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Ή  κοινωνία κατά τον μεσαιώνα.
 0 0 0 ----

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

A i foratxtc τον .Ιαοΰ χατά τύ>· Μεσαι&ηι.

Α '.

Κατάστασις τω ν  κατωτέρων τάξεων.
 0 0 0 —

<-* μ.εσαιών είναι εποχή πλήρη; άντιφάσεων. ύς 

εις πασας τά ;  κοινωνία; τάς Οεμελιουμένας επί άρ- 

χής τιμαριωτικής, οΰτω καί έπ’ αυτού παρά τον 

πλούτον καί τήν λαμπρότητα, βλέπεις τήν πενίαν καί 

την ταπείνωσιν. Ενώ οί μέν εύγενεΐς κατέχουσι μ.ετά 

τή : εκκλησίας τάς κορυφάς τής πολιτικής ιεραρχίας, 

ή δέ μέση τά ξ ι;  εργάζεται καρτερικώς, χάρις εις ττ,ν 

κοινωτικήν ίργάνωσιν, όπως προετοιμ.άση τον ίδιον 

θρίαμβον, οί χωρικοί επικαλούμενοι « δούλοι, αγε

νείς και αγροίκοι » ,  περιφρονούνται καί παρά τω ν 

ιερεων καί παρά τω ν  εύγενών καί παρά τω ν τής 

μέσης τάξεως. Εντελώς άμοιροι παιδείας, βεβυ- 

Οιτμενοι εις βαθυτάτην δυστυχίαν καί δεισιδαιμο-

( ‘ )  "Opa ρυλλόί. 255, 201,263, 272, 278 καί 284.

νίαν, έμπίπτουσι καί εις νέαν συμφοράν, τήν τής μα

γείας. Λ ί γυναίκες μάλιστα, ώς λίαν ευαίσθητοι διά 
την νευρικήν αυτών κράσιν, ένέδωκαν ταχύτερον των 

άνδρών εις τήν μ.ανίαν τού διατηρεΐν σχέσεις μετά 

τώ ν εναερίων πνευμάτων. Πανταχού κατά τά ; μα- 

κράς έν τή  Δύσει περιηγήσεις ρ.ου, εύρον ίχνη τής 

κατά τώ ν  ταλαίπωρων τούτων γυναικών τρομερά; 

βίας τής ρωμαϊκή; εκκλησίας. Δεν ήθελον άρα δυσκο- 

λευθή νά εϋρω εις τά  χρονικά τού μεσαιώνος επεισό

δια επιτήδεια νά χαρακτηρίσωσι τούς μωρούς τού

του ; διωγμούς" προτιμώ ομ.ω; νά δείξω πώς τή  

πράγμ-ατα συνέβησαν επί τώ ν  ακμαιότατων χρό 

νων τής δυτική; ιστορίας" διότι θέλομ.εν συμπερά

νει έκ τούτου μέχρι τίνος παρεφέροντο οί άρχοντες 

καί 5 κλήρος άλλη; εποχής ή ττον πε πολιτισμένης" 

καί οδτω  θέλομ.εν κρίνει εάν άνθρωποι κυλισθέντε: 

μέχρι τέλους τή ;  παρελθούσης εκατονταετηρίδας με

ταξύ  τοιούτων καί τοσούτων βιαιοπραγιών καί κα

κώσεων, έχοισι τύ  δικαίωμα νά φωνασκώσι μετά 

τοσαύτη ; θρασύτητος κατά τής «  ανατολική; βαρ

βαρότητας. »

Β'.

Μαγεία.

. Εν Νεαπόλει (Neuveville) άνηκούση είςτύ  τμ ή 

μα τή ;  Βέρνης καί κειμ.ένη επί τή ; όχθη; τή ;  λ ί

μνη; Βιέννης, παρά τούς πρόποδας τού όρους Chas-
r·*
/.
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serai, συνέβησαν τήν ΙΖ ' Ικατονταετηρίδα φοβέρα 

σκηναί, άξιον όντως £—εισόδ’.ον τής δίκης Ούρβανού 

τού Γρανδιέ καί τού Γωφριδύ. ό  αιών Λοδοβίκου 

του ΙΔ ' πρέπει νά ταχθή μ ετά  τώ ν  πρώτων αιώνων 

τής αρχαίας τάξεως τω ν [/.άλλον έπαινεθέντοιν. Δυσ

τυχώς όμως τά  πράγματα δεν συμφώνου« ττρος 

τής φαντασίας τα  άναπλάσματα. Εάν πρόκειται 

περί του έν τα ΐς αύλαΐ; βίου, εΰρίσκομεν εις τά  υ

πομνήματα του Saint-Sim on, δςτις ούτε Ιακωβί

νος ούτε ελευθερόφρων ήτο, περιγραφής καταλληλο- 

τά τας εις διασκέδασιν τω ν  προλήψεων. Η  δικαιοσύνη 

τής έποχής εκείνης, ή τοσούτον έξυμνηθείσα, έξε- 

λέγχετα ι πολλάκι; αμαθής καί άνελεήμων" —ρος 

τούτο δε μίαν μόνην άπόδειξιν άρκεϊ νά φέρω, τάς 

μωράς λέγω  δίκας εις άς ΰπεβάλλοντο οΐ καλούμενοι 

μάγοι, δίκας καταισχυνούσας και τον χριστιανισμόν 
καί τδν ορθόν λόγον.

Α ί έν Αγκύρα καί Λαοδικεία άνατολικαί σύνοδοι, 

άναθεματίσασαι τάς μυστικάς έπιστήμας, μόνην κα

ταδίκην άπεφήναντο κατά τω ν  μάγων, τήν μετά

νοιαν, καί ποινάς έτέβάλλον άπλώς πνευματικάς' 

άλλ’ ό ^ωρ.αϊκός κλήρος, έπιστάμ.ενος μάλλον του ή- 

μετέρου τδ  πολιτεύεσθαι, ένόησε κάλλιστα ο τι αί 

περί μαγείας δίκαι συνέτρεχον εύδοκιμώτερον τά  

προσωπικά ή τά  θεολογικά αύτούπάθη. Καί τούτο εξ

ηγεί διά τ ί  παρέδωκε τώ  τυρί, ώς άξιο): ό Βολταΐ- 

ρος, ΕΚΑΤΟΝ Χ ΙΛ ΙΑ ΔΑ Σ  ανθρώπων άφότου βασι

λεύει κατά τήν Δύσιν. Αλλά καί ό αριθμός ούτος εί

ναι βεβαίως ελάχιστος' διότι εις μ.όνον τδ  έλεκτο- 

ράτον τή ς  Τρέβης έθανατώθησαν ε ξ  χιλιάδες εκ τω ν  

κατοίκων αυτού. Πέτρος ό Λάγκρης, δικαστής έν 

τω  Παρλαμέντω τής Βουρδιγάλλης, κατεδίκασεν εις 

τδ ν  διά τυρός θάνατον τεντακοσίους. «  Εν τ ώ  δια- 

στήματι τω ν  δεκατέντε έτών καθ’ ά δικάζω έν Λο- 

θαοιγγία, ελεγεν ό Νικόλαος ί’έμης, έννεακόσιοι του

λάχιστον μάγοι κατεδικάσθησαν εις θάνατον ΰτδ 

τού ήμετέρου δικαστηρίου. »  Τδ I ο  I 5 έτος, έντδς 

μ.όνον τριών μηνών, πεντακόσιοι μάγοι έθανατώθη- 

σαν καί κατά  τήν έτισκοτήν τού  Κόμου' κατ άρχάς 

μέν ταρεδόθησαν τ ω  τυρί χίλιοι, μετά δε ταύτα  έ- 

καίοντο κατά μέσον δρον εκατόν κα τ’ έτος. όμ,ολο- 

γητέον λο ιτδν ό τι τρομερά ΰπήρξεν ή κυβέρνησις 

« τής έκκλησίας τού Θεού. »

Τ '.

Μάγισσαι έν Νεαπόλει (Neuvcville).

Τά έν Νεατόλει συμβάντα κατά  τήν τρώ τη ν  πεν- 

τηκοντάδα τής ΙΖ ' έκατονταετηρίδος, δίδουσί τινα 

ιδέαν τώ ν  θλιβερών τούτων διαδικασιών. Επειδή δέ 

τδ  άνά χεϊρας ζήτημα είναι στουδαιότατον, θέλω έ

χει άδιακότως οδηγόν τά  αρχεία τής αρχαίας έπι- 

σκοτής τής Βάλης, ατινα ανέλυσε μετά τλείστης έ-
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τιμελείας καί έτιτηδειότητος ό Κ. ί ’έβελ έ ν τώ  συγ- 

γράμματι αυτού τώ  έτιγραφομένως· Coup-d'œ il 

sur les travaux de la société jurassienne.

Î£ πρώτον πάντων κατηγορηθεϊσα τδ  1 607 έπί 

μαγεία ΰπήρξεν ή έκ Νεαπόλεως Δωροθέα Γρ ά ττιγ -  

κεν' έπειδή ή σύζυγος τού προεστώτος1..(châtelain ) 

τής πόλεως ταύτης κατηγόρησεν αυτήν ώς «  δοΰσαν 

αυτή τ δ  κακδν » ,  ή Δωροθέα παρεδόθη εις τ ά  βασα

νιστήρια. Σημειωτέον δε ό τι ή βάσανος ήτο τό τε  ό 

κυριώτερος τρόπος δι’  ου àjteduxrùero ή μαγεία' ή 

βασανισθεϊσα, εΐ καί ήρνήθη τήν κατηγορίαν, κατε- 
δικάσθη δμως εις θάνατον.

Αλλά τδν Οκτώβριον τού 1 634 έτους έγένοντο 

άλλα σπουδαιότερα. Επτά  γυναίκες κατηγορήθησαν 

έπί μαγεία' τά  έγγραφα τής διαδικασίας αυτών σώ

ζοντα ι έ τ ι εις τά  άρχεϊα τού Πορρεντρουύ. Μεταξύ 

δε τώ ν  γυναικών τού τω ν  ή Εσαβώ Μορελε κατηγο- 

ρήθη πλέον τώ ν άλλων υπό τώ ν  μαρτύρο/ν. 0  έκ 

Νεαπόλεως ΐ. Κοσανδιε έδήλωσεν άποθνήσκων, δτι 

είχε μαγεύσει αυτόν ή Εσαβώ πρδ ένδς έτους. Α λ 

λος δέ τις έβεβαίωσεν δ τι «  δλοι δσους ήγγιζεν αυτή 

άπέθνησκον άναποδράστως. »  Επειδή δέ αί κατηγο

ρούμενα·. ύπεβλήθησαν εις βασανιστήρια, έβιάσθη- 

σαν νά όμολογήσωσιν δ ,τι ήθελον οί δήμιοι. Είπον 

λοιπόν «  δ τι έπειδή πρδ πολλών έτών ήσαν παντέρη

μοι καί περίλυποι, ό εχθρός τού ανθρωπίνου γένους 

διάβολος, έμφανισθείς ΰπδ σχήμα ανθρώπου, προσε- 

κάλεσεν αύτάς νά παραδοθώσιν αύτώ ' δ τι έρωτήσα- 

σαι αυτόν έμαθον δ τι ήτο ο Σατανάς, καί δτι αμα 

άκούσας αΰτάς έπικαλουμένας τδ  όνομα τού Θεού έ- 

γένετο άφαντος. Προσέθετο δε δ τι έπανελθών μ ετ’ 

ολίγον ό Σατανάς ΰπεσχέθη αύταΐς πολλά καί καλά, 

δ τι ένέύωκαν έπί τέλους εις τάς προτροπάς αυτού 

άρνηθεΐσαι τδν πλάστην αυτών Θεόν καί υποταγεϊ- 

σαι εις τδν Σατανάν, δςτις ένετύπωσεν αμέσως τήν 

ιδίαν σφραγίδα έπί τού  σώματος αυτών, κλ., καί έ- 

νεχείρισεν αλοιφήν δι’  ής έδύναντο ν’  άποκτείνωσιν 

δν τινα  ήθελον, άνθρωπον ή ζώ α . Καί αΰταί μέν 

μετάνοήσασαι ερριψαν τήν αλοιφήν' ό Σατανάς δ

μως έπαναλαβών τάς πρώτας συνδιαλέξεις, καί προσ- 

καλέσας εις πανηγύρεις καί συμπόσια, έξαιρέτοις δε 

εις νυκτεοινους χορούς, έδελέασεν αύτάς έκ νέου. »  

Δ'.

Μαγεία καί μυστήρια τώ ν  ειδωλολάτρων.

11 σατανική αϋτη αλοιφή είναι ό άςων περί 8ν 

στρέφονται αί καταθέσεις τώ ν έγκαλουμένων γυναι

κών, ή το ι τής Μορελέ, Φαβραγιέ καί Θώμης. Κγένετο 

δέ καί περί τού Σαββάτου λόγος, δηλαδή περί τής 

πρώτιστης ταύτης τώ ν  τελετώ ν τής μαγείας. Οί κα

τηχούμενοι συνήρχοντο έπί τδ  αύτδ περί τδ  λυκαυ

γές, ό Σαφανάς έπαιζε fiio.Ho>· καί έδιδε πρδς τους

οπαδούς αυτού οίνον καί κρέας, ατινα έφαίνοντο αύ- 

τοίς «  πολλά άνοστα. »  Πλήν τώ ν  ομολογιών τού

τω ν, α'ίτινες άπεσπώντο διά βασανιστηρίων, τ ί  πρέ

πει νά συμπεράνη ή αμερόληπτος έπιστήμη περί τών 

πρδς δαίμονας τούτων σχέσεων ; Πρέπει ώς ό μ.αρ- 
κίων Κ. Eudes de M irv ille , ή ώς ό ιππότης Κ. 

G ougenot des M ousseaux καί τόσοι άλλοι νά 

θεωρήσωσιν αύτάς ίστορικάς ; Τδ ζή τημα τούτο , ά- 

ναγνωρισθέν ώς άναμφισβήτητον έπί τού μεσαιώνος, 

θεωρείται καί σήμερον ώς τοιούτον ύπ’ έκείνων, ο'ίτι- 

νες διά λόγους θρησκευτικούς καί μάλιστα πολιτι

κούς, άναλαμβάνουσι τήν ΰπεράσπισιν όλων τώ ν  έ- 

πιστημονικών πλανών τώνπαρελθόντιον χρόνων' αλλά 

καί ή βολταιρική σχολή ΰπέπεσεν εις τή ν έναντίαν 

υπερβολήν, θεωρήσασα τήν μαγείαν ώς καθαράν έ- 

πίνοιαν δικαστών διψώντων αίμα ανθρώπινον. Ναι 

μέν ή μαγεία στερείται παντός υπερφυούς χαρακτή- 

ρος, είναι δμως πράγμα.

Τά τεχνάσματα τώ ν μάγων χρονολογούνται άπό 

άρχαιοτάτων χρόνιον, άπδ τώ ν  χρόνων τώ ν  μυστη

ρίων καί τώ ν ιερατικών κατηχήσεων.

0  κατηχούμενος υποβάλλεται πρδ πολλών ημε

ρών εις ήθικάς καί φυσιολογικά; προετοιμασίας, τώ ν 

όποιων άγνοε) μέν τήν ιδιότητα, α'ίτινες δμως προ- 

διαθέτουσιν αύτόν εί; τδ  νά ΰποκύψη έξ ολοκλήρου 

εις τήν επιρροήν τώ ν  θαυμάτων τά  όποια θά ϊδη. 

Οταν δέ γείνη δεκτός, τά  θαύματα παριστάνονται 

τοσούτον εξαίσια πρδ τώ ν οφθαλμών αύτοϋ, ώστε 

είναι αδύνατον νά μή άποδώση αύτά εις τού ; αθανά

τους θεούς.

Αίφνης, μεταξύ σκότους ψηλαφητού ώς τδ  σκό

τος τού αδου, άστραπαί έκτοξεύουσιν ακτίνας κυα

νωπούς έπί τώ ν  περί αύτδν φανταστικών αντικειμέ

νων, καί βλέπει άλλοκότους μορφάς όμοια; πρδς τά  

φάσματα τά  ταράττοντα  ήμάς καθ’  ύπνου;" αλλά 

καί τά ς  άκοάς αύτού πλήττουσιν όφεων συριγμοί 

καί τίγρεων ώρυγμοί καί λεόντων βρυχηθμοί καί 

κρημνιζομένων βράχων φρικώδης πάταγος" ή σκηνή 

(/.εταβαλλομένη τό τε  φ ω τίζετα ι' αλλά τδ  φώς φέρει 

νέα; δοκιμασίας καί μείζονας φόβους' ή γή τρέμει 

υπό τούς πόδα; τού κατηχουμένου, καί ποτέ μέν ά- 

νυψούται ώς όρος, ποτέ δεν βαραθρούται εις τού α

δου τ ά  τάρταρα' αλλά καί αύτός παρασύρεται ά- 

γνοών ΰπδ ποια; δυνάμεως. Α ί περί αύτδν γραφαί 

καί τά  μάρμαρα έμψυχούνται' οί αναίσθητοι τοίχοι 

καί λίθοι κινούσι τού ; οφθαλμού; ή δακρύουσι' κο- 

λ.οσσοί σείουσι τήν γήν ΰπδ τούς σιδηρού; αΰτών πό

δα; καί ήχοι μελωδικοί εξέρχονται άπδ τώ ν  χειλέων 

τώ ν άγαλμάτο/ν. Εάν δέ προχωρήση, τρομερά τ έ 

ρατα, σίον γοργόνες, κένταυροι, κεράσται καί έριν - 

νυε; περικυκλούντες άπειλούσιν αύτόν. Φαντάσμα

τα  άνενθυμίζουσιν αύτώ τά  προσφιλή πρόσωπα έκεί-
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νων τούς όποιου; άφήρπασεν ό θάνατος' εΐ δε θελήσει 

νά έγγίστ) αύτά αναλύονται ώς καπνός έξατμιζόμε- 

νο; εις ούρανούς. Βρονταί σείουσι τδ  στερέωμα, κε

ραυνοί έκπυρσοκροτοϋσι, τδ  ύδωρ καταφλέγεται καί 

κυλιέται ώς χείμαρρος φλογών. Ξηρά τις καί στερεά 

υλη κοχλάζει, τήκεται καί μ,εταβάλλεται εις αίμα 

αφρώδες καί δροσερόν. Ενταύθα μ.έν θύματά τινα  

τής θεία; οργή; αγωνίζοντα ι νά γεμίσωσι μικράν υ

δρίαν, έκεϊ δέ φίλοι τινες τώ ν  θεών, θέλοντε; ν’  ά- 

ποδείξωσιν ό τι άπολαύουσι θείας προστασία; κατα- 

φρονούσι καί τδ  ζέον ϋδωρ καί τδν πεπυρακτωμένον 

σίδηρον καί τδν ρέοντα χαλκόν καί τάς περιφλεγείς 

καμίνους. Πανθήρε; λείχουσι τάς χεϊρας καί όφεις 

έρπουσι πρδ τώ ν  ποδών αύτών, καί σπαραττόμενοι 

ΰπ’ έκείνων ούδέ καν δάκνουσι τούς σπαράττοντας.

Τά θαύματα ταύτα , άτινα ού μόνον τό τε  έφαί

νοντο ακατάληπτα πρδς τούς κατηχουμένους, αλλά 

καί σήμερον ΰπδ πολλών θεωρούνται τοιαύτα, ώς 

μαρτυρεί τδ  περιοδικόν θαύμα τού Αγίου Ιανουά

ριου (α ), έξηγούνται εύκόλως ΰπδ τής νεωτέρας έπι- 

στήμης' ή μηχανική έδάνειζεν εις τούς θαυμ.ατουρ- 

γούς πολλούς καί ποικίλους τρόπους καί αύτόματα 

καί κινητά; σανίδας. Χάρις δέ εϊ; τήν ακουστικήν, 

έμιμούντο τδν κρότον τώ ν  βροντών καί κατεσκεύα- 

ζον κεφαλά; όμιλούσας, ένώ διά τού διοράματος, 

τού ζοφερού θαλάμου, τής φαντασμαγορίας καί τώ ν 

λοιπών τεχνασμάτων τής οπτική; έξηπάτωντήν δρα- 

σιν. Διά τής ΰδροστατική; διετήρουν διαρκώς άνημ.- 

μένα; λυχνίας, καί τούς οφθαλμούς τώ ν  αγαλμάτων 

καί τώ ν  εικόνων ένέπλησσον διά δακρύων καί άπέτρε- 

ποντδυδωρ τού νά ΰπερβή έντδς αγγείου ώρισμ,ένον τ ι  

σημεϊον. Διά δέ τής χημείας μετήλασσον τδ  χρώμα 

τώ ν ΰγρών, άνέλυον τδ  πεπηγδς αίμα καί συνέθετον 

εύφλέκτους όλα;' ώς φαίνεται δέ έκ τινων γ·εγονό- 

τω ν, καί τ-ήν ατμοσφαιρικήν ήλεκτρικότητα μετε- 

χειρίζοντο. Α λλ ’ ούτε τήν ίσχύν τής αγωγής καί 

έπί τώ ν  άγριωτέρων θηρίων ήγνόουν, ούτε πώς ά- 

φαιρείται τούτοιν ή δύναμις έξαντλουμ,ένου τού δη

λητηρίου αύτών έπί αψύχων αντικειμένων' μ.ετεχει- 

ρίζοντο δέ καί ΰπνιοτικά ή ναρκωτικά ποτά, διότι 

ή ιατρική έτάσσετο τό τε  μετά τώ ν  μυστικών επι

στημών. Γνωστόν δέ σήμερον ό τι διά πολλών τρό

πων κατωρθούτο ή οπτική απάτη.

Δικαίως άρα λέγει ό Κ. Κάρολος Λούανδοος «  ότι 

αί πλεΐσται τώ ν συνταγών τάς όποιας εΰρίσκομεν 

άφθόνως εί; τδ  βιβλίον τής νεωτέρας μαγείας ΰπήρ-

(α) Γνωστόν {¡τι έν Νεαπόλει τής ’ Ιταλία; υπάρχει πε- 
ρικαλλέστατο; ναό; τιμώμενος επ’  όνόματι τοΟ Άγιου ’Ια
νουάριου, μαρτυρήσαντο; έν Ίταλ.ια τό 305 έπί Διοκλ.ητια- 
νοϋ, ότι έν τψ  ναφ τούτιρ φυλάσσεται άγγεΤον περιέχον πε- 
πτ,γό; αίμα τοΰ αγίου τούτου, καί δτι τοΟτο άναλύεται 
καί κοχλάζει κατ’  ϊτο; τή< 7]19 Σεπτεμβρίου. Σ. Π.
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χον και κατά  τού ; αρχαιότερους χρόνους. » 

ση; τή ; είδωλολατρείας αί αναρίθμητοι τελετα ί καί 

τ ά  έθιμα αυτή; μετεβλήθησαν εις τελ ετά ; δεισιδαί- 

μονα;, καί έμπειροι απατεώνες μετεχειρίσθησαν τρό

που; κατηχήσεως όπως διαθέσωσι μυστηριώδη λα 
τρείαν τή ; όποια; θεό; ή το  ό Σατανά;.

Εάν μεταξύ τώ ν  μάγων υπήρξαν καί πανούργοι, 

είναι βέβαιον οτι καί πολλοί μικρόνοες έγένοντο θύ

μ ατα  τώ ν  προλήψεων τά ;  όποια; ό κλήρος ένέσπει- 

ρεν εις τάς ψυχάς. Καί όποις εννοήσω μεν τά ; προ

λήψεις τα ύ τα ; ανάγκη νά πληροφορηθώμεν τ ί  ήτο 

«  ό κατά παράδοσιν διάβολος' »  περί τούτου δε ώ- 

μίλησεν όσον εδει ό κόμης Λγήνωρ Γασπαρΐνος έν 

τ ώ  περί κινουμένων αμαξών σοφώ αύτού πονήματι, I 

άποδείξα; πώς ή έν τή  Γ  ραφή ιδέα του Σατανά με- 

τεμορφώθη άνεπαισθήτο»; κατά τρόπον γελοϊον αμα 

δε καί όλέθριον. Εκ τής μεταμορφώσεως δέ ταύτης 

πολλών συνεπειών γονίμου, προέκυψαν γενεαί όνει- 

ροπόλων καί κακούργων, άξιούντων ό τι δι’  αλλόκο

τω ν  τινών επικλήσεων άνταπεκρίνοντο μετά τού ή- 
γεμόνος τού σκότους.

Ε'.

Θάνατος τών έν Νεαπόλει μαγισσών.

