν  Τουρκικών ΟεσμοΟεσιών. 

311, 312. σ. 573, 59C.

Β'. Φ ΙΛΟΛΟΓΙΑ Κ Α Ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Υπομνήματα —ρος χρήσιν τής συγχρόνου ιστορίας 

υπό Γυιζώτου. Φυλλ. 289. σ. 9.

D u dro it in ternational concernant les grands 

cours d ’ eau par Et. Carathéodori. 291. σ. 63. 

Μελέται περί φυλακών, υπό Κ. Κωστή. Αύτ.

Περί ποινικών σωφρονιστηρίου υπό Α. Μ εταζά. Αύτ. 

Γενικό; πίναξ έμπορίου Ελλ. 293. σ. 113.

Γενική εκθεσις ταχυδρομείων. Αύτ.

Βιογραφία Ιταλών καλλιτεχνών 294. σ. 141.

Περί της κοινής διαλέκτου. 295. σ. 164.

Ελληνική αλφάβητο;, αύτ. 165.

Πρό; τήν τώ ν  έλλην. στίχων ίστορ. 296. 297. 298.

299. σ. 169. 193. 217. 249.

Ειδύλλια Στεφ. Καραθεοδωρή.

L es G irondins, etc. pa r J. Guadct 298. σ. 236. 

Ιστορία έπαναστ. καί άναγεν. Ελλάδ. υπό Γερβίνου.
300. σ. 302.

Επιστολαί ανέκδοτοι, αύτ. 311.

Γλωσσάριον Κυθήρων. 301 , 303, 304, 305, 306, 

308, 309. σ. 340, 487, 430, 461 , 505, 528. 

Ιστορία φιλολογία; κλ. έν Ρόδω. 302. σ. 352.

Περί τώ ν  κάνει;, κάποιος, κάμποσος. 306. σ. 448. 

Νεοελλην. φιλολ. πάρεργα. 308, 309, 310. σ. 495, 

517 , 540.

Σαμιακά. 310. σ. 542.

Τό παρελθόν τό  παρόν καί τό  μέλλον. 312. σ. 611. 

Υπόμνημα περί Μύκονου. Αύτ.

Βιογραφία Κώνστα  Βελή. Λύτ.
Δ ΙΗ ΓΗ Μ ΑΤΑ.

Τά κατά Πέτρον καί Χαρίκλειαν. Φυλλ. 289, 290, 
291. Σελ. 13, 37, 56.

«Otete. 292, 293. σ. 89, 105.

Σκέψεις καί παρατ. τεθνεώτο;. 294. σ. 136.

Λευκή. 298 , 299, 300. σ. 226 , 267 , 295. 

έμβαλωματά ;. 301. σ. 329.

Μ ά'ΐμος Μάξιμι;. 302. σ. 359.



Ταμάνη. 303. σ. 378.

Πιιγκήπισσα Μαρία. 304, 30δ. σ. 412, 424.
Νέα Νιόβη. 306. σ. 451.

ΐασμή Ψιγλίνου. 307 , 308, 3 0 9 ,3 1 0 . α. 482, 
498, 521, 548.

Πίφ πάφ. 3 1 1, 312. σ. 579, 604.

ΑΡΧΑ ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΑ .

Γραφή Εύβίου. Φυλλάδ. 282. Σελ. 24.

Απατούρια. 290. ο. 18.

Θέατρον Διονύσου. 292 , 29 4. σ. 96, (4 0 .

Μνημείου Λυσικράτους. 296. σ. 181.

Τό Καθολικόν. 297, 311. σ. 202, 576.

Αρχαίων άνασκαφαί. αύτ. σ. 216.
Λειτουργίαι. 299. σ. 272.

Αρχαιολ. εταιρία Κοπενάγης. 300. σελ. 301.

Ο έν Κορίνθω ναός. 301. σ. 335.

Φιλοπάππου μνημείου. 306. σ. 451.

Κέρας Λεχέλου. 307. σ. 481.

Περί τριών άκαρνανικών ψηφισμάτων, 308. σ. 489. 

Τά πρώτα ίσλαμ. νομίσματα. 308. σ. 506.

Περί τής αρχαίας τώ ν  Αθηνών τοπογραφίας. 310. 
σ. 558.

Ηλιοτρόπιου Φαιδρού. 311. σ. 578.

Αρχαιολογικά, αύτ. σ. 591.

Περί όρχήσεως. 312. σ. 601.

Δ ΙΔΑ Κ Τ ΙΚ Α .

Πέρσαι Αισχύλου. 298. σ. 232.

Μετρική ϊ’ αγκαβή. 299. σ. 280.

ΠΟΙΗΣΕΙΣ Κ Α Ι ΔΡΑΜ ΑΤΑ.

Ποιητ. διαγωνισμ.ός. Φυλλ. 294. Σελ. 121.

Ρίζου άνέκδ. έπιγραμ. αύτ. σ. 144.

Ονος καί ρυάκια. 295, 290, 297. σ. 1 55,1 73. 206. 
Μύθος. 295 , σ. 166.

Δημοτικά άσματα. 300, 30 I ,  302 , 306. σ. 309, 

341 , 366, 459.

Ανέκδ. ποίημα περί Α γ. Τάφου 305, 304, 305. σ.
372 , 398, 421.

II  Λουομένη. 303. σ. 392.

Ανάμνησις. 304. σ. 415.

Εφυγες, αύτ. 416.

Ó χειμών. αύτ.

Πρός τήν Κ. Κ. Ζ. 305. σ. 438.

Πρός τόν Κ . Φ. Δ. αύτ. σ. 439.

Οί τελευτ. στίχοι τού Βύρωνος. 308 , 309. σ. 509, 
531, 533.

Αινίγματα. 303, 308, 310. σ. 392, 512, 664. 
ΓΙατροκτόνος. 311. σ. 590.

ΒΟΤΑΝΙΚΑ Κ Α Ι ΓΕΩΡΓΙΚΑ.

Βάμ.βαξ Φυλλάδ. 299. σ. 2 ”  1.
Maniutli. αύτ. σ. 275.

Κιννάμ.ωμον. 303. σ. 389.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.

Περί τού αγίου τάφου. φυλλ. 289. σ. 1 7. 

ΐερά Κατήχησις Ν. Βαυλγάρεως. 305. σ. 432.

Περί τού Τε-ρε-ρέ. αύτ. σ. 440.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α  Κ Α Ι ΠΟΑΙΤΕΙΟΓΡΑΨΙΚΛ.

ΐπομνήμ. ανέκδοτα, φυλλ. 289, 290, 291. Σελ. 
21. 43, 01.

Ειδήσεις περί Π αι όώρας. 291, 312. * . 62, 615. 

Προϋπολογισμό; Τουρκίας αύτ. 72.
Αρσακεϊον. 296. σ. 186.

Συνέλευσι; Γερμανών £ν Αύγούστ/). 302. σ. 355. 

Κρίσεις περί Ελλάδος. 300. σ. 463.

Διάτρησι; τώ ν Λλπε&ιν. αύτ. σ. 464.

Εφεύρεσι; σάκκου στρατιωτ. 308. σ. 502.

Χιλιετήρίς έν Ρωσία. 309. σ. 521. 

Είκοσιπενταετηρί; τού Πανεπιστημίου. 311 , 312. α.
565, 593.

Λεόντων παγίδες. 312. σ. 602.

Π ΟΛΙΤΙΚΑ.

Εφημερίδες. Φυλλάδ. 307, 308 , 3 0 9 ,3 1 0 , 3 Μ . 

Σελ. 487, 510, 535, 560, 586, 61 5.

Φ ΤΣΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ.

Γιγάντειο ; Πολύπου;. φυλλ. 291. Σελ. 67. 
Σκωληκοτροφία 292. σ. 86.

Μύρμηκες 299. σ. 280.

ΤΟΠΩΝ Κ Α Ι ΗΘΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ.

Περί Αδριανουπόλεως. φυλ. 2 9 1 ,2 9 2 ,2 9 3 ,2 9 5 .
Σελ. 68, 93, 108, 150.

Περίπλ. -Μακεδονίας, καί έλάσ. Ασίας. 292 σ. 73. 

Τελευταίοι άνθρωποφάγοι. 293 . σ. 97.

Μαγνητικαί συναναστροφαί, 295 σ. 1 62. 

Αποδημητοϋ άναμν. 297 , 298, 303, 304, σ. 196, 
234, 3 8 3 ,4 0 1 .

Παραδουνάβιοι ήγεμονίαι. 298, 299. σ. 220 251. 

Επτάνησος, 298 σ. 230.

όδοιπορ. άναμνήσεις. 300 , 301, 302. σ. 286 , 323, 
363.

Κουρίλαι νήσοι. 301. σ. 336.

Σνραχοΰσαι 305 . σ. 428.

Εθιμα τώ ν «ν Αεσβω γάμων. 307. σ. 469.

Εθιμ* καί δεισιδ. έν Ανατολή. 308. σ. 50 4.

Κ α τ ’ οίκον βίο; τού Πάπα. 309. σ. 534.

Νήσοι Χριστιαναί. 3 12. σ. 611.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Κ Α Ι ΤΕΧΝ ΙΚΑ .

Μνημεϊον Πατριάρχου Γρηγορίου. φυλ. 293. σελ. 120 

Ιατρική καί Ιατροί Αίγυπτου, 294 , 295. σ. 132, 
145.

Εργοστάσιου Καννονίων Αρμ,ιστρόγγ. 295. σ. 154. 

Ελληνικά προϊόντα. 297. σ. 212.

Περί γελοιογραφίας. 300. σ. 291.

Πολεμικά. 302. σ. 357.
Ξύλων στε^ροποίησις. 303, 311. σ. 390, 576. 

θωρακοφόρα πλοία Αύτ. σ. 392.

Λόγος εισαγωγικός Σαριπόλου. 304. σ. 404. 

θερισταί. 307. σ. 469.

Αλυσιδωτός θώραξ. Αύτ. σ. 488.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Γυναικείος Κόσμος. Φυλ. 289. σ. 24.

Μνημόσυνου Αύτ.

Εύθυμία Ναπολέοντος. Αύτ.

Νησσοκτόνος. 290. σ. 48.

Αλλόκοτος καταδίκη. Αύτ.

Μέγας Ανατολικός. 391. σ. 72. 

ϊαπονική πρεσβεία. 293. σ. 112.

Βλασφημία. 295. σ. 167.

Ετοιμότης ιατρού Αύτ. I 68.

Επιτάφ. Π. Νικούση. Αύτ. καί 297. σ. 2 16. 

Αστεϊσμός. Αύτ.

Ποικίλα. 297, 299, 301 , 30 5, 307 , 309, 311.

σ. 213, 275, 337, 435, 486, 529, 583. 

Γ ίγαςκαΙ Πυγμαίος. 299. σ. 280.

Περίεργος συνομιλία. Αύτ.

Αποφθέγμ.ατα φιλοσοφικά. 299 , 301. σ. 280, 344. 

Τοκογλύφος 301. σ. 344.

Επαινος. Αύτ.

Αξίωμα. Αύτ.

2 καί 2  = 4  Αύτ.

Δόγμα. Αύτ.

Γνωμικόν. Αύτ- 

Βασίλικός ποϋς. Αύτ.

Γένος Ουδέτερον 302. σ. 368.

Ανακάλυψις κλοπής. 305. σ. 433.

Εξαίρετος άπόκρισις. 306. σ. 464.

Ούάγραμ. Αύτ.

Ανάγνωσις καί σκέψις. 308. σ. 503.

Ναπολέων ΰβριζόμενος. 308. σ. 512.

Μύ; κατακτητικοί. 309. σ. 534.

Παράδοξος σύμπτωσις 311. σ. 592.

Θαυμασία οξύνοια. Αύτ.
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ΠΙΝΑΞ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ.

Α.

Αμερικής ιστορία από φυλλάδ. 289 μέχρι 297. 

Αλφάβητο; Ελληνική. 295. σ. 1 66.

Αρχαίων άνασκαφαί. 297 σ. 216.

Αισχύλου Πέρσαι. 298. σ. 232.

"Ασματα δημοτικά. 300, 301, 302, 306. σ. 309, 

341, 366, 459.

Α γ ιο ; Τάφος. 2 8 9 ,3 0 3 ,3 0 4 ,3 0 5 .  σ. 17 ,3 7 2 , 

398, 421.

Ανάμνησις. 304. σ. 186.

Αδριανούπολις. 291, 292, 263, 295. σ. 68, 93, 

108, 150.

Ανθρωποφάγοι οί τελευταίοι. 293. σ. 97. 

Αναμνήσεις αποδημητοϋ. 297 , 298, 303, 304. σ. 

106, 234, 383, 401.

* Αναμνήσεις σδοιπορικαί. 300, 301, 302. σ. 286, 
323 , 363.

Ανατολικός μέγας. 291. σ. 72.

Αστεϊσμός. 297. σ. 216.

Αξίωμα. 301. σ. 344.

Αίγυπτου ιατροί καί ιατρική. 29 4,293. σ. 132,1 35. 

Αρμιστρόγγ. καννόνια. 295. σ. 134.

Αλπεων διάτρησι;. 306. σ. 464.

Απόκρισις εξαίρετος. Αύτ.

Αίνιγμα. 308, 310. σ, 512, 564.

Ανατολής έθιμ.α. 308. σ. 504.

Ανάγωσις καί σκέψις. Αύτ. 504.

Αθηνών τοποθεσία αρχαία 310. σ. 550. 

Αρχαιολογικά 3 1 I . σ. 59 I .

Β.

Βάμβαξ, φυλλ. 299 Σελ. 271.

Βλασφημία. 295. σ. 167.

Βουλγάρεοις Ν. ίερά κατήχησις 305. σ. 432. 

Βονδιόλης. (Π. Α .) 367. σ. 465.

Βύρωνος τελευταίου άσμ.α. 308, 309. σ. 509, 531, 
533.

Γ.

Γεώργιος Μέλας. φυλλ. 290. Σελ. 35.

Γυναίκες έν τή  Λύσει. 291 , 301, 306. σ. 49, 313, 

441.

Γυιζώτου υπομνήματα. 289. σ. 9.

Girondios par J. Guadct. 298. σ. 236.

Γερβίνου ιστορία Ελλάδος 300. 302.

Γερμανών συνέλευσι; έν Λύγούστη. 302. σ. 355. 

Γίγας καί πυγμαίος 299 . σ. 280.

Γένος ουδέτερον. 302. σ. 368.

Γρηγορίου Πατριάρχου υ.νημεΐον. 293 . σ. 420.
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Γελοιογραφία. 300. σ. 291.

Γρότε ιστορίας μετάφρ. 310. σ. 556.

Γνωμικόν. 3 0 1. σ. 244.

Δ.

Δυγεκλϊνος Βεοτράνδ. φυλλ. 308. σ. 312. 

Διπλώματα ανέκδοτα. 304. σ. 393.

D ro it international κ τλ . 291. σ. 63.

Διάλεκτο; κοινή. 295. σ. 1 64.

Διονύσου Θέατρον. 292. σ. 96.

Διαγωνισμός ποιητικό;. 294. σ. 121.

Δόγμα. 301. σ. 344.

2  καί 2  = 4 .  αύτ.
Ε.

Ενετοκοατία έν Πελοποννήσω. φυλλ. 2 89 , 290. 
Σελ. 1, 2 δ.

Ελλάδος χρόνοι προϊστορικοί, 300, 301. 303. σ.
281 , 3 ¡6 , 345.

Εμπορίου ΐΐλλην. γεν πίνας. 293. σ. I 13. 

Επιστολαί ανέκδοτοι. 300. σ. 311.

Εμβαλοιμ.ατά;. 301. σ. 329.

Εύβίου γραφή. 289. σ. 24:

Εφυγε;. 304. σ. 4 I 6 

Επτάνησο;. 298. σ. 230.

Επαινο;. 301. σ. 344.

Εγγραφα. ΙΕ', εκατονταετηρίδα;. 305. σ 419 

Ελλάδο; (περί) κρίσεις. 306. σ. 463.

Εφημερίδες. 307, 3 0 8 ,3 0 9 ,3 1 0 ,3 1  1, 3 12. σ. 487. 

510 , 535 , 560, 586, 615.

11.

Ηγεμ.ονίαι παραδουνάβιοι, φυλ. 298 , 299. Σελ. 

220 , 251 . '

Θ.

Θεάτρου άνασκσφή. φυλ. 294. Σελ. 1 40.

Θερισταί. 307. σ. 469.

Θώρας αλυσιδωτός. Αύτ. 488.

Θεσμοθεσία; τουρκική; αλλοιώσεις. 311. 596. σ. 
573. 3|2.

I.

Ιστορία Ελληνική Κ. Παπαρρηγοπούλου. 289 , 24. 

Ιστορικά Εγγραφα 295. σ. 166.

Ιταλών καλλιτεχνών βιογραφία. 294. σ. 141. 

Ιστορία Ελληνικών στίχων. 296 , 297 , 298, 299.

σ ' 169, 193, 217, 249.

Ιατρού ετοιμότης. 295 σ. 1 68. 

ίσλαμικά νομ.ίσμ.ατα. 308. σ. 506.

Κ.

Κωνσταντίνος Μέγας. φυλλ. 290. Σελ. 35. 

Κατσούλης Παρθενίας. 296. σ. 184.

Καραθεοδωρή Στεφ. ειδύλλια. 296. σ. 189.

Κυθήρων γλωσσάριον. 301 , 303, 304, 305 , 306, 

308 , 309. σ. 340, 3 87 , 430 , 461, 505, 528.

Καθολικόν. 297, 311. σ. 202, 576.

Κοπενάγης άοχαιολ. έταιρία. 300. σ. 301.

Κορίνθου ναός. 301.· σ. 335.

Κιννάμωμον. 303. σ. 389.

Κουρίλαι νήσοι. 301. σ. 336.

Κόσμος γυναικείος. 289. σ. 24. ,

Καταδίκη αλλόκοτος. 290. σ. 48.

Κλοπής άνακάλυψι;. 305. σ. 432.

Κανείς, κάποιος, κάμποσος. 306. σ. 448.

Κώνστα Βελή βιογραφία. 312. σ. 611.
Λ.

Λέσβος κατά  τόν Μεσαίωνα, φυλλ. 299. Σελ. 25/. 

Λευκή. 298, 299 , 300. σ. 2 2 6 ,2 6 7 , 295. 

Λυσικράτου; μνημεϊον. 296. σ. 181.

Λειτουργία’.. 299. σ. 272.

Λουομένη. 303. σ. 392.

Λέσβου γάμωνέθιμα. 307. σ. 469.

Λιβαρόνη; τύχαι. Αύτ. σ. 472.

Λεχέλου κέρας. Αύτ. 481.

Λεόντ ων παγίδες. 312. σ. 602.

Μ.

Μιχαήλ Γ '. Σερβίας ήγεμών. φυλ. 291. Σελ. 54. 

Μάξιμος Μάξιμις. 302. σ. 359.

Μαρία πριγκήπ. 304, 305. σ. 412, 424.

Μύθο;. 295. σ. 166.

M am uth. 299. σ. 275.

Μύρμηκες. 299. σ. 280.
Μακεδονίας καί έλα σ. Ασία; περί πλους. 292. σ. 73. 

Μελάντιοι σκόπελοι. 303. σ. 369.

Μνημ.όσυνον. 286. σ. 24.

Μυκόνου (περί) υπόμνημα. 312. σ. 611.

Μύς κατακτητικοί. 309. σ. 53 4.

Ν.
m

Ναπολέοντος εύθυμία. φυλλ. 289. Σελ. 24. 

Νησσοκτόνος. 290. σ. 48.
Νικούση Π. έπιτάφιον. 295 , 29/. σ. 168, 2 16. 

Ναπολέων υβριζόμενος. 308 . σ. 512.

Ξύλων στερροποίησις.Φυλλάδ. 303,3 I 1. Σ.390.576. 

Ο.

Ονος καί £υάκιον. Φυλλάδ. 295 , 296 , 297. Σελ.

156, 178, 206.

Ούάγραμ. 306. σ. 40 4. 

όςύνοια θαυμασία. 311. σ.

II.

Παλλαδάς Γεράσιμος. Φυλλάδ. 296. Σελ. 184. 

Περσίας Σάχης 299. σ. 275.
Πέτρος καί Χαρίκλεια.2 8 9 ,2 9 0 ,2 9 1 . 13, 3/, 56. 

ΙΙανδώρας (περί) ειδήσεις. 291, 312. σ. 62. 615. 

Πολύπους γιγάντειος. 291. σ. 67.

·- —- . . .
Πρεσβεία ίαπονική. 293. σ. 112.

Ποικίλα. 297, 299 , 301, 305 , 307, 309, 311.

σ. 213, 275, 335. 337, 435 , 486 , 529 , 583. 

Ποΰς βασιλικός. 301. σ. 344.

Προϊόντα ελληνικά. 297. σ. 212".

Πολεμικά. 302. σ. 357.

Πλοία θωρακοφόρα. 303. σ. 392.

Ποίησις. 305. σ. 438, 439.

Πετριτσοπούλου Λημ. βίος. 309 , 310. σ. 5 1 3 ,538 . 

Πάπα βίος κα τ’ οίκον. 309. σ. 534 

Πανεπις-ημ. είκοσιπενταετηρίς. 311,3 12.σ. 565,593. 

Πίφ, πάφ. 311, 312. σ. 579. 604.

Πατροκτόνος. αύτ. σ. 590.

Παρελθόν, παρόν καί μέλλον 3 1 2. σ. 614.

Ρ.

Ρόδου φιλολογία. Φυλλάδ. 302. σ. 352.

Ρίζου !ακ. άνέκδ. επίγραμμα. 294. σ. 444. 

Ραγκαβή Α. μετρική. 299. σ. 280.

Ροσμ.όνδη. 305. σ. 429.

Σ.

Σουεγλεοίου Φιλοσοφ. Ιστορία, φυλ. 299. Σελ. 279. 

Σγλόσσερ Φρεδερ. 300 , 301. σ. 293. 326.

Σερ βία; Ιστορία άπό φυλλάδ. 303. μέχρι. 31 1. 

Σωφρονιστήρια 291. σ. 63.

Σκωληκοτροφία. 292. σ. 86.

ΣυναναστροφαΙ μαγνητικαί. 295. σ. 162.

Συνομιλία περίεργος. 279. σ. 280.

Σαριπόλου Ν. Λόγος εισαγωγικός. 304. σ. 404. 

Συρακούσα-.. 305. σ. 428.

Σάκκο; στρατιωτικός. 308. σ. 502.

Σάμου Ιστορία. 310. σ. 542 

Σύμπτωσις. 311. σ. 592.

Τ

Τριαντάφυλλο; Σπυρίδων, φυλλ. 296. Σελ. 185. 

Ταχυδρομείων Γεν. Ικθ, 293. σ. 113.

Τεθνεώτος σκέψεις καί παρατηρήσεις. 294. σ. 1 36. 
Ταμάνη. 303. 378.

Τουρκίας προϋπολογισμός. 291. σ. 72.

Τοκογλύφος. 301. σ. 344.

Te-fe-ρέ. 305. σ. 440.

Τ.

Ι'πομνήαατα άνέκδ. Φυλλάδ. 289 , 2 90 , 291. Σελ. 
21, 43 , €1.

Φ.

Φέλτων Κορνηλιος Φυλλάδ. 590. Σελ. 47.

Φυλακών (περί) μελέται. 291. σ. 63.

Φθίσις. 292. 293. σ. 89, 103.

Φιλοσόφων άποφθέγμ.ατα. 299 , 301. σ. 280, 344. 

Φιλοπάππου μνημεϊον. 306. σ. 451.

Φιγλίνου ίασμή. 307, 308, 309, 3 Ι0 .·σ . 482, 498, 

521 , 548.

Φιλολογίας Νεοελ. πάρεογ. 308, 309, 310. σ. 495, 

517, 540.

Φαίδρου Ηλιοτρόπιον 31 1. σ. 578.
X.

Xειμών. Φυλλάδ. 304. Σελ. 415.

Χιλιετηρί; έν ί’ ο/σία. 309. σ. 520.

Χριστιαναί νήσοι. 312. σ. 611.

Ψ.

Ψηφίσματα άκαρνανικά τρία, 308. σ. 489.

==»4.6.80^—
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.l.lad ior Σ ι, Ι ίς . Α  ΥΖΙΧΙψΙΥΟΥ.

289. 10. Ιεροσόλυμα.

11. Προσκυνηταί.

19. Αγιος Τάφος.

290. 35. Κωνσταντίνος δ Μέγας.

43. ίωάν. Καποδίστριας.

291. 55. Μιχαήλ ήγεμών Σερβίας.

67. Πολύπους γιγάντειος.

292. 88. Σχοίνος σινικός κλ.

» . Κρότων κλ.

89. Βόμβυξ κλ.

293. 112. Πρέσβυς Ιαπονίας.

113. Διερμηνεύς.

294. 142. Τισιανός Βεκέλλιος.

Εν λιθογρ. παραρτ. Αιγυπτιακή συνταγή.

295. 148. Πινακίς άναθηματική·

155. Χωνευτήριον καννονίων

» μετά τριών σχημάτουν.

290. 182. Σωκράτους φυλακή.

183. Αυσικράτους μνημείον.

297. 196. Γαλατάς.

204. Καθολικόν, δυτ.πρόσοψις.

205. Καθολικ. άνατ. πρόσοψις.

Εν λιθογρ. παραρτ. Υπογραφή Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου.

298. 221. Γ  αλάζιον.

231. Επτάνησος.

299. 271. Βάμβαξ.

276. Σάχη; Περσίας.

300. 291. Επτά γελοιογραφίαι.

292. »  »

293. »  »

301. 335. Ναός Αθήνας Χαλινίτιδος.

337. Τύπος Αϊνίδος.

» Χαιρετισμός.

» Τύπο; Αίνου.

302. 358. Αμερικανική ελέπολις.

359. Θωρακωτά πλοία.

303. 384. Βυζάντιον.

385. Τοπχανές.

304. 402. Σμ-ύρνη.

403. Σύρος.

9 Καλλί πόλις.

305. 428. Συρακούσαι.

306. 458. Μμημεΐον Φιλοπάππου.

459. Πνυκός άποψις.

307. 468. Οί θερισταί.

482. Λέχελοςκαί τό κέρας αυτού.

308. 502. Σρατιόυτης.

9 Σάκκος.

» Πάσσαλοι σκηνής.

» Κλίνη.

309. 521. Μνημείον Νοβογορόδου.

532. Καννόνιον περίστροφον.

310. 544. Γυναίκες Σάμ-ιαι τό  1 700 

έτος.

545. Κωνσταντινοπολίτιδες τό  

1700 έτος.

311. 578. Ξύλου στερροποίησις.

» Ηλιοτρόπιον Φαιδρού.

312. 603. Παγίς λέοντο; ανοικτή·

»  κεκλεισμένη.
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Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
1 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ , 1862. Τ Ο Μ Ο Σ  1 Γ . Φ ΥΑΛΑΛΙΟ ΙΝ  289.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ι Ι Σ

ΕΝ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο  Ε Ν Ε Τ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ
(1 G83— 1715) 

υπό ΛΕΟΠΟΛΛΟΥ ΡΑΝΚΙΟΥ.

Μ ιτάψ ζ,ασις Π . Κ α .ί.Ιιγά .

(Συνέχ. “Ιοε ψυλλάδ. 287 καί 288.)

ΙΙρ0ΊθδθΕ.

Οτε οί Ενετοί παρέλαβον τήν χώραν, ίδρυσαν εις 

τάς / πρωτεύουσας, ώς εις τάς ιταλικά; —όλε ε;, τ α 

μεία προ; εισπραςιν, ώσεπιπολύ εμμέσων φόρων επί 

του οίνου, ρακής, ελαίου, καπνού καί αλατος. Κ α τ ’ 

άρχάς έπετυγχανε το  μ.έτρον καί αί εισπράξεις δεν 

ήσαν ασήμαντοι ( ΐ ) .  Αφού επαυσεν ή ταραχή του

(  I )  Κατά τό έτος 1681 ύπαρχον τ ’  ακόλουθα ταμεία καί 
είσοδήιεατα.

Πάτραι 43,063 'Ρεάλια.
Καστελτορνέζι 35,643.
Μεθώνη 
Κορώντι 
Γ  ιαλάοα 
Μονεμβασία 
Ναύ τίλιο ν

28,875.
63,278.

7,G58.
44,080.
37,077. 269,564 'Ρεάλια.

EU τά ταμεία μετέΓαινον φυβιχδ; ¿λα, όσα εισεπράττοντο

πολέμου, ηλαττώθησαν τοσοΰτον, ώ στε είς έκ τω ν 

άγχινουστέρων Αρμοστών, 5 Αγγελος Εμ.ος, προέ- 

τεινε κατ’ ευθείαν τήν παύσιν όλων τούτων τώ ν  τ ε 

λών' τουλάχιστον ένήργησε νά μή ζητήσουν πλέον 

αϋςτ,σιν. I I  πολιτεία δεν ήδύνατο εντούτοις νά διοι- 

κηθή, άν δεν εΰρίσκετο άλ.λος πόρος.

