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Ε ' .  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

του άνεκδότου ε γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς  

ί ο  3

Κ . Κ. ΦΡΕΑΡΙΤΟΤ

• Περίπλου; Μακεδονίας καί Έλάσσονο; Άσία ; μεΐά 

των ταύττ) προσκειμένων μεγαλονήσων. ■

Τ ο  ό ·  *Λ  θω μο>αστήριο>· τής Λαύρας. 

(Συνέχ. "Ιδε Φυλλ. 314, 313.)

’Ολέθριοι συνέπεια·, τής επιρροές του Λατινισμού. — Ά -  
νάοασις εί; τήν κορυφήν τού ’ Αθω. — Ποιηταί και ιστορι
κοί περί Ά θ ω .— "νψο; τού ΆΟωνο;. —  "Αγαλμα Διό; 
ίπί τής κορυφής. —  Ό  ναός τής μεταμορφώσεως. —  Ή  
Λαύρα τό σϋνηθε; καταφύγιου τ(ίιν έν Βυζαντίψ. —  Ό  ναύ
σταθμος και ο πύργο; τή; Λαύρας. —  ΓΙροσκυνηταί. —  Εί
δη προσκυνητών. —  Όδό; άπό το μοναστήριον τού Καρα- 
κάλλα.—  Σκέψεις των μοναχών περί τοΟ εν ΆΟψ βίου.

Τοιαύτη ην δυστυχώς η ενέργεια τού Λατινισμού 

επί τή ; Ανατολή;. Οσω δέ κατά τού ; βαρβάρου; ε

κείνου; καί άγριου; τού δυτικού μεσαιώνο; χρόνου; 

>1 επιρροή τή ; εκκλησία; τή ; Ρώμη; μεΟ’ όλων των 

ελαττωμάτων αυτή; όπήρςεν βληθώ; ευεργετική 

και σωτήριο;, έξημερώσασα, έκπαιδιΰσασα, καί έςευ

γενίσαοα τά ; άγρία; φυλά; τω ν  βαρβάρων εκείνων, 

οΐτινε; έπιδραμόντε; άπο τή ; Αρκτου, κατέκλυσαν 

τήν μεσημβρίαν, διαλύσασαι τήν ρωμαϊκήν κοινω- 

νίαν, τόσοι ή έπιέροή τή ; παντοδυνάμου ταύτη ; εκ

κλησία; όπήρςεν ολέθρια έν Βυζαντίω, όπερ βεβαίως 

¿φείλει τήν εσ/άτην δουλείαν αυτού κατά μέγα μέ- 

ρο; εΐ; τ α ;  άπαΰστου; τή ;  δΰσεω; ποοοβολά; επί 2; 

δλοκλήρου; αιώνα;, (α )

Αλλ ώ πόλις, πόλις, πόλεων πασών οφθαλμέ, 

άκουσμα παγκόσμιον, θέαμα όπερκόσμιον, πίστεως 

άρχηγε, ίρθοδοξία; ποδηγε, λόγων μέλημα, καλού 

παντος ένδιαίτημ.α ! ώ ή έκ χειρύ; κυρίου τύ  τού

(α) . Δύο λόγοι ευπρόσωποί (λέγει ό Γάλλος Άοοά; 
Φλερύ) παρεκίνησαν τόν Πάπαν Ίννοκέντιον τόν Γ ', νά έπι- 
δοκιμάση τούς σταυροφόρους. Έ ξ ένό; μέν έλεγον οι 
"Ελληνες συνέτειναν κατ’ εξοχήν εΐ; τήν αποτυχίαν τών 
σταυροφόρων. Έ ;  άλλου δέ πάλιν, οί πεισματώδεις σχισ
ματικοί οί άπό αιώνων έπαναστάται τή; εκκλησίας πρέπει 
νά τιμωρηΟώσι. ’ Αν ό φόβο; τών ϊπλων ήμών, τούς έπα- 
ναφέρ^ εις τό καθήκον, άγαΟή τύχη- εί δέ μή πρέπει νά 
τούς έςολοθρεύσωμεν, καί οίκίσωμεν πάλιν τήν χώραν διά 
καθολικών. Ά λλ ’ ήπατήΟησαν. Ή  κατάκτησι; τή; Κων
σταντινουπόλεως, έπήνεγκε τήν απώλειαν τή; άγια; γή-, 
καί κατέστησε τά σχίσμα τών Ελλήνων άδιάλλακτον. 7/ 
κατίκτησι; αϋτη, καί οί πόλεμοι ού; παρήγαγε, έκλόνησαν 
τοιουτοτρόπως τήν Ελληνικήν αυτοκρατορίαν, ώστε παρέ- 
οχον αφορμήν εί; τού; Τούρκου; νά κατιστρέψωσιν αύτή,ν 
διαχοσίυυς ενιαυτόν; μετά ταϋτα. >
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θυμού πιούσα ποτήριον, ώ  ή πολύ ν  ον ο ; καί βύσσχν 

καί πορφύραν ήμφιεσμένη βασίλειον, πικρά δ* άρτίως 

καί αυχμηρά, καί πολλών κακών κληρούχος, καί τέ 

κνων τώ ν  γνησίων χατίζουσα, πότε θεόθεν ενωτίση, 

έςεγείρου, άνάσττθι ή πιούσα τό ποτήριον τού θυ

μού μου καί τό  κόνδυ τής πτώσεως, ένδυσαι τήν 

ίσχύν σου, ένδύσαι τήν δόξαν σου, έκτίναξαι τόν 

χούν καί άνάστηθι !

Η  δεκάτη τρ ίτη  τού Λύγούστου πρωία άνέτειλε 

γαληνιαία καί ιλαρά' ή θάλασσα λειοτάτη καί εν

τελώς άρυτίόωτος, ην καθρέπτης, έφ’ οΰ ακίνητα 

παρά τους πόδας τού Αθω κατωπτρίζοντο διάφορα 

μικρά καί μεγάλα πλοία' άλλ’ ή κορυφή τού γίγαν- 

τος ήν κεκαλυμμένη υπό τώ ν αιωνίων εκείνων νεφών, 

ά σπανίως έξ αυτής άποσπώνται. Επ’ έλπίδι δτι 

ίιψουμένου τού Ηλίου ίσως βαθμηδόν διαλυθώσι τά 

νέφη, άπεφάσισα μετά δύο μοναχών ν’ άναβώ καί εί; 

αυτήν τού όρους, τήν κορυφήν, άλλ’ εις μάτην' άνεμος 

ανατολικός ήρέμα πνέων έσώρευεν έφ’ ημών άπαύς-ως 

όρη νεφών λευκοτάτων, ώ στε μετά μικρόν εύρέθημεν 

αίφνης περικυκλωμένοι υπό ομίχλη; πυκνής, ήτις 

άϊήρεσεν άπό τάς όψεις ημών, καί γήν καί θάλασ

σαν καί ουρανόν. Πάσα περαιτέρω άνάβασι; ή ό- 

πισθοχώρησις κατέστη αδύνατος. Σιγή παντελή; έ- 

βασίλευεν έν τώ  αίθερίω τού τω  σκηνώματι, οϋδεί; 

έξ ήμών έτόλμα δι’  ομιλία; νά ταράζΥ] τής φύσεως 

τήν άνάπαυσιν, οτε αίφνης έκ τού βάθους άναβαίνων 

ήκούσθη ιλαρός ό γλυκός καί παρήγορος τού μονα

στηριακού κώδωνος ήχος, ώς τ ι ;  χορός αγγέλων υ- 

μνούντων έν αγαλλιάσει τόν Κύριον. Βαθμηδόν υπό 

τάς θερμάς του Ηλίου άκτίνας άραιούμενα τά  νέφη 

Οψούντο, καί βαθμηδόν έκαθαρίζετο καί έλαμπρύ- 

νετο ό ορίζων. Ημείς δε ήδη ίστάμεθα τέσαρα; πε

ρίπου χιλιάδας πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τής θα

λάσσης. Καί το ι δέ άπό τής άκοα; τού όρους, 

ήτις φέρει έν εϊδει στεφάνου τόν ναόν τής μετα- 

μορφώσεως, τό  ύψιστον τούτο τής ορθοδοξίας ση- 

μείον, άφ’οό ή ελληνική γλώσσα υμνεί τόν δημιουργόν, 

άπείχομεν εϊσέτι δύο χιλιάδας πεντακοσίους πόδας, 

ήδη δμω; άπό τού σημείου έφ’ ού ίστάμεθα τά  πάντα 

ήσαν όποπόδιον τώ ν ποδών ήμών, ή Θράκη, ή Θάσος 

ή Λήμνος, αί βόρειοι σποράδες, ή Θεσσαλία,ό Ολυμπος' 

Δικαίως ποιηταϊ καί ιστορικοί εξύμνησαν τό κάλλος 

καί ύψος τού όρους. Κ α τά  Σοφοκλέα 
Ά θ ω ; σκ ιά ζε ι νώτα Αημνίας άλός.

Κ α τά  δέ Στάτιον
lugenl lellurem proximns umbra 

Yestit Alhos, uemoruraquo obscurai imagine ponlum (a)

Η  σκιά τού Αθω λέγει ό ποιητής τώ ν  άργοναυτι- 

κών καλύπτει μέρος τής νήσου Λήμνου εκτεινόμενη 
μ-έχρι τής πόλεως Μυρίνης-

(a) Slat. Theb. lib 8. r. 3 1.

82

"Αθω άνίτελλε κολώνη

ΘρηΙκίη, ή τόζαον άπόπρονο; Λήμνον έοδβα...
"Οσοον ές svSióv /.εν έόστολο; όλκά; άνύϊσαι 
Άκροτάτη κορυφή σκιάει και έπάχρι Μυρίνης (α)

Ó Πλίνιος καί ό Σολίνος βεβαιούσι τόν Απολλό

δωρον, (β,)' ό δέ Πλούταρχος, ·

«  Αθως καλύπτει πλευρά Αημνίας βοός' » 

έπιβάλλειγάρ ή σκιά τού όρους ώς Ιοικεντινί βοϊδίιρ, 

μήκος άποτείνουσα διά τής θαλάσσης οΰκ έλαττον 
επτακοσίων σταδίων, (γ ) »

Τό υψος τού Αθωνος υπήρξεν άπό τώ ν άρχαϊφν 

χρόνων άντικείμενον έπιστημονικών συζητήσεων (δ), 

άλλ αί τελευταίαι ακριβείς καταμετρήσει; τού Γρ/- 

ζεβαχ άποδίδουσιν αΰτφ ύψος 6400 ποδών. ΐπ άρ - 

χουσιν αληθώς όρη άλλα πολύ υψηλότερα αλλά τό  ύ 

ψος αυτών δέν εκπλήσσει τοσούτον τήν ορασιν, διότι 

μεσόγεια όντα καί βαθμηδόν υψούμενα άπό τής επι

φάνειας τής θαλάσσης, άνεπαισθήτως φθάνουσιν εις 

ύψος πολύ μεγαλήτερον, άλλ’ ό Αθως αμέσως έξέρ- 

χόμενος άπό τού βυθού τής θαλάσσης, μετεωρίζεται 

ώ ; γίγας πελώριος εις τ ά  νέφη, σύμπαν αυτού τό  ύ

ψος άποτόμως έπιδεικνύμενος. Από τής κορυφής τού 

Αθω, βεβαιοϋσιν οί μοναχοί, οιτινε; κατ’ έτος τήν 6 

Αύγουστου ενταύθα έπισήμως ιερουργού σι, εύδίας ου- 

ση; φαίνεται τό  Βυζάντιον- άλλ’ ίσως τούτο είναι 

όπεοβολή, ούχί έ'νεκα τής άποστάσεως, άλλ’ ένεκα 

τής χθαμαλή; θέσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 

καμπύλης τής γης άποκρυπτούση; άπό τής όράσεως 

τά  πεδινά σημεία τής σφαίρας εις τοσαύτην άπό- 

στασιν. Επί τώ ν  προγόνων ή κορυφή τού Αθω έφερε 

άόν άνδριάντα τού νεφεί.ηγυρέτου καί τερψικεραύνου 

Διός.

μέγαν δέ πανόν έκ νήσου τρίτον 

Αθωον αίπος Ζηνός έξεδέξατο (ε)

Βεβαιούσι δ’  οί γέροντες ο τι εις τάς φάραγγας 

καί τά ; χαράδρας τού Αθω υπάοχουσιν έτι συντρίμ

ματα τού άνδριάντος τούτου, 8ν νύν άντικατέστησεν 

ό ναός τής μεταμορφώσεως τού Χριστού, έν ω αί 

εικόνες, ώς πάντες οί μοναχοί βεβαιούσι κατ έξαί- 

ρεσιν καί παράβασιν τώ ν διατάξεων τή ; ανατολική; 

έκκλησίας είσί χαλκαί καί ανάγλυφοι. Πώς δέ τούτο 

καί πότε έγένετο καί ή ιστορία, καθόσον οίδα, καί ή 

παράδοσις αγνοεί. Περί μεσημβρίαν κατέβημεν εις 

τό μοναστήριον οπου ό αγαθό; καί φιλόφρων ήγού- 

(α) Άπολλ. 'Ρό3. 1 G08.
(β) Πλίν. φυσ inop. β·.3λ. 4. κεα. 12. Solin. Cap. 12. 

