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ύπό ΛΕΟΠΟΛΔΟΤ ΡΛΛΚ10Τ.

Μ ετάφρασες Π . ΚαΑ .Ιιγά .

(Συνέχ. Ίοε φυλλάδ. 287, 288 και 289.)

Εκκλησιαστικά.

Εάν δέν διαστείλωμεν τό  πολύμικτον τώ ν  συνηγ- 

μένων εντός τή ; Πελοπόννησου φυλών, τρείς κλά- 

σεις ευρίσκομεν κυρίως απέναντι τώ ν  Ενετών' χωρι

κούς, πολίτας καί προνομιούχους. Εκάστη τούτων 

απγτει ιδίαν προσοχήν. Κάτοικοι, οποίοι ήσανοί Μχ- 

νιαται, πρέπει νά θεωρηθούν μάλλον ώς σύμμαχοι 

ή ώ ; υπήκοοι, καί ητον ανάγκη κόπου πολλού διά νά 

τηρηθή καλή σχεσις μ ετ’  αυτών. Τό σώμα τού έ

θνους, τό  όποΤον ήδύνατο νά χρησιμεύσνι καί νά γίνη 

τ ι, ησαν οί χωρικοί καί όλη ή διοίκησι; έχει σκοπόν 

την εις αυτούς χορήγησιν έλευθέρας καί ειρηνικής ά- 

ναπτυςεως. Οί ύπερέχοντες, εκείνοι, τούς οποίους όνο- 

μάζομεν πολίτας, τά  μέλη τώ ν  κοινοτήτων, απαι

τούν ήήη έξ £νος μέρους έξαίρεσιν τώ ν  φορτίων, έξ 

άλλου έςουσίαν επί τώ ν  υποδεεστέρων. Ενώ προστα

τεύεται ή πρόοδος αυτών, ή κοινωνική καί δικαστι

κή άνάπτυξις πρέπει νά συνέχωνται εις σοφόν πε

ριορισμόν καί ίδίως ή εξουσία πρέπει νά προφυ- 

λ ά ττε τα ι πάσης έπηρείας.

Αλλά δέν είναι τούτο μόνον. I I  θρησκεία, ήτις εί

ναι εις όλους κοινή, άπαιτεϊ άκραν προσοχήν καί έ- 

π ιτηδειότητα, πρό πάντων διότι οί Ενετοί ήσαν άλ

λης θρησκείας.

Οί Ενετοί ένόμιζον χρέος, αμέσως κατά τήν κατά- 

κτησιν, νά μεταφυτεύσουν έκ νέου εις τήν Πελοπόν

νησον τό  λατινικόν δόγμα. Ειχον ακόμη τοσαύτην 

θετικήν πίστιν, ώ στε ένομίζοντο ευτυχείς, διότι εγ

καινίασαν έκ νέου πρός λατρείαν τώ ν  άγίων τάς έκ- 

κλησίας Μεθώνης, Κορώνη; καί ΚορίνΟου, αίτινες ά - 

νήκον πρότερον εί; τόν χριστιανισμόν καί ϊκ το τε  με- 

τηλλάχθησαν εις μοσκέας. Διωργανίσθησαν τέσσα- 

ρε; έπισκοπαί κατά τά ;  τέσσαρα; επαρχίας, ών ή 

Κορινθιακή ήτον η Αρχιεπισκοπή, ο ί δέ Ιερείς καί 

μοναχοί ήλθον κατόπιν.

Δέν πρέπει νά νομίσωμεν, ο τι τούτο είχεσυνεπείας. 

Ούδεί; έμέμφετο τούς κυρίους τή.; χώρας, ο τι έλά- 

τρςυον τόν Θεόν κατά  τό ν  ίδιον τρόπον, καί ό τ ι ή - 

θελον νά έχουν εκκλησίας τού  δόγματος αυτών. Καί 

Ελληνες ύπήρχον τούτου τού δόγμα τος, μάλιστα 

μεταξύ Χίων.

Αλλά δέν έπρεπε νά φέρη τούτο κίνδυνον εις τή ν

4.



ελληνικήν πίστιν. Οί Ενετοί έγνώριζον τό  ελληνι

κόν πνεύμα (1 ), καί εις τάς λοιπά; ελληνικά; επαρ

χία; ήσαν Αναγκασμένοι, διηνεκώς να προσέχουν εις 

τήν θρησκευτικήν διαφοράν, αΰστηρώ; φροντίζοντες 

νά μή δίδεται α ιτία  υπονο!α; είς τους Ελληνας, καί 

προλαμβάνοντες έπιμελώς τάς συγκρούσεις τή ; αρ

μοδιότητας τώ ν  δύο» δογμάτων. Τουλάχιστον οί Ε

νετοί Λρμοσταί κηρύττονται πρόθυμοι εις πάσαν πε- 

ρίστασιν νά ένδώσουν εις τάς απαιτήσει; του ελλη

νικού κλήρου.

Πολύ σημαντικωτέραν δυσκολίαν παρέσχον αί έ- 

ξωτερικαί σχέσεις τής Ελληνικής εκκλησίας. Ó Πα

τριάρχης τή ; Κωνσταντινουπόλεως είχε τήν μ.εγί- 

στην δύναμ.ιν έγκαθιδρύων επισκόπους, ώ στε τά  

χρυσόβουλα αυτού ήσαν εί; μεγάλην ύπόληψιν καί 

δ άφορισμός έπηκολούθει τήν απείθειαν. Αυτός έ- 

λάμβανε τό  ήμισυ τώ ν  εισοδημάτων έκάστου επι

σκόπου, πληρονομένου παρά τώ ν  ιερέων καί ιδίως 

έξ εκάστης οικίας τής διοικήσεως αυτού. Καί πολ

λών μοναστηρίων τους ήγουμένους διώριζεν δ Πα

τριάρχης, πρός Sv έστέλλετο μέρος τού εισοδήμα

τος (2 ).

Αυτό τό  σύστημα ήτο λίαν μισητόν εις τους Ε

νετούς. Ανυπόφορον έφαίνετο νά λαμβάνη ξένος ίε- 

ρευς τόσα  χρήματα εκ τή ; χώρας καί ή εκκλησια

στική κεφαλή, ή τ ι; ήτον υπό τή ν εξουσίαν τού Σουλ

τάνου, νά εχη δικαίωμα νά διορίζη επισκόπους καί 

ήγουμένους τού τόπου.

Ε ξ άρχής διεύθυνον πρός τού το  τήν προσοχήν καί 

ήδη κατά τό  έτος 1687 έζή-ησαν παρά τώ ν  συμ

βούλων τή ; πολιτείας γνωμοδότησιν περί τούτου.

Τήν γνωμοδότησιν ταύτην έχω ένώπιόν μου. Οί 

σύμβουλοι νομίζουν δυνατόν νά μεταφέρουν τόν διο

ρισμόν καί αυτήν τήν χειοοτονίαν τώ ν  έλλήνων έπι- 

σκόπο»ν έν Ενετία, καί δεικνύουν ό τι τό τε  ήδύναντο 

νά καθυποβάλλουν αυτού; υπό τήν έφορίαν τή ; λα

τινική; έκκλησίας.

Τοιαύται συμβουλαί υπερέβαινον πάντα τά  όρια 

ώ σ τε  ή περίνου; Βουλή νά συναινέση, καί έλαβεν άλλα 

μέτρα, μ-άλλον ανάλογα πρός τό  έν γένει σύστημα.

Διά ν’  άφαιρέση άπό τού Πατριάρχου τήν έκλο- 

γήν τώ ν  έπισκόπων δεν άνεδέχθη αύτήν ή βουλή,

( i )  Emo. Sono i Greci cosí lenaci— che la soladissimulatione 
puó insensibilmente guadagnare terreno.

(1 ) Ό  Γριμάνη; ίίίε ι τήν άκόλουΟον στατιστικήν τοΟ 
κλήρου. Che se si comino gli Arcivcscovi, da qnali rien eser- 
citala la primaria dignil», ollre uno che precede alia sola Ierra 
di Tripoüzza el altri qualro che non hanno alcuna giurisdilione, 
12 siano li vcscovi sufTraganei con diócesi e 16 lilolari senza 
sede, 136”  si numcrino li calogeri in 158 monasleri, 94 di que- 
sli direlli da abbali che rcngono ellelli da calogeri loro, 14 jus- 
patronali, 26 slauropigi e 24 mclochi, ollre 151 chiese che pos- 
sedono tlabili— sono nolizie giá humiliate. Τούς ήγουμένους 

τών σταυροπηγίων διορίζει ό Πατριάρχης.
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άλλ’ άνέθεσεν εις τ ά ;  συστηθείσα; κοινότητας. Τούτο 

ήτο τό  σημαντικοιτερον αυτών πλεονέκτημα.

Διά νά έμποδίση τάς έξαποστολάς χρημάτων, κα- 

τήργησεν όλα τά  έκτακτα  εισοδήματα τώ ν έπισκο- 

πών καί έπροίκισεν αΰτου; δι’  ακινήτων κτημάτων. 

Πρός τούτο ι; ήλάττωσε κατά  τό  ήμισυ τά  τακτικά 

εισοδήματα τώ ν  ιερέων καί τώ ν οικιών, όσα μέχρι 

τούδε είσέπραττον δι εαυτούς οί έπίσκοποι.

Αφού προέβησαν άπαξ έως έδώ, ήλπιζον ευκόλως 

ν’  άφαιρέσουν εΐ; τ ά  πατριαρχικά χρυσόβουλα τήν 

ΐσχύν καί νά μεταχειρίζωνται αυτά ώς έκεΐνα τού 

Πάπα, εΐ; τά  δποΐα έλειπε τό  κυριαρχικόν έκτελε- 

στήριον.
Εν τούτοι; δεν έπέτυχον τούτο τοσούτον ευκόλως 

καί έντελώς ώς έπεθύμουν.
Ε ί; τ ά ;  κοινότητας εΐσέφρησε Σιμωνία άπαραδειγ- 

μ.άτιστος. Εν γένει αυτή ή κατάχρησι; έβασίλευε 

κα τ’ άνυπόφορον τρόπον έν τή  έλληνική εκκλησία 

άρχομένη άπό τού Πατριάρχου, καί όλοι οί έπίσκοποι 

συνέπραττον (1 ). Πώς ήθελον αμφιβάλλει οί πολΐται 

νά λάβουν χρήματα διά ψήφους; «  Εκ τού ίερού υ- 

»  πουργήματος, λέγει δ Εμος, έγίνετο τό  χαμερπέ- 

»  στερον έμπόριον. »  Τά  οΰτιδανώτερα πρόσωπα έ- 

λαβον τό  άξίωμα, τό  όποιον είχε γένει τόσον ευτε

λές, άφού δέν έλαμβάνετο πλέον κατευθείαν έκ Κων

σταντινουπόλεως.

Επίσης δέν ΐσχυον νά έμποδίσουν τά ;  χρηματι

κά; άποστολάς. Δέν έδέχοντο μέν τόν έξαρχον, τόν 

δποίον Ιστελλε μέχρι τούδε δ Πατριάρχη; καί οί άρ- 

μοσταί δέν υπέφερον τήν παρουσίαν αυτού, άλλά κρυ

φίως άνελάμβανε τό  έργον τούτο δ Αρχιεπίσκοπο; 

Πατρών καί ούδείς έπίσκοπος ήρνεΐτο νά συνεισφέρω, 

φοβούμενος τήν ποινήν τού άφορισμοΰ, ή τ ι; έν Ανα

τολή έξήσκει πάντοτε βεβαιοτάτην ένέργειαν καί τό 

σύνηθες ποσόν μετέβαινεν εις Κωνσταντινούπολιν. 

Μόνον μέσον νά στερήσουν τόν Πατριάρχην αυτού 

τού εισοδήματος ευρίσκει δ Εμος τήν παύσιν πάσης 

χρηματική; πληρωμής.
Η  Βουλή δέν ήθελε νά δώσνι τοιαύτ/ιν άπόφασιν' 

άλλ’ άνείχετο ό ,τ ι δέν ήδύνατο νά έμποδίση /.αί είρ- 

γά ζετο  μόνον ν’  άπομακρύνη τήν ΐσχύν τού Πα-

, f  ,
Ó Γριμάνη; βέβαιοί, ό τ ι ένεργεία αυτού οΰδέν έςε- 

τελέσθη χρυσόβουλον τού  Πατριάρχου.

Τό παν έκρέματο έκ τή ;  καλή; συνεννοήσεω; τής

(1) Molino. Piíi che mai insislendo ncllo sceleragini si va- 
gliono (i tre arcivcscovi di Patrasso, Mislra e Malvasia) di po
tenza assolula per alienar ad plus offercnlcs li sacri tcmpii, in- 
veslendoli nel possesso di secolari, che poi sostituiscono nell' 
officialura alcuni de' loro papa c o i i  dannatc conventioni di divi- 
der gli ulili rilralli dalla mercaulala rendila di qualsisi» sacra
mento. Divengono quolidianamcnte all' ellettione di vescovi e 
li consacranno benché inulili e privi d' alcun diócesi per darle 
campo con la forza del lilolo all' ordinalione de saccrdoli.
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διοικήσεως μετά τώ ν  αρχιερέων καί εί; τούτο παρη- 

νεσαν οί σύμβουλοι (consu ltori). Οί Αρμοσταί ευρον 

ίσχυροτέραν την άνάγκην, ή όσον ένόμιζον, καί, ώς 

έκφράζονται, τά  άόρατα όπλα τοσούτον τυραννικό»; 

ένεργούντα, ώστε τά  πνεύματα τού λαού έξουσιά- 

ζοντο  έντελώς υπό τώ ν ιερέων καί ή γενική υπακοή 

πρό; τήν πολιτείαν έξήρτητο έκ τή ; καλής θελήσεως 

τούτων ( I ). Η πρώτη φροντίς τώ ν Αρμοστών ήτον ή 

διατήρησις τής καλής συνεννοήσεως. «  Μετεχειρίσθην, 

»  λέγει δ Γριμάνης, τήν μεγαλητέραν γλυκύτητα 

»  πρός τούς Αρχιερείς καί άπένειμον είς αυτούς τήν 

»  άνήκουσαν εί; τόν υψηλόν βαθμόν τιμήν' εί; πά- 

* σαν περίστασιν μ έδειξαν την πιστοτέραν άφοσίω 

» σιν καί ιδίως ώς πρός τά  πατριαρχικά χρυσόβουλα 

»  υπετάχθησαν είς τά ; διαταγάς τής Βουλής. »

Δεν δύναταί τ ις  νά μεμφθή τούς Ενετούς, αν διά 

τήν μ.εγάλην σημασίαν τώ ν  Αρχιερέων προετίμων 

πάντοτε άνθρώπους άφωσιο»μένους, καί τοιούτους έ- 

λάμβανον έκ τώ ν νήσοιν. Αλλά ήτο δύσκολον νά ευ

δοκιμήσουν. όλίγον κατολίγον τό  κατώρθωσαν. Ó 

Λορεδανός έπέτυχε νά έκλεχθή έν Καλαβρύτοις έπί

σκοπος, τόν δποίον έθεώρει χρήσιμον καί κυρίως φρο- 

νούντα τά  τώ ν  Ενετών. Αλλά καί εις τούτο ήδύνατο 

μόνον νά φθάση διά συμβιβαστικών μέσων καί μ ετα- 

χειριζόμενος έπιτηδείως τάς κοινότητας. Πραγματι

κό»; έδειχθησαν ένίοτε λίαν σταθεραί. Η  πόλις τού 

Μιστρά έλαβε νεύμα παρά τού Πατριάρχου νά ζη - 

τηση παρ αυτού άλλον έπίσκοπον, παρά τόν έκλε- 

χθέντα έπί τής Ενετικής εξουσίας, άλλ’ ό Αρμοστής 

ενηργησεν, ώ στε ούτε άπάντησις νά σταλή εΐ; τόν 
Πατριάρχην.

Τοιουτοτρόπως άπεμακρύνθησαν άρκετά οί κίνδυ

νοι, οΐτινες ήπείλουν έκ τού διοργανισμ,ού καί τής 

θεσεως τή ; έλληνική; έκκλησίας. Μένει ή έρώτησις, 

αν εβελτιώθη υπό τήν ένέργειαν τή ; δύσεως καί άν 

τό  έθνος άνεπτύχθη εσωτερικό»;.

Φαίνεται ό τι δυνάμεθα νά παραδεχθώμ.εν τούτο, 

άνευ φόβου ν’ άπατηθώμεν.

Ηδη έσήμαινέ τ ι  ή έσωτερική τάξις καί ή καλλι- 

τέρα όιαχειρισι; τώ ν  εκκλησιαστικών εισοδημάτων, 

'T‘ X ?*·«« διά τά  μυστήρια χρυσών καί άργυρών σκευ

ών, άντί ξύλινων καί κασσιτέρινών, όπως μέχρι τούδε 

υ.ετεχειρίζοντο έναντίον τώ ν  κανονικών διατάξεων, 

καί ή κοσμία στολή τού κλήρου (2 ).

(1) Corner. L' amareggiarli i  cosa non bene consigliala, per 
1 arbitrio cho tengono sopra i popoli.

(2 ) Ό  Γ ρ ιμ ά ν η ;  έ φ ρ ό ν τ ι ι ε ν  ioiui; ττερ; τούτου. Vaisemi, 
λέγει, sempre della piacevolezza piutosto che de' processi c del 
rigore, pió facile eccitamento all’ emenda in chi mancara alle 
proprie parti, cosi cljf si redono anche ristaurale e nieglio tenu- 
le le chiese loro colle regolechc ¡oho prescrille, onde non fossero 
mal consume le rendile, come in lalun luogo accadera, ma im-

Επί τούτων δεν είχε μικράν δύναμιν τό  παράδειγ- 

μ.α τής καθολικής έκκλησίας. Η μεγαλλιτέρα πομ

πή τής λειτουργία; είλκυσε πολλούς κατοίκους εις 

τάς καθολικά; έκκλησίας καί α! έλληνικαί ήρχισαν ν’ 

άμιλλώνται κατά τούτο.

Πολύ σημαντικώτερον ήτον, ό τι ή λατινική έκκλη

σία άνεδέχθη τήν παντελώς παραμεληθείσαν έκπαί- 

δευσιν. Α λλ ’ οί μοναχοί, οιτινες ήλθον, δεν ωφέλη

σαν πολύ, μάλλον προσέκρουσαν— Οσοι όμως έν τώ  

μέσω τής χώρα; ίδρυσαν έδώ καί έκεί καταστήμα

τα , διήγον ήσυχον βίον, καί έργαζόμενοι κατά μό

να; διεύθυνον σχολεία, έφεραν πολύ όφελος. Ανευ ΰ- 

πονοία; ή δισταγμού οί Ελληνες έστελλον τά  τέκνα, 

όπου έμάνθανον τά  στοιχεία τής λατινικής καί ιτα 

λικής γλωσσης. Είργάζοντο έπίση: νά συστήσουν έν 

Τριπόλει τακτικόν γυμνάσιον, καί ώς τινές ένόαιζον, 

τοιουτοτρόπως έγίνετο άρχή πρός μ.ετάστασιν τώ ν 
Ελλήνων εις τόν καθολικισμόν.

Αλλοι έτρεφον άφιλοκερδεστέρους σκοπούς, «ίσους, 

»  νομίζει δ Γριμάνης, θέλει άποσπασθή τής βαρβα- 

» ρότητος, υπό τήν αι’σίαν έξουσίαν τώ ν  Ενετών, ή 

»  διδάσκαλος πάσης έπιστήμης καί τέχνης άρχαία 
» Ελλάς. »

Κ ρίσ'.ς.

0  κόσμος είναι συνηθισμένος νά θαυμάζη ή νά κα

τακρίνει καί οί άνθρωποι άγαπούν, δυνάμεθα νά εϊ- 

πωμεν, τήν πνευματικήν συγκίνησιν, είς ήν μεταφέ

ρει ή άνύψοισις, ή τό  μίσος.

Οστις βλέπει όμως πλησιέστερον τά  πρόσωπα καί 

τά  πράγματα, σπανίως ’έρχεται είς τήν άνάγκην α

περιόριστός νά έπαινή ή νά ψέγει.

Τήν διοίκησιν τή ; Πελοποννήσου έν γένει έπραγ- 

ματεύθησαν περιφρονητικώς, ώς νομίζω, διότι δέν 

έγνώριζαν, δποία υπήρξε, καί προσέτι διότι ταχέως 

ελαβε δυστυχές τέλος, έκ τού πλησίον θεωρούμενη 

έντούτοι; προσφέρει διαφόρους επόψεις καί επιτυχίας.

V  διοργανισμό; τώ ν  άστικών κοινοτήτων, ή δια- 

χείρισι; τή ; δικαιοσύνης, δ κανονισμός τού έμ,πορίου 

καί έν μέρει ή φροντίς περί τώ ν  έκκλησιαστικών 

σχέσεων άπέτυχον καί είχον μάλλον έπιβλαβή έ- 
νέργειαν.

Ε ξ εναντίας ή προσοχή, τήν δποίαν άπένειαον είς 

τόν πληθυσμόν, είς τήν γεωργίαν, ή γραμμή, τήν δ

ποίαν έν γένει Ακολούθησαν ώς πρός τού ; Μανιάτας 

καί τού ; γείτονα ; αυτών, ώς πρός τά ;  χωρικά; κοι

νότητας, είναι άξιαι παντός έπαίνου καί έλαβον τάς 

αίσιωτέρα; συνεπείας.

Δέν λέγομεν ό τι Αμέλησαν έκεΐνα καί έπεμελήθή- 

σαν ταύτα  σπουδαία»; καί αΰστηρώς, διότι δέν δυνά-
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μέθα νά παραγνωρίσω μεν τον ζήλον καί τήν καλήν 

θέλησιν τών γενικών Αρμοστών, άφ’ ών έξήρτητο τό 
παν.— άλλ’οϋτε δτι ώς πρός τά  τελευταία είχον πρό 
οφθαλμών τό  ίδιον συμφέρον. Αί κοινότητες άνευ ι
διοτέλειας καί μετά γενναιότητος άφέθησαν ανεξάρ
τητοι, άλλ’ ή αιτία ήτον άλλη.

Φαίνεται οτι αί δυσκολίαι δεικνύονται εκεί άνώ- 
τεραι καί ανυπέρβλητοι, δπου οί Ενετοί μετέφερον 
τους ίδιου; θεσμούς έν Ελλάδι. Διωργάνισαν κοινό

τητας, ώς είχον συστηθή τοιχύται έν τα ΐ; λοιπαίς 
αύτών έπαρχίαις, διά μακρά; συνήθεια; καί αρχαίων 
δικαιωμάτων, άποκτηθέντων αντίκρυ τής μητροπό- 
λεως,ή ώ ; λέγουν οί Ενετοί, τή ; δεσποζούση; (domi
nante), έν Πελοποννήσω δμως στερημέναι αύτής τής 

σταθερά; βάσεω; έδειξαν μόνον άτακτον δοξομα
νίαν. Διέταξαν περιορισμούς τοϋ έμπορίου, συμφώ- 
νως πρό; τήν ιδέαν τή ; αρχαία; αυτών πολιτεία;, 
άλλ άνεκτελέστου; καί πιέζοντας κατά τά ; τότε 
σχέσεις τοϋ κόσμου. Η διαχείρισι; τής δικαιοσύνης 
είναι ένδεχομένη, οπού ισχύουν ακριβώς ώρισμένοι 
νόμοι καί ακολουθείται ό κανών προγενεστέρων απο

φάσεων. Οπου τούτο δεν έχει χώραν, γεννώνται σύγ- 
χυσι; καί ατοπήματα, ό τ ι  δε ή Δημοκρατία τών 

Ενετών ήτο καθολική, τούτο έκώλυε τουλάχιστον 
τήν έντελή συγχώνευσιν τώ ν συμφερόντων, ώ ; απαι
τείτα ι πάντοτε μεταξύ διοικούντων καί διοικουμένων.