11 δη έξηγήεαμεν 8ν μέρος τώ ν λοιπών προσόδων. 

Τό δεκατον, καταρχάς τώ ν πρόσκαιρων, μετά ταύτα  

τώ ν διηνεκών εμφυτεύσεων τό  ένοίκιον έσχημάτιζον 

σημαντικόν καί βέβαιον εισόδημα. Εις αΰτάς τάς 

σχέσεις τής γης προσετέΟη άλλο τι.

Ενθυμείται έκαστος εκείνην την παλαιάν βοιωτι- 

κήν επιγραφήν του όρχομενοϋ, ήτις διηγειρε καί τού 

Λόρδου Βύρωνος την περιέργειαν. Ε ξ αυτή; βλέπο.- 

μεν, ο τι δ Ορχομενός είχε φορβάς άνηκούσας εις τήν· 

πόλιν και τακτικώς έκμισθουμένας’ μετά τώ ν  εκμι

σθωτών συνεννοούντο μετά ταύ τα  όσοι έκαμνον χρή- 

σιν, δηλ. οι κτηνοτρόφοι ( I). ίίς εις τοός άρχαιο- 

τάτους δημοκρατικούς χρόνους, ούτω έγίνετο συνε

χώς έν ταίς μεγάλαις Μοναρχία·.;, καί τούτο ευρον 

πρό αυτών οι Ενετοί έν Πελοπόννησου. Εις τήν πολι-

διά δεκατον καί βοσκήν. "Ολοι ο! απολογισμοί δέν συμφω
νούν πρός άλλήλοικ- Κατά τόν Έ μ ον τό σόνολον ήδη πρό- 
τερον είρΟασε τά; 280 χ. 'Ρεαλίων, άλλά έπιεικώ; προτιμ&- 
μεν την άκριβεστέραν έκθεσιν.

(1) Btrckh. Slaals liaushaltiing der Athener II. p. 383.

L·
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πήρχεν. Ó Γριμάνης έλαβεν εί; Sv ετος 36 χ. κανί-τείχν άνήκον αί νομαί, ή τ ι ;  είχε τους έκμισθωτά;' 

•/.αί μετ’  αύτών συνεννούντο οί κτηνοτρόφοι. Βε

βαίου; σημαντικόν άντικείμενον, καθότι ή Πελο

πόννησο; ήδη τό τε  είχεν ώς σήμερον πλούτον πο- 

λύν ποιμνίων. Αλλά έλαβον καί εδώ χώραν παρό- 

μ.οιαι δυσ/.ολίαι ώς εί; τάς ενοικιάσει; τώ ν  δεκάτουν» 

έπιπίεσι; τώ ν  υπηκόων καί ζημία τής πολιτεία;. Ü 

Εμο; είσήξε πάλιν ριζικήν μεταόρύθμισιν. Διωρ- 

γάνισε τέσσαρα; ενοικιάσεις εί; τά ; τέσσαρα; επαρ

χ ία ; καί κατώρθωσε, διάσημο; οικία, δίδουσα ελπίδα 

ασφαλούς πληρωμή;, ν’  άναλάβη εκάστην τούτων. 

Τ ί συνέβη περαιτέρω δεν εύρίσκομ.εν, βεβαιόνει μόνον 

ότι ό διοργανισμ.ό; οϋτο; ευχαριστεί τού ; υπηκόου; 

καί αποβαίνει ωφέλιμος εί; το  ταμεΐον (1 ).

Πολύ σημ.αντικώτερον άντικείμενον έσχημάτιζεν, 

ώ ; έκαστο; δύναται νά στοχασθή, το  άλα;.

Α ί άκται τή ; ΙΙελοποννήσου προσφέρουν σημαντι- 

κύν πλούτον θαλασσίου άλατο ;. Εν τή  λίμν/ι τή ; 

Θερμ.ιδο; έφθανε μόνον νά καταβούν καί νά έξάςουν 

αύτό διά κανίστρων προ; έκθεσιν έπί τού μικρού άμ- 

μ.ώδου; ισθμού, όστι; χωρίζει τήν θάλασσαν άπό τή ; 

λίμνη;, καί ήτον ήδη χρήσιμ.ον (2 ). Ε ί; άλλα μέρη 

εύρίσκονται πολλαί άλλαι άλικαί. Οί Ενετοί έκλεισαν 

αύτά; καί μόνου τού άλα το ; τή ; Θέρμιδο; καί τή ; 

Κ αμ ινίτζη ; έν Αχαία έπέτρεπον τήν χρήσιν. Κ α τά  

τούτο ήτο διπλούς ό σκοπός.

Επειδή ή ΐϊνετία δεν παρήγαγεν άλα; και έξωθεν 

ήγόραζε το  άναγκαϊον, ¿δοκίμασαν νά είσάξουν τό 

ελληνικόν, τό  όποιον δεν είχον άνάγκην νά πληρώ

σουν. Διά τούτο διηρέθη εί; δύω είδη τό  άλα; τή ; 

Θέρμιδο; καί τό  καλλίτερου προσδιωρίσθη διά τήν 

Κνετίαν. Ελλειψι; κατά  τό  άναγκαϊον ποσόν δέν ύ-

( Ι )Ό σ ό ρ ο ;  ονομάζεται Οπό τ<Όν Ε νετώ ν, crbatico c 
pascólo. Non mi ayvanzerit qu! giainmai, λίγε; 6 Έμος, a ri- 
pl'terc, qualc sia slata la regolazione, perché lullo i  presente 
alia memoria dell' cccmo. Señalo, onde basleré qui solo aggiun- 
gerc i due boni etfetli che atino parlorilo queste massime, la 
concordiu e coniolazioao dei suddilli con il uolabilc vantaggio 
della cassa.

(2) üradenigo. S’osscrvauo per gran portento della natura le 
salino che sono sitúale a Tbermis ucl territorio di Napoli di Ro
manía, esseudoví uu slagro d' acqua salsa separato dal mare in 
una spiaggia larga Iré passi incirca, in cui fermandosi superfi
cialmente ¡I sale nell' catate per la forza dolí’ ardor del solé senza 
verun impiego dell’ arte, piombando poi di notte tempo al fon
do, vi s’ iutroducono le personue e Γ eslrnggono con le coffe. 
Uicscc di singolar bianchczza, ma nondi tulla perfetlioue; men- 
tre colandosi in quel slagno varii rivoli d' acque prodolti e dalle 
pioggie e sorgenli, conducendo seco ncl corso qualchc porlione 
di Ierra da'campi collivati che circondano le saline, le vanno al
ternado, c nello stesso tempo debilitano la forza dell’ acqua 
salsa con snmmo detrimonio di quel importante prodotlo. —  
lücordarei riverentemente. la diversiono di quell' acque dolci in 
altra parte e di lasciar incolta quella poca porziono di terreno 
che vi sla contiguo, acció restando sodata la Ierra nou potessero 
le piéggie o altri accidcnli moverla e rondarla riel' slagno. 
Φαίνεται £τ·. ήκολούΟησαν αύτήν τήν συμβουλήν.

2

στρων τή ; καλ.λιτέρα; ποιότητος. καί 20 ,892 τής 

δευτέρα;, πρός 120 λίτρα ; τό  κάνιστρο·;. Φαίνεται 

έν τούτο ι; ό τι έν Ενετία δέν ήρεσε πολ,ύ τό  άλα; τή ; 

Πελοπόννησου. Ευρίσκω ό τι καταρχάς έδοκίμασαν 

βελτίωσιν, άλλά περί τούτου δέν γίνεται πλέον λ.όγος.

Εξ έναντία; ή πώλησι; τού άλατο; έν Πελοπόν

νησου ήτο πολ,ύ σημ.αντική. I I  δημοκρατία ώκειο- 

ποιήθη τό  μ.ονοπώλιον, είχε δέ έκτο» ένοικιαστάς, 

οΐτινε; διήρουν τήν χώραν εί; έκτου περιφερεία; καί 

ή τιμή  προσδιωρίσθη πρός δύω σολδία τήν λίτραν.

Οσον καί αν ήτο μετρία αϋτη ή τιμή δέν ήδύνατο 

νά έμποδίσγι μεγάλη·; κατάχρησιν. Οί Τούρκοι ειχον 

έπίση; αφθονίαν άλα το ; εί; τά  άνήκοντα εί; αύτούς 

παράλια καί έδιδον αύτό εί; μετριωτέραν τιμήν. Ε ί; 

πολλά μέρη οί κάτοικοι έφθανε νά καταβούν εί; τήν 

θάλασσαν διά νά έφοδιασθούν όσον έχρειάζοντο ( 1 ). 

Ζημ.ιούμενοι έκ τούτου οί ένοικιασταί, δεν ήτο Οαύ- 

μ.α αν έγίνοντο ένοχοι παρανομιών διά νά διατηρη

θούν. Επετράπησαν εί; αύτού; κα τ οίκον έρευναι καί 

συνέβαινε ν αντιποιούνται ¿υ; λαθρεμπόρων τό  είσα- 

γόμενον έξ άλλη; έπαρχία; άλας. Ανυπόφορο; έφαί- 

νετο εί; τού ; κατοίκους ή ΰποχρέωσι; νά λαμβάνουν 

τό  άλα; έκ τή ; κατοικίας τού ένοικιαστού τή ;  περι

φέρεια;, εί; ήν άνήκον. Εντεύθεν έγεννήθησαν δυσα- 

ρέσκειαι καί τ ά  ταμεία δέν ωφελούντο περισσότερον. 

Τό είσπραχθέν ποσόν ήτον άνευ αναλογίας, ώς πρός 

τήν έξόδευσιν, ή τ ι; έπρεπε νά είναι σημ.αντική ένεκα 

τή ;  μεγάλη; κτηνοτροφίας.

Εν πολλοί; βλέπομ.εν ποιου αποφασιστικού φρο

νήματος ήτον ό Γριμάνης, όστι; καί έδώ προέτεινε 

γενικόν μέτρου. Ιίθελε νά υποχρέωση εκάστην οικο

γένειαν ν’  άγοράση άπό τού δημοσίου ώρισμένον πο

σό·; άλα το ; κατά  τήν υποθετικήν άνάγκην. Εφοβεϊτο 

έντούτοι; ή βουλή, μή διεγείρη διά τοιούτου βιαίου 

μέτρου τήν γενικήν δυσαρέσκειαν καί δέν ένέδωκεν.

Αντιθέτους πρό; τόν Γριμάνην ό Εμο; υπέβαλε με- 

τριωτέρας και άθωοτέρα; προτάσεις. Πρώτον συνε- 

βούλευσε νά ενώσουν εί; μίαν τά ;  οκτώ ένοικιάσει;. 

Τουλάχιστον τοιουτοτρόπως δέν υπήρχε πλέον τό  α

τόπημα τή ; λεγομένη; λαθρεμπορίας άπό μιας εί; 

άλλ.ην έπαρχίαν, καί ό χωρικός ήδύνατο ·;’  άγοράζη 

τό  αναγκαίου, όπου είχε τάς*ύποθέσεις. Ταυτοχρό

νου; παρετήρησεν ό Εμ.ο;, ότι προτιμότερου είναι νά 

καταβιβάσουν τήν τιμήν καί, ο,τι έφαίνετο OTt άπο- 

βάλλ,ουν, θέλει αποδώσει ή γενική έξόδευσι; δι’ άλ- 

λ.η; όδοϋ.
Εν Ενετία εύρον αϋται αί προτάσεις τήν δεξίωσιν, 

ή ; ήσαν άξιαι. Ολίγον κατ’ ολίγον, πάντοτε διά τή ; 

συνήθους προνοίας καί βραδύτητος, προόυδευσαν εί;

(2) Emo. II litoraledel regno ne gela l'cslato nclle parti greba- 
nose una grande copia, del quale seneprovcdonoterriloriiiuticri.

τήν ενωσιν τώ ν ενοικιάσεων τού άλατος. Ε ί; εκάστην 

έπαρχίαν ήθελον μόνον ένα εργολάβον’ καί τούτο έ- 

νηργήθη εν Λακωνία καί Ρουμανία. 11 βουλή ήρώτησε 

τόν Λορεδανόν, τ ί  φρονεί περί τή ;  έκπτώσεου; τή : 

τιμής, όσ τι; όμω; δέν ήτο τόσον αποφασιστικός ώ ; 

ό Εμος. Εφοβεϊτο σημ.αντική·; ζημίαν τού ταμ.είου 

καί ήθελε πρώτον ν’  άκούση τήν γνώμην τώ ν  ενοι

κιαστών.

Εν τούτοι; ό Λορεδανό; έπενόησεν άλλο μ.έτρον, 

τό  καλλίτερου, τό  όπ .ϊον ήδύνατο νά δοθή.

Ο τε προέκε'.το νά πλειστηρικσθή ή ένοικίασι; Γα - 

στούνη; καί Καρυταίνης, ήρνήθησανοί έργολάβοι ν’ ά- 

ναδεχθούν έκ νέου τήν έπιχείρησιν. Διεκήρυττον ότι 

δέν ήδύναντο νά διατηρηθούν, καθότι όλοι οί κάτοι

κοι κυρίους τή ; Καρυταίνης έφωδιάζοντο άλλαχόθεν. 

Πρό; τούτοι; ούδείς άλλο; ένεφανίζετο προθύμους.

Τότε  προσεκάλεσεν ό Λορεδανό; τού ; προϊσταμέ

νου; τής.διοικήσεου;' έξέθεσεν εί; αύτού; τήν απορίαν 

καί τω όντι κατέπεισεν αυτούς, συναινέσει τώ ν  πρού- 

χόντων τώ ν χωρίουν, νά λάβουν κατά συνέχειαν δύου 

έτη, πρό; I 200 Στάρα τό  έτο;, άλα ; τώ ν  ενοικια

στών τού δημοσίου, τούτο δέ τό  ποσόν έμελλε νά 

διανεμηθή εί; τ ά  χουρία κατά τό  μ-έγεθο; αύτών καί 

νά πληρουθή (1 ). Διά τήν προκειμένη·; περίστασιν 

ήτον αναμφιβόλου; προσφορώτατον τό  μ.έτρον. Ού 

μ.όνον έπέτυχεν ή ένοικίασι;, όπως ηϋχετο, άλλά έ- 

χρησίμευεν όυ; παράδειγμα διά τήν Αρκαδίαν καί ό 

Λορεδανό; έλπίζει γενικήν μ.ίμησιν καθότι, ώ ;  λέγει 

«  έπ’  αύτού τού λαού έχει πολλήν ίσχύν τό  παρά

δειγμα. »

Κ α τά  τινα  τρόπον έμελλε νά πληρωθή ό σκοπό; 

τού Ι ’ριμάνου, ώστε έκαστη οικογένεια νά λάβη 

ώρισμένον μ.έτρον άλατο ; παρά τού δημοσίου, ϊίθελε 

πληρωθή έν τούτοι; άλλέου;, παρ όπου; έστοχάσθη. 

Ούχί διά δυναστική; πράξεω;, ή τ ι; έπρεπε νά έγείρη 

παράπονα καί άντίστασιν, άλλά δι’  έλευθέρα; συμ- 

φουνίας, άσφαλιζούση; έπί μάλλον τήν έκβασιν καί 

ένισχυούση; τά  δεσμ.ά τή ; πολιτεία;.

Κ α ί ώ ; πρό; τά  άλλα τέλη  έγιναν τροποποιήσει;' 

διό αί ένοικιάσει; ώρίσθησαν εί; έκαστον κλάδο ν κατά 

τά ;  τέσσαρα; έπαρχία;, καί ό Εμ.ο; έζήτησε πλήρη 

διαχείρισιν τού μ.ονοπωλίουτού καπνού ( 2 ) 'άλλ’ αύτά 

δέν έχουν ικανήν σημ,ασίαν, ώ σ τε  νά ένδιατρίψωμεν.

Π  Α  Ν  Δ

(1 ) Α ί λέξει; το3 ΛορεδανοΟ con comparto formato a bi- 
sogno di ogni villaggio.

(2 ) Ό  Εμο; υποβάλλει τήν έξη; διά τήν διοικήσω εκεί
νη; τή ; έποχη; περίεργον πρότασιν· Clic tutti i la'.iachi, che 
si raccolgesscro nel regno, dovessero passare nolle inani deli* 
appallalore pagando ai villici nn tal prezzo obbligato, e quest» 
pure venderlo alia minuta a valor limítalo con quel vantaggio 
della compra che fosse crédulo proprio. Τόν περισσεύοντα κα
πνόν θέλει μετά τα ίτ ζ  νά μεταφέρκ, εί; Ένετίζν.

Περί τού φόρου τή ;  σταθμεύσεω; τού τακτικού στρα

τού θέλομ.εν είπει μ.ετά ταύτα.

Αν προσπαθήσουμ.εν, νά εϋρωμεν πόσον συνεπο- 

σούντο αί πρόσοδοι συνάμ,α, θέλομεν απαντήσει τού; 

πλέον διαψέροντα; υπολογισμού;.

Ο καλό; Γριμάνης, όσ τι; πρώτος κατά τή ;  ειρή

νην έγνώρισε τό  πλήθος τώ ν  πόρων τή ;  χώρα; ταύ- 

της, ήρίθμει τό  εισόδημα μέχρι 605 ,490  Ρεαλ. Δίί- 

σχυρίζεται ό τι πολ.λά αντικείμενα δέν έλαβεν ύπ’ ό- 

ψιν καί νομίζει ό τι θέλει φθάσει ή πρόσοδο; τό  εκα- 

τομ-μύριον, άν ακολουθήσουν τά ;  προτάσεις του.

Γνωρίζομε·; ήδη πόσον ήπατήθη εί; τού ; υπολογι

σμού;. Τό τρίτον τούτων τώ ν προσόόων ήτο μόνον 

έν το ϊ; βιβλίοι; καί δέν ήδύνατο ποτέ νά είσπραχθή. 

Ο Εμο; εύρεν εισόδημα 400 χ. Ρεαλ. Αν ήθελε ν’  ά- 

ναβιβάσνι αύτό, έχρεώστει νά μ.ετριάση πρό πάντων 

τά ; απαιτήσει; αύτού. Τέλο;_βεβαιόνει, ότι έκοπίασε 

πολύ νά φθάση τά  401, 548 Ρεάλ.

Κ α τά  τήν ακρίβειαν τού μ.άρτυρος τούτου δυνά- 

μεθα νά λάβω μ. εν ώ ; βεβαίου; αύτού; τού; αριθμού;, 

οίτινε; σχηματίζουν τήν βάσιν διά τό 'ε ξή ;. Κ α τά  

τά  τρία έτη τή ; διοικήσει·); τού Λορεδανού τό  εί- 

σόδηαα ήτο '

1708 500,194

1709 493,311

1710 500,501 ί>εάλ.

Τό περιπλέον υπέρ τά  ποσά τού Εμου εξηγείται 

εύκολου;, καθότι ή καλλιέργεια, τό  δέκατου καί τό 

ένοίκιον τώ ν διηνεκών έμ.φυτεύσεων καθημέραν ηϋξα- 

νον. Διά τού; τελευταίους χρόνου; μ.ά; λείπουν άκρι- 

βέστεραι πληροφορία’., άλλά δέν δυνάμεθα ν’  άμφι- 

βάλλωμ.εν, ό τι τό  εισόδημα έμ.ελλε ν’  αύξήση, καθό

σον όλαι αί σχέσεις τή ; χώρα; τακτικώς έβελτιούντο.

Εκ τούτου τού ποσού έδαπανώντο εί; τό  εσωτε

ρικόν 250 γ . ί’ εαλίων τα κ τικ ώ ; καί 30 έκτακτου;, 

εί; μισθόν στρατού, έπισκευήν φρουρίων καί λ.οιπά.

Είναι άπάτη νά νομ.ίζωμ.εν ό τι τό  περισσεύον £- 

στέλλετο εί; Ενετίαν. I I  διοίκησι; όλων τώ ν  ύπεο- 

θαλασσίουν χουρών τή ; δημοκρατίας ήτον εί; στενήν 

σχέσιν μετά τού ταμείου τού στόλου καί ό στόλαρ

χο; έξήσκει άμεσον έπιρροήν έπί τή ; δωικήσεου;. Μέ

χρι τού Γριμάνου έλάμβανε συνεχώς ή διοίκησι; τή ; 

ΙΙελοποννήσου έπιχορηγήσεις ές αύτού τού ταμ.είου, 

τώρα δέ έπέστρεφε πάλιν εί; αύτό τό  περίσσευμα (1 ).

Δέν δύναται νά Οεουρηθή τούτο ώ ; άποκτουμένη 

εί; τήν Ενετίαν ωφέλεια διά τή;χρήσεου; τή ; χώρα;.
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(2 ) Ό  Λορεδανό; όμιλε" περί των οικονομιών αότοϋ καί 
προσθέτει· Col qual risparmio e eoll'aumento sopradclto mi si 
facilito il modo di somministrar Γ avanzo nel qual avevo tro- 
vato 11 presidii e la cavalleria, corrispondcr alf armata piü deli’ 
assegnamento, e lasciar al successoro piü di reali 2im. Βλέπο- 

μεν ότι βεν εστελλέ τ ι  ε ί; Ένετίαν.



Ο στόλος υπερασπίζετο τήν Πελοπόννησον καί έκα- 

Οάριζε τήν θάλασσαν από τώ ν  πειρατών.

Έ μ π όρ ιον .

Βεβαίως ύπηρχον περιστάσεις, καθ’ ά ; τό  συμφέ

ρον τή : μητροπόλεως δεν συνεφώνει εντελώς πρός τό 

συμφέρον τής επαρχίας.

Τό έμπόριαν τή ; Πελοποννήσου ήτο μέχρι τούδε 

πολύ ευτελές. Ανταλλαγή υπήρχε μετά τώ ν  γειτο- 

νευουσών τουρκικών επαρχιών μεταξύ Μεσσηνίας καί 

Βαρβαρία;, Μονεμβασία; καί Αλεξανδρεία; (Α ϊγυπτ.), 

Ναυπλία; καί Αρχιπελάγους καί όλίγον μεταξύ Α -  

χαΐα; καί τώ ν  Ιονίων νήσων.

Ευκόλως νομίζει τ ι ;  ό τι δ σύνδεσμος μετά τή ; Ε- 

νετίας, κυρίως σημαντική; εί; τό  έμπόριον, έμελλε 

νά έμ.ψυχώση τό  τή ; Πελοποννήσου, ή τ ι; προσέφερε 

πολλά καί αξιόλογα προϊόντα, έριον, βαμβάκιον, με 

τάξην, δημητριακά, έλαιον, σταφίόα, έκ τώ ν οποίων 

η τελευταία μακράν τή ; πληθύο; καί τελειότητος, 

τήν οποίαν άπέκτησε μετά ταΰτα , παρίσταται ¡/.ό

νον μεταξύ άλλων— δέρματα (κορδοβάμε), κηρόν καί 

λ. ΤΙ δεν περιεμένετο έκ τοιαύτη; άφθονου παρα

γω γή ; καί τής ευτυχούς θέσεω; τη ; χώρα; Οπό 

προσεκτικήν καί έπιτηδείαν διοίκησιν ;

Εδώ εντούτοις συνεκρούετο τό  συμ.φέρον καί ή 

βελτίωσι; τή ; χώρα; πρός τά ;  έξεις καί τά ; προλή

ψεις τώ ν  Ενετών.

I I  Ενετία μετεχειρίζετο τά ; κατακτήσει; κατά τά 

αξιώματα τή ; παλ.αιδ; περί άποικιών πολιτική;, δηλ. 

όσον έδύνατο έζήτει νά συγκέντρωση τό  έμπόριον 

εΐ; τήν μητρόπολιν, ώστε δ·. αυτή; νά ένεργήται μετά 

•τού λοιπού κόσμου.

Είναι φανερόν, ό τι άν τού το  τό  σύστημα είσηγά- 

γετο  άμεσως έν Πελοποννήσω, άπ’ άρχή; τό  έμπόριον 

έξουδενοϋτο.
Τούτο εγινε γνωστόν, καί κατά τήν διάρκειαν τού 

πολέυ.ου άπέβη ό περιορισμό; τοσούτον ανεκτέλε

σ το ;, ώ στε έδόθη άδεια.

Η φύσι; τή ; άδεια; δ'εν άφινε νά στερεωθή τό  έμ- 

πόοιον, διότι έκαστο; έφοβεϊτο τήν άνάκλησιν. Ε- 

βοήθησεν έν τούτο ι; καί όλοι οί άρμοσταί έζήτησαν 

επιμένω; τήν διατήρησιν αύτή;. «  1ί κυρία πη·γή τή ; 

»  ευπορία;, λέγει 5 Γριμάνης, είναι τό  έμπόριον καί 

»  μόνη ή ελευθερία καί ή ασφάλεια προβιβάζουν αυτό' 

»  ή τελευταία ήρτηται έκ τή ;  κατά θάλασσαν ά- 

»  κωλυσία;, ή δε πρώτη έκ τή ; πανταχόθεν άνεμ- 

»  ποδίστου κυκλοφορίας τή ; μεταλλαγής. Τά τέλη 

»  τή ; εισαγωγής καί εξαγωγή ; προσφέρουν πολύ 

»  άνώτερον όφελος τή ; δεσμεύσεως τή ; συγκοινω- 

»  νία; διά τή ; μητροπόλεως. 8

Η  προσοχή διευθύνετο εΐ; εύκόλυνσιν τή ; συγκοι

νωνίας τή ; θαλάσση;, εΐ; περιορισμόν τή ; είσαγω-
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γή ; καί έμψύχωσιν τή ; βιομηχανίας. Ολα όμως ή- 

σαν πρώται άπόπειραι.

Επί Γριμάνου έζήτησεν ό Ροβελλη;, άρχαϊο; συν- 

ταγμ.ατάρχη;, νά διοργανίση ταχυδρομεία εσωτερικά, 

τά  όποια διά τώ ν  νήσων νά συνδέωνται μετά τή ; 

μητροπόλεως, ώκοδόμησεν ένΝαιΛρλίω, Κορίνθω καί 

αλλαχού καταστήματα  καί όπωσούν έβαλλεν εΐ; έρ- 

γον τήν έπιχείρησιν' κατά  δυστυχίαν όμως άπέθανε 

πρό τή ; ένάρξεως. Η  βουλή καί οί Αρμοσταί έφρόν- 

τισαν καί περί τούτου (1 ).

0  κύριος σκοπό; ήτο νά προάξουν τήν καλλιέρ

γειαν τή ; άμπέλου, τήν όποιαν εύρον έδώ μάλλον, 

παρά εΐ; άλλα τουρκικά μέρη παρημελημένην.

Καταρχά; εΐσήχθησαν κλήματα έκ Γαλλία ; καί 

Ιταλίας, μετά ταύτα  δέ έκ τώ ν  νήσων τού Αρχιπε

λάγους καί τής ίίπείρου. Ανάξιον έφαίνετο εΐ; τού; 

Ενετούς, έχοντας πρόσφορον διά τήν άμπελοφυτείαν 

γην, ν’ αγοράζουν έξωθεν τόν οίνον (2 ). Κ α τά  πρώ

τον έφρόντισαν νά γίνουν νέαι φυτειαι καί ήδη ό Ε- 

μος εύρεν αύτάς τόσον προκεχωρημένας, ώστε έν ό- 

λ ίγω  έμελλον νά δώσουν πέραν τή ; άνάγκη; (3 ). Πα 

ρήλθεν έν τούτο ι; καιρός έως ότου τουλάχιστον οι 

ξένοι, οί έλθόντε; μετά τού στόλου εΐ; Ναύπλιο ν 

καί τώ ν στρατευμάτων, νά συνηθίσουν τόν εγχώριον 

οίνον. Διά νά έμ.ψυχώσουν τήν καλλιέργειαν καί χρή- 

σιν τού έντοπίου, έπέβαλλον βαρύ τέλος εισαγωγή; 

έπί ξένων οίνων. Είναι οφθαλμοφανές ό τι έντεύθεν 

έγεννήθη ή μεγάλη παραγωγή τή ; σταφίδος, ή τι; έ- 

χρημάτισε μετά ταύτα  τόσον επωφελή; (4 ).

Δ Ω Ρ  Α.

(1) Informazione lasciala do Grlmarn al suecessore lUoslo. 
L'ecmo. Scnato, conosciuto il mollo scrvlzio che era per rilrar- 
senc, commando fossero eslese le diligcnze lulle per rinvcnlro 
persona capace di dar incaminamenlo all' effello. Τό τα-χυορο- 
μεΤον έξτ,κολούθησε τουλάχιστον έν Κορινβιρ.