Εάν κρίνωμεν έκ μόνον τώ ν  σκέψεων τή ; άποφά- 

σεως δι’  ής κατεδικάσθησαν αί έπτά τής Νεαπόλεως 

μάγισσαι, Οέλομεν έκλάβει αύτάς παράφρονας. Λ λλ ’ 

α! περί μαγεία; ανακρίσεις έγίνοντο τοσούτω παρα- 

λόγως, ώστε έκ τού άλλως περιέργου τούτου έγ- 

γράφου δέν έξάγομεν έάν αί λεγόμεναι αυται μά

γισσα·. ήσαν πανούργοι ή άλλόφρονες. «  Δι’  όλα 

ταύ τα  τά  έγκλήματα καί ανοσιουργήματα τά  δ·.α- 

πραχθέντα υπό τώ ν ταλαίπωρων και αθλίων τού

τω ν  κακούργων, οί έντιμότατοι κύριοί μου κατε- 

δίκασαν αύτάς, (καθόσον μάλιστα είχον άπαρνηθή 

άπερισκέπτως τόν θεόν καί Πλάστην αυτών ΐνα πα- 

ραδοθώσιν εις τόν κατηραμένον Σατανάν τόν εχθρόν 

τού ανθρωπίνου γένους . . . )  εις τό  νά μεταφερθώσιν 

εις τόν τόπον τή ; τιμωρίας, νά ριφθώσιν έντός πυράς 

καί νά καώσι τ ά  σώματα αύτών . . .  πρός παραδειγ

ματισμόν, καί όπως προφυλαχθώσιν οί αγαθοί από 

τοιούτων πλασμάτων, έκτο; μόνον τή ; χάριτο; τήν 

όποιαν πιθανόν νά έπιδαψιλεύση έν τή  μακροθυμία 
αυτού ό ήμέτερος ήγεμών. »

Εστειλε δέ τό  δικαστήριον τήν παράδοξον ταύτην 

άπόφασιν πρός τόν έπίσκοπον Βάλης προπεπιστεϊ- 

λαν τα ύ τα ' « Τήν άπόφασιν ταύτην παρακαλεϊσθε 

ν ’ άνταποστείλετε διά τού  αύτού κομιστού όπως 

έκτελεσθή τό ταχύτερον πρός αποφυγήν περαιτέρω 

όαπάνης, διότι πολλαί τώ ν καταδικασθεισών είναι 

πάντη ένδεεϊ; τώ ν  αγαθών τού κόσμου τούτου. » 

Φαίνεται δέ ό τ ι ό ήγεμών εύρεν όπωσούν αύστη-

ράν τήν άπόφασιν, διότι εν τή  επισκοπική αυτού ε

πιείκεια άπεοάσισεν ή μέν Εσαβώ Μαρελέ ν’  άπαγ- 

χονισθή, αί όέ £ξ άλλα·, νά καρατομηθώσι πριν ρι- 
φθώσιν εις τήν πυράν.

Παρετηρήθη δέ πάντοτε ό τι αί αξιοθρήνητοι αύ- 

τα ι αποφάσεις αντί νά πραίίνωσι τάς φαντασία; έςή- 

πτον έ τ ι  μάλλον αύτάς καί έπηύξανον τό ν  αριθμόν 

τώ ν δικών* οθεν τά  αύτά έπανελήφθησαν τήν 8 ίου- 

νίου καί τήν I 7 Ιουλίου 1641, ώς καί τήν 1 4 Απρι

λίου καί 6 Νοεμβρίου 1642, καί πολλαί γυναίκες 

κατεδικάσθησαν εις θάνατον' τελευταϊον δέ θύυ.α τώ ν 

ελεεινών τούτων προλήψεων έγένετο ή Βαρβελέ 

Sellad τόν Δεκέμβριον τού 1648 έτους. Θεός φυ- 

λάςοι τό  ανθρώπινον γένος από τώ ν  <> σοφών καί εύ- 

σεβών τούτων νόμων ! »  Ναι μέν ούδ’  ό ήμέτερος 

αιών έφθασεν εις τήν τελειό τη τα ' εξαιρούμενων όμως 

δεσποτικών τινων έπικρατειών, ή ζω ή  τώ ν  ανθρώ

πων δέν γίνετα ι έρμαιον τώ ν  ένθεομανών' ό νόμος 

προστατεύει καί τους ελάχιστους πολίτας κατά  τώ ν  

ζοφερών μηχανημάτων τής δεισιδαιμονίας. Ναι μέν 

είναι καί νϋν συγκεχωρημένη το ΐ; θεολόγοι; τής Ρώ 

μη; ή περί μαγείας καί μάγων συζήτησι; καί ή προσ

πάθεια τού νά πείσωσιν ήμάς ό τι εϊμεθα εις άκρον 

θρασείς μή πιστεύοντε; τ ά  το ιαύτα ' τουλάχιστον 

όμως δέν τολμώσι πλέον νά άνάψωσιν, ούτε έν αύτή 

τή  Μαδρίτη πυράς, καί νά καταισχύνωσι τόν χρι

στιανισμόν' ά ; παρηγορώνται λοιπόν φωνασκούν- 

τ ε ;  κατά τής αύτής θρησκείας, τής έπιστήμης καί 

τής έλευθερίας. Επί πολυν έ τ ι χρόνον Οέλουσιν ευ

ρίσκει θαυμαστά;.

Μαγεία κατά τον ΙΘ ' αιώνα.

Εκ τώ ν προρρηθέντων εξάγεται όποία καί όπόση 

εύπιστία έπεκράτει τήν ΙΖ ' εκατονταετηρίδα έν τή 

επισκοπή τής Βάλης. Κ α τά  δυστυχίαν, καί αύταί 

αί διαμαρτυρόμεναι έπαρχίαι κατείχοντο υπό τώ ν 

αύτών δεισιδαιμονιών εΐ δε καί αί τιμωρία·, ήσαν έν 

αύταϊς ή ττον αύστηραί, ή πώρωσις όμως δέν ήτο 

κατωτέρα. Εν Νεαπόλει ή Κ. Μαγδαληνή Ορυ, προσ- 

βαλούσα τάς άλλα; γυναίκας ενώ ό σύζυγος αυτής 

ήτο αρχηγός τού Κράτους, κατηγορήθη έπί μαγεία. 

Υποβληθεϊσα δέ εις βασανιστήρια ώρίολόγησε πάν 

ό ,τι ήθελαν καί κατεδικάαθη εις στρέβλωσιν έπί τρο

χού. Μεταβληθείση; όμως τή ; ποινής, έκαρατομήθη 

τήν 3 Ιουλίου I 649. Περί τά  τέλη τή ; ΙΖ ' εκατον- 

ταετηρίδος, αληθή; έπιδημία μαγεία; ένέσκηψεν εΐ; 

τήν έπαρχίαν Βώ. Επτά δέ έτη πρό τής γαλλικής 

έπαναστάσεω; μάγισσά τ ι ;  έκάη εις Γλαρίς έν πα

ρατάξει καί πομπή. Κ α ί ποτε παιδίου καταπιόν- 

τος βελόνας καί παθόντος σφοδροτάτους σπασμούς 

ώ στε καί έξηρΟρώθη ό αριστερός αύτού πούς, κα-

Π  A  Ν  Λ Ω Ρ  Α.

Πεσού-

Π  A  Ν Λ Ω Ρ  Α.

τηγορήθη τ ι ;  γραΐα ιος προκαλέσασα διά μαγείας 

τά  απαίσια ταύτα . Επειδή δέ τινες είπον ό τι εκείνη 

ήτις έγένετο πρόξενος τού κακού έδύνατο καί νά α

νόρθωση αύτό, άφήρεσαν αύτή; τ ά  δεσμά καί προσ- 

έταξαν νά Οεραπεύση τό  θύμα. Καί τω όν τι τό  πα- 

θόν μέλος έπανήλθεν εις τήν πρώτην Οέσιν, χάρις 

εις τήν έπιτηδειότητα τής γραίας, άλλά διά τούτο 

καί ή καταδίκη έπεταχύνθη.
Κ α ί έν μέν τή  διαμαρτυρσμένη Ελβετία δέν πι- 

στεύουσι πλέον σήμερον εις τήν μαγείαν' έν τή  καθο

λική όμως, έπειδή ή διδασκαλία τής ψωμαϊκή; εκ

κλησία; είναι κατά πάντα σύμφωνος προς τάς δη

μώδεις προλήψεις, ή δεισιδαιμονία δέν επαυσεν. Εν 

ί'ρή, παραδείγματος χάριν, πιστεύουσιν εις τοό ; μά

γους όπως καί κατά τήν ΙΣ 'Γ  έκατονταετηρίδα. Ναι 

μέν δέν άνάπτουσι πλέον πυράς, έπερωτώσιν όμως αύ

τού ; ώς άλλου; μάντεις καί προσφέρουσι δώρα όπο»; 

έξευμενίσωσιν αύτού; ΐνα μή βλάψωσι τά  ποίμνια. Τήν 

φαντασίαν τώ ν χωρικών έκείνοιν κατέπληξαν εις ά

κρον τά  έν Τεσσίνω συμβάντα. Καί σήμερον έ τ ι δει— 

κνύουσιν έν Μενδρισίω πλησίον τής Βελλινζόνης τόν 

αγρόν όπου έκαίοντο οί μάγοι, τώ ν  οποίων ό αριθμός 

έλέγετο πολύς, καί ό τι έρχόμενοι έκ Μεσολκίνη; έ- 

βλαπτον πάσα; τάς οικογένειας. Ιεροδίκης τις έν Κό- 

μω , ί ’ατένιο; τ ό  όνομα, έγένετο περιώνυμο; κατα- 

διώκων αύτοός άκαθέκτως. Κ α ί ΐνα μή άπολεσθώσιν 
αί συνταγαί αύτού έδημοσίευσεν αύτάς έν τή  Lucer- 

J ia inqu isilorum  heeretica p rav ita lis , ad laudem  

D ei. Τό σύγγραμμα τούτο ώς καί τήν D em ono- 
m anic τού Bodin  καί τάς D isquisitiones m agi- 

C0C ·,ού Βέλγου Ιησουίτου D ebrio , έπρεπε νά μελε- 

τήσωσιν έπιμελώς οί θαυμασταί τού παρελθόντος 

χρόνου" δ ιότι καί κα τά  πασαν γραμμήν εύρίσκον- 

τα ι αναντίρρητοι αποδείξεις τής κτηνωδίας εις ήν 

κατεδίκασε τόν νούν ή θεοκρατία. Εν τώ  συγγράμ- 

ματι τού αίδεσιμωτάτου D eb r io  τοιαύτα·. καί το -  

σαύται είναι ή άναίδεια καί ή ήλιθιότης, ώ στε ρί- 

πτουσιν εις απορίαν πάντα ; τούς μή έχοντας ακριβή 

ιδέαν τή ; άλλοκότου θεολογική; φιλολογίας, τήν ό

ποιαν στιγματίζουσιν αί αθάνατοι P rov iiic ia les  (α).

Αλλά δέν διετήρησαν μόναι α ί καθολικαί έπαρ- 

χίαι τής Ελβετία; τήν παράδοσιν τής μαγείας’ άνε- 

-γεννήθη ένδόξω; καί αλλαχού μετά «  τώ ν στρεφο- 

μένων τραπεζών, »  καί οί ένομαστότεροι συγγρα

φείς τή ; ρωμαϊκή; έκκλησία; αγωνίζονται έ ν τε  11α- 

ρισίοι; καί Ρώμη νά καταστήσωσι τού ; όχλου; εύπι

στους όπω; καί κατά τόν μεσαιώνα. Αί εΐ; τόν πά-

(α) Περιώνυμον περιωνύμου συγγραφέω; πόνημα, του 
Γάλλου Βλαιαίου Παικάλ, άκμάσαντο; τήν ΙΖ ' εκατονταε
τηρίδα. ’Εν αύτίρ συζητοϋνται μετά απανία; ευγλωττία; 
βιολογικά ζητήματα καί καταπολεμείται ή ήΟική έςαχρείω- 
αι; τών Τηαουϊτων διό και κατεδικάαθη ύπό τή; έκκλη
σή; τή; 'Ρώμη;. ^  Π.

παν αφιερωμένα·, εφημερίδες τώ ν  Π αριοίων, <ί Κ ό 

σμ ος , ή Ενο>σις, ό Φ ί.Ιος τή ς  Ορησχείας, ή  Ο μ ι

λούσα  Τράπεζα , ή Καθο.ίιχή Β ιβλιογραφ ία , ή Έ -  

ψημερις τή ς  Γ α λλ ία ς , χ./, διεβεβαίωσαν ΟΜΟΦΩ

ΝΗΣ ό τι διάβολοι εΐσδύουσιν εις τ ά  σκεύη όπως 

σαγηνεύσωσι τό  γένος τώ ν  ανθρώπων. Αί δέ εφημε

ρίδες τής Ρώμη; μ ετά  τοσαύτη ; προθυμίας παρε- 

δέχθησαν τό  σύγγραμμα τού μαρκίωνος Ε. Μιρβίλ, 

ώ σ τε  είναι αδύνατον νά μή άποδώσωμεν ε ΐ; αύτό, 

τοσούτω Ορυλληθέν καί διαδοθέν, «  αξίαν κοινής 

γνώμη; »  (α ).
Επειδή δέ ή τόση επιτυχία τού Κ. Μιρβίλ επόμε

νον ήτο νά ένθαρρύνη τούς καλούς καθολικούς, ό ιπ
πότης G ougcnot de M ousseaux, ό κόμης B ic lie - 

niond, ό Βενεζέτ καί άλλοι, έπάτησαν εύσταθώ; τήν 

αύτήν όδόν. Ο πρώτος αύτών είπεν ό τι όλοι οί αλη

θείς πιστοί πρέπει νά θεωρώσι τού; καθ’ ημάς ώς 

καί τούς πρό ημών μάγους ώς δυνάμεις φοβερωτά- 

τας · αγωνίζετα ι δέ ν’ άποδείξν) ό τι δύνανται νά φο- 

νεύσωσι τούς εχθρούς αύτών, καί ό τ ι τόποι τινές, με- 

μολυσμένοι ύπό σατανικών μιασμάτων, είναι επι

κίνδυνοι όσον καί αύτοί οί μάγοι. Επειτα  προστί- 

θησιν ό τι ή ρωμαϊκή έκκλησία όμολογεϊ τήν υπαρ- 

ξιν τώ ν  μοιρών, τώ ν  πνευμάτων, τώ ν  φαντασμάτων 

καί όλην ένί λόγω  τήν φανταστικήν ιεραρχίαν, 

περί ήν στρέφονται τ ά  δημώδη παραμύθια τή ; Ελ

βετίας. Τό δόγμα άρα, λέγουσιν οί θιασώται τής Ρώ- 

μ.ης, είναι βέβαιον καί δέν μετεβλήθη ποτέ. — Συγ

χαίρομε·; λοιπόν αύτοϊ; από καρδίχ; !

Θέλ.ουσιν άναμφιβόλως απαιτήσει νά ανακαλέσω 

ώς βλασφημίαν όσα έγραψα περί τώ ν έν Νεχπόλ.ει 

μάγων’ άλ.λ’ αύτός ό Κ. Μιρβίλ δέν έγραψε ταύτα ,

«  ό κύριος ημών σκοπός ευδοκίμησε ! . . .  Τις λοιπόν 

θέλει τολμήσει νά έξακολουθήση τά  ε.Ιεειεά σκώμ

ματα  τού Φοντενέλ καί Βολταίρ περί τής μωράς, ο>; 

ελεγον, απιστία; τού μεσαιώνος ; . . . Οί νόμοι θέ- 

λουσιν αποδώσει δικαιοσύνην εις όλους τού; συκο- 

φαντηθέντας μ εγ ίσ του ς  ι ΐ ι  άρας, ένοχους, ώς έλεγον, 

τού θανάτου τόσοιν χιλιάδων άθώιυν. »

ίδού πού κατήντησεν ή ρωμαϊκή αύτή έκκλησία, 

ήτις κατακρίνει καθ’ εκάστην τού ; Ανατολικούς έπϊ 

άμαθεία καί δεισιδαιμονία, καί αγωνίζετα ι νά ύπο- 

βάλή εις τήν έξουσίαν αύτή; πάντα; τού ; χριστια

νούς. Ιατρέ, θεράπευσον πρώτον σεαυτόν !
ΥΣΤΕΡΟΓΡΛΦΟΝ. Ενώ  έγραφον ταύ τα  άνέγνων 

έν τή  Έ πιΟ εω ρήυειτοΰ  χαΟο.Ιιχοΰ κόσμου, τή  όιευ- 

θυνομέννι ύπό τού Κ . V eu illo t, άρθρον περί Σ α τ α ι ι -  

σμοΰ , έν αποδίδει εις τόν διάβολον πάσα; τάς ά- 

γυρτείας τώ ν μάγων τού  1862 ! ! È  sem pre bene !

ΔΩΡΑ ΙΣΓΡΙΑΣ.

(β) Κόμη; ΓασπαρΤνο; Des Tables tournâmes. Conclusion.
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ΜΙΧΑΗΛ Γ,
Η Γ Ε Μ Ω Ν  Τ Η Σ  Σ Ε Ρ Β Ι Α Σ .

Αημοσιεύοεπες έ ιτα νθα  τή ν  εικόνα τον  β α σ ι-  

■Ιενοεχος ήγεμόνος τής Σερβ ίας, χρίνομεν άναγ- 

χα ΐο)· νά προσθέσωμεν ¿'τι ¿β,υ.Ιογρα<μ>(θη χατά  

πρω τότυπον  .Ιιθογραψηθίν δαπάνη τοδ ψ ι.Ιογε- 

νονς Κ . Α . Μ ανάχη χαΐ δ ιανεμηθίν ενταύθα χα ί 

Α./.Ιαχοΰ δωρεάν. Σημ ειω τέος  δε ο τ ι τ ό  π ρω τό τυ 

πον πα ρ ισ τα  ό.Ιύσωμον τον  ηγεμόνα. Ό  Κ . Μ α -  

νάικης, ω τ ιν ι  πρύ  πο .Ι.Ιώ ν  ετώ ν  ή ήγεμονιχή ο ί-  

χογένεια τώ ν  Ό β ρένοβ ιτβ  διατε./ιί ονσα εΰνους, 

¡μί.ίος ών εί.Ιιχρινής αυτής τε  χαί τοΰ  Σέρβικου 

έθνους, ώςπο.Ι./άχις άπέδειζε δ ιά  πραγμάτω ν, έΡ ί- 

δοτο  τή ν  εικόνα ταύτην, ου μόνον χ ιίρ ιν  ευγνω

μ οσύνης ά.Ι.Ιά κα ί όπω ς χαταστήση χοινότερον  

ιιεταΡ,ύ τώ ν  Έ .ί.Ζήνω ν τό  όμοίωμα άνδρος άπο- 

.Ιαύοντος ήδη παρ ' ήμ ΐν δημοτιχύτητος δ ιά  τό  Αν

δρικόν χαί ψι.Ιε.έεύθερον αυτόν πο.Ζίτευμα. Π ρος  

τ ; )  είκόνι δε παραθέτομεν έν συνάψει χαί τύ ν  β ίο ν  
τον είκονιζομένου.

Μιχαήλ όβρένοβιτζ ό Γ ' όστις, ώς καί έν τώ  

προηγουμένω φυλλαδίω τή ς  Π ανδώ ρας  έόρέθη, διε- 

ύέχθη τον πατέρα αυτού Μιλόσχην, τοσαύτην έδει- 

ξεν αμ’ άναβάς είς τύν θρόνοι τή ; Ξερβία; καί δει

κνύει δραστηριότητα καί πολιτικήν σύνεσιν, ώστε 

διακρίνεται μεταξύ τώ ν συγχρόνων ηγεμόνων. Διύ 

καί πράγματα οϋκ ¿λίγα παρέχει ε ϊ; τ ε  τύν κατα- 

κ τη τήν τώ ν  ανατολικών χωρών τής Εύρώπης καί τάς 

φ ίλα; αυτού χριστιανικά; δυνάμεις.

Εξοχο; γόνο; τού ενδόξου έλευθερωτού τής Ξερ

βίας Μιλόσχη καί τή ;  αρρενωπού καί ανδρικά φρο- 

νούσης συζύγου αυτού Α ιυ υ β ίτσ η ς , αυτή; εκείνης, 

ή τ ι; παρίστατο ώ ; πρώτιστον ενεργούν πρόσωπον εν 

τώ  πολιτικώ δράματι τή ;  πατρίδο; της, ό Μιχαήλ 

έλαχε παρά τε  τή ; φύσεως καί τή ;  αγωγής όλων 

τώ ν  ψυχικών καί σωματικών προτερημάτων, δι’  ών 

πρέπει νά κοσμώνται οί άρχοντες τώ ν  εθνών' καί 

παρά μέν τού πατρύς έλαβε τήν δραστηριότητα, τήν 

σύνεσιν, τήν άνδρίαν καί τά  γενναία φρονήματα, 

παρά δε τή ; μητρύς τύ  σωματικόν κάλλος, τή ν  καρ
τερίαν καί τήν μετριοπάθειαν.

Τά προτερήματα δ έταύ τα  άνεφάνησαν Ι τ ι  μάλλον 
διά τής χριστιανική; άγωγή ; καί παιδείας. Εΐδήμων 

ών πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών καί τώ ν πολιτικών 

επιστημών, προσεκτήσατο πλείστα ; γνώσεις καί διά 
τώ ν  συνεχών αυτού περιηγήσεων.

Είς τάς άρετάς ταύτας πεποιθότες οί Ξέοβοι έβλε- 

πον πρ^σεγγίζουσαν τή ν εθνικήν αυτών άνεξαρτη-
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σίαν καί άποκατάστασιν. Κ α ί τ ις  μάλιστα τώ ν  δια- 

σημοτέρων, ό τελευταίος βλαδίκας τού Μαυροβού

νιου Πέτρος, ελεγεν, ό τι ό Μιχαήλ είναι «  ή μόνη 

εθνική παραμυθία » ,  καί ό τι διά τού το  τύν ήγάπα 
πλέον καί εαυτού.

ό τ ι  δε τοιούτος είναι καί τοιούτος ά’τςεδείχΟη καί 

πράγματι δ Μιχαήλ, μαρτυροΰσιν αυτά τά  γεγονό

τα. Από τής πρώτη; αυτού άναβάσεως εις τύν θρό

νον, έννοήσα; δπόσον μεγάλη καί ίερά ή εντολή αυ

τού, συνεκέντρωσε πάσας αυτού τάς δυνάμει; περί 

τήν ταχυτέραν καί εύγενεστέραν έκπλήρωσιν αυτής. 

Οθεν ένώ πρότεοον τά  τή ;  Ξερβία; διέκειντο είς κα- 

τάστασιν πολιτικήν αμφίβολον καί μάλλον επισφα

λή, ενεκα πρύ πάντων τώ ν  ραδιουργιών τώ ν  πέριξ 

Κρατών, αϊτινε; έγέννων διαιρέσει; καί σπαραγμού; 

εμφυλίους, μετά τήν άνάβασιν αυτού είς τύν θρόνον 

δ Μιχαήλ τοσαύτην έδειξε μετριοπάθειαν καί τοιού- 

τον ανέπτυξε πνεύμα συμβιβαστικόν, ώστε ταχύ

τα τα  κατεστάλησαν καί διχόνοιαι καί ταραχαί- διότι 

πρώτον μέν ήμνήστευσε πάντα ; τού ; εν τή  αλλο

δαπή, καταφυγόντας Ξέρβους, ε ίτα  δέ άνευ διακρί- 

σεως μερίδος ή κόμματος έκάλεσεν είς τά  πράγμα

τ α  τούς ικανούς, καί είς άλλου; έχορήγησε συντά

ξεις, άμείβων ούτω τάς παλαιάς αυτών υπηρεσίας' 

έπορίσθη δέ κατά μέγα μέρος τά  χρήματα έκ τή ; 

ιδία; αυτού έπιχορηγήσεως ίνα μή έπιβαρύνγ, τύ  δη- 
μ.όσιον ταμεΐον.

Οϋτω δέ συμβιβάσας τά  κόμματα έστρεψε τήν 

προσοχήν αυτού είς τ ά ;  εσωτερικά; καί εξωτερικά; 

άνάγκας τού έθνους. Κ α ί έσωτερικώς μέν έκηρύχθη 

υπέρ τώ ν  νόμων καί κα τά  πάση; αυθαιρεσίας. <> Εφ’  

Οσον, λέγει συνήθως, δ Μιχαήλ ηγεμονεύει τής Ξερ

βίας, άς γνωρίζη έκαστος, ό τι δ νόμ,ος είναι ή ΰπερ- 

τά τη  εξουσία » . Είσήγαγε μεταρρυθμίσει; είς όλου; 

τού ; κλάδους τής διοικήσεως καί τή ; νομοθεσίας,

«  κατά τάς περιστάσεις, ώ ; πάλιν λέγει δ αύτύς, καί 

κατά  τύ  πνεύμα τού  αίώνος»’  παρέλαβεν είς τήν δη

μόσιον υπηρεσίαν, ήν θεωρεί ούχί ώς μέσον κέρδους 

καί πορισμού, ανθρώπους ικανού; δι’  αυτήν, άνευ 

διακρίσεω; καταγωγής ή άλλ.η; τινύς συγκαταβά- 

σεω ;' ηΰξησε τάς στρατιω τικά ; δυνάμεις τού έθνους 

διά τή ; συστάσεω; τή ;  εθνοφυλακής, τού μόνου στη 

ρίγματος αυτού είς τούς μεγάλου; εθνικούς σκοπούς 

καί επιχειρήσει;' τέλος έστρεψε τήν προσοχήν αυτού 

είς τήν διανοητικήν τού έθνους άνάπτυξιν, ήν αείπο

τ ε  έθεώρησεν άντικείμενον ιδιαιτέρων φροντίδων, καί 

δι’ ήν οφείλεται μεγίστη ευγνωμοσύνη είς αύτύν, ιδίως 

μάλιστα  διά τή ν σύστασιν τή ;  φιλολογική; εταιρίας, 

τού συντελεστικωτάτου τούτου μέσου είς τήν αναγέν

νησήν τώ ν γραμμάτων. Ευγνωμοσύνη πρύς τούτοι; ο

φείλεται αΰτώ  καί διά τήν κατάργησιν περιορισμών τι- 

νων, έπιβληθέντων ένεκα προλήψεων ίπύ τώ ν  προτέρων
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δικαίας απαιτήσεις, ήτοι τήν πραγματοποίησιν καί 

έπέκτασιν τώ ν δικαιωμάτων τού έθνους του ' εμφα

νίζετα ι ένό,πιον αυτού ώς προστάτης τώ ν  δεδουλω- 

μένων καί πολυπαθών ομοθρήσκων αυτού χριστια

νών, διαμαρτυρόμενος μέν κατά τής μετοικίσεως 

"ώ ν πλανητών Τατάρων τής Ασίας, υποδεχόμενος 

δέ μετ’  αδελφική; στοργής πάντα ; τού ; φεύγοντας 

τούς βαρβάρους τούτους καί τάς δι’  αυτών κορυ- 

φωθείσα; κατεπιέσεις.