Αν αποτυγχάνουν οί Ενετοί, δπου ζητούν τήν α
ναλογίαν μεταξύ τής πολιτεία; καί τή ; νέα; κατά- 
κτήσεως, έξ έναντία; επιτυγχάνουν καθόσον έχουν 
πρό οφθαλμών μόνην τήν ανάγκην τών πραγμάτων 
καί ένεργούν συμφώνω; πρός ταύτην. Εις παν ζήτη
μα, τό οποίον προτίθενται, εί; πάσαν δυσκολίαν, τήν 
οποίαν απαντούν, μία εποψις κυρίως προτάσσεται 
τότε, ή πηγάζουσα έκ τή ; φύσεω; αυτή; τών 

κατοίκων.
Διά νά κατοικηθή ό τόπο;, προσπαθούν ν’ αποκτή

σουν καί νά δεσμ.εύσουν, εύνοϊκώ; φερόμενοι πρό; ε
κείνους, ο'ίτινες δύνανται νά έλκύσουν κατοίκους καί 
τούτο μόνον παρακινεί εις μετανάστευσιν. Διά νά είσ- 
πράξουν τούς φόρους, άνευ τών όποιων ή νέα πολι
τεία δεν δύναται νά ύπαρξη, δέν δύνανται νά μετα- 
χειρισθοϋν βίαν. —  αλλέως ήθελον καταστρέψει τήν 
αποικίαν' άνευ κοινού συνδέσμου μετά τών κοινοτή
των δέν δύνανται νά έπιτύχουν τά  δέκατα, ούτε νά 
ένεργήσουν τό μονοπώλιον τοϋ άλατος. Πώς ήθελον 
δυνηθή νά υποτάξουν διά τής βίας τούς Μχνιχτα; ; 
διά τούτο προσπαθούν συμ.βιβαστικώς καί διά τοϋ 
λόγου νά φέρουν αυτούς εις τόν δρόμον τής νομιμό- 
τητος, καί συνεννοούνται έπιτηδείω; μετά τών πρου
χόντων. Ποτέ δέν ήθελαν έπιτύχει εις άπόκρουσιν 
τής ισχύος τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, άν 
δέν έπετύγχανον νά συνεννοηθοϋν μετά τών αρχιερέων
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τή ; Ελλάδος. —  Αρκεί δτι, απανταχού ζητούν νά 

έγείρουν, ού μόνον παθητικήν, άλλά καί ένεργητικήν 
υποταγήν καί αυθόρμητον, διότι άνευ τή ; προαιρέ- 
σεω; τών υπηκόων δέν ήθελον δυνηθή νά έξουσιάσουν 

τήν χώραν. Διά τούτο είναι ανάγκη νά λάβουν πρό 
οφθαλμών τάληθή συμφέροντα καί νά.διέπουν μ.ετά 

φροντίδα; καί υγιούς νοός.
Τούτο είναι τό  κύριον μέλημ.α πάση; πολιτική;, 

ώ ; καί πάση; ένεργείας. Τό σύνηθε; δύναται νά πρα- 
χθή κατά τόν συνήθη τρόπον, άλλά διά νά κατορ- 
Οωθή νέον τι, πρέπει νά έγκαταληφθή ή παράδοσι; 

καί μόνον νά ληφθή υπ’ δψιν ή άπαίτησις τών πραγ- 
/.άτων, ή εσωτερική άνάγκη τού προβλήματος. Α - 

αέσως τό τε έπέρχονται εις τόν καλώς ώργανισμένον, 
καί ζωηρόν νοϋν αί επόψεις, τά ; όποιας ούδείς σύμ
βουλος δύναται νά μεταδώση καί δέν δύναται νά κα- 

ταστήση περιττά; άλλος τρόπος, άλλου επινοηθείς, 
άφοϋ δέ έξοικειώθη πρός τά  καθέκαστα καί τήν 
ουσίαν τοϋ πράγματος, προκύπτει ή μέθοδος ώς α

ναγκαία καί έξ έαυτής.

ΚΕΦ. Γ\

Έξωσις τών Ενετών έκ τής Πελοπόννησου.

Ερωτάται ήδη, άν οί Ενετοί είχον τήν δύναμιν, 
ν’ άντιταχθοϋν κατά γείτονος καί ύπερέχοντος εχ
θρού, προστατεύοντες τήν άνάπτυξιν, ήτις ητον έρ- 

γον αύτών καί έδειξε τοσαύτα αξιέπαινα άποτελε- 
σματα, καί έν άνάγκη έπικρατοϋντες διά τών δπλων.

Οί Ενετοί δέν παρέλειψαν κατά τούτο νά λάβουν 
μέτρα' δλαι αί εκθέσεις γέμουν περί τούτου καί ή- 
δυνάαην νά προσθέσω περί αύτών ίδιον κεφάλαιον, 
άν δέν άπέβλεπον συμφέροντα, τά  όποία πολύ αιφνί
διοι; καί άνευ ίχνους παρήλθον. Εν γένει Ακολούθη
σαν δύο διάφορα συστήματα. Κ ατά πρώτον διέ
ταξαν έμ.πειροτέχνας νά έπισκεφθοϋν τά  εΰρεθεντα 
τουρκικά φρούρια καί τά  έπεσκεύασαν, δσον ητο δυ
νατόν. Ενωρίς δμως παρετήρησαν, δτι αί θέσεις κύ- 
ται, άν καί πολυάριθμοι, ήσαν δμ.ο>ς άσθενείς καί η- 

θελον σκορπίσει, τάς δυνάμεις, άν ήθελον νά φυλά
ξουν άπάσας. Ενθυμήθησαν, οτι πολλά καί ασθενή 
5χυρο>μ.ατα ποτέ δέν ωφέλησαν, ¿λίγα ύέ και δυνατα 
πολλάκις. Συνέλαβον λοιπόν τόν σκοπόν νά κατεδα
φίσουν δλα τ ’ άλλα οχυρώματα καί να περιορίσουν 
τήν φύλαξιν εις τά  τρία σημ.χντικώτερα, την Μεθω- 
νην, τό Κάστρον τής Πελοποννήσου (έν Κυλλήνη) και 
τό Παλαμήδιον τοϋ Ναυπλίου. Αύτά κχτέγινχν δσον 
ένεστι νά φέρουν εις καλήν κατάστασιν, πρό πάντων 
δμως ώχύρωσαν τό Παλαμήδιον δι’ έργων, άτινα ετι 
σήμερον έγείρουν τόν θαυμασμόν τών περιηγητών.

Καί έπί τής έσωτερικής καταστάσεως είχον αί ο
χυρώσεις αύται ώφέλιμον ένέργειαν. Οί Ελληνες εί- 
δον, δτι λαμβάνετχι πρόνοια υπέρ τή; φυλάξεως αψ
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τών καί ούδέν συνετέλεσε τοσούτον εις τόν ζήλον 
κατά τού; τελευταίους χρόνους, πρός γεωργίαν καί 

άπόκτησιν γής, δσον αυτή ή πεποίθησις, έπί τή ; ό
ποιας έστηρίζετο ή άκμή τή ; χώρα; (  1 ).

Εντούτοις πριν περατωθοϋν τά  λοιπά έργα, οί εχ
θροί έμβήκαν εις κίνησιν. Ó γενικός συνδυασμός τών 
ευρωπαϊκών πραγμάτων είχε δώσει τήν Πελοπόννη

σον εις τούς Ενετούς' άλλος πάλιν συνδυασμός έ- 
πελθών έθεσεν έκ νέου τήν διατήρησιν αύτής εις κίν

δυνον.
Μετά τήν ειρήνην τοϋ Καρλοβιτζίου, πλήν τή ; Ε- 

νετίας, περιεπλέχθησαν δλαι αίλοιπαί δυνάμει;, δσαι 

ήσαν έμπόλεμοι. Η Αυστρία έκίνει τά  πάντα πρό; 
άπόκτησιν τή ; ισπανικής Μοναρχία;, έν Πολωνία καί 

Ρωσσία είσεχώρησεν ό τολμηρότερος καί έπικινδυ- 
νωδέστερο; εχθρός, τόν όποιον ήδύναντο νά εΰρουν, 
Κάρολο; ó IB'.

Η Πόρτα έζήτει μ.όνον άφορμήν διά νά έπιχειρι- 
σθή τήν άνάκτησιν τών έπαρχιών αύτής, εί; ήν άδια- 
κόπω; υπό τή; Σουηκία; καί τή ; Γαλλίας ύπερεθί- 
ζετο , άλλ’ έβράδυνε, καί ίσως ούδέν ήθελεν έπιχειρι- 
σθή άνευ τής μάχης τής Πουλτάβας.

Ηδη αί οχυρώσεις, τάς όποιας ήγειρε Πέτρος ό Α'. 

έν Μαιώτιδι καί έν Ταγανρόκ, έδιδον υπονοίας εις -τήν 
Πόρταν περί τής ΐϊγεμονίας τού Εύξείνου, τήν όποιαν 
θέλουσα νά διχτηρήση έστειλε δύω έτη κατά συνέ
χειαν κατά τό έαρ στόλον πρός έκεϊνα τά  παράλια. 
Διά τής νέα; έξαισίου νίκης ή Ρωσσία κατέλαβεν ί- 
σχυροτέραν καί άπειλητικωτέραν θέσιν. Ô σκληρό
τερος κίνδυνος συνίστκτο εις τό δτι ολοι οί ορθόδο
ξοι έστρεψαν τά  βλέμματα πρός τήν άρκτον καί ά- 
νέμενον τήν άποκατάστασιν τή ; θρησκείας εις τήν 

πρώτην δόξαν παρά τών θριαμβευτικών ομοθρήσκων.
(2 ). IIδη έλάμβανον χώραν παραβιάσει; τών όρίων, 
εις τά ; όποιας προσετέθησαν αί επίμονοι προτροπαί 

Καρόλου τοϋ IB', καταφυγόντος εις τήν Τουρ
κίαν' επί τέλους οί φρονοϋντες τά  τοϋ πολέμου ύπε- 
ρίσχυσαν έν τώ  Διβανίω. « Πρέπει, λ.έγουν δτι εί- 
8 πεν ό Σουλτάνος, νά τιμωρήσωμεν τόν άπιστον πριν 
»  μα; τιμωρήση ό ίδιος. »  Επομένως έξεδόθη διχ-

(1) Sagrcdo. La collura ô cresciula mirabilmcnte da clic si 
sono flssaie le pubbliche nppliealioni aile grandi opere del Pa
la mida e alli nnmimenti delle altre piazze.

(2) Il Relation« di.M.Aluise Moccnigo I II, rilornalo da Pro
vo. general da mar, βεβαιόνει τοΟτο, άναοερουσα τάς πρώτας 
Επιτυχίας τοϋ Κζάρου. Crcdono, λέγει περί τών Ελλήνων, 
che la loro chicsa polessc risorgere delle presentí oppression!. 
Τοιουτοτρόπως πβρέστησεν ό Χάνης της Κριμαίας εις τήν 
Πόρταν, δτι ή 'Ρωαία «υνεννοημένη μεθ’  όλων τών 'Ραγιά
δων έπαπειλετ νά έςουσιάση τήν 'Ροϋμελιν. Χάμμερ έκ τοϋ 
Ρααχίο VII 149. Τοιουτοτρόπως έςηγεϊτο είκών τοϋ Κ ζά 
ρου χαραχΟεϊσα έν ’  Α μστελοδάμψ μετ’  επιγραφής Petrus 
Primus Rossograccorum Monarcha. Sammlung Russischer Gc- 
*cb. II. 241.
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κήρυξι;, διά τη ; όποία; ή Πόρτα ώνόμαζεν έχθρον; 
Ρώσσου; καί Πολωνού;.

Τόν πόλεμ-ον,τόν όποϊον έπεχειρίσθη, δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν ώ ; έπανάληψιν τοϋ τελειωθέντο; διά 
τή ; ειρήνη; τοϋ Καρλοβιτζίου. Ετι έξηκολούθουν έν 
Ευρώπη αί γενικαί εχθροπραξίας καί οί Οθωμανοί εί
χον ευκαιρίαν νά προσβάλλουν τού; έχθοού; διαδο- 
χικώς. Πρώτον έστράφησαν κατ’ ¿κείνου, δστι; ητο» 
ό κινδυνωδέστερος καί δέν συμπεριελαμβάνετο εΐ; 
τήν άμυντικήν συμμαχίαν ( I ) .

Ó μέγα; Πέτρος δεν συνήθιζε, νά περιμένη πολύ 
νά τόν προκαλούν, κατά δυστυχίαν δμως έκαμεν, 
ώς είναι γνοιστόν, τό αύτό λάθος, τό όποιον έφερε 
τήν καταστροφήν Καρόλου τού ΙΒ\ Ανευ άποχρώση; 
προπαρασκευή; προεχώρησε μετά τόλμης εντός τοϋ 
εχθρικού έδάφου;, καί αίφνης εύρέθη ύπό τήν προσ

βολήν άσυγκρίτω; ύπερβαλλούση; τουρκική; δυνά- 
υ.εω;, άποχωρισθεί; τών άποθηκών καί κυκλωθεί;. 
Εν τοιαύτη καταστάσει έπρεπε νά· θεώρηση τύχην 

τό νά έξαγοράση τήν ειρήνην διά τή ; άποδόσεω; 
τών κατακτήσεων, δσα; έλαβεν έπί τή ; συνθήκη; τοϋ 
Καρλοβιτζίου.

Παρήλθον εισέτι δύοι έτη, πριν ανορθωθούν δλκ 
τά  λάθη καί ή Πόρτα ήτον άρκετά συνετή νά μή έν- 
αγκαλισθή τά  συμ.φέροντα τού βασιλέω; τή; Σουη- 
κίας (2), έχουσχ πρό δφθαλμ.ών άδιακόπως τά  ίδια. 
Αφού ένίκησε τόν ένα τών έχθρών, έρρίφθη έπί τοϋ 
άλλου, τουτέστι τής Ενετία;.

Αν πιστεύσωμεν τούς Ενετούς, ό πρώτο; σκοπός 
τή ; Πόρτας ήτο κατά τή ; Πολωνίας, ώ ; καί ό δρό
μος τών πραγμάτων έφαίνετο νά δεικνύη. Ó τότε 
Βεζίρη; ήτο τόσον διατεθειμένος διά τόν Πολωνικόν 
πόλεμον, ώστε πριν λάβη, ώ ; ήτον ή τάξις, τήν δια

ταγήν τοϋ Σουλτάνου, άνήρτησε τά ; Εππουρίδα;. Αλλ’ 
ό παλατϊνος τή ; Μχσοβίχ; Στανισλάο; Κοστκόφκη; 
διεπραγματεύθη μετά μεγίστης έπιτηδειότητος καί 
έστάθη ικανός νά μεταχειρισθή έκείνην τήν κατά- 
σπευσιν τού Βεζίρου, διά νά διεγείρη τήν δυσαρέσκει
αν τοϋ Σουλτάνου κατά τών σχεδίων αύτοϋ. Πρό; 
τούτοι; έπενήργησαν καί άλλα τινα έπ’ αύτοϋ. Τού- 
λάχιστον οί Ενετοί ισχυρίζονται, οτι ή Γαλλία δυσ-

(1 ) Ό  Δανιήλ ΔολφΤνος, πρέσβυς Ενετός έν Πολωνία, 
κάμνει Ιδίως αύτήν τήν παρατηρήσω. Auelaudo con impa- 
lienza al risarcimonlo el alia vendetta (διά τάς άπωλεία; τής 
έν Καρλοβίτς ειρήνης) ¡I gran Signore abbraccio con piacere 
Γ inconlro d’ esercilarla conlro il Czar di Moscovia, clic se lien 
compagno nci pcricoli e nelle viltoric non era vinrolalo nel sagro 
nodo né compreso nel (rállalo della defensiva alcanza. Ne sug- 
geri pronta Γ apertura il ré di Suezia. Relalione di I). Dollin 
III Kr. rilornalo dall* ambla, slraorda. di Polonia 10 Agosto 
1717.

(2 ) Σ. τοϋ Μ. ούχί τόσον έκ συνέσεως, £σον διότι ίΟεώ- 
ρει τόν βασιλέα τής Σουηκίας μωρόν. Οί ’Οθωμανό· τόν ώ- 
νόμαζον σιδηροκέβαλον, Δεμουρπάς,
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άρέστως έβλεπε τήν εξουσίαν αυτών έπί τή ;  Πελο

πόννησου’ φοβουμένη μή στερηθή διά τή ; Ενετία; 

τώ ν έμπορικών μονοπωλίων, όσα εχαιρε τό τε  έν 

τή  Ανατολή, λέγουν οί Ενετοί, ό τι διεύθυνε έπί τή ; 

Πελοπόννησου τήν πολεμικήν διάθεσιν τώ ν Τούρκων, 

οίτινε; άνέπνεον πάλιν μ.ετά τήν ί ’ωσσικήν νίκην. 

Πολύ μάλλον συνετέλεσαν άναμ.φιβόλως αί οικογέ

νεια·. τή ;  Πελοποννήσου, αΐτινες άπήτουν νά έπιστρέ- 

ψουν είς τ ά  κτήματα, έξ ών έδιωξαν αυτούς οί Ε 

νετοί. Κ α τά  Απρίλιον λοιπόν του 1714 άνενέωσαν 

οί όθωμ.ανοί τή ν συνθήκην τοϋ Καρλοβιτζίου μετά 

τή ; Πολωνία; καί έστράφησαν κατά τής Ενετίας. 

Είχον τάς χειρ ας έλευθέρας καί ή Ενετία ήτο το -  

σοϋτον άσθενεστέρα καί άνευ συμμάχο>ν, ώ σ τε  τό  

αποτέλεσμα δεν ήδύνατο νά είναι αμφίβολον. Δέν 

δύναμαι νά έννοήσω δ ,τ ι περιέχει ή τουρκική διακή- 

ρυξι; περί προηγηθεισών εξηγήσεων (1 ). Τω όντι έ- 

φοβοϋντο οί Ενετοί καί δέν διεόφευγεν εις αυτούς, ότι 

ΰπήρχον διαπραγματεύσεις έκ τή ; Τουρκίας μετά 

τώ ν Ελλήνων έπισκόπων' καί ό τι είς τό  ναυπηγείον 

τής Κωνσταντινουπόλεως είργάζοντο ζωηρώς. Πα- 

ρετήρουν μετά προσοχής, ότιέκωλύοντο νά πορίζων- 

τα ι τοοφάς έκ Τουρκίας, αν καί ή πώλησις αυτών 

έδιδε μόνη τά  μέσα είς τούς έκεί κατοίκους νά πλη

ρώσουν τού ; φόρους' άλλ’ είς ταύ τα  περιωρίζοντο, 

οσα έγνώριζον, καί έκ τώ ν  έκθέσεων βλέπομεν, ό τι 

ΰπώπτευόν τ ι, άλλά θετικά; δέν είχον πληροφο

ρίας (2 ). Πολύ άπροσδόκητον έφάνη είς αυτούς, ότε 

κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 1714 έξεδόθη ή τουρκική 

διακήρυξι; τοϋ πολέμου.

Ευρέθην, λέγει ό Ενετός ναύαρχος Δολφίνος, έχων 

Sv μόνον πλοίον έν Ναυπλίω, ό τε  έλαβον τήν είδησιν.

Υπήρχον πολλαί, οχυρώσεις έν τ φ  γίνεσθαι, τάς 

όποία; έσπευσε νά φέρη είς πέρα; καί νά έφοδιάσγ 

διά στρατιω τών, προμηθειών καί τροφών. Εν Ναύ

πλιο» νομίζει, ό τι ίκανώς προπαρεσκευάσθη. Τό άφη

σα, λέγει, άποχρώντως έφ&»διασμένον στρατιο»τών, 

μάλιστα καθ’  όσον αυτοί ΰπεστηρίζοντο υπό πολυα- 

ρίθμ.ων, καλώς τακτοποιηθέντων καί λίαν άφωσιω- 

μένων κατοίκων. Αυτό; ό ίδιος, διά νά μή άποτμηθή 

τή ; βοήθειας, τήν οποίαν καθημέραν άνέμενεν έξ Ε

νετία ;, προσωρμισε τό ν  στολίσκον, τόν όποιον κατο- 

λίγον συνέλλεξε, πρός τήν Οίνοϋσαν.

Κ α τά  τόν Απρίλιον έξήλθον οί Τούρκοι εί; τό  πε- 

δίον καί ό Σουλτάνο; έπεθεόιρησεν αυτούς έν Αδρια- 

νουπόλει. Αλλοτε άνέμενον έκεί ένεκα τή ;  βοσκής,

(1 )  Διακήρυξι; κατά τοϋ Δύτοκράτορο; παρά Ααμβέρτη. 
Mémoires pour servir à Γ hisloirc du 18me siècle Tom . IX .  p. 

587. Τοϋτο ιζετέοη και ει;τού; τουρκικού; ιστοριογράφου;.
( 1 )  DoKiiio. Adoprai confidcnli di credilo el  esploralori di 

tigilam a per iraspirar i veri oggelli di qncsli apparali, άμ έσω ; 

πρό τ ή ;  ίιακηρύ ξεω ;.

έωσού νά πρασινίση. Τώρα δέν έξώδευσαν αυτόν τό ν  

καιρόν. Εχων πλέον τώ ν  1 00 χ. προέβη ό Βεζίρης 

είς τή ν Ελλάδα πρό τοϋ Ισθμού καί ό Καπουδάν Πα

σάς έφάνη είς τήν θάλασσαν μετά στόλου 60 πολε

μικών πλοίων καί πλέον τώ ν  1 00 Γαλερών καί 1'α- 

λεατζών. ’ ·

Εναντίον το ιαότη ; κολοσσιαίας δυνάμεως οί Βε 

νετοί είχον 7000 πεζούς καί 1000 ιππείς έν τοΐς 

διαφόροις φρουρίοις, τ ά  όποία δέν ήσαν έντελώς κα- 

τηοτισμένα καί έν γένει πολύ διεξοδικά, ώστε νά φυ

λαχθούν υπό τόσον μικρού πλήθους. Ó στολίσκο; τού 

Δολ φίνου συνίστατο έξ 11 Γαλερών καί 6 πολεμι

κών πλοίων.

Ιΐρχισεν έκ νέου πάλη Ανατολής καί Δύσεως περί 

Πελοποννήσου. όλη  ή δύναμι; τής Ανατολής, Ασία 

καί Εϋρό»πη, στρατός τής ξηράς καί τή ;  θαλάσσης, 

έρρίφθη έπί μόνου τούτου τοϋ σημείου. I I  Δύσι; άν- 

τεπροσωπεύετο υπό μετρίου Δημ,οκρατίας, ήτις είχεν 

άποτύχει έπί τοϋ προγενεστέρου πολέμ.ου έν πλεί- 

σταις έπιχειρήσεσι, τάς όποία; δέν ήδύνατο νά έκτε 

λέσνι, ένεκα τής αδυναμίας καί ραθυμίας, καί ήτις 

οϋτε τώρα δέν ώρμάτο, όπως ώφειλεν. Εγνό»ριζεν έν

τελώς, ό τι άνευ τής βοήθεια; άλλων δυνάμεων, όεν 

ήδύνατο νά κατορθώσω τι. Ενώ είργάζετο νά κερ- 

δήση αϋτάς διά διαπραγματεύσεων, ήλπιζεν ό τι ή 

Πελοπόννησος, προστατευομ.ένη διά τόσοιν οχυρών 

θέσεων, διά στρατευμάτων καί πολεμικών φυλών, δέν 

ήτον όλως έκτεθειμένη, καί ήδύνατο νά έπικρατήση, 

άτάκτου έχθροϋ.

Είναι αληθές, ό τι έπί τή ; γιγαντιαίας υπεροχής 

τής οθωμανικής δυνάμεως ήτον αναπόφευκτος ή ή τ

τα , άλλά ο ,τ ι έλαβε χώραν πραγματικώς, οΰδείς ή

τον είς κατάστασιν νά προϊόν,.
Πολλάκις ήδη είχεν άντισταθή ή Τήνος. Αί όχθαι 

αυτής είναι άπρόσίτοι τό  φρούριον εκειτο έπί απο

τόμου βράχου καί έν καλή καταστάσει. Μ ολαταύτα 

άπεφάσισεν ó Αρμοστής Βάλβης, ώς έφάνη ό Καπου

δάν Πασάς, νά παραδοθή. Οί Τούρκοι άμέσως κατη- 

δάφισαν τό  φρούριον, καί μετέφερον τάς 200 καλλί

τερα ; οικογένειας είς τήν Βαρβαρίαν.

Ε ν τ ο ύ τ ο ις  τ ό  στράτευμα τ ο ϋ  Μεγάλου Βεζίρου, τ ό  

όποιον άπό σ τιγμ ή ; ε ίς  στιγμήν^ένεδυναμούτο (1 ). 

— διότι ο ύ δ ε ί; άμφίβαλλεν ε ί ;  τήν έκβασιν καί έκα

στος ήθελε νά λάβη μέρος ε ίς  τά  λάφυρα. —  προέ- 

βαινεν ά κ ω λ ύ τ ω ς πέραν τ ο ϋ  ισθμού και έφάνη πρό 

τή ; Κορίνθου.
II  Κόρινθος είχε τροφάς διά 2 ετη καί πολεμοφό

δια διά μακρόν χρόνον. 11; ήνοίχθη ή πρώτη τάφρος, 

πρό πάσης έφόδου ή φρουρά παρεδόθη. Ηθέλησε νά

(1 ) Po llino. Entró ncll' Islmo ¡I primo V is ir con cenlo e piñ 
milla soldali, che s’  andavano successiTamcule anmealando sino 

ad un numero quasi incomprehensibile e l  incredibile. .  .

Π A Ν A Ω P A.
σώσ·/ι τήν ζωήν καί μολοντούτο έπί ψιλή προφάσει 

κατεσφάγη.

Κατόπιν μετεδόθη ó φόβος καθ’ όλην τήν χόιραν. 

Οι Ελληνες, οΐτινες μέχρι τούδε άντεστάθησαν εί; 

τά ς παρατηρήσει; τώ ν  Τούρκων, άρκούντω; έδωκαν 

τώρα άκρόασιν (1).

Τά τουρκικά στίφη προέβησαν εί; δύο μοίρας. 

I I  ισχυροτέρα υπό τόν Βεζίρην έκίνησε κατά τού 

Ναυπλίου, ή δέ άσθενεστέρα υπό τόν Σερασκέρην κατά 

τοϋ κάστρου τή ; Πελοποννήσου Ó Δολφίνος ισχυρί

ζε τα ι ό τι έκείνη ήρίθμει I 00 χ. αυτή δέ 50 χιλ.

Η το  καιρό; νά δειχθή ή ισχύ; τώ ν  φρουρίο»ν, τά  

οποία έκτίσθησαν διά τοσαύτη; δαπάνης καί έπιστή- 

μης. Οσον αδύνατος καί άν ήτον ό Δολφΐνος, ρ.ολα- 

ταϋ τα  έζεκίνησε πρός βοήθειαν τής Ναυπλίας, πρω- 

τευούση; τή ; χώρας, καί τοϋ Παλαμηδίου, όπως συν- 

τελέοη ο ,τι ήδύνατο, όπου έκειτο τό  πάν.