(2 ) Πρό πάντων ό Γραδένιγος έπιμένει. Per mio rlveren- 
tissimo parère crederei punlo saluiare da rifflellersi per la dis- 
posilione degli ordini, acciô fossero molliplicate Ic vili, menlre 
per lal mancanza concorremlovi della Francia, regno di Napoli, 
Sicilia cl Arcipelago molli haslimenli con vini, li vendono a 
prezzi rigorosi ed asportano dall' armalc e dalle piazze in paesi 
slranieri somme rilcvanli. Τό πεοίον τοΰ Νησιού συσταίνει ΰ 

Γραΐένιγο; διά ρίζιον.
(3) Emo. 1)ορο l'acquisto si è dilatata la co'.tura delle vili a 

segno che fra pocciii anni ne fornirà ollre il bisoguo.
(4) 0  Bcaujour tableau du comnrÉrcc de la Grèce 1. p. 20S. 

δίδει διεξοδικήν περιγραφήν τής καλλιέργεια; του κλήματο; 
και τη ; σταφυλή;. Διϊσχυρίζεται οτι κατά τό ετο; 1580 με- 
ττ,χΟη έκ Νά-ou εί; τήν Πελοπόννησον. Δέν δύναμαι ν’ αν
τιτείνω, διότι δέν φανερόνει πόΟεν εξάγει τά; ερεύνα;. ΤοΟτο
είναι βέβαιον έν τούτοι;, δτι έτε είσήλΟον οΐ Ένετο'ι, ή άμ- 
πελοφυτεία ήτον εΐ; λυπτ,ράν κατάστασιν καί ή σταφί; άνα- 
φέρεται πολύ έν παρόδιο. ’Ολίγον έξοδεύεται τό προϊόν τού
το el; τήν μεστ,μβρίαν καί μεταφέρεται εις τήν "Αρκτον, εί;
τήν ’Αγγλίαν καί Γερμανίαν. Ή  ζήτησι; έγινε σημαντική
κατά τόν 18 αίωνα- καί τότε ώφελήθη ό Τούρκο; έκ τή;
άαπελοσιυτεία;, τήν όποιαν είσήγαγεν ό Ενετό;.

Καί τεχνουργίαν έσκέφθησαν νά είσάξουν εΐ; τήν 

Πελοπόννησον. I I  πρώτη σκέψι; ήτο πάντοτε νά έ- 

φοδιάσουν τού ; κατοίκου; εί; έκπλήρωσιν τώ ν  ιδίων 

αναγκών, άλλά ένωρί; συνέλαβον καί υψηλότερα σχέ

δια. Ο Γριμάνης έτρεφε τήν έλ,πίδα δι’  άνεγέρσεως 

καταστημάτων έν Πελοποννήσω νά έναντιωθή εις 

τήν παρακμήν, καθ ί,ν ευρίσκετο ή μεταλλαγή μετά 

τή ; Ανατολή; ώ ; πρό; τά  προϊόντα τή ; Ενετίας. ’£- 

σκέφθη ό τι έν Κωνσταντινουπόλει προετιμώντο τά  

μ ετα ξω τά  υφάσματα τή ; Χίου, ένώ ή μέτα ξα  ήτο 

τή ; Πελοποννήσου καί εντεύθεν μετεκομίζετ*? έκ 

τούτου συνεπερανεν ό τι ήδύναντο νά οΐκοιοποιηθούν 

τήν παραγωγήν κατορθόνοντες έν Πελοποννήσω υφά

σματα απαράλλακτα πρό; έκεϊνα τή ;  Χίου καί τό τε  

ήδύναντο νά τά  πωλ,ήσουν άναντιόρήτω; εΐ; μικρο- 

τέραν τιμήν. Οΰ μόνον έκαμε περί τούτου πρότασιν 

εί; τήν Βουλ,ήν, άλλά καί εί; προύχοντά τινα  τή ; 

Πελοποννήσου, όστι; μ.ετέβη δι’ ολίγους μήνα; εί; 

τήν Χίον, έδωκε τήν εντολήν νά φέρη τέσσαρα; τε -  

χνίτας εί; Μεθώνην, ΰπεσχέθη δέ νά προικοδοτήσει 

αυτού; άκίνητα κτήματα ( I ). — ό  Γριμ.άνη; άνεχώ- 

ρησε, πριν ένεργηθή τό σχέδιον.— Ολίγον μ.ετά ταύτα  

ευρισκομεν έντούτοι; νέου; κατοίκου; έκ τή ; Χίου έν 

Μεθώνη, συστήσαντα; μεταξουργεία.

Η το  μ.όλα ταύτα  ακόμη μακράν τού νά λάβουν 

πλήρη πρόοδον αύται αί δοκιμαί. Τά τεχνουργεΐα τή ; 

Ενετία; ένωρί; έδειξαν ζηλοτυπίαν κα τ’ έκείνων τής 
Πελ.οποννήσου καί έόόΟη διαταγ-ή νά φέρεται έκ τών 

εγχωρίων προϊόντων τουλάχιστον τό  έλαιον εί; τήν 

μητρόπολιν καί έκίϊ νά πωλήταΓ εΐσήχθησαν δέ καί 

άλλοι περιορισμ,οί τού έμ,πορίου.

Εξ αιτίας τούτου οί άγγλοι καί γάλλοι έμποροι, 

οίτινε; έμελλον νά έλθουν εί; τήν Πελοπόννησον, εύ- 

ρίσκοντε; ό ,τι ήθελον επίσης καί έν τα ΐ ;  τούρκικο«; 

επαρχίαι;, όπου ήσαν όλιγώτεραι στενοχωρίαι, έ- 

στοάφησαν εκεϊ καί οί κάτοικοι έστερήθησαν τής έ- 

ξοδεύσεως, τήν όποιαν ή συγκοινωνία μ.ετά τής Ε

νετία ; δέν ήδύνατο ν’  άντικαταστήση.

Η  δυσαρέσκεια ηύξανε καί διότι έν Ενετία εδέ— 

χοντο τό  χρυσούν νόμισμα (τζεκίνιον) εί; ολιγωτέραν 

τιμήν παρά έν Ανατολή.

Λίαν ζωηρώς υπέβαλον περί τούτου παρατηρήσει; 

ο; Αρμοσταί, πλήν ούτε τό  σύστημα ήδυνήθη έντε- 

5,ώ; /ά ένεργηθή, ούτε τ ’  ατοπήματα, όσα έντεύθεν 

προέκυπτον, έθεραπεύθησαν.

Π Α Ν

(1) Conosciulo 11 gran bene che potria rllrarscnc, non 
mancal di promoverlo, ma con circonspclta avvcrlcnza, avendo 
con uno di quei primati cb'ebbe permissione di trasfcrlrsi per 
qualcbe mesi a Scio, concerlato elle qualro di qnei maslri in 
lal arle sfilasscro ad uno ad uno senz* osservazione per traspor
tar ¡1 domicilio in Modon con certczza d’essere in conveniente 
maniera proveduli di beui.

Εν τοιαύτη μετεώρω θέσει ητο τό  έμπόριον καθ’ 

ολ,ον τό  διάστημα τή ; ενετική; διοικήσεως.

Κοινότητες.

Οι Ενετοί δέν ήδύναντο ν’  άποφύγουν τήν έααρμ.0- 

γήν τώ ν  ιδίων θεσμ-ών έν Πελοποννήσω, ώ ;  άπαντώ- 
μ.εν τωόντι.

Κδυσχεραίνετο έντεύθεν το  πρόβλημα, καθότι δέν 

προέκειτο πλέον μ,όνον νά μ.εταχειρισΟοϋν έπιτηδείω; 

τήν Πελοπόννησον, άλλά ταύτοχρόνω;, άν κατωρ- 

θούτο ό τοιούτο; σκοπός διά θεσμών τής Ενετία;, 

ένώ τό  αποτέλεσμα αυτών ήγνοεϊτο έπί τώ ν  κατοί

κων καί τή ; χώρα;.

Τήν άρίστην εχων πρόθεσιν ό Μωρωζίνη; άμέσω; 

μ.ετά τήν κατάκτησιν έσχημ.άτισε διοργανισμού; πό

λεων, όπως ητο σύνηθε; έν άλλαις επαρχίαι; τή ; Ε

νετία ;, καί έν πάση κυριευόμενη πόλ.ει συνεκρότησε 

συνέδριον πρό; έκλογήν άρχών, καί διορισμόν ΰπαλ.- 

λήλων, άπολαμ.βάνον σημαντικά προνόμια ( I).

Ηδύνατο ν’  άμφισβητηθή, άν ήτο κατάλληλον τό 

μέτρον τούτο, καθότι διαφέρει νά προστατευθούν κε- 

κτημ.ένα δικαιώματα καί νά δημιουργηθοΰν προνόμια.

Επί τώ ν  προνομιούχων παρατηροϋμεν εύθύ; τήν 

κλίσιν πρό; καταδυνάστευσιν συμπολιτών, καί κώ- 

λυσιν τή ; άναπτύξεω;. Οΰτω έχρημάτισαν έπιτήδειοι 

νά οίκειοποιηθούν ώφελ.ε'α; κατά τήν διανομ.ήν τοΰ 

έδάφου;, διά τώ ν  όποιων μετά ταύ τα  πολ.ύ αυστη

ροί; μετεχειρίσθησαν τούς κατά παράκλ.ησιν κατό

χου; τή ; γή ;, ώ στε οί Αρμ.οσταί είχον έπ’ αυτών α

τενές βλέμμ.α.

Επίση; έγεννήθη παράδοξο; άμιλλα μ.εταξύ τώ ν 

χωρίων. Εκαστος έζήτει νά είναι δημοκρατία ολό

κληρος καί πά; πύργο;, πασα κώμ.η έζή τει έξαιρετικά 

δικαιώμ.ατα. Πολλά προσέφερον χρήματα, ώ σ τε  νά 

έχουν έντος τώ ν  τειχών εύγενή Ενετόν, άλλά μ.ετά 

ταύτα  δέν είχον νά πληρώσουν (2 ).

Μόλι; έπαυσαν αυτά; τά ; αταξίας οί Ενετοί, άπο- 

φασίζοντε; νά μή χορηγώνται εις κώμην δικαιώμ-ατα 

πόλεως, καί αμέσως έγεννήθη νέα άταξία έκ τή ; 

πρώτης.
OÍ κάτοικοι τώ ν χωρίων ένεγράφοντο εί; τά ; πό

λεις, οΐκειοποιούμενοι τά  δικαιώματα τώ ν πολιτών, 

μολονότι έκτο; είχον κατοικίαν. Ηθελεν είναι τούτο 

παράλογον, άν τό  δικαίωμα τού πολ,ίτου δέν άπήλ-

(1 ) Ό  Γριμάνη; προέτεινε περιορισμού; όλων τούτων 
τίίιν προνομίων καί επεμψεν έγγραφον περί τούτου εί; Έ -  
νετίαν, τό όποιον οεν εΐοον.

(2) Emo. Pocbe furono le communitli nel principio insli- 
luite dal sermo. Morosini; ma entrando fácilmente ncgli uo- 
mini o piu ebe in tullí nci Greci la tcnlazlone di sollevarsi so- 
pra gil altri, ogni caslello quasi, ogni térra trovó mezzi per e- 
rigersi in república, tullo consecrando alia propria ambizione i 
pochi e rozzi abitanli.
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λ α ττε  προσωπικών βαρών, οχληρών εις τον χωρικόν, 

οίον τής σταθμ.εύσεως του τακτικού στρατού. Ο Γρι- 

μ.άνη; προσδιώρισεν άνά δεκαοκτώ οικογένειας νά 

χορηγούν τροφήν Ενός στρατιώτου.

Διά ν’  άποφύγουν κυρίως αυτήν τήν άγγάρευσιν, ή 

γωνίζοντο τοσούτον ν’  αποκτήσουν τά  προνόμια τής 

πόλεως, καί δσον ηΰξανεν 6 αριθμός τώ ν  προνομιού

χων, τόσον επαχθέστερα έγινε το ή άγγάρευσις κατά 

φυσικόν λόγον.

Μόνοι έμενον οί ενδεέστατοι καί κατεσυντρίβοντο 

Εξ ολοκλήρου ( I ).

Δικαίως είς άνδρα, οποίος ητον ο Εμ.ος, έφαίνετο 

ανυπόφορος ή κατάχρησις. Λιέταξεν απολύτως νά φέ

ρουν όλοι χωρίς έξαίρεσιν τήν άγγάρευσιν καθόσον εί- 

χον κατοικίαν εκτός τώ ν  πόλεων' καί ή Βουλή είχε 

συλ,λάβει τήν άπόφασιν νά καθυποβάλλ.η συγχρόνως 

καί τους κατοίκους τούτων.

Λ? πόλεις έπέμενον είς τά  οικεία προνόμια, τά  ο

ποία δεν ήδύναντο πλέον ν’  αφαιρεθούν, άφού εδόθη- 

σαν, καί εκαμ.ναν τήν παρατήρησιν, ότι δεν εύρίσκοντο 

είς τήν Οέσιν τώ ν  προσελθόντων έξω  κατοίκων, οϊ- 

τινες ένεγράφησαν μετά τήν διάταξιν τής άγγαρεύ- 

σεως καί επομένως δεν ήδύναντο πλέον νά ελευθε

ρωθούν.

Ó Λορεδανός ένόμισε τολμ.ηρόν νά καταργηθή 

προνόμιον καί έκ δευτέρου επεμψεν είς Ενετίαν τά ; 

παρατηρήσεις τώ ν πόλεων.

Ε ξ εναντία; έπαυσε παρευθύς τήν εγγραφήν καί 

έζήτει νά καταστήση είς τού ; χωρικούς τό  βάοος έ- 

λαφρότερον, μάλιστα τούς άπήλλαξε τής υποχρειό- 

σεο»ς νά χορηγούν άχυρα καί ξύλα καύσιμα. Τώρα 

τουλάχιστον ήσαν περιωρισμένα τά  προνόμια, προσ- 

ό'.ωρισμένον τό  ποσόν τώ ν  πόλεων, καί μ.όνοι οί 

πραγματικώς πολ.ίται μέτοχοι δικαιωμάτων αστι

κών καί, αν έν γένει δ διοργανισμός τώ ν  κοινοτήτων 

προσέφερε πολιτικόν όφελος, ήδύνατο τόιρα νά χορη- 
γήση αυτό άνευ γενική; βλάβη:.

Διαχείρισή τής δικαιοσύνης.

Περίεργον είναι πώ ; διαμιά; άνεπτύχθη αστική 

υπεροψία μετά τόν τουρκικόν ζυγόν, όστι; ίσως επέ

τρεπε προσωπικήν υπεροχήν, άλλά δεν άνεγνώριζε 

βαθμ.οό; καί πολιτικά; διαφοράς. Τήν αυτήν παρί- 

στανον άντίθεσιν αί βιαιότητες τή ; τουρκικής δια- 

χειρίσεω; τή ; δικαιοσύνης, άγνοούσης πάσαν διαδι

κασίαν, καί δ νέος διοργανισμ.ός, δστις διήγειρε πα- 

ρευθύ; άπίστευτον πάθος διά δίκας καί δικαστικά; 
διενέξεις.

Είναι άληθέ; ό τι τό  σύστημα τής Ενετία; πολύ

(1) Emo. L' aggravio, con la copia al sommo eslcsa dei ag- 
gregaii alla cilladinanza, era caduto sopra pocbi e qncsti affatto 
impoleuti, onde dÎTcnnc anche intolerabilc.

r.

συνετέλει εί; τούτο. Οί εύγενεΐς, επιτετραμμένοι τήν 

διαχείρισιν τή ς  δικαιοσύνης, εννοούσαν όλίγον. 1Ϊ 

Βουλή τώ ν δέκα άπητει νά φέρουν μεθ’ Εαυτών γραμ- 

μ.ατεί; έχοντας γνώσεις καί καλήν διαγωγήν' άλλά 

έν γένει ήρχοντο μόνοι καί έδέχοντο τόν πρώτον 

τυχόντα (1 ).

Οί δυστυχεί; Ελληνες περιέπεσαν εί; χείρα; τού

τω ν τώ ν  γραμματέων καί τώ ν μικρών δικηγόρων, 

ο'ίτινε; ώσεπιτοπλείστον ήρχοντο διά τώ ν ίονίων νή

σων,^ ήσαν δε άμφότεροι λίαν παραπλήσιοι καί μ.ή 

δυνάμενοι αλλού νά προοδεύσουν, κατέφευγον Εδώ ή 

διά έγκλημά τι. Οί δικηγόροι άνεθέρμαινον παλαιά; 

απαιτήσεις, εφερον σοφίσματα καί συνεπλεκον τούς 

αμαθείς είς δίκας, τά ; δ ποια; δ γραμματεύς παρέ- 

τεινε κατ’ αρέσκειαν (2 ).

Α λλά  καί οί Ελληνες ήκολούθουν ευχαρίστως αυ

τήν τήν αταξίαν. Ψίλόνεικον έθνος, λέγει δ Εμ.ος, έν 

τή  έκδικήσει άνηλεες, καί άκάματον εί; έρεσχέλους 

προφάσεις. Ολα περιεπλέκοντο εί; πικρά; καί αδιε

ξόδου; έριδομαχία;.

Τό αποτέλεσμα ήτο πολύ φυσικόν. Οί πλουσιώ- 

τεροι, οϊτινε; είχον νά έξοδεύσουν περισσότερα, συ

νήθως έκέρδαινον τήν δίκην καί μ.ή φοβούμενοι τ ι ,  ά- 

φινον εί; τά  πάθη καί εί; τήν έκδίκησιν τόν χαλινόν, 

ώ στε αί καταπιέσεις ηύξανον σημαντικά.

Οί Ενετοί έζήτουν νά παύσουν αυτά τά  ατοπή

ματα, άλλά κατά τόν τρόπον τω ν ήτο πολύ δύσκο- 

λον. Ανάγκη υπήρχε νόμων καί ανθρώπων καλής 

προαιρέσεως.

Είς τά ; λ.οιπά; έπαρχία; υπήρχαν Οέσμια καί αί 

προγενέστερα·, αποφάσεις έχρησίμευον ω ;  κανών είς 

τάς νέας. Είς τήν Πελοπόννησον ούτε Οέσμ.ια ούτε 

Εμπειρία υπήρχαν.
Κατέγιναν νά είσάξουν Οέσμια καί νά υποβάλλουν 

τήν Εκλογήν τώ ν  κατωτέρων ύπαλλ,ήλων εϊ; τινας ό

ρου; έγγυωμένους τήν ευθύτητα, πράγμα τόσον 

σπουδαίον διά πάσαν κυβέρνησιν, όσον εκ τής δια

γωγής τώ ν υπαλλήλων ήρτηται ή δυσαρέσκεια ή ή 

ευχάριστησις τώ ν  υπηκόων (3 ). Πριν όμ.ως έκτελε- 

σθή τούτο, τό  παν Εκρέματο έκ τού γενικού Λρμ,ο

(1) Córner. Vedo ad ogni modo do’ represantauli comparir 
alia carica o sonzo ministro o con rdinistro lollo dalle isole, eho 
poi ponendosi a spnloggiarc li addercnli e loro traffichi causa i’ 
danno o la monnoraziono de’  suddilti.

(2) Grimani. Fomcnlnvano i foreslieri indiscreli o gli isolani 
accorli i liligi o cavilli, e approffilandosi csorhitantcmcntc dolí’ 
ignoranza de’ popoli o protraendo ad arle Tespedizioni o invilu- 
pandole in maniera che lalvolla pin rilevavano le spese che l’im- 
porlar dclla causa.

(3) Córner. Fu parto della sovrana sapienza il decreto d' as
tringiré i roinistri a ginrar le canccllcrie e dar le piezzarie so- 
lite, rhc rimaso applaudilo da ogni genere di persone, conside
randos· qncslo per Túnico freno ail' e3torsioni che vcuivano 
praticato.

στού. ύ  Γριμ.άνη; διηγείται πόσον έκοπίασε περιη

γούμενο; τά ; έπαρχία;, πόσον ή μέραν καί νύκτα ή- 

κουεν έκθέσεις, άπεφάσιζε καί έτιμ-ωρούσε, καί πόσον 

ήθελ.εν είναι εί; τους υπηκόου; έπιθυμητόν, άνευ τή ; 

διεξοδικότητο; τώ ν  γραφέων καί δικηγόρων, καί ίδίω; 

διά τά ; μυστικά; δαπάνα;, άίτινε; δεν έχουν όνομα, 

άλλ.ά είναι αί βαρύτεραι, νά τελειόνουν τά ;  υποθέ

σει; ( I). Ούτω ήκολούθησαν καί οί διάδοχοι αυτού 

καί κατά τού ; τελευταίου; χρόνου; δεν εύρίσκομεν 

πλέον τω όντι τά  παράπονα. Εντούτοις τά  ατοπή

ματα  διήρκεσαν βεβαίως είσέτι, καθότι είχον Ανάγ

κην άλλη; θεραπεία; ή τή ; δοθείση;.

Γενική ασφάλεια.

Επιεικώς έρωτώμεν έπί τοιούτων περιστάσεων, άν 

οί Ενετοί επέτυχαν νά κρατούν καθαρούς τούς δρό

μου; καί νά προστατεύουν είσέτι τήν ιδιοκτησίαν, 

τήν όποιαν έδημιούργησαν.

I I  φύσι; τώ ν  πραγμάτων συνεπέφερεν ώ στε κα

παρχής υπήρχε μεγάλη δυσκολία. Μετανάσται παν

τός είδους κατέλαβαν οδούς, έλήστευον τοός διαβά- 

τας καί ήρπαζον ιδιωτικήν καί δημόσιον περιουσίαν. 

Ολόκληροι συμμορίαι, Ρουμελιώται, Πελοποννήσιοι, 

λειποτάκται τού στόλου καί τού στρατού, συνήλθαν 

καί άντεστάθησαν εί; τήν δημόσιον δύναμιν. Οτε 

διωργάνισαν τού; αγροφύλακα; (ΐιΐβί<1αηί), ένεκα τής 

γενικής έλλείψεω; πάσης ασφαλείας, οί φύλακες μ.ε- 

τείρχοντο αυτοί οί ίδιοι βιαιότητα; (2 ).

Ο Γριμ.άνη; εύρε μ.όνον μέσον έναντίον τοσαύτης 

α τα ξία ; τήν μ ετά «τών χωρίων συνεννόησιν.

Λυτά  υπεχρεώθησαν νά διατηρούν τό  ίδιον έδαφος 

καθαρόν κακούργων καί νά συμμερίζωνται καί άπο- 

ζημ.ιόνουν τήν έξ αυτών βλάβην. Είς τόν Αρμοστήν 

έδωκαν έγγύησιν καί μετεχειρίσθησαν τά  διανεμη- 

Οέντα όπλ.α, διά νά Ενωθούν υπό ένα αρχηγόν κατά 

τώ ν φαυλοβίων (ιικ ιΙνϊνοηΠ ). όπου έπρόκειτο νά 

φυλάξουν δεινά; θέσεις καί διά τό  μ.ή ασφαλές πε

ριβόητου;, έλαμ,βάνετο τέλος παρά τώ ν  διαβατών (3 ).

Π Α Ν ί

(1) Grimani. lo non lio mancato di trasferirmi in lutte le par
tí u terminar uu eosi lungo giru anche nci rigori del verno senza 
riguardo ad incommodi o patimcnli, etc.

(2) Grimani. Rare volte fu formato un ladro che non fosse 
montano.
.  (3 ) Ό  Γριμάντ,ς αναφέρει μίαν περίπτωσιν μετ’ ιδιαιτέ
ρα; εύχαριατήσεω; καί διεξοδικότητο?. A l pnsso di Macri- 
plai in Messeuia, clT i  conliuuatomentc frei|ucntalo perché apro 
la commuuicazioue a lutte f  altre provincic. cd altretanto peri- 
coloso perché s’ csteude in hosco con angustí c difficili sentieri, 
come sotlo Turchi crano i villaggi couligui lenuti di guardarlo e 
col tocco di tamliuro avvertir le persone qnando 1c slradc eran 
■nsidiale, per ¡I che godevano T esenzioni oltrc quanto gli era 
permesso riscuolcrc da ogni passageroiio con la voluntaria offerla 
de’ villaggi circonvicini c col vincolo dcllc piezzarie lio loro iu- 
giunto Tincarico di' cnslodir il passo medesimo in numero di 
sin olíanla c piu ancora se il bisogno lo riccrcassc, senza pero

Διά νά Εξάλειψη του ; ληστά ; άνίχνευσεν δ Γριμά- 

νη; τ ά  μέσα, τ ά  δποία άλ.λοτε μ.ετεχειρίσθη δ Πά

πας ΣΙςτος κατά τώ ν  κακούργων. Τού; διηρεσε με- 

ταςύ τω ν , συνεχώρησε τους μετανοοΰντας, έθεσε τ ι 

μήν έπί τής- κεφαλής τώ ν  σκλ.ηρογνωμ,όνων καί κα- 

τεπεισε όιά καλή; συνεννοήσεως μετά τώ ν  πλησίον 

τουρκικών αρχηγών νά ματαίωση τήν φυγήν εί; τό 

τουρκικόν έδαφος. Επέτυχε πρός τούτοι; νά παύση 

τά ;  μεγάλα; ληστεία;, πραττομένας αναφανδόν.

Μεταγενεστέρων εύρίσκομεν πολυ είρηνικωτέραν 

καί άποχρώντω; ασφαλή κατάστασιν. 0  Λορεδανό; 

νομίζει ότι αρκεί νά δειχθή αυστηρός είς τάς παρεμ- 

πιπτούσα; περιστάσεις καί δίδει παράδειγμα τής αυ

στηρότητα; ταύτης.

Οί χωρικοί ϊσαρίου, Βόστα; καί Γουσχωρίου, έγ- 

καυχώμενοι εί; τήν δύσβατον Οέσιν τώ ν  χωρίων έπί 

τώ ν  ορέων, κατελήστευον καί κατέσφαττον έν Μεσ

σηνία' οέδεν ώφέλησεν, ό τι έστερήθησαν τώ ν  κορυ

φαίων, οθεν δ Λορεδανό; άπεφάσισε τήν έκτόπισιν 

είς τό  πεδίον τή ; Καρυταίνη; δίδων τόσον έδαφος, 

όσον είχον έπί τώ ν  όρέων, καί έτοποθέτησε πλησίον 

τάγμ.α λογχοφόρων ποός φύλαξιν.

Εν γένει Εγινε τόση ησυχία, οιστε πάλιν άποκατε- 

στάθησαν οί αγροφύλακες (ιικ'ϊιίαηί) καί αυτή ή προ- 

φύλαξι; ήριει Εντελώς.
ό  Σαγρέδος βεβαιόνει ο τι διώκησεν εν άκρα ησυ

χία καί δεν εύρεν άφορμ,ήν νά έφαρμ.όση Εκτάκτου; 

ποινάς.

Μανιάται.

Εδώ είναι ήδη τόπο; νά δμιλήσωμ.εν περί Μανια

τώ ν, οΐτινε; πολ.λάκι; έθε<ορήθησαν ώ ; λησταί καί 

έν γένει καθίστανον περί Εαυτούς ξηράν καί θάλασ

σαν Επικινδύνους.

Δεν θέλ.ω νά Ερευνήσω τήν προγενεστέραν ιστορίαν 

καί τήν λακωνικήν καταγωγήν τω ν διά τόσων μ,ετα- 

βολών τή ; παγκοσμίου τύχης' καί ύπό τούς ύθωμ.α- 

νούς αυτούς, είς τού ; δποίου; πολύν χρόνον κατά  συ

νέχειαν έπλήροναν χαοάτζι, έστάθησαν ικανοί νά 

διατηρήσουν Εσωτερικήν τινα  ανεξαρτησίαν.

Κ α τά  πρώτον περί τήν αρχήν τού ις-’ · αίώνο; εύ- 

ρίσκομ.εν αυτού; άπολαμ-βάνοντας αληθή ανεξαρτη

σίαν.
Τότε οτε οί ΛΙαυροβουνιώται, οί Κλεμ.εντινοί καί 

τόσα άλλα έθνάρια σλαβική; καί αλβανική; κατα

γωγής άπεσπάσθησαν άπό τή ; Εξουσία; ¿Οωμανών 

Σαντζακβέϊδων καί Τιμαρλ.ί, ήκολούθησεν τό  αυτό 

παράδειγμα καί οί Μανιάται.

Ω Ρ Α .  7

averie accordala esenzionc imaginabilc, ma la sola mcrcede di 
duc gazctle per ogn’  uno a carallo e quatlro per ogni uomo; con 
chè si è assienrato il transito e rimessa la liberta del comercio 
senza aggravio alenno di Yra. Sé.



Επαυσαν του τέσ τι νά πληρώνουν τό  χαράτζι, συ

νέδεσαν μυστικά; σχέσεις μ.ετά τώ ν  Ευρωπαϊκών δυ- 

νάυ.εων καί απέκτησαν όπλα. Λ ;  λέγει Ενετό; τ ι ;  

πλοίαρχος, κατά τό  ετο ; 1615 ήρίθμουν περίπου 

(5000 άνδοα; ικανού; νά φέρουν όπλα' αυτό; βεβαιό- 

νει ότι 5000 έξ αυτών είχον ξίφη και πυροβόλα, 

χίλιοι δέ τό ξα  (1 ).