"Opa μέγ. έτυμολογ. έν λέςει Άθως.
(γ ) Πλουτάρχ. περί προοώπ. οελήν.
(3) Kaesincr Ccber Hoch« und Schallen des Albos. Λει

ψία 1792.
(ε) Αίσχύλ. Άγαμεμν. στίχ. 285. δρα καί Ησύχιον 

« ΑΟωος· ό έπί τοΟ Ά θ ω  τοΟ ορούς ίορυμένο; ä i S p i i ;  

ό Ζεύς. ··

μενο; εΐχεν ήδη παρεϊκευασμένον λιτόν τ ι  άλλ’ έρε- 

χτικώτατον νηστήσιμον γεύμα. Τό μοναστήριον τής
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άγια; Λαύρα; ήν τούς αρχαίου; χρονου; τό  επισημό

τατου καί πλουσιώτατον πάντων, αλλά νύν καί τοι 

τό  πρώτον πάλιν κατά τήν έκτασιν είναι δευτερεΰον 

καί ίσως τριτεύον κατά τόν πλούτον καί τήν εσωτε

ρικήν περιποίησιν. Μόνη ή Λαύρα, ο τε  τά  λοιπά τού 

όρου; μοναστήριαΐσταντο τούς αρχαιότερους χρόνους 

υπό τόν Πρώτον τού; όρους, κατά ποονόμιον ιδιαί

τερον υπήγετο αμέσως εί; τόν οικουμενικόν Πατρι

άρχην. Διά τούτο ενταύθα πάντοτε σχεδόν υπάρ- 

χουσιν έκ Βυζαντίου οί μέν έκουσίως ερχόμενοι χά~ 

ριν άναχωρήσεως, οί δε, καί ακούσιοι; άποστελλό- 

μενοι χάριν σωφρονισμού καί επανόδου εις τό  ορθόν. 

Ενώ δέ μετά τού ήγουμένου έσκεπτόμεθα ήδη περί 

τή ; άναχωρήσεως, εισέρχεται μοναχός τις εί; τό  άρ- 

χονταλίκιον, όπου εΐμεθα καί μετά τό  σύνηθε; «  εύ- 

λόγησον πάτερ » '  ανήγγειλε τόν εί; τόν ταρσανάν 

(λιμένα καί ναύσταθμον) κατάπλουν πλοίου τινός φέ- 

ρΟντος προσκυνητής' μετ’ οΰ πολύ δέ ήκούσθησαν καί 

οί πυροβολισμοί αυτών, τό σημεΐον τή ; χαράς έν Ελ- 

λάδι έν γένει. Εκαστον έκ τού όρους μοναστήριον, εί

τ ε  μεσόγειον είτε παράλιον, έχει τόν ίοιον αυτού ναύ

σταθμον, όπου ναυλοχοΰσι τά  πλοιάρια τού μονα

στηριού, τά  είςκομίζοντα καί έκκομίζοντα τάς τοο- 

φάς, τ ά  διάφορα προϊόντα, καί πάντα έν γένει τά 

άφορώντα τό  μοναστήριον. Ναύται δε ως έπί τό 

πλείστον, όταν ό πλοϋ; ή βραχύς, είναι αυτοί τού 

μοναστηριού οί μοναχοί, ό  ναύσταθμος τής Λαύρας 

κεϊται αμέσως κάτωθι τού μοναστηριού, προστα- 

τευόμενος υπό πύργου κολοσσιαίου εςαορόφου, έν ώ 

ΰπάρχουσι πολλά κελλία καί παρεκκλήσι* κάλλι- 

στα. Εισέρχονται δ’ εί; αυτόν διά κινητή; ξύλινη; 

γεφύρας, ήτις πάντοτε αίρεται τήν νύκτα, ώστε ό 

πύργος καθίσταται ούτω πανταχόθεν άπρόσιτος. Εί; 

τούτον τόν πύργον υποδέχονται οι μοναχοί κατα 

πρώτον τού ; άπό θαλάσση; ερχομένου; ξένους, περι · 

ηγητάς, ποοσκυνητά; καί άλλους, δ'.δόντες συγχρό

νως είδησή εις τό  μοναστήριον περί τή ; άφίςεω; αυ

τών. Εν τούτω  δέ εφθασαν καί οί προσκυνηταί τεσ 

σαράκοντα πέντε, πάντες Ελληνες μικοασιάται, φέ- 

ροντες εν τώ  προσώπω αυτών τόν τύπον τή ; χα

ρά; καί τής πίστεως. Καί έν τώ  μοναστηρίω δέ 

διά κωδωνοκρουσίας διεδηλώθη άμεσως ή χαρα 

έπί τή άφίξει τώ ν  ξένων τούτων, οιτινε; πάντοτε 

φέρουσι μεθ’  εαυτών ευσεβείς αΰτοπροαιρέτους φό

ρους. Οί προσκυνηταί τού όρου; είναι δύο ειδών, οί 

μέν αυθόρμητοι καί αυτόκλητοι' οποίοι ήσαν οί 

ήδη αίφνης έλθόντες, οί δέ προσκεκλημένοι, ή μάλ

λον υπό τού μοναστηριού οίονεί έστρατολογημένοι. 

Τά μοναστήρια τού Αθωνος, λέγει 5 Ζαχαρίας, ά- 

ποστέλλουσι μοναχού; πανταχού εί; τήν βυζαν

τινήν αυτοκρατορίαν, ΐνα έκαστον υπέρ εαυτού 

στοατολογήστ) προσκυνητάς. Ü τοιούτος απόστολος, 

ΐνα δυνηθή νά συλλέξη προσκυνητάς έν ώρισμένη τιν ί 

επαρχία, οφείλει προηγουμένως ΐνα λάβ/ι τήν άδειαν 

τού επισκόπου αυτής, χορηγουμένην συνήθως έπί 

καταβολή δικαιώματος, άναλόγου πρός τήν έκτασιν 

τής επαρχία:. Μετά ταύ τα  περιοδεύει τήν επαρχίαν, 

παροτρύνει διά λόγων τούς ευσεβείς εί; προσκύνησιν 

καί εί; τούς αναγγέλλοντας εαυτού; προσδιορίζει 

τήν ημέραν καί τόν τόπον τή ; άναχωρήσεως.

Εν τώ  (ορισμένοι χρόνω ή συνοδία τώ ν  προσκυνη

τώ ν άρχεται τής οδοιπορίας ή τής θαλασσοπλοΐας, 

υπό τήν όδηγίαν τού συλλέξαντος αυτούς μοναχού, 

όστις φέρει αυτούς πρώτον εις τό μοναστήριον τό  έκ- 

πέμψαν αυτόν. Ενταύθα μένουσιν οί προσκυνηταί η

μέρας τινάς, καί προσφέρουσι τά  σπουδαιότερα δώρα. 

Μετά όέ ταύ τα  καταλείποντες ένταύθα τού; ίππους 

ή τά  πλοιάρια αυτών, περιηγούνται τά  λοιπά μονα

στήρια, πανταχού άφίνοντε; μικρά τινα  δώρα τέλος 

δέ έπιστρέφουσι εί; τό  μοναστήριον, έξ ού τό. πρώ

τον έξήλθον, ΐνα αύθι; υπό τήν όδηγίαν τού πρώτου 

αυτών καθηγεμόνος έπανέλθωσιν εις τάς εστία ; αυ

τών. (α).

Περί τήν μίαν μ. μ. δ φιλόφρων τής Λαύρίς η

γούμενο; προπέμψας με μικρόν, άπέστειλε συνοδευό- 

μενον ύπό μ.οναχών εις τό  μοναστήριον τού Καοα- 

κάλλου, τό  δεύτερον μετά τήν Λαύραν έν τή  ανα

τολική σειρά τώ ν  μοναστηριού τού Αθω. Δάση, χλο

ερά καί πυκνά, ρύακ.ες διαυγέστατοι, κάλλιστα καί 

εΰοσμώτατα άνθη, κχταρράκται εύηχοι καί ιλαροί, 

κοιλάδες δροσερά5, καί λόφοι κατάσκιαι, διηνεκώς 

διεδέχοντο άλληλα έν διαστήματι περίπου δύο ωρών 

τερπνοτάτη; όόοιπορίας, μέχρι τού προσεχούς ή

μών ιερού σταθμού. Καί ένταύθα, έν τ ώ  κοινοβίω 

τούτοι μοναστηρίω, τιμωμένω έν ονόματι τώ ν  απο

στόλων Πέτρου καί Παύλου, ή αυτή αφελής περιποίη- 

σις καί εγκάρδιο; φιλοξενία, ή χαρακτηρίζουσα ίδια: 

τά ; ίεράς τού Αθω μονά;, έν αίς αληθώς ό βασίλεια; 

βασιλεύει βίος ξενοδοκία; καί φιλαδελφία; έπιμε- 

λούμενος, άποάγμων, ήσύχιος, θεοφιλής, φιλόπτω

χος, άόργητος, αμνησίκακος άκενόδοξος, καί άνυ- 

περήφανος. Πρός τινά  ποτε μελαγχολικόν περιηγη

τήν τή ; εσπερίας Ευρώπη; έλεγον οί πατέρες τού ό

ρου; «  Αφες τόν κόσμον καί έλθέ πρός ήμάς* παρ ή- 

μΐν θέλει; ευρει τήν ευτυχίαν σου. Στρέψον καί ΐδε 

τ/ιν χλοεράν εκείνην ώραίαν καλύβην, τό  έπί τού 

όρου; έκεϊνο έρημητήριον' ήδη άκτινοβολούσιν αί 

ώχραί τού δύοντος ήλιου ακτίνες έπί τώ ν παραθύρων 

αυτού ! Μεθ’ όπόση; χάριτος άναύύει έκ τού πολυ- 

φύλλου δάσους τώ ν καταστανεών τό  μονήρες εκείνο

(α) "Ορα Zachariae, Reise in den Orient αελ. 259. Uei- 
delb. 1840.
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παρεκκλησίου 8 περιστε'φει ή δάφντι, το  κλήμα, ή 

νάρδος καί η μυρσίνη. ϊδε ό τόσον λαμπρά ώς στιλ

πνότατο; άργυρο; άναβλύζει έκ τώ ν  πετρών ή πηγή’ 

άχουσον όπόσον αρμονικά ψιθυρίζει τό  ρειθρον υπό 

τάς όοδοδάφνας καί τον κισσόν! Ενταύθα, τέκνον 

αναπνέει; αέρα άμόλυντον, καί απολαύει; τού άκρου 

πάντοιν τώ ν  αγαθών, τ ι ;  έλευθερία; καί τή ; ειρή

νη; προ; σέ αυτόν. Δ ιότι μόνο; εκείνο; είναι ελεύθερο;, 

όστις νίκησα; τον κόσμον, έστησε την καθέδραν 

αυτού έπί τού όρου; τού Αθωνος, τού εργαστηρίου 

πασών αρετών. » Καί ούτως ή έλευθερία, δι’  ήν 

τοσαύτα; προσφέρομεν θυσία; οί άνθρωποι, σκιά 

καί όνειρον καθίσταται έν τώ  κόσμω ! Τ ί; ποτε 

έντό; τής πολιτική; κοινωνία; βιών καί άναστρε- 

φόμενο;, δύναται νά εϊπη έν συνειδήσει είμα ι ί.Ιεύ - 

θ ερος ! ΓΙάντε; έν αυτή δούλοι έσμεν άργυρώ- 

νητοι τού εσωτερικού πάθου; τή ;  ψυχή; καί τή ; έ- 

σωτερική; τή ; κοινωνία; άνάκγης. ή  φύσις έδυύ- 

λωσε τή  ύλη ¡χόνον τό  σώμα ημών, ή δέ κοινωνία 

έξέτεινε τήν δουλείαν ταύτην καί έπί τό  ήθος καί 

τήν ψυχήν ! υπό τή ; ιδέα; ταύτη ; κατείχετο καί ό 

θεΐοςέκείνο; Αισχύλο;, λεγων έν τώ  Προμηθεϊ αυτού, 

Φρίσσω δέ σε δεεκομένη 

μυρίοι; μόχθοι; δικναιόμενον . . .

Ζήνα γάρ οϋ τρομέων

£ν ιδία γνώμη σέβει Ουατούς άγαν Προμηθεύ. 