Δέν έδόθη όμως εί; αυτόν νά έπιτύχη’ ή Ενετική 

φρουρά τοϋ Παλαμηδίου ήτο δυσανάλογος πρός τά  

όιεςοδικά έργα (2 ) καί οί Ελλ.ηνε; δέν έλαβον σπου- 

δαΐον μέρος. Κ α τά  δυστυχίαν έγεννήθησαν διχόνοιαι 

μεταξύ τώ ν άρχηγών. Κ α τά  τήν έννάτην ημέραν τής 

πολιορκία; οί Τούρκοι άνέβησαν τό  Παλαμήδιον καί 

η πόλις δέν ήδύνατο ρ.ίαν στιγμήν περισσότερον νά 

φυλαχθή. Επί τή ; Ενετικής έξουσίας είχεν έντελώς 

μεταλβηθή' πλήθος δημοσίων οικοδομών άνηγέρθη- 

σαν καί οί ίδιώται ήλθον εί; άμιλλαν πρό; τό  δημό

σιον. Ι^ρός τούτο ι; ή διαμονή τοϋ στόλου έντός τού 

λιμένος, καί τό  έμπόριον, τοϋ όποιου έδώ ήτον ή 

έδρα, έφερον μεγάλη·; άκμήν καί έδωκαν είς τήν πό- 

λιν εϋρο»παΐκήν όψιν. Τώρα έγιναν όλα λάφυρα τώ ν 

Τούρκων. Ó ανήμερος Βεζίρης έπλήρωσε διά πάντα 

αιχμάλωτον 30 ζολότα  καί έτέρπετο εί; τήν καρα- 
τομ.ίαν (3 ).

Μετά τήν προξενηθείσαν παρά τώ ν  πλεόντων τόν 

Κορινθιακόν κόλπον Ενετών βραδύτητα' έφθασε καί 

ο Σερασκέρη; πρό τοϋ Κάστρου τής Πελοποννήσου 

(Α ). 11 δη έν Ναυπλίω είχεν άναφυή διαίρεσις μετα

ςύ τώ ν  Εύγενών τής Ενετίας καί τώ ν  άξιωματικών 

τώ ν  μισθωτών στρατευμάτων. Εν τώ  Κάστρο» έκη-

(1 ) Ακολουθώ κατά τοϋτο τήν ^ητήν βεβαίωσιν ΐοϋ 
Δολφίνου. Alleranlo, λέγει περί τής π τώ σ εω ς  τή ; Κορίνθου, 
mjal forma il sistema, che dove i sudditi del regno »¡verano 
■ella miglior dispositions verse il publico nome e che quan- 
tunquo inritati dal primo Visir arevano ricusalo di sog- 
gettarseli, principiaron« a  vacillare. "Αλλοι Ε νετο ί ιστοριο
γράφοι φαίνεται ö-i συγχέουν τά  πρίν και τά μετά ταϋτα.

(2) Εγγραφον τών αιχμαλώτων, ευρισκόμενον παρά 
Χάμμερ.

(3 ) Τουλάχιστον ό Διέοο; διηγείται ταϋτα. Περί τή ; ά- 
λώσεω; τοϋ Ναυπλίου. Storia della república di Venezia (έν 

τφ  τελευταίψ τόμψ, οστι; είναι χρήσιμο;, μάλιστα στ,μαν
τικό;· όλιγώτερον είναι οί προηγούμενοι) IV . 93.

( ί )  Τό Χλουμοϋτζι έν Κυλλήνη. Σ. τοϋ Μ .

ύ

ρ ύ χ θ η  άναφ ανδόν. Τά μ ισ θ ω τ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α  έ ν ό μ ι- 

ζο ν  π ο λ ύ , ό τ ι έ μ ά χ ο ν τ ο  τέσ σ α ρ α ς η μ έ ρ α ς κ α ί  τ έ σ σ α - 

ρα ς ν ύ κ τ α ; κ α τ ά  σ υ ν έχ εια ν' δ ιά  τ ο ϋ τ ο  έδω κα ν τ ή ν  

άκόλουθον δ ια κ ή ρ υ ξ ιν  ε ίς  τ ό ν  Ε ν ε τ ό ν  Α ρ μ ο σ τ ή ν ' « ό τ ι  

»  τ ά  π υ ρ ο β ό λ α  κ α τ ε σ τ ά θ η σ α ν  ά χ ρ η σ τ α  δ ιά  τή ;  σ υ ν - 

» ε χ ο ύ ; έκ π υ ρ σ ο κ ρ ο τή σ εω ;' ό τ ι  τ ό  νω π όν τ ο ίχ ο ς  τ ο ϋ  

» φρουρίου δέν ήδ ύ να το  ν’  ά ν τ ισ τ α θ ή  είς τ ό  τ ο υ ο κ ι- 

»  κόν π υροβόλον κ α ί ό τ ι δέν π ρ έπ ει νά  Ο υσιάση άνω- 

8 φ ελώ ς τ ή ν  φρουράν. »  Ε ί ς  μ ά τ η ν  έξώ ρ κισ εν α υ 

τ ο ύ ς ó Α ρ μ ο σ τ ή ; νά  υπ ομ είνουν ά κ ό μ η  ο λ ίγ ο ν ' ή ν α γ - 

κ ά σ θ η  λ ο ιπ ό ν  νά  συνθηκολογήσω  κ α ί τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  έ

δόθη ε ί ;  α υ τ ό ν  κ α ί ε ί ;  τ ο υ ς σ τ ρ α τ ιώ τ α ; έλευθ έρα έ

ξ ο δ ο ς .—  ένώ  ό μ ω ς ή ρ χ ο ντ ο  ν ά  έπ ιβ α ίν ο υ ν  ε ί ;  τ ά  

π λ ο ία , ώ ρ μ η σ α ν έντός τ ή ς  π ό λ ε ω ; ο ί Γ ια ν ίτ ζ α ρ ο ι  κ α ί 

κ α τ έ σ φ α ζα ν  π ο λ ίτ α ς  κ α ί σ τ ρ α τ ιώ τ α ;.

Ó τρόμος αυτών τώ ν  άπροσδοκήτων καταχτήσεων 

υπέταςεν όλην τήν Πελοπόννησον εί; τούς Τούρκους.

Οί κάτοικοι τή ; Μάνης, άλλοτε τόσον άφωσιωμέ- 

νοι είς του ; Ενετούς, έκήρυξαν τώρα, ό τι δέν δύνάν- 

τα ι νά έκθέσουν τόν τόπον είς τήν έξερήμωσιν, καί 

έδέχθησαν, ώς λέγει δ τοϋρκο; ιστοριογράφο; Ρασίδ 

«  τήν άλυσιν τής κκτακτήσεως περί τό ν  τράχηλον 

8 τή ; άποστασίας. 8 II  Γιαλάφα καί ή Πασσάβά 

είχον ήδη πέσει.

Ο Μέγας Βεζίρη; έφάνη πρό τή ;  Μεθώνης, τής ό

ποία; ή φρουρά έδείκνυε ζήλον, ένόσω τά  πλοία τ ή ;  

Ενετίας ήσαν έντός τοϋ λιμένος. Αμα άπεμ.ακρύν- 

θησαν καί έφθασεν ή εΐδησις ό τ ι έπεσε τό  Κάστρον, 

τό  πάν κατελήφθη υπό άθυμίας. Οί υπαξιωμ.ατικοί 

άπήτουν τήν παράδοσιν καί εφερον είς στάσιν τούς 

σ τρα τιώ τα ;. Μεταξύ τοϋ έντεϋθεν προξενηθέντο; θο

ρύβου, ένώ ήρχοντο τώ ν διαπραγματεύσεων καί οί 

αρχηγοί καί οί σ τρα τιώ τα ι έφευγον ήδη έκ τοϋ φρου

ρίου, άνέβησαν οί Τούρκοι άνευ άντιστάσεως τά  προ

χώματα.

Ο ότω  έπεσεν όλη ή χώρα εί; χεΐρας τώ ν Οθωμα

νών. Μόνη ή Μονεμβασ3α καί ολίγα παράλια τή ; 
Κρήτη; έμενον άκόμη έκ τώ ν  κατακτήσεων τώ ν  Ε 

νετών έν αυτή τή  θαλάσση.

Τουλάχιστον ό στόλο; ήδύνατο ν’  άντιπαραταχθή 

είσέτι.

Προσολίγον έπλησίασε τόν τουρκικόν, άλλ’ ό αρ

χηγός λέγει, άπαξ μ-όνον, καί πρός τό  τέλος τή ; ή

μέρα; έχρημάτισεν είς αυτόν ό άνεμος βοηθητικό;' 

ο ,τι όμως περισσότερον άπέτρεψεν αυτόν ητον ή φρον

τίς, ώς έκφράζεται « μή έπισύργ, είς τά  δυστυχή συμ- 

»  βεβηκότα τή ; ξηράς άλλα έξίσου άποτρόπαια κατά 

»  θάλασσαν. »  ( ΐ )  Πρό πάντων ή έξουσία (s ign on a ) 
έπέβαλλεν είς τόν Στόλαρχον τό  καθήκον τής διατη- 

ρήσεως τοϋ στόλου.

(1 ) Hollino. Posso ben io con franchezzn assicurarlo, che se 
giammai mi fossi lascialo trasportare da un troppo férvido ar- 
dorc ad un impegno sregolare, senza riflesso e prevideuza dei



Οπως ή  εύτυχία ΰψόνει τήν ψυχήν καί δίδει εις 

τον άνθρωπον το  αίσθημα τή ; δυνάμεως, τοιουτοτρό

πως ταπεινοί καί προξενεί άθυμίαν ή δυστυχία. Τό τε  

κυριεύει το  αίσθημα τής ΰπεροχής τοϋ αντικειμένου 

έχ&ροϋ, καί ή άπελπισία περί έφικτή; άντιστάσεως. 

Μόνον ό μέγας χαρακτήρ δύναται νά μείντι όρθιος επί 

τή ; γενική; καταστροφής.

Πθελον είναι θαύμα νά εΰρεθούν άνθρωποι τοιαύ- 

τη ; γενναιοψυχίας μεταξύ τω ν  εΰγενών, ο'ίτινες 

έλάμβανον υπούργημα εν Ελλάδι, διότι δεν έπε- 

τύγχανον άλλο, ή μεταξύ τω ν  μ ισθω τόν στρα

τευμάτων, τά  όποια έπληρόνοντο με γλισχρότη- 

τα , ή μεταξύ τω ν  ανέστιων αρχηγών. Ίου  ενός 

το  παράδειγμα παρέσυρε τον άλλον. Α : παρά

λιοι θέσει;, ών η διατήρησι; παρεΐχεν εις τούς Ενε

τού ; ελπίδα άνακτήσεως τη ; χώρα;, άπωλέσθησαν. 

I I  Μονεμβασία ήτο δια τήν θέσιν αυτή ; άπόρθητος, 

έφωδιασμένη ζωοτροφιών καί πυρίτιδο; διά δύω έτη. 

Ü φρούραρχο; Βαδοέρος ώμίλει πάντοτε περιφρονη

τικό»; πεοί τώ ν  Τούρκων καί τη ;  προσβολή; αυτών' 

ότε τώρα εφάνησαν, ούτε καν άπαξ ¿πυροβόλησε' 

κατά πρώτην πρόσκλησιν ΰπεσχέθη νά παραδώση το 

φρούριον, άν δεν προσέλθη εις αυτόν βοήθεια εντός 

120 ήμερόν. Ó στόλαρχο; έλαβε τήν είδησιν αυτού 

τού όρου, αφού ήδη είχεν έκπνεύσει ή προθεσμία (4 ). 

Τό τε  έπεσαν καί τά  φρούρια, τά  όποια διετήρουν εί- 

σέτι οί Ενετοί έν Κρήτνι—  ή Σπιναλόγγα καί ή Σού

δα. Εις τη ν πρώτην δεν έφθασε βοήθεια, ώς εις την 

τελευταίαν, άλλά καί πάλιν εις μάτην. Τά Κύθηρα 

έπεσαν έπίση; εϊ; χεΐρα; τού εχθρού. Οί Ενετοί δεν έ- 

πίστευσαν πλέον εί; εαυτού;, ό τι θέλουν ΰπερασπισθή 

τήν Λευκάδα, άν καί ώχύρωσαν αυτήν διά μεγάλης 

δαπάνη;. Διά νά παραδώσουν εΐ; χεΐρα; τού εχθρού 

τοσαύτα έργα, χορηγούντες εί; αυτόν αφορμήν ν’  ά- 

ποκτήση τόσον επίκαιρον θέσιν, άπεφάσισαν νά κατε

δαφίσουν τό  φρούριον.

Δεν έκινδύνευε ήδη πλέον μόνη ή κατάκτησι; τού 

παρελθόντος πολέμου, νήσοι καί φρούρια τής άπεχού- 

ση; Ελλάδος, άλλά καί ή αρχαία κατοχή ήπειλεΐτο, 

ενώ τά  τουρκικά όπλα έφέροντο πρό; τάς ίονίους νή

σου; καί την Ενετικήν Δαλματίαν.

Ο ,τι κατ’  αυτόν τόν κίνδυνον πρό πάντων ¿βοή

θησε τήν δημοκρατίαν, ήτον ή σχέσι; αυτής πρός τήν 

Αυστρίαν.

Η  Αυστρία δεν είχε ναυτικήν δύναμιν, άλλά δια- 

κειμένη τό τ ε  έχθρικώς πρό; τή ν Τουρκίαν έπρεπε νά

•iuistri inconlri che pcrteranno coo m ollo di faciütà, succcdere 
a quests allora dcbolissima armala, pole va farrai reo con la pa

tria d' aver accoppiaii a sinislri avtenimeni d i terra aliri non 
meno sforlutwli del mare.

( t )  Dulfino. l ’ recorrendomi la notitia di cosi vile risoluziene 

con leiiore arriralemi a l Zantc in  lempo che ora spirato il icr- 
m'me del loro impegoo.
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έπιθυμή μεγάλως νά έχν) πρός τό  μέρος αυτή; τον· 

στόλον τής Ενετίας. Αναμφιβόλως ή φορά τώ ν πραγ 

μάτων προσεκάλει τήν Τουρκίαν ν’  άποζημιωθή κατά 

τής Αυστρίας διά τήν τελευταίαν απώλειαν, ώ ; έπέ- 

τυχον τά  σχέδια αυτής κατά τής Ενετίας.

Επειδή δέ ή Ενετία ΰπεχρεούτο να· βοηθήση τήν- 

Αυστρίαν, όπου αΰτη έδέσποζεν έν Ιταλία , διά ν’άπο- 

κρούστρ τού ; Βουρβώνους, άνενεώθη κατά  τόν Απρί

λιον τού 4716 ή παλαιά συμμαχία τώ ν  δύο πολι

τε ιώ ν καί ό Πρίγκιψ Ευγένιο; έξεστράτευσεν εκ νέου 

κατά τή ;  Τουρκία;.

Η  Αυστρία ήτον εύτυχεστάτη κατά τόν πόλεμον 

αυτόν, δ ιότι έκέρδησε δύω μεγάλα; μάχας, ¿κυρίευ

σε τό τε  τό  Βελιγράδιον καί μέρος τής Σερβίας. Καί 

οί Ενετοί είχον έπίση; τύχην καί προώδευσαν. (> 

Σουλεμβούργο; δέν έπροστάτευσε μόνην τήν Κέρκυραν 

μετά μεγάλη; άγχινοίας, άλλά μετέβαλλε καί τή ν 

άμυναν εις έπίθεσιν, κυριεύσας τό  Βουθρωτόν, τήν 

Πρέβεζαν, τήν Βόνκζαν καί σχέδιασα; νά καταλάβη 

άπασαν τήν Αλβανίαν. Ο Αγγελος Εμος, τόν όποιον 

γνο»ρίζομεν, άπεκρουσε τάς τουρκικά; ειοβολά; εις 

τήν Δαλματίαν καί έκεΐ υπέταξε νέον έδαφος, ό  Π ι- 

ζάνης ώδήγησε τόν στόλον καί αυθις εί; τόν Ελλή

σποντον, ώστε οί Τούρκοι στενοχωρούμε,νοι π άντο- 

θεν άνεζήτησαν τήν ειρήνην.

Ευχαρίστως έδέχθη ό Αύτοκράτωρ τάς πρώ τα ; ε

ξηγήσεις, καθότι τά  κινήματα τώ ν  ίσπανών Βουρβώ- 

νων, τά  όποια ¿φοβείτο, ήρχοντο τω όν τι καί ήκμαζον· 

οί Αλβερώνοι. Εγκαταλελειμμένη παρά τών· ίσχυρο- 

τέρων συμμάχων καί άπειλουμένη ΰπό ιταλικών τα 

ραχών ή Ενετία δεν ήδύνατο πλέον νά έξακολουθή- 

(Γ(ΐ τόν τουρκικόν πόλεμον. 0  Σουλεμβούργο; ϊσ τα το  

πρό τού Δουλσίνου καί έμελλε νάκυριεύση αύτό, ότε 

έφθασεν ή είδησι;, όση έκλείσθη ή ειρήνη.

Μετά μακράς συνεδριάσεις; κυρίως δ·.ά τής αγ

γλικής μεσολαβήσεως, κατωρθώθη ή ειρήνη έν 11α- 

σαροβιτζίω κατά τήν 21 Ιουλίου 1718 έπί τή  βά

σει τού uti possidetis.

Δεν ήτον όλως έπιβλαβής διά τούς Ενετούς, διότι 

διετήρησαν τάς κατακτήσεις, έν Αλβανία όλα; κει- 

μένας, καί λίαν έπιτήδεια προπύργια διά τά ς  ίονίους 

νήσους. ΙΙολύ έπωφελής ήτον ή  έτςέκτασις τού έδά- 

φους έν Δαλματία , έχοντος έκτεταμένα; καί ευφό

ρους πεδιάδας, ώ ; λέγει ό Βιάνκης, πολύ καταλλή

λους διά νά δεχθούν καί θρέψουν νέου; υπηκόους, οι- 

τινες κατ’ έκεΐνα τά  μέρη είναι ιδίως π ιστοί εις τόν 

Θεόν καί εις τόν Ηγεμόνα (1 ). Οϋτοι είναι, οί Μορ- 

λάκοι, τούς όποιους ή Ευρώπη τώρα  πρώτον έγνώρισεν.
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(1 ) Islorica relatione della poce di Passarovii Padova 1719

p. 10 2 . Ό  Β ιάγκης ήτο γραμμ-ατίύ; τοΟ πρέσβεως 'Ρ ο υ -  
τζίνου, 5 στις διεπραγματεύθτ, τήν εΙρήνην.

Ε ξ εναντία; παρέδιδον τήν Πελοπόννησον, τά  

φρούρια τής Κρήτης καί τήν Τήνον, μόνα δέ τά  Κή- 

θυρα έλάμβανον πάλιν.

Εϋρισκον τάς κατακτήσεις σημαντικωτέρας τής 

απώλειας καί παρηγορούντο, ό τ ι αί κατακτήσεις έν 

Ελλάδι είναι μάλλον λαμπραί ή έπικερδεΐς.

ό λω ς  δέν είχον άδικον. Ενθυμούμεθα ό τ ι πολλοί 

αμέσως κατά τό  1684 έπεθύμουν μάλλον τόν πό

λεμον έν Δαλματία  καί Αλβανία, παρά εις έκεΐνα τά  

άπομεμακρυσμένα μέρη. Ο στοχασμός τω ν  τρόπον 

τινά  έπραγματοποιήθη. Αιά τής ειρήνης τού  Πασα- 

ροβιτζίου απέκτησαν τά  παράλια τής Δαλματία ; 

τώρα πρώτον ήπειρον καί άληθή σημασίαν.

Ε ξ εναντίας ήτο μεγίστη ζημία ή παράδοσι; τή ; 

Πελοποννήσου μετά τόσα ; προσπάθειας πρός συνοι

κισμόν τή ; χώρας, πρός άνάπτυξιν καί πολιτισμόν, 

έγκαταλειπομένης ήδη εις τήν όθωμανικήν μάχαιραν 

έν μέσο» τή ; εύτυχεστέρας έκβάσεως. 1Ϊ απώλεια δέν 

ή το μόνον τώ ν  Ενετών άλλά καί άπαντος τού χρι

στιανισμού.

Συμπέρασμα.

Η το τω όν τι δυνατόν ν’  άποβούν μάταιοι όλοι οί 

κόποι τή ;Ενετικής διοικήσεω;κατ’αύτήντήν χώραν;

Δέν νομίζω, ό τι δυνάμεθα νά τό  παραδεχθώμεν. 

Καί ή Αυστρία άπώλεσε τήν Σερβίαν μετά σύντομον 

κατάκτησιν, έντούτοι; ή γερμανική διοίκησις έγέννη- 
σεν έκεΐ όλως άλλην κατάστασιν, τήν όποιαν έπηκο- 

λούθησεν είδός τ ι  ανεξαρτησίας, καί έπί τέλους έπα- 

νάστασις καί ελευθερία.

Η  Πελοπόννησος ήτο πρότερον πάντη άοπλος, 

πλήν τής Μάνης, άνευ σημαντικών καί άξιονομάστων 

προϊόντων, ΰποτεταγμένη εις τούς Τούρκους έν έν- 

τελεΐ δουλεία. Κ α τά  τον 18 αιώνα εΰρίσκομεν αυ

τήν όπωσούν πλουσίαν, προστατευομένην άποχρών- 

τω ς  διά τού κοινοτικού συστήματος καί οπλοφορού

σαν πανταχού άπό Κορίνθου μέχρι Μεθώνης.

Αναμφιβόλως συνετέλεσεν εις τούτο θαυμασίως 

ή Ενετική έξουσία. Διά της άφιερωθείσης εις τήν 

γεωργίαν καί εις τή ν  άμπελο φυτείαν έπιμελείας ηύ- 

ξησαν άπείρως τά  προϊόντα, ό ς  εϊδομεν, ό ,τι ή διοί- 

κησις κατώρθωσεν, έστηρίζετο εις ενωσιν τής κυβερ- 

νήσεως μετά τώ ν κοινοτήτων, καί άλανθάστως άπέ- 

κτησαν αυται έντεύθεν ΰπόστασιν καί έσωτερικήν δύ- 

ναμιν, αΐτινες δέν έπέτρεπον πλέον εις τούς Οθωμα

νούς την αυτήν βιαίαν διοίκησιν, όπως πρότερον.—  

Η δοκιμή όπλισμού δέν είχεν έπιτύχει, άλλ’ ήδη 

τό τε  παρετήρουν, ό τι ή αυξάνουσα νεολαία ένεπνέετο 

υπό άλλου άνδρικωτέρου πνεύματος ή έκείνου τών 

προβεβηκότων, οϊτινες ¿δοκίμασαν τήν πρώην τουρ

κικήν έξουσίαν. Βαθμηδόν τό  πνεύμα τού το  είχεν 

άναπτυχθή εις άληθή μαχιμότητα.

Δέν πρέπει νά νομίζωμεν πρός τούτοις, ό τ ι τά
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στοιχειώδη μαθήματα τώ ν Ενετών δέν άφησαν ίχνος.

Καί ουτω δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ό τι ή μεταγενε- 

στέρα κατάστασις τής χώρας προητοιμάσθη υπό τώ ν 

συμβεβηκότοιν καί τής άναπτύξεως, περί ών ή πα
ρούσα έρευνα.

Βραδέως ωριμάζουν αί τύχαι τώ ν  έθνών’ άλλά τέ 

λος ό έν εύρώπν) χριστιανικός κόσμος τό  τρίτον ήδη 

άπέσπασε τήν Πελοπόννησον καί τήν Ελλάδα άπό 

τής Ανατολής κατ’ άλλον ήδη τρόπον.

Τό πρώτον διά κατακτήσεως τώ ν  ιπποτών, ής 

εύοδουμένης, ή Ελλάς ήθελε γαλλίσει, διότι τούτο ά- 

πήτει ή έπιτυχία τή ; κατακτήσεως. Ε ξ όλων τώ ν  

κατακτήσεων τής δυτικής χριστιανοσύνης κατ’ ¿κεί

νους τούς χρόνους, έκεΐναι μόνον διέμεινον, τάς ό

ποια; ένόησαν νά μετασχηματίσουν έντελώς οί κα- 

τακ τη τα ί, ιδίως όσα·, έξεγερμανίσθησαν. Καθαυτό 

έδώ, διότι δέν υπήρξε τοιούτος σκοπός, ούτε άφ’ ε

αυτού έπραγματοποιήθη καί διότι ό ίπποτισμός πε- 

ριεπλέχθη εί; άλληλομαχίαν, έξέπεσον τή ; χώρας οί 

κατακτηταί.

Αλλέως ήδη συνέβη ή δευτέρα κατάκτησι;. Οί 

λαοί τής Πελοποννήσου δέν ΰπε-άχθησαν μόνον, άλλά 

προεκάλεσαν τήν κατάκτησιν καί έλαβον ζωηρόν μέ

ρος. Οί Ενετοί ήσαν μακράν τού νά διοργανίσουν τ ι  - 

μαριωτικόν σύστημα καί νά δοκιμάσουν νά κατα

στήσουν ιταλικήν τήν Πελοπόννησον. 0  σκοπός αυ

τώ ν  ήτο νά προάξουν την χώραν καί λαόν πρός έσω

τερικήν πρόοδον καί άνεξάρτητον άνάπτυξιν. Α λλ ’ 

άπεβλήθησαν διά τής υπεροχή; τού δυνατού έχθροΰ.