ροντες δ ιαγγέλματα  καί διακοινώσεις, ένώ δ Τουρκι

κός στρατός διατάσσεται νά είναι επί ποδύς, όπως 

σημείου δοθέντος είσβάλη είς τήν Ξερβίαν.

Η Ξερβία όμως περιμένει ήσυχο; τήν επιδρομήν, 

πεποιθυΐα είς τάς ιδίας δυνάμει; καί τύ δίκαιον τού 

άγώνος αυτής, καί μή άμφιβάλλουσα ό τι τά  μεγά

θυμα έθνη τή ;  Ευρώπης θά ΰψώσωσι τήν φωνήν υπέρ 

αυτής καί τού πεφιλημένου ήγεμόνος της.
Π.

Καί ιδού διά τ ί  κατά  μέν τήν ¿ρθόδοξον χερσό

νησον τή ; Ανατολής διηγέρθησαν ζωηρότατα ι ελπί

δες, είς τινα  δέ κράτη χριστιανικά έγεννήθησαν φό

βοι. ϊδού διά τ ί  οί μέν υπέρ ελευθερία; άγωνιζόμε- 

νοι όμοροι τή  Ξερβία λαοί άτενίζουσι πρύς ταύτην 

τά  όμ.ματα καί τείνουσιν αδελφικώς τήν χεϊρα πρύς 

αυτήν, οί δέ μεγάλοι πράκτορες τώ ν φίλων τής Τουρ

κίας δυνάμεοιν διαβαίνουσι δρομαίοι τύν Ξάβαν φέ-
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κυβερνήσεων, ώ ;  πρύ; τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τής 

γλώσσης καί τήν κατά το  φωνητικόν σύστημα γρα

φήν αυτής. Εξωτερικώς δέ προσπαθεί νά έλκύση τήν 

εύνοιαν καί τήν συμπάθειαν τώ ν  μεγάλων χριστια

νικών δυνάμεων υπέρ τού έθνους του, καί νά διατη- 

ρήση φιλίαν καί αγάπην μετά τώ ν  γειτόνων χρι

στιανικών κρατών καί εθνών' πρύς δέ τύν υποβλέ- 

ποντα τάς επιτυχία; αυτού Ξουλτάνον προτείνει
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Εάν ό γέρων Γιρώ δεν ήτο κομψό; τό  ήθος, η τον 

όμως γυνναίος. Καί ήύιαφόρει μέν εάν τά  ενδύμα

τα  του, καινουργή μέν πάντοτε, π λα τύ τα τα  δέ διότι 

δέν ήγάπα νά στενόχωρηται, τον ixovxoü .lora r ώς 

σινδόνη, εάν αί κάλται του κατέπιπτον καί εάν ή 

οενάκη του έσκέπαζε σχεδόν καί του ; οφθαλμούς του' 

ότε ου.ως έπρόκειτο νά δεξιωθή τους άλλου; έφαί- 

νετο μεγαλόδωρος. Διά τούτο καί τήν έσπέραν εκεί

νην ενοίκιασε θεωρείον άνοικτόν, εί; θέσιν καταφανή, 

διά νά θαυμάσωσιν όλοι τήν ανεψιάν του.

Ο τε ή Χαρίκλεια έτριψε το  βλέμμ.α εις τά  θεω

ρεία καί τήν πλατείαν έμεινεν έκθαμβος, καί δι

καίως' διότι νέα μόλις δεκα.ές έτών άνατραφεισα μέν 

εί; τήν έξοχήν, ευρισκόμενη δέ αίφνης μεταξύ πολυ

τελείας, τέχνης καί ηδονών, νομίζει ο τι ένειρεύεται. 

Τό εσπέρα; έκεινο έπαιζον παντομίμην μ.ετά χορού' 

ή Χαρίκλεια έβλεπε μ.ετά πολλή; περιεργείας τά  κι

νήματα καί τά  βήματα τώ ν  υποκριτών, καί έπειδή 

ένόει ό τι ήτο παντομίμη έπροσπάθει νά έννοήση 

καί τήν σημασίαν. Συχνά στρεφόμενη πρό; τον Οεΐόν 

τη ; έκπεπληγμένη, έφαίνετο ό τι ήθελε νά τόν έρω- 

τήση' άλλά καί αυτός δέν ένόει τ ί  έσήμαινεν ή παν

τομίμη. Εβλεπε βοσκού; φορούντας κάλτας μετα

ξω τά ; καί προσφέροντα; άνθη εις βοσκοπούλας, έ- 

ρωτίδια πτερυγίζοντα καί θεούς καθημένου; εις νέ

φη' ή σκηνογραφία, τ ά  φώ τα  καί μάλιστα ό πο

λυέλαιος, τ ά  ένδύματα τώ ν  γυναικών, τ ά  κεντήμα

τα , τά  πτερά, όλη εκείνη ή άγνωστο ; αυτή μεγα

λοπρέπεια τήν έ^ριπτεν εί; απορίαν.

Αλλά καί αυτήν περιειργάζοντο όλοι οί έν τώ  

θεάτρφ' τό  ένδυμά τη ; ήτον άπλοΰν μέν άλλά κομ- 

ψότατον. Ουσα μ.όνη εί; μέγα θεωρείον πλησίον γέ- 

ροντο; καί γέροντο; άκομψου, κάλλος έχουσα άγ- 

γέλου καί άνθηρότητα ρόδου, οφθαλμούς δέ μεγά

λους καί μαύρους καί ήθος άθωότατον, είλκυεν όλων 

τά  βλέμματα.

Εν τοσούτω ή Χαρίκλεια άνέλαβε βαθμηδόν τήν 

συνήθη αταραξίαν τη ;' μ.ετά μικρόν δέ έκυρίεύθη άπό 

μελαγχολίαν, ’ ΐίσθάνθη πόσον ήτο λυπηρόν νά είναι 

μ.όνη μ ετα ξύ  τόσων άνθρώπων' όλοι εκείνοι οί έμ.ι- 

λούντε; προς άλλήλους, οί μ.ουοικοί, τώ ν  οποίων τά 

όργανα έρρύθμιζον τά  βήματα τώ ν χορευτών, αύτά 

καί άλλα ηύξανον τήν λύπην της. Εφαίνετο ό τι όλοι 

έλεγον προ; αύτήν' «  όμ-ιλούμ.εν καί δέν δμιλεΐ;' ά- 

κούομεν, γελώμεν, τραγουδούαεν, χαίρομεν, καί μό
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νη σύ δέν ακούεις, δέν γελάς, δέν τραγουδείς, δέν 

χαίρεις, άλλά κάθησαι ώ ; εϊδωλον. »  -

I I  Χαρίκλεια έκλειε τούς ίφθαλμού; διά νά μ.ή 

βλέπη' ένθυμήθη τόν χορόν τώ ν  παιδιών εις τόν ό

ποιον είδε χορευούσας τάς συντρόφους της, ένώ αυτή 

έμενε πλησίον τής μ.ητρός της. Ενθυΐΐ^θη τήν πα

τρικήν οικίαν, τήν νηπιότητα, τήν λύπην καί τ ά  δά

κρυα της ότε άπέθανεν ή μήτηρ της, καί τέλος πάν

τω ν τά  πένθιμα ένδύμ,ατά της τ ’ , όποια πρό ολίγου 

μέν άπέβαλεν, άπεφάσισε δέ νά φορέση έκ νέου άμ.α 

έπανελθούσα εις τήν οικίαν της. Επειδή δέ ήτο κατα

δικασμένη διά παντός, ένόμ.ισεν ότι δέν έπρεπε καί 

νά προσπαθή νά έλα πτώση τά  παθήματα της' ή- 

σΟάνθη περισσότερον ή άλλοτε ότι πάσα προσπάθεια 

εί; έξιλέωσιν τής θεία; οργή; ήτο περιττή. Τοιαϋτα 

δέ άναλογιζομένη έδάκρυσεν' ό δέ γέρων Γιρώ ίδών 

τά  δάκρυά τη ; δέν ένόει τήν αιτίαν. Εν τοσούτω ή 

Χαρίκλεια ένευσεν ό τ ι έπεθύμ.ει νά άναχωρήση' καί 

έπειδή ό θειός της έδίσταζεν, αύτή σηκωθεϊσα έδειξε 

τήν Ούραν.

Τήν στιγμήν εκείνην είδεν υπό τό  θεωρείον νέον 

εύειδή καί πλουσιώτατα ένδεδυμένον, όςτις είχεν 

άνά χέϊρας πλάκα, έπί τής οποίας έχάραττε γράμ.- 

μ α τα  καί σχήμ.ατα μ.έ μικρόν πέτρινον κονδύλιον, 

καί τά  έδείκνυεν εις τον γείτονα του' ουτας δέ έφαί

νετο ότι τόν ένόει, καί άπεκρίνετο κατά τόν αύτόν 

τρόπον μ.ετά μεγίστη ; ταχύτητος. Κ α ί ο! δύο δέ 

άντήλασσον συγχρόνως άνοιγοκλείοντες τούς δακτύ

λου; σημ,εΐά τινα, δι’  ών έφαίνετο ό τι ήρμήνευον κα- 
θαρώτερα τάς ιδέας των.

Κ α ί δέν ενόησε μέν ή Χαρίκλεια τ ί  έσήμαινον οί 

χαρακτήρες καί τ ά  σχήμ.ατα, παρετήρησεν όμως 

ό τι ό νέος έκεϊνο; δέν έκίνει τά  χείλη του. Είδεν 

ό τι ώμ.ίλει γλώσσαν όλο,ς διαφορετικήν τής τώ ν 

άλλων, καί ό τι εύρισκε τρόπον νά έξηγήτα ι χωρίς 

νά άνοίγη τό  στόμ.α. Ακατάσχετος λοιπόν επιθυμία 

νά ϊδη περισσότερα τήν παρεκίνησε νά καθήση, καί 

κύψασα περιειργάζετο τ ί  έκαμ.νεν ό άγνωστος έκεϊ- 

νο;' ο τε  δέ είδεν έκ νέου ό τι άφού εγραψεν έδιδε τήν 

πλάκα εί; τόν γείτονα  του, έκαμ.εν άκουσίω; κίνημ.α 

ώς άν ήθελε νά λώβη αύτήν' ό νέος έστράφη καί είδε 

τήν Χαρίκλειαν. ΛΙόλις δέ συνήντήθησαν οί οφθαλ

μοί τω ν καί έστάθησαν ακίνητοι ως άν έζήτουν νά 

άναγνωρισθώσιν' έπειτα έμάντευσαν τήν κατάστα- 

σιν άλλήλων, καί μέ βλέμ.μ.α σιωπηλόν είπον' Εΐ- 

μεθα καί οί δύο βωβοί.

Εν τοσούτω έ γέρων Γιρώ έφερεν εις τήν ανεψιάν 

του τόν μανδύαν της, άλλ’ αύτή δέν ήθελε πλέον 

νά αναχώρηση' καθήσασα έξ έναντία; έβλεπε τούς 

δύο συνομιλοΰντα; διά τής πλακός.

Ο άββάς <1ΐ“ ΓΕρέβ είχε γίνει πρό μικρού γνω

στός.- Κ α τά  τινα έπίσκεψιν ίδών κατά τύχην δύο
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κωφαλάλους ραπτούσας έλυπήθη αύτάς, καί ή σπά

νιά αυτού φιλανθρωπία έξεγερθείσα διά μιας έκαμε 

θαύματα, ίδών τήν άτακτον παντομίμην τώ ν  δυσ

τυχών τούτων όντων, έστοχάσθη ό τι έόύνατο νά 

λάβη αύτήν ώς βάσιν μονίμου γλώσσης. ί ϊ ζ  οί πλεΐ- 

σ το ι τώ ν  δαιμ-ονίων άνδρών έπροχώρησεν ίσως καί 

πέραν τού μεγάλου σκοπού του ' όπωςδήποτε όμως 

αρκεί ότι είδε τό  μέγεθος αύτοϋ καί ότι διδάσκων 

εις τούς βωβούς καί κωφούς τό  άναγινώσκειν καί 

γράφειν, καθίστα αύτούς ανθρώπους. Μόνος καί χω

ρίς βοήθειαν, διά τώ ν  ιδίων δυνάμεών του, έπεχεί- 

ρησε νά συγκρότηση κοινωνίαν έκ τώ ν  ταλαίπωρων 

αύτών, καί ήτοιμ.άζετο νά θυσιάση προς τούτο καί 

βίον καί περιουσίαν έοις ου στρέψη προς αύτούς τήν 

προροχήν του ό βασιλεύς.

0  νέος δ καθήμενος υπό τό  θεωρείον τής Χαρι- 

κλείας ήτό τις τώ ν  μ,αθητών τού Αββά. Εύγενής ών 

τό  γένος καί πλούσιος καί άπό άρχαίαν οικογένειαν 

καταγόμενος, ζωηρόν μέν είχε τόν νούνάλλ’ ήτον ?/- 

¿ιιθαΓης, ώς ώνόμαζον τό τε  τού; κωφαλάλους. Εκ

τός δέ τώ ν μαθημάτων τού Αββά είχε καί παιδα

γωγόν όςτις, λαϊκός ών, έσυντρόφευεν αύτόν παντα- 

χού, καί καθήκον είχε νά διευθύνη τάς πράξεις καί 

τά  διανοήματα του ' ήτο δέ ούτος δ σύντροφός του 

οςτις άνεγίνωσκε τά  έπί τής πλακός καί άπεκρίνετο. 

0  νέος κατεγίνετο μ.ετά πολλής έπιμελεία; εις τάς 

καθημερινά; μ.ελέτας α'ίτινες έγύμ,ναζον τόν νούν του 

καί εί; τήν έκκλησίαν καί εις τό  θέατρον καί παντα- 

χού. όμολογητέον όμως ό τι έμφυτος υπερηφάνεια 

καί ανεξαρτησία χαρακτήρας έπάλαιον έν αύτώ 

πρός τήν επίπονον ταύτην ένασχόλησιν. Δέν έγνώ- 

ριζεν ούδέν τώ ν  δυστυχημάτων εις τά  όποια πιθα

νόν νά ύπέπιπτεν άν έγεννάτο εις τάξιν κατωτέραν 

ή καί, ώς ή Χαρίκλεια, εις άλλο μέρος ή εις Παρι

σιού;. Εκ τώ ν πρώτων πραγμάτων τά  όποια έμα- 

θεν ότε ήρχισε νά συλλαβίζη ήτο τό  όνομα τού πα- 

τρός του, τού μ.αρκίονος Μωβραί. Εγνώριζε λοιπόν 

ότι ήτο διαφορετικός τώ ν  άλλων άνθρώπων καί ένε

κα τής γεννήσεως καί ένεκα τού φυσικού του δυστυ

χήματος- ούτο) δέ ή εύγενής του καρδία έκυμχίνετο 

μεταξύ υπερηφάνειας καί ταπεινώσεως.

Τόν κωφάλαλον τούτον μ.αρκίονχ έβλεπον πολ- 

λαί ώρχίχι κυρίαι’ αύτός όμ.ως είχε προσηλωμ-ένους 

τσύς δφθαλμούς εί; τήν Χαρίκλειαν, ήτις καί αύτή 

τόν έβλεπεν. Μετά τό  τέλος τής παραστάσεως, στη- 

ριχθεϊσα εις τόν βραχίονα τού θείου της άνεχώρησε 
σκεπτική.

Η'.

Εννοείται ότι καί ή Χαρίκλεια καί δ Γιρώ ούτε 

καν τό  όνομα τού άββά <1β ΓΕρέβ έγνώριζον' ούτε 

υποψίαν είχον ό τι έγένετο άνακάλυψις νέας έ- 

—ττ-όμτ,ς διδασκούση; τό  λέγειν εις τούς κωφαλά

λους. 0  ιππότης θά έμάνθανε βεβαίως αύτήν, ή καί 

ή σύζυγός του άν έζη ' άλλ ’ ή έξοχή του ήτο μα

κράν τών Παρισίων, έφημερίδας δέν ελάμβανεν, ή 

καί άν έλάμβανε δέν τάς άνεγίνωσκεν' άρα ή άπό- 

στασις, ή άμέλεια καί δ θάνατος φέρουσι τό  αύτό 

άποτέλεσμ.α.

Ο τε ή Χαρίκλεια έπανήλθεν εις τήν οικίαν, κατά 

νούν είχεν έν τ ι  μ.όνον’ καί διά νευμάτων καί χειρο

νομιών είπεν εί; τόν θεΐόν τη ; ό τι ήθελε πλάκα καί 

κονδύλιον. ό  Γ  ιρώ δέν έδίστασε νά τήν εύχαριστήση 

άν καί ήτο προχωρημένη ή ώρα τής νυκτός καί έ- 

μελλον νά δειπνήσωσιν' όθεν μ-εταβάς εί; τό  γρα- 

φείόν του, έφερε θριαμ.βεύων εις τήν άνεψιάν του μι- 

κράν μαύρην σανίδα καί τεμ-άχιον κονδυλίου, πολύ- 

τιμα  λείψανα τής αρχαίας αύτού τέχνης.

11 δέ Χαρίκλεια λαβούσα αύτά, έβαλε τή ν σανίδα 

εις τά  γόνατά  της, καί δώσασα τό  κονδύλιον εί; αύ

τόν έζήτει νά όδηγήση τήν χείρά της, καί μέ άπλη

σ τα  βλέμματα παρηκολούθει καί τά  έλάχιστα κι- 

νήματά του.

0  γέρων Γ  ιρώ ένόησεν ό τι έζήτει κάτι τ ι  ή άνε- 

ψ'.ά του' άλλά τ ί ; Μήπως ήθελε νά μ.άθη τό  όνομ.α 

τή ς  μητρός της ή τό  έδικόν της; ή τό  τού θείου της; 

Διά νά έννοήση τ ί  ήθελεν, έκτύπησε μ.έ τήν άκραν 

τού δακτύλου του τήν καρδίαν τής νέας' αύτη δέ 

ένευσεν άμέσως, καί έκεΐνο; ύποθέσας ό τι έμάντευ- 

σεν έγραψε μέ μεγάλα στοιχεία τό  όνομα τής Χαρι- 

κλείας. Μ ετά ταύ τα  έκάθησεν εις τήν τράπεζαν χω 

ρίς μάλιστα νά περιμείνη τήν άνεψιάν του.

Η  Χαρίκλεια δέν άπεσύρετο ποτέ εί; τόν κοιτώ - 

νά της πριν δ Οείός της εύκαιρό)ση ολόκληρον τήν 

φιάλην' όθεν άφού έτελείιοσε τό  δεϊπνον τόν άπεχαι- 

ρέτισε καί ήλθεν εις τό δωμάτιόν της κρατούσα τήν 

σανίδα. Καθήσασα δέ ήρχισε ν’  άντιγράφη μ.έ άπει

ρον υπομονήν καί έπιμ.έλειαν τήν λέξιν τήν δποίαν 

είχε γράψει δ θεΐός της. Επαναλαβούσα δε πολλά- 

κις τήν αύτήν εργασίαν κατώρθωσεν έπί τέλους νά 

ζωγραφήση τά  στοιχεία. Αφούδέ μετρήσασα Ιν πρό; 

έν αύτά έβεβαιώθη ό τι δέν παρέλιπεκανέν, έστράφη 

περί τήν τράπεζαν πάλλουσα τήν καρδίαν άπό εύ- 

χαρίστησιν ό)ς άν είχε κινήσει μεγάλην νίκην' ή λέ- 

ξις Χ α ρ ίχ ,Ι ΐ ΐα  τήν δποίαν είχε γράψει τή  έφαίνετο 

Οαυμασία, καί κατά τήν ιδέαν τη ; θά ήρμήνευε τά  

ωραιότερα πράγμ.ατα τού κόσμου. Εις αύτήν καί μ.ό- 

νην έσυγκέντρονε πλήθος ιδεών γλυκύτατων, μυστη

ριωδών, θελκτικωτάτων. Δέν ΰπέθετεν ό τι ήτο τό 

όνομ,ά της.

Η το  τό τε  Ιούλιος, καί τής νυκτός δ άήρ έπνεε κα

θαρός καί δροσερός' ή Χαρίκλεια ήνοιξε τό  παράθυ- 

ρον, καί μέ κόμην λυτήν, μέ βραχίονας συνεσταυ- 

ρωμένους, μέ οφθαλμούς λαμ,προύς, έέριψε τά  βλέμ

ματα εί; τήν στενήν αύλήν παρακείμενης οικίας, όπου

8 .
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εύρίσκοντο συσωρευμέναι πολλαί δημόσιοι άμαξαι. 

Είς τήν ύγράν, ψυχράν καί νοσώδη αυτήν αυλήν ούτε 

άκτίς ήλιου είχε πέσει ποτέ, δ ιότι τό  ύψος τής οι

κία; έμπόδιζεν αυτήν.

I I  Χαρίκλεια ήτοιμάζετο νά κλείση τό  παράθυ- 

ρον ότε ένόμισεν ό τι μεταξύ του σκότους τής αυλή; 

είόε σκιάν ανθρώπου βραδέως περιπατοΰντος' ή νέα 

έφοβήθη χωρίς νά έννοή διά τ ί ,  διότι ό θεΐός τη ; δέν 

ή το μακράν' οί ^ογχασμοί του ήκούοντο καί είς τον 

κοιτώνά της. Πλήν τούτου τ ί  έζήτει κλέπτης είς 

τήν αυλήν εκείνην ;

Καί όμως ό άνθρωπος έπεριπάτει' ή Χαρίκλεια 

τον εβλεπεν όπισθεν μια; άμάξη; ά τενίζοντα  τό  πα- 

ράθυρόν της. Μετά μικρόν ήσΟάνθη άναγεννώμενον 

τό  θά^ος της, καί λαβοϋσα λύχνον, έπρότεινεν αυ

τόν εντός του παραθύρου καί ¿φώτισε τήν αύλήν- 

ίδών δ μαρκίων Μωβρύ, δ κουφάλαλος του θεάτρου, 

ό τι άνεκαλύφθη, έγονυπέτησε καί σηκώσας τάς χεί- 

ρα; μετά βαθυτάτου σεβασμού έβλεπε τήν Χαρί- 

κλειαν.

ίκανήν ώραν έμειναν είς τήν θέσιν εκείνην, ή μέν 

Χαρίκλεια κρατούσα είς τό  παράθυρον τόν λύχνον, δ 

δέ μαρκίων γονυπετής. Εάν δ Ρωμαίο; καί ή ίουλιέτ- 
τα , οίτινες άπαξ μόνον συνηντήθησαν είς χορόνπροσ- 

ωπιδοφόρων, έδωκαν πρός άλλήλους υποσχέσεις τάς 

δποίας καί ¿τήρησαν ακριβώς, φαντάσθητε δποΐα ή- 

σαν τά  νεύματα καί τά  βλέμματα δύο δντων, άτινα 

δέν έδύναντο νά έκφράσωσι τά  αυτά πράγματα είμή 

μόνον κατά νοΰν.

Γελοΐον βεβαίως είναι τό  νά προσπαθή τις νά ά- 

ναβή είς τήν κορυφήν άμάξη;' γελοιωδέστερον δέ εάν 

δ άνθρωπος αυτός, φορών κάλτας μ ετα ξω τά ; καί έν

δυμα πολυτελές ζη τε ί νά πηδήση άπό τήν άμαξαν 

είς παράθυρον' άλλ’ όταν τ ις  άγαπα τό  γελοίον εί

ναι τοιούτον ;

Ο ταν δ μαρκίων Μωβρύ άνέβη είς τό  δωμάτιον 

τή ;  Χαρικλείας, έχαιρέτισεν αυτήν μέ ευγένειαν δ- 

ποίαν άπαντώμεν είς τόν Κεραμεικόν. Εάν δέ έδύ- 

νατο νά δμιλήση θά τή  διηγείτο ίσως πώς έλαβε τήν 

προσοχήν τού παιδαγωγού του, καί ήλθε νά διανυ- 

κτερεύση υπό τό  παράθυρόν της, πώς τήν παρηκο- 
λούθησεν έξελθοϋσαν άπό τό  θέατρον, πώς έν βλέμ

μα τη : μετέβαλεν έλόκληρον τόν βίον του, πώς τ έ 

λος πάντων μόνην αυτήν ήγάπα είς τόν κόσμον, καί 

μ.όνην ευτυχίαν έθεώρει τό  νά προσφέρη αυτή τήν 

χεϊρα καί τήν περιουσίαν του ' όλα ταύτα  ήσαν γε- 

γραμμένα είς τά  χείλη του ' άλλ ’ δ άντιχαιρετι- 

σμός τή ;  Χαρικλείας έξήγησεν αΰτώ ό τι ή διήγησίς 

του θά ήτο περιττή, καί ότι ήδιαφόρει νά μάθη πώς 

ήλθεν εκεί αφού άπαξ ήλθε.

0  δέ Κ. Μωβρύ, άν καί έδείχθη τολμηρός ή μάλ

λον αυθάδη; εισχώρησα; κα τ’ αΰτόν τόν τρόπον πρός
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εκείνην τήν δποίαν ήγάπησεν, έλθύνόμως έφέρθη μέ 

μεγίστην σεμνότητα καί ευπρέπειαν. Αφού ¿χαιρέ

τισε τήν Χαρίκλειαν ήπόρει πώς νά ερώτηση αυτήν, 

έάν συγκατετίθετο νά γείνη σύζυγός του ' αύτη δέ 

δέν ένόει τ ί  έσήμαινον τά  νεύματά του. ϊδών επί τής 

τραπέζης τήν σανίδα έφ’ ής ήτο γεγραμμένον τό  ό

νομά της, έλαβε τό  κονδύλιον καί έγραψε πλησίον 
Π έτρος.