ύ  Ηλιο; ήδη εκλινεν έπαισθητώ; καί ή περαιτέρω 

ενταύθα διατριβή μου κατέστη αδύνατο;.

ΑΙ Γ Γ Μ ΙΚ Ε Σ  Μ  ΤΠ, Λ Π Ε Ι ,
Μ Ε Ρ Ο ϊ  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν .

'Π  νεωτέρα κοινωνία

 000----

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΙΑ '.

Ή  Κ υ ρ ία  Ilu ber.

Ενώ δε εις την ήγεμονείαν, τήν σήμερον καλουμέ- 

νη; canton de Neuchâtel παρίστατο ώ ; ένθεάτρω 

ή ένεργητικότης τής Κ. de C lia rriere  καί τή ; σχο

λή; αυτής, έν Ελβετία συνεκροτεϊτο πάλη διάπυρος 

μεταξύ τώ ν  φίλων τού ί. ΐ. Ρουσώ καί τού Βολταίρ. 

Ει καί ή πάλη αύτη ελκύει καθ’  έκάστην ζωηοότερον 

τήν προσοχήν τώ ν  ιστορικών, καί κατά τά  τελευταία 

μάλιστα έτη έγενετο ένδόσιμον άξιολόγων πραγμα

τειών, μοί φαίνεται δμω ; ο τ ι  δεν άνεγνώρισαν τήν 

σπουδαιότητα τή ; ένεργεία; τή ; Κ. H u ber κατά 

τήν εποχήν εκείνην καί ό τι δύσκολον ν’  άμφισβη-

τηθή ή έπιρ^οή τώ ν συγγραμμάτων αυτή; έπί τε  το ϊ  

συγγραφέω; τή ; Εμιλία; καί τώ ν  διαμαρτυρομένων 

θεολόγων τή ; ΙΗ ' έκατονταετηρίδο;’ ή Κ. Huber 
δεν ήτο βεβαίω; νοΰ; αγοραίος. Ó άββά; Tabaraud 
ομολογεί «δ τ ι  τά  συγγράμματα αυτή; (1 ) δεικνύουσι 

καί πνεύμα καί γνώσεις, δ τι τό σύστημα αυτή; είναι 

καθ’  δλα τά μέρη συνηρμοσμένον, δ τι έχει διαλε

κτικήν λεπτοτάτην, καί τήν ήθικήν καθαράν ή μάλ

λον αυστηράν, καί δ τι συνηγορεί ένθέρμω; υπέρ τών 
ήθών »  (2 ).

Ó συγγραφεύ; τώ ν  Έ π ισ το .Ιω ν  δμολογεΐ μέν βα- 

Ούτατον σέβα; πρό; τά  ιερά βιβλία, διακρίνει δμω; 

έπιμελώ; τόν λόγον τού Διδασκάλου από τώ ν  άνα- 

ριθμήτων έρμηνειών τώ ν θεολόγων, καί δοξάζει δτι 

αί έρμηνεΐαι είναι έν γένει άνάξιαι τή ; τοιαύτη; βα- 

ρύτητο; ή τι; άπεδόθη είς αυτά;. Μ ελετώντε; τό  

Εύαγγέλιον άνευ τή ; βοήθεια; αυτών, ευρίσκομεν α 

λήθεια; λογικω τά τα ; καί συμφώνου; πρό; τά ; άνάγ- 

κας καί τή ; πλέον πεπολιτισμένη; κοινωνίας, άνευ 

οΰδενό; τώ ν  μυστηρίων άτινα έπενόησαν οί σχολια- 

σταί τή ; διδασκαλίας τού Ιησού. Δεν είναι ταύτα 

σύμφωνα (πλήν τή ; ευγλω ττία ;, διότι μετοιώτατον 

τό  ύφος τή ; Κ. Huber) πρό; τήν όριοΛογίαν τής 

π ίσ τεω ς  τού vicaire savoyard ;

Τό δε σύγγραμμα τό  έπιγραφόμενον Συστήμ α τα  

τώ ν  θεο.Ιόγων, είναι εφαρμογή ιδιαιτέρου τινό; 

δόγματος τή ; γενική; θεωρία; τήν οποίαν έξέθεσα. 

Ó συγγραφεύ; αποκρούει τήν εΐ; τά ; αιωνίου; βασά

νου; πίστιν ώ ; έναντίαν εΐ; τήν αληθή έννοιαν τού 

κειμένου τού Ευαγγελίου καί όποκαθίστησιν εΐ; τήν 

Κόλασιν εϊόό; τ ι  Καθαρτηρίου. Τήν ίδέαν ταύτην 

παρεδέχθη καί 6 i. Í. Ρουσώ’ αλλά καί περί τά ; 

άρχά; τού χριστιανισμού άνεπτύχθη έκ συστήματος 

είς τά  συγγράμματα τού ήριγένους. Ναί μέν ή α

νατολικοί δέν έδέχθησαν έν γένει τήν θεωρίαν τού 

περιωνύμου Αλεξανδρινού διδασκάλου’ αί περί τού

του δμω; δοξασίαι αυτών υπήρξαν πάντοτε πολύ 

έλιγώτερον αΰστηραί τώ ν τής Ρώμης, ©εωρούσι «τή ν  

έλάττωσιν τώ ν  βασάνων τή ; Κολάσεως » ώ ;  κεφά- 

λαιον ανεπίδεκτου άμφιβολίας, τού θεού, δστι; δέν 

τιμωρεί έπί ματα ίω , μετριάζοντος τήν τιμωρίαν, 

καθόσον ό αμαρτωλό; ικανοποιεί τήν δικαιοσύνην

(1 )  Τά δύο /.υριώτερα συγγράμματα τής Κ. Haber είναι 
τά · Systèmes des Théologiens anciens el modernes, conciliés 
par I’  exposition des dilTércnls sentiments sur f  élat des émes 
séparées du corps. » ri; 12, 1731, και al ·  Lellres sur U 
religion essentielle i  f  homme ». Ei xai ai Έ π ισ τρ λ α 'ι  
έδημοσιεύΟησαν μετά τά Σ υ σ τή μ α τα  (τό 1739), ή λο
γική ομως τάξι; απαιτεί ν’  άσχοληθώμεν έν πρώτοι; περι 
τή; θρησκεία; τήν όποιαν πρέπει νά άκολουΟήσωμεν, πριν 
ή όμιλήσωμεν περί τών αμοιβών καί τών τιμωριών τή; 
άλλη; ζωή;.

(2 ) Biographie universell: υπό Michaud,
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■ύτών. Γάλλο; τ ι ;  θεολόγος, τόν όποιον περί πολ- 

λού έποιείτο δ Ναπολέων, ό Εμερύ, γενικό; ηγού

μενο; τή ; αδελφότητος τού άγ. Σουλπικίου, έδοκί- 

μασε νά είσάξη τό  δόγμα τούτο εΐ; τήν ρωμαϊκήν 

έκκλησίαν, καί έπί τού τω  συνέταξε περιεργοτάτην 

πραγματείαν, έπιγραφομένην, Π ερ ί τής έ.Ιαττώσεως 

τώ ν  ποινών τής Κο.ίάσεως, έν ή άναφέρεται άδια- 

κόπως είς τήν σταθερήν παραδοσιν τή ; ανατολική; 

εκκλησίας. Οί διάδοχοι αυτού δοξάζοντε; δ τι ή 

θεολογία τή ; ήμετέρας εκκλησία; δέν συνεβιβάζετο 

πρό; τό  άκάθεκτον πνεύμ,α τή ; ί*ό>μη; τό  καθιερώ- 

σαν τά ; άπανθρωπία; τή ; ιερά; έξετάσεως, έκρυψαν 

τό  σύγγραμμα τού άββά Εμερύ’ άνακαλυφθέν δ

μω ; έδημοσιεύθη υπό τού άββά Carle, συγγραφέω; 

τού βιβλίου τού καλουμένου Κ ό.Ιασις.

Η θεολογία τού Lettres sur la religion essen
tielle δέν είναι νεωτέρα τού περί τώ ν  αιωνίων βα

σάνων συστήματος τή ; Κ. Huber. Καθ’ δλα; τού 

χριστιανισμού τά ;  έποχά; υπήρξαν νόες μάλλον 

κλίνοντε; πρό; τόν ορθόν λόγον ή πρό; τήν πίστιν. 

Οποίον χάσμα μετκξύ ίΐριγένου; καί Κλήμεντος Α

λεξανδρεία; έρμηνευόντων συμβολικώς τοσαύτα χω 

ρία τώ ν  Γραφών καί τού Τερτυλλιανοϋ άνακράζον- 

το ; ’  «  Credo quia absurdum ! » Δέν άγνοώ δτι 

ή Παπική έξουσία πολλάκι; ¡δοκίμασε νά ΰποβάλη 

τήν Οικουμένην εΐ; τήν δόξαν τού Τερτυλλιανοϋ. 

Κ ατά  τού; νεωτέρου; χρόνου; όνομαστοί συγγραφείς, 

οίον ό έπίσχοπος d’ Α ν ranch es Huet καί δ συγ

γραφέας τού Essai sur 1’ indifference έξύμνησαν 

τήν παράδοξον ταύτην μέθοδον. Είς μάτην δμω;, 

διότι ούτε αί πυοαί, ούτε οί τροχοί, ούτε οί άφο- 

ρισμοί θέλουσί ποτε εμποδίσει του ; σκεπτομένου; 

νά ερμηνεύσωσι τό  Εύαγγέλιον κατά διαφόρους τρό

πους. Απαιτητέον πρό πάντων τήν ειλικρίνειαν ή τι; 

φοβείται τά ; συμβουλά; τού πάθους, καί τήν ώριμον 

xpîotv τήν όποιαν πρέπει νά φέρωμεν εΐ; ζητήματα 

άφ ών κρέμαται τό  μέλλον τού άυθροιπίνου γένους. 

I I  φρόνησι; αύτη είναι έ τ ι πλέον αναγκαία, οσάκις 

πρόκειται περί δογμάτων παραόεάεγμένων παρά  

πάντω ν τώ ν  χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν  θρησχευμάrate. Τό τε  ή 

υπερβολική περίσκεψι; καθίσταται μεγίστη ανάγκη.

ΚΕΦΑΛ. Iß'.

Ή  Κ υρία  Νέχερ.

Τήν ΙΗ ' εκατονταετηρίδα τό  Pays-de-Y  aud, ώ ; 

καί ή Ελβετική πολιτεία, δεν έμενε ξένον εΐ; τήν 

κίνησιν τώ ν  ιδεών, έπισκεφθεΐσα τό  Κοππέτ τό 

1855  έτος, εύρον ζώσαν εις τινα  οικίαν άνήκουσαν 

τ ώ  δουκί Broglie, γαμβρω τή ; Κ. Στάελ τήν μνή

μην δύο γυναικών αϊτινες ¡δόξασαν τήν γαλλ ι

κήν Ελβετίαν. Ανέβην τά ; όρεινά; δδού; τής πό- 

λεως καί διέβην τά ; όγκώδεις πύλα; έρήμου έπαύ-

λεως. Επί τώ ν λευκών ταύτη ; τοίχων άνεΐρπον τά  

τρυφερά κλωνία κληματίδο; καί έκρέμαντο αί ίό- 

χροε; αυτή; σταφυλαΐ, τώ ν όποιων τό  ζοφερόν χρώμα 

άνεκάλει εΐ; τήν μνήμην τά ; θλίψει; τή ; Κορίννης 

καί τά ; δοκιμ.ασία; τήν είς άκρον ευαίσθητου αυτής 

ψυχή;.

Εκ τώ ν έρήμων αιθουσών, τώ ν  όποιων τά  πεπα

λαιωμένα έπιπλα άπεμάρανεν ό χρόνος, εικόνες τινέ; 

τής οίκογενεία; έφαίνοντο ζωογονούσαι τούς τοίχους, 

ενταύθα μέν τής Κορίννης κιθαριζούση; τήν λύραν 

παρά τό  Μισητόν άκρωτήριον, έκεϊ δέ τή ς  ιερείας 

z u r  Μ ουσώ χ , ή τ ι; ένεφύσησε τό  πνεύμα τής ζω ή ; 

εΐ; τήν ποιητικήν έκείνην δημιουργίαν.

Οί μέλανε; οφθαλμοί τή ; οίκοδεσποίνης, οί οφθαλ

μοί έκεϊνοι είς  οΰς ¿ζήστρατζτε θεία ψυχή  (1 ), φαί

νονται ζώ ν τε ; έ τ ι καί όμιλοϋντε; από τού βάθους 

τή ; εΐκόνο;. Η συγγράψασκ τήν Γ ερρα ν ία ν  εξει- 

κονίζεται φέρουσα μικρόν κλάδον εΐ; τήν χεϊρα (S ) 

εΐ; μεγάλην εικόνα έλαιογραφικήν, έν μέσοι τώ ν ει

κόνων πάντων τώ ν  οικείων αυτή;, τώ ν  οποίων τά ; 

ποικίλας φυσιογνωμίας άρέσκομαι ν’  αναζητώ εϊ; τ ε  

τήν ιστορίαν καί τ ά  συγγράμματα αυτών.