Κ α τά  τούς χρόνους ημών οί κάτοικοι ήγέρθησαν 

έξ ιδία; άποφάσεως. Είναι πιθανόν ό τι κατά  τό ν  μα- 

κρόν άγώνα ήδύναντο νά ΰποκύψουν, καί ή άντίληψις 

τού δυτικού κόσμου ήτον άναγκαία πρός σωτηρίαν’ 

έν τούτο ι; καθαυτό ή Ευρώπη δέν έλευθέρωσεν, άλλ’ 

έλαβεν ΰπό τήν προστασίαν αΰτη; τή ν συμβάσαν έ- 

λευθέρωσιν, όρμωμένη έκ συμπάθειας, οίκτου καί 

φιλολογικής έμπνοίας.

Δέν δύναται επομένως νά είναι σκοπός τή ; Ευρώ

πης ό άποικισμός. Πάσα έπιχείρησις τωούτου είδους, 

μέ φαίνεται, ό τι κατά τήν φύσιν αυτήν τώ ν πραγμά

τω ν  πρέπει ν’  άποτύχη. Τούτο μόνον πρόκειται, ν’  

άναπτυχθή τό  έθνος βοηθούμενον ΰπό τής ευρωπαϊ

κή; διανοίας, άλλά ώς είναι, έξ εαυτού. Αλλο πρό

βλημα δέν ΰπάρχει, τούτο δέ είναι ΰψηλόν καί θέλει 

είναι αιώνιος δόξα έκείνων, οΤτινες άνέλαβον τήνλύσιν.

Βεβαίως όμως (καί πώς άλλως ύπόσχεται δόξαν; ) 

είναι πλήρες μεγάλων δυσχερείων. Εκ τοιαύτης ά- 

ποστάσεως δέν θέλομεν παρασυρθή νά δο»σωμεν κα

λά ; συμβουλά; καί ν αύξήσωμεν τό  καθ’ ήμας τήν 

γενικήν λαλιάν’ άνευ πνεύματος καί καλής προαιρέ- 

σεως οΰδέν κατορθούται’ άλλ’ όταν ταύ τα  ύπάρχουν 

τό  έργον εΰοδούται.
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Π ε ρ ι Ί ,φ ς  τώ ν  τεσσάρων επαρχ ιώ ν τοΰ  βα σ ι.ίε ίου  τή ς  Πε.1οπονη)σου χατα δ ιά χρ ισ ιν  θεμάτων, 

ύποτεταγμένων εις έχάστην. Α παρίθμησες τω ν  πό.Ιεων, μοναστηρίων, 

οικογενειών χαΐ τή ς  έχτάσεως προσδιορισθείσης εις στρέμματα ,

η πεδία  τής Τρεθ ίζη ς  (canipi T rev isan i). ,
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Ναβαρϊνον . . . 25 4 - 512

Μεθώνη . . 51 3 2 064

Κορώνη . . 62 6 - 1,127

Ανδροΰσσα . 
Ιναλάμαι .

. . 02 10 3 1,600

. . 24 2 5 1,228

Λεωντάρι . . . 60 14 2 1,257

Καρίταινα . . . 124 15 5 3,080

Φανάρι . . . 64 6 - 1,458

Αρκαδία . . 88 12 6 2,562

(;) 568 72 23 13,488

Μονεαβασία . . . 17 13 3 2,067

Μιστοάς . . 1 6 9 20 20 5,928

Βαρδούνα . .  .  10 3 - -440
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. . 38 8 2 1,760
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330,504
170,934
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0 11,272 
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1 ,195 ,800  
1 ,382,592
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165,656
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571,336
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190,653 25,959 ,730  12,929,818
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1Ϊ περί τής άγιάσεως τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου 

διατριβή, ή καταχωρισθεΤσα έν τ ώ  280 φυλλαδίω 

τής Πανδώρας, μεταφρασθείσα εις τό  γαλλικόν ι

δίωμα έδημοσιεύθη έν τή  Union chretienne (Ν ° 

18, annde 3me ), τή  έν Παρισίοις καθ’ εβδομάδα 

εκδιδομένη, καί συνωδεύθη μετ’  έπαίνων. Ως ένθυ- 

μεΐται ό αναγνώστης, ό συγγράψας τήν διατριβήν έ- 

κείνην Κ. Λαμπρύλλος σκοπόν είχε νά στηλιτεύση,, 

ώς καί τω όντι έστηλίτευσε, διά μαρτυριών καί απο

δείξεων, τήν ακρισίαν, εί μήτι άλλο, τώ ν  παπιστών 

εκείνων οίτινες διϊσχυοίσθησαν ό τι μόνη ή ανατολική 

ουχί δε καί ή δυτική έκκλησία κατέταξε μετά τών 

Α γίων Κωνσταντίνον τόν Μέγαν.

Κ ω ν σ τα ν τίν ο ς  ό Μ έγας.

Αναγγέλλομεν έπίτηδες τήν μετάφρασιν ταύτην 

ΐνα ένθαέρύνωυ.εν τους περί τήν φιλολογίαν καί τάς 

έπιστήμας άσχολουμένους ομογενείς' οί σοφοί τής 

δυτικής Ευρώπης δεν θεωροΰσιν, ώς καί άλλοτε εό- 

ρέθη, ανάξια προσοχής τά  διανοητικά έργα τώ ν  

Ελλήνων. Εντός ολίγων μηνών δύο τοιαΰτα, δημο- 

σιευθέντα διά τοΰ άνά χείρας περιοδικού, μετέφρα

σαν καί έπήνεσαν, τό  μέν εις τήν Αγγλικήν, τό  τοΰ 

.Κ . Πασπάτη, περί ου εϊπομεν ολίγα έν τώ  φυλλά

διο» τής 1 5 ’ίανουαρίου τοΰ ένεστώτος έτους, τό  δέ 

εις τήν γαλλικήν, τό  τοΰ Κ . Ααμπρύλλου. Οταν 

συγγράμματα, οποία ή Edinburgh  R e v ie w  καί E c 
lectic R e v ie w  καί R evu e  des D eu x  Mondes, δεν 

απαίςιοΰσι τά  έργα ημών, είναι συγκεχωρημένον νά ε- 

χωμεν τήν παραμυθίαν ό τι ή φιλομάθεια καν σώζει 

ήμ*ς άπότής περιφρονήσεως, εις ήν άγο»νιζόμεθα νά 

καταδικάσωμεν ημάς αύτους διά πολιτικών άνοαη- 
μάτων.

Επειδή δέ περί Μεγάλου Κωνσταντίνου ό λόγος, 

παραθέτομεν ένταΰθα τήν εικόνα τοΰ αΰτοκράτορος, 

προς ταύτη δε καί τό  πανομοιότυπον τής υπογραφής 

αΰτοΰ γεγραμμένης έρυθροίς γράμμασι.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Ο Μ Ε Α Α Σ  Τ Η Σ  Σ Ε Ρ Β ΙΑ Σ .

Κ α τά  τύ  Ί τα . Ι ιχόε .

—οοο—

Προ ολίγων έτών, ώς οόδείς αγνοεί, οί Σέρβοι ή- 

νάγκασαν τόν ηγεμόνα αυτών Αλέξανδρον νά παραι- 

τηθή καί άνεκάλεσαν εις τον θρόνον ιός σωτήρα τής 

πατρίδος τόν ογδοηκοντούτη Μιλόσχην, 8ν θεωροΰ- 

σιν ώς ήρωα, καί όστις προ εΐκοσιν έτών είχεν ά- 

ποδιωχθή έκείθεν. Ειπωμέν τινα  περί τώ ν  προηγου

μένων τοΰ τόπου του.

0  Σέρβος αύτοκράτιοο Στέφανος Αουσχάν κατά 

τόν δέκατον τέταρτον αιώνα πλήν τής Σερβίας έξου- 

σίαζε καί τή : Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας, τής βο

ρείου Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας, αιτινες όμως τα 

χέως υπεδουλώθησαν. Οί Τούρκοι έγένοντο άλληλο- 

διαδόχως κύριοι αυτών’ τό  δέ κάλλιστον μέρος τής 

Σερβίας έλαβε τό  1 71 8 ή Αυστρία, όπερ όμως μετά 

ταΰ τα , τό  1 739 μετά τήν ειρήνην τοΰ Βελιγραδιού, 

έπανήλθεν ΰπό τόν ζυγόν τώ ν  Τούρκων, οτε οί Γενί

τσαροι διέπραξαν πάσαν ώμότητα, ώς συνείθιζον 

εις πάσας τάς έπαρχίας τής Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας. Οί Σρβίνς ή Σέρβοι άπεδιιόκοντο τής χώρας, 

οσάκις δέν ήδύναντο πλέον νά πληρόνωσι τους 

φόρους.

Οί Τούρκοι έγένοντο έκεί οί μεγαλείτεροι κτημα

τία'., καί κατεσχον τάς κυριωτέρας θέσεις τάς παρε- 

χούσαςαϋταϊς τους τρόπους νά καταδυναστεύωσι καί 

νά τυραννώσι τους δυστυχείς κατοίκους. I I  δικαιοσύ

νη καί οί νόμοι κατηργήθησαν, οί δε Κατήδες ή δι- 

κασταί δέν έδιδον πιόποτε δίκαιον εις Σέρβον !

Α ντί ύμνων ηρωικών καί εθνικών ασμάτων, έκα

στος Σρβίν είχε διά στόματος τά  ακόλουθα’

«  Ο ,τι δέν λαμ.βάνει ό πασάς τό  λαμβάνει ό βέης, 

8,τ ι  δέν άφαιρεΐ ό βέης, τό  κλέπτει ό αγάς, ό,τι ά- 

φίνει ό αγάς, τό  αρπάζει ό Γενίτσαρος, καί ό ,τι ου- 

τος δέν κλέπτει, ουδέ ό διάβολος τό  δ έχ ετα ι! ».

Ενεκα τούτου οί Σέρβοι, οιτινες είναι φύσει έργα- 

τικοί καί ζωηροί έξησθένησαν, έξουδενώθησαν, διε- 

φθάρησαν καί πολλοί αυτών ήναγκάσθησαν ν’  άπο- 

συρθώσιν εις τά  δάση ώς Αϋδοΰκοι. Εκδικήσεις πλή

ρεις λύσσης καί σκληρότητος έπηκολούθησαν καί έ- 

κορυφώθησαν' έκ το τε τό  όνομα τώ ν Αυδούκων έλαβε 

τρομεράν φήμην καθ’ όλην τήν Ευρώπην,

0  Αΰτοκράτωρ ίωσήφ ό Β'. καί Αικατερίνη ή Β\ 

έκήρυξαν τή  IIύλη πόλεμον έπί τ ώ  λόγω , ό τι οί Γς-



νίτσαροι κατεδίωκον καί κατέσφαζον καί έπ αύτοϋ 

τοϋ Αυστριακού εδάφους Σέρβου; Αϋδυύκους κατατα- 

χθέντας ώς έθελοντάς εις τό ν  Αυστριακόν στρατόν, 

όπως άποφύγωσι τά ; καταδιώξεις.

Μεταξύ τώ ν Αύδούκων εκείνων τοϋ Αυστριακού 

στρατού ύπήρχέ τ ι ;  γιγαντείου αναστήματος, μελα

νός χρώματος, ισχυρός καί τρομερός, ονομαζόμενος 

Γεώργιος Πέτροβιτζ, ή Γεώργιος Μέλας, Κζέρνυ 

Γκεώργ, μετά ταϋτα  δέ Καρα— Γεώργη; (δηλ. μέ

λας) καί ελευθερωτή; τή ; Σερβία;, ώ ; τή  διαταγή 

τοϋ Μιλόσχη έχαράχΟη επί τού τάφου αυτού.

Γεώργιος ό Μέλα; έγεννήΟη τό  1 770 είς Βισχνιέβ- 

ζ ι  πλησίον τοϋ Κραγοϋίεβάζ, έκ πατρός χωρικού 

καί χοιροβοσκού.

Φεύγων τάς καταχρήσεις καί τάς κλοπά; τώ ν 

Τούρκων υπαλλήλων είχε κρυβή έν μέσω τώ ν  έρέων 

είς τό  χωρίον Τόπολα. Εκεί ό νέος Γεώργιος έμαθε νά 

μισή τοός Τούρκους, καί νά μιμήται τά  ένδοξα πα

ραδείγματα τώ ν Αύδούκων. Φονεύσας πολλούς Τούρ

κου; άπέφυγε τήν έκδίκησιν αύτών είσελθών τό  I 788 

είς Αύστρίαν. Οί Γενίτσαροι ώρκίσθησαν έκδίκησιν, ό 

δέ Γεώργιος ήθέλησε νά πείστ) τό ν  πατέρα αυτού νά 

τόν άκολουθήση όπως άποφύγη τάς βασάνου; καί 

τόν άτιμον θάνατον, όστις τόν περιέμενεν αυτόθι' 

τοϋγέροντος όμως, μή πειθομένου μήτε διά παρακλή

σεων, μ.ήτε δι’ απειλών νά έγκαταλείψη τήν πάτριον 

χώραν, ό Γεώργιος έκτο; εαυτού γενόμενος, άνα- 

νεόνει· τήν περίφημον θυσίαν τοϋ εΰγενοϋς έκείνου 

Ρωμαίου τοϋ προτιμήσαντος νά φονεύση τήν ιδίαν 

θυγατέρα ή νά γείν·/) αύτη θύμα τοϋ δυνάστου αυ

τής, καί έν μέσω τώ ν δασών τή ; Τόπολας φονεύει 

δι’  ιδίων χειρών τόν πατέρα καί φεύγει.

Ολίγα γνωρίζομεν περί τώ ν πράξεων τοϋ Γεωρ

γίου ότε ήτο μετά τώ ν Αυστριακών έθελοντών' έπι- 

στρέψας τό  1791 μ.έ βαθμόν ύπαξιωμ.ατικοϋ, έπα- 

νέλαβε μετά τώ ν Αύδούκων τόν άγώνα, καί ολίγον 

ύστερον έγένετο δασοφύλαξ είς τό  Σίρμ.ιον' άλλά 

δέν ήτο αΰτη ή έντολή του.

Διοικητοϋ διορισθέντο; τοϋ φιλανθρόιπου Μου- 

σταφα πασας, έπέστρεψεν εί; Τόπολαν μετά τοϋ 

αδελφού Μελέγκου. Οί Γιανίτσάροι όμως έξακολου- 

Οούσι νά έκδικώνται διά θανάτων καί λεηλασιών, 

προσβάλλουσιν αυτήν ταύτην τήν πρωτεύουσαν, τό  

Βελιγράδιον, φονεύουσι τόν Τούρκον διοικητήν, καί 

/.ηρύττουσιν εαυτούς κυρίους τής χώρας, άπογυμνοΰν- 

τ ε ;  πολλούς Οθωμανού; κατοίκους τής Σερβίας ά- 

πάση; τής περιουσίας αυτών.

ώ  λύσσα τό τε  τώ ν κατοίκων άποσείει πάντα χα

λινόν. Οί Σπαχήδε; (Τούρκοι κτηματίαι) ενοϋνται 

τοϊς Σέρβοις ΰπό ιδίας τσχ έ τα  ή έπαναστατ.κά; ση

μαίας. 0  Σουλτάνος αυτός κηρύττεται κατά τώ ν 

Γενιτσάρων, άλλ’ άδυνατεΐ νά έπιχειρήστ) τ ι  κα τ’ αυ

36 Π Α Ν

τών. Οί κύριοι τής Σερβία; πανταχόθεν απειλούμε

νοι ζητοϋσι νά έπαναφέρωσι τήν τά ξ ιν  χύνοντε; αί- 

μ.άτων χειμάρρου; (Φεβρουάρ. 1804). Γεώργιος ό 

Μέλα; προχωρεί τό τε ' οί Γενίτσαροι πειρώνται νά 

τόν αίχμ.αλωτίσωσιν, άλλ άποτυγχάνουσιν' ούτο; 

δέ άποσύρεται είς τ ά  όρη, άφ’ ών διευθΆιει τάς έκδι- 

κήσεις αύτοϋ μ.ετ’  άλλων Αύδούκων, γίνετα ι ό ήρως 

τή ; Σερβίας, καί πάντες οί έκδίκησιν πνέοντες έ- 

νοϋνται αύτώ. ό  δαιμόνιος οϋτος άνήρ κατέσφαξε 

πάντα; τούς φέροντας όνομ.α Τούρκου, καί νέα 

τολμηρά σώμ-ατα σχηματίζονται καί άκολουθοϋσι 

τά  ιχνη αύτοϋ. Οί Γενίτσαροι ζητούσιν ειρήνην, ό 

Γεώργιος όμως άποβάλλει τ ά ;  αιτήσει; αύτών. Ού- 

το ι καλοϋσι τό τε  τού ; έξορίστους πασών τώ ν  γε ιτό 

νων χωρών όπως ένδυναμωθώσιν. Οί δέ Σέρβοι 

βλέποντες ό τι ήτο ανάγκη νά ενωθώσιν δνομάζουσι 

Γεώργιον τόν Μέλανα διοικητήν τής Σερβίας, ό  Γεώρ

γιο ; δέν μένει άργός άλλά προσβάλλει του ; Γενι

τσάρους, άποδιώκει αύτού; τή ; Βοσνίας καί Βουλ

γαρίας, καί είσβαλών είς Βελιγράδιον κυριεύει αύτό.

Οί τέσσαρες αρχηγοί τής Κυβερνήσεως τώ ν  Γε- 

νιτσάρων προσέπεσαν τήν έπαύριον εί; τοός πόδας 

τοϋ Γεωργίου. 0  Σουλτάνος, δ άφεί; έω ; τό τε  τού; 

Σέρβου; νά ένεργώσι καί βοηθήσας μάλιστα ένίοτε 

αύτούς, ήθελε σήμερον νά καταθέσωσι τά  όπλα. Οί 

Σέρβοι όμως προύχοντες μ ετ’  αύτών δέ καί ό Γεώρ

γιος δέν είχον τοιαύτην διάθεσιν' άλλά δυστυχώ; οί 

επισημότεροι ήρχησαν νά ζηλοτυπώσι διά τήν δη

μοτικότητα καί τήν ΐσχύν τοϋ άρχηγοϋ αυτών, καί 

έπέμενον νά καταθέτη τήν αρχηγίαν, καί πρό πάν

τω ν  δ Κνέος Θεοδόσιος, όστις έπιπροσέθηκεν οτι τοϋ 

λοιπού δέν ήθελε πλέον υπακούσει είς τά ; διαταγάς 

αύτοϋ. Αλλά Γεώργιος δ Μέλας, όστις εύρίσκετο 

μεταξύ αύτών, δρμά δίκην κεραυνού καί σύρας πι- 

στόλιον πυροβολεί κατά τοϋ Θεοδοσίου λέγουν' «  Λά

βε τό  βραβεΐον τό  πρέπον το ΐ; προδότα ι;! »

0  Θεοδόσιος π ίπ τει νεκρός έν μέσου τώ ν Σέρβων 

αρχόντων, καί δ Γεώργιος έξακολουθεΐ άταράχως τήν 

συνομιλίαν αύτοϋ.

Απ ’ έκείνη; τής στιγμή ; δ άγων κατέστη έπανά- 

στασι;, ή ; Γεώργιο; δ Μέλας έγένετο άρχηγός από

λυτος ( I 804 ). Μ αταίως έστράφη πρό; τή ν Αύστρίαν 

καί Ρωσσίαν ζη τώ ν βοήθεια;' μόνος'μετά τώ ν  άν- 

δρείων Σέρβων νικά τόν κατ’ αύτοϋ σταλέντα  Τουρ

κικόν στρατόν. Απαντες τό τε  ενοϋνται αύτώ, καί 

κηρύττουσιν αύτόν Βρχόβνι—  Βοζό, ή υπερτατον 

άρχοντα.

Αύξανομένου όμως καθ’  εκάστην τοϋ αριθμού τώ ν 

έχθρών καί άπειλουμένων τώ ν  μεθορίων, δ Γεώργιος 

ήναγκάσθη νά έμπιστευθή τήν ύπεράσπισιν διαφόρων 

σπουδαίων μερών εί; άλλου; άρχηγούς, έξ ών πολ

λοί διά χρημάτουν ήγοράσθησαν υπό τώ ν  Τούρκων
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Ενεκα τούτου είσήλθον ούτοι εί; Σερβίαν κατασφά- 

ζο ν τε ;, πυρπολοϋντε; καί λεηλατοϋντες τήν χώραν, 

μηδ’ αύτών ίσους τώ ν  προδοτών φειδόμενοΐ.

Π  Σερβία έκ νέου τό τε  υπεδουλώθη (1 806). Δεν 

εχει αύτη πλέον έλπίδας είμή είς ένα μόνο·/, είς Γεώρ

γιον τόν Μέλανα. Ó εχων είσέτι ολίγον Οάόρο; προσ

τρέχει εί; αύτόν. ύ  Γεώργιος μανιώδη; πλανάται 

πανταχοϋ, καί πλησίον τοϋ Μισχβάρ, έπί τοϋ Σάβαχ 

συνάπτει μάχην τρεΤ; δλοκλήρου; ήμ.έρα; διαρκέσα- 

σαν. Ούδεν διακριτικόν σημεϊον δεικνύει τόν βαθμόν 

αύτοϋ- έκ τού καλύμματος του μ,όνον άναγνουρίζεται. 

Τήν δαμασκηνήν αύτοϋ σπάθην κρατών έν τή  δε

ξ ιά , τό  χαντζάρι καί τά  πιστόλια έν τή  ζώνη, δ αν

δρείος Γεο'υργιος τρέχει πανταχοϋ, όπου δ άγουν είναι 

τρομερότερος, καί κατενθουσια τοός στρατιουτα; ου; 

διά μαγνητική; δυνάμεους, διά μόνη; τή ; πολεμι

κή; ταύτη ; έπιφουνήσεους « Χαίδέμο ! Ούδαρίμο »  ! 

(έμπρό;! έπάνω!). Νικά τού ; πολεμίους, φονεύει 

πολλούς, τρέπει αύτούς είς φυγήν καί έπιστρέφει 

τροπαιοΰχος.

Οί Τούρκοι έγκατέλιπον πάλιν την Σερβίαν τό  

1807, ήν τό  προηγούμενον έτος είχον υποδουλώσει, 

καί έπί τέλους τό Βελιγράδιον έπανεκτήθη υπό τοϋ 

Γεωργίου διά ποταμών αίμ.άτουν.

Τό 1808 έγένετο άνακουχή. Οί έχθροί τής Σερ

βίας έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τής Ρωσσίας' δ 

Γεώργιο; όμως ένεκα τούτου δέν άπεθαδίύνθη καί 

ζη τε ί νά έξασθενίση αύτούς, κινών εί; έπανάστασιν 

κα τ’ αύτών τοϋ ; λαούς τή ; Βοσνία;, τή ;  Αλβανία; 

καί τή ; Ερζεγοβίνη;. Νίκησα; τό  κα τ’ άρχάς, άλλ’ 

ή ττηθεί; μετά ταϋ τα  καθ’ όλα τά  μ-έρη, ήναγκάσθη 

νάφύγη, άφ ού δ φίλο; αύτοϋ Στέβο; μετά τώ ν  οπα

δών του έτινάχθη εί; τόν άέρα, έκ τώ ν κεφαλών τώ ν  

οποίων οί Τούρκοι κατεσκεύασαν πλησίον τής Κίσ

τη ; τόν φρικώδη πύργον τώ ν  Τισχών. Επιστρέφει 

όμω; ολίγον ύστερον τρομερότερος καί φονικότερος, 

νικά έπί τέλους έκ νέου, καί γίνετα ι έκ δευτέρου τό  

1 809 δ σωτήρ καί δ έλευθερωτή; τή ; Σερβίας.

Α λλ ’ εί καί έπραξε τοσαϋτα υπέρ τή ; πατρίδο; 

του, διακινδυνεύσα; τοσάκις τήν ζωήν αυτού, κατη- 

γορήθη όμως έν τή  συνελεύσει τοϋ 1810 υπό τώ ν 

αρχόντων έπί προδοσία' άλλ’ ούδέν ϊσχυσεν κα τ’ αύ- 

τού, ούτε κατηγορία·., ούτε συνωμοσίαι, καί έν τή 

εθνική συνελεύσει τή  συγκροτηθείσνι τήν άρχήν τοϋ 

1811 έτους έκηρύχθη άρχηγός τοϋ έθνους.

Ο άρχαϊο; χοιροβοσκός, δ πλάνη; Αϋδοϋκος είναι 

άρχηγός έθνους ελευθέρου" τό  ύψος όμως έκεϊνο προξε

νεί αύτώ σκοτοδινίασιν. Ó Σουλτάνο; τ ώ  προσφέρει 

τόν τίτλον πρίγκηπος' καί αύτός ζη τε ί τήν άδειαν 

παρά τή ; Ρωσσίας βπωςδεχθή τήν προσφοράν! Αλλ 

ή Ρωσοία έγκατέλιπε καί αύτόν καί τό  έθνος αύ

τοϋ  είςτήν διάθεσιν τοϋ Σουλτάνου. Τό η ξ ιζε ν ! Οπως

μείνν) άρχηγός τού έθνους προσέφερε καί έδωκε πλείο- 

να ή όσα έζητοΰντο, οίον φρούρια, καννόνια, τό  πάν. 