Τό τε  ώ ; καί μετά ταύτα  δέν είχον γενικόν αρχη

γόν, ύπηρχον όμως τινέ; κορυφαίοι ύπερέχοντε; καί 

η Μάνη είχεν ήδη σχέσεις μετά τή ; Ευρώπης. Ενε

το ί καί Ισπανοί συνηγωνίζοντο νά τους κερδήσουν 

καί άντενήργουν, άλλ’ ούδεί; τούτων ήτον εΐ; κατά- 

στασιν νά πράξη τ ι  υπέρ τώ ν  Μανιατών.

Ποσάκι; οί Μανιάται έπολέμησαν περί ζω ή ; κατά 

Οθωμανών! ποτέ μεν νικτ,ταί, ποτέ δε νικώμενοϋ, 

πάντοτε η σαν έν έπαναστάσει. Κ α τά  τόν 1 70ν αι

ώνα εύρίσκομεν αυτού; άνηλεεΐ; πειρατά;' οϋαί εί; 

τό  σκάφος, τό  προσεγγίζον τά  παράλια αυτών' καί 

αυτοί οί καλόγηροι, μονάζοντε; έν το ΐ; σπηλαίοι; 

τή ; παραλία; ή τώ ν  υψηλών βουνών, ώδήγουν εί; αρ

παγήν. Λαμβάνουν άπόφχσιν έπί τέλους σπουδαίαν 

οί όΟωμ.ανοί έναντίον αυτών καί ανεγείρουν φρούρια 

πρό τή ; χώρα;, ένώ δέ ετοιμ.άζονταινά μεταναστεύ

σουν μέρο; τώ ν Μανιατών, πάλιν επέρχονται συν- 

δυασμοί, οίτινε; χορηγούν κρείττονα ευκαιρίαν' ή 

μακρά διάρκεια τού κρητικοϋ πολέμου, οςτι; έπησχό- 

λει όλου; μακράν τού ; κατοικοϋντα; τήν Ελλάδα Ó- 

Οωμ.ανούς, ήτον ευτυχία διά τούς Μανιάτας καί, ώς 

είόαμεν, είχον μ.έρος εί; τ ά ;  πρώ τα ; νίκα; τώ ν  Ενε

τώ ν έν Πελοποννήσω.

Τούτο έδιδεν εί; τού ; Μανιάτας έλευθερωτέραν 

καί άνεξαρτητοτέραν θέσιν απέναντι τώ ν Ενετών. Η- 

σαν έλεύθεροι φόρων, όσους έφερεν ή λοιπή χώρα, καί 

αυτών τώ ν δεκάτων καί έν γένει έπλήροναν μ.ικρόν 

ποσόν, τό  όποϊον ώνόμαζαν Μακτού, ώς άναγνώρισιν 

τή ; κυριαρχίας. Τήν εξουσίαν τώ ν Ενετών αρμοστών 

άνεγνώριζον καθόσον μόνον ήρεσεν εί; αυτού; (* ).

(1) Kclazione di Antonio Cíuvrano, capilano dellc galcre di 
guardia ali' isola di Corfú 1615. 18 Marzo (Archivio Venelo) 
Βιοαιόνει ότι ελ.αβον τά  οπλα— ricevuio da pochi anni in 
qua parle dalle galere di ponente —  parle cómprale da clti gli 
ha cómprale da Veuezia. 1612 ήλθε μέ ισπανικήν εντολήν ό 
Βαλοοβϊνο; δέ Μόντε και έφερεν εί; αυτού; χρήματα- μετο- 
λίγον ά ί—πότη; ’Ιάκωβο;, ό'στι; Ιμεινεν όλίγον χρόνον έν 
Οίτύλιρ καί ϋπεσχέΟη τήν άνέγερσιν φρουρίου εί; ϊνα τών 
λιμένων αϋτ&ν, κατόπιν δέ ήλΟεν ό Κιουοράνο;, οστι; έ'- 
δωκε νά εννοήσουν ότι οί Ισπανοί έρχονται μετά κολακευ
τικών λόγων, άλλά μετά ταδτα θέλουν κυβερνήσει διά σκλη
ρά; καί βαρέα; πράςεω;, τού; συνεβούλευσε δέ ώ ; εκφράζεται 
μ »¡rere quieti per non irritare il gran Signore alia loro ruina. 
'Ό τ ι ol Μανιάται έβοήθησαν τού; 'Ενετού; κατά τό 1570 
προσβαλλόντα; τό Κάστρον τή ; Μάνης (ώ ; λέγει ό Μάνσο;. 
Sparta III. 1 |. (4 2 ) ό Παρούτη; δέν αναφέρει.

(2) Molino. Posscdono in figura apparcnle il genio feroce e 
dcilito ali' armi, ina in cssenza mi fu pormesso disccrncrli rer-
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όδιοίκησι; τώ ν  Ενετών ύπέφερεν έκ τούτου τ ι .ά ; 

δυσαρέσκεια;. Πρώτον διότι καί οί γείτονες άπήτουν 

τά  προνόμια καί ό Γριμάνης έκοπίασε πολύ νά έκ- 

βιάση τήν πληρωμήν τού δεκάτου έκ τώ ν πέριξ χω

ρίων Μαντίνας, Σέλινα, ϊανίτζα , τά  όποια τω όντι 

είχον λάβει τ ά  όπλα μ.ετά τών,Μ ανιατών, μ.άλ’.στα 

ύπεχρεώθη, ν’  άπαλλάξη αυτού; πάσης άλλης χορηγν.- 

σεως καί τό  δέκατον μ.ετηλλάχθη άμ.έσω; εί; έγγειον 

εισφοράν πληρονομένην εις χρήματα, αλλέως δέν συγ- 

κατένευον ποτέ οί προύχοντες.

Τό δεύτερον καί κύριον όμως ήτον, ό τ ι οί Ενετοί 

πολλάκις έν Μάνη δέν εύρισκον ύπακοήν. Οί Μα νιά

τα.’. δεν έπραττον μόνον ληστείας έκτος τή ; ιδία; πε- 

ριφερείας, άλλά καί πρό; άλλήλου; κατά συνέχειαν 

έμ.άχοντο. Ησαν διηρημένοι εί; φατρίας, ολόκλη

ρα. γένη κατεστράφησαν καί έξωλοθρεύθησαν χωρία, 

καί οί Ενετοί δέν είχον δύναμιν νά διαχειρισθούν τό 

δίκαιον καί τήν δικαιοσύνην έντός αυτής τής έλευθέ- 

ρας φυλής. Οί προσκαλούμενοι δέν ένεφανίζοντο, ή 

οί καταδικαζόμενοι εις έξορίαν ουδέποτε έφευγον έκ 

τής χώρας καί ή αδυναμία τώ ν  νόμων ήρέθιζεν εις 

νέας βιαιοπραγίας.

Οί Ενετοί δέν άπεφάσιζον τήν χρήσιν τής βίας, κα

θότι οί Μανιάται είχον πολλάς έκδουλ.εύσεις καί ή 

έκβασις έντός τώ ν  βουνών ήτον άμ.φίβυλ.ος. Ενόμιζον 

ό τι ήδύναντο νά έπιτύχουν όλα δι’  έπιτηδειότητος 

καί συνετής μεγαλοψυχίας.

Μ εταξύ τής άγριας συγκρούσεω; τώ ν  φατριών ό 

Γριμάνης παρενέβη καί είναι άξιοπερίεργον νά μ.άθω- 

μ.εν παρ’ αυτού, τ ί  επραξεν. «  ΗΚαβον θέσιν, λέγει, 

» ήτις έ ζ ενός μέρους άνήγγελλε παράβλεψιν, έξ άλ- 

» λου αυστηρότητα καί ταυτοχρόνους περιεστοιχί- 

»  σθην μεθ’ όλης τής λαμ-πρότητος τοΰ άξιώμ.ατος. 

»  Ανευ άντιστάσεως ήλθον πρός άπάντησιν έκ τώ ν  

»  μυστικωτέρων κρυψανών. Δέν μ.’  έφάνη αρμόδιον 

»  νά τιμωρήσω πολλούς, διότι πραγματικώ; ήσαν 

»  όλοι έπίσης ένοχοι' μέ ήρκει νά κατευνάσω τάς δι- 

»  χονοίας, νά πείσω αυτούς ν αποδώσουν αμοιβαίου; 

»  ό ,τι ήρπαζον άπ’  άλλήλων καί νά έπιστρέψουν τήν 

»  λαφυραγωγίαν, τήν όποιαν έπραςαν έπί γαλλικού 

" πλοίου πρό ολίγου. Διά μεγάλων εγγυήσεων έξη-

Ω Ρ  Α.

satl nclla rapaciti o continúalo rapinc, coprcndosi col mauló 
della bravura per soggellar in mcnlila guisa i piü vili al limore 
e rilraer dalla codardia il divísalo vaniaggio- dovendo peró a- 
ver luoco quella veritá, ebe é madre dcll fallo, diré che a mi
sara dclle premnte li Irovai seinpre promi c disposli verso la 
carica, che debolmente sostenevo ; onde per la pralica conces- 
sami da lunga esperienza suppono fermamente, che la fedeltú 
loro in qualilb de’ suddilli della Sta Vra si eslenda, a quella 
misura che seco porla I' inlorcssc che li circonda, nú mulcranno 
opinionc, quando vedano la siluazionc loro non mai capacc per 
cambiar aspetll. —  Grimani. Piú d' ogn’ allra provincia trovat 
in iscompiglio la Maina, cb' indómita sin sollo Turcbi potería 
dirsi cmancipata dall' ubidienza di Vra Sta.
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»  σφαλίσθην περί τή ; περαιτέρω υπακοή; αυτών, καί 

»  ούτω ό τόπο;, όστι; ή το καταρχά; ό άνησυχώτε- 

» ρο;, εγεινεν έν συντόμω δ ήσυχώτερο; όλων.»

Ο Λορεδανό; είχεν άλλην δυσκολίαν μ ε τ ’αύτών. I I  

πληρωμή τή ; πρό; άναγνώρισιν ποσότητος είχε δια

κοπή πολλάκι;, έντούτοι; πάντοτε είχε χώραν. Επί 

τέλου; τινέ; προεστώτε; άνεκάλυψαν, ώ ; ένόμιζαν, 

ό τι τό προνόμιον, τό  όποϊον Ιδωκεν εί; αυτού; ό Μω- 

ρωζίνη;, άπήλλαττεν αυτούς πάση; χορηγήσεως, επο

μένως καί αυτής. Ολοι οι κορυφαίοι τώ ν κοινοτήτων 

κατεπείσθησαν ευκόλως καί άπεοάσισαν νά μή εξακο

λουθήσουν πλέον. 0  Αορεδανός έγνώρισεν, ό τι δέν ή- 

δύνατο νά λάβηάλλο μέτρον, είμή τής πραότητος καί 

συμβιβαστικόν ( I ) .  Βεβαιόνει, ό τ ι μόνον διά φιλικών 

καί επιτηδείων τρόπων καί κυρίως διά τώ ν  συμπα

θειών τού Νικολάου Μέλι, άρμοστού τής επαρχίας, 

κατώρθωσε τόν σκοπόν. Είναι τω όντι πολύ, ό τι έπέ- 

ιτυχεν. Οί Μανιάται έπείσθησαν περί τής αδίκου άπαι- 

τήσεως αυτών, καί έζήτησαν συγχώρησιν, έπλήρω- 

σαν δέ τά  κα.Ουστερούμενα, καί υπεχρεώθησαν διά 

|τό έξης. Τό έγγραφον περί τούτου, υπογεγραμμένου 

υπό τώ ν προεστώτων, κα,τετέΟη εις τό  ταμεϊον τής 

Λακωνίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
— οοο—

Mémoires pour servir ιΊ l’histoire do mon lemps par i l .  Gui
zot. Paris 1S61 tom. inte. "lltot- υπομνήματα πρό; χρήσιν 
τή; συγχρόνου ιστορία; ύπότοΟ Κ . Γιζώτου. Παρίσιοι 1861 

τόμ. Δ.

Τών πολυτιμ.οτάτων τούτων αποκαλύψεων έξε- 

δόθη πρό τίνος καί ό τέταρτος τόμος, περιλαμβάνων 

τόν πολιτικόν βίον τού έξόχου αυτού συγγραφέως 

από τού 1832 μέχρι τού 1840 έτους. Κ α ί έν αύτώ 

διακρίνονται, εις υπέρτερου ίσως μάλιστα βαθμ.όν, ό 

χαρακτήρ καί τ ά  προτερήματα τοΰ λόγου ά άπαν- 

τώ ντα ι εις πάντα τά  φιλολογικά έργα τού Κ . Γ ιζώ 

του, καί μ-άλιστα εις τούς τρεϊ; προηγούμενους τό 

μου; τώ ν  απομνημονευμάτων, φράσι; σύντονος καί 

συνεσφιγμένη, άπεικονίζουσα βαΟεϊαν φρένα καί εμ

βριθή, τέχνη, σαφήνεια καί χάρις περί τήν εκθεσιν 

εις τινα  μέρη μέχρι περιπαθείας χωρούσα, καί λόγος 

πολλάκις αποφθεγματικός, ίσχυράς πεποιθήσεις έμ- 

φαίνων, άς ένεπέδωσε μελέτη καί πεϊρα.

(1) Per reprimer la contumacia loro non era acccssibile la 
forza, protclti dalla situazione dcl pacso horrido cd alpestre con 
recessi impcnetrabili-. per il che mai essi hanno patila inliera 
soggezione di suddili in qualsisia cambiaincnto di dominio. Ho 
pero doruto servirmi di destre c soavi maniéré.

Λλλ ’ ό ,τι μάλλον τής φιλολογικής αξίας ενδιαφέ

ρει τόν σπουδαιολογούντα αναγνώστην, είναι ή ειλι

κρίνεια ή τι; έμφαίνεται καθ’ όλην τήν συγγραφήν 

περί τ ε  τήν έξιστόρησιν τώ ν  πράξεων τού πρωταγω- 

νιστού, καί περί τήν κατάδειξιν τώ ν  κινησάντων αύ- 

τάς έλατηρίων. Ε ί; τήν ευθύτητα τώ ν  ιδίων προθέ

σεων έρειδόμενο; ό ακέραιος πολιτικός άνήρ, άπαξιοϊ 

τ ά  τεχνάσματα πρός άπόκρυψιν καί τώ ν  εσχάτων 

μυχών τή ; εαυτού συνειδήσεως, ούδ αναμάρτητου θέ

λει νά παραστήση εαυτόν, ούδ’ ήρωα στω ϊκότη το ; καί 

αναλγησίας, άνώ-ερον πάντων τώ ν  άνθρωπίνων πα

θών. ο Γνωρίζω, λέγει που (ά ), τάς άδυναμία; τή ; 

ανθρώπινη; καρδία;, ουδέ τή ;  έμή; έςαιρουμένη;, 

ώ στε ν’  άρνηθώ ό τι αισθήματα φιλαυτία; δύναται 

ν’  άναμίγνυνται εί; τ ά ;  θεωρία; τα ύ τα ; τά ; περί δη

μοσίου συμ.φέροντο;. Η  ιδιοτέλεια έχει τήν έπιδε- 

ξιότη τα  νά παρεισδύη καί εί; τόν ειλικρινέστερου 

πατριωτισμόν. Καί δι’ αυτού; τού ; τιμ ίου; άνθρώ- 

πους ή πολιτική δεν είναι έργον αγίων, άλλ’ έχει υ

ποχρεώσει; καί σκοτεινά μέρη, ά εκών άκων πρέπει 

νά δέχηταί τ ι ;  καί νά ύποφέρη. Εξάπτει πάθη, καί 

χορηγεί άφορμάς συγκαταβάσεω; πρός ημάς αυτούς, 

περί ών ούδείς, νομίζω, άν άκριβώς έξετάση τ-ήν 

καρδίαν του μετά τήν δοκιμασίαν, θέλει είσθαι πε

πεισμένος ό τι εντελώς τού ; διέφυγεν. ό  μή άποφα- 

σ'.ζων νά φέρη άθορυβήτω; τό  βάρο; τώ ν  περιπλοκών 

καί τώ ν  άτελειών τούτων, α'ίτινε; έγκεινται εί; αυ

τόν τόν ευθύτερου πολιτικόν βίον, προτιμότερου θέ

λει πράξει περιοριζόμενος εί; βίον ιδιώτην καί εί; 

τήν καθαράν θεωρίαν. »

Τού; λόγους τούτου; άναφέρομεν, χωρίς νά Οέλω- 

μεν έντελώς καί νά τού ; έπικυρώσωμεν' διότι φρο- 

νούμεν ό τι ό πρό; υπηρεσίαν τή ν πατρίδας του εί; τό 

πολιτικόν στάδιον καταβαίνων, ού μόνον δέν πρέπει 

ν’ άλείφηται ώ ;  εί; παλαίστραν φιλοπρώτου ιδιοτέ

λεια;, άλλά μάλιστα  ν’  άγνίζη έπιμελώ; τή ν καρ

δίαν του, καί εί; τόν βωμόν τού δημοσίου συμ.φέρον

το ; νά καταθέτη ώ ; απαρχήν πάν ίδιον πάθος, πάσαν 

φιλαυτίαν, δυναμ-ένην καί έπ’ έλάχιστον νά παραγά- 

γη αύτόν εκτός τής όδού ?,ν τό  αληθές καθήκον τώ  

διαγράφει, έτοιμο; νά ύποστη τά ;  μέγιστα ; τώ ν  Ου

σιών, νά πίη τά  πικρότερα τώ ν  ποτηρίων, καί αύτή; 

άκόμη τής όπολήψεώς του τά  ράκη ν’  άφήση, άν εί

ναι ανάγκη, εί; τού; όνυχας τή ; άπατης, τή ; αχαρι

σ τία ; καί τώ ν  συκοφαντιών. Δέν νομ-ίζομεν ό τι ό 

οϋτω σκεπτόμενος πολιτικό; άνήρ έν θεωρία·.; μόνον 

πλανάται, ούδ’ υπολαμβάνομεν τον χαρακτήρα φέρ’ 

είπεϊν τού Αριστείδου έν τή  πολιτεία ώ ; επίνοιαν μ.υ- 

θιστοριογράφου.
Λλλ ’ ή γενναία αύτη τού Κ . Γ ιζώ του  εξομ,ολόγη-
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σι; καί αύτοκαταδίκη, είναι μάλιστα ή άπόδειξις 

Τ?,; περί τό  άντικείμενον τούτο λεπ τότη τα ; τη ; συν- 

ειδήσεώ; του, ή τ ι; καί πρό; τό  έλάχιστον τής πε- 

ριφιλαυτία; σόμ.πτωμ.α έξανίστατα ι καί θέλει ν α

πόθεση εί; βάοο; αυτού, είναι ή φουνή τή ;  αύστηρο- 

τά τη ; ειλικρίνειας, ή τ ι; αυξάνει τήν αξίαν καί κυροϊ 

τήν άμεροληψίαν τώ ν  λοιπών αυτή; μαρτυριών περί 

τ ε  εαυτού καί περί τώ ν  άλλων. Λν δέ θέλω μεν νά 

εχωμ.εν τό  άληθέ; μέτρον μέχρι; ού δ έςοχο; άνήρ ί- 

νέδωκεν έν τ ώ  πολίτικου του σταδίω  εί; ό ,τι όνομά- 

ζε ι τά ς ά δυτα ιιία ς τή ς  ύ/θρωπίχης κσριΗας, ά; ά- 

κούσωμεν μάλλον πώς άλλαχού έκφράζεται περί 

τή ;  ΰηροτιχότη τος, τή ; θεότητο; ταύτης, εί; ήν 

πλεϊστοι τώ ν  πολιτευομένων προσφέρουσι πολλάκι; 

εί; ολοκαύτωμα τά ; ίδια; αυτών πεποιθήσεις, καί 

ήν τινε; ίλάσκουσιν ή έξαγοράζουσι διά θυσία; τών 

τιμ ιωτέρων ηθικών θησαυρών. «  Τότε, έλεγεν άπαν- 

τώ ν  άπό τού βήματος εί; τό ν  όδιλον Βαρ £ώ (α), 

τό τ ε  ήμην δημοφιλή;. A Í χειροκροκροτήσει; τού 

πλήθους ήρχοντο τό τε  αυθόρμητοι πρό; έμέ, καί έ- 

χαιρον, μεγάλω; εχαιρον δι’  αύτά;, ωραίας καί γλυ- 

κυτάτας αισθανόμενο; συγκινήσεις. Αλλά παρητή- 

Οην, ναί, παρητήθην αύτών, διότι εΐδον ό τι ή δημοτι- 

κότης εκείνη ούδέ τά ;  ιδέας άσπάζεται ών ύπερμαχώ 

σήμερον, ούδέ τήν πολιτικήν παραδέχεται ήν άκο- 

λουθώ. Αλλ ’ ήξεύρω συγχρόνους ό τ ι υπάρχει καί 

άλλη δημοτικότη;, συνισταμένη εί; ήν έμπνέομεν 

Ιμπιστοσύνην πρό; τά  ηθικά καί κοινωνικά τού τό 

που συμφέροντα, πρό; τά  συμφέροντα έκεϊνα τά  κα

νονικά καί συντηρητικά, ά θεωρώ ώς τήν κρηπίδα 

τή ; κοινωνία;. Ταύτην τήν Ιμπιστοσύνην έθήρευσα, 

αντί τή ; άλλη; έπαγωγού εκείνη; καί θελκτική; 

δημοτικότητο; ήν έπίση; εγνώρισα ».

Οί λόγοι ούτοι εϊσίν εύγενεϊ; καί μεγάλοι, καί 

πρέπει έγκόλπιον νά τού ; έχη πά; πολιτικό; άνήρ 

άφορών εί; τήν ύπόληψιν τώ ν  συγχρόνων και εί; τήν 

τιμήν τώ ν  μεταγενεστέρων. Πρό; αύτών τήν στάθ

μην έκανόνιζε τήν πολιτικήν του διαγωγήν δ Κ. 

Γ ιζώ το ;, όσ τι; έπί τού χρονικού διαστήματος ό πε

ριλαμβάνει δ τέ τα ρ το ; ούτος τόμος, άπαξ μόνον έ- 

γένετο υπουργός τώ ν  Εκκλησιαστικών και τή ; δη- 

μ.οσία; έκπαιδεύσεως,προυθυπουργοϋντο; τού Μολέτου, 

άπό τή ; 6 Σεπτ. I 830 μέχρι τή ;  1 ο Απριλίου I 837, 

καί μετά ταύτα  κατά τό  1840, ύπό τό  υπουργείου 
τού Στρατάρχου Σούλτ έστάλη πρέσβυ; εί; Λονδίνου, 

καί το ι καθ’ όλον τόν μεταξύ καιρόν σπουδαίω; πάν

το τε  έπενεργών έπί τώ ν δημ-οσίων πραγμάτων διά 

τή ; θαυμαζομένης εύγλω ττία ; του καί τή ; επιόροή; 

του έν τή  Βουλή. Δ ιατί επί τοσοϋτον έστερήθη ή 

Γαλλία τή ; υπηρεσία; ενός τώ ν ίκανωτέρουν καί νου- 

νεχεστέρων άνδρών τ η ; ; Διά τόν λόγον 8ν αύτό; είπε'

1 0

διότι, προτιμών νά λέγη καί νά πράττη ούφελίμω; 

μάλλον ή κεχαρισμένω; πρό; τού ; πολλούς, ό ,τι κατ’ 

αύτόν έσωζε τήν πατρίδα του, ούχί ό ,τι εκολάκευε 

τά  ίσχύοντα κόμματα καί τού ; άρχηγού; αύτών, ά- 

πηλλοτριούτο μέν αύτά καί τά  διέθετε δυσμενώς, έγ- 

καταλιμπάνετο δέ καί ύπό τού βασιλέου;, ώ ;  στερού

μενο; τής τοιαύτης δημοτικότητο;, εί καί πρός ό

φελος αύτού τήν έθυσίαζε.

Μετά τόν θάνατον τού Κασιμίρ Περιέρου, δ Κ. 

Γ ιζώ τος, τώ ν  άρχών αύτού σταθερός όπαδός, έγένετο 

αύτό; πρωταθλητή; τού συστήματος τής άντιστά- 

σεως, καί τήν άσπίδα αύτού προέτεινεν άτρομήτω; 

καθ’ έκατέρου τώ ν  άκρων κομμάτων άτινα διηυ,φι- 

σβήτουν τόν θρόνον πρό; άλληλα, άγωνιζόμενα νά 

παρασύρωσιν αύτόν εί; τό  αντίθετον ρεΰμά τω ν, δι’8 

καί έφείλκυσεν εί; εαυτόν τήν δυσμένειαν τώ ν  τε  νο- 

μιμιμοφρόνων καί τώ ν  επαναστατικών ένταυτώ, ούδέ 

μ.ετά τού Βασιλέω; συμφωνών, ού άπεδοκίμαζε τά  

δειλά καί άσταθή βήματα. Α ί κυβερνήσει; πρέπει νά 

βλέπωσι καθαρώς τό  σημ.εΐον πρό; 8 θέλουσι νά βα- 

δίσωσι, καί νά χωρώσι πρός αύτό ούχί λοξοδρομού

σα! καί μικρά καί άνάξια τεχναζόμεναι, άλλ’ εύστα- 

θώς, άξιοπρεπώς καί άπαρεγκλίτως. «  Ούδέν ταπει

νοί καί εκθέτει τοσοϋτον τήν έςουσίαν, λέγει δ Κ. 

Γ ιζώ το ; (α ), ώ ; τό  νά ύποχωρή εί; τήν πορείαν της 

όταν δέν παραιτήται αύτής, καί νά νομίζη ό τ ι δύ- 

ναται νά μή έμμένη εί; τά ; υποσχέσεις τη ; άμα κρί- 

νη δύσκολου νά τάς έκπληροϊ, καί δυνατόν νά τά ;  

παραβαίνη. »  Δ ιότι άπέκρουε πάσαν ύποχώρησιν, έ- 

κηρύττετο ύπό τώ ν  δημοκρατών άπολυτόφριον' άλλ ’ 

επίση; έδΰνατο καί ύπό τώ ν  άπολυτοφρόνων νά κη- 

ρυχθή δημοκράτης, διότι καί κατά τώ ν έπεμ.βάσεων 

έκείνων ούχ ή ττον γενναίου; άνθίστατα. Ιίθελε τήν 

έπικράτησιν καί παγίωσιν τού συνταγματικού πολι

τεύματος, 3 ύπελάμβανεν ώ ; περιέχον τά ; ύπερτά- 

τα ;  έγγυήσει; εύημερία; εί; τήν Γαλλίαν, καί έπολέ- 

μει πάσαν απόπειραν ανατροπή;, όθεν δήποτε καί 

αν προήρχετο.

Διά τούτο καί πανταχόθεν ύπεβλέπετο, καί οί μεν 

καί οί δέ τόν άπέκρουον, ώ ; μή έντελώ ; συνταττό- 

μ.ενον μετ’  αύτών, καί δ Βασιλεύ; τόν ήμέλει, διότι 

άπεκρούετο ύπό τώ ν  λοιπών, καί ύπό πολλών παρεξ- 

ηγεΐτο, διότι μονομερούς έκρνίέτο. 0  θέλουν δι

καίου; νά κρίνη πολιτικόν άνδρα, πρέπει νά θεωρή αύ

τόν ούχί απολύτου; καί καθ’ εαυτόν, άλλ’ έν τ ώ  μέ

σω τώ ν  χρόνων, τώ ν  άνθρουπουν καί τώ ν  περιστάσεων 

ών ή άτμ-οσφαίρα τόν περιστοιχίζει, ώς δ ίδιος συγ- 

γραφεύ; άξιοι τούτο περί εαυτού διά τώ ν εξής (α). 