ή  Κ. Στάελ, τήν όποιαν ή συνήθεια τάσσει μετά 

τώ ν  γάλλων συγγραφέων, είναι άναντι^όήτω; Ελβε- 

τίς. ό  μεν πατήρ αυτή; Ιάκωβο; Νέκερ έγεννήθη έν 

Γενεύη, ή δέ μήτηρ Σωσάννα Curcbod de Nasse, 
ήτο θυγάτηρ ίερέω; έκ τού Pays-de-Yaud.

Δέν πρόκειται ένταύθα ή έκτίμησι; τή ;  ένεργεία; 

τού Κ. Νέκερ κατά τά  μεγάλα συμβεβηκότα τή ; 

γαλλικής έπαναστάσεως’ άλλως τε  αυτή ή Κ. Στάελ 

έπραξε τούτο εις τάς Σ χ ί ζ ε ι ς  π ερ ί τή ς  γαΛΜ χής 

έπαναστάσεως, εΐ καί μετά τίνος ΰιϊκοϋ ένθουσιασμοϋ 

πολλάκι; βλάπτοντο; τήν οξυδέρκειαν τού ιστορικού. 

Τόν Σεπτέμβριον τού 1790 έτους ό Νέκερ άνεχώ- 

ρησεν έκ Γαλλίας καί κατώκησεν είς Κοππέτ, δθεν 

δέν έμελλε πλέον νά άναχωρήση. Ενταύθα είς τό  έρά- 

σμιον τούτο ησυχαστήριον, συνέταξε πολλά πονή

ματα  περιέχοντα φιλελεύθερα φρονήματα καί αισθή

ματα χριστιανικά, καί τό  1 800 έτος έδημοσίευβεν 

εις τρεις τόμους Σ ειρά ν  θρησχευτιχής ήθιχής, μαρ

τυρούσαν υπέρ τή ; ευαισθησία; τής ψυχή; αυτού. Ε 

νίοτε άπαντώμεν εις αυτήν τό  δικαίως θαυμασθέν 

υψος τή ; συγγραψάσης Γερμανίας. Ε ΐ; τό  τελευ- 

τα ΐον αυτού πολιτικόν σύγγραμμα, τό  δημοσιευθέν 

οτεπάσαι αί κεφαλαί εκυπτον πρό τού Νέου Κρόμβελ, 

ό Νέκερ, ηλικίαν εχων 90 έτών, έξέφρασε γενναίως 

τό  ίδιον φρόνημα περί τώ ν  δεσποτικών σχεδίων τών 

πρώτων υπάτων, καί κατέδειξε πάσας τάς παγίδα; 

τά ; κεκρυαμένας έν τ ώ  συντάγματι τού V II έτους.

Τόν άρχαΐον υπουργόν τού Λουδοβίκου ΙΤ7. κατε-

(1 ) OEhlcnschliiger.
(2 ) Αίνίττετβι μίαν τών προσφιλών αυτή συνηθειών,
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ύλιστού, όστι; περί μεν τώ ν θριάμβων τοΰσπάραξεν ή επαναστατική μερίς’  έχων όμως κα 

νουν καί κρίσιν ορθήν δέν Εζήτησε νά Οεραπεύση τάς 

παραφοράς της αναρχίας διά τώ ν καταχρήσεων τής 

εςουσίας, ουτε προετίμησε τοΰ ζυγού τού πλήθους 

τον ζυγόν τού δεσπότου. II δημοσίευσις τώ ν  77£μέ 

π ο .Ιιτικής χα'ι οικονομίας τε.Ιευζα ίων σκέψεων, τάς 

οποίας ένέπνευσε το  φιλελεύθερον πνεύμα τής γη - 

ραιάς Ελβετίας, ήρέθισε καθ’ υπερβολήν τόν μέλλον

τα  Καίσαρα, όςτις υποθέσας ότι ή Κ. Στάελ δέν ητο 

ςένη εις τήν σύνταξιν τού πονήματος τούτου, συνέ

λαβε μίσος κατ’ αυτής, τό  όποιον ούτε ό χρόνος ή- 

δυνήθη νά Εξασθένιση.

Α λλ ’ όποιαιδήποτε καί &■/ ώσιν αί εΐκασίαι τού 

Ναπολέοντος, βέβαιον είναι ό τι επεκράτει μεταξύ 

πατρός καί θυγατρός Εντελέστατη αρμονία. Τό φιλ

ελεύθερον τής Κ. Στάελ ή το  τόσω  μάλλον ειλικρινές, 

όσω ήτο παράδοσις τή ; πατρίδος αυτής, όρμή καί 

ίτροαίοεσι; έμφυτος μεταδοθείσα αυτή μετά τού αί

ματος υπό τής ιδίας οικογένειας, Λέγω  δέ επίτηδες 

Τής οικογένειας, διότι καί ή Κ. Νέκερ είχε δοξασία; 

ευσταθείς οποίας καί ό σύζυγος αυτής. Κρίσιν έχου- 

σα σπανίαν ένόει τήν άξίολογότητα τώ ν  ζητημάτων 

α τινα άπησχόλουν τους έξοχους νόας τής ΙΗ ' Ικα- 

τονταετηρίδος.

Τής Κ. Ο ιιγο Ιιο ιΙ ή ανατροφή έγένετο είς ά- 

κρον έπιμεμελημένη- διεκρίνετο δέ καί έν τή  χώρα 

έκείννι όπου μεγίστη καταβάλλεται φροντί; περί 

τήν γυναικείαν αγωγήν ( I ) .  I I  ποικίλη αυτής παι

δεία δέν ήτο διόλου επιπόλαιος' τάς αρχαίας γλώ σ

σας, τήν πηγήν ταύτην πάσης αληθούς διονοητικής 

καλλιέργειας έγίνωσκεν όσον καί τάς νεωτέρας.

Εν Λαυσάνη ή Κ. (ύΐΐΓίΊιοιΙ, νεωτάτη έτι καί ορ

φανή, έδίδαξε τήν Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν καί 

Εξήψε διάπυρον Ενθουσιασμόν. Οί άκροαταί αυτής, 

οί φοιτηταί καί οί καθηγηταί τής Ακαδημίας, άνή- 

γειραν αυτή αγροτικόν θρόνον είς τήν «Κοιλάδα τών 

όδάτω·;’ »  τό  κάλλος εχουσα ίσον πρός -τήν μάθησιν 

καί τήν ευφυΐαν, προεκάλεσε, καί το ι πτωχή, άξιο- 

λογωτάτας περί γάμου προτάσεις, ό  μέγας άγγλος 

ιστορικός Γίββων, κατοίκων τό τε  εί; Ρ;ιγ5-(1β-Υαυ(1, 

έπεθύμει νά λάβη αύτήν είς γυναίκα. Καί ναί μεν 

έθαύμαζεν ή Κ . (ύιιπΛο<1 τά  εξοχα προτερήματα 

τού Εμπείρου ζωγράφου τής παρακμής τής Ρώμης’ 

άλλ ό σκεπτικισμός τού Γίββοινο; προσέβαλλε βα- 

θεως τά ; θρησκευτικά; αυτή; πεποιθήσεις. Δέν ένό- 

μ ιζε δυνατόν νά συνενωθή Εντελώς μετ’  άνδρός όλως

(  I )  Κ α τ’ έμέ, αύτη είναι ή κυρίωτέρα αίτια τή ; πολιτι
κή; υπεροχή; τών 'Ελβετών μεταξύ τών άλλων λαών τοΰ 
λατινικού πολιτισμού. "Οστι; έγνώρισε τήν έπονείοι- 
στον αμάθειαν τών γυναικών τής Νεαπόλεω;, τή ; 'Ρ ώ 
μη;, τή; Μαδρίτη;, τή ; Μεξική; καί άλλων μερών, δεν δυσ
κολεύεται νά έννοήση τήν κοινωνικήν κατάστασιν, τώ ν  ω 
ραίων τούτων χωρών.
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Λέγκ, ώμίλει μετά θαυμασμού, τώ ν δέ παθημάτων· 

τώ ν  μαρτύρων τής Εκκλησία; κατειρωνεύετο ανη

λεώς. Διό προυτίμησε τόν Ελβετόν Νέκερ, πολύ ήδη 

έχοντα το  όνομα διά τε  τήν Εμπειρίαν καί τήν ευ

γλω ττία ν, καί παρέχοντα εγγυήσεις όποιας δέν είχεν 

ό Γίββων. ό  δεσμό; ούτος, θεμελ.ιωθείς έπί τής ταυ- 

τό τη το ; τώ ν πράξεων, τώ ν  χαρακτήρων καί τώ ν 

ιδεών, είναι τό  πρότυπον τής περιγραφής τήν οποίαν 

κατεχώρισεν ή Κ. Στάελ είς £ν τώ ν  γνωστοτέρων 

κεφαλαίων τής Γερμανίας, Π ερ ί το ν  έρωτος έν τώ  

γάμω , καί τής υπό τής Κ. Οαβραπη γενομένης έν τώ  

πονήματι τώ  έπιγραφομένω ό γάμος ύπό τή ν  χ ρ ι 

στιανικήν έποψιν  (1 ). Η  Κ. Στάελ έξεικόνισεν ό,τι 

είχε πρό οφθαλμών. Περιγράφει ένα τώ ν  ευτυχών 

Εκείνων συνδέσμων του ; οποίους ουγκροτούσιν Εσω

τερική ειρήνη καί ευδαιμονία. Αλλά προσεκτέον μή 

παρατηρούντες τά ; ίπωσοϋν είδυλλικάς ταύτας εικό

νας, έκλάβωμεν την 7 νδιάναν καί τήν Β α.ΐεντίναν , 

ώς άναπλάσμ.ατα τής φαντασίας.

II  δέ Κ. Νέκερ, αντί νά ένθαρρύνη τόν σύζυγον 

είς ειρηνικήν άπόλαυσιν τού ίδιου πλούτου, έδιδε·; 

αύτώ άνδρικάς συμβουλάς. Κ α ί ού μόνον παρίστα 

τήν ενέργειαν καί τήν Εργασίαν ώ ; καθήκον πάντων 

άνεςαιρέτως, πλουσίων τε  καί πτωχών, εύγενών καί 

αγενών (2 ), άλλά καί παράδειγμα επωφελούς καί 

Εργατικού βίου έδιδε’ διότι καταλείπουσα έκουσίω; 

τάς προσφιλείς αυτή συνομιλίας μετά τώ ν γνωστό

τερο)·; συγγοαφέο>ν τής Γαλλίας, έπεδίδετο είς έργα 

φιλάνθρωπα καί είς τήν μεταρρύθμισιν τώ ν φυλακών 

καί τώ ν  νοσοκομείων, τώ ν  οποίων ή διοργάνωσις 

ήτο Ελεεινή πρό τής επαναστάσεως τού 1789 έτους.

Δυστυχώ; ή Κ. Νέκερ ήναγκάσθη μεταξύ τού εύ- 

ρυτάτου σταδίου τό  οποίον ήνοίγη είς τήν Ενέργειαν 

αύτής νά λησμονήση καί τήν γενέθλιον γήν καί τάς 

αρχαία; έξεις. Κ α τά  τά  πρώτα έτη τής Εν Παρισίοι; 

διαμονής, ώνόμαζε τό  Pays-de-Vau<l, «  προσφιλή 

αύτής πατρίδα- »  μετ’  ολίγον όμως ή Λαυσάνη ήρ- 

χισε νά φαίνηται αυτή «  μικρός τόπος. »  Ϋποθέ- 

τουσα ό τι τά  «  προτερήματα » ,  όσα θαυμάζονται 

« αλλαχού, Εξαφανίζονται Εν Παρισίοι;, όπου υπάρχει 

τό  κέντρον αυτού, άπέβαλε τάς πρώτα; ιδέας. » 

Προσπαθήσασα «  νά δώση νέαν μορφήν είς τόν νούν

(  I )  Ή  Κ . Γι35ρπΓίη άνήκει, ώ ; καί ή Κ . Στάελ, εί; τήν 
γαλλικήν Ελβετίαν. Γνωστή είναι ή Π ε ρ ι ή γ η σ ι ; αύτής 
κ α τ ά  τ ή ν  ’Α ν α τ ο λ ή ν ,  ώ ; καί ή άλλη αύτή; συγγραφή 
π ε ρ ί  τ ώ ν  έ λ α τ τ ω μ ά τ ω ν  τ ώ ν  καθ ’ ή μ δ ;  χ ρ ι 
σ τ ι α ν ώ ν .  Τά  άλλα πονήματα τή ; Κ . βοεροΓίη είναι τά 
έξή;· Β ι β λ ί ο ν  δ ι ά  τ ά ;  έ γ γ α μ ο υ ;  γ υ ν α ί κ α ς . —  

' Γ π ά ρ χ ο υ σ ι  π τ ω χ ο ί  έν  Π α ρ ι σ ί ο ι ;  κ α ί ά λ λ α -  
χού . —  Δ ι ή γ η σ ι ;  έ κ τ ή ς Π α λ α ι α ;  Γ ρ α φ ή ; . —  

Π ε ρ ί  μο  ν ? σ τ ι  κ ώ  ν τ  α γ  μ ά τ ω  ν, κλ.
(2 ) Γένεσ. Β', 15. ,
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αύτής » ,  άπώλεσε πάσαν χάριν καί πάναν φυσικήν 

καλλονήν. Η  δέ θυγάτηρ αυτής, εί καί δέν ήγάπα 

νά παραδειγματίζηται υπό τώ ν  φρονημάτων τή ; 

μητρός, έμαθεν όμως νά παρορά τήν αληθινήν αύ

τής πατρίδα, τήν Ελβετίαν, καί νά Οεωρή αυτήν ώς 

άπλούν άσυλον Εν ώρα ανάγκης.