0  λαός ήγανάκτησεν. ό  Γεώργιος θέλει νά διατη- 

ρήση τήν θέσιν αύτοϋ, καί σύρει έκ νέου τήν σπάθην 

άνανεόνων τόν πόλεμον κατά  τώ ν Τούρκων. Οί Σέρ- 

βοι μάχονται πανταχόσε δίκην λεόντων, Γεώργιος δ 

Μέλα; γίνετα ι άφαντος άποδράς εί; Αύστρίαν (2  Ο

κτωβρίου 1813), -καί ή Σερβία μετά τοσούτου; η

ρωικού; άγώνα; πίπτει πάλιν ύπό τόν μυσαρόν ζυ
γόν τώ ν  απίστων.

0  Μιλόσχη; όβρένοβιτζ έκ ταπεινή; καί αύτό; 

καταγωγής καί συστρατιώτη; τοϋ Γεωργίου δνομα- 

σθείς όσποδάοος προσπαθεί διπλωματικό; υπέρ τή ; 

ανεςαρτησιας τή ; πατρίδο; αύτοϋ, έω ; ού άποδώκε- 

τα ι καί αύτός. Τό έαρ τοϋ 1817 Γεώργιος δ Μέλας 

αναφαίνεται είς Σερβίαν παρά τ ώ  άρχαίω αύτοϋ φίλο 

Βανίτζε, όστις έξένισε μέν αύτόν έν τή  οικία του, βέ

λων όμω; νά φανή αρεστό; πρός τόν Μιλόσχην, «πέ- 

κοψε τήν κεφαλήν αύτοϋ κοιμωμένου διά πελέκεως, 

καί άπέστειλεν αύτήν πρός τόν όσποδάρον. Ούτο; δέ 

την διεύθυνε πρό; τινα  Τούρκον πασάν, όστις τήν 

επεμψε πρό; τόν Σουλτάνον δια τάξκντα  νά προση- 

λ.όυσωσιν αύτήν έπί τή ; πύλη; τώ ν άνακτόρων, μετά 

τή ;  άκολούθου έπιγραφή;' «  Κεφαλή τοϋ διάσημου 

Σέρβου Καρά— Γεώργη » . Διαταγή δέ τοϋ Μιλόσχη 

τό  σώμ.ατοϋ Γεωργίου έτάφη άκέφαλον έν τή  έκκλη- 

σία τή ; Τόπολας καί μνημειον ήγέρθη μετά τή ;  έ- 

πιγραφής ταύτης' «  Τώ  έλευθερωτή τής Σερβίας 0.

Αποθανόντο; πρό δύο έτών τοϋ γέροντος Μιλό- 

σχη, δ υίός αύτοϋ Μιχαήλ, ούτινο; τήν εικόνα θε- 

λομ.εν δημοσιεύσει προσεχώς, ηγεμονεύει ένδόςω; 
τή ; πολυπαθοϋς Σερβίας.

Κ Λ Ε Α Ν Θ Η Σ . . .
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Τ Α  Κ Α Τ Α

Π Ε Τ Ρ Ο Ν  Κ Α Ι  Χ Α Ρ ΙΚ Λ Ε ΙΑ Ν .

*(’Ε■/. τών τοϋ Alfred do Mussel.)

(Συνέχ. Ί ΐ ε  ουλλάΐ. 289.)

—οοο—

ΔΤ.

—  Καί όμ.ως είναι εύμορφη, έλεγε καί δ ιππότη;

Καί άληθώ; ήτον ωραία ή Χαρίκλεια. Είς τό 

ωοειδές καί εύρυθμον πρόσωπον, είς τού ; καθαρού; 

καί θαυμασίου; χαρακτήρα; τη ; ελαμπεν ούτως εί- 

πεΐν ή άγαθότη; τή ; καρδίας τη ;. 1Ϊ Χαρίκλεια ήτο 

μικρά, όχι ώχρά άλ.λά λευκοτάτη καί είχε μακράν 

μαύρην κόμην. Η το  φαιδρά, δραστήρια καί ότε συνέ- 

βαινέ τ ι  δυστύχημα έγίνετο περίλυπος' ή λύπη τη ; ό

μ.ως ήτο γλυκεία. Ολα τη ; τά  κινήμ.ατα ήσαν πλήρη
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χάριτος, είχον πνεύμα' είχε μεγίστην έπιτηδειότητα 

εις τό  νά έρμηνεύη διά νευμάτων τάς έννοία; της, έ- 

νόει ευκόλως καί ΰπετάσσετο άμα εννοούσα, ό  ιπ

πότης έβλεπε πολλάκις ώ ; καί ή σύζυγός του τήν θυ

γατέρα του χωρίς νά όμιλήση. Τόση χάρις καί τόσον 

κάλλος συνημμένα μέ τόσην δυστυχίαν κατεθορύ- 

βουν τόν νοϋν του. Πολλάκις ένηγκ.αλίζετο αυτήν μέ 

άγαλλίασιν λέγων' —  Καί όμως δέν είμαι κακός 

άνθρωπος!

Προς τό  βάθος τού κήπου, μεταξύ πυκνών δένδρων, 

ήτο δρόμος εις τόν όποιον ό ιππότη; συνείθιζε να πε- 

ριδιαβάζη μετά τό  πρόγευμα' ή Ιουλία τόν εβλεπεν 

άπό τό  παράθυοόν της περιφερόμενου όπισθεν τών 

δένδρων, άλλά δέν έτόλμα νά καταβή. Παρετήρει 

μέ μεγίστην λύπην τόν άνθρωπον εκείνον οστις τήν 

ήγάπα ώς εραστής μάλλον ή ώς σύζυγος, άπό τού 

όποιου τό  στόμα δέν ήκουσέ ποτε ούτε λέςιν ψυ- 

χράν, όστις όμως δέν είχε τήν γενναιότητα νά τήν 

αγαπά διότι ή το μήτηρ.
Κ α ί ομως έτόλμησε νά καταβή μίαν πρωίαν. Ε - 

φόρει ένδυμα λευκόν, ήτον ωραία ώς άγγελος καί 

έπαλλεν ή καρδία της. Επρόκειτο νά γίνη χορός 

παιδίων εις γειτονικήν τινα  οικίαν, εις τόν όποιον ή 

Ιουλία έσκόπευε νά φέρη τήν θυγατέρα της, επιθυ

μούσα νά ϊδη τ ί  έντύπωσιν θά έπροξένει τό  κάλλος 

της εις τόν κόσμον καί εις τόν άνδρα της. Νύκτας 

ολοκλήρους έπέρασεν άϋπνος συλλογιζομένη τ ί  φόρε

μα νά βάλη εις τήν θυγατέρα της' πολλάς ελπίδας 

είχεν αναθέσει εις τό  σχέδιόν τη ; τούτο. —  Πρέπει, 

ελεγε καθ’ εαυτήν, νά τήν ίδή ό σύζυγός μου μέ υ

περηφάνειαν καί νά τήν ζηλεύσουν οί άλλοι. Λεν θά 

όμιλή μ.έν, θά είναι όμ.ως ή ώραιοτέρα.

ύ τε  είδεν δ ιππότης τήν γυναίκά του έρχομένην 

έπροχώρησε προς αυτήν, έλαβε τήν δεξιάν της καί 

τή ν έφίλησε μέ σέβας καί μέ χάριν, όπως συνείθιζε 

πάντοτε. Καί κατά  πρώτον μέν είπον άσήμαντά 

τινα  λόγια, έπειτα δέ άρχισαν νά περιπατώσιν ό είς 

πλησίον τού άλλου.

11 Ιουλία έσκέπτετο πώς νά προτείνη είς τόν σύ

ζυγόν της νά τή  συγχωρήση νά υπάτη είς τόν χορόν 

τήν θυγατέρα της καί νά μηδένιση τήν άπόφασιν τήν 

όποιαν αυτός είχε κάμει αφού έγεννήθη ή Χαρίκλ,εια 

νά μή πηγαίνη πλέον είς τάς συναναστροφής. Μόνη ή 

ιδέα ό τι θά έβλεπον τήν δυστυχίαν του οί άύιάφοροι 

ή οί κακόβουλοι τόν ήρέθιζεν είς άκρον. Καί επειδή 

είχε φανερώσει έπισήμως τήν θέλησίν του περί τού

του, έποεπε νά εύρη ή Ιουλία μίαν τινά  πρόφασιν 

όχι μόνον διά νά έκτελέοη τόν σκοπόν της άλ.λά καί 

διά νά τόν φανερώση.

Αλλά καί ό ιππότης έφαίνετο πολλά σκεπτικός' 

πρώτος δέ διέκοψε τήν σιωπήν. Ειπεν ό τ ι ΰπόθεσις 

ενός συγγενούς του έπροξένησε ζημ ία ; είς τήν οίκο-
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γένειάν του' ο τι ήτον ανάγκη νά ΐδη μόνος τά  μέ

τρα τά  όποια έπρεπε νά ληφθώσι, διότι άλλως τά  

συμφέροντα τω ν  έκινδύνευον πολύ, καί τέλος ότϊ 

ήτον υποχρεωμένος νά μεταβή δι ολίγον καιρόν ε\ 

όλλανδίαν διά νά συνεννοηθή μέ τόν τραπεζίτην του' 

έπρόσθεσε δέ ό τι τό  πράγμα ήτο κατεπέίγον καί ό τι 

έσκόπευε νά αναχώρηση τήν έπιούσαν.

Ευκόλως ένόησεν ή Ιουλία τό  αίτιον τοΰ ταξειδίαυ 

τούτου. 0  ιππότης δέν ευχαριστείτο βεβαίως νά χω - 

ρισθή άπό τήν σύζυγόν του' άλ.λά καί άκουσίως ή- 

σθάνετο άκατάσχετον άνάγκην νά μείνη όλως διόλου 

μ.όνος έπί τινα  καιρόν όιά νά έπιστρέψη πλέον ήσυ

χος. Ολαι αί άληθιναί θλίψεις τώ ν άνθρώπων, όπως 

καί οί φυσικοί πόνοι τώ ν  ζώων, άπαιτούσι μοναξίαν.

Κ α ί κατά πρώτον μέν τοσούτον έξεπλάγη ή Ιου

λία ώ σ τε  άπεκρίθη μέ τάς τετριμμένα; έκείνα; φρά

σεις τάς όποία; μεταχειριζόμεθα όσάκι; δέν ήμπα- 

ροΰμεν νά ειπωμεν ό ,τι έχομεν κατά νούν' είπεν ό τι 

τό  ταξείδιον τούτο ήτο πολλ.ά φυσικόν, ό τι ό ιππό

της είχε δίκαιον, ό τι άνεγνώριζε τήν σημαντικότητα 

τού πράγματος καί διά τού το  δέν άντέτεινε διόλου' 

άλλ’ ένώ ώμίλει ή καρδία της έπί τοσούτον κατεθλί- 

βη, ώστε είπούσα ό τι έκουράσθη εκάθησε.

Κ α ί καθήσασα παρεδόθη είς λογισμού; έχουσα 

τά  βλέμματα άκίνητα καί τάς χεϊρας κρεμαμένας. 

Η  Ιουλία δέν είχε γνωρίσει εως τό τε  ούτε μεγάλην 

χαράν ούτε μεγάλα; ήδονάς. Καί δέν ήτο μέν γυνή 

έχουσα νούν έξοχον, ήσθάνετο όμως πολύ. ό  γάμος 

της έθεωρήθη άπό αυτήν ώς ευτύχημα πάντη άπροσ- 

δόκητον καί πάντη νέον' άλλά μεταςύ τής λάμφεως 

τοΰ συμβάντος τούτου κατελήφθη άπό σκότος.

Εκάθησε πολ.λήν ώραν σκεπτική, ένώ ό ιππότης 

άπέστρεφε τούς οφθαλμούς καί έφαίνετο ανυπόμονος 

νά έπανέλθη είς τήν οικίαν' έσκέπτετο όέ καί πάλιν 

έκάθητο. Εσηκώθη τέλος πάντων καί στςριχθεϊσα 

εις τόν βραχίονα τοΰ συζύγου της έπέστρεψεν.

Οτε δέ ήλθεν ή ώρα τού γεύματος έμήνυσεν ότι 

ήτο κακοδιάθετος, καί μείνασα είς τό  δωμάτιόν της 

προσηύχετο έμπροσθεν τής είκόνος έως τό  εσπέρας. 

I I  υπηρέτις, διαταχθεΐσα άπό τόν ιππότην νά προσ

εχή τήν κυρίαν της, είσήλθε πολλάκις' όσάκι; όμως 

άπέτεινε πρός αυτήν τόν λόγον δέν άπεκρίθη. Περί 

τήν όγδόην ώραν έσήμανε τόν κώδωνα, έζή τησε.τό 

ένδυμα τής θυγατρός της καί διέταξε νά ζεύςωσι τήν 

άμαξαν. Ειδοποίησε δέ καί τόν ιππότην ό τι εμελλε 

νά ΰπάγη είς τόν χορόν καί ό τι έπεθύμει νά τήν 

ουντροφεύση.
ί ΐ  Χαρίκλεια είχεν άνάστημα παιδιού άλλά εύ

στροφου καί ζωηρόν. Τό ένδυμα μέ τό  όποϊον τήν έ- 

νέδυσεν ή μήτηρ της ήτον άπλούν, λευκόν καί άνθη- 

ρόν' · τ ά  μικρά σανδάλια της ήσαν έκ λ.ευκού μετα

ξωτού, είς τόν λαιμόν της έφερε μαργαρίτας καί
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στέφανον άνθέων είς τήν κεφαλήν. Η  Χαρίκλεια ε- 

πήδα άπό τή ν χαράν της. I I  δέ μήτηρ φέρουσα έν- 

δυμ,α βελούδου, ώς γυνή μή έχουσα σκοπόν νά χο- 

ρεύση, έκράτει τήν κόρην της έμ.προσθεν καθρέπτου, 

τή ν κατεφίλει καί έλεγε' —  Τί εύμορφη ! Τί εύμορ

φη ! —  Εν τώ  μεταξύ τούτω  ήλθε καί ό σύζυγός της. 

Η  Ιουλία χωρίς νά ταραχθή ήρώτησε τό ν  μέν ΰπηρέ- 

την έάν ήτον έτοιμον τό  όχημα, τόν δέ σύζυγόν τη ; 

έάν ήρχετο είς τόν χορόν. 0  ιππότη; έδωκε τήν δε

ξιάν είς τήν γυναίκά του καί άνεχώρησαν.

Πρώτον τό τε  έφαίνετο είς τόν κόσμ.ον ή Χαρί- 

κλεια' επειδή δέ πολλά είχον είπή περί αυτής όλοι 

έστρεψαν μ.έ περιέργειαν πρός τήν μικράν κόρην τά  

βλέμ.μ.ατα. Η ίουλ.ία δέν έταράχθη διόλου, άλ,λά κα

θήσασα μέ ήθος ήσυχον, ένώ όλοι έβλεπον τό  παι- 

δίον της μέ άπορίαν ή μ.έ προσπεποιημένην συμπά

θειαν, τό  άφινε νά πηγαίνη παντού χωρίς νά φαίνε

τα ι ό τι προσέχη.

11 Χαρίκλεια εΰρούσα έκεί τάς μικράς της συντρό

φους έτρεχε ποτέ μέν πρός τήν μίαν, ποτέ δέ πρός 

τήν άλλην, ώς ότε ήτον εί; τόν κήπον. Ολαι όμ.ως 

τήν έβλεπον μ.έ ψυχρότητα, ό  ιππότη; ίστάμ,ενος 

όρθιος έπασχεν. Οί φίλοι του έλθόντε; πρός αυτόν 

έξύμνησαν τό  κάλλος τής θυγατρός του ' άλλά καί 

ξένοι καί άγνωστοι τόν έπλησίασαν έπί τ ώ  αΰτώ 

σκοπώ. Αυτός όμως ήσθάνετο ό τ ι τόν έπαρηγόρουν 

καί δέν τό  έπολυνοστιμεύετο. Εν τοσούτω βλέμμα, 

τ ό  όποίον δέν άπατα, τό  βλέμμα όλων, έγέννησε μι- 

κράν χαράν ε ί; τήν καρδίαν του. I I  Χαρίκλεια άφού 

ώμίλησε διά νευμάτων είς όλου; σχεδόν, έστάθη ορθή 

μεταξύ τώ ν  γονάτων τή ; μητρό; της. Επειδή τήν 

είχον ίδή τρέχουσαν έδώ καί έκεί έπερίμενον νά πρά

ξη τ ι  παράξενον ή τουλάχιστον περίεργον' αυτή 6- 

μως έχαιρέτισεν όλου; πολλά εΰγενώς, Ισφ ιγξε  τάς 

χεϊρας τώ ν Λγγλίδων, έστειλε φιλήματα είς τάς 

μητέρας τώ ν  μικρών τη ; συντρόφων, καί όλα ταύτα  

μέ χάριν καί μέ άφέλειαν. ό τ ε  δε έπέστρεψεν ήσύ- 

χως είς τήν θέσιν τη ; ήρχισαν νά τήν θαυμάζωσι. 

Κα ί τω όντι άξιοθαύμαστον ήτο τό  ώραϊον έκεϊνο πε

ρικάλυμμα τό  όποιον δέν ήδύνατο νά διάσχιση ή 

ψυχή, τό  άνάστημα, τό  πρόσωπον, ή βοστρυχώδη; 

κόμη τη ; καί προ πάντων οί φωτοβόλοι οφθαλμοί τη : 

έκίνουν όλου; εί; θαυμασμόν. Ενώ δέ τά  μέν βλέμ

ματά  της έπροσπάθουν νά μαντεύσωσι τά  πάντα, τά  

δέ νεύματά της νά έκφράσωσι τά  πάντα, τό  σκεπτι

κόν καί μελαγχολικόν ήθός της μετέδιδε καί είς τά  έ- 

λάχ ιστα  κινήματά της μεγαλοπρέπειαν, καί τοιαύτην 

όποια θά κατέπληττε καί ζωγράφον καί γλύπτην. 

Επλησίασαν όλοι τήν Ιουλίαν, τήν έπερικύκλωσαν καί 

άπέτειναν διά νευμάτων χίλίας έρωτήσεις είς τήν 

Χαρίκλειαν. Τήν άπορίαν καί άποστροφήν διεδέχθη 

ειλικρινής εύμένεια καί αληθής συμπάθεια. I I  ΰπερ-

βολή ή όποία έρχεται πάντοτε, όσάκι; ό γείτων όμι— 

λήση πρός τόν γείτονα του διά νά έπαναλάβη τό  αυ

τό πράγμα, ήλθε καί τήν ώραν εκείνην' είπον ό τι δέν 

είδόν ποτε παιδίον τόσον ώραϊον, ό τι ποτέ δέν έφάνη 

χάρις περισσοτέρα. Εν ενί λόγω  ή Χαρίκλεια άπή- 

λαυσεν έντελή θρίαμβον τόν όποϊον βεβαίως δέν ένόει.

I I  Ιουλία όμ,ως ένόει αυτόν. Πάντοτε άτάραχο; 

έςωτερικώς, τήν εσπέραν έκείνην ή καρδία της έπαλ

λε παλμ,ούς άληθούς ευτυχίας, καί αυτή καί ό σύ

ζυγός της ειδον άλλήλου; μ.ειδιώντες καί τό  μειδία

μα έκεϊνο ήτο γλυκύτερου πολλών δακρύων.

Εν τοσούτω νέα τ ι ;  ήρχισε νά παίζη κύμβαλου' τά  

παιδία συνήψαν τάς χεϊρας καί ήρχισαν νά χορεύω- 

σιν, οί δέ γονείς συνεχαίροντο άμοιβαίω; ό εί; τόν 

άλλον καί εύρισκον θαυμασίαν τήν μικράν έκείνην 

εορτήν. .Μετ’ ολίγον άντήχησαν γέλω τες παιδικοί, 

αστεϊσμοί, φλυαρίαι καί φωναί χαρας.

0  ιππότης ήτένιζεν άδιακόπως τήν θυγατέρα του 

ή όποία δέν έχόρευεν, άλλά παρετήρει τούς χορεύον

τας μέ προσοχήν μελαγχολικήν. Μειράκιου τ ι  έλθόν 

την έπροσκάλεσεν, αυτή όμ.ως έσεισε'τήν κεφαλήν 

άντί άπαντήσεως καί άνθη τινά  έπεσαν άπό τή ν κε

φαλήν της. Η  Ιουλία τά  έσύναξε καί διώρθωσε πάλιν 

τόν στέφανον τή ; θυγατρός της' μ.ετά ταύτα  άναζη- 

τήσασα τόν σύζυγόν της δέν τόν είδε' καί έρωτή- 

σασα άν άνεχώρησεν έμαθεν ό τι έπέστρεψε πεζός είς 

τήν οικίαν.

Ε'.

Ο ιππότη; είχεν άποφασίσει ν’  άπομακρυνθή χω 

ρίς ν άποχαιρετίση τή ν σύζυγόν του, διότι έφοβεϊτο 

δυσαρέστους εξηγήσεις' άλλως είχε καί σκοπόν νά 

έπιστρέψη έντός ολίγου, διό άφήκε μόνον έπιστολήν, 

είς ήν έλεγεν ό τι άν καί δέν ήτον όλως διόλου άλη- 

θέ; ο τι μετέβαινεν είς όλλανδίαν δι’  υποθέσεις, όμως 

τό  ταξείδιόν του ένδέχετο νά άποβή ωφέλιμον. Οτε 

έπανήλθεν είς τήν οικίαν έδειξεν ό τι κατεπείγουσα 

ΰπόθεσις έβίαζεν αυτόν ν’  άναχωρήση άμέσως καί ά- 

ναβάς εί; ίππον άνεχώρησε μετά σπουδής.

Αλλά μόλις έξήλθε τής αυλής καί άκούσιος δ ισταγ

μός άμα δέ καί μεγίστη λύπη έκυρίευσαν αυτόν. Ε- 

φοβήθη μήπως ένέδωκεν άσυλλογίστω ; εί; αίσθημα 

τό  όποϊον έδύνατο νά καταστείλη, καί μήπως γείνη 

αίτιος νά χύση άνοιφελή δάκρυα ή σύζυγός του χω 

ρίς αυτός νά εύρη τήν ειρήνην τήν όποιαν έν τοσούτω 

άφήρει άπό τήν οικίαν του. —  Αλλά τις οίδεν, είπς 

καθ’ έαυτόν, έάν δέν κάμνω έξ έναντίας πράγμα ώ- 

φέλιμον καί ορθόν; Τίς οίδεν άν ή προσωρινή λ.ύπη 

τήν οποίαν ένόέχεται νά προξενήση ή άπουσία μου 

δέν θά φέρη ημέρας εΰτυχεστέρα;; Επαθα συμφο

ράν τή ;  όποιας τήν αιτίαν μόνος ό Θεός γινώσκει' 

άπομακρύνομαι έπί τινας ήμέρας άπό τόν τόπου ό-
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που πάσχω. Η  αλλαγή, τό  ταξείδιον, αυτό; ό κόπος 

θά καταπραόνουν ίσως τήν λύπην μου' θά ένασχο- 

ληθώ εις πράγματα ύλικά, σημαντικά, αναγκαία' θά 

έπιστρέψω με καρδίαν ήσυχωτέραν καί. πλέον εΰχα- 

ριστημένην, θά σκεφθώ καί θά ευρω τ ι  πρέπει νά κά

μω. Κ α ί όμως, έπρόσθεσεν, ή ιουλία θά ΰποφέρη.

Περί τήν ενδεκάτην ώραν τής νυκτό; άνεχώρησε 

καί ή Ιουλία άπό τον χορόν' εις δέ τήν άμαξαν ή 

Χαρίκλεια άπεκοιμήθη είς τά  γόνατά  της. Αν καί ή- 

γνόει ό τ ι  ό ιππότης ¿ξεπλήρωσε τόσον ταχέως τόν 

σκοπόν του, ¿λυπείτο όμως ό τ ι άνεχώρησε μόνη άπό 

τήν συναναστροφήν. Εκείνο τό  όποιον οί άλλοι θεω- 

ροΰσιν ώς άπλήν έλλειψιν σεβασμού, είναι άληθή; θλί- 

ψες πρός εκείνον 6 όποιο; γνωρίζει τήν αιτίαν, ό  

ιππότης δέν έδυνήθη νά υποφέρω μεταξύ άλλων τήν 

δυστυχίαν του' θά έσυγχώρει βεβαίως τό ν  σύζυγόν 

τη ; δ ιότι λυπηθείς τήν έγκατέλιπεν' εις τάς επαρ

χία; όμως θεωρείται τρομερόν τό  ν’  άφήσνι τ ις  τήν 

γυναίκα καί τήν κόρην του κα τ’ αυτόν τόν τρόπον.