«  Οί θεαταί άγαπωσι νά κρίνωσι τ ά ;  πολιτικά; πρά

ξεις ύπό τά ; ιδία; αύτών γενικά; τ ε  καί σταθερά; ε

πόψεις, ούχί δέ κατά τά ;  περιστάσεις καί τόν ειδικόν

( ζ )  Σελ. 277. (ο ) Σελ. 208.
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σκοπόν πρό; 3ν τείνει δ πράττων' έξ ού πολλαί ά- 

πο^ρέουσι πλάναι καί πολλαί άδικίαι. »

Τήν αύτήν δέ γραμμήν τού σεβασμού πρό; τό  δί

καιον, καί τή ; άντιστάσεω ; πρό; τήν τυφλώττουσαν 

παραφοράν τώ ν  παθών, -?,ν έθεώρει σουτήριον ώ ; πρό; 

τήν έσωτερικήν πολιτικήν τής πατρίδος του, έπρέ- 

σβευε καί ώ ;  πρό; τά ; σχέσεις αύτής μ-ετά τώ ν  λοι

πών έθνών, καί έπεζήτει, πρός ιδιαίτερον όφελος τή ; 

Γαλλίας, καί πρός κοινόν τή ; Εύρώπης, τήν ειρήνην 

έν τή  ίσοέδοπία. « Παρήλθε, λέγει (α ), δ καιρός τώ ν 

μεγάλουν άναστατώσεων διά στρατιωτικών πραξικο- 

πημάτουν, καί κατά μ-όνων τώ ν  νικητών τήν βούλη- 

σιν. Ηδη μόλι; ή χείρ αύτών άφίσταται, καί τά  έρ

γα  τω ν  άποβαίνουσιν άκροσφαλέστατα έν τ ώ  άμα, 

ύπό δύω δυνάμεων προσβαλλόμενα, ών ή μέν είναι δ 

αγαθός, ή δέ δ πονηρό; δαίμ.ων τή ; ήμετέρα; έπο- 

χή;, τό  πνεύμα τού πολιτισμ,οϋ καί τό  πνεύμα τή ; 

έπαναστάσεου;' τό  μεν θέλον νά ίδρυση τό  δίκαιον έν 

τή  ειρήνη, τό  δέ τήν βίαν έπικαλούμενον πάντοτε, 

καί έπιδιώκον όπως δήποτε, δ τέ  μέν διά τή ;  άναρ- 

χίας, δτέ δέ διά τή ; τυραννία;, τήν ύπ’ αύτού άπο- 

καλουμ.ένην βασιλείαν τή ; καθαρά; δημοκρατίας. 

Μεταξύ τώ ν δύω τούτων πανσθενών πνευμάτων αί

ρεται σήμερον ή πάλη, ή τ ι; σείει έν τ ώ  παρόντι τήν 

Εύρώπην, καί θέλει κανονίσει τό  μέλλον αύτής. Εν 

ταύτη δέ τή  καταστάσει τή ;  ευρωπαϊκή; κοινωνίας, δ 

σεβασμ.ό; πρό; τό  εύρουπαϊκόν δημ,όσιον δίκαιον είναι 

διά πάσαν τακτικήν κυβέρνησιν απαραίτητον καθή

κον καί αναγκαία πρόνοια' έφ’ ημών ή φιλοδοξία, ή- 

τ ι ; ,  παραγνωρίσει τού δικαίου τούτου, καί πρό; μό

νην εύχαρίστησιν τώ ν έπιθυμιών της τα ρ ά ττε ι τόν 

κόσμον, είναι φιλοδοξία άφρων καί κακοποιός. »

«  όμολογώ , λέγει αλλαχού (β ), ό τι διά τ ε  τούς 

θεατά; καί διά τού ; ύποκριτάς ή πολιτική αϋτη (τού 

πρός τό  δίκαιον σεβασμ-οϋ) έχει ¿λιγουτερα θέλγητρα 

τή ;  τώ ν συνήθων μεγάλων άνδρών, καί ό τι δ απα

ξιών τά ; άπερισκέπτου; διαχύσεις καί τ ά ;  δημοφι

λείς άγυρτία; αύξάνει, διά τό  παρόν τούλάχιστον, 

τάς ήδη τοσοϋτον μεγάλα; δυσχερείας τή ; κυβερνή

σει»; τώ ν  έπικρατειών. Α λλ ’ όστι; έν τ ώ  κόσμου 

τούτου θέλει νά πράξη άσφαλές καί διαρκές τό  καλόν, 

πρέπει νά στηρίζηται μετ’  έλπίδο; έπί τού δικαίου, 

έπί τή ;  ελευθερίας καί έπί τού χρόνου. Αδτη  ή πεποί- 

^ησις ήν έξωτερικώ; τε  καί έσωτερικώς ή βάσι; τής 

ήμετέρα; διαγωγής, καί δέν λυπούμαι διά τούτο ού
δέ μετά τάς άποτυχίας ήμ.ών. »

Ο ; πρό; τήν έξωτερικήν δέ μάλιστα πολιτικήν 

τή ; Γαλλίας έπί τή ;  όρλεανική; βασιλεία; περιέχει 

δ τέ τα ρ το ; ούτο; τόμ ο ; μ.έρη σπουδαιότατα καί δι- 

δακτικω τα τα  διά τόν Ελληνα αναγνώστην, τ ’  άφο-

( * )  Σελ. 265.—  (β) Σελ. 12 
(6) Σελ. 118.

ρώντα τό  άνατολικόν Ιδίως ζήτημα, κινηθέν κατά τά  

1839, έπί τώ ν  ύποθέσεουν τή ;  Αίγύπτου. Η  μ.εγάλη 

σπουδαιότη; τώ ν ύποθέσεουν τή ; Ανατολή; ενυπήρχε 

καί τό τε  ώς καί πάντοτε εις τήν κατά τό  μάλλον ή 

ήττον συγκεκαΧυμμένην ίσως, άλλά πάντοτε βε- 

βκίαν πεποίθησιν τή ;  Εύρώπης, ό τι ή Τουρκία είναι 

ώριμο; εί; πτώσίν, ό τι καί ή έλαχίστη πνοή τώ ν 

συμβάντουν δύναται νά μεταβληθή δι’  αύτήν εί; κα

ταιγίδα, και νά τήν καταπόντιση.

«  Δέν ύπάρχει ήδη, λέγει δ Κ. Γ ιζώ το ; (α ), εί; 

τήν Οθωμανικήν έπικράτειαν ζήτημα τοπικόν καί 

μερικόν. Ούδεμία τού οικοδομήματος γωνία δύναται 

νά κλονισθή, ούδεί; λίθο; ν’ άποσπασθή έξ αύτού, 

χωρίς τό  οικοδόμημα δλόκληρον νά φανή καί νά εί

ναι αληθώς ετοιμόρροπου. Διάφοροι δύνανται νά ύ- 

πάρχωσι γνώμαι ιό; πρό; τήν έναπολειπομένην έτι 

δόσιν δυνάμεω; καί ζω ή ; εί; τόν μέγαν τούτον άσθε- 

νή' άλλ’ ούδεί; σπουδαίου; πιστεύει ό τ ι θέλει ποτέ 

ανακρούσει' δ δέ θάνατος αύτού, κατά τό  μάλλον ή 

η ττον προσεχής, κατά τό  μάλλον ή ή ττον φυσικός, 

είναι συμβάν μέλλον μεγάλην έπί τών'πραγμ.άτων 

νά έξασκήση επιρροήν, είναι προαίσθημα πάσαν τήν

Εύρώπην τα ρ ά τ το ν . ------------ Ούδόλως δέ δ ιστάζω

νά εϊπου, ό τι ώ ; ή αθεράπευτο; αρρώστια, ουτου καί 

ο αναπόφευκτο; θάνατο; τή ;  Τουρκία; ούδεμίαν επι

δέχεται άμφισβήτησιν, καί θέλει έπέλθει Οάττον ή 

βράδιον. Πάσα δ’  Ιμφρων πολιτική, είτε άρέσκεται 

είτε μ.ή εί; τό  συμ,βάν τούτο, πρέπει άπό τοϋδε νά 

μεριμνήση σπουδαίου; περί αύτοϋ. »

ϊδού τ ί, κατά  τήν μ.αρτυρίαν ένό; τώ ν  πρωτίστων 

λειτουργών αύτής, έφρόνει τό τε  ή Εύράυπη περί Τουρ

κία;. Α ;  τόν άκούσουμεν δέ καί περί τώ ν  διαθέσεων 

άς έκατέρα τώ ν δυνάμεουν Ιφερεν εί; τήν λύσιν τού 

μεγάλου τούτου ζητήματος, καθ’  8ν καιρόν οί ειλι

κρινέστεροι ή οί εύπιστότεροι μ-εταξύ ημών, εί; τάς 

διαφόρους δυνάμ.εις έκκεχυμένοι, περιεμένομεν, έκα

σ το ; κατά  τά ;  ιδία; συμπάθεια; ή πεποιθήσεις, παρά 

τής μέν ή παρά τή ; δέ, ό τι τά  λαμπρότερα ημών 

έθνικά όνειρα έκπληροϋσαι, καί προθύμ.ως, ίπποτικώς 

και άνιδιοτελώς έκ τή ; χειρός ημάς άγουσαι, θέλουσι 

μ.άς έγκαταστήσει εί; τήν κληρονομιάν τού έκπνέον- 

τ ο ;  άσθενοϋς, άφ’ού έβράχυνον τήν δι’  ημάς καν, καί, 

ώ ;  έφρονοΰμεν, καί δι’ αύτάς σχληράν άγωνίαν του.

«  Δύω, λέγει (β ), τώ ν δυνάμεουν, ή Α γγλ ία  καί ή 

Αύστρία, έφαίνοντο άμεριμνοΰσαι περί τού μέλλον

τος, καί μ.όνον φροντίζουσαι πώς νά προστατεύσωσι 

καί νά διατηρήσωσι τό  Οθωμανικόν κράτος, ώς ειχεν. 

Εξ έναντία; δ’  ή Ρωσσία παρηκολούθει κατά  βήμα 

τήν προίοϋσαν αύτοϋ παρακμήν, καί παρεσκευάζετο 

εί; τό  νά ώφεληθή έκ τής πτώσεου; αύτοϋ, χωρίς, 

(α) Σελ. 324.
(ο ) Σε).. 326.
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-ρολαμβάνύυσα ή έπιφέρουόα αυτήν ή ιδία, νά διε- 

ρεθίση τήν έκ προνοία; άντίστασιν τή ; Ευρώπης. 11 

δε Πρωσία ύπεβοήθει μετά περιεργεία; σχεδόν ¿δια

φόρου, ή μετά προθυμία; διαλειπούσης, τό  εργον τή ; 

συντηρήσεω; ή τό  εργον τή ; καταστροφής, έ τέ  μέν 

τής Ρωσσίας, ότέ δέ τή ; Αυστρία; καί τής Αγγλίας. »  

Η  δέ Γαλλία πώς προσεφέρετο έν τα ϊς περιστά- 

σεσι ταύταις, και πώς έσκέπτοντο οί έμ.βριθέστεροι 

αυτής άνδρες, καί μεταξύ αύτών εκείνος εί; δν έπί 

πολυν χρόνον μεγάλη μερίς ανθρώπων παρ ήρ.ϊν ά- 

πέβλεπε μετά προσδοκιών; Πώς έσκέπτετο καί 

πώς Επολιτεύετο ό βαθύς συντάκτης τώ ν παρόντων 

απομνημονευμάτων; 0  ΐόιος έξέφρασεν έν τή  συνε

δριάσει τή ; Βουλή; τήν 2 !ουλ. 1839 τό  έπί τού 

άντικειυ.ένου τούτου ίδιον αύτού φρόνημα, ουδό

λως έκτοτε άλλοιωθέν. ώς αύτό; προστίθησιν, άλλ’ 

αποτελούν είσέτι καί μέχρι τούδε τά ;  πεποιθήσεις 

αυτού, ώ ;  απετέλει αύτάς καί όταν έν τ ώ  μεταξύ 

χρόνω έκαθέσθη εί; τό  πηδάλιον τώ ν  Εξωτερικών σχέ

σεων, καί τής άνωτάτη; κυβερνήσεως τής Γαλλίας.

«  Αέν έχομεν, λέγει (α ), έπί πολυ νά ζητήσο»μεν 

τήν πολιτικήν ήτις πρέπει είς τήν Γαλλίαν, διότι 

πρό πολλού εύρίσκομεν αυτήν ετοίμην. Είναι πολί

τική πατροπαράδοτος, πολιτική προαιώνιος, είναι ή 

Εθνική ημών πολιτική. Συνίσταται δέ είς τήν συντή- 

ρησιν τής Ευρωπαϊκής ισορροπία; διά τή ; διατηρή- 

σεω; τού οθωμανικού κράτους, κατά τήν Οέσιν τώ ν 

χρόνων καί έν το ϊ; δρίοις τού δυνατού’ διότι ουτοι 

είσίν οί δύω νόμοι τή ; διοικήσει·»; τώ ν Επικρατειών.» 

«Ν ά  συντηρώμεν τό  οθωμανικόν κράτος όπως συντη- 

ρώμεν τήν ευρωπαϊκήν ίσοΕδοπίαν, καί όταν ή δύνα- 

μ ι; τώ ν  περιστάσεων φέρη άπόσπασιν μέρους τινός έξ 

αυτού, Επαρχίας τινός τού καταρδέοντος σώματος, 

νά συμπράττωμεν εί; τήν μετάπλασιν τής έπαρχία; 

τούτης εί; κράτος νέον καί ανεξάρτητον, ταττόμενον 

έν τή  οικογένεια τώ ν  Επικρατειών, καί μέλλον ποτέ 

νά χρησιμεύση εί; νέαν τής Ευρώπης ισορροπίαν, είς 

ισορροπίαν άντικαταστήσουσαν τήν παλαιάν, ής τά  

στοιχεία θέλουσιν Εκλ.ήψει’  ίδου ή άρμόζουσα τή  Γαλ

λία πολιτική, ή πολιτική ήν φυσικώς παρεδέχθη, καί 

εί; ήν καλώς, νομίζω, θέλει πράξει έμμένουσα (β). » 

Αέν λέγομεν ότι ή Γαλλία  δέν είχεν ανέκαθεν γεν

ναία; καί άριστα; προθέσεις περί τή ; Ελ,λάόος' ές Ε

ναντία ; μάλιστα, συμφώνω; πρό; αυτήν τούτην τήν 

αρχήν ή7 Εκθέτει 5 Κ. Γ ιζώ τος , κατά τά  1832 ήθέ- 

λησε νά πλάση τό  νέον κράτος πολυ εύρύτερον ή ό,τι 

άνέδειξεν αύτό μικρολόγω; ζηλότυπο;, ή ¿καίριος 

δειλή ή τώ ν  άλλων δυνάμεων διπλωματία. «  Οταν 

έπρόκειτο, λέγει ό Κ . Γ ιζώ τος  (γ ) ,  νά κυρώση ή Ευ

ρώπη τόν πρώτον διαμελισμόν τού δθωμανικού κρά

τους, συνιστώσα τό  βασίλειον τής Ελλάδος, είχομεν
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ζητήσει διά τήν νέαν Επικράτειαν εύρυτέραν περιφέ

ρειαν, ήθέλομεν νά τή  δώσωμεν την Θεσσαλίαν, τήν 

Κρήτην, καί καλλήτερα όρια. Α λλ ' ευρομεν ένιστα- 

μένην τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν, καί παρητήθημεν 

μέρους τού σκοπού [ημών, εύλόγιος θεωρήσαντε; ώς 

προύργιαιτέραν τήν σύστασιν τού νέου κράτους ή τήν 

έκτασιν αυτού, καί τήν γενικήν ήμών επιτυχίαν ή 

τήν μερικήν ταύτην ή τταν. »

Α λλ ’ οί αγαθοί ούτοι σκοποί τής Γαλλία ; ούδέν 

ησαν πλέον ή εφαρμογή αύτή; μόνη; τή ; πολιτικής 

ην Εκθέτει ό Κ . Γ ιζώ τος, τής στηριζομένης εί; δια- 

τήρησιν μέν τής Τουρκίας, είς άναγνώρισιν δε καί έγ- 

κατάστασιν εί; ανεξάρτητα κράτη τώ ν μερών αύτή;, 

όσα αύθοομήτως καί δι’ ιδίων δυνάμεων καί τελεσφό

ρων αγώνων κατώρθουν ν’  άποσπασθώσιν.

ίίς πρό; τήν Αγγλίαν δέ, όσα ό Κ. Γ ιζώ τος λέγει 

περί τή ; προσπάθειας αύτή; ύπέρ διατηρήσει·»; τή ; 

Τουρκίας, τούτων άπόδειξιν φέρει μεταξύ άλλων συν- 

διάλεξιν αύτού τού Λόρδου Παλμερστώνος μετά τού 

πρέσβεως τής Γαλλίας, Κ. Βουρκεναί, έν ή τώ  έλε- 

γεν' (α ) «  Ορμώμαι έκ τής άρχής ό τι ό σκοπός τή ; 

κοινής ήμών πολιτικής είναι ή συντήρησι; τού οθω

μανικού κράτους, ιός ή ή ττον  κακή έγγύησι; διά τήν 

συντήρησιν τής εύρωπαϊκής ισορροπίας. »

ίίς δέ πρός τήν Ρ6»σσίαν, πολυθρύλλητον είναι τό  

λόγιον τού Αύτοκράτορος Νικολάου πρός τόν Λόρδον 

Σάύμουρ, ό τι ουδέποτε θέλει ¿νεχθή τήν σύστασιν 

μεγάλ.ου χριστιανικού κράτους άντικαθιστώντος τό 

δθωμανικόν είς τάς πύλα; τή ;  Αύτοκρατορίας του.

Διά τούτων ούτε τάς μεγάλα; δυνάμεις νά διαβά- 

λωμεν πρός τήν Ελλάδα, ούτε τήν πρός αύτά; όφει- 

λομένην ευγνωμοσύνην αύτή; νά έλαττώσωμεν έχο

μεν κατά νούν. Αλλά μάρτυρας αύτοός τού ; πολ ιτι

κούς αύτών πρωτουργους Επικαλούμενοι, καί τάς α

ποδείξεις ας παρέχουσιν ήμϊν αί άποκαλ.ύψεις τού Κ. 

Γυζώτου καταθέτοτες, δέν νομίζομεν άτκοπον ού- 

δέ περιττόν, οσάκις παρουσιάζεται ή περίστασις, νά 

έπαναλαμβάνωμεν τήν είς τους λαούς καί του; πολι- 

τευομένους διδακτικωτάτην αλήθειαν, ό τι ή πολιτι

κή δέν είναι, ώ ; έκ τή ; φύσεώ; τη ;, αισθηματική, 

ο τι τ ά  έθνη, αύτά τά  γενναιοφρονέστερα, αύτά τά  ίπ- 

ποτικώτερα, σπάνιο»; πράττουσι τά  το ϊ; άλλοι; 

συμφέροντα, πλήν αν δέν άντιβαίνωσιν εί; τά  ίδια ε

αυτών, οί δέ λαοί οί έφιέμενοι τήν ιδίαν σωτηρίαν, 

ό τι ζη τού τι αύτήν κυρίως έν έαυτοϊ; καί δι’  εαυτών, 

παρά τώ ν  άλλων τόσα μόνον προσδοκούντες, όσα καί 

Εκείνους ώφελούσιν, ή καν εκείνους δέν βλάπτουσιν.

Εν ώ ήμεϊς (καί δέν λέγο» όσους ίδιοτελεΐ; έ ; ή

μών, όσου; υπό πρόσχημα δημοσίου συμφέροντος τό  

ίδιον συμφέρον Επιδιώκοντας, άλλά τους ειλικρινείς 

καί καλή τή  πίστει πατριωτικού;) έν ι·> ήμεϊς έστο-

(α) Αύτ. (6) Σελ. 330. (γ ) Σελ. 354, ( ι )  Σελ. 480.

χαζόμεθα πολλάκις τάς μεγάλα; τή ; Ευρώπης δυ

νάμεις πρός χάριν ήμών εί; άντίπαλα διαιρουμένας 

στρατόπεδα, καί μεγάλην καί βαθεΐαν ένομίζομεν 

ό τι έτεκταίνομεν πολιτικήν εί; τήν μ,έν ή τήν δέ αύ

τώ ν  διά τώ ν  Ενταύθα πρέσβεο»ν αύτών πρσσηλούμε- 

νοι, καί περιφυλαύτω; έσωρεύομεν Πήλιον έπί Οσσαν, 

φανταζόμ.ενοι ήμδ; αύτού; τόν άςωνα τώ ν  τού κό

σμου περιπετειών, καί τής άμάξη; τήν μυίαν, ίδου 

π ώ ; περί Ελλάδος έσκέπτοντο οί μεγάλοι τής γής, 

έδου τ ί  έγραφε τή  20 Μαΐου 1843 ό Κ. Γ ιζώ τος 

τ ώ  έν Πετροπόλει Επιτετραμμένο» τή ; Γαλλία ; Κ. 

’ Δ Ανδρέ περί Επιστολής τίνος τού κόμητος Νεσ- 

σελ.ρόδ, διακοινωθείσης αύτώ υπό τού έν Γαλλία 

ί’ ωσσικού πρέσβεως, Κ. Κισσελέφ. 11 Επιστολή αυ

τή  συμπεριλαν.βάνεται έν έτέρω τιν ί έργω τού συγ

γραφέα»; (α ), καί δέν θέλει άναμφιβόλως παραλειφθή 

¿πό τού Ε’. τόμου τώ ν άπομνημονευμάτων αύτοΰ.

«  Τό δεύτερον έγγραφον, έλεγεν δ Κ. Γ ιζώ τος τώ  

Κ. Δανδρέ, άναφέρεται είς της Ελλάδος τάς υποθέ

σεις. ύ  Κ. Νεσσελρόδ χαίρει διά τήν Επικρατούσαν 

μ,εταξό τώ ν  τριών αύλών σύμπνοιαν, Εγκρίνει Εντε

λώς τόν ήμέτερον τρόπον τού σκέπτεσθαι, καί μοί 

γνωστοποιεί τάς νέας οδηγίας άς απεύθυνε τώ  Κ. 

Κχτακάζη , παρχγγέλλων αύτώ νά συμπράττη Εντε

λώς μετά τώ ν δύω συναδέλφων του, καί νά Ενεργή 

κατά τάς διαταγάς τή ; έν Λονδινω συνόδου.

«  Εχάρην Επίσης καί Εγώ διά τήν Ομοφωνίαν τών 

αύλών, καί έξέφρασα τήν Επιθυμίαν μου οπω; ό Κ. 

Κχτακάζη ; συμορφωθή Εντελώς μ.εθ’ ών Ελάμβανεν 

άξιολ.όγων οδηγιών. Επιμείνατε περί τούτου παρά 

τώ  Κ. Νεσσελρόδ. Εν Αθήναι; περισσότερον ή πχν- 

ταχού ¿λλού αί προσωπικαί σχέσεις τώ ν  διπλωμα

τικών υπαλλήλων, ή μανία το»ν τού νά έχωσι προ- 

στατευομένους, ή εύκολ.ία μεθ ή ; παρασύρονται εί; 

τά  πάθη καί εί; τά ; Ιριδα; τώ ν  Εγχωρίων φατριών, 

παρεμόρφωσαν πολλάκις τήν πολιτικήν τώ ν  κυβερνή

σεων των, καί ηύξησαν το  κακόν 8 είχον τήν Εντολήν 

νά καταπολεμήσωσι. Δέν συμφέρει, φρονώ, ούτε εί; 

τήν Ρωσσίαν, ό»; ούδ’ εί; ημάς συμφέρει, ν’ άνατραπή 

ή Ελλά;, καί νά καταστή θέατρον άταξιών, οχληρών 

τό  πρώτον καί σπουδαιοτάτων Εν τέλει. Οπως δ’ ή 

κοινή Ενέργεια τώ ν  αντιπροσώπων ήμών η τελεσφό

ρος, αναπόφευκτου είναι ή κατά  πάσαν στιγμήν 

συμπεριφορά αύτών, αί ίδιο»τικαί τω ν συνδιαλέξεις 

μετά τώ ν  Ελλήνων οπαδών τω ν, νά συμφωνώσι μετά 

τή ; επισήμου συμπεριφοράς τω ν καί μετά τώ ν Επι

σήμων τω ν  λόγων. Ο ταν τρεϊ; μεγάλαι αύλαί όμο- 

λογώσιν ¿λλήλαις σπουδαίο»; ό τι έχουσι τήν αύ

τή,ν θέλησιν, δέν Εννοώ πώς δύνανται ν’ άποτυγχά-

(α ) * "Ο Βασιλεύ; Λουδοβίκο; Φίλιππος και ά Αύτοκρά- 
τωρ Νικόλαο; (1841-1843),· ύπό το3 Κ. Γιζώτου, έν τη 
Επιθεωρήσει τών δύω κόσμων, 1 Ίαννουαρίου, 1861.
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νωσιν εί; αύτή; τήν Εκπλήρωσιν, καί ν’  άποτρέπων- 

τα ι τού σκοπού τω ν , ή νά παρεμποδίζωνται έν τή 

πορεία τω ν υπό τώ ν  έξεων ή τώ ν  μανιών τώ ν  δευ- 

τερευόντων αύτών ΰπαλλήλ.ων. Καί ομο»; ούτος εί

ναι ό Εν ’Αθήναι; σκόπελος ήμών. Αύτόν καταγ

γέλλω  είς τό  Λονδΐνον, παρακαλών νά σταλώσι καί 
προς τον Κ. Λύονς α! αύτχί όόηγίαι ».

Ταύτα, νομίζω, θέλουσιν ¿ρκέσει όπως καταδεί- 

ξωσι πόσον σπουδαία μαθήματα πρακτικής πολιτι

κή; διά τε  κυβερνωμένους καί διά κυβερνώντας πε

ριέχει ή ιστορία, καί μάλιστα απομνημονεύματα τοι- 

αύτην εχοντα βαρύτητα καί διά την περιωπήν τού 

γράφοντο;, καί διά τήν σύνεσιν, παρρησίαν καί είλ.ι- 

κρίνειαν μεθ’  ή ; είσί γεγραμμένα.

Γ.
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(Έ κ  των τοΰ Alfred de Musset.)

—οοο—

A.

0  ιππότης Αεζαρσή;, αξιωματικός τού ιππικού, 

παρητήθη τής υπηρεσίας τό  1760 έτος' είδέκαί νέος 
καί πλούσιος, καί διά τούτο έχων τούς τρόπους νά 

συχνάζη είς τήν αύλήν, τοσούτον όμως έβαρύνθη καί 

τόν συνήθη βίοντου καί τούς Παρισιού;, ώστεάνεχώ- 

ρησεν εί; ώραίαν Εξοχήν. Αλλ ’ ή μ.οναξία τήν όποιαν 

κα τ άρχάς ήγάπ-ησεν ήρχισε νά τόν στενόχωρη' είδεν 

ό τι δέν ήτον εϋκολον νά λησμονήση διά μ.ιά; τά ; έξεις 

τή ;  νεότητο;. Καί δέν μ.ετενόησε μέν ό τι κατέλιπε 

τόν κόσμον, Επειδή όμως δέν έδύνατο ν’  ¿ποφ ασίση 

νά ζήση μ,όνος, ¿πεφάσισε νά έλθη εί; γάμον, άλλά 

νά εύρη, εί δυνατόν, σύζυγον άγαπώσαν ώς καί αυ

τός τήν ησυχίαν καί τόν άπράγμονα βίον. Δέν Ε- 

πεθύμει νά είναι ωραία ή σύζυγός του, άλλ.ά δέν τήν 

επεθύμει ούτε άσχημ.ον' τήν ήθελε μάλλον εύπαί- 

δευτον καί νοήμονα καί νά έχτρ όσον ένεστιν δλι- 

γόιτερον πνεύμα' πρό πάντων δέ τήν ήθελ.εν εύΟυμον 

καί ίλζράν, διότι Εδόξαζεν ό τι αί δύο αυται ιδιότη

τες ήσαν τά  πρώτα προτερήματα τή ; γυναικός.

Πλησίον τή ; Εξοχής του κατώκει έμπορός τις έ

χων θυγατέρα" καί Επειδή ήτον αύτεξούσιος, δέν Εμέ— 

τρησε την μεταξύ αύτού καί έμπορου άπόστασιν, 

άλλά τήν Εζήτησεν άπό τόν πατέρα της. Εννοείται 

ό τι ή αΐτησίς του έγένετο δεκτή.

Ποτέ γάμος δέν Ετελέσθη ύπό αίσιωτέρους οιωνούς. 

Καθόσον προέβαινεν ό καιρός, δ ιππότη; άνεκάλυπτε 

καί νέα προτερήματα τής γυναικός του καί άναλ- 

λοίωτον γλυκύτητα χαρακτήρας' άλ.λ.ά καί αύτή ύ-
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περηγάπησε τον σύζυγόν τη;· Δι’ αΰτόν μόνον Εζει, 
εις αυτόν μόνον έπεθύμει ν’ άρέσκνι, καί διά τούτο, 
ν. καί νέα, οϋ μόνον δέν ενθυμείτο τά ; διασκεδάσει; 
τή ; ήλικία; τη;, αλλά καί η,ϋχετο νά διέλθη όλον 
τον βίον τη ; οποί; καί τότε.

-ημειωτέον ότι δ βίο; ούτο; δέν ήτο πάντη μονή
ρη;, διότι ενίοτε μετέβχινον εί; τήν πόλιν, καί άλ

λοτε φίλοι έπεσκέπτοντο αυτού;. Ο ιππότη; εύχαρι- 
στείτο νά βλέπη συνεπώς καί τη ; γυναικός του τους 
συγγενείς, ώστε αύτη ένόμιζεν ότι δεν τού; άπεχω- 
ρίσθη ποτέ. Εΰρίσκετο ει; τά ; άγκάλα; καί τού πχ- 
τρό; καί τη; μητρός, καί άπέλχυεν ευτυχίας την δ- 
ποίαν σπανίως ή θεία πρόνοια χορηγεί εΐ; τού; αν
θρώπου;’ διότι σπανίως αί νέα: εΰτυχίαι δέν κατα- 
στρέφουσι τά ; αρχαιότερα;.