ό τ ε  ό Κ . Νέκερ έκπεσών τής εύνοιας ήλθε νά μετ- 

οικήση είς Coppct, ή σύζυγος αυτού έστρεψε τήν 

ιδίαν ενέργειαν πρό; τόν φιλολ.ογικόν βίον, πρός δν 

είχε πάντοτε αληθή κλίσιν. Περί τάς άρχάς τού 

1794, ολίγους μήνας πρό τού θανάτου αύτής, Ε- 

δημοσίευσε Σκέψεις περ ί δ ια ζυγ ίου . Τό σύγγραμμα 

τούτο φαίνεται απολογία τής Ενεστώσης τά ξε «;; τή : 

ρωμαϊκή; Εκκλησίας, καί καταδίκη τώ ν σοφών κα

νόνων τής τε  ανατολική; καί τής τώ ν διαμαρτυρο- 

μένων Εκκλησίας. Κυριωτάτη έλλειψις τού συστή

ματος τούτου είναι ή μεταμόρφωσις εί; απόλυτον 

θεωρίαν, είς νόμον κοινωνικόν τού συμπεράσματος 

πείρας καθαρά; ατομικής. Μόνον φιλοσοφικός νοΰς 

πολλά ανεπτυγμένος δύναται νά προφύλαξή τά ; γυ

ναίκα; άπό τοιούτων σκέψεων, καί νά διδάξτ, αύτάς 

νά μή κυριεύωνται ύπό στιγμιαίων εντυπώσεων.

Πάντε; οί δυσπιστούντες πρός τάς Εντυπώσει; 

ταύτας, θέλ.ουσιν Επαινέσει τάς δύο μεγάλα; χρι

στιανικά; εκκλησίας, αΐτινες Επάλαισαν μετά πολ

λή; Ενέργειας πρός τάς δεσποτικά; τάσεις τή ; ρω- 

μαϊκής, καί δέν Εθεώρησαν τό  διαζύγιον Εναντίον είς 

τήν αξιοπρέπειαν τού χριστιανικού γάμου. Εάν έχη 

τις πρό οφθαλμών, ώς καί ή Κ. Νέκερ, φαντασιώδές 

τ ι  πλάσμα, θέλει ύποπέσει άναποφεύκτως είς τά  α 

τοπήματα τά  καταδειχθέντα ύπό τού Πασκάλ. 

«  Οστις θέλει νά φανή άγγελος φαίνεται ζώον. »

Δεδόσθω ό τι τό  διαζύγιον έχει καί τινα  άτοπα’ 

άρκεϊ νά όίψωμεν τό  βλέμμα εί; τά  χρονικά τού 

εγκλήματος όπως πεισθώμεν ό τι τό  άδιάλυτον τού 

συζυγικού δεσμού ρίπτει τήν κοινωνικήν τάξιν είς 

πολύ σπουδαιοτέρους κινδύνους. Α ί ψυχαί, καταδε- 

οικασμέναι είς αίωνίαν δουλείαν, άνευ έλπίδος, άπο- 

κάμνουσι καί βαρύνονται τήν ύπόκρισιν καί τήν 

δουλείαν, καί καταντώσιν άξιαι μεγίστων κατα

χρήσεων.

F-ί καί αί Π ερ ί δ ια ζυγίου  σκέψεις μικράν εχουσι 

τήν φυσικήν άξίαν ( I )  όμως άναγινώσκομεν αυτά; 

ευχαρίστως, διότι είναι ειλικρινή; ερμηνεία τώ ν αισ

θημάτων Εγκρίτου γυναικός, λησμονηθείσης ένεκα 

τή ;  φήμη; τής Ουγατρό; αυτής. Τό τελευταίο·; κε- 

φάλαιον, τό  όποιον εΐλκυσεν ούκ ολίγον τήν προσο-

(1 ) Ή  Κ. Νέκερ de Saussure (Ειδήσεις περί τού χαρ«- 
κτήρος καί τών συγγραμμάτων τή; Στάελ), δίδει είς τήν 
συγγενή αυτή; . νούν άποχρώντω; μεταφυσικόν. » Ή  έκ- 
φρασι; αυτή Οά έφαίνετο αλλαχού ειρωνεία.

χήν, δύναται νά θεο>ρηθή ώς ή πρώτη έμπνευσι; 

τής περικοπής Εκείνης τής Γερμανίας, περί ής ώμ ί- 

λησα. Φαίνεται ό τελευταίος σεβασμός πρός τόν 

έςοχον άνδρα, όστις Εγένετο ή ευτυχία καί ή δόξα 

τού βίου αυτής, καί τόν οποίον έμελλε νά Εγκατα- 
λίπη μ ετ’  ου πολύ.

0  θάνατος τής Κ. Νέκερ τοσούτον Ελύπησε τόν 

σύζυγον αυτής, ώστε Επί πολλά έτη ούδέν ήδυνήθη 

ν’ ανακούφιση τήν οδύνην αυτού· Ούτε αύτής αύτού 

τή ; θυγατρός ή φιλοστοργία Εμετρίαζε τήν δριμύ- 

τη τα  τής θλίψεως. Μόνην παραμυθίαν είχε τήν 

συλλογήν τώ ν  συγγραφών όσα; εύρίσκων μεταξύ τών 

εγγράφων αύτής, Ενόμιζεν άξια ; δημοσιεύσεως. Ε ί; 

τά  J  νάμ ικτα  ταύτα  ( 1 ) εύρίσκεται καί οξύνοια καί 

λεπτότης, άλλά καί δυσκολία καί τραχύ της ήτοι 

Ελλείψεις μεταδοθεϊσαι κατά τό  μάλλον καί ήττον 

καί εΐ; τού ; άπογόνους τού Κ. Νέκερ, τήν Κ. Στάελ 

καί τήν πρίγκηπα Αλβέρτον do B rog lie .

Κ Ε Φ Λ Λ . ΙΓ '.

Π ώ σ  ή θνγάτηρ τή ς  Κ .  Νέκερ, έγένετο βαρονίς.

Τά άναμφισβήτητα προτερήματα τού Κ. καί τής 

Νέκερ δέν άπέκρουσαν τό  είδος Εκείνο τής άσθενείας, 

τήν οποίαν ό Μολιέοος περιέγραψε μετά κωμικωτά- 

του οίστρου εί; τόν Bourgeois  gen tilhom m e- 

δ ιότι ύπερηγάπων καί τού ; τίτλους καί τ ά  οικό

σημα. Οί κάτοικοι τής Γενεύης έχουσι τήν αδυνα

μίαν αύτήν, άφ’ ής πολλοί πτωχεύσαντε; βαρόνοι 

ώφελήθησαν Επιτηδείως βαπτίσαντες Εκ νέου εί; τά ; 

κεχρυσωμένας αύτής τραπεζιτικά; οικίας τά  ήμί- 

ξεστα  γενεαλογικά αύτών παράσημα. 0  βαρόνος 

de S tae l-IIo ls te iii, Σουηδός, Επωφθαλμία μετά 

ζήλου περί τήν μεγίστην περιουσίαν τής Κ. Νέκερ, 

διότι είχεν άναπόφευκτον αύτής ανάγκην όπως σταλή 

πρέσβυς τού Γουστάβου Γ ' εί; Παρισιούς. Καθηγη

τή ; τ ι ;  Γάλλος, ό Κ. G eo ffroy , άνεκάλυψεν ευτυ

χώ ; πάσαν τήν αλληλογραφίαν τήν άναγομένην είς 

j τήν Ελεεινήν ταύτην ύπόθεσιν. Ε ί; τάς περιέργους 

ταύ τα ; Επιστολής βλέπομ.εν τήν φιλοχρηματίαν τού 

εύγενούς παλαίουσαν πρός τήν ματαιότητα τώ ν γο 

νέων τή ; νέας. Μειδίαμα έρχεται είς τά  χείλη όταν 

5 Νέκερ λέγτρ ότι μόνος ό τίτλος τής βαρονίδος δέν 

εύχαριστεϊ αυτόν. Αύτός οστις είχε συζευχθή άνευ 

προικός τήν Κ. Curchod, τό  κάλλος καί τά  προτε

ρήματα τή ; νέα; προτιμήσας, πάν-τι άλλοία Εσκέ- 

π τετο  περί τής άποκαταστάσεως μόνης τής θυγα- 

τρός’ διότι ή συμβίωσι; μετά τώ ν κομήτων καί τών 

μαοκεσίων τής αύλής τού Λουδοβίκου IT ', είχε 

διαρρυθμίσει τάς δημοκρατικά; αύτού ιδέας. Ναί μέν

(1 ) Περιέχονται είς πέντε τόμου;.
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έμεινε ττιστος εές τ ά ;  φιλελευθέρους ιδέας ( 1 )  τή ς 
ιδίας π α τρ ίδος , ά λ λ α  α ϊ προλήψεις τή ς π α ρ α κ μ α - 
ζο ύ σ η ; αρ ιστοκ ρα τίας , άφήκαν βαθεΧχν έντύπωσιν 
εις το ν  νούν αυτού . Ο ί ΓενευαΧοι έφάνησαν π ά ν τοτε  

έπιρίεπεΧ; εις ευτελείς υπ ολογισμ ούς μ α τα ιό τα το ς , 
καί ού τω ς έ 'ή γειραν  καθ’  εαυ τώ ν  πλήθος πολιτικών 
αντιπ άλω ν . Ó τύ φ ος, όστις  π α ν τα χ οΰ  β λ ά π τει τ ά ;  

ά ν ω τ ά τ α ς  τά ξε ις , είναι π ο λ λ ώ  επ ιβ λ α β έ σ τερ ο ; εις 
κοινωνίαν οΰ σιω δώ ς δημοκρατικήν.

Επιτήδειός τις κριτικός, οστις ή το και μέγας ή- 

Θολόγος, παρετήρησε πολλά εΰφυώς ό τ ι εΰρίσκεται 

είς τά  συγγράμματα τής Κ. - τά ελ  ίχνη βίου οικια

κού αληθώς οδυνηρού. (2 ) «  Η  δόξα, έλεγε περί τά  

τέλη  τού σταδίου αυτής, είναι πασιφανές πένθος τής 

ευτυχίας »  (3 ). Αλλά καί πρός τον Chateaubriand 

έλεγεν «  υπήρξα πάντοτε ζωηρά καί μελαγχολική· 

ήγάπησα τόν θεόν, τόν πατέρα μου καί την ελευ

θερίαν. »  Επιτραπήτω μοι νά πιστεύσω δ τ ι 5 αλλό

κοτος γάμος ό επιβληθείς είς την απειρίαν γυναικός 

«  έχούσης έν εαυτή τόσον έρωτα »  (4 ), ΰπήρξεν ή 

αφορμή τώ ν έσωτερικών ταραχών τάς οποίας ΰπώ- 

πτευιεν ó V ínet. Λ ί πρώται εντυπώσει; είναι διαρ- 

κέσταται. Α ί επιστολαί τού Σουηδού βαρόνου τάς 

όποιας κατέλιπεν ή πρέσβειρα Κ .  Σ τ ά ι . Ι  (5 ), άπο- 

δεικνύουσι καρδίαν τοσούτον άτεγκτον,άγάτην χρη

μάτων καί ματαίων διακρίσεων τοσούτον ένθερμον, 

ώ σ τε  είναι δύσκολου νά έκλάβωμεν αυτόν δμοιον 

πρός τόν όσβάλδον εκείνον, πρός 8ν ήσθάνετο κλίσιν 

ή K op 'irra . Καί όμως δεν παρέβη τά  χρέη αυτής 

πρός άνδρα άσωτον καί υπερφίλαυτον. Κ α ί μόνον 

ότε ή περί τάς υποθέσεις αταξία  τού βαρόνου υπε- 

ρέβη τά  όρια, ήναγκάσθη νά ζητήσφ διάστασιν όπως 

σωση την περιουσίαν τώ ν  τέκνων αυτής. Οτε δέ ή 

ηλικία καί αί άοθένειαι απέδειξαν αναγκαίας αύτώ 

τά ;  φροντίδας τής οικογένειας, επανήλθε πρός τόν 

σύζυγον, καί ώδήγησεν αυτόν παρά τώ  Κ. Νέκερ 

είς Ελβετίαν όπου καί άπέθανε. Παρεμύθησε δε τάς 

τελευταίας αυτού στεγμάς καί έκλεισεν εύλαβώς 
τούς οφθαλμούς αυτού (6 ).