Ενώ ή άμαξα ¿προχωρεί βραδέως επί όδού νεοκα- 

τασκευασθείση; καί διά τού το  πλήρους πετραδίων, ή 

Ιουλία ήτένιζε κοιμωμένην τήν θυγατέρα τη ; καί έ- 

σπαράσσετο άπό λυπηρότατα αισθήματα' βαστά- 

ζουσα τήν Χαρίκλειαν ούτως ώ σ τε  νά μην έξυπνί- 

σωσιν αυτήν τά  πηδήματα τού όχήυ.ατος, έσυλλο- 

γ ίζε το  τήν «υμφοράν ήτις κατεδίωκεν αυτήν καί 

κατά τήν μικράν εκείνην εϋχαρίστησιν τήν όποίαν 

ησθάνθη εις τόν χορόν. Αλλόκοτός τις διάθεσις πνεύ

ματος εΐλκυεν άλληλοδιαδόχως τήν προσοχήν τη ; 

ποτέ μέν πρός τό  ίδιον αυτής παρελθόν, ποτέ δέ πρός 

τό  τή ; θυγατρός της. Τ ί άρα θά συμβή; έλεγε καθ’ 

¿αυτήν' ό σύζυγό; μου θά μέ άφησα,' έάν δέν άναχω- 

ρήση αϋριον, όλοι οί αγώνες, δλαι αί παρακλήσεις 

μου θά τόν ένοχλώσιν. Η  άγάπη του· άπέθανεν, ό 

οίκτος του μένει καί ή λύπη του είναι ισχυρότε

ρα καί αυτού καί εμού. Καί μέν ωραία είναι ή κό 

ρη μου άλλά δυστυχεστάτη. Τ ί νά κάμω ! τ ί  ήμ- 

πορώ νά προϊδώ ή νά εμποδίσω ; Εάν αφιερωθώ εί; 

αυτήν τήν άθλίαν ώς χρεωστώ καί ώς τό  κάμω, πρέ

πει ν αποφασίσω ό τι δέν θά βλέπω πλέον τόν άν- 

δρα μου' διότι μα; άποστρέφεται καί μά; άποφεύ

γει. Εάν έξ ένχντίχ; προσπαθήσω νά τόν πλησιάσω, 

έάν δοκιμάσω νά έξυπνίσω τήν παλαιάν αγάπην του 

δέν θά ζητήση τάχα  νά χωρισθώ άπό τήν κόρην μου; 

δέν θά θελήση νά τήν έμπιστευθώ εί; ξένους, ώστε 

νά μή βλέπγ θέαμα τό  όποιον τόσον τόν λυπεί ;

Κ α ί ταύτα  σκεπτομένη έφίλει τήν θυγατέοα της.

—  Ταλαίπωρου τέκνον ! άνεφιόνησεν, έγώ  νά σέ 

«φήσω ! Εγώ , νά εξαγοράσω μέ τήν ησυχίαν, μέ τήν 

ζωήν σου ίσως ευτυχίαν ή όποία πιθανόν νά μέ φύγη 

ταχέω ς ! Εγώ  νά πχύσω νά είμαι μήτηρ, διά νά

ίΟ
γίνω σύζυγος ! Κ α ί αν τούτο ήτον δυνατόν δέν εί

ναι προτιμότερον ν’  άποθάνω;

Κ α ί πάλιν έπανήρχετο εις τους πρώτους λογι

σμούς. Τ ί θά συμβή, έλεγε, τ ί  θ’  άποφασίση δι’  η

μάς ή θεία πρόνοια, ό  Θεός φροντίζει δι’  όλους' τ ί  

θά μάς κάμη; τ ί  θά γίνη τό  παιδίον τού το  ;

όλίγον μακράν τή ; κατοικίας της έμελλε νά πέ

ραση μικρόν ποταμόν' έπειδή δέ είχε βρέξει πρό τ ί 

νος άφθόνως τά  νερά έκχειλίσαντα κατέκλυον τά  

πέριξ. 0  διοικών τό  .τίςαμα  δέν ήθέλη/εε νά παρα

λαβή τήν άμαξαν ώς ήτον, άλλ ’  είπεν ό τ ι έπρεπε νά 

άποζεύξωσι, διότι άνελάμβανε μέν νά περάση τους 

άνθρώπους καί τόν 'ίππον, οΰχΐ όμως καί τό  όχημα" 

άλλ ή Ιουλία, σπεύδουσ* νά ϊδη τόν σύζυγόν τ η ;Τ 

δέν συγκατένευσεν' έπειδή πολλάκις άλλοτε διέβη 

οΰτω π ω ; τόν ποταμόν εντός τινων λεπτών τής ώ 

ρας, διέταξε τόν ηνίοχον νά έπιβή μέ τήν αμαξαν.

Αλλ’  ότε έφθασεν εις τό  μέσον τό  πέραμα άρχισε 

νά παρασύρεται άπό τό  ρεύμα. 0  κωπηλάτης έζήτ 

τησε τήν βοήθειαν τού ηνιόχου διά νά έμποδίση τό  

πέραμα νά μή παρασυρθή πρό; τινα  καταρράκτην 

τόν όποιον είχον σχηματίσει πλησίον εις μύλον 

διότι η το  φανερόν ό τ ι έάν τού το  έγίνετο θά συνέ- 

βαινε τρομερόν δυστύχημα.

0  ηνίοχος καταβάς ήθέλησε νά βοηθήσνι τόν κ ω - 

πηλάτην' άλλά πώς άφού έν μόνον κοντάριον υπήρ

χε ; Ναι μέν ό κωπηλάτης κατέβαλλεν άδιακόπους 

άγώνας, άλλ’ ή  νόξ ή το  σκοτεινή' λεπτή βροχή ¿μά

σ τιζε  τό  πρόσωπον καί αυτού καί τού συντρόφου του, 

οΐτινε; ποτέ μέν δμού ποτέ δέ χωριστά ήγωνίζοντο 

νά φθάσωσιν εις τήν ξηράν.

Εις μάτην όμως' διότι βαθμηδόν ήκουον δυνατώ- 

τερον τόν κρότον τού καταρράκτου. Τό πέραμα, έ -  

χον τό  φορτίον βαρύ καί ΰπό δύο ρωμαλέων έλαυ- 

νόμενον δέν παρεσύρετο μέ ταχύτητα . Οσάκις τό  

κοντάριον έβυθίζετο βαθέο/ς το  πέραμα ή έστέκετο, 

ή έστρέφετο περί εαυτό' τό  ρεύμα όμως ήτο δυνα

τό. Η  Ιουλία, ήτις είχε μείνει μόν/] μέ τήν κόρην 

τη ; εί; τήν άμαξαν άνοίξασα έντρομος τό  παράθυ- 

ρον ήρώτησε'

—  Κινδυνεύομεν;

Τήν ώραν εκείνην συνετρίβη τό  κοντάριον, καί οί 

δύο άνδρες έπεσαν καταπεπονημένοι ε ίζ τό  πλοιάριον.

ό  κωπηλάτης ήτο καλό; κολυμβητής, οΰχί όμως’ 

καί ό ηνίοχος' η στιγμή ήτο κρίσιμος.

—  Μπάρμπα Γιάννη, είπεν ή Ιουλία πρός τόν 

κωπηλάτην, ήμπορεΐς νά σώσης τή ν κόρη'/ μου καί

ύ  δέ Μπαρμπαγιάννης ίδών τόν ποταμόν καί μετά 

ταύ τα  τήν όχθην άπεκρίθη άνυψώσα; τήν κεφαλήν 

καί μέ ήθος ανθρώπου προσβληθεντος τή ν φιλοτιμίαν"

—  Εννοείται, κυρία.

—  Τ ί πρέπει λοιπόν νά κάμω ;

—  Νά άναβήτε εις τού ; ώμου; μου, χωρίς όμως 

νά εΰγάλετε τό  φουστάνι σας διότι θά σάς άνασηκό- 

νη' πιάσετε τόν λαιμόν μου μέ τά  δύο σας χέρια, 

άλλά μην φοβήσθε καί μή με σφ ίγγετε δ ιότι δια

φορετικά θά πνιγώμεν' προσέξετε άκόμη νά μήν ά- 

νοίγετε τό  στόμα σας διότι θά πίνετε νερόν' όσον 

διά τήν μικράν, τήν πιάνω μέ τό  ένα χέρι άπό τήν 

μέσην καί μέ τό άλλο κολυμβώ' θά τήν περάσω χω 

ρίς καν νά τήν βρέξω. Δέν είναι πολύ άπ’ έδώ έως 

άντίκρυ.

—  Καί δ Κώσταν ,ής ; ήρώτησεν ή Ιουλία δεί- 

ξασα τόνήνίοχον.

—  Αύτός θά πίη όλίγον νερόν, δέν θά πάθη ό

μως τίπ οτε ' θά τόν ευρω.

Καί ταύτα  είπών έπεσεν είς τόν ποταμόν φέρων 

διπλούν φορτίον' δέν είχεν όμως μετρήσει καλά τάς 

δυνάμεις του, λησμονήσας ό τι δέν ήτο πλέον νέος' 

πλήν τούτου ή όχθη ήτο μακρύτερα καί τό  ρεύμα 

ίσχυρότερον ή όσον ΰπέθετε. Καί όμως έκαμε τά  ά- 

δύνατα δυνατά διά νά φθάση είς τήν γην' άλλά τό  

νερόν τόν παρέσυρεν. Εκτύπησε μέ ορμήν τό  μ έτω - 

πόν του είς κορμόν δένδρου τό ν  δποϊον δέν είχεν ίδή 

διά τό  σκότος' αίμα ετρεξεν άμέσως καί έθόλωσαν 

οί ¿φθαλμοί του.

—  Πιάσετε τήν κόρην σας καί βάλετέ την είς 

τόν λαιμόν σας ή τόν έδικόν μου, δ ιότι δέν ήμπορώ 

πλέον.

—  Ημπορείς νά τήν σώσης αυτήν μόνην ;

—  Δεν ήξεύρω' νομίζω όμως ό τι ήμπορώ.

Καί άμέσως ή Ιουλία χωρίς καν ν’  άποκριθή, ά- 

φήκε τόν λαιμόν τού κωπηλάτου καί έπεσεν είς τόν 

ποταμόν.

Αφού δ κωπηλάτη; άπέθεσεν άβλαβή εί; τήν ό

χθην τήν νέαν Χαρίκλειαν ένησχολήθη άμέσως δμού 

μέ τόν ηνίοχον, τόν δποϊον είχε σώσει χωρικός τις, 

νά εύρη τό  σώμα τής Ιουλίας' άλλά δεν τό  εϋρον εί- 
μή τήν έπιοΰσαν είς τήν ξηράν.

ΣΤ'.

Εν έτος μετά ταύ τα , είς θάλαμον ξενοδοχείου έν 

Παρισίοις, έκάθητο νέα μαύρα φορούσα πλησίον τρα- 

πίζης, έπί τής όποιας ήτο φιάλη οίνου καί ποτήριον. 

Ανήρ δέ τις κεκυφώς ΰπό τού γήρατος, άλλ’ ήθος έ- 

χων ευπροσήγορον καί γελαστόν, ένδεδυμένος σχε

δόν ώς έργάτης, περιήρχετο εις τόν θάλαμον, καί ί- 

στάμενος ένίοτε πρό της νέας ήτένιζεν αΰτήν μέ ήθος 

πατρικόν' αΰτη δέ τείνουσα τήν δεξιάν έλάμβανε 

την φιάλην μέ προθυμίαν μέν άλλά καί μέ τινα  ά- 

ποστροφήν καί ¿γέμιζε τό  ποτήριον. Ó γέρων έπινε 

όλίγον καί άνελάμβ ανε τόν περίπατον, χειρονομών
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άλλοκότως καί γελοίως σχεδόν, ενώ ή νέα μειδιώσα 

περίλυπος παρετήρει προσεκτική τάς κινήσεις του.

Εάν τ ις  τρ ίτος εΰρίσκετο έκεΐ παρών θά έδυσκο- 

λ.εύετο νά έννοήση ¿ποια ή σαν τά  δύο έκεΐνα όντα' 

ή μέν νέα άκίνητος, ψυχρά, δμοία πρός μάρμαρο·/ 

άλλα πλήρης χάριτος καί εΰγενείας ήτον ώραιοτάτη 

οΰ μόνον τήν μορφήν άλλά καί τούς τρόπους' εκεί

νος δέ, βάναυσον έχων ήθος, άτακτον τό  ένδυμα, φέ- 

ρον πϊλον, πίνων οίνον πρόστυχον καί κτυπών είς τό 

έδαφος τά  καρφωτά σανδάλιά του, έφαίνετο όλως 
έναντίας άγωγής.

Καί ομως ήσαν σφικτά καί είλικρινώς συνδεδεμέ- 

νοι οί δύο ούτοι, ή Χαρίκλεια δηλαδή καί δ Οεΐός τη ; 

Γιρώ. Οτε δ άγαθός οΰτος άνθρωπος ήκουσε τόν θά

νατον τής Ιουλίας έτρεξεν είς τήν κατοικίαν της δρο

μαίος' ή Χαρίκλεια, μετά τόν θάνατον τής μητρό; 

καί διά τήν άπουσίαν τού πατρός της, έμενε μόνη. 

0  ιππότης, περιερχόμενος διάφορα μέρη τή ; Ολλαν

δίας έμαθε·/ άργά τό  δυστύχημα τής γυναικός του, 

ώστε έπί ένα σχεδόν μήνα ή Χαρίκλεια ήτον ορφανή. 

Ναι μέν είχε τροφόν, άλλ’ ή μήτηρ οτε έζη σπανίως 

τήν μετεχειρίζετο διότι, ώς εϊδομεν, έπεθύμει νά κα

ταγίνετα ι μόνη είς τά  τής θυγατρός της' διό ώς δλί- 

γον γνωρίζουσα τήν Χαρίκλειαν δεν τή  ήτο πολλά 

χρήσιμος.
Οτε έπνίγη ή Ιουλία τοσαύτην θλίψιν ήσθάνθη ή 

κόρη της, ώστε έφοβήθησαν μήπως άποθάνη καί αΰ- 

τή. Ακολουθούσα τό  σώμα τής μητρός της μ ετα - 

φερόμενον άπό τού ποταμού είς τήν οικίαν, έξέπεμ- 

πε τοιαύτας φωνάς ώ σ τε  όλοι ¿φοβούντο. Συνειθί- 

σαντες νά μήν άκούωσι μήτε φωνήν έςερχομένην άπό 

τό  στόμα τή ; κωφαλάλου, έτρεμον ίόόντες ο τ ι διά 

μιας δ θάνατος διέκοψε τήν τόσην σιωπήν. Οί άναρ

θροι ή/οι τώ ν  χειλέων της, τούς δποίους ομως αυτή 

δέν ήκουεν, ήσαν άγριοι' διότι δέν ήσαν ούτε λέξεις, 

ούτε κοπετός, άλ.λ’ είδος τρομερά; τίνος γλό/σση; 

έφευρεθείσης άπό τήν θλίψιν. όλόκληρον ημερονύ

κτιο·/ έκλαιε καί ώδύρετο, καί τρέχουσα έπάνω κάτω  

άπέσπα τάς τρίχας τής κεφαλής καί έκτύπει τούς 

τοίχους. Οΰδείς έδυνήθη νά τήν καθησυχάση. Οτε 

μόνον έξηντλήθησαν αί δυνάμεις της έπεσεν εί; τού; 

πόδας τής κλίνης όπου έκειτο τό  σώμα τής μη

τρός της.
Αλλ ’ αίφνης έφάνη ό τι άνέλαβε τήν προ/την ήσυ 

χίαν, καί σχεδόν ο τι ¿λησμόνησε τήν λύπην της. 

Οΰτω δέ άτάραχος έπεριπάτει δι όλης τής ήμέρας 

βραδέως καί άστόχως, μή άποβάλλουσα μηδεμίαν 

πεοιποίησιν. όλοι ένόμιζον ότι άνένηψεν εντελώς, 

μετά τώ ν  άλλων δέ καί αύτός δ ιατρός" άλλά μετ' 

όλίγον κατελήφθη άπό θέρμην νευρικήν κάκιστα έ- 

χουσαν συμπτώματα' έπεσεν είς τήν κλίνην, καί 

έφαίνετο ό τι έχασε τά  λογικά τη ;.
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Τ ό τε  ό Γιρώ άπεφάσισε νά βοηθήση τήν ανεψιάν 

του.

—  Επειδή δέν έχει πλέον, είπεν, ούτε πατέρα 

ούτε μητέρα, αναλαμβάνω εγώ , καθό θείος, τήν 

φροντίδα της' πάντοτε μέ ήρεσεν αυτή ή κόρη, καί 

πολλάκις έζήτησα άπό τόν πατέρα της νά μέ τήν 

δώστ,. Δέν θά τού τήν υστερήσω' επειδή όμως τώρα 

δέν είναι έδώ, τήν πέρνω έγώ , καί όταν έπιστρέψη 

τήν άποδίδο).

Σημειωτέο·; ό τι ό Γιρώ δέν είχε πολλήν πεποίθη- 

σιν είς τους ιατρούς, καί όχι άλόγως, διότι δέν έπί- 

στευεν εΐ; τά ς άσθενείας ώς μή άρριοστήσας ποτέ' ή 

νευρική μάλιστα θέρμη τ ώ  έφαίνετο χίμαιρα, φαν

τασιοκοπία, τήν δποίαν μικρά τ ις  ευθυμία ισχύει 

νά θεραπεύση. Απεφάσισε λοιπόν νά μεταφέρη τήν 

νέαν εΐ; Παρισίους.

—  Δέν βλέπετε, ελεγεν, ό τι ή νέα είναι λυπημέ

νη ; δέν βλέπετε ο τι κλαίει ; καί έχει δίκαιον διότι 

ή μάνα δέν άποθνήσκει δίς. Δέν πρέπει όμως νά χά- 

σωμ.εν καί τήν κόρην διότι εχάσαμεν τήν μάναν' 

πρέπει νά τήν κατορθώσωμεν νά στρέψη άλλου τόν 

νοϋν της. Λέγουν ό τι ή πόλις τώ ν  ΙΙαρισίων είναι κα- 

ταλληλοτάτη  εις τοϋτο ' δέν ήξεύρω διότι δέν τήν 

είδα ποτέ. Λοιπόν θά τήν υπάγω έκεί, καί θά οΰφε- 

ληθώμεν καί οί δύο. Καί μόνον τό  ταξεΐδ ι άρκεϊ νά 

μάς ώφελήση. Κ α ί είς έμέ έτυχαν λύπαΓ δσάκις ό

μως έμβήκα είς αμάξι καί ήκουσα τόν κρότον τής 

μάστιγος τοϋ ηνιόχου, άνέλαβα τήν ευθυμίαν μου.

Μετέβη λοιπόν είς Παρισίους φέρων καί τή ν Χα- 

ρίκλειαν, τή ; δποία; δ πατήρ ειδοποιηθεί; περί τού

του εύχαριστήθη. Ο τε δέ ούτο; έπανήλθεν εί; τήν έ- 

ξοχήν του άπό τήν όλλανδίαν, είχε τοιαύτην μελαγ

χολίαν ώστε ήτον άδύνατον νά ίδη τινά, ούτε αύτήν 

τήν θυγατέρα του. έφαίνετο ό τι ήθελε ν’  άποφύγη 

πάντα άνθρωπον, εί δψνατόν δέ, καί αύτόν τόν εαυ

τό ν  του. Περιερχόμενος πάντοτε σχεδόν έφιππο; εί; 

τά  δάση, κατεπόνει καθ’ υπερβολήν τό  σώμ.ά του έ- 

πιθυμών οϋτω νά προμηθεύση άνεσίν τινα  εί; τήν 

ψυχήν του. Θλίψι; κρυφία, άνίατο; τόν κατέτηκε. 

Εμέμφετο εαυτόν ό τ ι ύπήρξεν δ αίτιος τή ; δυστυ

χίας καί τοϋ θανάτου τή ; συζύγου του. —  Εάν δέν 

άνεχώρουν, έλεγε, θά έζη  άκόμη" καί δέν έπρεπε νά 

αναχωρήσω.

ίδου δ αδιάκοπος λογισμός του.

Επιθυμών νά καταστήση τήν Χαρίκλειαν εύτυχή, 

ήτο πρόθυμος νά ύποστή χ.άριν τούτου πάσαν θυσίαν. 

Ο τε έπέστρεψεν εί; τήν οικίαν του κατά  νοϋν είχε 

νά άναπληρώση παρά τή  θυγατρί του τήν μητέρα 

της, διπλασιάζουν μάλιστα τάς περί αύτής φροντίδας' 

άλλά τόσον ώμοίαζεν ή κόρη πρός τήν μητέρα ώστε 

ή δμοιότη; αύτή τώ  έπροξένει βαθυτάτην λύπην.

Ε (; μάτην έπροσπάθει νά παρηγορηθή βλέπων
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χαρακτήρα; άνενθυμίζοντα; αύτώ τήν αγαπητήν σύ

ζυγον, καί άνακουφίζοντα; τήν θλίψην του ' δ ιότι ή 

Οέατή; θυγατρός.του έπηύξανε τούς ελέγχους τής 

σύνειδήσεώς του.

0  Γιρώ όμως άλλως πως έσκέπτετο' αύτός είχε 

έν καί μόνον κατά νοϋν, πώς νά διασκέδάση τήν λύ

πην τής ανεψιά; του' άλλά τοϋτο δέν ήτο δυστυχώς 

εύκολον' ναι μέν ή Χαρίκλεια δέν άντέτεινεν εί; τήν 

είς Παρισίους μ.ετάβασίν της, άπέβαλλεν όμως πά

σαν άφορμήν εύθυμία;' δέν ήθελεν ούτε περίπατον, 

ούτε θέατρον, ούτε χορούς, καί άναγκαζομένη έδεί- 

κνυε τό  μαϋρον ένδυμά της.

0  γέρων όμως θεΐός της ήτον ίσχυρογνώμων' ολό

κληρον έτος είχε παρέλθει άφοϋ μ,ετέβησαν είς τήν 

πόλιν, καί ή Χαρίκλεια έμενε πάντοτε άκλόνητος.

—  Αλλά, είπε, ροφήσα; ποτήριον, διά τ ί  δέν ά- 

ποφασίζεις νά ελθης μαζή μου είς τό  θέατρον; ιδού 

έχω είσιτήριον' τό  πένθος σου έτελείωσεν, έχεις δύο 

κατακαίνουργα φορέματα . . . ετοιμάσου καί . . .

Διακόψας δέ τό ν  λόγον του έπρόσθεσε'

—  Διάβολε ! έλησμόνησα ο τι δέν άκούεις' τ ί  θά 

κάμης είς τό  θέατρον ; πλήν άδιάφορον. Κ α ί σύ δέν 

άκούεις, καί εγώ  δέν προσέχω' τούς βλέπομεν μόνον 

όταν χορεύουν.

0  άγαθός Γιρώ ώμίλει πάντοτε μέ τήν άνεψιάν 

του λησμονών ότ^-ίύ τε-νά τόν άκούση ούτε νά τόν 

άποκριθή έδύνατο' άλλά μήπως καί διά νευμάτων 

έγίνετο καταληπτότερος ;

Ο τε, ώς εΐπομεν, έτελείωσε τό  πένθος τή ; Χαρι- 

κλείας, δ θεΐός της τή  έπρόσφερε δύο ώραιότατα εν

δύματα, καί τά  έπρόσφερε μέ ήθος τόσον εύγενές 

καί ικετευτικόν, όΰστε ή νέα τό ν  έφίλησε διά νά τόν 

εύχαριστήση' άλλά μετά τα ϋ τα  έκάθησε μελαγχο

λική ώς καί πρότερον.

—  Πλήν πρέπει καί νά βάλης τά  ενδύματα αύτά, 

είπεν δ γέρων' διά τοϋτο σ έ ·τά  έκαμα, είναι ουραία...

Κ α ί ταϋ τα  λέγων περιεφέρετο είς τόν θάλαμον ε

πιδεικνύουν καί σείουν τά  δύο ενδύματα.

ώ  Χαρίκλεια έπί τέλους απεφάσισε νά σηκουθή, 

έλαβε τά  δύο ενδύματα, έκίνησε τήν κεφαλήν άίς ση- 

μεϊον συναινέσεως, καί πρώτον τό τε  μετά τόν θάνα

τον τή ; μητρός τη ;  έστάθη άντικου καθρέπτου.

Ταϋτα ίδών δ άγαθός Γιοώ έπήδησεν ώς παιδίον* 

είδεν ό τι έπί τέλους έθριάμβευσε, καί ό τι ή Χαρί- 

κλεια θά ήρχετο εί; τό  θέατρον νά ίδή τόν κόσμον. 

Τοσοϋτον δέ έχάρη όΰστε άδιακόπω; έφίλει τήν άνε

ψιάν του, έκραξε τήν τροφόν της, τούς ύπηρέτας καί 

όλους τούς έν τή  οικία.

Η  Χαρίκλεια στολισθεΐσα έφάνη ώραιοτάτη.

—  Τό όχημα είναι έτοιμον, είπεν δ Γιρώ, μιμού

μενος μέ τάς χεΤρας τό  κίνημα τοϋ ήνιόχου όταν μα» 

σ τίζη  το ν ; 'ίππου;.

Η Χαρίκλεια έμιιδίασεν, έλαβεν εί; χεΐρα; τήν 

μαύρην έσθήτά της, τήν έδίπλωοεν έπιμελώς, τήν 
έφίλησε, την άπέθεσεν είς κιβώτιον καί άνεχώρησε 

μετά τοϋ θείου της.

( “Ε π ε τα ι συκέχεια .)

Π  Α  Ν  ι

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΓΠ0Μ \ΠΜ ΛΤ11\ Μ Ε Κ ΙΟ Τ Α Ν .
(Συνέχ. "Ιόε ουλλάδ. 289.}

—οοο—

Αλλ ’ έμελλε τής τόσης τοϋ Βιάρου ευ γλω ττία ; τά  

παρήγορα κύματα νά κατακλύσωσιν ώς άλλο; χρυ- 

σο^ρόα; Νείλος καί τήν Αίγιναν, καταταχθεισαν διοι

κητικού; μετά τώ ν Δυτικών Σποράδουν, τώ ν ¿ποιων 

εκείνο; διωρίσθη πρό μικροϋ έκτακτο ; έπίτροπος· 

διότι μόλι; καταπλεύσαντε; εί; ΓΙεριβόλαν έλάβομεν 

τήν εΐδησιν ό τι κα ίει; τήν πρωτεύουσαν τοϋ Κράτου; 

μετεδόθη δυστυχώ; ή πανώλη;. Καί δ μέν Κυβερνή

τη ;, άνάγκην έχουν νά συγκοινωνή συνεχώς μετά τώ ν 

αρχηγών τώ ν τριών στόλων, κατέλυσε μακράν τή ; 

μεμολυσμένης πόλεω;, δ δέ Γραμματευς τής έπικρα-

I .  Καπούίατριαε.