Καί δ Κ. Δεζαρσής είχε την αυτήν αγαθότητα 
καί γλυκύτητα’ τά  πάθη ομω; τη ; νεότητος καί ή 
πείρα τού κόσμου τ /jv δποίαν ειχεν αποκτήσει, έ- 
προξένουν αΰτώ ενίοτε μελαγχολίαν. II Ιουλία (ού- 

τω ; ώνομάζετο ή Κ. Δεζαρσή) εσίβετο θρησκευτικοί; 
τά ; ώρα; τη ; μελαγχολία; του’ ή καρδία του έλεγεν 
ότι δέν έπρεπε νά παραπονήται διά τά  μ.ικρά καί 
διαβατικά ταύτα νέφη, τά  δποία καταντώσι σημαν
τικά όταν τά  βλέπω μεν μέ προσοχήν, άποβαίνουσι 
δέ εΐ; καπνόν όταν τ ’ άφίνωμεν καί περώσιν.

I I  οικογένεια τη ; ιουλία; συνέκειτο ές αγαθών άν- 
θρώπων, έμπόρων πλουτισάντων διά τών ιδρώτων 
αυτών, τών όποιων τό γήρα; ήτον ούτως ειπείν ά- 
διάκοπο; Ιορτή. Ó ιππότη; ήγάπα πολύ την άνά- 
παυσιν ταύτη,ν, την δποίαν ήγόρασαν διά της εργα
σία;, καί συμμετείχε-/ ευχαρίστως αΰτη;. Ναι μέν οι 
τρόποι καί τά  ήθη των ή σαν όπωσούν διάφορα ¿κεί
νων εΐ; τά  δποία είχε συνειθίσει, άλλ’ ήρέσκετο εΐ; 
ταύτα ώ ; νέα’ ή Ιουλία είχε θειον άξιόλ.ογον, εϋθυ- 
μον καί φαιδρόν, σνομαζόμενον Γιρώ. Κατά πρώτον 
ούτο; υπήρξε τέκτων, μετά ταύτα δέ έγένετο βαθμη
δόν άρχιτέκτων, καί κατώρθωσεν εισόδημα οΰχί εΰ- 
καταφρόνητον. Ó θείο; ούτο; ήγάπα τήν οικίαν τού 

ιππότου, όστι; τόν ΰπεδέχετο πάντοτε ευχαριστώ;, 
άν καί ήρχετο ενίοτε σκονισμένος καί λασπωμένο;, 
διότι καίτοι ήλικιωμένο; καί πλούσιος όμως ένο- 
στιμ.εύετο πάντοτε νά άνκβαίνη εΐ; τά ; στέγα; καί 
νά μετρά μέ τόν πήχυν’ αφού δε Επινε δύο ή τρία 
ποτήρια καμπανίτου ήρχιζσ νά ρητορεύη, «  Είσαι 
ευτυχή;, έλεγε συνήθως εις τόν ιππότην, ανεψιέ μου, 
είσαι πλούσιος, νέος, έχει; καλήν γυναίκα, καί οι
κίαν καλά κατεσκευασμένην, τίποτε δέν σέ λείπει’ 
σέ λέγω καί πάλιν ότι είσαι ευτυχής. *

Ημέραν τινά ή Ιουλία, άφού δ θείός τη ; είπε τά 
ανωτέρω, κύψασα προ; τόν σύζυγόν τη ; ήρώτςσεν’ 

—  Αφού ακούει; αυτά χωρίς ν’ άποκριθή;, θά 
¿π?, ότι είναι αληθινά.
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Μετά τινα καιρόν ευρισκομένη μ.έ τόν σύζυγόν τη» 
εί; τινα λόφον, από τόν όποιον έφαίνετο όλη ή έξο
χή των, εκάθη,σεν εΐ; τήν χλόην καί είπε’

—  Προχθές δέν αντείπε; εις τόν θείόν μου’ νομί
ζει; λοιπόν ότι έχει δίκαιον ; είσαι τωόντι ευτυχής ;

—  Οσον ήμπορεΐ νά είναι ευτυχή; ένας άνθρου- 

πος, άπεκρίθη δ ιππότη;, καί δεν βλέπω τ ί  δύναται 
ν’ αΰξήση τήν ευτυχίαν μου.

—  Εγώ λοιπόν, έπανέλαβεν ή Ιουλία, έχω πε- 
ρισσοτέρα; επιθυμία; από σέ, διότι ήμπορώ νά σέ α
ναφέρω κάτι τό όποιον μάς λείπει, καί τού όποιου 
έχομεν αναπόφευκτου ανάγκην.

0  ιππότη; νομίσα; ότι έπρόκειτο δι’ ευτελές τ ι  
πράγμα, διά γυναικείαν άρεξιν, έπρότεινε πολλά; ει
κασία; μίαν μετά τήν άλλην, έν φ ή Ιουλία έξεκαρ- 
δίζετο γελώσα. Ούτω δέ άστειευόμ.ενοι έσηκώθησαν 
καί κατέβαινον τόν λόφον. Ô Κ. Δεζαρσής έτάχυνε 
τό βήμα καί Ενεκα τή ; κατωφερείας παρέσυρε καί 

τήν γυναίκα του. Αυτή όμως σταθεϊσα εστηρίχθη 
εΐ; τόν ώμον τού ιππότου καί είπε’

—  Πρόσεχε, φίλε μου, μή με βιάζνι; νά περιπα
τώ  τόσον γρήγορα. Πολλή,ν ώραν άνεζήτει; τ ί  ¿πε
θυμούν, τό  εχω επάνω μου.

Διά τών λόγων τούτων ένόει ή, ιουλία ότι επρό- 
κειτο νά γίνη μήτηρ.

Από τή; ήμέρας εκείνη; αί συνομιλίαι των περιε- 
στρέφοντο εΐ; τήν αυτήν ύπόθεσιν, δέν ώμ,ίλουν παρά 
διά τό  τέκνον των, διά τά ; φροντίδα; τά ; δποία; θά 
κατέβαλλον δι’  αυτό, διά τόν τρόπον δι’ ού θά τό 
άνέτρεφον καί διά τήν μέλλουσαν άποκατάστασίν 
του. 0  ιππότη; άπή,τησε νά προσέχω καλώ; ή σύ
ζυγό; του όπως προφυλάξη τόν θησαυρόν καί έδιπλα- 
σίασε τή,ν πρός αυτήν άγάπην του.

Οτε ήλθεν ή ώρα, νέα κόρη, τή,ν δποίαν ώνόμασαν 
Χαρίκλειαν, είδε τό φώς. Η δέ Ιουλία εναντίον τής 
κοινής συνήθειας καί παρά τ /j v  γνώμην αυτήν τών 
ιατρών ήθελησε νά τήν βυζάση μόνη,. Τόσον δέ εθαύ 
μαζε τό κάλλος τή ; θυγατρό; τη.;, ώστε κατ’ ού- 
δένα τρόπον δέν ήθελε νά χωρισθή άπ’  αυτήν. Καί 
τωόντι σπανίιυ; νεογνόν έχει χαρακτήρα; τόσον ευ
ρύθμου; καί τόσον ωραίου;’ οί οφθαλμοί του μ.άλιστα 
έρριπτον λάμψιν έκτακτον. Επειδή δέ ή Ιουλία, ά- 
νατραφεϊσα εΐ; μοναστήριον, ήτο πολλά ευλαβής, 
ότε έστ,κώθη από τήν κλίνη,ν υπήγε·/ εΐ; τήν έκκλητ* 
σίαν νά ευχαριστήσω τόν Θεόν.

Εν τοσούτω τό παιδίον ήρχιτε νά μεγαλώνη’ καθ’ 
όσον δέ ηύξανεν έβλεπον έκπεπληγμ-ένοι ότι έμενε 
πάντη άτάραχον’ έφαίνετο ότι κάνει; κρότο; δέν τό 
προσέβαλε, καί ήτον άναίσθητον εΐ; όλα τά  λόγια τά 
δποία αί μητέρες άποτείνουσιν εΐ; τά  βρέφη’ αλλά 
καί ότε ένανούριζαν αυτό έστέκετο μέ οφθαλμούς 
ανοικτούς καί ακινήτου;, παρετήρει μόνον τή,ν λάμ-

ψιν τού κηρίου καί έφαίνετο ότι δέν ήκουε τίποτε. 

Καί ποτε ένώ έκοιμάτο υπηρέτη; τ ι ;  άνεποδογύρισε 

σκεύος’ ή μήτη,ρ έτρεξεν αμέσως καί είδεν εκστατική 
ότι ή κόρη "η ; δέν εΐχεν ¿ξυπνήσει. 0  ιππότη; κα- 
τεταράχθη ΐδών τά  βέβαια αυτά σημεία τή ; δυστυ
χία; τή ; θυγατρό; του. Εΐ; μάτην ή μήτηρ ήθέ- 
λη,σε νά μείνη εΐ; τή,ν απάτην καί ¿προσπάθησε διά 
παντός τρόπου νά καθησυχάσω τόν σύζυγόν της. Ελ- 
Οών δ ιατρό; έπείσθη, ευκόλως ότι ή ταλαίπωρο; Χα- 
ρίκλεια ήτο καί κωφή καί άλαλος.

Β '.

II μήτηρ ήρώτησεν εΰθό; έάν υπήρχε θεραπεία καί 
έμαθεν ότι Αέν ήσαν σπάνια τοιαύτα παραδείγματα. 
Επί Εν έτος ειχε τινα; έλπίδας, άλλ έπειδή άπέτυχον 
όλα τά  μέσα τή,; τέχνη; άπηλπίσθη τέλο; πάντων. 
Δυστυχώ; τώ  καιρώ έκείνω, οτε τόσαι προλήψεις κα- 
τεστράφησαν καί άνεπληρώθησαν παρ’ άλλων, υπήρχε 
καί τ ι ;  άνη,λεή; κατά τών ταλαίπωρων ¿κείνων τούς 
οποίου; δνομάζομεν βωβού; καί κωφούς. Πολλοί σο
φοί καί φιλάνθρωποι διεμ-αρτυρήθησαν κατά τή ; βαρ- 
βαρόττ,τος ταύτη;, καί, πράγμα παράδοξον, πρώτος 
ίσπανό; τις μοναχός έπεχείρησε τήν δεκάτην Εκτην 
Εκατονταετηρίδα έπιχείρημα Εως τό τε άπίστευτον, 
έπεχείρησε λέγω, νά διδάξηι τούς βωβού; νά δμιλώ- 
«·.. Τό παράδειγμά του έμιμήθη,σαν καί εΐ; τήν Ιτα 
λίαν καί τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν όπου πολ
λά συγγράμματα άξια λόγου έξεδόθη,σαν. Αλλά τό 
αποτέλεσμα δέν άνταπεκρίθη εΐ; τήν προαίρεσιν. 
Ναι μέν έγινετό τ ι  καλόν αλλά σχεδόν κατά τύχην 
καί χωρίς πολύν καρπόν. Παντού καί εΐ; αυτούς τού; 
Παρισιού; μεταξύ καί τών πλέον πεπόλιτισμένων οί 
βωβοί καί κωφοί ¿θεωρούντο ώς όντα κατηραμένα. 
Επειδή, δέν ήδύναντο νά δμιλήσωσιν ΰπέθετον ότι 
ούτε νά σκεφθώσιν είχον ικανότητα. Καί έάν ρ.έν 
ήσαν πλουσίων τέκνα τά  έστελλον εΐ; μ.οναστη,ριον, 
έάν δέ πτωχών τά  κατελίμπανον’ άντί νά τά  λυ- 

πώνται τ ’ άπεστρέφοντο.
0  ιππότη; έκυριεύθη, μικρόν κατά μικρόν άπό μ.ε- 

γίστην λύπην’ μέγα μέρο; τή ; ημέρα; έκλείετο εΐ; τό 
δωμάτιόν του ή περιφέρετο εΐ; τά  δάση, καί δσάκι; Ε
βλεπε τήνγυναΐκά του έπροσπάθει νά φαίνεται εύθυ
μος καί νά τήν παρηγορή’ άλλά καί ή Ιουλία ήτον εΐ; 
άή.ρον περίλυπος. II δυστυχία εΐ; τήν δποίαν άξιοι; 
περιπίπτομεν προκαλεΐ μέν τά  δάκρυα, δάκρυα όμως 
παράκαιρα καί ανωφελή' άλλ ή δυστυχία εΐ; τήν 
δποίαν όποπίπτομεν άναξίω; καταβάλλει τόν νούν 
καί ρίπτει εΐ; άθυμίαν.

Καί λοιπόν οί δύο σύζυγοι οί οποίοι τόσον άντη- 
γαπώντο ήρχισαν νά βλέπωσιν άλλήλους μέ λύπην 
καί νά προσέχωσι νά μήν άπαντώνται εΐ; τά  μέρη 
εκείνα, εΐ; τά  δποία άλλοτε ώμίλουν διά τήν ϊΰτυ-
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χίαν των. ό  ιππότης αποχώρησα; Ικουσίως εΐ; τί)ν 

έςοχτ,ν του πρό δφθαλμών είχε τή,ν ευδαιμονίαν, ?,- 
τις τωόντι ήλθεν αίφνης εΐ; αυτόν’ ή δέ Ιουλία, ή 
δποία είχεν υπανδρευθή άνευ προηγουμέντ,: κλίσεως, 

ήσθάνθη μ.ετά ταύτα αληθή άγάπην, καί αγάπην ή- 
τι; ήτον άμοιβαία. Αλλ’ αίφνης τρομερόν έμπόδιον 
άνεφύη μεταξύ αύτών, καί τό  έμπόδιον τούτο ήτον 
ίσια ίσια τό άντικείμενον, τό οποίον Επρεπε νά χρη- 
σιμεύση άντί ιερού δεσμ.ού.

Τόν αΐφνίδιον καί σιωπηλόν τούτον χωρισμόν, 
τρομερώτερον καί διαζυγίου καί δεινότερον θανάτου 
μικρόν κατά μικρόν έρχομ-ένου, καθίστα τοιούτον ή 
άκατάσχετος αγάπη τη ; μ.ητρό; πρός τό τέκνον της, 
καί ή αποστροφή τού πατρό; πρός αυτό, οστι; μέ 
όλην τήν αγαθότητα καί τήν υπομονήν του τήν έ- 
θεώρει ώς κατάραν Θεού.

—  Καί πρέπει νά μισώ τήν κόρην μου ; έσκέ- 
πτετο πολλάκι; περίπατων μόνος. Μήπως είναι σφάλ
μα έδικόν τη ; ; Δέν επρεπεν έξ εναντίας νά τή,ν λυ
πούμαι, νά προσπαθώ νά μετριάσω τήν Ολίψιν τή; 
γυναικός μου, νά κρύπτω τί αισθάνομαι καί νά φρον
τίζω  διά τό τέκνον μ,ου ; Ποιον θά είναι τό μ.έλλον 
του έάν έγώ, δ πατήρ του, τό έγκαταλείψω ; τ ί  θά 
γίνη ; δ Θεός μέ τό  Εστειλε, καί πρέπει νάτό δεχθώ. 
Ποιος θά τό  φροντίστ,; ποιος θά τό  άναθρέψη ; ποίος 
θά τό  προστατεύση ; Εΐ; τόν κόσμον ποίον άλλον Ε
χει παρά τήν μητέρα του καί έμέ ; Δέν θά εύρη σύ
ζυγον, καί δέν θ’  άποκττ,ση, ποτέ ούτε αδελφόν ούτε 
αδελφήν’ φθάνει μία δυστυχή; εΐ; τόν κόσμον. Δέν 
θά είχα βεβαίο»; καρδίαν άν δέν αφιέρωνα τή,ν ζωή,·/ 
μου εις τό νά καταστήσω τήν έδικήν τη; υποφερτήν.

Καί τοιαύτα σκεπτόμενο; έπανήρχετο εΐ; τά  ίδια 
άπόφασιν εχων σταθερά·/ νά έκπλη,ρώση τά  πατρικά 
καί συζυγικά καθήκοντα' εύρισκε τήν γυναίκα του 
εχουσαν εΐ; τά ; άγκάλα; τό  τέκνον τη ;, καί γονυ
πετών εμπροσθέν των έλάμβανε τά ; χείράς τη ;, καί 
ελεγεν ότι εμαθεν ότι υπάρχει περίφημος τ ι ;  ιατρό; 
τόν όποιον θά φέρη' ότι πολλάκι; έθεραπεύθησαν 
τοιαύτα νοσήματα καί τά  παρόμοια. Καί ταύτα λέ- 
γο/ν έλάμβανεν εΐ; τά ; άγκάλα; του τό  θυγάτριον 
καί τό περιέφερεν εΐ; τόν θάλαμο·/’ ευθύ; όμως έ- 
πήρχοντο εΐ; τήν κεφαλήν του τρομεροί λογισμοί' ή 
ιδέα τού μέλλοντος, ή όψι; τού άτυχούς όντο; ού τ ί
νος αί αισθήσεις ήσαν κλεισταί, ή, αποστροφή, ή αη
δία, δ οίκτος, ή καταφρόνησι; τού κόσμ.ου τόν κα
τέβαλλον, τό πρόσωπόν του ώχρία καί α! χεΐρέ; του 
ετρεμον' καί άποδίδων τό παιδίον εΐ; τήν μητέρα Ε
στρεφε τό πρόσωπον διάνά μ.ή φανώσι τά  δάκρυα του.

Εΐ; ταύτα; τά ; στιγμά; ή Ιουλία περιεπτύσσετο 
περιπαθώ; τήν θυγατέρα της, καί τή,ν ήτένιζε μέ ά- 
φατον άγάπην. Ποτέ δέν παρεπονεΐτο' ήρχετο εί: 
τόν κοιτώνά τη ;, άπέθετε τήν Χαρίκλειαν εί; την
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κοιτίδα της καί κατέτριβεν ώρα; ολοκλήρου;, σιωπη

λή ώ ; καί τό  βρέφος εί; τό  νά τήν βλέπη.

Τό πάθο; τούτο έγένετο έπί τέλους τοσούτω ισχυ

ρόν, ώ στε ενίοτε έσιώπα σιωπήν άδιάκοπον έπί ολο

κλήρου; ημέρα;. Ε ί; μάτην ώμίλουν εί; αυτήν. Εφαί- 

νετο ο τι ήθελε νά μάθη έξ οικείας πείρα; τ ί  πράγμα 

ήτο τό  σκότος τού πνεύματος άπό τό  όποιον κατεί- 

χετο τό  Ουγάτριόν της.

ίίμ ίλει διά νευμάτων μέ τήν κόρην της, ή τ ι ;  μό

νην αυτήν ένόει. Οί άλλοι κάτοικοι τή ;  οικίας καί 

αυτός ό ιππότη; έφαίνοντο ξένοι είςτό  βρέφος" ή 'μή- 

τηρ τής Ιουλίας, γυνή χυδαία, όσάκις ήρχετο εις τού 

γαμβρού της, άλλο δέν έκαμνε παρά νά όμιλή διά 

τήν δυστυχίαν τή ; θυγατρός της. Νομίζουσα ότι έ- 

δείκνυεν ευαισθησίαν, έθρηνολόγει άδιακόπως, καί 

ποτε μάλιστα είπεν ό τι ή το προτιμότερον νά μην 

έγεννάτο.

—  Ιία ί τ ί  Οά έκαμνε; ; ήοώτησεν άγανακτήσασα 

ή Ιουλία, έάν έγεννώμην καί έγώ  ώς τό  τέκνον μου ;

0  δέ θεϊος Γιρώ, ό άρχιτέκτων, δέν έθεώρει τόσω 

μέγα δυστύχημα τό  νόσημα τής ανεψιάς του. —  Η 

σύζυγός μου, έλεγεν, ήτον τόσοι φλύαρος, ώ στε όλα 

τά  πράγματα, όποιαδήποτε, μέ φαίνονται προτιμό

τερα. Ιΐξεύρομεν άπό τώρα ό τι ή νέα αυτή ποτέ τη ; 

ούτε θά είπή ούτε θ’ άκούση κακά λόγια, καί ό τι δέν 

Οά ξεκωοαίνη τόν κόσμον μέ τά  τραγούδιά της. Δέν 

Οά είναι φιλόνεικος, δέν θά ΰβρίζη τάς υπηρέτριας, 

ώ ; τό  έκαμνεν άδιακόπως ή γυναίκα ¡/.ου" δέν Οά έ

ξυπνα άν ό άνδρα; της βήχη, ή άν έξυπνα προτή- 

τερα Οά φροντίζη τά  τή ς οικίας τη;" θά είναι δια

κριτική" θά βλέπη καθαρά, διότι οί βωβοί έχουν κα

λά  ’ μάτια" θά κρατή καλά κατάστιχα  καί μέ μό

να τά  δάκτυλά της άν μετρά, καί θά πληρόνη, άν 

έχη χρήματα, χωρίς πολλά λόγια" θά ήξεύρη οίκο- 

θεν τά ; άγαθάς πράςεις καί θά τάς κάμνη, τό  όποϊον 

είναι προτιμότερον άπό τό νά τάς λέγη  μόνον" έάν 

εχη καλήν καρδίαν θά τήν δείχνη χωρίς νά εχη ά- 

νάγκην νά βάλλη μέλι εί; τά  χείλη της. Ναι μέν δέν 

Οά γελά  μέ τούς άλλους, άλλά καί δέν θ’  άκούη εις 

τό  γεύμα τού ; μεθυσμένους ρήτορας" Οά είναι εύμορ

φη, θά έχη πνεύμα καί δέν θά κάμνη κρότον" δέν Οά 

είναι υποχρεωμένη, ώ ; τυφλή, νά έχη σκυλίον διά 

νά περιδικοάζη. Μά τήν π ίστιν μου άν ήμην νέος Οά 

τήν ύπχνδρευόμην" καί σήμερον ότε είμαι γέρων καί 

χωρίς τέκνα, τήν πέρνω ευχαρίστως ώς κόρην μου 
έάν σάς βαρύνη.

Οτε ό Κ.. Δεζαρσής ήκουε ταύ τα  ένεθαόόύνετο καί 

έπλησίαζε τήν γυναΐκά του. Καί οί δύο έμειδίων διά 

τό ν  απότομον μέν άλλ’ ευεργετικήν αγαθότητα τού 

θείου τω ν, ό όποιος όλα τά  έβλεπε μέλι καί γάλα. 

Κ α ί όμως δεν ήσαν μέλι καί γάλα" διότι ολοι οί λοι

ποί έβλεπαν έντρομοι τήν δυστυχίαν τού θυγατρίου.
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Εν τοσούτω αυτό ηύξανε" επειδή δέ-μόνην αίσθη- 

σιν είχε τήν οψιν, ώ ; τά  πρώτα βλέμματα ούτω καί 

αί πρώται κινήσει; τώ ν  χειρών του διευθύνθησαν πρό; 

τό  φώ;. Κ α ί ή ώχροτέρα τού ήλιου άκτί; έπροξένει 

εί; αυτό άγαλλίασιν. *.

Οτε δέ ήρχισε νά περιπατή, παρετήρει καί ή γ- 

γ ιζε  μέ πολλήν περιέργειαν όλα τά  πράγματα, άλλά 

μέ τινα  δειλίαν άμα δέ καί εύχαρίστησιν, αίτινε; ά- 

πεδείκνυον ό τι ήτο ζωηρά ώ ; παιδίον καί συνεσταλ

μένη ώ ; γυνή. Αμα ώ ; έβλεπέ τ ι  νέον έτρεχε πρό; 

αυτό ό/; άν ήθελε νά τό  λάβη, άλλά μ ετ’  όλίγον έ- 

στρέφετο πρό; τήν μητέρα τη ; ώ ; άν ήθελε νά τήν 

συμβουλευθή. ίίμοίαζε λευκήν γαλήν ή τι;, σταματά  

καί δέν προχωρεί έάν καθ’ όδόν άπαντήση λάσπην 

ή άλλο τ ι  ικανόν νά μολύνη τό  περίλευκον δέρμα τη;.

Παιδία τινα  τή ; γειτονία; ερχόμενα έπαιζον μέ 

τήν Χαρίκλειαν" καί περίεργος ήτον ό τρόπο; μέ τόν 

όποϊον τά  εβλεπεν ό τε  ώμίλουν. Τά  παιδία, έχοντα 

σχεδόν τήν αυτήν ηλικίαν, έδοκίμαζον νά έπαναλά- 

βωσι τά  λόγια  τώ ν τροφών τω ν, άνοίγοντα τά  χείλη" 

τό  άνοιγμα δέ τούτο έφαίνετο άπλοϋν κίνημα εις 

τήν ταλαίπωρον Χαρίκλειαν. Κ α ί ενίοτε διά ν’ άπο- 

δείξη ό τι ένόησεν έτεινε τά ; χεϊρας προ; τά ; μικρά; 

συντρόφους τη;.

I I  Ιουλία ήτον άδιακόπως μέ τήν κόρην τη ;" πα- 

ρετήρει εναγώνιος καί τάς παραμικροτέοας πράξεις 

καί τά  παραμικρότερα κινήματά της. Εάν ήτο δυ

νατόν νά μαντεύση ό τι ίερεύς τις Οά έφερε μετ’  όλί

γον φώ; εί; τόν ζοφερόν τούτον κόσμον, πόσον θά 

έσκίρτα άπό χαράν!
Οτε αί μικραι σύντροφοι τή ;  Χαρικλεία; μ εγαλώ- 

σασαι ήρχισαν νά διδάσκονται άπό διδασκάλισσαν, 

ή ταλαίπωρος αυτή έδείκνυεν ό τι έλυπεϊτο εί; άκρον 

διότι δέν έδιδον διδασκάλισσαν καί εί; αυτήν. Ε ί; 

γειτονικήν τινα  οικίαν ήτο γραϊά τ ι ;  Α γγλίς ή όποια 

έδίδασκε μικρόν παιδίον νά συλλαβίζη καί τό  μετε- 

χειρίζετο μέ αυστηρότητα" ή Χαρίκλεια παρευρί- 

σκετο εί; τό  μάθημα, παρετήρει μέ απορίαν τό  παι

δίον παρακολουθούσα διά τού βλέμματος τά ; προσ

πάθεια; του καί άγωνιζομένη ούτως είπεΐν νά τό  

βοηθήση" και ό τε  τό  έμάλλωνεν ή διδασκάλισσχ, 

αυτή έκλαιε.
Τά  μαθήματα τή ; μουσική; τήν κατέθλιβον έτα 

μάλλον, ίσταμένη πλησίον τού κυμβάλου έτάνυε καί 

εκείνη τά  μικρά δάκτυλά τη ;  άτενίζουσα άσκαρδα- 

μυκτί μέ τού; μαύρου; καί ώραιοτάτους όφθαλμού; 

τη ; τή ν  διδασκάλισσαν. Εφαίνετο έρωτώσα τ ί  έ

πραττε, καί έκτύπει ένίοτε τά  κόκκαλα τού κυμβά

λου μέ γλυκύτητα μέν άλλ’  όπωσούν {οργισμένη.

Η  έντύπωσι; τήν όποιαν έπροξένουν εί; άλλα παι

δία τά  έξωτερικά αντικείμενα δέν τήν έξέπληττε.
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παρετήρει όλα τά  πράγματα καί τ ά  ένθυμεϊτο. Οτε 

δμω; τά  έβλεπε δακτυλοδεικτοϋντα τά  πράγματα 

αύτά καί κινούντα τά  χείλη, έκυριεύετο άπό ά- 

θυμίαν άπεσύρετο εις τινα  γωνίαν καί μέ πέτραν ή 

μέ ξύλον έχάρασσε μηχανικώς σχεδόν εί; τήν γην 

κεφαλαϊά τινα γράμματα τά  όποϊα είδε τά  παιύία 

νά συλλαβίζωσι.
11 εσπερινή προσευχή τήν όποιαν καθ’  εσπέραν ε- 

καμνον τά  παιδία τή ; γειτονίας έφαίνετο εί; τήν 

Χαρίκλειαν αίνιγμα ή μυστήριον, ¿γονά τιζε  μέν καί 

αυτή καί ήνωνε τάς χεϊρα; άλλά χωρίς νά έννοή διά 

τ ί. 0  ιππότη; θεωρών τούτο ώ ; βεβήλωσιν έλεγε"

—  Πάρετε την άπ’ έδώ" δέν θέλω νά βλέπω αυ

τόν τόν πιθηκισμόν.

—  Εγώ  ζη τώ  συγχώρησιν άπό τόν Θεόν, άπεκρί- 

θη ποτέ ή μήτηρ.

0  Χαρίκλεια έδειξεν έκ νηπιότητος σημεϊα τής 

περιέργου έκείνη; ίδιότητο; τήν όποιαν οί μέν Σκώ- 

τοι ένομάζουσι διπλήν όρασιν, οί δέ μαγνητισταί 

προσπαθοΰσι νά παραδεχθώσι, καί οί ιατροί κατα- 

τά ττουσιν ώς έπί τό  πολύ μεταξύ τώ ν  ασθενειών" ή 

μικρά βωβή καί κωφή προησθάνετο ερχομένους ε

κείνους τού ; όποιους ήγάπα, καί έτρεχεν εί; πρού- 

πάντησίν των.