Αλλά σήμ,ερον τ ίς  ενθυμείται τό  ύπουργείον τού

(1 )  Ποτέ ή γαλλική αριστοκρατία 8έν Ιοειξβ νοΟν πολι
τικόν, άλλ έπΐ Λουδοβίκου τού Ι ς ;  έφάνη καί έαυτής κα- 
τωτέρα.

(2 )  « Η  λύπη αυτή; ύπήρςε τρομερά » εΤπεν ή  συγγε
νής αυτή; Κ . Νέκερ de Saussure. Police XIV.

(3) De Γ Allemagne.
(4 )  Κυρία Νεκερ de Saussure Notice, σ. X II .
(8) Revue des Deux Mondes 1836.
(6 )  Ή  Κ.. Στάελ δεν ήρκίσΟη είς μόνην τήν έν δύσκο

λοι; καιροΤ; έκπλήρωσιν τών συζυγικών αυτή; καθηκόντων.
1 πήρ;ε πάντοτε μήτηρ οιλοστοργοτάτη, έπιμελεστάτη 

και δραστηριωτάτη. ’Ανάγνωθι ίσ α  περί τούτου γράφει ή 
Κ.. Λέκερ de Saussure, Notice CCXLI— CCLI.

Κ. Νέκερ, τά  αξιώματα  τού Βαρόνου Στάελ, καί 

τους παιδαιριώδεις υπολογισμούς τής ματαιότητο;» 

είς άς έπεδίδετο τήν ιη' Ικατονταετηρίδα ή κοι

νωνία ',

Η  προσοχή προσηλώθη επί τής ενδόξου γυναικός 

ήτις ήτο προωρισμένη νά κληρονομήσω τήγ έπιόίοήν 

μεθ’ ή; 5 ΚαλβΧνος καί ό Ρουσσώ επενήργησαν έπί 

τής Γαλλίας τήν IT ' καί τήν I I I ’ εκατονταετηρίδα. 

Ναι μέν ή Κ. Στάελ δέν είναι ιδιότυπος συγγραφεύς 

ό'σον οί δύο εκείνοι περιώνυμοι φιλόσοφοι' ε ίχε ' όμως 

νούν υψηλόν καί θαύμασιως γόνιμον. Εντός όλίγου- 

χρόνου, άπό τού 1766 μέχρι τού 1816, έπραγμα- 

τεύθη ευδοκίμως ποικίλα αντικείμενα, καί φιλοσο

φικά καί θρησκευτικά καί πολιτικά καί κριτικά καί 

ιστορικά καί φιλολογικά, κλ. Τά έκ δεκαοκτώ τό 

μων (είς 8) συγγράμματα περιέχουσι τοιαύτην ποι

κιλίαν, ώ στε ό Κ. Sévélinges ώνόμασεν αυτήν 

«  le  V o lta ire  fém in in  » ήτοι â ijJvr B o.hatpor. 

f  Ε π ε τα ι avré/ tia .)

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

Α Π Λ Η  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

δ ιήγημ α .

(Τέλος. Ίδε  Φυλλάδ. 31S.)

Σκηνή π α ράδοξος  άπ ετέλεσε δεινοτέραν τήν επ α 
χθή  ταύτη ν  ψυχικήν διάθεσιν. Η μέραν τινά καθ ’ V  
μόνη , ήμικεκλιμένη έπί τού  ανακλίντρου τη ς, ήτο 

π αραδεδομένη  είς σκέψεις, αγνοούσα  ολ ω ς τ ό  έρ ω τό - 
τροπ ον  τή ς θέσεώς τη ς εκείνης και τή ν  ιδίαν αυτής 
ω ρ α ιό τ η τ α , δ Μ άξιμος, α π ώ ν  πρό δύο περίπου ω ρώ ν , 
είσήλθε κ α ί π ρώ τη ν  τ ό τ ε  φοράν δέν τό ν  ένόησε πλη- 
σ ιά σ α ν τ α .—  Τί σκέπ τεσαι, Α γγελική μ ου , τήν ή -  
ρ ώ τη σε  μ έ  γλυκύτητα" —  Η  νέα γυνή άνεσκίρτησε, 

κ αί, έγερθεΐσα ζω η ρ ώ ς , έτεινε τή ν  χεΧρα πρός τόν  
σύζυγόν τ η ς , καί οί χαρακτή ρες τη ς αίφνης ενεψυχώ- 
θησαν. —  Ε ίσα ι σύ, Μ ά ξιμ ε ;  κάθησε πλησίον μ ου , 
καί είπέ μ ε  πόθεν έρ χ ε σ α ι ;  . . . ήργησες τ ό σ ο ν !

—  Ν αι, ά λ λ ά  κ ’  ε γ ώ  δεν τ ό  ήθελα , φίλ.η μου* 

είδα  τόν  π α τ έρ α  μου.
—  Τ όν  π α τέρ α  σου, έπανέλαβεν ή Α γγελική 

στη ρ ίξα σ κ  τή ν  κεφ αλήν έπί. τού  ώ μ ο υ  τού  συζύγου 

τη ς- σέ έπ έπ λη ξε , ψ εύματα
—  Μ* έπ έπ λη ξε ! καί δ ια τ ί ;
—  Α  !  είπε μ ειδ ιά σα  ή Α γγελική , μ  είπε π ολ λά  

π ρ ά γ μ α τ α  άπό τ ά  όποΧα δεν ένόησα ά λ λ ο , παρ ότι 
δυσηρεστειτο διά  τήν οκνηρίαν σου. Μέ είπε, ν ο μ ίζω , 
ότι ανήκει είς τ ά ς  γυναίκας, δ σ α ι έπιθυμούσι τή ν  
δόξαν  τώ ν  συζύγων τ ω ν , νά διευθύνωσι τ ό  πνεύμα
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τω ν  πρός φιλοδοξίαν έντιμον, καί μ'ε παρεκίνησε νά 

μεταχειρισθώ τήν πρός σέ επιρροήν μου διά νά σε 

καταπείσω νά έναγκαλισθής ζωήν ενεργητικήν.

—  Καί τ ί  άπεκρίθης ;

—  Οτι, ώ ; ένόμιζα είχε δίκαιον, ό τ ι αί σκέ- 

¿ ít ; του ησαν ορθότατα·., άλλ’ ό τ ι έγώ δέν ένόουν 

τάς υποθέσεις καί τά  θέλγητρα κόσμου ξένου 

δι’  έμέ. Φίλε μ.ου, έδειξα πολλήν φιλαυτίαν’ τώ  

είπα" έγώ άλλην ευτυχίαν είς -.όν κόσμον δέν γ νω 

ρίζω, παρά νά αίσθάνωμαι τον Μάξιμον πλησίον 

μου. Τί ωφελεί είς έμέ, άν εκείνος γείνη βουλευτής, 

πατρίκιο; ή πρέσβυς; Μισώ καί τό μεγαλείτερον α 

ξίωμα τό  όποιον τόν μακρύνει άπ’ εμού . . . Ισως 

έχω άδικον, φίλε μου, νά σκέπτωμαι ουτοίς" είμαι 

πολύ απαιτητική καί φροντίζω μόνον διά τήν ευ

τυχίαν μου, χωρίς νά μέ μέλη διά τήν έδικήν σου' 

Ισκέφθην λοιπόν άπό χθέ; ο τι άν . . . τω όν τι θέλης 

νά εϊσέλθης είς τόν κόσμον, τόν οποίον δι’ έμέ σφή

κες, θά συγκατατεθώ άγογγύστως' καί άν μίαν μό

νην στιγμήν τής ημέρα; Ουσιάζη; δι έμέ, ή πτωχή 

τυφλή θά σέ εΰγνωμονή διότι θά τό  θεωρήση ώ ; 

ευεργέτημα τό  όποΧον σώζει τήν ζωήν σου.

—  Οχι, όχι, Αγγελική μ.ου, δέν θέλω νά σέ ά- 

φήσω, διότι θά στερηθώ πράγμα τό  όποΧον ούτε 

κόσμος, ούτε έπιτυχίαι, ούτε φιλοδοξία δύνανταί 

ποτε νά μ.έ δώσουν. Είμαι ευτυχής φίλη μου, όταν 

σέ βλέπω ευτυχούσαν, καί ^περηφανεύομαι οσάκις 

συλλογισθώ ότι είμαι άναγκαΧος είς τήν υπαρξίν σου' 

τήν ευτυχίαν μας λοιπόν αυτήν, είς ποΧα μάταια ο

νειροπολήματα θέλει; νά τήν θυσιάσω; Ακούσε, 

Αγγελική' σύ δέν είδε; ποτέ τόν κόσμον, καί ώς 

ευγενή; τήν καρδίαν, δεν ένόησε; ποτέ τά  έλατ- 

τώ μ α τα  καί τήν κακίαν του' τόσαι χαμερπεΧ; συμ- 

οωνίαι γίνονται καθ’ εκάστην, ώ στε δυσκόλως δια- 

κρίνεται τό  καλόν άπό τό  κακόν' είς τήν περίστα- 

σιν αυτήν, π. χ. επειδή έγώ μεν ήμην άπορος, σύ 

δέ πλούσια, είναι εύκολον νά συμπεράνωμεν τά ; ι

δέα; τού κόσμου, ύποπτεύοντο; βέβαια ό τι συμφέ

ρον αισχρόν μέ παρεκίνησε νά σέ νυμφευθώ. Μόνη 

« ? α ή άφοσίωσί; μου δύναται νά μέ άθωώση είς 

τους όφθαλμούς τού κόσμου, καί ή άφοσίωσί; αυτή 

είναι ή πηγή τής ευτυχίας μου. Φαντάζεσαι τώρα 

οτι χρεωστώ διά νά ευχαριστήσω τού πατρός μου 

τήν φιλοδοξίαν, νά στερηθώ τής μεγάλης αυτής χα

ράς ήτις πληροί τήν ψυχήν μου, καί τής υπολήψεως 

■ϊ,ν απέκτησα χάρις είς τήν έκπλήρωσιν τώ ν  χρεών 

τά  οποία ανεδεχθην καί τά  όποΧα είναι τόσον προσ
φιλή εις εμε ', τό  φαντάζεσαι;

Η  Αγγελική τόν ήκουε έν έκστάσει.

Θεέ μου ! δεν δύναμαι οίλε μου νά σέ αγα

πήσω περισσότερον, καί όμως είσαι άξιος περισσό
τερα; στοργής.

—  II  ευτυχία σου, Αγγελική, είναι ή μόνη αμοι

βή τήν όποιαν επιθυμώ’ άν δέ λογισμός τ ι ;  σέ λυπή, 

είπέ με τον ' πρό τινων ήμερων σέ βλέπω μελαγχο

λικήν . . .  δ ια τ ί ;

—  Δέν ειξεύρω . . . ρ.έ κυριεύει ένίοτε αόριστό; 

τ ι ;  μελαγχολία χωρίς αιτίαν . . . ίσως . . .  είναι α

ποτέλεσμα τής παραδόξου, μεταβολή; ήτις έγεινεν 

είς έμέ. Πρό πολλού είχα συνειθίσει είς τό  περικυ- 

κλοΰν με αιώνιον σκότος καί ήσθανόμην λύπην διά 

τό  παρελθόν . . . μέλλον δι’  έμέ δέν ύπήρχεν, ώστε 

τοιούτον δέν έπεοίμενα' έζιον λοιπόν ήσυχος καί χω 

ρίς επιθυμίας . . .  πλήν τώρα έδιδα ευχαρίστως πολ

λά τής ζωή ; μου έτη διά νά λειψή άπό τού; όφθαλ- 

;.ούς μου ό ολέθριο; αυτός πέπλος! δ:ά νά σέ ίδώ . .. 