τεία ; μετά τώ ν περί αύτόν μετέβησαν εί; τή ν  πόλιν, 

καί δ έκτακτο; έπίτροπος, περιπλέων έπί τοϋ Ν ΐ . Ι -  

σωυ-ος ώ ; άλλος πολιορκη ής, «  έδόξαζε τόν μ.ε- 

γαλοδύναμ.ον ό τι ή Ί'δρα πλησιάζει είς τό  τέλος τή ; 

καθάρσεου; της, ό τι αί Πέτσαι είναι καλά πρός τήν 

σωτηρίαν τω ν προχουρημέναι, καί ό τι ήλπιζεν ή μέ

χρι τή ; σήμερον τετραήμερο; υγεία τώ ν Αίγινητών νά

προχωρήση καί αύτή καλώς καί άσυγχύτως, όΰστε, 

κατά τό  γενικόν ύγειονομ,ικόν σύστημα τής πεπολι- 

τευμένης Ευρώπης, έπανακτήσωσι καί αυτοί τήν προ- 

τέραν έλευθέραν κοινωνίαν μέ τόν έπίλοιπον κόσμον.»  

Επειδή δέ, κατά  τήν παοαδεδεγμένην τάξιν, έπρεπε 

νά ΰποβάλλουνται τώ  Κυβερνήτη τά^ίσερχόμενα έγ

γραφα καί νά ύπογράφη πολλά τώ ν  έξερχομένων, 

οί δύο γραμματείς οΐτινες καί άντί εισηγητών έχρη- 

σίμευον, ώς τροεόρέθη, παρηγγέλθησαν νά μεταφέ- 

ρωσι καθ’ έκάστην έφιπποι είς τό  άγροκήπιον τά  έγ

γραφα' καί ΐνα μή μολυνθή δ Κυβερνήτης νά θέτωσιν 

έπί τοϋ χάρτου ίσομέγεθες φύλλον λευκοσιδήρου, σ τε 

νήν καί μ.ακράν έχον σχισμήν, όπως δι’αΰτής είσχουρή 

δ κάλαμος τοϋ υπογράφοντας.

Ανάγκη όμως νά σημειώσω ό τι οί πλεΐστοι τώ ν 

έν Αίγίνη, καί μάλιστα οϊ έχοντες πείραν τοϋ νοσή

ματος, έδόξαζον ό τ ι δέν ήτο πανώλης ή έπιπολάσασα 

έν τή  νήσω ταύτη  μικρά καί βραχεία έπιδημία' διά 

τοϋτο ούτε τήν δίαιταν μετεβάλλομεν, ούτε τήν πρός 

άλλήλους συγκοινωνίαν, συνεχή καί άδιάκοπον ού- 

σαν τό τε , διεκόψαμεν, άλλ’ ουδέ τή ν άκρατον ήμών 

ευθυμίαν, βάσιν έχουσαν έλπίδας άπολεσθείσας μετά 

ταϋ τα , έμετριάσαμ-εν. Φαίνεται δέ ότι καί δ Κυβερνή

τη ;  είχε την αύτήν γνώμην' διότι ότε μεταβάς τό  

πρώτον είς Περιβόλαν δέν έκάθησα κατά  τό  σύνηθες 

παρά την μ,ικράν τράπεζαν αντίκρυ αύτοϋ, άλλ έστά- 

θην όρθιο; καί μ-ακράν, έκείνος μ’ έβίασε νά πράξω 

ώς καί πάντοτε' καί οτε μετά τή ν άνάγνωσιν ήθέ- 

λησα νά θέσω τόν λευκοσίδηρον έπί τοϋ  χάρτου, άρ- 

πάσας τά  έγγραφα άπό τώ ν  χειρών μου ήρχισε νά 

ύπογράφη, μειδιών. Ενώ όμως ύπέγραφεν ιδού δ Ν ι- 

κολέτος αναγγέλλει έρχομένου; ξένους αξιωματικούς, 

καί ευθύ; άνεγερθείς μέ προσέταξε νά παραλάβω τά  

έγγραφα καί ν’  αποχωρήσω είς γωνίαν μακράν τή ; 

τραπέζης. Οί άντιπολιτευόμενοι τό τε  τόν Κυβερνή

την, διότι, ώς εΐδομεν, μόλις ήλθε καί εύρε κατακρι- 

τάς, διϊσχυρίζοντο ο τι όπως άναβάλη τήν συγκάλε- 

σιν τής έθνικής συνελεύσεως έπενόησε τήν πανώλην. 

Γελοία κατηγορία, άποδεικνύουσα καί αύτη τά  μωρά 

καί φαϋλα τή ; φαντασίας άνχπλάσμ,ατα, εί; τ α  ο

ποία καταφεύγει ή άκριτος καί έμπαθής άντιπολί- 

τευσις.
Κ α τά  τά ; συνεχείς εί; Περιβόλαν έκδρομάς μου 

άναγκασΟεί; ένίοτε νά μείνω πλέον ή άλλοτε μόνος 

μετά τοϋ Κυβερνήτου, πολλά πολλάκις άληθώς σο

φά ήκουσχ άπό τοϋ στόματος αύτοϋ. Μίαν τώ ν  ημε

ρών έγχειρίσας μ.οι ιδιωτικήν πρός αύτόν έπιστο- 

λήν, άνάγνωθι, είπε, μεγαλοφώνως. Κ α ί άναγνούς 

είδον ο τι δ έπιστέλλων, όστις ύπεγράφετο Αριστεί

δης Μωραϊτίνη;, ειδοποιεί ό τι μ ετ’  ολίγον έσκοπει 

ν’  άναχωρήση έ ;  Αγκώνος κατά  τήν παραγγελίαν 

τοϋ Κυβερνήτου καί νά έλθη εί; Αίγιναν.
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—  Ηξεύρεις, μέ ήρώτησεν ό Κυβερνήτης μετά 

τήν άνάγνωσιν ενώ έδίπλου φάκελλον, δια τ ί  σ’έδο>- 

κα ν’  άναγνώσης τού το  τ ο  γράμμα ; Δ ιό τι δ γρά- 

φων αν καί νέο:, είναι πολλά πεπαιδευμένος καί 

πρό πάντων χρηστοηθέστατος. Απαγγέλλων δέ βρα

δύτερου και έντονώτερον τήν τελευταίαν ταύτην 

λέξιν, ανύψωσε τήν κεφαλήν καί προσήλωσεν α τε

νώς έπ’ εμού τούς αείποτε διαυγείς αυτού οφθαλ

μούς.—  Ναι, έπανέλαβε μετά βραχεί αν σιωπήν, 

χρηστοηθέστατος’ καί διά τούτο τον παρεχά.Ιεοα 

ό ταν έπέρασα από τήν Ιταλίαν νά έλθη εις τήν Ελ

λάδα. Σύ τ ί  νομίζεις καλήτερα ; γράμ.μ.ατα χωρίς 

χρηστά ήθη ή χρηστά ήθη χωρίς γράμματα ;

Κ α ί επειδή νεύσας τούς οφθαλμούς, δ ιότι μοίήτο

αδύνατον ν’  άντικρύσω τό  φλογερόν τού  λαλούντος

βλέμμα, έσιώπων, αυτός άναλαβών τόν λόγον προσ- 
έΟετο·

—  Δεν αποκρίνεσαι ; Διέστρεψε λοιπόν καί σε, 
τόσον νέον ακόμη, ή έλληνική οιησις ; Πολλοί Ελ

ληνες λογιώ τατο ι τούς οποίους έγνώρισα εις τήν Βιέν- 

ναν καί αλλού, ένόμ,ιζαν ό τι είναι σοφώτατοι, διότι 

εμ.αΟαν μόνον ολίγα γράμματα. Εάν, ώς καυχασθε, 

είσΟε απόγονοι τώ ν  έλλήνων, δεν έπρεπε νάλησμονήτε 

ο τ ι  σοφίαν εκείνοι ούτε ένόμιζαν ούτε ώνόμαζαν μόνην 

τήν άσκησιν τού  νοός, αλλά καί τής ψυχή; τή ν καλ

λιέργειαν. Ó γνωρίζων μόνον γράμματα μή έχων δε 

καί ψυχής αγωγήν, είναι χειρότερος καί τού χειροτέ

ρου κακούργου, διότι έμαθε νά κακούργη επιτηδειό- 
τερον παντός άλλου. Γνωρίζεις τόν Σ . . . ;

—  Μάλιστα, έξοχώτατε.

—  Λυτός είναι από τού ; πλέον προκομ-μένους σας, 

άλλά καί από τούς πλέον κακοήθεις’ όταν ήτον εις 

I I  . . . έκλεπτεν’ άφίνω τάς άλλας του παρεκτροπάς.

Ανέπτυξε δε μ ετά  τοσαύτη ; ευγλωττίας, εί καί 
δεν ώμίλει εύχερώς τή ν ελληνικήν, τ ό  θέμα τούτο, 

καί τοσαύτα περί αγωγής άνέφερε παραγγέλματα 

τού Πλάτωνος, τού ίσοκράτους, τού Ξενοφώντος, 

τού ΠυΟαγόρου καί άλλων αρχαίων συγγραφέων, ώς- 

τ ε  καταστείλας καί τήν πνοήν μ,ου έκρεμάσΟην από 

τώ ν  χειλέων αυτού. Αφού δε έτελείωσε, μήπως, μέ 

ήρώτησε γελών, έξέλαβες καί εμέ, δ ιότι άνέφερα τό 

σους Ελληνας, λ ο γ ιώ τα το ν ; Τό  κακόν τό  έδικόν σας 

είναι ο τ ι μόλις μάθετε μερικούς κανόνας τής γραμ

ματικής, έσ τω  καί εις τή ν  Γερμανίαν, καί μόλις ί- 

δήτε μερικά τής Ευρώπης βουνά, καί χειροτονείτε 

ΰμας αυτούς διορθωτάς τής κοινωνίας καί νομο- 

Οέτας τής πολιτείας’ πλήν άλλο γραμματική, άλλο 

κοινωνία καί άλλο πολιτεία ’ τόσον αέρα πέρνει δ νούς 

σας, ώ στε δεν κατορθώνετε νά εννοήσετε τ ί  χάσμα 

είναι μεταξύ τής πρώτης καί τώ ν δύο άλλων. Οί 

παλαιοί σοφισταί ήξευραν περισσότερα γράμματα 

από σάς, καί όμως αυτοί έχασαν τάς ’Αθήνας.
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Εμού δέ έκορυφούτο δ θαυμασμός ού μόνον διά 

τήν χάριν καί τήν σαφήνειαν καί τήν πειθώ μεθ’ ών 

ήρμ.ήνευε τήν διάνοιαν αυτού δ Κυβερνήτης, άλλά 

καί διά τήν άπροσδόκητον άνακάλυψίν μου ό τι ήσαν 

τοσούτον οικείοι πρός αυτόν οί αρχαίοι, ένώ ήγνόει 
τήν γλώσσαν είς ήν έγραψαν. » ι

—  Εν τοσούτω  δεν άπεκρίθης, προσέθετο μετά 

τό  τέλος τής ομιλίας, εις τήν έρώτησίν μου, εάν προ

τιμάς γράμματα χωρίς χρηστά ήθη ή χρηστά ήθη 
χωρίς γράμματα ;

—  Κ α ί άν ήτον δυνατόν, έτόλμησα ν άποκριθώ, 

νά προτιμώ τό  πρώτον, όσα ήκουσα άπό τό  στόμα 

σας ήσαν αρκετά ισχυρά διά νά μέ βιάσουν ν’  αγα
πήσω τό  δεύτερον.

Εκείνος δε μειδιάσας είπε’

—  Πιθανόν νά νομίζης καί σύ δμού με τούς κα

τηγόρου; μου ο τ ι είμαι φωτοσβέστης’ τ ί  ήθελαν; νά 

κάμω ευθύ; ακαδημίαν ώς τού  Γκιλφόρ ; άλλά διά 

νά φθάση τ ις  εις τή ν  άκαδημίαν πρέπει ν’  άρχίση 

άπό τό  άλληλοδιδακτικόν. ϊδού, έπροσκάλεσα εις τόν 

Πόρον τόν Κλεόβουλον, καί έστειλα τόν ϋ ι ι ΐ ΐ ’όηι· 

νά έπισκεφθή τά  σχολεία καί νά μέ δώση γνώμην 

πώς νά τ ά  βελτιώσω καί νά τ ’  αυξήσω. Πόσος και
ρός είναι άφού ήλθα ; μ,όλις τρεις μήνες.

Επειδή δέ δ λόγος περί Κλεοβούλου, καθήκον νο- 

μ.ίζω νά παρενείρω ¿λίγα περί αυτού" ας εΐμ.εθα 

προ; τήν μνήμην καν τώ ν  ευεργετών τή ς Ελλάδος 
εΰγνώμ ονες.

ό  Γεώργιος Κλεόβουλος, δ πρώτος είσαγαγώνείς 
τήν Ανατολήν τήν άλληλοδιδακτκήν μ.έθοδον, εγεν- 

νήθη εν Φιλιππουπόλει τής Θράκης έκ γονέων π τω 

χών, καί υιοθετηθείς ύπό τού αρχιδιακόνου τού άρ- 

χιερέω; εστάλη εις Πάτμον ε ίτα  δέ εις Κυδωνιάς 

ίνα σπουδάση. Εκείθεν δέ μεταβάς εις Βιέννην ¿δί

δαξε μέν επί τρ ία  έτη  τού ; παίδαςτών δμογενών,*έ- 

διδάσκετο δέ καί αυτός εις τό  Πανεπιστήμιον. Κ α - 

Οιδρυθείσης τό τε  νέας σχολή; εί; Μηλία; τού Πηλείου 

όρους, δ Κλεόβουλος εστάλη ύπό τώ ν  εφόρων εις 

Βαυαρίαν οπως συμπληρώση τάς σπουδάς αύτού, καί 

' μετά τα ύ τα  καταβάς διδάξη ενταύθα. Κ α ί τω όν τι 

κατέβη τό  1814 έτος. Επειδή όμως δ Αλή πασάς 

ύπέβλεπε δεινώς τά  κατά τό  Πήλιον, καί έζήτει ά 

φορμήν νά κακοποιήση αυτό, άνεβλήθη-ή διδασκαλία. 

Οθεν δ Κλεόβουλος μετέβη εις Φιλιππούπολιν καί έ- 

κεΐθεν έπανελθών εις Βιέννην καί Ελβετίαν επεσκέφθη 

τά  άλληλοδιδακ τικά σχολεία, καί συνέλαβε τήν ι

δέαν νά μ.εταφέρη καί εις τήν Ελλάδα τήν μέθο

δον αυτών. Επί τού τω  άπήλθεν εί; Παρισίους, καί 

συντάξας άόροτάτη δαπάνη τού φιλογενεστάτου Νι

κολάου Ροσσέτου τούς γνωστού; πίνακας, ηλθεν εις 

ϊάσιον όπου συνεστησε σχολείον άλληλοδιδακτικόν. 

Ενταύθα έδιδάχθη τό  πρώτον κατά  τή ν Ανατολήν_ή
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μέθοδος αυτή, καί μαθηταί περί τούς εκατόν ιερω

μένοι τ ε  καί λαϊκοί γυμνασθέντε; έν Ιασίω  διεσκορπί- 

σθησαν πανταχού τής Ελλάδος καί συνέστησαν σχο

λεία. Επελθούσης δέ τή ; έπαναστάσεως τού 1821 

έτους δ Κλεόβουλος μεταβάς εις όδησσόν, μεταρ

ρύθμισε μέν έπί τό  κρείττον τό  εκεί άλληλοδιδακτι- 

κόν σχολείον, έδίδαξε δέ είς τ ό  άνώτερον εκπαιδευτή

ριο ν έπιστήμα; μέχρι τού 1824 έτους. Τό δέ 182ο 

κατέβη είς τήν παλαίουσαν Ελλάδα, επεσκέφθη μετά 

τού τό τε  εφόρου τής παιδείας διάφορα σχολεία, καί 

Υποκατασταθείς είς Σύραν έδίδασκεν.

δ τ ε  δέ δ Κυβερνήτη; άποσπάσας, ώς προείπον, 

τούς ψυχοϋιούς άπό τώ ν στρατοπέδων συνήγαγεν 

είς Πόρον, προσεκάλεσε τόν Κλεόβουλον καί άνέθε- 

το  τούς ¿ρφανούς καί άνεστίους εκείνους είς τήν 

φροντίδα αυτού’ άλλ’ άσθενήσα; δυστυχώς έπανήλ- 

θεν εί; Σύραν οπου καί άπέθανε. Κατέλιπε δε ένχει- 

ρογράφω ερμηνείαν τ-ή; άλληλοδιδακτικής, ίεράν κα- 

τήχησιν διά τού ; παΐδας, γεωγραφίαν, άριθμητικήν, 

άλγεβραν καί γεωμετρίαν.

Τοιούτος έν συντόμω δ Κλεόβουλος’ άξιάγαστος 

δέ πρό πάντων υπήρξε κα τ’ εμέ δ άνήρ οΰχί τοσού

τον διά τήν παιδείαν, δσον διά τήν σύνεσιν καί τήν 

άληθή φιλοπατρίαν’ διότι πεποίθησιν έχων 2 τι ή 

δημοτική έκπαίδευσις είναι, ώς καί άλλοτε έλέγομεν, 

τό  πρώτον καί τό  μόνον όργανον τής διαπλάσεως τώ ν 

αισθημάτων καί ιδεών, ο τι καλώ; μέν γινομένη μεγα- 

λύνει, κακώς δέ διαφθείρει τ ά  έθνη, δέν έπεζήτει καί 

τοι έν τή  δυτική Ευρώπη έκπαιδευθεί: βαθμούς καί 

μισθού; άνωτάτου καθηγητού, δέν άπέβαλλεν ώς 

άναξίαν έαυτού τήν παιδαγωγίαν οπως οί καθ’ ήμ.άς 

τετυφωμένοι, οιτινες πρό; τό  Πανεπιστήμιον μόνον 

άποβλέποντες καί τ ά  Γυμνάσια αυτά καταφρονούσιν, 

άλλά μετ’  άπαραδειγματίστου ταπεινοφροσύνης καί 

καρτερίας έδίδασκε καί έχειραγώγεικαί περιεποιείτο 

καί αυτά τά  νήπια. Ποσάκις είδον αυτόν είς Πόρον 

μόνον δδηγούντα υπέρ τούς εκατόν παίδας, καί δι

δάσκοντα άλλά καί ψυχαγωγοΰντα καί τέρποντα 

έτι καί καθ’  οδόν αυτούς, δι’άφελούς ερμηνείας φυσι

κών καί άλλων άντικειμένων !

Διδάσκαλε, είπε ποτέ  τ ις  αύτώ, δδηγείς τάς 
ελπίδα; τής πατρίδας.

Προσπαθώ τουλάχιστον, άπεκρίθη, νά γίνωσιν 
ελπίδες καί όχι απελπισία·.' διότι οί νέοι καλώς μ.έν 

παιδαγωγούμενοι σώζουσι, κακώς δέ, εί; βάραθρον 

κρημνίζουσι τή ν πατρίδα. «  Αρχά πολιτείας νέων 
τροφά. »

Τόν δέ ϋιΠΓόηβ, Γάλλον τό  γένος καί νομομα

θή, είχε φέρει μεθ’ έαυτού ό Κυβερνήτης' ήτο δέ νέος, 

ζωηρός καί φιλέλλην. Κ α τά  τού ; πρώτους μήνας 

μετά τήν έλευσιν τού Κυβερνήτου διαμένων παρ’ αύ

τώ  έπιόιώρθου τά  γαλλικά έγγραφα, δ ιότι είχε μέν

τό  υφος γλαφυρόν, κατά τούς γραμματικούς δμωί 

κανόνας δέν η το  πάντη άμεμπτος δ Κυβερνήτης. Με

τά  ταύ τα  δέ άπεστάλη είς έπιθεώρησιν τώ ν  κατά 

τό  Κράτος Σχολείων’ άλλά συμπεσούση; τής πανώ- 

λους, ήτις καί είς Πελοπόννησον είχε μεταδοθή, ή- 

ναγκάσθη νά έπισκεφθή μόνον νήσου; τινάς, ήτοι τήν 

Αίγιναν, ϊ'δραν, Σπέτσας, Κίμωλον, Μήλον, Νάξον, 

Πόρον, Θήραν, Σκόπελον, Σέριφον, Σίφνον, Σίκυνον, 

Σκίαθον, Σκύρον, Κύθνον καί Κέαν. Επανελθών δέ ύ- 

πέβαλεν έκθεσιν τήν όποιαν ώς περίεργον διά τάς έν 

αύτή ειδήσεις, εί καί πολλαχού δύσληπτον διά τήν 

κακήν μετάφρασιν, παραθέτομεν ένταύθα.

«Κ α τά  τήν άτιν τού παρελθόντος Μα'ί'ου αί νήσοι 

αύται είχον 92 σχολεία φοιτώμενα συνάμα άπό 2, 

333 μαθητάς ήλικιωμένου; άπό 5 έως 30 χρόνων. 

Εκ δέ τώ ν  σχολείων τούτων 23 ήκολούθουν τήν 

Λαγκαστρικήν μέθοδον καί παρείχον 969 μαθητάς.

»Εκ τώ ν  92 σχολείων, 13 μόνον είχον τήν άρχήν 

τω ν  άπό τής Τουρκικής δυναστείας, 57 είχον συ- 

στηθή άφ’  δτου διεκηρύχθη ή άνεξαρτηςία [Μαρτίου 

1821] μέχρι τής έλεύσεως τού Κυβερνήτου [12  Ια

νουάριου 1828 ], καί τ ά  λοιπά 22 έσυστήθησαν άπό 

τής έποχής τα ύ τη ; μέχρι τή ; Μάί'ου.

»Τ ά  13 σχολεία τής πρώτης περιόδου ήκολούθουν 
δλα τήν παλαιάν μέθοδον, καί έφοιτώντο συνάμα ά

πό 296  μαθητάς. Εκ δέ τώ ν  57 σχολείων τής δευ- 

τέρας, 43 ήκολούθουν ώσαύτως τήν παλαιάν μέθο

δον, τά  δέ λοιπά 1 4 ήκολούθουν τήν νέαν κατά τό  

θέσπισμα τής έν Αστρει Εθνικής Συνελεύσεως’ καί έ- 

κεΐνα μέν έφοιτώντο άπό 829 μ.αθητάς, τα ύ τα  δέ 

άπό 557, έξ ών έγίνετο τό  ολον 1 ,386 διά τά  σχο

λεία τής δευτέρα; περιόδου. Είς δέ την τρίτην άπη- 

ριθμούντο 9 καταστήματα  άλληλοδιδακτικά, τά  δέ 

λοιπά 13 ήκολούθουν τήν παλαιάν μέθοδον’ καί ταύ

τα  μέν έφοιτώντο άπό 239 μαθητάς, έκείνα δέ άπό 

412 έξ ών έγίνετο τό  δλον 651 διά τά  σχολεία τής 

περιόδου ταύτη;.

»Παρατηρητέον δέ ¿ τι ούτε κατά τήν μίαν, ούτε 

κατά τήν άλλην τώ ν  δύο τελευταίων περιόδων τά  

νέα σχολεία εγειναν διά τής ζημίας τώ ν προϋπαρ- 

χόντων, τ ά  όποια έξ έναντία; ελαβον άμιλλώμενα 

έπαισθητήν αύξησιν.

»Κ α ί όντως τά  έκ τής Τουρκικής δυναστείας προ

ερχόμενα σχολεία, οταν έξήφθη ή έπανάστασις δέν 

έφοιτώντο εϊμή άπό 251 παίδας, αριθμόν αύξηθέν- 

τα  άπό 25  έπί τής δευτέρας περιόδου, καί έπί τής 

τρίτης άπό 20 , τώ ν  όποιων πολλοί ήσαν έφηβοι.

»Τ ά  57 σχολεία πάλιν τά  έπί τή ;  έπαναστάσεως 

λαβόντα άρχήν δέν είχον άκόμη είμή 1, 124 μαθητάς 

κατά τήν άρχήν τής τρίτης περιόδου, καί κατά τήν 

διάρκειάν τη ;  είχον προστεθή είς αυτούς Ετεροι 262, 

μεταξύ τώ ν  όποιων εύρίσκοντο άκόμη πολλοί έφηβοι.



»  Σημειωτέο ν δε ό τι έάν εις τ ά  σχολεία τώ ν  δύο 

πρώτων περιόδων έπολλαπλασιάσθησαν τοιουτοτρό

πως οί μαθηταί κατά τό  διάστημα τής τρίτης, τού

τ ο  δέν είχεν έμποδίσει, ώ σ τε  τ ά  κα τά  τούς τρεις και 

ήμισυν μήνας αύτής συστηΟέντα σχολεία ν’  αποκτή

σουν, μετά τό  ¿λιγοχρόνιον εκείνο διάστημα, 651 

μαΟητάς, τώ ν  όποιων πολλοί ήσαν ηλικίας 20 έως 
30  χρόνων.

»11 Τουρκική λοιπόν περίοδος παρείχε 251 μα

Οητάς, ή τής έπαναστάσεως I ,  I 49 καί ή. τελευ
τα ία  933.