—  Τί σημαίνουν αυτά ; άνέκραξέ τ ι ;  βαρεία φω

νή' τ ί  είναι αΰταί αί νυκτεριναί συνεντεύξεις; άπό 

πού ήλθες εδώ, κύριε ; Καί τ ί  ήλθες νά κάμης ;

Ο έρωτήσας ταύτα  ήτον δ γέρων Γιρώ όςτις ήλ- 

Οεν έχων ήθος μαινομένου.

—  ίίραϊον πράγμα ! έξηκολούθησε. Μήν θαρρής 

ό τ ι έκοιμούμην, καί ό τ ι δέν ήκουσα τά  πατήματά 

σου ; Τ ί άνθρωπος είσαι καί έκαντζάρωσες τήν νύ

κ τα  άπό τό  παράθυρον ; Τ ί σκοπόν έχεις ; Νά σπά- 

σης καμμίαν άμαξαν, νά χαλάσης άλλα πράγματα, 

νά άτιμάσης τίμιους άνθρόυπους . . .

Πλήν καί αύτός δέν μέ ακούει, άνεφώνησε μ ετ’ 

ολίγον' δ δέ μαρκίων λαβών μολυβδοκόνδυλον καί 

χαρτίον έγραψε τα ύ τα ' «  Α γαπώ  τήν Κ. Χαρί- 

κλειαν καί θέλω νά τήν νυμφευθώ' έχω εξήντα χ ι

λιάδας φράγκα εισόδημα, ©έλετε νά μέ τήν δώσετε;

Ó δέ Γιρώ άναγνούς ταύ τα  είπε' —  Φαίνεται ό τι 

μόνον οί βωβοί τελειόνουν τάς υποθέσει; τόσον γρή

γορα. Πλήν, κύριε, έπρόσθεσε μετά μικρόν, δέν εί

μαι πατήρ άλλά θείος της. Πρέπει νά ζητήσωμεν 

τήν άδειαν τού πατρός.

©.

Αλλά δέν ήτον εύκολος ή συγκατάθεσις τού πα- 

τρός' όχι ό τι δέν έπεθύμει νά καταστήση τήν θυγα

τέρα του όσον τό  δυνατόν ολιγώτερον δυστυχή, 

άλλά διότι έβλεπε δυσκολίαν σχεδόν ανυπέρβλητον. 

Επρόκειτο νά συζευχθώσι δύο πάσχοντες τήν αυτήν 

τρομεράν άσθένειαν' «ώστε πιθανώτατον ήτο καί τά  

τέκνα νά έλθωσιν επίσης δυστυχή είς τόν κόσμον.

Ó ιππότης, ζώ ν  πάντοτε είς τήν εξοχήν, έπέρα 

τόν βίον του μελαγχολικός καί μεμονωμένος' ή Ιου

λία  είχεν ένταφιασθή, καί τόν τάφον τη ; ¿σκέπαζαν 

ίτέαι. Ενταύθα έρχόμενο; καθ’ έκάστην δ ιππότη; 

έμενε πολλάς ώρας καί έτρεφε τήν-όλόπην του άνα- 

πολών τά  παρελθόντα.

Ενταύθα ήλθε μίαν τώ ν  ημερών καί δ Γιρώ. Τήν 

έπιούσαν τή ; ήμέρας καθ’ ·?,ν είχεν εδρει τόν Πέτρον 

είς τόν θάλαμον τής ανεψιάς του, παραλαβών αυτήν 

ήλθεν είς τήν έξοχήν του, καί άφείς αυτήν έκεΐ με- 

τέβη είς τού ιππότου. Ó Πέτρος, ειδοποιηθείς περί 

τού ταξειδίου τούτου, ΰπεσχέθη νά μείνη πιστός καί 

νά μή παραβή τόν λόγον του. όρφανός ών προ πολ- 

λού καί κύριος τής περιουσίας του, μόνον χρέος έ-

χων ν’  άκούη καί τού κηδεμόνος του τήν γνώμην, 

δέν ¿φοβείτο κανέν έμπόδιον' δ δε Γιρώ, ¿πεθύμει μέν 

νά συνενώση τούς δύο νέους, άλλά δέν συγκατετί

θετο νά έπιτρέψη καί δευτέραν συνέντευξιν άνευ τής 

άδείας τού πατρός καί τού συμβολαιογράφου.

Οτε δ ιππότη; ήκουσε τήν πρότασιν έμεινεν έκ

θαμβος. Ο τε δέ έμαθε καί τά  τού θεάτρου καί τόν 

τρόπον τής προτάσεως είπεν ό τι άδύνατος είναι το ι- 

αύτη μυθιστορία' άλλά πεισθεί; έπί τέλους ό τι έ- 

σπουδαΜλόγει δ Γιρώ άπεκρίθη'

—  ©έλει; λοιπόν νά ένώσωμεν δύο δυστυχή όν

τα  ; Δέν αρκεί ό τι έχομεν είς τήν οίκογένειάν μας 

τήν ταλαίπωρου νέαν τής δποίας είμαι πατήρ, καί 

θέλεις νά διπλασιάσωμεν τήν δυστυχίαν μας ; Είμαι 

λοιπόν καταδικασμένος νά ζήσω  περικυκλωμένος 

άπό άνθρώπους άξιους καταφρονήσεως καί οίκτου ; 

πρέπει νά περάσω τήν ζωήν μου μέ βουβούς, νά γη- 

ράσω μέ βωβούς καί νά μέ θάψουν βωβοί ; Καί τό  

όνομά μου, διά τό δποϊον, δ Θεός τό  ήξεύρει, δέν ύ- 

περηφανεύομαι, τό  δποϊον όμως είναι τού πατρός 

μου, πρέπει νά τό  άφήσω είς δυστυχείς οί δποΐοι 

ούτε νά τό  προφέρουν ήςεύρουν ;

—  Νά τό  προφέρουν βεβαίους όχι, άπεκρίθη δ 

Γιρώ' άλλά νά τό  υπογράψουν μάλιστα.

—  Τί λέγεις ; άνέκραξεν δ ιππότη;' είσαι τρελός.

—  Καθόλου δέν είμαι τρελός, άπεκρίθη δ Γιρώ' 

δ νέος μαρκίων γράφει άξιόλογα καί μέ πολλήν τα 

χύτη τα ' σέ τό  βεβαιόνω έγώ  δ δποΐος έχω είς τό  

Ουλάκιόν μου τήν έγγραφον πρότασίν του.

Είπε καί έδειξεν είς τόν ιππότην τό  χαρτίον έφ’ού 

είχε γράψει δ μαρκίων Μωβρύ τήν λακωνικήν μέν 

άλλά καθαοάν πρότασίν του.

—  Παράδοξον ! άνεφώνησεν δ ιππότη;' άπό πό

τε  οί βωβοί γράφουν ; τ ί  παραμύθια μέ λέγεις ;

—  Από πότε γράφουν καί πώς μανθάνουν δέν ή- 

ξεύρω, άπεκρίθη δ Γιρώ' ήξεύρω μόνον ό τι τήν ¿πή

γα  είς τό  θέατρον διά νά διασκεδάση, καί ό τι εϊδαμεν 

τόν νέον αΰτόν γράφοντα μέ άκραν εύκολίαν είς πλά

κα. Καί έγώ ¿νόμιζα ό τ ι οί βουβοί γεννώνται βωβοί 

διά νά μή λέγουν τίπ ο τε ' άλλά φαίνεται ό τι σήμερον 

έγεινεν άνακάλυψις διά μέσου τής δποίας καί δμιλούν 

καί γίνονται καταληπτοί. Μέ είπαν ό τι ένας άββας, 

τού δποίου ¿λησμόνησα τό  όνομα, έφεύρα τή ν μέθο- 

&>ν αΰτήν. Τό κατ’ ¿μέ ήξεύρει; ό τ ι τά ; πλάκας συν- 

είθισα νά τάς βάλλω είς τ ά  κτίριά μου' οί Παρι

σινοί όμως είναι πονηροί.

—  Καί είναι σπουδαία όσα μέ λέγει; ;

—  Σπουδαιότατα' δ μαρκίων αΰτός είναι πλού

σιος καί εύμορφος καί εΰγενής' σε τό  έγγυώμαι. Εάν 

όεν ύπανδρεύσης τήν Χαρίκλειαν τ ί  θά τή ν κάμης; 

Ναι μέν δέν δμιλεΐ, άλλά μήπως αΰτή πταίη ; Τί 

να γινη λοιπόν ; Δέν πρέπει νά μείνη άνύπανδρος
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διά παντός, ΐδού ένας άνθρωπος δ δποΐος τήν άγαπα. 

Εάν τού τήν δώσης δέν θά τήν βαρυνθή ποτέ διά τό 

φυσικόν της έλάττωμα, διότι καί αύτός έχει τό  ί

διον. Εννοούνται μεταξύ τω ν χωρίς νά έχουν άνάγ- 

κην νά φωνάξουν. Ô μαρκίων ήξεύρει καί νά διαβάζη 

καί νά γράφη' ή Χαρίκλεια θά μάθη καί αΰτή. Εάν 

σ’  έπρότεινε νά ύπανδρεύσης τήν θυγατέρα σου μ.έ τυ

φλόν παραδείγματος χάριν, είχε; δίκαιον νά γελά- 

σης' άλλά σέ προτείνω βωβόν. Βλέπεις ό τι δεκαέξ 

δλοκλήρους χρόνους άν καί είσαι πατήρ τη ; δέν έπα- 

ρηγορήθης ποτέ' πώς λοιπόν θέλεις νά τήν ύπανδρευ- 

θή άνθρωπος τέλειος όπου; ημείς καί νά μήν βαρυνθή;

Ενόσω ώμίλει δ Γιρώ, δ ιππότης έστρεφε τό 

βλέμμα πρός τόν τάφον τή ; συζύγου του, καί έφαί- 

νετο ό τι τήν έσυμβουλεύετο.

—  Νά ήμπορή νά σκέπτεται ή κόρη μου ! είπε 

μετά μακράν σιουπήν' είναι δυνατόν ; Τό συγχωρεΐ 

δ ©εός ;

Εν τώ  μεταξύ τούτου ήλθεν δ έφημέριο; τού χου- 

ρίου.

—  Αγιε έφημέριε, είπεν δ ιππότης, επειδή λαμ

βάνετε ένίοτε έφημερίδας θά έχετε ειδήσεις' ήκού- 

σατε τίπ οτε δι’ ένα ιερέα δ δποΐος δίδει άγωγήν είς 

βωβούς ;

Δυστυχώς όμως δ έφημέριο; ήτον άνθρωπος α

πλούς καί άμαθής καί είχε τάς προλήψεις τή ; έπο- 

χής ¿κείνης.

—  Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη, ποΐον έννοεΐταΓ έκτός 

μόνον άν θέλετε νά δμιλήσετε διά τόν άββάν de Γ 
Épée.

—  Ναι, ναι, άνέκραξεν δ Γ ιρώ ' αΰτό τό  όνομα 

μέ είπαν.

—  Καί τ ί  νομίζετε ; ήρώτησεν δ ιππότης τόν 

ιερέα.

—  Δέν ήμπορώ ν’  άποκριθώ άκριβώς διότι κ’ έγώ  

δέν είμαι πεπεισμένος' άλλά, κατά τάς πληροφορία; 

τάς δποίας έχω, νομίζω ό τι δ αίδεσιμώτατος αΰτός 

de l’Epée, δ δποΐος φαίνεται καλός καί σεβάσμιος 

άνθρωπος, δέν ¿πέτυχε.

—  Τ ί έννοεϊτε ; είπεν δ Γιρώ.

—  Εννοώ ό τι πολλάκις καί οί καλήτεροι σκοποί 

άποτυγχάνουν. Είναι άναμφίβολον, καθόσον έμαθα, 

ό τι πολλαί προσπάθεια: κατεβλήθησαν' νομίζω όμως 

ό τι τό  νά διαβάζουν οί βωβοί είναι παραμύθι.

—  Πώς είναι παραμύθι, άνέκραξεν δ Γιρώ, άφού 

τό  είδα μέ τά  ’ μάτια μου!

—  Δέν έναντιόνομαι, άπεκρίθη δ έφημέριος" άν

θρωποι όμως σοφοί καί διακεκριμένοι, καί μάλιστα 

καθηγηταί τού πανεπιστημίου, μέ ¿βεβαίωσαν ό τι τό 

πράγμα είναι άδύνατον.

—  ό , τ ι  βλέπω δέν είναι άδύνατον, ύπέλαβεν δ 

άγαθός Γ  ιρώ. Εταξείδευσα εκατόν μίλια διά νά έλθω
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νά δε ίξω  εις τον ιππότην τούτο το  έγγραφον. Τό 

πράγμα είναι καθαρόν όσον καί ό ήλιος.

Καί έδειξε τή ν σημείωσιν τού Πέτρου εις τον εφη

μέριον' ούτο; δε άπορήσας καί προσβληθείς συγχρό

νως παρετήρησε τό  έγγραφον, τό  άνέγνωσε πολλά- 

κις καί τό  άπέδωκεν άγνοών τ ί  νά είπη.

Ó δε ιππότης έπεριπάτει σιωπηλός, καί οί δι

σταγμοί του αντί νά μ.ετριασθώσιν ηϋξανον.

—  Εάν 5 Γιρώ, έλεγε καθ’ εαυτόν, έχη δίκαιον, 

εγώ  δε δεν συγκατανεύσω, θά πράξο> σχεδόν κακούρ

γημα. ίδού παρουσιάζεται χειρ ζητούσα νά καθο

δήγηση εις τ ά  σκότη, είς τ ά  όποια πλανάται, την 

νέαν την όποιαν εγώ  έφερα είς τον κόσμον' ναί μέν 

ή χείρ αύτή δεν θά την εύγάλη από τά  σκότη, αλλά 

τουλάχιστον θά τη ν βοηθήση είς τό  νά νομίζνι ότι 

είναι ευτυχής. Διά τ ί  νά τήν έμποδίσω ; τ ί  θά έλε- 

γεν άν έζη η μάνα της ;

Καί στρέψας πάλιν τό  βλέμμα πρός τόν τάφον 

τής γυναικός του, έλαβε τόν βραχίονα τού Γιρώ καί 
εΐπεν αϋτ&>-

—  Κάμε Ó,τ ι  θέλεις.

—  Δόξα σοι ό Θεός! άνεφώνησεν ό Γιρώ' υπάγω 

νά σέ τήν φέρω, είναι είς τήν εξοχήν μου.

—  Ο χι! π ο τέ ! άνέκραξεν ό πατήρ. Επιθυμ,ώ νά 

είναι ευτυχής, αλλά νά τήν έξαναϊδώ . . . π ο τέ !

Ο Πέτρος καί ή Χαρίκλεια συνήλθον είς γάμ,ον είς 

Παρισίους' μόνοι δε μάρτυρες ήσαν ό θείος καί ό 

παιδαγωγός, ό τ ε  δέ ό ίερεύς ήρώτησε κατά  τήν τά -  

ξιν τόν Πέτρον όποία ήτο ή θέλησίς του αυτός, δι

δαχθείς προ τής τελετής, ενευσε τήν κεφαλήν' ή δέ 

Χαρίκλεια, μιμούμενη τό  παράδειγμα τού συζύγου 

της, ένευσε καί αυτή τήν έδικήν της.

Μετά τήν τελετήν άνέβησαν είς λαμπρόν όχημα 

τό  όποιον ή Χαρίκλεια παρετήρει μέ παιδικήν πε

ριέργειαν' οΰχ ή ττον δε εμ.εινεν εκστατική καί ότε 

ήλθεν είς τήν οικίαν τού άνδρός της. Τά δωμάτια, οι 

ίπποι, οί υπηρέται, όλα τή  έφαίνοντο θαύμ,ατα.

1'.

Η Χαρίκλεια έγένετο μήτηρ. .Μίαν δέ τω ν  ήμε

ρων ενώ ό πατήρ της έπεριπάτει κατά τήν συνήθειαν 

μελαγχολικός είς τόν κήπόν του, έλαβεν επιστολήν, 

γεγραμμένην από χείρα άγνωστον αύτώ. Η το  δ ετή ς 

θυγατρός του καί περιείχε ταύ τα '

«  Πάτερ μου! όμιλώ όχι μέ τό  στόμα αλλά μέ 

τήν χείρά μου' τά  ταλαίπωρα χείλη μου είναι πάν

το τ ε  κλειστά, καί όμως έμαθα νά όμιλώ. Ó διδά

σκαλός μου μ’ έδίδαξε νά σέ γράψω. Εδυσκολεύθην 

πολύ έως νά μάθω. Πρώτον έδιδάχθην πώς νά όμιλώ 

μέ τά  δάκτυλα, καί έπειτα πώς νά γράφω.

»  Εχω ώραιότατον παιδίον, διά τό  όποιον δέν 

έτολμούσα νά σέ γράψω φοβουμένη μήπως γίνη ώς
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τους γονείς του. Αλλά  δέν κατώρθωσα νά αναβάλω 

περιπλέον τήν εύχαρίστησιν τού νά γράψω, άν καί 

ό σύζυγός μου καί εγώ εϊμεθα ανήσυχοι μή δυ- 

νάμενοι νά άκούσωμεν. Ναί μέν ή τροφός ακούει, 

αλλά φοβούμεθα μήν άπατάται. Διά τούτο περιμέ- 

νομεν άνυ-ομόνως νά Εδώμεν νά κινήσνί,ρά χείλη του. 

Ηρωτήσαμεν τούς ιατρούς έάν είναι δυνατόν νά όμι- 

λή παιδίον δύο άλαλων, καί μας άπεκρίθησαν κατα- 

φατικώς' αλλά δέν τό  πιστεύομεν άκόμη.

»  Φαντασθήτε μέ ποιον φόβον βλέπομεν προ πολ- 

λού τό  ταλαίπο>ρον τούτο παιδίον, καί πώς εΐμεθα 

ανήσυχοι όταν τό  βλέποιμεν μέν ό τι ανοίγει τ ά  χείλη 

του όέν ήξεύρομεν όμως καί άν έκβάλη φωνήν. Βε- 

βαιωθήτε ό τι συλλογίζομαι άδιακόπως τήν μητέρα 

μ.ου, ή όποία θά ήτον ανήσυχος δι’ εμέ όσον κ’ εγώ 

διά τό  τέκνον μ.ου.

» Εάν μέ αγαπάτε, πάτερ μου, ελπίζω  ό τι θά 

έλθετε νά μέ ίδήτε' καί θά χαρή καί θά σάς είναι 

ευγνώμων ή εϋσεβάστως υπογραφομένη κόρη σας

»  Χ Α Ρ ΙΚ Λ Ε ΙΑ . »
Μ ετά τήν άνάγνωσιν τής επιστολής ταύτης ό ιπ

πότης έμεινεν εκστατικός' τώ  όντι, έλεγε καθ’ εαυ

τόν, τής Χαρικλείας είναι τούτο τό  γράμ-μα! Πρέ

πει νά ακούσω τήν πρόοκλησίν της καί νά υπάγω νά 

άνανεόισω τήν πληγήν μου ;

—  Πρέπει νά υπάγης, άπεκρίθη ό Γιρώ ότε έζή- 

τησε τήν γνώμην του ό ιππότης. Θέλεις νά εγκατά

λειψής τό  αίμά σου; Δέν σέ αρκεί ό έλεγχος τής 

συνειδήσεως ό τι άφήκες τήν γυναίκα σου είς τόν χο

ρόν καί έφυγες; Ερχομαι καί εγώ μ.αζή σου, άν καί 

λυπούμαι ό τι δέν έπροσκάλεσε καί έμ.έ, ό όποιος τήν 

ήνοιξα πάντοτε τήν θύραν μ.ου χωρίς νά τήν κρούση.

Η Χαρίκλεια καί ό Πέτρος έκάθηντο είς ώραΐον 

καί κατάκοσμ.ον δωμ.άτιον ό τε  είσήλθον ό πατήρ καί 

ό θεΐός της. Είς τράπεζαν ήσαν ζωγραφίαι, βιβλία καί 

άλλα σχέδια. Καί ό μ.έν σύζυγος άνεγίνωσκεν, εκείνη 

δέ έκέντει καί τό  παιδίον έπαιζεν επί τού τάπητος.

Ö μαρκίων ίδών αυτούς έσηκώθη, ή δέ Χαρίκλεια 

έτρεξε πρός τόν πατέρα της όςτις ήσπάσθη αυτήν 

περιπαθώς καί δακρύων. Αλλ ’ ότε είδε τό  παιδίον 

ένόμισεν ό τι καί αυτό ήτο κωφάλαλον καί άνέφριξε.

—  Καί άλλος βωβός! άνέκραξεν.

Η  Χαρίκλεια δέν ήκουσε μέν άλλ’ έμάντευσε τόν 

πατέρα της' καί άνασηκώσασα τό ν  υίόν της, έβαλε 

τόν δάκτυλόν της είς τά  μικρά του χείλη καί έτριψεν 

αυτά παρακινούσα αύτό νά όμ.ιλήση' καί τό  παιδίον 

άνοιξαν τό  στόμα, έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας τάς 

οποίας είχε μάθει"

—  Κ αλ ’ ημέρα, παπά!

—  Βλέπεις είπεν ό Γιρώ ό τι ό Θεός τά  συγχωρεΐ 

όλα, καί πάντοτε ;
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ΥΠ Ο Μ ΝΗ Μ ΑΤΩ Ν  ΑλΈΚΑΟΤΩΝ.
(Συνέχ. Ίοε φυλλάδ. 290.)

—οοο--

«Ε π ί τής δευτέρας περιόδου δέν φαίνονται είς τά  

σχολεία είμή παιδάρια' διότι τό τε  ή συνεύρεσις τώ ν 

ανθρώπων, οιτινες ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι τόν 

καιρόν των, ητο κατέναντι τού εχθρού.

* Αλλ’  ή τελευταία πάροδος πρός τήν ειρήνην καί 

τόν διοργανισμόν, παρέχει πλήθος εφήβων, καί τώρα 

ούτοι είναι πολΐται πάντων τώ ν  επιτηδευμάτων, οΐ- 

τινες όταν ή πατρίς τω ν  συγκαταταχθή μεταξύ τών 

αύτονομουμένων εθνών, θέλουν ώ στε νά έμ.πορούν νά 

παραβάλλονται όχι άναρμόστως μετά τώ ν έκπεπο- 

λιτευμένων άνθρώπων.

»Εάν τις ζητήσητέλος πάντων τήν ύπάρχουσαν α

ναλογίαν μ-εταξύ τώ ν σχολείων τής νέας μεθόδου καί 

τώ ν τής παλαιάς, καθώς καί τό  πλήθος τώ ν  μαθη

τώ ν  έκατέρων, ευρίσκει'

»  αον. Οτι κατά  τήν υπέρ τάς τρεις εκατονταετη

ρίδας δυναστείαν τής όθωμ.ανικής Πόρτας δέν έφάνη 

συστημ-ένον είς τάς άνωτέρω είρημένας 1 7 νήσους 

είμή 1ν μόνον Αλληλοδιδακτικόν σχολέϊον, καί τό 

σχολεΐον τούτο ήτο πρός τ ο ΐ ;  άλλοις βέβαιον προμή- 

νυμα, καρπός πρώϊμος τής έπαναστάσεως.

»β ον. ό τ ι  επί τώ ν πολυταράχων επτά τής έπανα

στάσεως χρόνων, οί άντιπρόσωποι τού έθνους, μ’ όλας 

τάς χαλεπάς περιστάσεις είς τά ; οποίας εόρίσκοντο, 

μή παραβλέποντε; τήν δημόσιον έκπαίδευσιν, είχον 

παραδεχθή διά θεμελιώδους νόμου τήν Λαγκαστρικήν 

μέθοδον' ό τι επομένως 1 4 σχολεία συστηθέντα έξ έ- 

κείνης τής εποχής ήσαν Αλληλοδιδακτικά καί έφοι- 

τώ ντο  αυτά καθ’ έαυτά άπό πλείονας τώ ν  2[ »  τώ ν 

μαθητών τώ ν  άνηκόντων είς τ ά  σχολεία τής έπανα 

στάσεως.

» γ ον. Ο τι 9 έκ τώ ν σχολείων τής τρίτης περιόδου, 

ήγουν όχι πλέον τό  * [ *  μόνον, καθόις επί τής δευ

τέρας, άλλά τά  3[ ί  ησαν Αλληλοδιδακτικά, καί 

συνίσταντο πάντοτε αυτομάτως, έκτος τού τώ ν  όρ- 

φανών τού παρά τ°ύ  Κυβερνήτου έμπιστευθέντος είς 

τόν Κλεόβουλον' ό τ ι κα τά  τήν περίοδον ταύτην τά  

τής Αλληλοδιδακτική; Μεθόδου σχολεία δέν έφοι- 

τώ ντο  πλέον, καθώς έπί τής δευτέρας, άπό μόνον 

τά  2¡5 , άλλ’ άπό πλείονας ή τά  3[5 τώ ν  μαθητών, 

ό τι αύτά ούδέ παρεΐχον πλέον, κατά  μέσον όρον, ώς 

έπί τή ; δευτέρας έκαστον άνά 40 μόνον, άλλ’ άνά 

4 ο  μαθητάς' καί ό τι τά  τής παλαιάς μεθόδου σχο

λεία, τά  όποια έπί τής δευτέρας, παρεΐχον, κατά 

μέσον όρον, \ 9 μαθητάς έκαστον, δέν παρεΐχον πλέον 
κατά  ταύτην είμή 1 8 έκαστον.