διά νά μή βλέπω παρά σέ, δ ιότι θά είσαι ώραΧος 

Μάξιμε, άν οί χαρακτήρές σου ομοιάζουν ρ.έ τήν 

ψυχήν σου ! . .  . καί όσάκι; βάλω κατά νούν ό τι 

είναι αδύνατον νά πραγματοποιηθώ αύτή ρ.ου ή επι

θυμία, θλίβομαι καί κλαίω . . . άλλ’ όχι, είμαι αδύ

νατος, έπέφερεν ΰψώσασα ζωηρώς τήν- κεφαλήν' ΐδού, 

αυτήν τήν στιγμήν σέ βλέπω, προσηλόνεις τούς ο 

φθαλμού; σου έπί τώ ν  έδικών μου, μέ θεωρεί; μέ 

αγαθότητα, καί οίκτείρεις, τήν άτυχή γυναΧκα, ή τι; 

τόσα θά σέ χρεωστεϊ καί τής όποιας ή μόνη λύπη 

είναι ο τι τίπ οτε δέν δύναται νά σέ δώστ, είς άντάλ- 

λαγμα τής αγάπης, τής άφοσιώσεώς σου.

0  Μάξιρ,ος τήν ήκουε μετά συγκινήσεως, τήν έ- 

θεώρει μετ’  έρωτος. Διά τού βραχίονός του είχε περι- 

βάλει τήν ρ,έσην τής νέας γυναικός, καί άμφότεροι 

τρός στιγμήν έσιώπησαν. Η Αγγελική ήτον ευτυχή;' 

ή ήδυπάθεια είχε ταράξει τήν καρδίαν της, καί τό τε  

δι’ ακουσίου κινήματος λαβούσα έντό; τώ ν  χειρών 

της τήν κεφαλήν τού συζύγου της, έφερεν έπί τού 

μετώπου της τά  χείλη του' φίλημα άόελφικόν βπερ 

τή  έδιδε καθ’εκάατην ό Μάξιμος. Εμεινεν ούτω πρό; 

στιγρ.ήν, θωπεύουσα διά τής πνοής τη ; τήν ώ -  

ραιαν μελανήν κόμην τού συζύγου της, άλλ’ αίφνης 

έ Μάξιμος, δι’  άποτόρ.ου κινήματος, άπέσπασε τήν 

κεφαλήν του άπό τώ ν λεπτοφυών χειρών α'ίτινε; τήν 

κατείχον, καί, άφήσας τήν μέσην τής Αγγελικής, 

ήγέρθη ζωηρώς. Η  δυστυχής τυφλή άνεσκίρτησε’ 

καί- δέν ήδύνατο μεν νά ίδ·/ι τήν άλλοίωσιν τώ ν  χα

ρακτήρων τού συζύγου της, ένόησεν ομως ό τ ι παρά

δοξόν τ ι  είχε συμβή είς τήν ψυχήν τού Μαξίμου.

—  Τ ί συνέβη, Μάξιμε ; ή ρώτησε μετά λυπηρά; 

ανησυχίας, καί διατί μέ φεύγει; ;

—  Σέ ζη τώ  συγγνώμην, είπεν ό Μάξιμος έπανα- 

καθήσας' αιφνίδιο; αδιαθεσία . ... δέν είναι τίποτε.

—  Α  ! . . .  πάσχεις !

Δέν άπεκρίθη έκεΧνος, άλλ έλαβε τήν χεΐρα τής 

Αγγελικής, καί άπό τώ ν  οφθαλμών του έσταξεν επ'' 

αυτή; πύρινον δάκρυ, Η νέα γυνή ησθάνθη τό  δάκρυ.
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πεσόν, δεν έπρόφερε λέξιν, άλλ’ εμεινεν άκίνητος καί 

ωχρά, πτοηθίϊσα από τήν συγκίνησιν τού Μαξίμου, 

τήν ταραχήν καί του ; ταχεϊ; τή ;  καρδίας του

παλμού;.

Κ α τ ’  εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ή Αευκή, ή τι; 

χωρίς νά παρατηρήση τήν ώχρύτητα τοΰ Μαξίμ,ου, 

¿πλησίασε τήν φίλην της, έκάθησε πλησίον της καί 

έφάνη εύθυμος όπως διασκέδαση τήν μελαγχολίαν 

της, πράγμα τό  όποιον πολλάκι; κατώρθωνε' αυτήν 

όμως τήν φοράν «πέτυχε, διότι ή Αγγελική τήν ή- 

κουε μόλις καί άφινε νά πλανάται έπί τώ ν  χειλέων 

της βεβιασμένον μειδίαμα. Η  Λευκή, ίδοΰσα τούτο, 

ανησύχησε καί, ώφεληθεΐσα έκ τή ; στιγμή; καθ’ ήν 

ό Μάξιμος έξήλθε τής αιθούσης, είπε προς τήν Α γ

γελικήν- —  πάσχει; φίλη μου, κάτι παράδοξον σέ 

συμβαίνει!

—  Αγνοώ, είπεν ή Αγγελική έκλελυμένη . . . τά  

δάκρυα μέ πνίγουν . . . καί νά κλαύσω δέν είμπορώ.

II Αευκή τήν έθεώρησε πρός στιγμήν, παράδοξον 

μειδίαμα έφάνη έπί τώ ν χειλέων της καί κύψασα 

μυστηριωδώς πρός τήν Αγγελικήν, τή  είπε ταπεινή 

τή  φωνή. — Μεταξύ γυναικών, μεταξύ αδελφών ό 

λα  λέγονται . . .  δ Μάξιμος δέν είν’  έδώ . . . ή δ- 

δύνη αύτη σ’  ενοχλεί πολύ; δεν σέ προξενεί χαράν 

άνεκλάλητον;

—  Τ ί εννοείς με αύτά;

—  Παιδί, δέν θέλεις νά μ’ έννοήσης, δέν θέλεις 

νά μέ εΐπης ό τι έντός ολίγου θ’ αγαπήσω, κα

θώς άγαπώ σέ, καί άλλο όν . . . ένα υιόν τέλος 

πάντων.

—  Τίόν ! υιόν λέγεις! είπεν ή Αγγελική καί ή- 

γέρθη, ή δέ Λευκή παρετήρησε μ.ετ’  έκπλήξεως τήν 

συγκίνησιν τής νέα; γυναικός. —  ϊδού ό Μάξιμος, 

είπε ζωηρώς. —  I I  Αγγελική έπανέπεσεν είς τό  κά

θισμα ψιθυρίζουσα' —  Θεέ μου! τίς Οά μέ φωτίση 

λοιπόν; καί τ ί  έννοοΰν ¡λ’  αύτά ; χθές ακόμη ό Κ. 

δέ Βαλλεραί μέ ώμίλει δι’ ένα υίόν ! . . . Καί έβυθί- 

σθη είς σκέψεις άφ’ ών δέν ήδυνήθησαν νά τήν άπο- 

σπάσωσιν, καί έπί πολλά; ήμέρα; ό τρόπο; της ήτον 

ανεξήγητος εί; τού ; περί αυτήν. Συχνάκις έκάλει 

παρ’ αυτή τήν Λευκήν, έρώτησίς τις έπλανάτο έπί 

τώ ν χειλέων της, άλλ’ αίφνίδιον έρύθημα έκάλυπτε 

τό  μέτωπόν της καί έσιώπα. I I  μελαγχολία καί αί 

ίδιοτοοπίαι αύται δέν ήδύναντο νά διαφύγωσι τά  δύο 

όντα άτινα  ήγρύπνουν έπ’ αυτή; μετά τοσαύτη; με- 

ρίμνης, καί ημέραν τινά, καθ’ ήν έφαίνετο πλέον τού 

συνήθους καταβεβλημένη, ή Λευκή εόριψε βλεμ- 

μ.α έπί τού Μαξίμου όστις τή  άπήντησε δι’  ετέρου, 

πλήρους ανησυχίας καί λύπης' είχον έννοτθή. I I  Λευ

κή τόν ¿πλησίασε καί τώ  είπε’ —  Τ ί έχει λοιπόν, 

Θεέ μου;

—  Αγνοώ, έψιθύρισεν ό Μάξιμος, βλέπω μόνον
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ότι ή δύναμί; μου έξαντλεΐτα ι καί ό τι ή δυστυχία 

δέν θ’ άργήση νά μάς έπισκεφθή.

—  Τ ί έννοεΐς;

—  Σύ είσαι φίλη, αδελφή μας' έλα αύριον πρωί 

είς τάς όκτώ  ώρας εις αυτήν τήν αίθουσαν καί τά  
μανθάνεις όλα. »,

Είχον δ’ ανταλλάξει τάς λέξεις ταύτας ταπεινή 

φωνή παρά τό  κλειδοκύμβαλον, άλλ’  ή Αγγελική, άν 

καί μακράν, τάς ήκουσε, καί όταν ή έξαδέλφη καί δ 

σύζυγό; τη ; τήν ¿πλησίασαν, ήγειρεν αύτη τήν κε

φαλήν καί έμειδίασε, είς τρόπον ώ στε δέν υπωπτεύ- 

θησαν τήν ανησυχίαν, είς ήν οί λόγοι τω ν  τήν ένέ- 
βαλον.

Τήν επαύριον, ολίγον πρό τώ ν όκτώ, ή Αγγελική 

έξήλθε μόνη τού κοιτώνός τη ; καί διήλθε μικρόν 

πρόδομον φέροντα είς τήν αίθουσαν όπου καθ’  εκά- 

στην συνήρχοντο' ώς γνωρίζουσα δέ καλώς τά ; περί

στροφά; τώ ν δωματίων της ολας, προύχώρει άδιστά- 

κτως, καί σταθεΐσα ένώπιον μικοάς θύρας, τήν ή- 

νοιξεν ελαφρώς καί είσήλθεν είς τήν βιβλιοθήκην' ά- 

κολούθως διευθύνθη πρό; τινα  δευτέραν θύραν οδη

γούσαν καί αυτήν είς τήν αίθουσαν, τήν έκλεισε καί 

έκάθησεν όλη τρέμουσα έκεΐ, οθεν ήδύνατο ν’ άκούη.

Μετά τινα λεπτά, ό Μάςιμος καί ή Αευκή είσήλ- 

θον είς τήν αίθουσαν' ό Μάξιμος ώμίλησε πρώτος, 

καί ή Αγγελική ήκροάοθη όλως ανήσυχος.

—  Σέ ευχαριστώ, έξαδέλφη, ό τι ήλθες, διότι, 

προκειμένου περί τής Αγγελικής, σύ μόνη δύνασαι 

νά μ’ έννοήσής.

—  Η  Αγγελική είναι ή μόνη μου φίλη, ή άδελφή 

μου' γνωρίζω  δέ ό τι πάσχει καί ότι έχει τήν αύτήν 

μ’ έμέ ανησυχίαν, ό τι είναι δυστυχής. Είπε με, α 

γνοεί; τήν αιτίαν τώ ν  θλίψεων της, καί είς τοιαύτην 

περίστασιν, δέν δυνάμεθα άρά γε  οί δύο μα; νά τήν 

μαντεύσωμεν καί νά πραΰνωμεν τούς πόνου; τ η ; ;

—  Μέ φαίνεται νά έμάντευσα, άλλ’ άς σε είπω 

όλίγα πρώτον δι’  έμέ αυτόν. Γνωρίζει; τήν αιτίαν 

ή τι; μέ παρεκίνησε νά ενωθώ μετά τής Αγγελικής 

καί τήν συμπάθειαν τήν όποιαν μ’ ένέπνευσε' ¿νό

μιζα ό τι ό έρως είχε πλέον νεκρωθή έν εμοί* είδα 

τήν άτυχή κόρην μισουμένην ΰπ’ εκείνων, οίτινες ώ - 

φειλον νά τήν οίκτείρωσι καί νά τήν άγαπώσι, καί 

ήθέλησα νά λάβω παρ’ αυτή τήν θεσιν τού πα- 

τρός 8ν είχεν άπωλέσει, νά φανώ άλλος άδελφός' 

δίδων όμως αυτή τ  όνομα καί τήν αγάπην μου, δεν 

ένόουν διόλου νά τή  επιβάλω χρέη συζύγου, έπειδή 

έφοβούμην μήπως ή άσθένεια τής μητούς μεταδοθή 

καί είς τό  τέκνον της' έπτοήθην είς τήν ιδέαν μ.όνον 

τώ ν άλγηδόνων τάς όποιας ήθελεν ίσως αίσθανθή 

ποτέ αύτή, ή άλλο»; τόσον δυστυχής, καί . . .  τήν 

μετεχειρίσθην . . . . ώ ; αδελφήν.

—  ίΐς  αδελφήν !
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— - Αναμφιβόλω; ή άγνή καί καθαρά καρδία τη ; 

δέν εχει κανένα πόθον, διότι τίπ οτε δέν έμάντευσε. 