»Τ ά  καθολικώτερονκαί μάλλον διδασκόμενα μα

θήματα ήσαν τό Αναγινώσκειν, τό  Γράφειν, ή Νεο

ελληνική γλώσσα, ή πχλχιά Ελληνική Γλώσσα καί 

Ιστορία, ή Αριθμητική καί ή Γεωγραφία.

»Ε ίς πολλά σχολεία έδιδάσκετοή Λατινική καί ή 

Γεωμετρία, καί είς τ ά  πλειότερα, ή Θεολογία, ή Με

ταφυσική ή Φυσική καί ή Χημία. Αλλά τά  μαθή

μ ατα  ταύ τα  ήσαν τόσον επιπόλαια, καί ώ ; έπί τό 

πολύ τόσον ολίγον συνηρμοσμένα μέ τά ς  ΰπαρχού- 

σας γνώσεις, ώ στε μ’ όλην τή ν άνεκτίμητον άξίαν 

πολλών επιστημών τά ς  όποιας έφήπτοντο, δέν θέ

λω  λαλήσει τ ι  πλέον περί αυτών ενταύθα.

»Επειδή ή λνάγνωσις, ή Γραφή, καί ή Νεοελλη

νική γλώσσα δεν έδιδάσκοντο είς τά  σχολεία τής μιάς 

τώ ν  τριών περιόδων μέ τρόπον μάλλον άξιοσημείω- 

τον ή είς τ ά  τώ ν  άλλων, δέν θέλω ¿μιλήσει ούτε 

περί αυτών είς τόν όποιον κάμνω παραλληλισμόν 

τής είς έκάστην τώ ν  περιόδων τούτων ιδίας διδασκα

λίας. I I  Αριθμητική μόνον, ή Γεωγραφία, ή Παλαιά 

Ελληνική Γλώσσα καί ή ¡στορία, ή Γαλλική, ή Ιτα 

λική κα ί ή Αγγλική φαίνονται είς αυτά.

»Η  πρώτη, περίοδος, ώς εϊδομεν, άφινε 13  σχο

λεία. Η  αριθμητική έδιδάσκετο είς δ, η Γεωγραφία 

είς 2, ή Παλαιά Ελληνική Γλώσσα καί Ιστορία είς 

4 , ή Γαλλ.ική καί Ιταλική είς έν.

» ΐ ί  δευτέρα περίοδος παρείχε 57 σχολεία. Η  Α 

ριθμητική έδιδάσκετο είς 40, ή Γεωγραφία είς 20, 

ή Παλαιά Ελληνική Γλώσσα καί Ιστορία είς 37 , ή 
Γαλλική καί Ιταλική είς 7.

»11 τρ ίτη  είχεν 22 σχολεία. Η  Αριθμητική έδιδά

σκετο είς όλα, ή Γεωγραφία είς 1 5, ή Παλαιά Ελ

ληνική γλώσσα καί Ιστορία είς I 7, ή Γαλλική καί 

Ιταλική είς 4, ή Αγγλική εί; δύο.

» 0  λόγος είναι ένταύθα μόνον περί τώ ν  σχολείων 

τώ ν υπαρχόντων εί; τάς νήσους, όταν εγεινεν είς 

αΰτάς ή έπίσκεψις, καί ούδαμώς περί τώ ν προϋπαρ- 

χόντων ή τώ ν μετέπειτα συστηθέντων, όποιασδή- 
ποτε περιόδου καί άν ήσαν.

»Α λ λ ’ όμως είναι δύο, τά  όποια δεν θέλω παρα

σιωπήσει, άν καί διά ολίγον ΰπάρξαντα έπαυσαν 
πρό πολλού.
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»Τ α ύ τα  δέ τά  σχολεία ησαν έν μέν τής Αλληλο

διδακτικής Μεθόδου, έτερον δέ τής Ναυτικής.

»Εάν στηριχθή τ ις  δουλικώ; είςτούς χρόνους, θέ

λει κα τα τά ξει αυτά  είς Τουρκικήν περίοδον, διότι 

συνεστηθησαν δέκα οκτώ σχεδόν μήνα; πρό τής δια- 

κηρύξεως τής ανεξαρτησίας.

»Α λ λ ’ όμως δεν πρέπει νά γνωρίζωμεν μάλλον διά 

αυτά χάριτας είς τήν έπανάστασιν; Καί τωόντι, ό

ταν ή Ελλάς συνεσχετίσθη ούτως μέ τήν έκπεπολι- 

τευμένην Ευρώπην, δανεισθεϊσα παρ’ αυτή; τ ά  δύο 

τα ύ τα  καταστήματα, ή έπανάστασις ε ίχε γένη ήθι- 

κώς. Τό πνεύμα, τό  όποιον τήν ώδήγει άπ’ έκείνου 

τού χρόνου, τήν προητοίμαζεν έκτοτε. Μάλλον δέ 

είπεΐν, ή εισαγωγή τώ ν  δύο τούτων σχολείων ήτο 

πράξις έκ τώ ν  μάλιστα έπαναστατικών. Τό νά  κα- 

τκφέρη τ ι ;  τόσον φοβεράν πληγήν είς τόν ζυγόν τή ; 

άμαθίας, ήτο τό  αυτό καί νά διακήρυξή ρητώς ότι 

προητοιμάζετο νά συντρίψη τόν πολιτικόν ζυγόν της, 

τού όποιου όλη ή δύναμις προήρχετο άπό τόν 
πρώτον.

»Τ ά  δύο λοιπόν ταύ τα  σχολεία ανήκουν προφανώς 

ε ί; τή ν έπανάστασιν.

» Ί α  υπομνήματα τά  όποια άνέγνωμεν, αποκαλύ

πτουν σειράν αποτελεσμάτων, τ ά  όποια παραβλη- 

Οέντα δίδουν πολλά αξιοσημείωτους παρατηρήσεις.

»  Ουτωλόγου χάριν, έάν τ ι ;  θεωρήση τόν αριθμό» 

τώ ν σχολείων καί τώ ν  μαθητών τώ ν  άνηκόντων είς 

έκάστην τώ ν  τριών περιόδων, βλέπει'

»Ο τ ι ή Τουρκική δυναστεία έπικρατήσασα 367 

έ τη  δέν άφίνει, κατά  τόν μέσον όρον, είς τάς προει

ρημένας νήσου; ούτε έν σχολεΤον τής παλαιάς μεθό

δου άνά έκάστην αυτών, εί; τ ά ;  όποιας δμού λαμ - 

βανομένας I 7 άφίνει μ ’ όλα τα ύ τα  έν μέ τ ό  άνάλο- 

γον 20 μαθητών ανηλίκων άνά έκάστ«ν τριακον- 

ταετηρίδα τής διαμονής της.

»Κ α ί ιδού ό τ ι μετά τήν παρέλευσιν τώ ν  367 γραμ- 

ματοφθόρων τούτων χρόνων, ή περίοδος τώ ν  επτά  

τής έπαναστάσεω; έτώ ν διανυσθέντων ΰπό τού ; οιω

νούς τή ; άθλιότητος καί αναρχίας, άλλά καί ΰπό τούς 

τής γεννωμένης έλευθερίας, δίδει, κατά μέσον όρον,

3 νέα σχολεία είς έκάστην τώ ν  νήσων τούτων, καί 

είς τά ; 17 όμού 2 σχολεία καί 37 τουλάχιστο» 

μαθητάς άνά έκάστην τριμηνίαν τή ; διάρκειας της.

»Κ α ί ιδού πάλιν ό τι, χωρίς άκόμη ό Κυβερνήτης 

νά λάβη καιρόν νά θεραπεύση κάμμίαν πληγήν, ούτε 

νά έλαττώσνι έπαισθητώ; τήν άθλιότητα, άλλά μό

νον διά τής όποιας έμπνέει είς τόν λαόν εμπιστοσύ

νης, οί τρεις καί ήμισυ; πρώτοι μήνες τή ; έν Ελλάδι 

διαμονής του δίδουν είς αΰτάς ταύτας τά ; νήσους 

αριθμόν σχολείων άνώτερον πλέον ή κατά τό  τέταρ

τον τού ίδίου αύτών, καί τό  άνάλογον 2 σχολείων 

ι καί 89 μαθητών, τώ ν πλειοτέρων έφηβων, όχι πλέ;
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ον, καθώς είς τήν προηγηθεϊσαν περίοδον, άνά έκά

στην τριμηνίαν, άλλά άνά έκάστην δεκάδα τής 

διαρκείας του.
»  Η  σύγκρισις τώ ν  μαθημάτων, τ ά  όποια έδιδά

σκοντο έφ’ έκάστη; τώ ν  τριών περιόδων, δεν είναι 

ολιγώτερον έκπληκτική.
»Δ ιό τ ι η Αριθμητική δεν έδιδάσκετο είμή είς τά  

2[δ τώ ν  έκ τής Τουρκικής δυναστείας καταγομένων 

σχολείων' έδιδάσκετο δέ ήδη εί; πλέον ή τά  -|[ ί  τώ ν 

τή ;  έπαναστάσεω; σχολείων' καί όλα τά  τή ; τρ ίτη ; 

περιόδου είχον τό  πολύτιμον τούτο μάθημα.

»11 παλαιά Ελληνική γλώσσα καί Ιστορία έδιδά

σκοντο μόνον είς τό  ']: ! τώ ν  σχολείων τώ ν  έκ τή ; 

Τουρκικής άρχή; όντων, εΰθύ; δε είσήχθησαν είς τά  

2[ ί  τώ ν  τή ; έπαναστάσεω; καί εί; τ ά  3[·4 τώ ν  τής 

τρ ίτης περιόδου.

»1*1 Γεωγραφία δέν έδιδάσκετο είμή εί; τό  *[β 

τώ ν  τής πρώτη; περιόδου σχολείων' είς πλέον ή τό 

1[3 τώ ν  τής δευτέρα;, καί είς τά  2[3 τώ ν  τής 

τρίτης.

»11 Γαλλική καί Ιταλική γλώσσα έσπουδάζοντο 

μόνον είς τό  1[ΐ·2 τώ ν σχολείων τώ ν έκ τής Τουρκι

κή ; αρχή;' εί; τό  *[8 τώ ν  τή ; έπαναστάσεω; καί είς 

τό  *[)$ τώ ν τής τελευταίας περιόδου, τώ ν  όποιων 

τό  1[ ι ΐ  είχεν έπιπλέον καί τήν μάθησιν τής Α γ 

γλικής.
»Εάν έξετάσνι τ ις  ποίανηλικίαν είχον οί μαθηταί 

εκάστη; τώ ν  τριών περιόδων, θέλει ίδει ό τι ή πρώτη 

παρείχε μόνον παϊδας άπό 5  Ιω ς  1 5 έ τώ ν  ηλικίας, 

έάν έξαιρεθώσιν οί τή ;  Ναυτιλία; μαθηταί. Α λλ ’ οί 

ε ί; αΰτό φοιτώντες άνδρες είχον άπό πρότερον άφο- 

σιωθή είς τήν άνεξαρτησίαν. Δέν ήσαν πλέον δούλοι 

τού Σουλτάνου. Ησαν ήδη τό  ναυτικόν τού έθνους, ό

τε  διά νά ΰπηοετησωσι κάλλιον, ένίσχυον τοιουτοτρό

πως, διά τή ;  μελέτης τώ ν  άρχών, τ ά ;  πρακτικά; 

γνώσεις είς τάς όποιας ήρκούντο, δουλεύοντες είς δε

σπότην.

( Έ π ι τ α ι  σ υ κ ΐχ ε ια .)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
—000—

Ε τι άπό τώ ν  πρό)των μηνών τού 1855 ετου; οι 

άναγνώσται τής ΙΤαεόώρας έγνώρισαν τό ν  έξ Αμε

ρική; καθηγητήν Φέλτωνα. Κ α τά  τήν άποφράδχ ε

κείνην έποχήν ό τε  ξενικός μέν ποϋς έμάραινε τήν 

χλόην τή ; έλευθερίας άναβλαστάνουσαν άκατάσχετον 

s í; τό  έδαφος τής ημετέρα; πατρίδος, χείλη δέ ίο- 

βόλ.χ ήγωνίζοντο ν’  άμαυρώσωσι τούς σκοπού; τού

ελληνικού έθνους, ό Κ. Ψέλτων παρεμύθει τήν ελλη

νικήν φυλήν γράφων καί άγορεύων ΰπέρ αυτή;. Ε

γραφε δε καί ήγόρευεν οΰχί άβασανίστως καί άκρί- 

τω ς  ώ ; οί κατήγοροι ημών, άλλά μετά σύντονον καί 

επιμελή μελέτην τώ ν κατά τήν Ανατολήν.

«  Ελεύθερος, έλέγομεν τό  1855 ετο ; Ο ,  τώ ν 

προλήψεων καί τή ;  ένθεομανίας α'ίτινες τυφλούσι τού ; 

πολλού; ¿σάκι; θέλουσι νά επαινέσω σιν ή νά ψέξωσι, 

διέτριψε μήνας ολοκλήρους μεταξύ ημών μελετών 

άπροσωπολήπτως καί εΰσυνειδήτω; τόν τόπον. Ε γ

κρατέστατο; δέ ών καί τή ; ήμετέρας φιλολογίας καί 

γλώσσης, συνδιελέγετο εΰχερώς μετά πολλών καί 

μόνος ήρεύνα πάντα, ώ στε τάς πληροφορίας αΰτοϋ 

ούτε έξ έγγράφων δυσμενούς διπλωμάτου, ούτε έξ 

ΰπομνημάτων περιηγητού λεληθότως καί όλισθηρώς 

πατήσαντο; τό  έδαφος τής Ελλάδος έπορίσθη, άλλ* 

έξ ίδιας άντιλήψεως. »

Δίς έπισκεφθεί; τήν Ελλάδα είς καιρού; δ ιεστώ- 

τας άπ’ άλλήλων οΰ μόνον χρονολογικώς άλλά καί 

πολιτικώς, επανήλθε πάντοτε είς τήν Αμερικήν ά- 

κλόνητον έχων τήν πεποίθησιν ό τι «  ή άποκατάστα- 

σις καί ή ευδαιμονία τής Ανατολής έξήρτηται κατά 

μέγα μέρος έκ τή ; άναπτύξεως τού Ελληνικού στοι

χείου, » καί ό τι «  έάν ποτε αί χώραι τής Ανατολής 

αί τοσούτω μέν πΤουσίως προικισθεΐσαι ΰπό τής φύ- 

σεως, άλλά καί τοσούτους αιώνας διαφθειρόμεναι 

ΰπό τώ ν  έλα ττω μ άτω ν τής τουρκικής τυραννίας καί 

τώ ν  όλεθρίων θεσμών κοινωνίας θεμελιουμένη; έπί 

ψευδούς θρησκείας, έάν ποτε, λέγομεν, άποδοθώσιν 

είς τόν πολιτισμόν, ανάγκη νά γείνγ τού το  διά τή ; 

έπιόόοή; τής έλληνίδο; φυλής καί τη ; άνατολικής 

έκκλησίας. °
ϊδού όποιον φίλον άπώλεσεν ή Ελλάς τόν παρελ

θόντα Φεβρουάριον.

Ó Κορνήλιος Κόνουαν Φέλτων, πρύτανι; τού έν 

Λρβαρδ τή ;  Αμερικής πανεπιστημίου, έγεννήθη έν 

W e s t  N ew b u ry  τής Μασσασσουσέτης τήν 6 Νοεμβ. 

τού 1 807 έτους' ήτο άρα πεντήκοντα καί πέντε έ

τώ ν  ότε άπέθανε. Κ α ί σπουδαστή; μέν διεκρίνετο 

έπί φιλομαθείς καί άγχινοίς, άναγορευθεί; δέ διδά- 

κτωρ τό  1827 συνειργάσθη μετ’ άλλων είς σπου- 

δαίον περιοδικόν σύγγραμμα' έδίδαξε δέ καί είς Γυ

μνάσια, καί καθηγητής διωρίσθη τό  1832, τής τε  λα 

τινικής καί τής έλ.ληνικής μετ’ όλίγον δέ καί πρύτανι; 

εις τό  έν Λρβαρδ πανεπιστημιον. Τό 1 833 έξέδοτο 

τόν Ομηρον μετά σχολίων καί εικόνων, καί τό  1840 

συλλογήν διαφόρων τεμαχίων Ελλήνων συγγραφέων 

μετά σχολίων επίσης καί λεξικού' άμφότερα τά

( ' )  "Ορα Παν$. φυλλάο. 123 τής 1 Μαίου σελ. 67-69. 
Έ ν αύτφ κατεγωρίτθη έν συνόψει καί ή ιτερι τών προοοων 
κα'ι τή ; μελλοϋαης τύχη; τής Έλλάοος γνώμη το5 άοιόί- 
μου Φέλτωνο;.
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συγγράμματα τα ύ τα  έςεδόθησαν πολλάκις μετά επι

διορθώσεων. Τό 1841 έδημοοίευσε τάς Νεφέλας του 

λριστοφάνους μετά εισαγωγές και σημειώσεων (τό  

πόνημα τούτο άνετυπώθη έν Α γγλ ία ), τό  1 847  τον 

Πανηγυρικόν του Ισοκράτους καίτόνΑγαμέμνονατοΟ  

Αισχύλου, και τό  1859 τους όρνεις του Αριστοφάνους. 

Τό 1853 καί 1854 έπεσκέφθη την Αγγλίαν, την 

Γαλλίαν, την Γερμανίαν, τήν έλβετίαν , τήν Ιταλίαν 

κζ'ι την Ελλάδα διατρίψας πέντε μήνας ένταΰΟα. Τό

1855 έξέδοτο την υπό Σμίθ ιστορίαν τής Ελλάδος 

και τήν εις Τουρκίαν και Ελλάδα περιήγησιν τού Λόρ

δου Καρλάίλ μετά σχολίων και ερμηνειών, τό  δέ

1856  συλλογήν διαφόρων πεζών καί εμμέτρων άπο- 

σπασμάτων έκ τώ ν  νεωτέρων συγγραμμάτων τής 

Ελλάδος. Προς τούτοις κατεχώρισεν εις περιοδικά 

συγγράμματα πολλάς διατριβάς γεγραμμένας μετά 

σπανίας κρίσεως και ευφυΐας περί Αθηνών, περ'ι Δη- 

μοσΟένους, περι Εύριπίδου και περί άλλων ελληνι

κών αντικειμένων.

Επειδή δέ ήτο καί τής γερμανικής φιλολογίας εί- 

δήμων, έξέδοτο καί περί αυτής πολλά άξια λόγου 

πονήματα. Συγχρόνως κατεγίνετο μετά πολλοϋ ζή 

λου καί εις τ ά  τής δημοτικής εκπαιδεύσεως.

Εκ τώ ν  ¿λίγων και άτελών τούτων ειδήσεων συμ- 

περαίνομεν ό τι εΐ και βραχύς υπήρξεν ό βίος του άοι- 

δίμου Φέλτωνος, πολύς όμως καί αξιόλογος ό πλού

τος τώ ν συγγραμμάτων άτινα άπαθανατίζουσι τήν 

μνήμην αυτού. Επειδή δέ τά  πλείστα  τώ ν  συγγραμ- 

μ.άτων τούτων άποδεικνύουσι τήν πρός τήν Ελλάδα 

ακραιφνή αγάπην τού άνδρός, ή θλίψι; ήμών, οΐτινες 

καί νά γνωρίσωμεν αυτόν προσωπικώς εύτυχήσαμεν, 

διά τόν πρόωρον θάνατον τοιούτου φιλέλληνος, δέν 

είναι κατωτέρα τής βαθυτάτης λύπης τήν οποίαν 

ήσθάνθησαν οί συμπολίται αύτού.
'  - - - ■    ■  --

Δ ί ά Φ Ο Ρ Α .
ΝΠΣΣΟΚΤΟΧΟΣ. Πολλοί άλιείς συνέρχονται προ

σεχώς έπί τής όχθης τού Αζεβρούκου όπως άναζη- 

τήσωσι περίφημου ϊσοκα ευρισκόμενον εν τή  λίμνη 

τής νήσου Ινευνίγκης. ό  ίχθίις ούτος, μή φανείς πλέον 

από τού 1847, έζύγιζε τό τε  17 λίβρα; καί επειδή 

κατά τους ειδήμονας, άμα φθάς εις τοσούτο δυνά

μει·»;, αυξάνει κατ’ έτος μίαν λίβραν, ζυγ ίζει λοιπόν 

σήμερον 32  λίβρας. Οί δέ κύριοι τής λίμνης αναγ

κάζονται νά έκβάλωσιν αύτόν, διότι πρό τίνος καιρού 

προξενεί μεγάλας ζημίας. Μή ευρίσκων πλέον πρός 

τροφήν μύς καί τώ ν  κυπρίνων τού ιχθυοτροφείου ί -  

λιγοστευόντων ίσημέραι, 6 ίσοξ επιπίπτει κατά τώ ν 

νησσαρίων καί έν ένί έτει κατεβρόχθισεν εβδομήκον- 

τα  καί τρία.

ΑΛΛΟΚΟΤΟΣ Κ ΑΤΑΔΙΚ Η . Κατεδικάσθη νεωστι 

έν Ζύγη τής Ελβετίας Ιωάννης τ ις  .Γεράρδος διότι, 

φονεύσας γαλήν έφαγεν αυτήν, α .  εις πληρωμήν τώ ν 

έξόδων τής κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεως προ- 

φυλακίσεως’ β\ ε!ς δύο ημερών φυλάκισιν υπό δίαι

ταν άρτου καί ύδατος, γ ’ · εις τριάκοντα ραβδισμού;, 

δ', εις τετραετή  περιορισμόν έν τ ώ  δήμω αύτού- ε’ . 

εις τήν μέλαιναν τράπεζαν, ς '.  εις αύστηράν έπιτή- 

¡ησιν τού δημοτικού Συμβουλίου, ζ '.  εις τά  έκ τής 

μεταφοράς τού πλημμελήσαντος εις τόν δήμον αύ

τού προκύπτοντα έξοδα καί η\ εις τάς λοιπά; δαπά

να; καί τήν άνόρθωσιν τή ; γενομένη; ζημίας.

ΑΠ ΑΤΟ ΤΡΙΛ  Πάντε; γινώσκουσιν ο τι κατά  τήν 

ά. Απριλίου υπάρχει συνήθεια νά άπατώμεν άλλή- 

λους- πόθεν όμως προέκυψεν ή συνήθεια αύτη; τούτο 

θέλομεν έξηγήσει σήμερον. Κ α τά  τόν πόλεμον τών 

Ηρακλειδών, χρησμοδοτήσαντος τού θεού ό τι οί Ηρα- 

κλεΐδαι καί οί Δωριείς ήθελον νικήσει τους Αθηναί

ους έάν δέν έφόνευον τόν βασιλέα τούτων, δ Κόδρος 

υιός τού Μελάνθου καί τελευταίος βασιλεύ; τώ ν  Α

θηνών, μεταμφιέσας εαυτόν εί; ξυλοκόπον, προσήλ- 

θεν εις τό  εχθρικόν στρατοπέδου, όπου έρεθίσας 

τινά ; τώ ν  στρατιω τών έφονεύθη υπ αύτών. Ούτω 

δέ νικηθέντων τώ ν  Δωριέων οί μέν Αθηναίοι κατάρ

γησαν τήν βασιλικήν αξίαν, ούδένα κρίνοντες άξιον 

νά βασιλεύση μ,ετά τόν Κόδρον, πάντε; δ’  οί Ιωνικοί 

λαοί πλήν δύο συνήθισαν νά τελώσιν εορτήν καλου- 

μένην Απατούρια διοχετευθείσαν καί εις ημάς τήν 

σήμερον.

Αλλ όπως ή άπάτη έστέρησε τής ζωής τ ώ  1050 

τόν Κόδρον, ουτω καί τή  1 Απριλίου (ε. ν.) 1862 

έγένετο α ιτία  τού θανάτου δεκαπενταετούς νέου έν 

Ροτομάγω τή ; Γαλλίας, ό  νέος Ζ . . . ,  γραφευς πα

ρά τινι υποδικηγόρω (avou é ) άπατηθείς υπό τώ ν  

συνεργατών αύτού άπήντησε τήν έπιούσαν τόν συνά

δελφον X . . .  άγοντα  τό  δωδέκατον έτος, δν,περιπαί- 

ζοντα  αύτόν διά τήν υπερβολικήν απλότητα, ήπείλη- 

σεν ό τι ήθελε ραπίσει έάν έξηκολούθει τόν αστεϊσμόν' 

επειδή δέ ό X . . .  έπροθυμήθη νά μή παύση, συνεπλά

κησαν τά  παιδία -καί, τού πρεσβυτέρου νικώντος, δ 

νεώτερος, δργισθείς, έσυρε τό  έν τ ώ  θυλακίω μαχαι

ριδίου καί έπληξε τόν Ζ . . .  εις τό  ςτήθος- οότο; δέ 

ώχριάσα; καί περιστραφείς έπεσεν άναυδος καί νε

κρός- ή λεπίς ειχε διατρυπήσει τήν καρδίαν.

ΣΠΟΤΔΑΙΟΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑ.
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Κατά λάθος έγράφη έν σελ. 35 το5 παρόντος φυλλαδίου 
οτι δημοσιεύεται καί ή υπογραφή τοΟ Μ. Κωναταντίνου- 
έκείνη τήν όποιαν έχομεν ανήκει είς άλλον αϋτοκράτορα, 
καί θέλει δημοσιευΟή άλλοτε.