»Σημειωτέονδέ ότι οί 287 μ.αθηταί οί άποκτηθέν- 

τες κατά τήν τρίτην περίοδον άπό τά  τώ ν  δύο προη

γουμένων σχολεία εόρίσκοντο διηθημένοι μεταξύ τώ ν 

τή ; νέας καί τώ ν  τής παλαιάς μεθόδου, καθώς ησαν 

καί είς τά  σχολεία τά  είς αυτήν ίδιάζοντα, τώ ν  άλ

λων μαθητών άνηκόντων είς τή ν τρ ίτην ταύτην πε

ρίοδον, τού τέστι κατά πρόοδον αύξουσαν διά τά  τής 

Αλληλοδιδακτικής, καί μειουμένην διά τή ; παλαιάς 

Λεθόδου.

» Ούτως οί Ελληνες δεδουλωμ-ένοι, προσδιωρισμ.ένοι 

άπό τόν δεσπότην τω ν  νά ζώσιν είς τήν άμαθίαν,τήν 

όιατηρήτριαν τή ; δουλείας, άπεγυμνώθησαν άπό 

παντός μ.έσου τώ ν πρός τήν παιδείαν.

»Ερχονται μ ε τ ’ ολίγον νά συντρίψοισι τά  δεσμ.ά 

τω ν ' καί τό  πρώτον δείγμα, τό  όποιον δίδουν τής 

έγγιζούση; άναγεννήσεώς τω ν , είναι ό τι δανείζονται 

παρά τής έκπεπολιτευμένης Ευρώπης τήν Αλληλοδι

δακτικήν Μέθοδον, καί ϊ ι  σχολεΐον τής Ναυτιλίας, 

όπου συνέρχονται παλαιοί πλοίαρχοι καί νέοι ναύ- 

τα ι, οΐτινες θέλουν νά γένωσιν έπιστήμονες τώ ν  θα

λασσίων διά νά έλευθερώσωσι τήν πατρίδα.

»Παρευθύς λοιπόν ή φωνή τής έλευθερίας άκούεται' 

καί έξαίφνης, ένώ ή έπανάστασις γεννά ώδινηρώς τήν 

ανεξαρτησίαν, ή Αλληλοδιδακτική μέθοδο; παραδέ

χετα ι άπό τό  Πολιτικόν Σύνταγμα. Τά  σχολεία καί 

οί μαθηταί πενταπλασιάζοντας ή άνατροφή γίνεται 

σχεδόν δημώδης είς πράγματα σπανίως διδασκόμε

να πρότερον, καί ή Παλαιά Ελληνική γλώσσα καί 

ίστορία, αΐτινες άναμιμνήσκουσαι είς τούς Ελληνα; 

ποιοι υπήρξαν οί προπάτορέ; τω ν , τούς δείχνουν τ ί  

πρέπει νά έπιμεληθώσι νά γένωσι, καί ποια θέλουν 

γένει τ ά  τέκνα τοιν μ.έ καλήν Κυβέρνησιν, ή παλαιά, 

λέγω, Ελληνική Γλώσσα καί ίστορία διπλασιάζον

τα ι άναλόγως κατά τήν διδασκαλίαν των.

»Υστερον δέ, κατά τούς τρεις καί ήμισυν πρώτου; 

μ.ήνας τής έποχής, κατά  τήν όποιαν βλέπομεν τήν 

ομοφωνίαν, τά  προτερήματα καί τήν καλοκάγαθίαν 

νά υποστηρίζονται έπί τή ; Προσωρινή; Κυβερνήσει·); 

τή ; Πολιτείας, ή νέα μέθοδος διπλασιάζει τάς προό

δους της ώς πρός τήν παλαιάν' ό αριθμός τώ ν  σχο

λείων άναβαίνει πλέον ή είς τό  δεκαπλάσιον, παρ 

όσον ήσαν έπί τώ ν  ήμερών τής δουλείας. Η  σφαίρα 

τή ; άνατροφής μεγαλούται έξαπλονωμένων τώ ν  ζω - 

σών ξένων γλωσσών καί διά τή ; εισαγωγή; τής Α γ 

γλικής' ή Γεωγραφία καί Αριθμητική, πραγμ.ατικαί 

άμ.φότεραι όδηγήτριαι τού  έμ.πόρου, ή μέν είναι άλ- 

φάβητον τώ ν  άκριβών έπιστημών, αΐτινες μετά τού 

έμπορίου είναι πρός τά  έθνη ευγονοι πηγαί δόξης καί 

εύδαιμ,ονίας, ή Αριθμητική γενικεύει τήν διδασκαλίαν 

της, ή δέ Γεωγραφία διπλασιάζει τήν άναλογίαν τή ; 

ίδικής της. Οί δέ έφηβοι καταλαμβάνοντες ποία; 

μεταβολάς έχουν νά παράξωσιν αί μαθήσεις αύτα1



τώρα, οτε έκ δούλων άνέλαβον αξιοπρέπειαν πολι

τώ ν, τρέχουν εις τ ά  σχολεία διά νά λάβωσι κοσμίως 

μετά τώ ν  νεωτέρων τήν παιδείαν, τ ι ς  οποία; είναι 

ενδεείς.

»Τ ί  νά είπη τις τώρα  περί τώ ν  ανθρώπων εκείνων, 

ο'ίτινες έφάνησαν ό τι λυπούνται διά τήν Ελλάδα, 

καί ¿τόλμησαν νά υπεραίρωσι τον πολιτισμόν, τόν 

όποιον έμελλε νά λάβη υποκάτω εις τόν Σουλτάνον, 

καί από τον όποιον ήθελε τήν στερήσει ή θέσις, εις 

τήν όποιαν είχε βαλθή ;

»Εάν δπήρχον ακόμη έξ εκείνων τώ ν  άλλων αν

θρώπων, οίτινές ποτε άπεπλάνησαν, έτάραξαν καί ή- 

πάτησαν τόν λαόν' εάν αί πολιτικαί αύται υδραι ήλ- 

πιζον νά γοητεύσωσιν εκ νέου τά  ομματα του λαού 

τούτου τόν όποΧον πάλαι έθυσίασαν, διά νά τόν κα- 

ταφάγωσι πάλιν, πρέπει ν’  άφήσωσι τέλος πάντων 

τήν ελπίδα ταύτην. I I  σπουδή, τήν όποιαν ό λαός 

πάσης ηλικίας καί πάσης καταστάσεως καταβάλλει 

εις τό  νά διδάσκεται, ανακαλύπτει συνάμα τό  φιλήσυ- 

χον, τό  ασφαλές, τό  αδταρκες καί τήν όμαλότητά του.

»Ϋπό άπειρους επόψεις έμπορεί ό παρατηρητής νά 

Οεωρήστι τήν αυτόματον σύστασιν καί τό  πλήθος τών 

σχολείων, καί τόν αριθμόν τώ ν  εί; αυτά φοιτώντων 

μαθητών' αλλά περί τού των άφίνω εις ένα έκαστον 

τήν φροντίδα του νά έςετάσνι. Είναι ήδύ τό  νά τέρπη 

τις, ερευνών τόσον ευτυχή προμηνύματα, τό  πνεύμά 

του, άποκαμοιμένον άπό τό  άδιάκοπον θέαμα τώ ν 

από πολλού καί πρό όλίγου άκόμη δλονέν αΰξανο- 
μένων δυστυχημάτων.

»λ λ λ ’  ομ.ως επανέρχομαι πάλιν μεθ’ ηδονής εις τά  

περί του πλήθους τώ ν  σχολείων καί τώ ν  εις αυτά 

φοιτώντων μαθητών. Εκ τούτων νομ ίζω  δ τι δύνα- 

τα ί τις νά κρίνγ] περί τώ ν  έν τή  Ελλάδι προόδων του 

πολιτισμού. Νομίζω δ τ ι  τό  πολιτικόν τούτο βαθμό- 

μετρον αρμόζει καλήτερα εις τά  ήθη μας, καί θέλει 

χορηγήσει διδόμενα ακριβέστερα παρά £ν άλλο νεω- 

στί προτεθειμένον επί τόν αυτόν σκοπόν, καί τό  ό

ποιον ήθελε συνίστασθαι εις τό  πλήθος τώ ν διά τους 

πειρατάς προσδιωρισμένων άγχονείω ν............

»Α λ λ ’ αί νήσοι, θέλει είπεΧ τις, επί τώ ν  δποίων 

θεμελιόνεις τ ά  γενικά συμπεράσματα, έςεπορθήθησαν 

όλιγώτερον ή τά  περισσότερα τής λοιπή; Ελλάδος 

μ.έρη· αύταί έκαμαν διά την μάθησιν ο,τι υπήρξεν α

δύνατον εις πολλά άλλα μέρη’ ή έναρξις προσέτι του 

οργανισμού τής άρχοειδοϋς μαθήσεως, τήν όποιαν έ

χουν, λείπει πολύ του νά άρκέσνι μάλιστα εις αύτάς' 

έχρειάζοντο σχολεία άσυγκρίτως τελειότερα, τ ά  ό- 

ποία ήθελον απαιτεί μεγάλα; δαπάνα;. Τοιαύτην 

άρα καλήν ανατροφήν, εκ τής όποιας μέλλουν νά 

προκύψωσι τόσον ευτυχή αποτελέσματα, καί τήν ό

ποιαν οί Ελληνες φαίνονται δ τι υπερεπιθυμούν, θέ 

λαυν δυνηθή νά τήν ευρωσιν ;
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» 0  περί τής κοινής έκπαιδεύσεως φροντίςτοΰ Κυ

βερνήτου άπεδείχθη έξ ών μέχρι τοΰδε έπραξε. Λ ευ 

λείπεται λοιπόν πλέον άλλο παρά νά μάθωμεν, έάν 

θέλει έχη τά  άπαραίτητα χρηματικά μέσα προς τόν 

οργανισμόν εκείνης, ή τι; ήθελεν άρκεΧ εί; τάς χρεία; 

τώ ν Ελλήνων, ήθελεν είναι αξία τής πρόρδοκίας τω ν, 

ώ στε νά φέρη εις τ ά ;  διανοητικά; αυτών δυνάμεις 

ολους τούς όποιους επαγγέλλονται καρπούς.

»Θέλω άποκριθή'

»Τώρα, ό τε  αί Κυβερνήσεις αποδίδουν τά  όφειλό- 

μενα πρός σωτηρίαν τής Ελλάδος, ο ί λαοί, ο'ίτινες 

άπό τής έξαναστάσεως τοΰ ήρωΐκοΰ τούτου έθνους 

έκαμον άκαταπαύστως τόσον ένθέρμους εύχάς καί 

τόσον μεγάλα; θυσίας υπέρ τή ;  ελευθερίας του, οί 

λαοί, λέγω , διά νά μή μείνη ατελές τό  εργον τω ν, 

θέλουν ευκολύνει εις τόν Κυβερνήτην τήν ανατροφήν 

τού υπ’ αυτού έννοουμένου λαού. Θέλουν δυνηθή μ.έ 

νέας ελευθεριότητας νά βοηθήσωσι τούς πολίτας τή ; 

κλασική; γής, ώστε, στηριζόμενοι εις τάς έπιστή- 

μας, τώ ν  οποίων τά  στοιχεία χρεωστούμεν πρός τούς 

προγόνους τω ν , νά φθάσωσιν εις τήν στάθμην τοΰ  

πολιτισμ.οϋ, ο στις μόνος δύναται νά τελειοποιήσει 

καί βεβαιώση, τήν άναγέννησιν τής πατρίδος των. »  

Λλλ’  έπανέλθωμεν εις τό  άγρικήπιον του Κυβερ

νήτου. Ν . Δ.

Δ Ω Ρ Α .
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Επιφανής τ ις  σοφός τώ ν έν τή  δυτική Ευρώπη, 

καταγινόμενος εις τ ά  τής έλληνικής φιλολογίας, έ - 

ζήτησε παρ’  ήμών στατιστικά*: τινας ειδήσεις περί 

Π ατάώρας. Επειδή δέ υποθέτομεν δ τι δέν είναι αύ- 

τα ι πάντη αδιάφοροι καί εις τήν περιέργειαν τοΰ ανα

γνώστου, καταχωρίζομεν ενταύθα τάς γενικωτέρας, 

παραιτούντες πολλάς διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις.

Οί άπό τής I Απριλίου 1850 μέχρι τής 31 Μαρ

τίου 1862 έκδοθέντες δώδεκα τόμοι, σύγκεινται έκ 

1190 τυπογραφικών φύλλων, ών έκαστον διά τή ν 

πεπυκνωμένην στοιχειοθεσίαν καί τό  σχήμα περιέχει 

ϋλην ενός καί ήμίσεως τούλάχιστον φύλλου έκ τώ ν 

εις 80ν συνήθων.

Τά αντικείμενα περί ών διέλαβον ταΰτα  άνάγονται 

έν γένει εις δώδεκα τίτλους, ϊδού δέ πόσα φύλλα ά- 

φιερώθησαν εις έκαστον αυτών'
Φύλλα τυπογραφικά.

Ιστορικά. 235

Διηγήματα ιστορικά. 1 96

Διηγήματα. 180

Φιλολογικά καί βιβλιογραφικά. 134

Περιηγήσεις, περιγραφαί τόπων, ηθών 

- καί έθίμων. 77

Κοινωνικά.

Βιογραφίαι.

Αρχαιολογικά.

Διάφορα.
Επιστημονικά καί τεχνικά.

Φυσικά, βοτανικά, ζωολ.ογία κλ.

Ποίησις καί δράματα.
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Εκ τώ ν πρωτίστων λοιπόν άντικειμένων εις ά έν- 

ησχο λήθη έπί δωδεκαετίαν ή Π  α τό  ώρα είναι τά  

ιστορικά καί τά  φιλολογικά, υστέρα δέ ή ποίησις καί 

τά  δράματα. Σημειωτέον δμως δ τ ι δλας τάς περί 

ποιητικών συγγραμμάτων έπικρίσεις έτάξαμεν εις 

τό  φιλολογικόν καί βιβλιογραφικόν μέρος.

Επειδή τά  δημοσιευθέντα δέν φέρουσι πάντα υπο

γραφήν, δέν είναι γνωστός καί πάντων τώ ν  συγγρα

φέων ό άριθμός' οί γνωστο ί δε είναι I I 4. Εκ τού

τω ν  σημειούμεν ένταύθα ¿λίγους, ήτοι τούς καθηγη

τής τού Πανεπιστημίου Ραγκαβήν, Κ. Παπαρρηγό- 

πουλον, ΓΙ. Παπαρρηγόπουλον, Μαυροκορδάτον, Κον- 

τογόνην, Σούτσον, Καλλιγαν, Αργυρόπουλον, Κου- 

μανούδην, Πάλλην, Φρεαρίτην, Στρούμπον, Ποτλήν, 

όρφανίδην, Λάνδερερ, Βερναρδάκην καί Μαυροφρίδην' 

τούς καθηγητής Γυμνασίων Γ. Γεννάδιον Γ. Παπαδό- 

πουλον, Ν. Πετρήν, Καρασούσαν καί Α. Σακελά- 

ριον' τούς διευθυντάς δημοσίων καταστημάτων Σκ. 

Βυζάντιον, Καυτανζόγλουν, Χαιρετην καί ΠρώΧον, 

τούς πάλαι ή καί νύν δημοσίους υπαλλήλους Δόσιον, 

Δεκιγάλλαν, Τερτσέτην καί Α. Βλάχον' τούς συν- 

ταγματάρχα ; Μ. Σοφιανόν, Επαμεινώνδαν Βασιλείου 

καί τόν καταλυματίαν Ζαλακώσταν' τού ; δικηγό

ρους Σαρίπολον καί Κωστήν, κλ. κλ. Εκ τώ ν  έκτος 

δε τής έλευθέρα; Ελλάδος, τώ ν  όποιων ό άριθμός 

δέν είναι μικρός, άναφέρορ.εν τούς έςής' Μουστοξύ- 

δην τόν πάνυ, Φιληταν, Βράίλαν, Ζαμπέλιον, Πα- 

σπάτην, Καρούσον, Νερούτσον, Π. Λάμπρον, Αραβαν- 

τινόν, Καλλίφρονα, Γ . Αριστείδην, Πανταζίδην, Ταν- 

ταλϊδην, Θερειανόν, Χ ιώ την, Παρμενίδην, τήν πριγ- 

κήπισσαν Μασάλσκη, τήν Αγγελικήν Βαρθολομαίου 

Πάλλη, κλ. κλ.

Οί πλέον τώ ν άλλων γράψαντες είναι κατά  τά ξιν  

οί εξής' Φρεαρί-ης, Ραγκαβής, Κ. Παπαρρηγόπου- 

λς,ς, Καλλιγας, Ζαυ.πέλιος, Βράϊλας, Πασπάτης, Φι- 

λητας, Νερούτσος, Δεκιγάλλας, Πάλλης, Βερναρδά- 

κης, Καρούσος καί Μαυροφρίδης.

0  πρώτος ένησχολήθη εις ιστορικά, περιγραφικά 

καί εΐ; ζη τήματα  άφορώντα την δημόσιον παιδείαν' 

ό δεύτερος εί; κριτικά; έπιστασίας, αρχαιολογικά, 

ποίησιν, ιστορικά διηγήματα, ζη τή μ α τα  περί παι

δείας καί άλλα' ό τρίτος εί; μ ελέτα ; ιστορικά;, βιο- 

γραφικάς καί εις κριτικά; επιστασία;' ό τέταρτος εί;

ζη τήματα  ιστορικά, κοινωνικά, φιλολογικά καί εί; 

διηγήματα' ό πέμπτος εις ιστορίαν καί φιλολογίαν' ό 

έκτος εις φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά καί ιστορικά' ό 

έβδομος εις ιστορικά καί φιλολογικά' ό όγδοος εις 

άρχαιολογικά καί φιλολογικά' ό εννατος εις τήν α 

σιατικήν φιλολογίαν καί τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν' 

ό δέκατος εις παντοΧα άντικείμενα' ό δέκατος πρώ

τος εί; ιστορικά' ό δέκατος δεύτερος καί δέκατος 

τρ ίτος εί; φιλολογικά καί ιστορικά καί ό δέκατος 

τέταρτος εις τήν άρχαίαν ιστορίαν.

Εικόνας δέ, τάς μέν άγορασθείσας έν Γαλλία, 

Αγγλ ία  καί Ιταλία , τάς πλείονας δέ φιλοτεχνηθεί- 

σας ένταύθα δι’  άδροτέρας μ.έν δαπάνης, αλλά χάριν 

προαγωγής τής έγχωρίου τέχνης, υπό τώ ν  έμπειρο- 

τέρων ξυλογράφων Σκιαδοπούλου, Ρομπέρ, Λαμπρά- 

κη καί Πλατύ, έδημοσίευσεν ή Π ανδώρα  718, πρό; 

ταύταις δέ καί διαφόρους πίνακας.

Κ α τά  τά  πρώτα δύο έτη τήν έπιστασίαν τής τυ - 

πώσεως είχεν ό Κ. X . Δούκας, κατά  δέ τά  λοιπά 

δέκα ό Κ . Λάζαρος Βιλαρας έκ τώ ν  έπιτηδειοτέρων 

τυπογράφων τώ ν  Αθηνών.

Συνεισέφεραν άρα τόν διανοητικόν αυτών έρανον 

διά τή ς Π ανδώ ρας  έπ’ άγαθώ τού έθνους οί πλείους 

τώ ν  έγκριτοτέρων λογιών τή ; έλευθέρας καί δούλης 

Ελλάδος. Οπως δέ καρποφορήση εύδοκιμώτερον καί 

ταχύτερον ό σπόρος έγένετο φροντίς, κατά μίμησιν 

τώ ν  ένομαστοτέρων περιοδικών τή ;  σοφής Ευρώπης, 

καί αυτών έ τ ι τώ ν περί τήν θρησκείαν άσχολουμέ- 

νων, νά έγκαταμιγνύεται τό  τερπνόν τώ  χρησίμω' 

διότι, ώς έλεγε καί τ ι ;  τώ ν άρχαίων σοφών, «  πολύ 

γ ε  τό  χρήσιμον ώφελιμώτερον, δσου μετά τού τερ

πνού γίγνετα ι. »  Αλλά καί ό πολύς τού χριστιανι

σμού συγγραφεύς, ό Μ έγα; Βασίλειος, έπικυρών ταύ- 

τα  έδογμάτιζεν δτι, « οί σοφοί ιατροί τώ ν  φαρμάκιον 

τά  αυστηρότερα πίνειν διδόντε; τοΧ; κακοσίτοις μέ- 

λ ιτ ι  πολλάκις τήν κύλικα περιχρίουσι.»

Κ α τά  τά  πρώτα πέντε έτη διευθυντής τής Π α ν

δώρας δπήρξεν ó A. Ρ. Ραγκαβής, κατά δέ τά  μετά 

ταύ τα  επτά ό Ν. Δραγούμ-ής.
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(1) Du droit ¡niernalional concernant les grands cours 
d'eau par E  lienne C aralh é o d  ori. Berlin, 1861.

(2 ) Μελέτα·, περί φυλακών, ϋπό Κ. Ν. Κ ω  σ τ  ή. Έν 
ΆΟήναις 1862.

(3 ) Περί ποινικών σωφρονιστηρίων καί τών συστημά
των τούτων, ϋπό Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο  5 Κ. Μ ε τα ξ ί .  (Έ ν έ -  

πιφυλ. Α Ιώ ν ο ς .)

"Α ρμ ες  δέ γ ’  έσσόρεθα ποΛΛω χάρρονες.

Τήν γλυκεράν ταύτην έπιφώσκουσαν αυγήν τών
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μεθ’ ήμά; κρειττόνων νέων ασμένως χαιρετώμεν' 

εις αυτούς άνέθετο ή Θεία Πρόνοια, ώς ήμΐν δοκεΐ, 

τήν οικοδόμησιν του οίκου τής Σοφίας, έφ’  ώ  ουδέ 

παυσόμεθα προκαλούντες αύτούς εις τόν άγώνα τόν 

καλόν, άθλήσαντα; δέ τοΐς θαλερωτάτοις αύτούς 
στεφανώσομεν στεφάνοις.

Τό πρώτον τώ ν  πονημάτων έξεπόνησε νέος Ελ- 

λην, εις τόν διπλωματικόν ενωρίς προσαρτηθείς κλά- 

δον υπό τή ς  Τουρκίας, ήτις δμολογητέον ότι, ¿ξυ- 

δερκεστέρα τής ήμετέρας Κυβερνήσεως, τήν ικανό

τη τα  πανταχού Θηρεύει, καί τους επ’ αύτή διχκοι- 

νομένους εύφυεστάτους νέους τώ ν χριστιανών υπη

κόων της προάγει, ενώ δυστυχώς ή ήμετέρα εγχώ 

ριος διπλωματία έν παντί άλλω  ή τοΐς λόγοις ά- 

σχολεΤται. Ταύτα δέ λέγοντες σκοπούμεν τώ ν  τής 

ελεύθερα; Ελλάδος διπλωματικών υπαλλήλων τόν 

ζήλον νά κεντήσωμεν, ΐνα δικαιώσωσιν, αν δυνηθώσι, 

τήν πρός αύτούς τής Κυβερνήσεως ήμ.ών εύνοιαν.

Ο Κ. Στέφανος Καραθεωδωρή; συνέγραψε γαλλι

στί τό  περί τώ ν  ρεόντων ύδάτων εργον αυτού, καί 

καλώς εποαξε' τό  μ.έν, διότι ουτω κατέστησε γνω 

στόν τοΐς ξένοις Εργον Ελληνικόν, τό  δέ, διότι καί 

παρ’ άλλοι; εθνεσιν εϊθισται γαλλ ισ τί συγγράφειν τά  

περί τού δημοσίου έξωτερικοϋ δικαίου' ούτως δ Κλύ- 

βερος, Μάρτενς, Ούίτοιν καί άλλοι Επραξαν.

II  μονογραφία αΰτη προικίζει τήν έπιστήμην ή- 

τις άληθώς έστερεΐτο βιβλίου τοιούτου' πώς γάρ 

ou ; άφού σινικόν ύψούτο τείχος παρά τάς έκβολάς 

παντός ποταμού, καί γενικώς άπηγορεύετο τοϊς ξέ- 

νοις δ δι’  αύτών πλους. Τ ί δέ παράδοξον ήμΐν δοκεΐ; 

άφού καί τής ανοικτής θαλάσσης ήξίουν κυριεύειν έ

θνη τινα , τής θαλάσσης, ής τό  προσκλύζον κύμα 

τήν τού διερχομένου πλοίου ρηγμίνα καλύπτει, καί 

παν ίχνος εξαλείφει ; (α). Κ α ί έγένοντο μέν καί 

πρότερον υποχωρήσεις τινές, άλλά τής περί περίκλει

σ τω ν ύδάτοίν αρχής έπικρατούσης αί υποχωρήσεις 

ώμοίαζον χάριτι, ή δ’ άπαγόρευσις έπεκράτει. Καί 

όμως, τις ήθελε τό  πιστεύσει, ό τ ι μετά οκτωκαί- 

δεκα αιώνας ήθελε θεωρηθή πρόοδος ό ,τι πρότερον 

ήν δόγμα πάσης άμφισβητήσεως άνώτερον ; Οί κατά 

τά  λοιπά πάντα υποδεέστεροι τώ ν  Ελλήνων Ρω

μαίοι, έν μια δέ μόνη έπιστήμη, τή  νομική, υπέρ

τεροι έκείνων έν τή  νομοθεσία αυτών δητώς ένέγρα- 

ψαν « riparum  quoque usus publicus est ju -  

»  ris gentium  sicut i p s i  u s  f l u  m i n i s . . .  