Τά δέ άλλα παιδία ού μόνον τήν έπλησίαζον μέ 

φόβον, άλλά καί τήν άπέφευγον ένίοτε μέ καταφρό- 

νησιν" άλλοτε πάλιν τολμηρόν τ ι  παιδίον ήρχετο πρός 

αυτήν καί ίστάμενον άποτόμω; τή  ώμίλει καί τήν 

έπροκάλει ν’  άποκριθή. Ο τε τά  παιδία συνήρχοντο 

διά νά χορεύσωσιν, αυτή μόνη έκάθητο μακράν, καί 

ήκολούθει τόν ρυθμόν, σείουσα τήν ώραίαν τη ; κεφα

λήν, άλλά μέ ήθος μελαγχολία; άμα δέ καί ευπρε- 

πεία; ώ στε έκίνει τού ; βλέποντας εις συμπάθειαν.

Μία τώ ν  συντρόφων της κατεγίνετό ποτε εις τινα 

πραςιν άριθμητικήν πολλά βραχεϊαν καί πολλά εύ 

κολον, άλλά δέν κατώρθωσε νά τήν τελειώση άν καί 

έμέτρει μέ τά  δάκτυλά της" ή δέ Χαρίκλεια έννοή- 

σασα ότι έσφαλλε καί θέλουσα νά ελθη εις βοήθειάν 

της, έτεινεν άνοικτάς καί τάς δύο της χεϊρας. Ση- 

μειωτεον ό τι είχον διδάξει εις τήν Χαρίκλειαν άπλού- 

σ τα τά  τινα πράγματα, καί διά τούτο ήξευρεν ότι 

δύο καί δύο κάμνουσι τέσσαρα. Κ α ί πνευματώδες 

ζώον και πτηνον μανθάνει νά μετρή κατά  τρόπον, 

Ά ν  όποιον δέν γνωρίζομεν, εως δύο καί τρία. Λέγε

τα ι μάλιστα ό τι μία καρακάξα εμέτρησεν εως πέντε. 

Αλλ’ ή Χαρίκλεια, καθό άνθρωπος, έδύνατο νά μέ

τρηση καί περισσότερα. Ηνοιξε λοιπόν καί τά  δέκα 

της δάκτυλά καί τά  έδείκνυεν εις τήν μικοάν φίλην 

τ τ ί  μέ τόσην αγαθότητα, ώστε θά τήν έξελάμβανέ 

τ ι ;  ώς τίμιον άνθρωπον μή δυνάμενον νά πλήρωσή.

Αν καί ή φιλοκαλία γενναται έκ νηπιότητος εις τάς 

γυναϊκας, ή Χαρίκλεια όμως δέν έδιδε κανέν σημεϊον.
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« Περίεργον, έλεγεν ό ιππότης, μία μικρά κόρη νά 

μήν έννοή τ ί  έστι εύμορφον φόρεμα. »  ΐ ί  δέ Ιουλία 

μειδιώσα περίλυπος άπεκρίνετο" «  Καί όμως είναι ώ- 

ραία. » Καί συγχρόνως τήν ήνάγκαζε νά περιπατήση 

έμπροσθεν τού πατρός της διά νά ίδή καλλίτερον τό  

άνάστημά της τό  όποιον ήρχιζε νά σχηματίζεται, 

άμα δέ καί τό  χαριέστατον παιδικόν βάδισμά της.

ΚαΟ όσον δέ ήλικιοϋτο ή Χαρίκλεια έδείκνυε 

μεγίστην άγάπην, δέν λέγω  πρός τήν θρησκείαν τήν 

όποιαν δέν ένόει, άλλά πρός τάς έκκλησίας τάς ό

ποιας εβλεπεν. Ισως είχεν εις τήν ψυχήν της τό  ά- 

κατανίκητον έκεϊνο αίσθημα ένεκα τού όποιου δε

καετές παιδίον συλλαμβάνει καί διατηρεί τόν σκοπόν 

τού νά φορέση πενιχρόν φόρεμα, νά άναζητή ό ,τι εί

ναι πτωχόν καί ό ,τι πάσχει καί νά περάση κατ’  αυ

τόν τόν τρόπον δλην του τήν ζωήν. Πολλοί άδιάφο- 

ροι καί μάλιστα φιλόσοφοι θ’ άποθάνω,σι χωρίς νά έ ξ-  

ηγήση τ ι ;  έξ αυτών τό  αίσθημα τό  όποιον όμως υ
πάρχει.

«  Ο ταν ήμην παιδίον δέν έβλεπα τόν Θεόν έβλεπα 

μόνον τόν ουρανόν » .  ίδού φράσις υψηλή γραφεϊσκ 

ώς γνωστόν, άπό ένα βωβόν καί κωφόν. Η Χαρί- 

κλεια δέν είχε βεβαίως τόσην δύναμιν. Η  είκών τής 

Παναγίας πολλάκις κακώς ζωγραφισμένη, ό άναγνώ- 

στης λέγων τόν Απόστολον μέ φωνήν λεπτήν και 

κακόηχαν, ό κανδυλάπτης άνάπτων τόν πολυέλαιον 

καί, τ ίς  οίδε, τ ί  άλλο άνυψούσι τόν νοΰν ενός παι

διού. Αλλά τ ί  μάς μέλει τό  πόθεν, άφού ό νούς άνυ- 

ψοΟται ;

("Ε χ ε τα ι συνίχεια .)
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Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ  Ν Α Ο Υ

ΤΗΣ

Α Γ Ι Α Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ . Π
 000—

Α~ο αυτού κατά άνατολάς εις τό  μέσον τής πό- 

λεως εύρίσκεται δ μέγας καί περιβόητος Ναός τή ; 

Λναστάσεως τού  Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυ

τό ;  δ ίερό; και σεβάσμιο; Ναό; πρό τού νά οίκοδο- 

μηθή, άσεβεϊ; τινέ; άνθρωποι παρακινούμενοι υπό 

τού διαβόλου, έφεραν πολύ χώμα έξωθεν καί έσκέ- 

πασαν αυτόν τόν τόπον, καί όλον τό  σπήλαιον τοΰ 

παναγίου Τάφου, καί τόν έστρωσαν λίθους, καί τον 

έκαμαν ώσάν λ.όφον τεχνικόν, καί έκτισαν έπάνω του 

είδωλεΐον τή ; βδελυράς Αφροδίτης, καί έκαμαν έκει

( ' )  Έ κ  τοΰ  συγγρά μ μ ατος, τοΟ έπ ιγραφομένου  «  Π ροσ - 

κυνητάριον ή περιγραφή τ ή ;  Ά γ .  π ύ λ εω ; 'Ιερου σα λήμ  κα · 

π ά ση ; Π α λα ισ τίνη ; κλ . υπό Χρύσανθού  τοΟ έκ ΓΙρούσης. 

Έκ.5. Β '. έν Μ ό σχ α  1837 .

3.
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ΊίροσόΛυμα.

Π ροσχννη τα ί ά π ιρχά μ ινο ι ( Ις  τύ ν  "Α γ . Τάφον.

τας μιαρας θυσία; και ραντισμους με γνώμην ο τι να 

είναι πάντοτε κεκρυμ.μένον τό θειον μνήμα, καί ά- 

γνοούαενον' έμεινε δε τούτο ούτως έχον υπέρ τού; 

τριακοσίους είκοσι έξη χρόνου;, άπό τή ; τού Κυρίου

Γεννήσεως έως εις τον καιρόν τού πρώτου βασιλέω; 

τώ ν  χριστιανών εύσεβεστάτου μεγάλου Κωνσταντί- 

νου, καί τή ; μακαρίας μητρός αυτού Ελένη;. Αυτός 

ό αοίδιμος Βασιλεύ; μέγας Κωνσταντίνο; παρακινού-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ιχβνος υπό θεία; βουλή; καί προτροπή;, ίπβμψε την

μακαρίαν Ελένην την μητέρα αυτού εις τήν άγίαν 

χόλιν Ιερουσαλήμ" οθεν διά προσταγή; βασιλική; κα 

θηρέθη τό  μιαρόν εϊδωλείον τή ; Αφροδίτης, καί έ- 

σκάφη τό  επίπεδον πρόσωπον τή ; γής εκείνη;, καί 

τό  χώμα τό  μεμολυσμένον άπό τα  αίματα τώ ν θυ

σιών έ^ρίφθη πολλά μακράν άπό τον άγιον τόπον- 

καί άφ’ ου εύρέθη τό  κατά φύσιν άμόλυντον χώμα 

τή ; γής, έφάνη τώ ν  Αγίων ό Αγιος Τάφος, έξ ου ά- 

νέστη τριήμερος ό Κύριος, καί ήλθεν εί; τό  φώς ύ

στερον άπό την τοσαύτην χρονικήν ΰπόγαιον κατά- 

κρυψι· . Εγραψε δε δ βασιλεύ; καί πρό; τούς ήγεμό-

’Α γ ιο ς

νας καί αρχοντας τώ ν έν τή  άνατολή εθνών, όπως 

μέ πλουσιοπάροχου; χορηγία; χρημάτων κτίσωσι 

ναόν άγιον κατά τό  μέγεθος, καί με κάλλος υπερ

φυές καί άςιοθαύμαστον, εις τιμήν καί δόξαν τής ά- 
• γίας λναστάσεως.

11 μεγάλη αΰτη εκκλησία τού άγιωτάτου Απο- 

στολικού καί Πατριαρχικού θρόνου τώ ν Ιεροσολύμων, 

ό θείος Λαός, ό κτισθεί; εί; τιμήν καί δόξαν τώ ν 

σωτηριωδών Παθών, καί τού θανάτου καί τή ; Ανα- 

στασεως τού Κυρίου ήμών ϊησού Χριστού υπερβαίνει 

ε:ς τήν αςίαν καί αγιότητα , όχι μόνον τού; έν Ιε

ρουσαλήμ καί ΙΙαλαιστίνγ θείους ναούς, άλλά καί 

τή ; οικουμένης άπάσης, επειδή καί άπασαι αί έκ-

κλησίαι τή ; οικουμένη; εί; αυτόν άναφέρονται ώς εί; 

πρωτότυπον, διότι έν αΰτώ κατεσκευάσθη τό  μέγα 

θυσιαστήριον, έπάνω εί; τόν σεβάσμιον Γολγοθά, έν 

ώ  έθυσιάσθη τό  κατά σάρκα ό Αμ.νός τού θεού, ό 

Τίός τού Πατρό; εί; ον έξέχεε τό  πανάχραντον αυ

τού Αιμ.α, καί δούς εαυτόν άντίλυτρον υπέρ τώ ν  α 

μαρτιών ήμών, έξηγόρασεν ημάς έκ τή ; δουλεία; τού 

άλλοτρίου.

Τρεΐ; νόμ.ου; εόωκεν ό Θεό; εί; τον άνθρωπον, τόν 

ά. νόμον τής άθωότητος, άκακίας, καί άναμ.αρτη- 

σία;" τόν δεύτερον τόν φυσικόν, δηλαδή τής πεπ τω - 

κυίας φύσεως" καί τόν τρίτον τόν γραπτόν- καί εί;

19

Τάφος.

αυτούς τούς τρεΐ; νόμους τ,τον προτυπούμενο; αυτός 

ό προσκυνητός ναός, καί εις μέν τόν πρώτον νόμον 

προετύπου αύτον τόν ναόν ό παράδεισος, ό έν Εδευ. 

φυτευθείς- διότι καθώς έκεΐνος ό παράδεισος έφυτεύθη 

διά τόν παλαιόν λδάμ , οϋτω καί αυτός ό ναός έτοι- 

μάσθη διά τόν νέον λδάμ , τόν πρόξενον τής ζωής, 

ίησούν Χριστόν, καί καθώς εκείνος ό λδάμ έπλάσθη 

πρώτον άπό τή ;  γής, έπειτα έτέθη εις τόν παράδει

σον, τον ομοιον τρόπον, καί ό δεύτερος λδάμ. ό Χρι

στός ελαβεν άνθρωπίνην μορφήν άπό τήν καθαρωτά- 

την γην τής άειπαρθένου Μαρίας πρώτον, επειτα έ

τέθη εί; αυτόν- έ ποταμό; οπού εβγαινεν άπό τόν 

τόπον τή ; τρυφής, καί έπότιζε τόν παράδεισον, προε-
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τύπωνε τούτον τον ά γ ιώ τα τον  ναόν, επειδή από αυ

τόν ωσάν μία άένναος πηγή έρίευσχν, καί ρέουσιν ο: 

ποταμοί τω ν θείων χαρισμάτων, καί ποτίζουσι τον 

κόσμον όλον. Ανάμεσα είς τ ά  άλλα καλά 8σα δ Θεός 

έφύτευσε μ.έσα εις τόν παράδεισον, τ ά  πλέον ε

ξαίρετα ήτον δύο' τό  ξύλον τής γνώσεως καί τό  ξύ- 

λον τής ζωής, καί εις τούτον τόν ιερόν ναόν άγκα- 

λά εύρίσκονται πολλά καί διάφορα σημεία, διαφόρου 

εύλαβεία;, με τά  όποια ευφραίνονται οί προσκυνη- 

τα ί πνευματικώς, τά  εξαίρετα όμως είναι δύο, δ ά- 

γ ιώ τα τος  τού Κρανίου τόπος, καί δ ένδοξος Τάφος 

‘τού Κυρίου ημών’ τό  ξύλον τή ;  γνώσεως ήτον τύ 

πο; τοϋ αγίου Γολγοθά, διότι όταν ΰψώθη δ Χριστός 

επί σταυρού έν τ ώ  Κρανίο» έγνωρίσθη Θεός καί άν

θρωπος, καθώς δ ίδιο; αυτός προείπεν, ίωάν. κεφ. ή. 

όταν υψώσετε τόν Τίόν τού ανθρώπου, τό τε  γνώσε- 

σθε ό τι εγώ είμί, τό τε  τόν έγνώρισεν δ ληστής, καί 

δ εκατόνταρχος, καί άλλοι πολλοί’ τό  δε ξύλον τή ; 

ζωής, προετύπου τό ν  πανάγιον τάφον τού  Χριστού, 

δ ιότι ημείς χάριτι καί δυνάμει τής αυτού Αναστά- 

σεως, έλάβομεν ζωήν καί αθανασίαν, καί μέλλομεν 

νά άναστηθώμεν έν τή  κοινή άναστάσει, όχι μόνον 

μ.έ τ-ήν σωματικήν άνάστασιν, μέ τήν δποίαν όλοι 

οί άποθανόντες άναστήσονται, αλλά καί μέ πνευμα

τικήν, ήγουν έξ αμαρτίας εις τήν χάριν, καθώς λέ

γει δ θείος Απόστολος πρός Ρωμ. κεφ. δ7. «  8; παρε- 

»  δόθη διά παραπτώματα ημών, καί ήγέρθη διά τήν 

»  δικαίωσιν ημών. Καί πάλιν έν τ ώ  ς . κεφ. συνε- 

»  τάφημεν ούν αύτώ διά τού βαπτίσματος, εΐ; τόν 

»  θάνατον, 'ίνα ¿όσπερ ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών, 

»  διά τής δόξης τού ΙΙατρός, οΰτω καί ημείς έν και- 

»  νότητι ζω ή ; περιπατήσωμεν, εΐ γάρ σύμφυτοι γε- 

»  γόναμεν τ ώ  δμοιώματι τού θανάτου αυτού, αλλά 

»κα ί τή ; άναστάσεως έσόμεθα». Ε ΐ; έκείνον τό ν  πα- 

ράδρ.σον από τήν πλευράν τού λδάμ. έπλάσθη ή Εύα, 

εις αυτόν τόν ά γιώ τα τον τόπον, άπό τό  αίμα καί 

το  ύδωρ όπου έρρευσαν άπό τή ν πλευράν τού νέου Λ 

δάμ, έπλάσθη ή Εκκλησία. 11 αληθή; μήτηρ ετρεξεν 

όχι ¡a ó v o v  ύδωρ, αλλά καί αίμα, τό  όποιον έκχυθεν, 

πρώτον εόράντισεν όλον τό  Σώμα αυτού, καί έπειτα 

τό  κοανίον τού Αδάμ., καί τόν τόπον έν ω  εκειτο’ καί 

ακολούθως ήγιάσθη όλος δ τόπος, δ πλησίον αυτού, 

άπό έκείνο τό  άγιον χρίσμα" ε ίτα  μ,ερισθεν εΐ; τέσ - 

σαρας άρχάς μέ τήν δραστικωτάτην αυτού δύναμιν 

καί ένέργειαν, έπότισε καί ήγίασεν όλην τήν τετρα- 

πέοατον οικουμένην, δηλ,αδή, Ανατολήν, Δύσιν, Αρ- 

κτρον καί Μεσημβρίαν" όθεν ουτο; δ τόπ ο ; τού Κρα

νίου, διότι ήτον διωρισμένος εΐ; τιμωρίαν καί παί- 

δευσιν τω ν  π τα ιστώ ν, ήτον κατηοαμένος" διότι έπι- 

κατάρατος πας δ κρεμάμενος έπί ξύλου" τώρα  όμως 

διά τό  έκχυθεν αίμα τού Χριστού εις αυτόν, έγινεν 

άγιώτερος καί άπασα ή  γή, ή δποία διά τάς άμ.αρ-

τ ία ; τώ ν  πρωτοπλάστων καί άλλων ανθρώπων ουσα 

υποκειμένη εις τήν θείαν κατάραν, δεν έβλάστανεν 

άλλο είμή άκάνθα; καί τριβόλους, τώρα  διά τού Α ί

ματος τού X  ριστού φιλιωθεΐσα μ.έ τόν Θεόν, καί πά

λιν εύλογηθείσα, έγεινε τόπος καρποφόρος, ό τ ι δίδει 

πολλούς, καί πολλά εΰαρέστους τ ώ  Οέ£ω καρπούς. 

Βεβαιούνται ταύτα  άπό τάς μ.αρτυρία; τή ;  θεία; γρα

φής, καί άπό τήν διδασκαλίαν τώ ν  άγιων Πατέρων" 

ο προφήτη; Ζαχαρίας, εις τόν ποθεινότατον καιρόν 

τού θανάτου τού Κυρίου είπεν έν κεφ. ιγ\ «  Καί

* έσται έν τή  ήμέρα έκείνη, λέγει Κύριο; Σαβαώθ,

* έξολοθρεύσω τά  ονόματα τώ ν  ειδώλων άπό τής 

η γή ;» καί, οΰκέτι αυτών εσται μνεία, καί του ; ψευ- 

0 δοπροφήτας, καί τό  πνεύμα τό  άκάθαρτον έξαιρώ 

»  άπό τή ;  γής. »  Εΐπομεν έως ώδε έν συντομία πώς 

προετυπούτο δ θείος ούτος ναός εΐ; τόν νόμον τής 

άθωότητος, τώρα λέγομεν πώς προετυπούτο, καί 

εις τό ν  νόμον τόν φυσικόν.

Εν κεφ. κβ'. τής γενέσεως ιστορείται, ό τι δ πα- 

τριάρχης Αβραάμ έπροστάχθη άπό τό ν  Θεόν νά λάβη 

τόν Τίόν του τόν Ισαάκ, νά υπάγη εις τήν γήν τήν υ

ψηλήν, καί νά τόν προσφέρτ, έκεί εις όλοκαύτωσιν, έ- 

πάνω εΐ; ένα τώ ν όρέων" καί έπορεύθη εΐ; τόν τόπον 

όπου τού έδειξεν δ Κύριος, εις τήν γήν λέγω  τήν υψη

λήν, τή ν δποίαν δ μέν Σύμμαχος ερμηνεύει, οπτασίας, 

δ δε Ακύλας, τήν έρμηνεύει καταφανής. Ταύτην λέγου- 

σιν οί ίεροί έξηγηταί, ό τι είναι μέρος τής ορεινή; ϊου- 

δαίας, ήτοι ή Ιερουσαλήμ, έκεί όπου έκτίσθη δ ναός 

τή ; τού Κυρίου Αναστάσεως" διότι, καθώς λέγει ή θεία 

γραφή, ήλθεν δ Αβραάμ έπί τόν τόπον, 8ν έδειξεν 

αύτώ δ Θεός, τή  ήμέρα τή  τρ ίτη , δ δέ τόπος εις τόν 

όποιον έπροστάχθη, ήγουν ή Βηρσαβεέ έν Γεράροις, 

είναι πρός τό  νότιον μέρος τή ; Ιερουσαλήμ, καί ά- 

πέχει άπ’ αυτή; διάστημα τριών ήμερων κατά  τόν 

ίερώνυμον, διά τούτο καί τώρα  εΐ; αύτόν τό ν  ίδιον 

τόπον τή ; όράσεως είναι καί σήμερον δ τόπος τής 

όλοκαρπώσεως, τιμώμενος μ.έ εύκτήριον οίκον, καί 

μοναστηριον λεγόμενον θυσία τού Αβραάμ. Τούτον 

τόν τόπον τόν ώνόμασεν δ Αβραάμ., Κύριος οίδεν, έ- 

πειδή, έν έκείνω τ ώ  δρει είδεν δ Κύριος τήν ευγένει

αν τού Αβραάμ, δχι μόνον χάριν τή ; όλοκαρπώσεως 

τού Τίού τού Ισαάκ, άλλά πολλά περισσότερον προ

φητικοί δμματι διά έκείνα όπου έμελλον νά άκολου- 

θήσωσιν εις τόν καιρόν τού Μεσία" ωσάν δηλαδή νά * 

ήθελε δειχθή προφητικό»;, καί νά προαναφωνηθή 

συμβολικώς δ Ναό; τή ς  Αναστάσεως τού Χριστού εις

έκείνον τόν καιρόν τού φυσικού νόμου............

Αυτός λοιπόν δ σεβάσμιος καί προσκυνητός Ναός 

τού παναγίου καί ζωοδόχου Τάφου, είναι μεγαλο

πρεπής, καί περίφημος κατά τ ε  τό  μέγεθος τού Να

ού, καί διά τήν οικοδομήν τού κτιρίου, μέ δύο με

γάλους καί υψηλούς τρούλλους ή κουμπεδες, δ ένας

μέ χωρασάνι, καί ό δεύτερος έξωθεν μέ μ,ολυβδοσκέ- 

πασμα, έσωθεν δέ μέ ξύλα άσηπτα μεγάλα καί χον

τρά, μέχρι τής ζώνης τού τοίχου, μέ κολώνας πορ

φυρά; καί μαρμαρένιας, μέ ποδαρικά μεγάλα καί 

στερεά, καί μέ έδαφος έστρωμένον μέ πολυειδή 

καί διάφορα μάρμαρα, καί έσχηματισμένον μ.ε κα

τασκευήν πολλά θαυμασίαν καί έντεχνον, έχων μά

κρος ίχνάρια διακόσια ογδοήκοντα πέντε, καί πλά

τος ίχνάρια εκατόν εξήκοντα" αυτός δ Ναός τό  πά

λα ι έκοσμείτο ακόμη περισσότερον διά τάς πολλά; 

πόρτα ; δπού είχεν, άλλ’ έπειδή καί ή άγία πόλις Ιε

ρουσαλήμ, ώς εΐπομεν, κατά διαφόρους καιροός πο- 

λεμηθεϊσα, εις διαφόρους ΰπέπεσεν έξουσίας, άπώλε- 

σε καί αυτός δ Ναός τό  άρχαΐον κάλλος, τά  νύν δε 

έχει μίαν καί μόνην πόρταν κατά μεσημβρίας.

Αλλά καί μετά τήν υπό τού φθόνου τώ ν  Αρμε

νίων, άκολουθήσασαν εκείνην φριχτήν καί τοΐς πχσι 

γνωστήν πυρκκίάν, αύθις δ ίερώτατος οΰτος Ναός ά- 

νεκαινίσθη λαμπρότερον άπό τό  πρότερον, διά φιλό

τιμου συνδρομής μόνων τώ ν ορθοδόξων. Εσχάτως δέ 

ήδη κατά τάς πληροφορίας δπού έλαβον άπό γραμ

μάτων τής έν ίερουσαλήμ ίερας ήμών Αδελφότητος, 

άδεία τή ; νέας Αιγυπτιακής Εξουσίας, έπεσκευάσθη- 

σαν πρός το ΐ; άλλοι; καί πολλά μ.έρη τού ίερού τού

του Ναού βλαφθέντος όπό τού σεισμού. Ανεώχθη- 

σαν δε, καί τά  υπό τού Αιγυπτιακού Σουλτάνου 

Σαλαδίνου πρό 650 —  χρόνων κεκλεισμένα όντα 

μέγιστα  οκτώ παράθυρα, τριγύρω εΐ; τον λίθινον 

τρούλον, ή κουμπέν τού Καθολικού, όθεν δ Ναός έ- 

γένετο φωτεινότατος, εΐ; καύχημα καί χαράν τώ ν 

απανταχού ορθοδόξων χριστιανών.

Π  Α  Ν

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

(Συνέχ. "Ιοε «ρυλλάδ. 287.)
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11 περί πανώλους είδησι; κατεθορύβησε καί κυ- 

βέονησιν καί λαόν, τόν λαόν μάλιστα λαβόντα καί 

πριν πείραν, κατά  τήν μακράν τού άγώνος διάρκειαν, 

■Λί; πανωλέθρου τώ ν έπιδημιών δυνάμεως. Τή ; πα- 

νώλου; πρό πάντων ή φήμη, καί το ι σπανίως έπι- 

•σκεπτομένης άλλοτε τήν Πελοπόννησον καί τό  Α ΐ- 

γαΐον, φοβερά έπεκράτει μεταξύ τού λαού. Κ α τ ’  έ

τος τήν Κωνσταντινούπολή, τήν Σμύρνην, τήν Αδρια- 

νουπολιν, τήν Θεσσαλονίκην, τ ά ;  πόλει; ένί λόγω  έ

κείνα; τή ;  Τουρκίας όπου συνεπυκνούτο πολύ; Οθω

μανών όχλο; κατελυμαίνετο ή άδυσώπητος αότη νό- 

ΧΖ· ~?ό τινων έτών ένσκήψασα εις τήν νήσον

Κέαν παρ’ ολίγον έξωλόθρευεν ήβηδόν πάντας τούς 

κατοίκους.

Αλλά καί άλλο»·/ έπιδημιών τό  φάσμ.α άνυψούτο 

τρομερόν πρό τώ ν  δφθαλμ,ών τώ ν Ελλήνων. 0  τύ 

φος πρό μικρού είχε περιφέρει αδυσώπητος τήν ρομ

φαίαν αυτού εις τό  Ναύπλιον, καί ή ευλογία, εΐοβα- 

λούσα έξ Αίγύπτου εΐ; Νάξον τό  1823 έτος ώ ; άλ

λος άνηλεή; καταχτητής, άπέκτεινεν άπανθρώπως 

καί νέου; καί γέροντας, καί έκ τώ ν  σωθέντων πολ

λούς κατέλιπεν άναπήρους καί δυσειδείς, μηδ’  αύτό 

τό  κάλλος σεβασθείσα. Επειδή δέ τά  τώ ν  άνθρο»πων 

κράμα είναι ευτυχιών καί συμφορών, λυπηρών καί 

γελοίων, εΐ; τήν έπιδημίαν τής νήσου ταύ τη ; έπηκο- 

λούθησεν άστειότατον έπεισόδιον.