»  liberum  est per ipsum flum en navigare. » 

S 4 , 7 de rerum  d iv is ion e (D . I I ,  1). ί'ΐσαύτως 

δέ καί έ/ τοΐς Β ασι,Η χοίς (ΜΣΤ, 3, 2) « πάντων 

»  εϊσίν δ άήρ, τό  pèor ϋάωρ, ή θάλασσα καί δ αι- 
»  γιαλός τής θαλάσσης » .

(α) "Ορα τ ή ; ήμετέρα ; περ'ι τω ν διεθνών νομ ίμω ν π ραγ
μ α τεία ; $$ \ 6  καί 1 2 2 .
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0  συγγραφεύς ούδέν παρέλειψεν ούτε θεωρητικώς, 

ούτε πρακτικώς πρός ειδικήν καί πραγματικήν διχ- 

φώτισιν τού σπουδαίου τούτου ζητήματος" άφού τή 

στάθμη τού φυσικού δικαίου έξήτασεν αύτό, καί 

τάς εύεργεσίας άς έπί τώ ν άνθρώπων διέχυσε τού 

Εύαγγελίου τό  φώς, τού τελειοτάτού , τούτου αιω

νίου νόμου, καταδήλους έποιήσατο, καί ό τι αύτώ 

οφείλεται καί τής δουλείας ή κατάργησις, καί τού 

άπό τής σωματεμπορίας άνοσίου χρηματισμοϋ ή 

παύσις, καί τής Ελευθερίας τού άνθρώπου καί πασών 

τώ ν έν αύτώ δυνάμεων ή άνακήρυξις, καί μυρία όσα 

άλλα άγαθά, άφού ταύτα  πάντα διεπλάτυνε, καί 

κατά θεωρίαν ήλεγξε πλημμελώς έχον τό  δόγμα τή ; 

έπί τώ ν  ρεόντων ύδάτων άποκλειστική; κυριαρχίας, 

έν άλλοι; λόγοι; άφού τού όλου Εργου πρόσω πο»· 

εθετο τη .ΐανγές, κατά  Πίνδαρον, καί πάσαν τή  δα

δί τή ; φιλοσοφία; κατέστρεψε πρόφασιν πρός άπο- 

κλεισμόν τώ ν ξένων άπό τή ; χρήσεω; τώ ν  ζεόντων 

ύδάτων, θα^δαλεώτερον προβαίνει εις την έξιστόρη- 

σιν τού πώς πρό τώ ν  καθ’ ημάς χρόνων είχον τά  

πράγμ,ατα. Ούτω δή ώς έν πανοράματι περιάγει η

μάς καί τήν τή ;  έμ.πορίας καί ναυτιλίας συνόψι

σα; εκτυλίσσει ιστορίαν τώ ν  Φοινίκων, καί Καρχηδο- 

νίων, καί Ινδών, καί Αιγυπτίων, καί Περσών, καί 

Ελλήνων, καί Ρωμ.αίων, ών τά  περί ζεόντων ύδάτων 

νομοθετήματα ένασμενίζετκι δ συγγραφεύς έκθετων 

καί παριστών ώς τό  άκρως τέλειον, ώς τ ι  πρότυπον 

πάσης νομοθεσίας διδούς αύτά, καί τήν μέριμναν ήν 

κατέβαλλον οί δεινοί ούτοι άνδρες όπως. τήν έλευθε- 

ροπλοΐαν τώ ν ποταμών άσφαλίσωσι διά τώ ν πολ

λών καί ποικίλων παραγγε.1μάτωχ οίς περιέβαλον 

αύτήν έκτιθείς, ε ί; τούς μεσαιωνικούς κατέρχεται 

χρόνους, έν οίς εύρίσκει ταυ τό τη τα  γνώμης πρός τήν 

τώ ν  Ρωμαίων περί τώ ν ρεόντων ύδάτοιν, τέλο ; δέ 

άφού, ώς εϊκός, καί τού Οθωμανικού δικαίου τά ; 

πτυχάς έκδιπλώσα; άπέδειξε καί τούτο συμφω

νούν πρός τάς άεχάς τού αιωνίου νόμου, καταν

τά  εις τούς νεωτάτου; χρόνους καί άποδεικνύει ό τ ι 

μέχρι τή ; συνθήκη; τού Ούλτραϊέκτου ( 171 3) ούδέ- 

ποτ’  ήγέρθη τ ι ;  φωνή κατά τής έλευθεροπλοΐας τώ ν 

ποταμών, εκτοτε όμως μέχρι τής συνθήκης τής Ειέν- 

νης (181 ο ) έπί ολόκληρον εκατονταετηρίδα αί πα- 

ραδοξόταται πρός κυριαρχίαν έπί 'ίώ ν  ζεόντων ύδά

τω ν  άντιποιήσει; ήγέρθησαν, άς έκέντησε μέν ή Βιεν- 

ναία Σύνοδος δέν κατέστρεψε δέ είμή ή έν Παρισίοις 

συγκροτηθεΐσα τό  1856.

Τοιαύτα βλέπων τις δέν δίκαιοί αρα γε  τόν Βίκον 

πρεσβεύσαντα ό τι ή άνθρωπόν«; βαίνει κατά κύκλον 

καί εί; τό  καλόν φθάσασα άποκλίνειν άρχεται πρός 

τό  κακόν μέχρι τού  άντιθέτου σημείου, ειτα  δ’ αύ- 

θις πρός τό  καλόν στραφεΐσα απολήγει εις τούτο, 

ϊνα  πάλιν παλινδρομήση πρός βαρβάρους καιρούς;
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Ταπεινόν βεβαίως τούτο άμα δέ καί οίκτρόν ν’  ά- 

ναλογισθή τις ό τι βάρβαροι χρόνοι κατακληρονομή- 

σουσι τώ ν καθ’ ημάς πεπολιτισμένων τ ’  άγαθά, 

καί καταστρέψουσιν ο ,τι διά μακρού συνεσωρεύθη. 

όχ ι ! ας έλπίσωμεν ό τι πάν ό ,τι παρήγαγεν δ χρι

στιανισμός θέλει καί συντηρήσει καί πρός τό  τελειό· 

τερον προαγάγει μηδαμώς έπιτρέπων τώ ν βαρβάρων 

χρόνων τήν έπάνοδον' τούτο δέ, διότι δ χριστιανι

σμό; είναι ή θρησκεία τού λόγου καί τής ιδέας ώς 

είναι καί τής καρδίας.
Τοιοϋτον δή τό εργον τού Κ. Στεφάνου Καραθεο- 

δωρή' μονογραφία ίστορικώς τελεία καί Θεωρητικώς 

άκριβής. ίσως ήδύνατό τις νά ευχηθή εί πλείονα εί

χε δόσιν φιλοσοφικών συμπερασμάτων' άν, έν παρα- 

δείγματι, δ ευμαθής ούτος νέος Ελεγεν ήμΐν τό  τ ί 

νος ένεκεν εκάστη τώ ν  νομοθεσιών άς άνέλυσεν είχεν 

ή μέν ούτως, ή δ’  άλλως' έν άλλοι; λόγοις, είπερ 

έμπεπνευσμένο; δ συγγραφεύς ημών ύπό τού έξαι- 

σίου περί νόμ.ου δρισμού 8ν εδωκεν δ Μοντέσκιος εί- 
-¿>ν «  les lo is sont les rapports nécessaires qui 

»  dérivent de la  nature des choses ,» έξήταζεν, 

ώς δ σοφός συγγραφεύς τού πνεύματος τώ ν νόμων, τό 

διατί πή μέν ούτο)ς είχον οί νόμοι, πή δ’ άλλως. Βε

βαίως ωραία καί επαγωγός ή σπουδή αύτη, διότι, 

εί μη σφάλλωμεν, ήθελε συννοήσει ό τι ή ί’ ώμη Ε

λεύθερα τά  τώ ν ποταμών ρείθρα έκήρυττεν, ιό; καί 

τή ; θαλάσση; τήν Ικτασιν, διότι μόνη έκυριάρχει 

γής καί θαλάσσης καί όποι τις διά τή ; ένύδρου έπι- 

φανείας τή ; γηΐνη; σφαίρα; ώδευεν, ώς καί διά τή ; 

ζηράς, τήν μόνην δέσποιναν άπήντα Ρωμαϊκήν κυ

ριαρχίαν' ό τι ή αρχαία Ελλάς δέν ήδύνατο περί ύδά

τω ν  νά νομοθέτηση ά τε μηδένα πλευστόν εχουσα πο

ταμόν' ότι δ Μεσαίων ήδιαφόρει, διότι ήκιστα περί 

εμπορίας έφρόντιζον οί σιδηροφοροΰντε; λαοί του' 

ό τι τέλος τό  Οθωμανικόν δίκαιον άδέσποτον πάν ύ

δωρ κηρύττει, καί αύτό τό  πηγαΐον, καί αύτό τό 

φοεάτιον, διότι συμπάση; τή ; κοιτίδος τού Μου

σουλμανισμού αϋχμούσης καί σπανιζούσης ύδάτων, 

ειπετο ου μόνον δ θρησκευτικός νόμος άλλά καί δ 

πολιτικός (πάντες δ’ ίσμεν ό τι έν τ ώ  Μο)αμ.εθισμώ 

θ', δύο ούτοι κώδηκες ώς εν είσιν) νά λάβωσιν ύπό 

τήν προστασίαν αύτών τά  ύδατα, ΐνα ύπό τήν σκέ- 

πην αυτών τά ; μακρυνάς εκείνα; καί άνύδρους έ

ρημου; διανύωσιν οί πιστοί. Αλλ’ δ νέο; ήμών συγ- 

γραφεύ; δι άτρύτου πόνου πολυμ.αθείας ύλην πλεί- 

στην συνάξα; άπεκαρτέρησεν ίσως νά διαπλάση αυ- 

"ήν έπί τό ίστορικοφιλοσοφικιότερον' ήμεΐς όμως 

από τώ ν  απαρχών οίωνιζόμενοι καλά καί μεγάλα 

περί αύτού, προτρέπομεν αύτόν πρό; τελειοποίησιν 

τού Εργου, τήν άξίωσιν ήμών ταύτην έμπεδούντε; 

διά τού Εύριπίδου προσεπιμαρτυρούντος ότι,

* Μόχθος γάρ ούδείς τοΐς νέοι; σκήψιν φέρει ».
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Δεύρο δή έπί τό  σον, φ ίλτα τε Κ ω νσ τ. Ν. Κ ωστή  

«  ώ  φιλτάτου παΐ πατρός,» πόνημα.

Κακώς έννοουμένη άντιπολίτευσις τώ ν φοιτη

τώ ν τού Πανεπιστημίου εις σιγήν κατεδίκασε τόν 

πατρός τά  μάλιστ’ εύεργετήσαντος τούς έν άλλη 

σχολή συμφοιτητάς αύτών προωρισμένον αύτούς νά 

βοηθήση κάλλιστον τούτον υίόν. Αδικούσα άλλου; 

Κυβέρνησις εις άδικον έξώθησε τούς νέους πράξιν 

οΐτινες κατ’ αύτή; έφήρμοσαν ποινήν άντιπεπονθό- 

τος, ή τ ι; ώς έν πλείστοις καί επί τού παρόντος 

καί άδικος, καί αλυσιτελή;,, καί Επιβλαβή; τά  μά

λιστα  αύτοΐς τοΐς έργασαμένοις αύτήν άπέβη. Εύ- 

ξόμεθα λοιπόν όπως οί νέοι τού Πανεπιστημίου πο- 

λ ΐτα ι συμφρονήσωσιν έπ’ άλλους τήν κακίαν νά 

στηλιτεύσωσι, τήν άρετήν τιμώντες, είτ ’  έν κχλύβη, 

ε ίτε παρά τοΐς άνακτόροι; εύρίσκουσιν αύτήν.

Ημίσυ; μόλις αιών χωρίζει ή μάς άπό τής έπο- 

χή; έκείνη; ότε δ Δεμαΐστρος, δ φρενόπληκτος ού

τος θιασώτη; τής παπική; έξουσίας, έδογμάτισεν ό

τ ι  νόμων ποινικών, δικαστών καί δημίων Εχει μό 

νον άνάγκην πάσα πολιτεία" καί ό τι οί μέν νόμοι ό

σον αυστηρότεροι τόσον καί καλήτεροι' τώ ν δέ δι

καστών κύριον εργον τό  δικάζειν τα χέω ς, έπουσιώ- 

δες δέ τό  δικάζειν καλώς' δ άέ όήμ ιος, κατά τόν 

άθλιον τούτον, ή κλεί; έστι τού θόλου τού κοινωνι

κού οικοδομήματος. Σίδηρα λοιπόν καί κλαυθμοί 

καί πέλεκυς άφ’ ενός, ραβδούχοι δέ καί πραιτωριανοί 

καί τύραννοι άφ’ ετέρου, ύπέρ τούτους δέ μονάρχης 

Πάπας παροχεύς πάσης έξουσίας ώς έπί γή ; αντι

πρόσωπος τού Θεού, ιδού δποΐα δόγματα έκηρύτ- 

τοντο. Καί όμως έν τώ  βραχυτάτω τούτω  χρονικώ 

διαστήματι δποία μεταβολή ! 11 άγια φωνή τού 

πράου Ιησού ήκούσθη, καί ώς πλεΐστοι εσπευσαν 

ν’  άξιωθώσι τού μακαρισμού 8ν έςέφερεν ύπέρ τώ ν 

πεινώντων καί διψώντων τήν δικαιοσύνην, ύπέρ 

τώ ν έλεημόνων, ύπέρ τώ ν  πενθούντων, ύπέρ τώ ν 

ένδυόντων τούς γυμνούς, ύπέρ τώ ν  ψωμιζόντων τού; 

πεινώντας, ύπέρ τώ ν  έπισκεπτομένων τού ; έν φυ- 

λακαΐς. ή  άγια τού χριστιανισμού δύναμις ! έξημε- 

ρούσα τόν άνθρωπον βελτιο ΐ; αύτόν' περιποιουμένη 

τόν έλισθήσαντα καί άντιλαμβανομένη τού κακούρ

γου έξαίρεις αύτού; τού βορβόρου, άγνίζεις αύτού; 

καί άπό λυμαιώνων τή ; κοινωνία; οίοι έ ν τώ  δεσμω- 

τηρίω εϊσήλθον, έξάγεις αύτούς χρηστούς πολίτας καί 

τή  πολιτεία χρησίμους. Τό αμάρτημα ήθική τ ίς έσ τ ι 

νόσος, ήθικοΐς δέ φαρμάκοις νοσ-ηλευθείς έ πεπτωκώ; 

άναέρωννύει, όθεν τάς δυνάμεις αύτού καί πεφυλα- 

κισμένος καί απελευθερωθείς θέλει τού λοιπού δα

πανά ύπέρ τή ; κοινωνία; ήν ήδίκησε μήπω διαγι- 

νώσκων τό  άληθώς καλόν καί συμφέρον τώ  άνθριύπω.

Η  ποινή πρό τώ ν καθ’ ημάς χρόνων έπεβάλλετο 

ύπό τής κοινωνίας έπί μόνω τώ  λόγω  ό τι έχό ιχον/ ιί'

9,
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vi) τόν ¿αυτήν άδικήσαντα έ τιμωρεί αυτόν’ νυν δέ 

πρεσβεύεται ότι ή κοινωνία Íiuvro¡tin\  καί οΰχί έκδι- 

κουμένη εαυτήν τιμωρεί τόν άμαρττ,σαντα, προνοεϊ 

δέ συνάμα όπο»; έπανορθοιση αυτόν και άπό νοσερού 

μέλους αυτή; κχταστήση αυτόν υγιές καί χρήσιμον. 

Η φυλάκισίς έστιν απλώς άγνισμός καί ούχι βασα- 

νιστήριον σώμ,ατος καί ψυχής έκφαύλισις.

Εν τα ϊς περί φυλακών μελεταις τοΰ Κ. Κωστή 

δυνάμεθα ώς έν κάτοπτρο; νά ίδωμεν παραλλασσού · 

σας τάς διαφόρου; φύλακας τώ ν  εθνών, α ίτινε; οίκ- 

τροτάτην πρός άλλήλα; έχουσιν ομοιότητα καί μη- 

δόλως έκ τοΰ διαφέρΟντο; του έθνους πολιτισμού έ- 

πηρεαζομένην’ ιδού ή περιγραφή ή·» άφήκεν ήμΐ» ό 

Κικέρων τώ ν  έν Ρώμη φυλακών καθ’ ·?,·» εποχήν διά 

τό  δεϊπνον τού Λουκουλλου έτέλει φόρον 6 ίνδός 

καί ή Ερυθρά θάλασσα, ό ϊστρος καί ή Βετική" διά 

δέ τό  ψέλλιοντή; συζύγου τού Πομπη'ί'ου ή τής παλ

λακίδα; τού Κράσσου έξωρύσσοντο οί πολυτιμότα

τοι τώ ν  λίθων > αί έδαπανώντο εκατομμ,ύρια' »  κα- 

8 τάδικοι κατεκλείοντο έν ε ίρκ τα ί;. . . άπηγορεύετο 

* τοίς γονεύσι νά έπισκεφθώσι τά  εαυτών τέκνα καί 

»  νά προσφέρωσιν αυτοί; τροφάς και ενδύματα. Οί 

»  πατέρες παρά τό  κατώφλοιον παρέμενον, αί δέ ά- 

»  θλιαι μητέρες παρά τήν θύραν τής ειρκτή; διενυ- 

»  κτέρευον απόβληται τού νά λάβωσι τόν τελευταίον 

» τώ ν ίδιων τέκνων ασπασμόν, καί δι’  ούδέν άλλο 

»  ίκέτιδες παρεκάθηντο είμή όπως έπί τού στόμα- 

»  το ;  αυτών έπιτραπή αύταΐ; νά λάβωσι τήν έσχά- 

»  την τώ ν τεκνο>ν τω ν πνοήν. Παρίστατο ό θυρωρός 

»  τής ειρκτής, ό δήμιος, ό θάνατο; καί τρόμ.ο; τώ ν 

»  οικείων καί τώ ν  πολιτών, Σέξτιο ; ό ραβδούχος, ό- 

»  στις £ξ έκαστου στεναγμού καί άφ’ έκαστου πό- 

»  νου έχρηματίζετο ' τόσον θέλεις δώσει όπως εί~ 

»  σέλθη;' τόσον όπως εισαγάγω? τήν τροφήν' οΰδείς 

»  ήρνείτο τήν καταβολήν τού τιμήματος.—  ϊ ί  δέ 

»  μοι δώσει; όπως μια πληγή καταφέρω τόν Οάνχ- 

»  τον έπί τον υίόν σου; 'ίνα μή έπί πολύ βασανι- 

»  σθή ; 'ίνα μ.ή πολλά; κατενέγκω έπ’ αύτώ τάς 

»  πληγάς; ίνα μή έκπέμψη τό  πνεύμα έν πόνω καί 

»  αγωνία ; Κ α ί δι’  αυτόν ε τ ι τόν λόγον έδίδοντο 

»  χρήματα τώ  ραβδούχω ( I ) .

Πόσον τω όντι τού Χριστού ή θρησκεία κατέβαι

νε·/ έξ ουρανού παρήγορο; πρός τούς οΰτω πεφυλα- 

κισμένους! πόση; παραμυθία; έπεχέετο βάλσαμον 

είς τ ά ;  ψυχάς τώ ν θυμάτων τού Νερωνος καί τού Κα- 

λιγούλα όταν τώ ν χριστιανών οί έρανοι έξιλέοναν 

τούς αισχροκερδείς ραβδούχους, τούς έμπορευομένους 

τούς στεναγμ-ούς καί τά  δάκρυα, καί είσήρχετο έν τή 

ειρκτή πράός τ ις  χριστιανός καί εύηγγελίζετο τόν 

παθόντα ίησούν, καί ΰπέσχετο τ ώ  δεσμ.ίω λύσιν τώ ν

{ ! )  Cicero, accusal. iu C. Yerren», lib. Y .  de suppliciis §  -58.
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επιγείων δεσμών καί σωτηρίαν τής ψυχής καί κατα- 

σκήνωσιν αυτής έν τόπω  «ναπαύσεωςό ΙΪ  έκστασις 

είς ήν ή π ίσ τι; έφερε τό  θύμα κατέσταινεν αυτό ά- 

νάλγητον πρός τού ραβδούχου τόν πέλεκυν. Αλλά 

τίς  ήθελέ ποτε πιστεύσει ό τι τώ ν χριστιανών τούτων 

οί διάδοχοι χριστιανοί ήθελον έπί πεντεκαίδεκα ε

κατονταετηρίδα; γενή άλλοι άνηλεεί; ραβδούχοι οΰ 

μ-όνον τά ; πληγάς έμ.πορευόμ.ενοι άλλά καί τού θεαν

θρώπου ιησού τ ’  όνομα καπηλευόμενοι όπως κατα- 

βασανίζωσι τούς όμ.οίους τ ω ν ; Η τελειότης τού 

χριστιανισμού καί έκ τού τω ν κατάδηλος γίνεται, ό τι 

δηλαδή σήμερον έπανερχόμ,εθα είς τό  οημ.εΐον έκεΐνο 

είς ο έθεντο άπό τή ; πρώτη; κηρύξει.»; τ ά  δόγματα 

αυτού οί άγιοι Απόστολοι. Μν άρα 5 χριστιανισμός 

τελειότατος έν αυτή τή  άρχή του, μακάριοι δ’  εκεί

νοι οσοι άξιωθώσι νά ϊδωσιν αυτόν είς τήν άρχήθεν 

αυτού άπλότ-ητα καί άγάπην παλινοστήσαντα.

Πρός τούτο σκοπούσι τήν σήμερον οί φιλάνθρωποι 

άνδρες ών τά  διάφορα συστήματα έκτίθησιν 6 Κ. 

Κ ω στή ; έν τ ώ  άνά χείρας βιβλίω. Είς καί μόνος 

σκοπός οδηγεί αυτούς, ή άνόρθωσις τού πεπτωκότος 

ανθρώπου, περί τ ά  μέσα δέ δι’  ών ή άνόρθωσις αυτη 

γενήσεται δέν συμ.φωνούσιν, ή πείρα όμ,ιος θέλει φέ

ρει αυτούς είς τό  αύτό άποτέλεσμ.α, καί τό τε  αί φυ- 

λακαί οΰδέν άλλο έσονται είμή τά  σχολεία τώ ν  έκ- 

στάντων τή ; ηθικής ανθρώπων.

Ϋπό τοιαύτην έποψιν έξεταζομένη; τής ποινής, 

καί τώ ν μέσων δι’  ών αδτη έκτελεΐται, ήτοι τής ©υ

λακής, δυνάμεθα συγκεφαλαιούντε; τά  ών χρήζει ή 

πολιτεία νά εϊπο>μ.εν άντιστρόφως τώ ν υπό τού Δε- 

μαίστρου είρημένων, ό τι ή κοινωνία χρήζει σχολείων 

ώς κάλλιστα κατηρτισμένων, ίνα έν αυτοί; έκπα τ 

δεύωνται τά  παιδία, διότι κατά τό  άλάνθαστον τώ ν  

Πυθαγορείων ρήμ.α " άρ\'ά πο./ιτεΐα<: r t u r  τρο/ρά, » 

είτα δέ νόμων έν χρηστότητι ηπίων, καί τέλος φυ

λακών έν α ί; ν άγνίζωντα ι οί ήμαρτηκότες' έν άλ

λοι; λόγοις, τά  μέν σχολεία νά χοησιμεύωσι διά τόν 

ετι αγνόν καί πάοη; άμαρτάδος άμ.έτοχον πολίτην, 

αί δέ φυλακαί διά τούς έσπιλιομένους όπως έν αύ- 

ταίς καθαρισθώσιν, ό δέ νόμος ώς έν μέσω άμφοτέ- 

ρων πράός τ ι ;  διδάσκαλος άποτρέπη τά  μ.έν, σωφρο

νίζω τού ; δέ.

Ó Κ . Ινωστής έν μετά τό  άλλο έξετά ζει τ ά  τρία 

πρός έπίτευξιν τού σκοπού τούτου συστήματα, ών 

τό  πρώτον είναι τό  τή ; συμ.βιώσεως τώ ν  καταδίκων 

τό  δέ δεύτερον τό  τής παντελούς άπομονώσεω; αυ

τώ ν ' τό  δέ τρίτον τό  έξ άμ.φοίν' άποφαίνεται δ’ ό 

συγγραφεύς εαυτόν συντέταγμένον πρός τό  τρίτον, 

ήτοι τό  μικτόν σύστημα, πρός δέ τήν γνώμην αυ

τού  συνοασσόμεθα καί ημείς.

Ó συγραφεύς τό  πρώτον μ.όνον τώ ν  μ-ελετών αυ

τού ‘μέρος «δημοσίευσε' τούτο δ’  είναι οίονεί τις εί-

Ω Ρ Α .

σαγωγή ιστορική έν ή έκτίθενται τά  διάφορα συ 

στήαατα ' απολείπεται ήδη νά δημοσιεύσω τό  υπόλοι

πον, όπερ δέν άμφιβάλλομεν ότι θέλει παρέξει ήμίν 

αφορμήν νά έγκαυχηθώμεν ότι ή πατρί; ημών έχει 

νέου; οιτινες θέλουσι τιμήσει αύτην.

Λ ;  ένα τού των θεωρούμεν καί τόν Κ. Αγαμέμνονα 

Κ . Μετχξάν, οστι; έν παραφυλλίδι τώ ν κατά  τόν λή- 

ξαντα  Μάρτιον δημοσιευθέντων φύλλων τού Αιώνο; 

έγραψε «  περ ί π ο ίη χ ώ χ  σω<ρροηστ7)ρίωχ καί τώ>- 

σνσ τη μ ά τω τ αντώ χ  ». ό  Κ. Λγ. Μεταξάς ίστορικώς 

έκτιθείς τά  πράγμ.ατα έν πολλοί; συναντάται μετά 

τού Κ. Κ ω σ τή ' τήν αυτήν ©δον όδεύοντες αδύνατον 

ην νά μή εΐπωσι ταύτά περί τώ ν  αυτών. Α λλ ’ έν τή  

μελέτη τού Κ . Μεταξά εΰρωμέν τ ι  όπερ ειχομεν ση

μειώσει ώ ; παράλειψιν έν τα ΐ ;  άναγνώσεσιν ημών τής 

τού Κ. Κ ωστή , έστι δέ τούτο, ή ακριβή; διάγνωσις 

τού πολιτικού λεγομένου εγχ.Ιήματος  άπό τού ιδιω

τικού, διάγνωσις ήν ώ ; άριστα ποιείται ό Κ. Λ γ. Με

Π  Α  Ν

τ ζξα ς , έκ τούτου δ’ όρμώμενος μετά παρρησίας κα

τακρίνει τήν νομοθεσίαν ήυ.ών ώς έχει αυτη κατά 

τούτο. Ημ.εϊ; μάλιστα άποτροπιαζόμεθα καί τό  ό

νομα εγχ.Ιημα  διά τάς το ιαύτα ; πράξεις' όταν ή έπι- 

τυχία προάγη τινά  ώ ζ ηρώα δύναται ή αποτυχία νά 

στιγματίσω  αΰτόν ώς εγκληματίαν ; Οί πρόγονοι η

μών καί έπί τώ ν  κακών εύφήμως έλεγον, δ ιχ τί νά 

μή μιμηθώμεν έκείνους; δ ιατί άντί τή ; λέξεως π ο -  

Μ τιχ ό ς  έγχ.1/ψατία<: νά μ.ή είσαγάγιομεν τήν λέ- 

ξιν ίχπ επ ζω χω ς  ή έ/ρώντο έπί όμοιων περιστάσεων 

οί αρχαίοι; Α ς  προσθέσωμεν δέ, ότι αί στάσεις είσίν 

ένδειξις νοσούσης πολιτείας, καί ότι κα τ’ Αριστοτέλη 

» σημείον πολιτείας εύ συντεταγμένη; τό τόν δήμον 

»  έχουσαν διαμένει·» έν τή  τά ξε ι τή ; πολιτείας, καί 

»  μ.ήτε στάσιν, δ ,τι καί άξιον είπείν, γεγενήσθαι, 

» μήτε τύραννον »  (1 ).

Αθήνησι τή  8 Απριλίου 1862.

Ν. I. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ.

Δ Ω Ρ Α .  6 7

Γ ιγ ά ΐχ ε ιο ς  πο.Ιύπονς.

Γ ΙΓ Α Ν Τ Ε ΙΟ Σ  Π Ο Α Υ ΙΙΟ ΪΣ .

Ε χ  τ ο ΰ  Γα.Ι.Ιιχοΰ.
— ο ο ο ----

Κ. Διευθυντά, ό σκοπός ειδοποιεί ό τι πρός 

τ ί »  πρώραν φαίνεται τ ι  κυμαινόμενο·».

Χαί, είναικόκκινον' ομοιάζει άκραν καταρτιού.
—  Εί»α: σωρός χόρτων.

—  Οχι, είναι βαρέλι.

όμ,οιάζε·. ψόφιο·» άλογον.

όχ ι, όχι, είναι ζώον' δέν βλέπετε τά  ποδά
ρια του ;

Εν τοσούτω τό ατμόπλοιο·» έπλησίαζε πρός τό 

αντικείμενο·» περί ού ό λόγος. Παρατήρησα; δέ κα-

λ ώ ; αύτό είδον ό τι ήτο γιγάντειος πολύπους, έξ ε

κείνων τώ ν  όποιων ή υπαρξι; έλέγετο μ.υθό.δης.

Είχον άρα πρό οφθαλμών έ α τώ ν άλλοκότων αν

τικειμένων τά  όποία έξεμεΐ ενίοτε άπό τού βάθους 

αυτού ó Ωκεανός, ώς ά·» ήθελε νά μυκτηρίσω τήν ε
πιστήμην. Εννοείται πόσον περίεργον ¿θεώρησα τό  

πράγμα, και διά τούτο άπεφάσιτα ού μόνον νά πα 

ρατηρήσω καλώ:, άλλά καί νά ζωγρήσω τό  θαλάσ

σιον τέρας.

Αμέσως λοιπό» όλοι έκ·.·»ήΟ·ησα·», έγεμιταν τά  

τονγέχ/α, έφεραν εί; μέσον κάυακα; καί βρόχους καί 

ήτοίμασαν παν συντελούν είς τήν άγρα·» τού θηρίου.

(1 ) Άριατοτέλ. Ιίολιτ. 3ι6λ. Β. i <j l.



G8 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Δυστυχώς όμως ό σάλο; ήτο πολύ; καί αί κινή

σεις του  πλοίου ήσχν δλως άτακτοι, ένώ το  ζώον 

εί καί έπλεεν είς τήν επιφάνειαν, μετετοπ ίζετο  όμ.ως 

έπιτηδείω; οποί; άποφύγη τό  πλοίον. Μετά πολλά; 

δε συναντήσεις καθ’ ας έέρίψαμεν κα τ’ αΰτοϋ εικο

σάδα περίπου σφαιρών, τά ; οποία; όμως δέν ήσθάν- 

θη, κατωρθώσαμεν να τό πλησιάσωμεν αρκετά κα 

νά έξακοντίσωμεν κατ’ αΰτοϋ χάρακα καί βρόχον' 

ήτοιμαζόμεθα δε νά πολυπλασιάσωμ.εν τόν άριθμόν 

τώ ν  βρόχων ότε  σφοδρά τ ις  κίνησις του τέρατος ή 

του πλοίου άπέό^ιψε το ν  κάμακα, όςτι; δεν είχεν έμ- 

πΓ,χθ/ϊ εί; τό  γλοιώδες σώμά του' έκόπη δε καί τό 

μέρος τό  όποιον είχε περιτυλίξει ό βρόχος, ώ στε ά- 

πεσύραμεν εις τό  πλοίον μέρος της ουράς.

Επειδή εϊδον πλησιέστατα τό  θηρίον μοί είναι 

εΰκολον νά τό  περιγράφω" είναι ό λεγόμενος γιγάν- 

τειος πολύπους. Τό μήκό; του θά ητο I 8 περίπου 

π  οδών άπό τής οΰρά; μέχρι τής κεφαλής, καί είχεν 

οκτώ πλοκάμους μάκρους £ξ ή οκτώ  πόδας" τό  χρώ- 

μά του ή το βαθύ κόκκινον, οί γλαυκοί ¿φθαλμοί του 

είχον μέγεθος πινακίου καί έν γένει ή οψις του ή το 

δυσειδεστάτη καί φοβερά.

Κ α ί αξιωματικοί καί ναϋται έζήτουν νά επιτρέψω 

νά ΰπάγωσι με λέμβον νά τό  έξαναδέσωσι καί νά τό 

σύρωσι πλησίον τοϋ άτμοπλοίου' καί πιθανόν νά έ- 

πετίγχανον. Ε γώ  δμως φοβηθείς μήπως μέ τούς 

πλοκάμου; του άναποδογυρίση τήν λέμβον καί πε- 

ρισφίγξας με αυτούς πνίξη τούς έπιβάτας, δέν έδω- 

κα τήν άδειαν. Εί δε καί είχον σφοδράν επιθυμίαν νά 

φανώ ώφέλιμ.ος εις τήν επιστήμην, ήναγκάσθην δ

μως νά παραιτήσω τήν άγραν τοϋ κολοβωθέντος θη

ρίου, τό  όποιον έφευγε τό  άτμόπλοιον μέ πολλήν 

ταχύτητα. Οσάκις δε έπλησιάζομεν αυτό έβυθίζετο 

καί έπέρα εις τό  άλλο μέρος.

Ί'πάρχουσιν άρα εί; τά  βάθη τής θαλάσση; καί 

άλλα ζώ α , τά  όποια δέν ¿γνώρισαν είσέτι οί περί 

τήν ζωολογίαν ασχολούμενοι.

Τήν 30 Νοεμβρ. 1861, 46 λεύγα; μακράν τής 

Τενερίφφης βοοειανατολικώς

0  διευθυντής τής Αληκτοϋ 

Φ. Β Ο Π Έ .

Π Ε Ρ Ι

Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  ( 1 ) .

—000—

« 1. Π όσος  t ira i ό π.Ιηθυσμός i r  γ ίν ε ι τή ς  

»  ιΙιοιχήσεως η επαρχίας Α όρ ια νονπό.Ιεω ς ;

Η Διοίκησι; τής Αδριανουπόλεως εί; διάστημα 

( I )  Τά; ανωτέρω είόήσιι; συνταχΟείσα; περί τά μέσα τοϋ

ήδη τριάκοντα ετών, άφότου άποκατέστη έν αυτή 

Διοικητής (Πασάς), έν φ  πρότερον υπέρτατος διοι

κητής ην δ κατά καιρόν Βοσταντζίμπασης, ύπέστη 

διαφόρους τροποποιήσεις, καί περί τό  1835 έτος έ- 

ξετάθη ή δικαιοδοσία τής Διοικήσεως, συμπεριλαμ- 

βάνουσα τούς διαφόρους τόπους άπό τάς'έκβολάς τοϋ 

Εβρου, άντικρύ τής Αίνου, δλους τούς πρόποδας τής 

Ροδόπης, οίτινες ένοϋνται μετά τοϋ Αίμου πρός βο(5- 

ραν τής Φιλιππουπόλεως, καί έκεΐθεν άνατολικώς δ

λους τούς υπό τάς υπώρειας τοϋ Αίμου μέχρι τώ ν 

παραλίων πόλεων Αετού καί Πύργου (Βουργάζ), δλα 

τά  παράλια τοϋ Εύξείνου μέχρι τής γραμμής τής 

άγούσης εί; -η/υβρίαν νοτίως, καί έκεΧθεν δλα τά  

παράλια τής Προποντίδος μέχρι τής Αίνου' άλλ’ ή 

δη περιωρίσθη ή δικαιοδοσία της, άποκατασταθέν- 

τος .έν τή  Επαρχία Φιλιππουπόλεως Διοικητοϋ, καί 

τής Καλλιπόλεως προσαρτηθείσης εις τήν δικαιοδο

σίαν τοϋ Διοικητοϋ Ελλησπόντου (Τσανάκ-Καλεσί)' 

ό Διοικητής δμως Αδριανουπόλεως πάντοτε αναγνω

ρίζεται ώς Γενικός (Μουσίρ) καί υπό τώ ν είρημένων 

κατοιτέρου βαθμοϋ (Φερίκ) Διοικητών.

Ο ακριβής ή καί ¿>ς έγγ ισ τα  αριθμός τώ ν  κατοί

κων τής Διοικήσεως ταύτης είναι αδύνατον νά προσ- 

διορισθή, ά τε μή ΰπαρχουσών στατιστικών καί λοι-

1858 ίτους, όφείλουεν εί; τήν φιλογένειαν τοϋ πρώην έν 
Άίριανουπόλει Προξένου τή; Έλλάίο; Κ . II. Φοίβου, ¿;- 
τις, καθ’5 γινώσκομεν, πολλά Ιπραξε κατά τόν νομόν έκεΤ- 
νον υπέρ τή; έλληνικής μάλιστα παιδείας. 'Γοιαύτας πλη
ροφορίας περί ελληνικών μέν άλλ’ υπό ξένον ζυγόν τό
πων, πολλάκι; έδημοσιεύσαμεν διά τή; Π α ν δ ώ ρ α ς ,  
διότι φρονοΟμεν ¿τι ένώ πρόκεινται τά περί τής άπο- 
καταστάσεω; τή; Άνατολ.ή;, άνακυκώνται δέ καί όια- 
στρεβλοϋνται κατά τό συμφέρον καί τά δοκοϋν έκάστω 
έΟνολογικά καί φυλετικά ζητήματα, είναι ανάγκη νά γνω- 
ρίϋωμεν ούχί άπλώς διά τή; θεωρητικής γεωγραφία;, αλ
λά διά τών πραγμάτων αύτών τ! άνήκει εί; ήμϊ;. Τοιοϋ- 
τον κυρίως σκοπόν έ’χουσι καί τά γλωσσάρια τή; καθ’ ήμβς 
ελληνική; ά τινα συνεχώς δημοσιεύομε·/. ’Εάν λέςει;, ώ; 
καί άλλοτε είπομεν, μή ευρισκόμενοι μέν εί; τά λεξικά καί 
τού; συγγραφείς, σωζόμεναι δέ εί; τά στόμα τοϋ λαοϋ, ά- 
ποδειχΟώσιν έλληνικαί, ούδεμία ή αμφιβολία ϊτι ή άλυσι; 
τ?,; έΟνική; παραδόσεως, τήν όποιαν παντοιοτρόπω; αγω
νίζονται πολλοί νά παραστήσωσι συντριβεΤσαν, ΕφΟασε μέ
χρι; ήμών. Καί δέν είναι μέν μόνη ούό’ ή κυριωτέρα αϊιτη 
άπόδειξι; τή; διασώσεω; τοϋ ελληνισμέ?, άλλ’ ό έμφα- 
νιζόμενος εί; δικαστήριο·/ "ν’  άπαιτήση τήν ληστευΟεΤσαν 
αϋτοΰ περιουσίαν, έχει παρά τοϋ νόμου τό δικαίωμα νά 
προτείνη καί τά έλάχιστα έπιχειρήματα. ’ Ιδού διά τί παρα- 
ρακαλοΟμεν εκείνου; τών άναγνωστών, ο'ίτινες ύπολαμβά- 
νουσιν άργολογίαν τήν γλωσσολογικήν έρευναν, νά μή κα- 
τακρίνωσιν έπιπολαίω; ήμ2ς· διότι άποιαδήποτε καί άν εί
ναι ή ύλη τήν όποιαν μεταχειριζόμεΟα κατά τά; άσβενεΐ; 
ήμών δυνάμεις, ό σκοπός όν άνενοότω; έπιδιώκομεν είναι 
σκοπός εθνικός, πανελλήνιος.

ΕύχόμεΟα καί άλλοι, μιμούμενοι τό παράδειγμα τοϋ Κ. 
Φοίβου, νά στείλωσιν ήμΤν παρομοία; ειδήσεις. 2. II.
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πών αναγκαίων πληροφοριών" δ μόνος γνωστός πλη

θυσμός τώ ν χριστιανών κατοίκων είναι ό τώ ν  υπό 

τήν πνευματικήν διοίκησιν τοϋ Μητροπολίτου Αδρια- 

νουπόλεως διατελούντων, άναβαίνων περί τά ; τεσ 

σαράκοντα χιλιάδ. οικογενειών.

α 2 .  Π όσος ό αριθμός τώ ν  ¿πισημοτέρων π ό 
α .Ιεων χαΐ χωμοπό.Ιεων ;

1. Η Αδριανούπολις κειμένη εις Οέσιν τερπνήν, 

καί περιρρεομένην υπό τριών ποταμών, τοϋ Τονδία 

ή Τούσου (κοινώς Τούντζα ) άριστερόθεν, τοϋ Αρτί- 

σκου ή Αρδας δεξιόθεν, καί τοϋ Εβρου (Μαρίτσας), 

περιέχει 100 χιλιάδ. κατοίκοιν, ών αί μέν 45 χιλιάδ. 

Ελληνες, αί δε 3 5  Οθωμανοί, αί 5  Βούλγαροι δύω 

ειδών ( I ) ,  αί 5  χιλιάδ. Αρμένιοι, αί 4 Εβραίοι καί αί 

6 χιλιάδ. Αλ.βανοί, καί έξ άλλων μερών ξένοι' περιέ

χει πρός τούτο ι; καί περί τάς 3 0  οίκογενεία; Ευρω

παίων (κοινώς Φράγκων). Πρό 2 0 0  ήδη ετών τινές 

εκ τώ ν Χαλ.επλίδων πρεσβευόντων τό  δυτικόν δόγμα, 

έλθόντες χάριν εμπορίου κατοίκησαν εν τη  πόλει 

ταύτη, καί ρ.ετ’  ¿λίγα έτη έκ τής νήσου Χίου με- 

τέβησαν δύω άλλαι οίκογένειαι, Βαδέτης καί Μεγα- 

λοπόδαροι έπιλεγόμεναι, αίτινες συνοικίαν μετά τώ ν 

πρώτων ποιήσασαι, άνωκοδόμησαν καί εκκλησίαν 

μικράν έπ’ όνόματι τοϋ άγιου Αντωνίου, προσκαλέ- 

σασαι καί τινα ιερέα έκ Κωνσταντινουπόλεως' κατά 

δέ τό  1 7 5 0  έτος άνεκαινίσθη ή Εκκλησία αύτη, κα

θώς καί τρίτην ήδη φοράν τώ  1 8 5 2 ,  καί έγένετο 

μεγαλητέρα, λαμπρά καί περικαλλής, κοινή δαπάνη 

τώ ν  Ευρωπαίων καί Αρμενοκαθολικών, διατηρούντων 

δύω ίερεΧς καί ΣχολεΧον εντός τοϋ περιβόλου τή ; Εκ

κλησίας' τινές τούτων στέλλουσι τά  τέκνα τω ν  καί 

εις τά  Ελληνικά άλληλ,οδιδασκαλεΧκ' έχουν έκκλ.η- 

σίαν καί εις τό μ.όλι; 3] ί  τή ; ώρας άπέχον τή ; πό- 

ϊ.εως χωρίον Καραγάτσι, δπου διαμένουσι τό  κα

λοκαιριού καλλιεργοϋντε; τάς σημαντικά; ιδιοκτη
σία; τοιν.

2 .  1 1  κ ώ μ η  όρτάκιοΧ καί Λ ίτιτσα , έδρα τοϋ Μη

τ ρ ο π ο λ ίτ ο υ  Λιτίτσης, πλησίον άλλήλοιν κ.είμεναι' 

ά π έχ ο υ σ ι δέ τής Αδριανουπόλεως ώρας 6. Τό Ορ-ά- 

κ ιο ί έ χ ε ι 500 ο ίκ ο γ ε ν ε ία ; χριστιανικά;, ών αί μέν 

380 Ε λ λ η ν ικ α ί, α ί  όε λοιπαί Βουλγαρικαί, διατη- 

ρο ϋσ α ι 2  Εκκλησίαι καί 2  Σχολεία Ελληνικόν καί 

Α λ λ η λ ο δ ιδ α κ τ ικ ό ν . Η  Λ ίτιτσα  έχει I 5 0  οίκογενεία;, 

εκ κ λ η σ ία ν  κ α ί άλληλοδιδασκαλεΧον. όλο ι οί κάτοι

κ ο ι ε ίν α ι χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένων δέ όμοϋ 

κ α ί τώ ν πέριξ 22 χωρίων τής επαρχίας ταύτης, συμ-

(α) Βούλγαροι μετοικήσαντε; έκ τή; κώμη; Άβράόαλα, 
12 ώρα; βορείως άπεχούση; τής Φιλιππουπόλεως, περί τά; 
άρχάς τή; παρούσης έκατονταετηρίέος, καλούμενοι Κλίνη- 
βε; ή Κλίντσουίες, καί Βούλγαροι μετοικήσαντε; έκ τών 
σίέριξ χωρίων, μισοϋντε; τού; πρώτου;, ώ ; ταραξία; καί 
καταστροφεΤ; χωρίων, κ*ογμπαζάνιίε; αΰτού; άποκαλοϋντε;.

ποσοΰνται ώς έγγ ισ τα  εις 2 χιλιάδ. οίκογενεία;. Εκ 

τώ ν  ¿ρέων τή ; επαρχίας ταύ τη ; πηγάζει δ Αρτίσκος 

(Αρδα) ποταμός, καί παρα^ρέων είσβάλλει εις τόν 

Εβρον πλησίον τή ; Αδριανουπόλεως" τά  προΧόντα της 

είναι μέταξα , δημ.ητριακοί καρποί καί οίνος.

3. Τό Διδυμότειχου, έδρα τοϋ  Μητροπολίτου Δι

δυμοτείχου καί πρωτεύουσα Επαρχίας, ής ή περι

γραφή έπεται έν τ ώ  τέλει τή ;  παρούσης πραγ

ματείας.

4. 11 Μακρά γέφυρα (Οΰζούν κίοπρού) Κωμόπολις, 

υπαγόμενη εί; τήν επαρχίαν τοϋ Γέροντο; Ηρά

κλειας.

5. Η  κωρ.όπολις Κεσσάνη, καί Μεγάλη αγορά, 

Μάλγαρα κοινώς έκ τοϋ Μεγάλγορα.

6. Η  Αίνος.

7. I I  ΧαΧρούπολις (ίσως Χαριούπολις), κοινώς 

ΧαΧρεμ-πόλ.

8. I I  κώμη Χαφσά περιέχουσα τέμενος καί ?ν 

πάλαι ποτέ λαμπρόν, νϋν δέ έοείπειον, λιθόκτιστου 

ξενοδοχείου (χάνι), έν ή ήν ό πρώτος σταθμός τοϋ 

άπό Αδριανουπόλεως είς Κωνσταντινούπολιν ταχυ

δρομείου.

9. Τό χωρίον Κούλελι περιέχον 4 ξενοδοχεία, έν 

ω  ήδη μετετέθη ό πρώτος σταθμ-ός τοϋ ταχυδρο

μείου, άπέχον 7 * [2 ώρας τή ;  Αδριανουπόλεως.

10. I I  κωμόπολ.ις Μπαμπα-έσκί τουρκιστί (ίσως 

Καβύλη), 2 } [2 ώρας άπέχουσα τοϋ χωρίου Κούλε- 

λι, περιέχει λαμ.πρόν τέμενος έπί τής πλησίον τοϋ 

χειμ.άόρου γεφύρας, μίαν έκκλησίαν άνεγερθεΧσαν 

κατά τό  1 832, καί £ν άλληλοδιδασκαλεΧον έν τή  

περιοχή αυτής, έντός τοϋ οποίου 60 μέν παχδες δι

δάσκονται, οκτώ δε έ'ως δέκα σπουδάζουσι τά  στοι

χεία τή ; Ελλ. γλώσσης υπό τού αΰτοϋ άλληλοδιδα- 

σκάλου 5 χιλ,ιάδ. γοοσ. λαμβάνοντος κα τ’ έτος. II 

δαπάνη γίνεται δι’  έτησία; συνδρομής τώ ν  κατοίκων.

11. Π  Αρκαδιούπολις (Λουλέ Βουργάζ) περιέχου

σα γέφυραν, 4 τεμένη, έκκλησίαν τού Α γ . Δημητρίου 

καί άλληλοδιδασκαλεΧον, έν ώ  ΰπέρ τούς 80 μαθητά; 

φοιτώσιν, έχον καί άνώτερον τμήμα έκ 30 μ,αθητών' 

ή έτησία δαπάνη αΰτοϋ γίνεται έκ τώ ν  εισοδημάτων 

τή ; εκκλησίας. Φιλογενή; τις κάτοικο; αύτή; Ευθύ

μιος Στόγιου άνήγειρεν έν τή  περιοχή τή ; εκκλησία; 

δωμάτιά τινα πρός τόν σκοπόν τού νά συστηθή σχο- 

λ.είον, δαπανήσας έξ ιδίων του περί τά ; 40 χιλιάδα; 

γροσίων, τά  όποία, εΰκολυνθέντος μετά ταϋτα τού 

έκκλησιαστικοϋ ταμείου, Ιλαβεν άτόκως' τά  δωμά

τια  ταϋ τα , μετετράπησαν μετά ταϋ τα  εί; σχολείον 

άλληλοδιδακτικόν, καί τμήμά τ ι  Ελληνικού. I I πό

λις αύτη περιέχει ΰπέρ τάς 1200 οικίας, ών αί 

πλείου; χριστιανικαί, αί δέ όθωμ.ανικαί μετά τινων 

εΰαρίθμ-ων Αρμενικών' εΰρίσκονται δέ έν αΰτή καί τι- 

νε; Ιουδαίοι έχοντες καί Συναγωγήν.
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12. ή  Εαιδεστός άπέχουσα τής Αδριανουπόλεως 

24 ώρα;, τω ν  40 εκκλησιών 18, καί τη ; Αρκαδι- 

ουπόλειο; 1 θ ' περιέχει 1 5 χιλιάδα; κατοίκων, ών οί 

πλεΐστοι όθωμανοί και Αρμένιοι, καί τιν ε ; διαμαρ- 

τυρόμενοι άποσπασθέντες £κ τώ ν  Αρμενίων' οί δέ 

Ελληνες άριθμούνται έως 480 οΐκογένειαι.

13. ύ  κωμόπολις Τυρολόη (Τσορλοϋ), έδρα επι

σκόπου του Γέροντα; Ηρακλείας, 8 ώρα; περίπου τη ; 

Αδριανουπόλεως άπέχουσα, εί; θέσιν υψηλήν και β- 

χυρωτάτην άπό μέρου; τής Αδριανουπόλεως. Εκ τώ ν  

κατοίκων αυτής οί πλεΐστοι είσίν Ελληνες, οί λοιποί 

Οθωμανοί, καί ίλ ίγ ισ το ι Αρμένιοι καί Εβραίοι' πε

ριέχει τέμενος καί μίαν εκκλησίαν καί ξενοδοχεία. 