Μεταξύ τώ ν  Ναξίων, μικρόν γευσαυ.ένων τό τε  

παιδεία;, έπεκράτουν οΰκ ολίγαι δεισιδαιμονίας καί 

πρώτη πασών ή τώ ν  βουρχο .!άχω κ  Γενική ητο καί 

άδιάσειστος ή δόξα ό τι οί άποθνήσκοντε; ¿ΰουρχο- 

.Ιάχιαζαν, καί ό τι έπιφαινόμενοι δλοσώματοι ούχί 

καθ’ υπνους άλλ’ εις άγρυπνούντα; συγγενείς καί φί

λους, έλεγον καί επραττον τά  άρέσκοντα. Επειδή δέ 

πολλούς είχεν άποστείλει ή ευλογία εΐ; τά  βασίλεια 

τού Πλούτωνος, διεδόθη καί έπιστεύθη ή ειδησι; ότι 

στασιάσαντε; άθρόοι εΐ; τόν "λδην οί νάξιοι νεκροί έ- 

βιάσαντο τό ν  Χάρωνα νά έπαναφέρη αυτούς εΐ; τά  

άνω. Καί καθ’  εσπέραν μόλις δύοντο; τού ήλίου, έ- 

πανηρχοντο πάντε; δρομαίοι εΐ; τ ά  ίδια, καί συζυ- 

γούντε; περίφοβοι διά διπλών καί τριπλών μοχλών 

θύρα; τε  καί παράθυρα, καί έυ.πεδούντε; αυτά διά 

σωρεία; * στρωμάτων καί προσκεφαλαίων καί άλλων 

σκευών, κατεκλίνοντο στένοντες καί τρέμ.οντε;. Οί 

βουρκόλακε; όμως, τούς όποιου; ό θάνατο; είχε κατα

στήσει λεπτοφυείς, είσέδυον οί άλιτήριοι καί κεκλει- 

σμΑνων τώ ν  θυρών ε ΐ; τά  άδυτα, καί έφόβιζον ή καί 

έκακοποίουν τού; ζώντας. 6 τε  δέ άνέτελλεν ή ημέρα 

αίοΐκίαι ήνοίγοντο καί έξερχόμενοι ανδρε; τ ε  καί γυ

ναίκες διηγούντο τρεμούση τή  φωνή τά  παράτολμα 

τώ ν βουρκολάκων έργα καί λόγια. Κ α ί τούτον μέν 

ήπείλησε νά ξυλοκοπήση όψηλόσωμό; τ ι ;  καί σκε- 

λετώ δη ; έάν δεν έδιδεν αύτώ  νά φάγη καί νά πίη, 

τα ύ τη ; δέ τήν ξανθήν καί μακράν κόμ.ην ήγωνίσθη 

ν’ άνασπάση φθονερά γειτόνισσα άγριαίνουσα, ή μέ

γαιρα! τού; οφθαλμ.ού;, καί έκείνη; τού ; περιλεύκους 

καί κυδωνιώντα; κόλπους έτόλμ.ησε νά ψαύση ίερο- 

σύλως αύθαδες άλλ’ ώραΐον μειράκιον. ύ  μ.υλωθρός 

γείτο»ν μου είχε δύο θυγατέρας, α ΐτινε; φρίσσουσχι 

διηγούντο καθ’ έκάστην πρωίαν πώς βουρκόλακε; δύο 

εισερχόμενοι ρ.ετά πατάγου καί άναποδογυρίζοντες 

όλα τά  σκεύη, έκτύπουν αριστερά καί δεξιά καί έ- 

γρύλλιζον καί ήνοιγον τά ;  θύρα; καί χουχου .Ιω ^ ΐ- 

νας οΰσα; υπό τού φόβου άπεκάλυπτον καί παρέσυ- 

ρον καί έβασάνιζον, τ ά ;  ταλαίπωρους ! δι’ όλης τή ;

Λ Ω Ρ  Α.  ϋ ΐ
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νυκτός- ό δε πατήρ, οστις έκλείετο εις άλλο παρα

κείμενον δωμάτιον καί ήγρύπνει άνά χεΧρας εχων 

πυροβόλον, έπεκύρου τά  λεγάμενα καί άδιακόπο); 

έσφραγίζετο διά του σημείου τού σταυρού. Μίαν δέ 

νύκτα τοσοΰτον έφοβήθη, δ ιότι εις τήν θύραν τού 

κοιτώνος αυτού κατεφέροντο αλλεπάλληλοι καί τρο- 

μ.εροί κτύποι, ώ σ τε  τολμήσας ήνοιξε τό  παράθυρον 

καί προέτεινε τήν κεφαλήν ίνα παρατηρήσνι εάν έδύ- 

νατο νά σωθή. Κ α ί παρατηρών είδεν υπό τό  μαγει- 

ρεΧόν μου πλανώμενον τόν έτερον τώ ν  βουρκολάκων' 

ευθύς δέ πυροβόλησα; κατεκύλισεν αύτόν φαρδύν 

πλατύ ν. Καί τήν αυγήν έξυπνήσας είδον, φεύ ! κεί

μενον άπνουν τόν αγαπητόν μου καί παχύτατον γά 

το ι-, όντινα περιφερόμενου ήσύχως εις άναζήτησιν ει

σόδου,
« . . .  ϊΑΑαΰε πορφύρεος θάνατος. »

Οί μή πιστεύοντες τους βουρκόλακας, άγαπών- 

τες δμως νά μελετώσι τάς ανθρωπίνους αδυναμίας 

καί τ ά  ανθρώπινα τεχνάσματα, έμαθον μετά τινας 

μήνα; ο τι οί δύο εκείνοι ταραςίαι, έγκύψαντες επί 

πολύ καί μετά πολλού πόθου εις τήν θεωρίαν τής 

θεογονικής τώ ν  αρχαίων επιστήμης, αλλά πολλάς 

άπαντήσαντε; απορίας, ένόμισαν άναγκαϊον, ώς πά

λαι ποτέ ό Ζευς, νά λύσωσιν αύτάς διά πειραμάτων' 

διό μετεμόρφωσαν εαυτούς μ.έν εις Δίας, τ ά  δύο δέ 

τού γείτονός μου αθώα θυγάτρια εις Λ η τώ  καί 2ε- 

μελην.

Εν τοσούτω τώ ν  βουρκολάκων ηύςανε και δ άριθ- 

μός καί ή τόλμη ' πωγωνίας τ ις  Πρωτοσύγγελος (ή 

εκκλησία τώ ν  Ναξίων είχε τό τε  μέγαν αριθμόν 2α- 

κελλιόνων, Πριμικηρίων, Συγγέλων, Καστρηνσίων, 

ΙΙρ&)τεκδίκων, ί’ εφερανδίων, Πρωτονοταρίων καί άλ

λων τοιούτοιν αξιωματικών), γνωστός διά τόφιλομει- 

δές αυτού καί ευτράπελου, προσβληθείς καί αυτός ύπό 

τής επιδημίας μετέστη  εις ουρανούς' άλλ’ έπανελθοιν 

εις τήν γήν ώς βουρκόλακας κατώρθωσε, δυνάμει τού 

σεβασμίου αυτού πώγωνος, νά καθυποτάξη πάντας 

τούς άλλους συναδέλφου; καί νά συγκροτήση δλό- 

κληρον σύνταγμα. Τούτο δέ, στρατάρχην έχων 

τόν άγιον Πρωτοσύγγελον καί άδιακόπως στρατο- 

λογών νέου; βουρκόλακας, περιεφέρετο τήν νύκτα εις 

τάς όδού; καί έκορυβαντία καί έκραιπάλα και ήλά- 

λα ζε καί έκορύφου τόν τριγμόν καί τόνβρυγμόν τώ ν 

¿δόντων (α).

Εάν ενθυμηθώμεν ο τι χθές ετι, προ ενός μόλις μη- 

νός, σεβασμιώτατός τις επίσκοπος τής σοφής Γαλ- 

λίας διεκοίνωσε διά μακράς εγκυκλίου πρός τό  ποι

μνίου αυτού ο τι πολλάκις επεφάνη εις νέαν χωρικήν, 

εξυπνον ουσαν, λευχείμων ώς δ Ιωσήφ παρθένο; δρα-

( α )  Π α ρ α κ α λ ώ  τ ό ν  α ν α γ ν ώ σ τ η ν  ν ά  μ ή  έ κ λ ά β τ ι  υ π ε ρ β ο 

λ ι κ ά  τ ά  π ε ρ ι  β ο υ ρ κ ο λ ά κ ω ν ,  δ ι ό τ ι  σ υ ν έ β η σ α ν  ά π α ρ α λ λ ά κ τ ω ;  

ύ ;  δ ι η γ ο Ο μ α ι  α ΰ τ α .
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τή  μέν άϋλος δμως, καί είπεν αυτή ο τι η το ή 'Α σ π ι  

Αος ούΑΑηψις, δεν θ’ άπορήσωμεν βεβαίως διά την 

εύπιστίαν τώ ν  προ τεσσαράκοντα ετώ ν κατοίκων 

τής άσοφου Νάξου.

Α λλ  έπανέλθωμεν εις τήν πανώλην. Τήν λυπηράν 

άγγελίαν άκούσας δ Κυβερνήτης έξαπέστειλεν άμέ- 

σω; εί; Τδραν καί Σπέτσα; τόν ιατρόν 2. Καλογε- 

ρόπουλον, όπως έξετάση εάν τω όντι ή νόσος είναι η 

τού λοιμού. Επανελθόντος δέ τούτου τήν 1 8 Απρι

λίου καί έπικυρώσαντος τήν είδησιν, διωρίσθη άμέ- 

σως Γενικός μέν Εφορος της Υγείας κατά τάς δύο 

τα ύ τα ; νήσους δ Αναστάσιος Λόντος, συμπράκτωρ 

δέ αυτού δ ιατρός Ν. Καλογερόπουλος, καί ναυτική 

τις μοίρα προσετάχθη νά περιπολή εκεί δπως εμπο

δίζει τήν μετά τής ξηρά; συγκοινωνίαν. Επειδή δέ 

εις τό  Ναύπλιονκαί τήν Α ίγιναν καί τόν Πόρον «συν- 

εκεντρούντο, ώς εγραφεν δ Κυβερνήτης, δλα τά  μέ

σα τώ ν ενεργειών τής εξουσίας » ,  διωρίσθησαν καί 

έκεΐ επί τής υγείας επίτροποι- καί συγχρόνως εστά- 

λησαν εις δλας τού Κράτους τάς έπαρχίας ταχυδρά- 

μοι φέροντες οδηγίας. Αύτός δέ δ Κυβερνήτης έπι- 

βάς τήν 22 Απριλίου εις τήν ρωσικήν φρεγάταν Έ Α έ- 

Υ ψ  άπέπλευσεν εις τάς μεμολυσμένας νήσους.

Ελθών δέ τη ν μέν 24 εις Σπέτσας τήν δέ 26 εις 

Υδραν συνδιελέχθη μετά τώ ν  δημογερόντων καί τώ ν  

ιατρών, καί άφείς Εκτακτον επιστάτην τής υγείας 

εί; τήν πρώτην τώ ν  νήσων τού των τόν ϊω . Κ ω λέτ- 

την άπήλθεν εις Αίγιναν.
Είδομεν ο τι δ Κυβερνήτη; είχε σπανίαν δραστη.- 

ριότητα- κατά  τάς δκτώ δμως ημέρας, καθ’ άς 

πλεύσαμεν άπό Ναυπλίου εις Αίγιναν, υπερέβη αυ

τός εαυτόν- διότι άδιακόπως καί αύτός καί ημείς έ -  

γράφομεν καί έστέλλομεν οδηγίας δι’  επίτηδες πλοια

ρίων εις δλην τήν επικράτειαν. Η  Ε Α έη ) ή το άλλο 

σαλευτόν ταχυδρομείου, άπό τώ ν  πλευρών τού όποιου 

εξηκοντίζοντο κυματόδρομοι άμαξαι ήνιοχούσαι ού

τω ς είπεΧν τήν υγείαν εις τά ; έπαρχ’.ας, διότι αί ό- 

δηγίαι προέβλεπον καί τ ά  ελάχιστα.

Μετά τήν εί; Ελλάδα κάθοδον αυτού πρώτον τό τε  

δ Κυβερνήτης επλεεν επί ρωσικού πλοίου, διότι, 

ώς είπον άλλοτε, οί ποντοκράτορες Α γγλο ι ήξίουν 

υπέρ εαυτών τήν τιμήν τού νά φέρωσι τόν άρχηγόν 

τής Ελλάδος. Επειδή δέ γνωστόν μοί ήτο δ τ ι δέν ή- 

γάπα τούς Αγγλους, μοί ήρεσκε ν’  άνιχνεύω μετά 

περιεργεία; τ ά  τής συμπεριφοράς αύτού πρός τού

τους καί πρός τούς Ρώσους, τώ ν  ¿ποιων προ μικρού 

ήτο συνάδελφος καί συμπολίτης.

Επί τώ ν  άγγλικών πλοίων τό  σέβας τό  όποιαν 

πάντε; έδείκνυον πρός τόν Κυβερνήτην, ώς πρός άρ

χηγόν ανεξαρτήτου Κράτους, διέθρυπτε τήν φιλαυ

τίαν αυτού- άλλ’ έδυσχέραινεν εί; άκρον επί τή  διάρ

κεια, τού γεύματος. Λυτός, δ μηδέ λεπτόν κατατρί-

δων εις μάτην, νά κάθηται δύο ώρας προσηλωμένος 

παρά τράπεζαν καί νά βλέπη παραλλάσσοντας φα

λαγγηδόν ενώπιον αύτού

« . . .  πίθους ο ϊνοιο παΑαιοϋ ί/όυπάτοιο, » 

καί τούς Αγγλους βαθμηδόν θερμαινομένου; καί κυ- 

λικηγορούντας εις τό  έπάπειρον !

Οί δέ Ρώσοι έφέροντο πρός αύτόν ώς υπήκοοι πρός 

μονάρχην, καί μονάρχην άπόλ.υτον- αξιωματικοί, 

ναύται καί στφατιώται έκυπταν εδαφιαίο); ενώπιον 

τού Κυβερνήτου τήν κεφαλήν, καί ύπετάσσοντο εις 

τ ά  νεύματα αύτού. Αύτός προσδιώριζε τήν ώραν τού 

γεύματος, καί αύτός πρώτος έδιδε τό  σύνθημα τή ; 

εκ τή ; τραπέζη; έξεγέρσεω;. Αλ.λ’  ήγάπα κάν τού; 

Ρ ώ σου ;; τό  κα τ' εμέ, άμ.φιβάλλω- πιθανόν νά ήγά

πα τού ; πεπολιτισμένου; ί’ώσου; τή ; Πετρουπόλεω;- 

πρός τού; ναυτικού; όμ.ως βεβαίως δέν ήσθάνετο κλί- 

σιν. Ομιλών μ.ετά τού πλοιάρχου τή ; 'ΕΑένης δύ

σκολοι; έδδιπτε τό  βλέμμα έπ’ αύτού, καί οτε καθ’ 

έκάστην, περί τήν δεκάτην ώραν πρό μεσημβρίας, 

έφερέ τ ι ;  χάριν δοκιμή; πρός τόν πλοίαρχον πλατύ 

κοχλιάριον μεστόν ¿οφήματος έκ τού τώ ν  ναυτών, δρι- 

μ-υτάτην άποπνέοντο; οσμήν σκορόδου, εκείνο; έ

στρεφε μετά καταφρονήσεω; τή ν κεφαλήν.

Αλλά καί άλλοτε εΐδον τον κυβερνήτην δεικνύον- 

τα  τήν αύτήν άποστροφήν. Συνήθειαν είχον οί Ρώ 

σοι νά θέτωσι καθ’ εκάστην πρωίαν έν μέσω σχε

δόν τού πλοίου δύο εύρύτατα άγγεΧα, δμοιαπρό; κο- 

λυμβήθραν, πλήρη ζύθου, άξιώματικός δέ τ ι ;  ίστά - 

μενο; παρ’ αύτά καί άνά χεΧρα; εχων κατάλογον έ- 

κάλει κατ’ όνομα ένα πρό; ένα τού ; ναύτα; οΐτινες, 

σεσωρευμένοι ύπό τό  κατάστρωμα, άνέβαινον κατά 

στίχον διά τή ; έπήςώς μύρμηκε; έκ τή ; φωλεάς αυ

τών. Εκαστο; δέ ναύτης άκούοιν τό ίδιον όνομα 
προσήρχετο καί δράττοιν

«  βαθεΐαν χΰΑιχα ωςπερ ύΑχάάα ’ »  

κατεπόντιζεν αύτήν εί; τό ν  ζύθον- πληρών δέ μέχρι 

στεφάνης έφερε μετά μεγίστη; εύλαβεία; εί; τά  χεί

λη, προσέχων μή στάξη ρανίς καί ζημιωθή δ λάρΰγξ 
αύτού.

Ε ί; τήν περίεργον αύτήν τελετήν είδόν ποτε άπαξ 

η δί; παρευρεθέντ* καί τόν Κυβερνήτην έπ ίτή ; ναυ- 

αρχίδο; Ά ζ ύ γ -  άλλ’είδον αύτόν καί στύψαντα χείλη 

καί μέτωπον καί άποστρέψαντα τήν κεφαλήν.

Ιήν 29 Μαίου προσωρμίσθημεν εί; τήν Περιβόλαν 

Τή; Αίγίνης, όπου είχε καταπλεύσει πρό ήμών δ 

ναύαρχο; τή ;  Ρωσίας- επειδή δέ ή μέν ίδ ρ α  καί αί 

-πέτσαι έστεροΰντο τροφής, εί; δέ τήν Αίγιναν δέν 

υπήρχεν άρκετός σΧτο; Τν’ άποσταλή καί εί; τά ; 

« ιν ώ σ α ;  νήσου;, δ Κυβερνήτη; παρεκάλεσε τόν ναύ

λ ο ν  Εϋδέν νά χορηγήση επί τού τω  σάκκου; τινά ; 

Λιπυρου. Τόν άρτον τούτον ίδών άποβιβασθέντα εί;

► Αν παραλίαν ί  θέλησα νά δοκιμάσω, πεποίθησιν έχων

Π  Α  Ν

ότι εί καί κατάμαυρος θά ήτο ομω; γλυκύ;- άλλ’ ά- 

ποπτύσας μετά σπουδή; αύτόν διότι ήτο πικρότερος 

ή μέλα;, ήκουσα έπιπλήττοντά με Ελληνα πρό πολ

λού όπηρετούντα τήν Ρωσίαν, ό τ ι ελληνικήν έχων 

αλαζονείαν καταφρονώ τόν άρτον άπό τού οποίου 

τρέφονται εξήκοντα εκατομμύρια δρθοδόξων.

—  Εστάλη, μέ ήρώτησεν δ Κυβερνήτης, τό  πα- 
ξιμάδι εί; τήν Τδραν καί τάς Σπέτσα; ;

—  Μ άλιστα, έ ξοχώ τα τε- βεβαιωθήτε όμως ότι 

καί άφοΰ φθάση οι άνθρωποι θά εξακολουθούν νά 
πεινούν.

—  Π ώ ; ! έδωκεν δλίγον δ ναύαρχο; ; άνεφώνη- 
σεν δργισθεί;.

—  Ε ξ εναντίας, πολλού; σάκκου;- άλλ’ είναι τό -  

σω μαύρον καί τόσω  πικρόν, ώ σ τε  δέν είναι άνάγκη 

νά έχη τ ι ;  προφητικόν χάρισμα διά νά είπή άπό σή

μερον ό τι οί Σπετσιώται μάλ.ιστα καί οί ΤδραΧοι, οί 

όποιοι μεταξύ όλο>ν τώ ν  Ελλήνων τρώγουν λευκότα- 

τον καί γλυκύτατου ψωμί, θά προτιμήσουν ν’  άπο- 

Οάνουν παρά νά τό  έγγίσουν εί; τά  χείλη των.

0  Κυβερνήτη; δέν μ’ έπέπληξεν ώς δ ρωσολάτρη; 

Ελλην τή ; παραλία;, άλλ ’ έσεισε περίλυπος τήν κε

φαλήν. Μετά τεσσαράκοντα δέ ήμέρα; οί σάκκοι τού 

ναυάρχου έπανήλθον ολ.οι εξωγκωμένοι καί άθικτοι 

όπως καί έστάλησαν.

Είπομεν ό τι ύγειονόμ.ον εί; Σπέτσας άφήκεν δ 

Κυβερνήτης τόν I. Κ ω λέττη ν- διοθρισε δέ καί εί; τήν 

Τδραν τόν αδελφόν Βιάρον. Καί πρό; μέν τόν πρώτον 

έδόθη τίτλος δ εφεξή;- «  Εκτακτος επ ιστάτη ; τής 

κατά τά ; Σπέτσα; υγείας, »  πρός δέ τόν δεύτερον 

ούτος- «  Εκτακτος έφορος τή ; κατά τήν Τδραν υ

γείας. »  Καί δ μέν Κ ωλέττη ς, άπαξ διορισθείς, ού

τε  ήκούσθη, ούτε κάν εγραφεν εί; τήν κυβέρνησιν, 

κατά  τό  αιώνιον αύτού σύστημα.- δ δέ Βιάρος, μή 

άποβάς εί; Ϋδραν, άλλά περιπόλων έξωθεν μετά 

πλείστης όσης γενναιότητας επί τού Ά ν τιζή Α ο υ  ή 

τού Ν έΑ σω τος , ¿κεραυνοβολεί προκηρύξει; χ ω ρ ίς  

φειάοιΑιμ·, ώς εγραφεν αύτός ούτος, εί; τ ά ;  όποια; 

αί άπόλυτοι μετοχαι καί τό  ύγειοαστυνο^εΐον  καί δ 

αιώνιο; ¡ /ε γ α Α ο ά ύ ν α η υ ς  άμιλλώνται πρός τό  ανθη

ρόν τή ; λέξεως, τό  εύρυθμον καί γλαφυρόν τώ ν  πε

ριόδων καί τή ;  εννοία; τό  ύγιές. ΐδού δύο ή τρεΧ; 

περικοπαί, γεύματος δίκην, ό)ς λέγει δ Λριστοτέλη;-

« Μαθι’ον ότι ή νόσο; ή τ ι; κατέλαβέ τινας τώ ν 

κατοίκων τή ; νήσου ταύτης, έπαυσεν άπό ένδεκα ή

μέρα; σήμερον νά θανατώνν) τούς ανθρώπους, άλλά 

μή δίδων πλήρη θάρρος εί; τό  απατηλόν νόσου είδους 

τοιούτου, καί οδηγούμενο; άπό παραδείγματα άλλων 

τόπων καί εθνών, τά  δποΧα ή έξ άγνοιας ή £κ κακής 

συνήθεια; έθάδδυναν πολύ περισσότερον τούς άνθρώ- 

πους, παρ’ ό τι αύτοι επροφυλάχθησαν, καί διά τούτο 

εΐδον πόλεις ή παντελώς ερημωμένα;, ή άπό πο-
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λυανθρώπους εις ολιγανθρώπους μεταβαλλόμενα;,

διό ενώ καί εγώ  ένόνω τάς ταπεινά; ευχαριστήριους 

δεήσεις μ.ου πρός τόν μεγαλοδύναμον θεόν μας και 

προστάτην, ό τι τόιρα ά τοιοϋτος τρομερός θάνατος 

δεν περιφέρεται ανηλεώς πλέον εις τάς οικίας σας, 

όμως τό χρέος μου με υπαγορεύει νά πράξω τά  α

ναγκαία και διά τήν ίασιν τώ ν  έ τ ι νοσούντων καί 

διά τήν σωτηρίαν τώ ν  εν τή  υγεία. »

Αλλαχού δέ, άγωνιζόμενος νά διδάξη τους μισε- 

λευθέρους Υδραίους συνταγματικό»τατά τινα  δόγμα

τα , προσθέτει'

«  Ε γώ  δφείλω πρός υμάς νά σκέπτωμαε και ν α

γρυπνώ άόκνως δι’ εσάς, καί σείς οφείλετε πρός εμέ 

ύπακοήν. . . Ταύτα πάντα τά  ιερά σας χρέη θέλετε 

έκπληρό»νει υπακούον-.ες εις τά ς  διατάξεις μου, καί 

ή ευθύνη θέλει είναι τό τε  μ,όνον εις βάρος μου, εάν 

σείς ύπακούοντες τάς αΰτάς διατάξεις μου, αύται 

φανώσιν όχι κατάλληλοι εις τήν ανάγκην καί όχι 

προξενούσα·, τήν σωτηρίαν σας. »

Καί άλλοτε πάλιν'

»  Εχάρη ή ψυχή μου βλέπωντάς σας εκ τού πλοίου 

μου σήμερον εύθυμους έορτάζοντας τήν σεβασμ,ίαν 

ημέραν τής κυριακής καί τώ ν  άποκρεών όταν ό θεός 

μεθ ήμ.ών ούδείς καθ’ ημών' άλλ ’ ΐνα  ό θεός είναι 

μεθ ήμ.ών, πρέπει εν ήσυχίγ καί υποταγή νά σεβώ- 

μεθα. τ ά  θελήματά του . .  . Ε γώ  κατά  πολλούς λό

γους σάς αγαπώ πάντοτε άζημιώτους, διό σάς αναγ

κάζω ν’  ακολουθήσετε τήν ήσυχον καί ΰποτεταγμ.έ- 

νην διαγωγήν, τήν δποίαν διετηρήσατε μ.έχρι τής 

σήμερον. »

Δεν νομίζει τ ις , άναγινώσκων τά  χρυσοστομικά 

ταύ τα  λόγια, ό τ ι δ Βιάρος ήτο άγιος καθηγούμενος 

έκ τώ ν  f io rJ o ra p íu r  καί ό τι είχεν ανάγκην υποτα

κτικών; Ν. Δ.
("Ε.-χεται σ ι¡Η χ ε ία .)

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΟΥ

ΕΛΑΗΪΝΙΕ.ΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,

Ά π ό  τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι των νεωτίρων, 

χάριν τ&ν πολλ®ν έςεργασθείσα, άπό Κ . Πιπαρρτ,γσπού- 

λου. Βωλίον τέταρτον καί πέμπτον. 1862.

Τ ά  δύο ταύτα βιβλία, κατ’ αύτάς έκδοΟέντα, 
ίστορούσι τό  μέν τέταρτον, τόν Πολεποννη- 

σιακόν πόλεμον καί τήν ηγεμονίαν τής Σπάρ
της, τό  δέ πέμπτον τήν ηγεμονίαν τώ ν  θηβών 
καί τήν παρακμήν του πρώτου Ελληνισμού. 

Ώ σ τ ε  ήδη συνεπληρώΟη ό πρώτος τόμος τού

μεγάλου τούτου εθνικού έργου, όστις περιλαμ
βάνει περί τά ς 900 σελίδας, καί δέν τιμάταί 

είμή δραχ. 10.
Τήν δικαίαν αύτής περί τής συγγραφής ταύ- 

τη ς  κρίσιν θέλει επιτέλους έκφέρμκαί ή Π α ν 

δώ ρα · σήμερον δέ περιοριζόμεΟα εις τό  νά ά- 
ναγγείλωμεν τήν συμπλήρωσιν τού πρώτοι» 

τόμου καί νά συστήσωμεν θερμώς εις πάντα 
Έ λλη να  τήν άπόχτησιν τού βιβλίου, ΐνα διά 
τής έμψυχώσεως τού κοινού, κατορθωΟή ή ό
σον ενεστι ταχυτέρα έκδοσις καί τώ ν δύο άλ-, 

λω ν τόμων.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
«κΗΒΚ»»

Α Ρ Χ Α ΙΑ  ΓΡΑΦΗ. Κ α τά  τήν αρχαιολογικήν έφητ 

μερίδα πρός ταϊς άλλαις εύρεθείσαι; έσχάτως έν Α -  

θήναι; έπιγραφαίς, εύρέθησαν καί τενες έξ ¿»ν φαίνε

τα ι ό τι τό  κύριον όνομα Ε ϋΰ ιος  έγράφετο καί Ε ΰ ιος  

καί Ε ϋΰο ιος , ώ σ τε  ή δίφθογγος ο ι προεφέρετο ώς ι  

καί πρό τού  Ιίελοποννησιακού πολέμου' προσέτι ότε 

οί αρχαίοι ήθελον νά έκφράσωσι βαρβαρικόν τ ι ·» «  

φθόγγον, εγραφον ββ, οίον Αρύϋβαι;, όπερ καί Α -  

ρύμβας γράφεται.

ΓΥΝΑΙΚΕ ΙΟ Σ ΚΟΣΜΟΣ. Εις τήν Καναδικήν γ ί

νονται χοροί καθ’ ους όλαι αί κυρίαι, καί αί πλου- 

σιώτεραι φορούσι λευκήν έσθή,τα έκ Χ ά σ ε  ρ,ετά δέ 

τό  τέλος τώ ν  χορών δωροϋσι τάς έσθήτα; εΐ; τους 

πένητας. ίδού παράδειγμα άξιον μιμήσεως.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. Εν Σιατίστη τής Μακεδονίας, 

πατρίδι τού μακαρίτου καθηγητοϋ Θ. Μανούσου, εις 

·?,ν έκληροδότησε τήν ιδίαν βιβλιοθήκην, έτελέσθη 

έσχάτως αρχιερατικόν μνημόσυνον, καί έξεφωνήθη. 

λόγος έπικήδειος υπό τού Κ. Αργυριάδου. 0  λόγος 

ούτος θέλει μ ετ’  όλίγον έκδοθή καί διανεμη,θή δω

ρεάν.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ. Ημέραν τινα  

Ναπολέων δ Α*. ευρισκόμενος έν τ ώ  δωματιω  τής αύ 

τοκρατείρας Μαρίας Λουΐζης ένώ έκαλλωπίζετο, £- 

πάτησεν άκων τόν πόδα τή ; προεδρευούσης τού κό

σμου κυρία; καί ερρηξεν εύθυς μεγάλην κραυγήν, ώς 

εΐ είχε τραυματισδή. —  Τ ί έχεις ; ήρώτησε τρομά- 

ξασα ή αύτοκράτειρα. —  Τίποτε, άπήντησεν άνα- 

καγχάσας' έπάτησα τήν Κυρίαν καί έφώναξα διά 

νά τήν έμποδίσω νά φωνάςη αύτή' βλέπεις ό τ ι έπέ- 

τυήα.