Εν αυτή υπάρχει καί ό Γεν. σταθμός του  ταχυ

δρομείου.

14. Η  Σηλυβρία, έδρα του μητροπολίτου Ση,λυ- 

βρίας, περιέχουσα τεμένη, εκκλησίας καί τινα  ξενο

δοχεία.

1 3. Ηράκλεια (τουρκιστί Ερέγλη), μητρόπολις του 

Α γ. Ηρακλείους, πόλις αρχαία καί επίσημο; τής Προ- 

ποντίδο;' νυν δέ έρημος σχεδόν' έχει λιμένα χωρη-  

τικ ώ τα τον  καί οικογένειας 200, ών αί μέν 1 20 Ελ- 

ληνικαί διατηροΰσιν άλληλοδιδασκαλεΐον καί εκκλη

σίαν, αί δέ λοιπαί όθωμανικαί' απέχει δέ τής Ραι- 

δεστοΟ 4 ώρα; καί τής Σηλυβρία; 8 ' οί κάτοικοι 

είσί γεωργοί καί ναυτικοί.

10. 11 κώμη Τσάντα  κατοικεΐται υπό 250 οικο

γενειών δλων Ελληνικών. Εχει εκκλησίαν ΰπαγομέ- 

νην εί; την δικαιοδοσίαν τής Σηλυβρία;, καί άλλη- 

λοδιδασκαλέϊον διατηρούμενου υπό του κοινού.

17. Α ί παράλια·, πόλεις Σωζουαγαθούπολις, .Με

σημβρία, Μή,δεια, Αγχίαλος, Πύργο; καί Αετός.

I 8 11 Βιζύη ή Βίζα, σώζουσα τά  ερείπια τή ;  πά

λα ι άκροπόλεω;, εί; θέσιν υψηλήν καί άχυρωτάτην 

απέναντι τινο; λόφου Γκ ιόζτεπέ (λόφο; ¿φθαλμοϋ), 

όθεν δυναταί τ ις  διά μικροσκοπείου νά κατοπτεύσγ 

καλώ ; τήν παραλίαν τοϋ Εύξείνου, ώ ;  καί τ ά ;  I 4 

ώρα; περίπου άπέχουσαν Ραιδεστόν. Εχει περί τά ;

2 ,000  οικίας, ών αί ήμίσειαι σχεδόν Ελληνικαί, καί 

αί λοιπαί όθωμανικαί" έχει μητροπολίτην Βιζύη;.

19. Τό Μπουνάρ Ισάρ, κωμόπολις κατοικουμένη 

Οπό 1 500  κατοίκων, έξ ών οί μέν 800 Οθωμανοί, 

οί δέ λοιποί Ελληνες καί Βούλγαροι. Εχουν εκκλη

σίαν υπό τή,ν πνευματικήν διοίκησιν τού Ανδριανου- 

πόλεως.

Η  Γέννα ν εΐτα ι προς δυσμά; τοϋ Μπουνάρ ’ ΐσάρ, 

άπέχουσα τούτου 2 ώρα; καί έχουσα κατοίκους 

1 000, ών οί πλεΐστοι Ελληνες καί ολίγοι Βούλγα

ροι' έν αΰτοΐς υπάρχουν 2 έκκλησίαι ΰπαγόμεναι εις 

τήν δικαιοδοσίαν τής Αδριανουπόλεως, καί άλληλο- 

διδασκαλεΐον.

Ο Σκοπό;, κωμόπολις, κεΐται πρός δυσμά; τής
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Γέννας, άπέχων ταύ τη ; 2 ώρας, κατοικεΐται υπό 500. 

οικογενειών, έξ ών 50 μόνον όθωμανικαί, αί δέ λοι- 

παί Ελληνικαί μέ 2 εκκλησίας, καί 2 Σχολεία Ελλη

νικόν καί αλληλοδιδακτικόν, διδασκόμενων έν αυτοί; 

1 20 μαθητών, καί ρ.ισθοδοτουμ.ένων τώ ν  2 διδα

σκάλων έκ τοϋ έκκλησιαστικοϋ ταμείου. *„

0  Σκεπαστό;' χωρίον κείμενον πρός τό  βορειοανα

τολικόν τοϋ Σκοποϋ, άπέχον τούτου 3 ώρα;, περιέ

χει 250 οικογένειας όλα; Ελληνικά;, εκκλησίαν κα· 

άλληλοδιδασκαλεΐον.

20. Η  πόλι; Εκκλησίαι, εί; θέσιν πεδινήν, η,ς ή πε

ριγραφή μετά τή ; Επαρχίας της έπεται εί; τό  τέλος 

τής παρούσης έκθέσεω;.

21. Η ίάμπολι;, κεΐται πρό; βορράν τή ; Αδρια- 

νουπόλεως, άπέχουσα ταύ τη ; 1 8 ώρα;' οίκεΐται υπό 

600 οικογενειών, έ ξ  ών τά  3 )5  Βούλγαροι, τ ά  δέ 

9 )5  όθωμανοί' έχει δέ καί Εβραϊκά; οικογένεια; πε

ρίπου τώ ν  1 00 μέ Συναγωγήν. Ενταύθα διατηρείται 

Σχολεΐον Βουλγαρικόν καί διαρρέει ό Τονδία; ποτα

μός πηγάζων έκ τώ ν Αίμ.ιμοντίων όρέων, καί κατερ- 

χόμενος εισβάλλει εις τόν Εβρον πλησίον τή ;  Αδριζ- 

νουπόλεως.

£2. 11 Σέλιμνος, πόλι; κειμένη βορειοδυτικώ; τή ς  

ίαμπόλεως εί; τους πρόποδα; τοϋ Αίμου, άπέχουσα 

ταύ τη ; 6 καί τής Αδριανουπόλεως 24 ώρα;' περιέ

χει 2 χιλιάδ. οικογένειας, έξ ών χίλιαι Βουλγαρικαί 

καί 800 όθωμανικαί μετά 200 Εβραϊκών' εχει τε 

μένη καί 2 Εκκλησία; καί Σχολεΐον Βουλγαρικόν' 

είναι ένομαστή διά τά  έριουργεΐά τη ;, έν οί; κατα

σκευάζονται διάφορα έριοϋχα (άμπαδε;) καί κάπαι 

άρίστη; ποιότητος, καί τό πρό είκοσιπεντατείας συ- 

στηθέν αύτοκρατορικόν έριουργεΐον εί; κατασκευήν 

τώ ν  ένδυμασιών τοϋ Οθωμανικού στρατού διατηρεί

τα ι καλώς.

23. 11 κωμόπολις Μουσταφά Πασά, κεΐται πρό; τό 

δυτικοβόρειον τή ; Αδριανουπόλεως, άπέχουσα ταύ- 

της 6 ώρα;' έχει κατοίκους 5 χιλιάδας, έξ ών αί 3 

Βούλγαροι, αί δέ 2 όθωμανοί' έχει τέμενος περικαλ

λές, καί γέφυραν λιθόκτισπον' έσυστήθη ήδη καί 

μ.ικρόν Σχολεΐον Βουλγαρικόν' άλλά δέν ευδοκιμεί- 

Οί κάτοικοι είσί γεωργοί, καταγινόμενοι ώ ; έπί τό  

πολύ εί; τή,ν σκωληκοτροφίαν τή ; μ ετάξη ;' έν αύτή 

άνεγείρεται ήδη καί β'. Εκκλησία δι’  έξόδων τώ ν Χρι

στιανών.

«  3 . Π ό σ ο ι ¿ Ira i Ο θω μανοί, πόσο ι Χ ρ ισ τ ια ν ο ί 

καί πόσο ι ’Ιουδα ίο ι ;
«  4. Μ ετα ξύ  τώ ν  Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν  πόσο ι είναι ορ

θόδοξοι, ’Α ρμ έν ιο ι κ τ.Ι;

5. Μ ετα ξύ  τώ ν  ορθοδόξων ποια  ίινα .Ιογΐα  υπάρ

χ ε ι  ùiç πρός τά ς  ιρυ.Ιάς ;

Εί; τ ά ;  τρεΐ; ανωτέρω έρωτήσει; άδυνατώ ν’  ά

παντά,σω, μ.ή έχων τά ; αναγκαία; πληροφορίας, αΐτο-
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νε; ουδέποτε δύνανται νά ληφθώσιν, έπειδή ούτε στα

τιστικά! ΰπάρχουσιν, ούτε βέβαιαι πτ,γαΐ, ώ ;  ληξι

αρχικά βιβλία κ τλ, έξ ών ν’ άρυσθώ αύτά;' τό βέ

βαιον μόνον είναι 2τι τό  πλεονάζον στοιχεΐον είναι 

τό  τώ ν έρθοδόξων ‘ Ελλήνων.

6. « Π οια  είναι ή κα τάστασις τή ς  πα ιδείας έν 

ι  γ ίν ε ι; πόσα ύπάρχονσι σχο.Ιεΐα  κατά πό .ίε ις  και 

ι  κώμας, καί κατά πο ιαν  εποχήν συνεστήθησαν;

* Π όσος ό αριθμός τώ ν  διδασκόμενων άρρένων 

«  καί κορασίων καί πο ια  μαθήματα δ ιδά σκ ον τα ι;

« Π όσος  ό αριθμός τώ ν  δ ιδασκόντω ν, όποια ή έ - 

ο π ιστημονική  αυτών μάθησις, καί ε ις  πο ιαν  έθνι- 

«  κότητα  άνήκουσιν ;

Η  κατάστασις τή ; παιδείας έν γένει τώ ν  χριστια

νών είναι ευχάριστος' εις όλα; τάς πόλεις καί κω- 

μοπόλει; ΰπάρχουσιν άλληλοδιδασκαλεΐα, εί; τινα; 

δέ πόλεις καί ‘ Ελληνικά ή ιδιαίτερα, ή προσηρτημ.έ- 

να εί; τά  άλληλοδιδασκαλεΐα ώ ; άνώτερον Τμ.?,μ.α, 

ΐνα διευθύνωνται ΰφ’ ενός μόνου άλληλοδιδάκτου, ώ ; 

μή υπαρχόντων ικανών πόρων πρό; διατή,ρησιν καί 

Ελληνοδιδασκάλου. Πάσα πόλις καί κωμόπολις φι- 

λ.οτιμεΐται δσημέραι ν’  αύξάνη τόν αριθμόν τώ ν Σχο

λείων της, καί νά συντελή εί; τήν βελτίωσιν αύτών, 

προθύμ,ως συνεισφέρουσα τόν έβολόν της. Οί Οθω

μανοί όμως φαίνονται έκνηροί, καί οίονεί άποστρεφό- 

μ.ενοι πάσαν πρόοδον καί πάντα νεωτερισμ.όν έμμέ- 

νουσιν εί; τά  παλαιά. Οί Ελληνες φύσει ένεργητικοί, 

φιλομαθείς καί φιλόκαλοι, τείνουσιν άδιαλείπτω; εί; 

τήν ηθικήν καί υλικήν άνάπτυξίν των" οί Αρμένιοι 

καί Ιουδαίοι, ώ ; ¿λίγοι τόν άριθμ,όν καί διεσπαρμένοι 

τή,δε κάκεΐσε, έχουσι σπάνια τά  διδακτήριά τω ν ' οί 

πρώτοι έχουσι ναόν (Ζάμ ) μεγαλοπρεπή καί πλού

σιον, έπ’ ¿νόματι τοϋ άγιου θεοδώρου τοϋ Τύρωνος 

(Σούρπ Τορός), καί παρεκκλήσιον χωριστόν τοϋ ά

γιου ϊωάννου τοϋ Προδρόμ,ου (Σούρπ Γαραβέτ)' δια- 

τηροϋσι δε καί άλληλοδιδασκαλεΐον καί Παρθεναγω

γείου, δι’ έξόδων τή ; Κοινότητάς των. Πέρυσιν ό άρ- 

χιερεύς (Βαρταβέτ), Αραστακές ονομαζόμενος, καί 

τοι υπεραγαπώμενος καί σεβόμενος υπό τώ ν  Χριστια

νών, κατετρέχθη υπό τινων πλουσίων, οιτινε; καί 

κατόρθωσαν νά προσκληθή ουτο; εί; Κωνσταντινού- 

πολιν καί διορισθή άλλος άντ’  αύτοϋ τή ; ¿ρέξεώ; 

τω ν, όστι; είσέτι δέν έφάνη' οί χριστιανοί ομω; δυσ- 

αρεστηθέντε; πολύ δι’  αύτό, ήρχισαν κατ’ ολίγον ήδη 

νά άσπάζοινται τό  καθολικόν δόγμα καί τό  τώ ν  δια- 

μαρτυρομένων. Οί Ιουδαίοι έχουν 10 Συναγωγά; 

καί Σχολεία κοινά δ ια . ηρούμενα υπό τη ί  κοινότητά; 

το>ν' άκολούθοι; θέλω αναφέρει τά  περί τούτων έκ- 
τενέστερον.

Ενταύθα η παιδεία όσον τό  δυνατόν προάγεται, 

μολονότι ΰπάρχουσι πολλά τά  προσκόμματα, ώς έκ 

τή ; άμαθεια; τώ ν έν τοΐς πράγματι' διότι έν δια-

στήμ-ατι τεσσαράκοντα ήδη ετών έκ τριών μεταρ

ρυθμίσεων μ.όλι; ή κατά  τό  1848 έτος γενομένη 

τελευταία έπέφερε καλόν άποτέλεσμα, τακτοποιη- 

θέντων τώ ν  άλλήλοδιδασκαλείων πρός τοΐς άλλοι;, 

όπερ συμβάλλει τά  μέγιστα , έπειδή έκ τώ ν  750 

παίδων τώ ν  διδασκομένων εις τ ά  5 άλληλοδιδασκα- 

λεΐα τή ;  Αδριανουπόλεως, μόλις 2 0 — 30 παΐδες 

είσάγονται κατ’ έτο ; εις τήν μίαν καί μόνην Κεντρι

κήν Ελλην. Σχολήν' έξ αύτών δέ μόλις 5— 10 μα- 

θηταί διατηρούνται μέχρι τέλους τής προσδιωρισμέ- 

νης διά τήν σπουδήν έξαετία ;, κατά τό  Γεν. τής 

Σχολής πρόγραμμα, καί προβιβάζονται εις τήν άνω- 

τάτη,ν κλάσιν όπου διδάσκονται ποιητικά, υψηλότε

ρα μαθήματα κ τλ, μετά τή ; Γαλλικής γλώσσης' 

οΰτοι δέ πάλιν έξερχόμενοι μετά ταϋ τα  καί μή έχον- 

τες στάδιον νά διατρέξωσιν, ώς μή υπαρχόντων ι

κανών έμπορικών καταστημάτων ή θέσεοιν άλλων, 

εισέρχονται εις τ ά ;  συντεχνίας, καί προϊόντος τοϋ 

χρόνου υστερούνται τής ώφελεία; τώ ν  μαθημ.άτων, 

ώ ; διαφευγόντων τήν μνήμ-ην τω ν  καί άπομ.ανθα- 

νομένων.

Η  Αδριανούπολις κέκτηται έννέα Σχολεία, ών τό  

έν Ελληνικόν, τ ά  5 άλληλοδιδακτικά τώ ν  άρρένων 

2 τώ ν  κορασίων καί τό  1 Βουλγαρικόν.

Α. Η Ελληνική Σχολή άνεγερθεΐσα, ώς εικάζεται, 

περί τά  τέλη τοϋ ιη/ αίώνος, καί άνοικοδομηθεΐσα 

κατά τό 1843, περιέχει 140— 150 σχεδόν μαθη- 

τάς διδασκομένου; τή,ν Ελληνικήν γλώσσαν, τά  εκ

κλησιαστικά μαθήματα, τά  στοιχειώδη μαθηματικά, 

φιλοσοφικά τινα  καί ποιητικά καί τή,ν Γαλλικήν 

γλώσσαν, καί προκαταρτίζονται μαθηταί ικανοί διά 

τήν Β\ ή Γ ' τοϋ Β. Γυμνασίου τώ ν Αθηνών. Εν αύ

τώ  διδάσκουσι 3 διδάσκαλοι.

Β. Τό κεντρικόν άλληλοδιδασκαλεΐον έν τή  πε

ριοχή τοϋ ναού τής Μεταμορφώσεως, άνεγερθέν κα

τά  τό  1846 έτος, διά συνδρομής τώ ν  προκρίτων καί 

τοϋ ταμείου τώ ν  έκπαιδευτικών καταστημάτονν' έν 

αύτώ φοιτώσι μ.αθηταί I 7 4.

Γ. Τό άλληλοδιδασκαλεΐον τοϋ άγίου Νικολάου, 

άνεγερθέν δι’  έξόδων τοϋ ταμείου τής έκκλησία; έν 

τή  περιοχή αυτής, κατά  τό  1839 έτος Μα'ίου Γ  

περιέχει μαθητάς 90. ',

Δ. Τό ά. σχολεΐον τώ ν  κορασίων άνεγερθέν τώ  

1858 έκ τώ ν  λειψάνων τή ; περιουσία; τοϋ βαθυ- 

πλούτου Βουλγάρου Νάϊδεν Κρίστοβιτζ. Εν αύτώ 

φοιτώσι περί τ ά  85 κοράσια διδασκόμενα τά  προ

καταρκτικά μαθήματα τής Ελληνική; γλώσσης, καί 
χειροτεχνήματα παντός εΐδους.

£. Τό β'. σχολ.εΐον τώ ν  κορασίων, άπέναντι τή ; 

τού άγίου ϊωάννου Προδρόμου έκκλησία;, έν το ΐ; 

κελλείοι; αύτοΐ;' τό  σχολεΐον ήνοίχθη κατά  τό 

I 835 , μ.ετατραπέντων τριών εύρυχώρων δωματίων
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τοΰ Κελλείου εις Σχολεΐον, καί δαπανηθέντων εις τού

το  περί τάς 20 χιλιάδ. γροσίων διδάσκονται είς 90 

περίπου κοράσια άνάγνωσιν, γραφήν καί λοιπά μετά 

τής Χριστιανικής διδασκαλίας' τό  Σχολεΐον τούτο 

χρησιμεύει ως προκαταρκτικόν διά τό  Α '. Σχολεΐον 

τώ ν  κορασίων.

ΣΤ'. Τό Βουλγαρικόν Σχολεΐον’ άνεγερθέν καί τού

το  τ ώ  1 882 έτει υπό τού διαληφθέντος Νά'ίδεν Κρί- 

σ το β ιτζ ' μετά τόν θάνατον τούτου, έπροικοδοτήθη 

δι’  επισήμου διαθήκης του με εκατόν χιλιάδας γρο- 

σίο>ν, τό  όποιον οί δύο μισέλληνες έκ τώ ν  4 έπιτρό- 

πων τής διαθήκης, ό Καρά Μιχάλη; Στογιάννοβιτζ 

καί ό Νέσσος X . Ματθαίου Γκέρεκ, παραβάντε; τους 

ορούς τής είρημένης διαθήκης, τήν τε  Σχολήν καί τό 

κεφάλαιον άπεχώρισαν τής Γεν. έφορίας, καί ήδη 

διευθύνεται υπό ιδίας επιτροπής, ής τά  μέλη έκλέ- 

γοντα ι υπό μόνου τού Σωματείου τώ ν 'Γσελέπιδων, 

τού άντιπροσωπεύοντος τους ένταύθα μετοίκους Βουλ 

γάρους. Εν αύτώ  διδάσκει εις καί μ,όνος διδάσκαλος 

και είναι είς μεγάλην παράλυσιν καί παρακμ.ήν' 

οο ιτώσιδέΟ Ο — 70 μ.αθηταί, διδασκόμενοι άνάγνω- 

σιν καί γραφήν βουλγαριστί.

Κ α ί ταΰ τα  μέν περί τώ ν  προρρηθέντων 6  Σχο

λείων τώ ν  έντός τού άστεο»;' ύπάρχουσιν όμως έν αύ

τ ώ  καί τινα  ιδιωτικά γραμματοδιδασκαλεϊα έν τισιν 

οΐκίαις, πολλά μέν τόν άριθμ.όν κα τ’ άρχά; οντα, ευ

άριθμα δέ μετά τήν σύστασιν τώ ν  άλληλοδιδασκα- 

λείων καταντήσαντα, έν οίς υπό γυναικών διδάσκον

τα ι ά^ρενά τε  καί Οήλεα, τά  μέν άνάγνωσιν είς ό κ τω -  

ηχοψαλτήρια καί Αποστόλους, καί τινα χειροτεχνή

ματα  συνήθως, τήν δέ γραφήν σπανίως' τά  δέ λοι

πά τρία κείνται έκτός τής πόλεως άνά έν είς έκαστον 

τώ ν  τριών υ.εγάλων Τμ.ημ.άτων, Γιλδιρίμιον, Κ ιγί- 

κιον καί Κιρισχανέν, ένθα καί πολυ πλήθος ιδιωτικά 

Σχολεία υπάρχουσιν.

Ζ\ Αλληλοδιδασκαλεΐον είς τήν μ.εγάλην ένορίαν 

τού Γιλδιριμ.ίου, άνεγερθέν πρώτον ολων τώ ν  λοι

πών κατά τό  1830 ετος, καί άλληλοδιδακτικώς τό 

τ ε  υπό τίνος Αλεξάνδρου διοργανισθέν' κατά τό  1 848 

μετά 18 έτη  τής άνεγέρσεώς το·*, γενομένης τή ; τε 

λεσφόρου τρ ίτη ; μεταόρυθμίσεως τώ ν  Σχολείων, έξε- 

τάθη κατά  μ,ήκος τό  Αλληλοδιδασκαλέϊον τούτο, 
καί περιέχει ήδη περί τους 160— 180 μαθητάς δι- 

δασκομένου; τάς κυρίας καί βοηθητικά; γνώσεις. Εν 

τή  Ενορία ταύτη διατηρείται καί Νοσοκομεΐον μέ 

10—  I 2 κραββάτια καί Φαρμακεΐον, κοινή Συνδρο

μή τώ ν  Χριστιανών παντός θρησκεύματος άνεγείρε- 

τα ι ήδη καί ναός μεγαλοπρεπής έπ’ όνομα τ ι  τή ; 

Ζωοδόχου Πηγής, άντί τού μικρού καί σεσαθρωμένου.

Η*. Τό άλληλοδιδασκαλεΐον τώ ν  Αγίων Αποστό

λων έν τή  Ενορία τού Κιρισχανέ, κείμ,ενον έντός τή ; 

περιοχής τού Ναού, άνεγερθέν περί τό  1835, δαπάνη

72

τού Ταμείου τού ίδιου Ναού, καί περιέχον ήδη 123 

—  1 40 μαθητάς.

Θ . Τό είς τήν Ενορίαν τού Κιγικίου Αλληλοδι- 

δαοκαλεΐον, άνεγερθέν κατά  τό 1852 έν τώ  ίερώ 

οίκω, τή  έπιστασία μέν τώ ν  έφόρων τής έκπαιδεύ- 

σεως, τή  δαπάνη δέ τού Ταμείου τοϋ^εροϋ Οϊκου 

τή ;  Αγίας Τριάδος, καί μικρά; τίνος συνεισφορά; έκ 

γροσίων 3 ,578 τού Ταμείου τής Εκπαιδεύσεως. Εν 

αύτώ διδάσκονται 122 —  130 μαθηταί τάς κυ

ρία; καί βοηθητικά; γνώσεις.

Απαντα τά  Αλληλοδιδασκαλεϊα τής Αδριανου- 

πόλεως κατωρθώθη εσχάτως νά ηναι ομοιόμορφα, 

έχοντα βάσιν τόν νέον οδηγόν τού Κοκκώνη.

( " Ε π ε τα ι συνέχεια .)

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. 0  Τουβ-»
κική κυβέρνησις πρώτον κατά τό  ετος τούτο συνέ

τα ξε  καί έδημ.οσίευσε προϋπολογισμόν τώ ν δημοσίων 

έσόδων καί έξόδων. Κ α τ ’ αυτόν τά  μέν έσοδα άνα- 

βαίνουσιν είς λίρας αγγλικά; 1 5,1 68,648, ή δραχ. 

445 περίπου εκατομμύρια, τά  δέ έξοδα είς λίρα; 

14 ,220 ,157  ή δραχ. περί τά  420 εκατομμύρια" 

άρα μ,ένει περίσσευμα 898 ,423  λίρ. ή 25 περίπου 

εκατομμυρίων δρ. όπερ καί άξιοσημείωτον μετά τήν 

τελευταίαν οικονομικήν κρίσιν καί τά ; ένεστώσας ά- 

νωμάλου; περιστάσεις τής Τουρκίας, άν καί ό έπί 

τώ ν  οίκονομ-ΐκών υπουργός τή ; Μεγ. Βρετανίας Κ. 

Π ,άδσ τον άναφέρων ταϋ τα  έμ.ειδίασε.

ΜΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ. Τήν 1 Οκτωβρίου τού  

παρελθόντος έτους διηγηθημεν έν έκτάσει τό  τελευ- 

ταίον δυστύχημα τού κολοσσιαίου τούτου πλοίου, καί 

εϊπομεν ότι, κατά τήν γνώμην τώ ν ειδημόνων, αί έλ- 

πίδε; όσα; ειχον συλλάβει διά τήν έπιτυχίαν του 

ε'χον ματαιωθή. Α λλ ’ ίδοό σήμερον μ.ανθάνομ.εν έκ 

τώ ν  εφημερίδων ό τι έπεσκευάσθη, ό τι διά νέων μη

χανών καί άλλων τρόπων κατέστη  άσφαλέστερον καί 

ό τ ι πρόκειται νά μ-εταβή όσονούπω είς Νεοβόρακον 

τής Αμερικής.