Τόν έρωτά της τόν ονομάζει φιλίαν . . .  καί δέν δύ- 

ναται νά έννοήση ό τι ή θέσις τη ; είναι σφαλερά καί 

ή ζωή τη ; ατελής. . .  έκτός τούτου, έξαδέλφη, κατα

λαμβάνεις τ ί  υποφέρω έγώ  όστις ζώ  μετ αυτής ώς 

άδελφός καί τήν άγαπώ ώ ; εραστή ;! Ναι, έκ τή ; 

ψυχή; μου άνέβλυσε τού έρωτος ή πηγή έκείνη ήν 

ένόμιζα έξηντλημένην' τήν άγαπώ καί άναγκάζομαι 

νά τήν αποφεύγω. Λεν τολμώ  ν’  άφήσω πλέον τήν 

κεφαλήν τη ; νά στηριχθή επί τού στήθους μου, μήτε 

τά  χείλη τη ; νά θωπεύσουν τήν κόμην μου, δ ιότι τό 

λογικόν μου παραφέρεται! είναι μαρτύριον άδιάκοπον

—  Ναι, είπε μετά λύπης ή Λευκή, καί οί δύο 

είσθε δυστυχείς, καί έκείνη . . . πάσχει . .  . έπειδή 

προαισθάνεται ίο; έρώσα, ο ,τι ώ ;  αθώα αγνοεί . . . 

Α  ! είσθε λύπη; άξιοι.

—  Απαξ μόνον, άκούσας νά γίνεται λόγος περί 

τίνος περίφημου οφθαλμίατρου, είχα συλλάβει μικράν 

τινα  έλπίδκ καί τόν προσεκάλεσα, έν άγνοια τής 

Αγγελική;' άλλ’ άφοϋ τήν είδε, ώμολόγησεν ό τι ή 

θεραπεία ήτο σχεδόν αδύνατος, διά τήν μεγάλην 

τώ ν οφθαλμών της διαύγειαν, καί ό τ ι άν τήν έπε- 

χείρει, ή έγχείρησις θά ήτο έκ τώ ν οδυνηρότερων διά 

νέκν γυναίκα τόσον άσθενή, ή έπιτυχία πολύ αμφί

βολος, καί ότι, εάν τό  νευρικόν σύστημα έκλονίζετο 

αί συνέπειαι θά ήσαν ίσως όλέθριαι! καί οϋτως απώ

λε ια  πάσαν έλπίδα' δέν δύναμαι νά υποφέρω τήν 

όδυνηράν αύτήν δοκιμασίαν, πρέπει ν’  απομακρυνθώ, 

έστω  καί δι’  ολίγα; ημέρας . . . ίσως ή απουσία μου 

φέρει τίπ οτε καλόν.

—  Νά φύγης . . .  αλλά τ ί  θά γείνη ή Αγγελική;

—  Μένει; σύ καί τήν παρηγορεί;' άλλως τε  άν 

μείνω, αύτή μέ τήν φυσικήν τη ; οξυδέρκειαν δεν 

θ’ άργήση νά μαντεύση τήν ταραχήν τήν οποίαν δέν 

δύναμαι πλέον νά νικήσω καί θά πιστεύση, όταν τήν 

αποφεύγω, διά νά κατασιγάσω τόν έρωτά μου, ότι 

τούτο προέρχεται από ψυχρότητα, καί τό τε  θά ύπο- 

φέρη πλειότερον. Σύ, ή θετή άδελφή της, βοήθησε με 

νά τήν άπατήσω διά τήν εύτυχίαν της. Ολίγαι ήμέ- 

ραι απουσίας θ άρκέσουν, μοί φαίνεται, άν όχι νά 

σβέσουν τό  πάθος μου, τουλάχιστον νά μέ καταστή

σουν κύριον τού εαυτού μου' θά προφασισθώ ό τι α

ναχωρώ δι’ υποθέσεις σπουδαίας, πράγματι όμως θά 

υπάγω νά κατοικήσω είς τόν έξοχικόν μα; οίκον 

πλησίον τού Α γ. Γερμανού' άν όμως ίδή; ό τι ή α

πουσία μου τήν καθιστά δυστυχή, τό τε  . . . γράψε 

με καί έγώ, ά; υποφέρω ακόμη περισσότερον, αμέ

σως έπιστρέφω . .  . Πρκίσθην νά τήν καταστήσω εύ- 

τυχή, καί πρό τής ησυχίας μου, οφείλω νά φροντίζω 

πεοί τή ; έδικής της.

—  ί ί !  άδικος είναι ό ουρανός! είπεν ή Λευκή

τείνασα πρός αυτόν τήν χεΐρα, διότι καί οί δύο είσθε 

άξιοι περισσοτέρας εύτυχίας. Συγκατατίθεμαι λοι

πόν, εμπιστεύσου την εί; έμέ, σύ δέ ζήτησε τήν γα 

λήνην είς τήν προσωρινήν αύτήν άπομάκρυνσιν.—  Θά 

τήν όμιλήσης σήμερον περί τής άναχωοήσεώ; σου;

—  Επεθύμουν νά είσαι παρούσα.

. —  Ε στω , μένω' άλλ’ όσον ούπω έρχεται καί ή 

ιδία καί πρέπει ν’  άφήσωμεν τήν όμ.ιλίαν, έπειδή, 

όσον σιγαλά καί άν όμιλή τις, έκείνη ακούει πάν

το τε .

0  Μάξιμος άφήκε τήν Λευκήν, όπως διατάξη τά  

τής άναχωρήσεώ; του, έκείνη δέ, όλη σκεπτική, υπή

γε καί έστηρίχθη έπί τού χείλους τού εξώστου' τό τε  

δε ή Αγγελική, άνοίξασα άθορύβοι; τήν εί; τόν πρό

δομον φέρουσαν θύραν, έξήλθε τής βιβλιοθήκης καί 

είσήλθεν εί; τήν αίθουσαν. Τό ώραίον πρόσωπόν της 

ήτο γαλήνιον, ζωηρόν μόνον έρύθημα έβαφε τάς πα

ρειάς της, σταθείσα δέ έπί τού κατωφλιού, έκάλεσε 

τήν Λευκήν ήτις έδραμε παρ αύτή καί τήν έπέπληξε 

τρυφερώς διότι ήλθε μόνη' ό Μάξιμος, είσελθών. καί 

αύτδς τό τε , έφίλησεν εί; τό  μέτωπον τήν Αγγελικήν, 

ήτις έμειδίασε καί έθλιψεν έλαφρώς τήν χείρά του.

Ενώ δ’  έπρογεύοντο, δ Μάξιμος ωφεληθεί; από 

τινα  στιγμήν σιωπής, ώμίλησε περί τής άναχωρή- 

σεώς του ' ή Αγγελική δέν τόν διεκοψεν δμιλούντα, 

άφ’ ου δ’ εκείνος εξήγησε τά  σπουδαία αίτια, άτινα 

τόν ήνάγκαζον νά μακρυνθή άπ’ αύτή; διά τινα ; ημέ

ρας, τώ  είπε μέ φωνήν γλυκεΐαν καί θωπευτικήν' —  

Αναμφίβολο);, φίλε μου, ή άπουσία σου θά ρ.έ λύ

πηση, αλλά παρηγοροϋμαι σκεπτομένη ό τι δέν θά 

είναι μακρά, καί έπειτα Οά δμιλώ μέ τήν Λευκήν 

διά σέ, καί θά μέ φαίνεται ό τι σέ έχω πλησίον μου.

—  0  Μάξιμος άντήλλαξε μετά τής Λευκής βλέμ

μα έκπλήξεως. ΙΙπόρησε διά τήν ταχείαν αύτήν τής 

Αγγελικής συγκατάθεσιν, καί ίσως έλυπήθη δι’  αύτό.

—  Μήπως φίλε μου, άναχιορεί; σήμερον;

—  Σήμερον; είπε διστάζων δ Μάξιμος, ναί άν 

δέν σε λυπή ή αιφνίδιος αύτή άναχώρησις.

—  Καλά λοιπόν! άναχό)ρησε, προτιμώ νά γείνη 

τούτο άνευ αναβολής . . .  διότι θά έπανέλθη; ταχέως, 

σκεπτόμενος ό τι ή Αγγελική είναι δυστυχής μακράν 

σου, καί Οά δώσης πέρα; τό  ταχύτερον είς τάς αηδείς 

αύτάς υποθέσει; τά ; δποίας αύτή δέν έννοεί . . . Καί 

τό τε  δέν θά τήν άφήσης πλέον, α ϊ ;

0  Μάξιμος ήσπάσθη τήν χεΐρα τής συζύγου του.

—  Ναί, ναί, Αγγελική, θά κάμω απόπειραν ή τι; 

φοβούμαι μή άποτύχη . . .  αλλά είναι ή τελευταία 

. . . καί πλέον δεν σε άφίνο).

Δυο ώρας μετά ταϋ τα  δ Μάξιμος άνεχώρει, ή δέ 

Αγγελική, ¿στηριγμένη επί τού παραθύρου, ήκουε 

μετ’ ανησυχίας τόν ποδοβολητόν τών ίππων, έπειτα,
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Κταν ή άμαξα άπεμακρύνθη, στραφεϊσα άποτόμως,

είπε μετά φωνή; τρεμούσης.

—  Λευκή, αδελφή ρ.ου . . . πού είσαι;

—  Εϊμ’ εδώ.

—  Ελα, οδήγησε με είς τό  γραφεΤον τού Μαξί- 

μου, πρέπει νά γράψης καθ’ ύπαγόρευσίν μου' έλα.

Η  Λευκή τή ν ώδήγησε χωρίς νά Εννοή πόθεν προ- 

ήρχετο ή ταραχή της' έμειναν δε κεκλεισμέναι μ.ίαν 

περίπου ώραν, καί τό τε  ή Λευκή έξήλθε, ζωη- 

ρώς αυγκεκινημένη, καί, διά τού θαλαμηπόλου, έ

στειλε κατά τήν επιγραφήν της επιστολήν τήν οποίαν 

έκράτει άνά χειρ«? μ ί*ν δέ σχεδόν ώραν μετά ταύτα, 

άνήρ τεσσαρακοντοΰτης είσήρχετο εί; τό  δωμάτιον 

τή ;  Αγγελικής.

Πέντε εβδομάδες εΐχον παρέλθει άφ’ οϋ ό Μάξι- 

μος, άφήσας του; Παρισίους, έζη μόνος, ζη τών διά 

τώ ν  ασχολιών νά διασκεδάζη τάς θλίψεις του, καλ- 

λοιπίζων τήν θερινήν Εκείνην κατοικίαν, ώ ; Εάν ή 

Αγγελική έμελλε, Ερχόμενη κατά τό  έαρ, νά ϊδϊΐ τάς 

μεταβολάς όσα; ΰπέστη ό οίκος είς τόν όποιον είχεν 

ίδεΐ τό  φως.

Ο Μάξιμ.ος, καί μεταξύ τώ ν  άσχολιών του ήτο 

σκεπτικός καί κατηφής. Η  Λευκή τώ  είχε γρά

ψει πολλάκις ό τι ή Αγγελική υπέφερε μ.ετά καρτε

ρίας τήν άπομόνωσίν της. Αναμφίβολο); ό Μάξιμ,ος 

Επεθύμει τήν γαλήνην καί ευτυχίαν τής Αγγελική;' 

άλλά ποία καρδία Ερώσα συμφωνεί πάντοτε μέ τό  

λογικόν; τό  βίαιον τού έρωτος τής Αγγελικής τόν 

είχε τρομάξει πρότερον Επειδή έρο)ς τοιούτος Εξησθέ- 

νιζε καί τό  λογικόν καί τήν Ενέργειαν, ή τι; τώ  ήτον 

άναγκαΐα' ήδη δέ τόν Εφόβιζεν ή καρτερία της. Νο

μίσα; ό τι ήτον αναπόφευκτο); άναγκαΐος είς τήν ά

τυχή τυφλήν, τήν Εγκατέλειψε μέ τύψιν σχεδόν συνει- 

δότος, καί ιδού αΰτη υποφέρει τώρα τήν απουσίαν του 

μέ γενναιότητα όμοιάζουσαν πρός άδιαφορίαν. ϋθεν, 

μακράν τού νά μεταχειρισθή τής εξορίας του τά ; η

μέρα; είς τό νά καταβάλη βαθύτατον έρωτα, τόν ά- 

φινε νά δυναμούται έτι μάλλον. Δέν τόν έθλιβε πλέον 

τό  άθεράπευτον τού πάθους του, άλλ’ ή άδιαφορία 

τή ; Αγγελικής. Πριν, έτρεμε μήπως Εκείνη μαντεΰση 

τή ; ταραχής του τό  αίτιον, καί ίδου αίφνης δυσχε

ραίνει διότι δέν τό  Ενόησε. Παράδοξοι τής τού  αν

θρώπου καρδίας αντιθέσεις, άποδεικνΰουσαι, φεύ! ότι 

καί αΰτός ό πλήρη; άφοσιώσεως καί έρο)τος άνθρω

πος είναι πάντοτε φίλαυτος.

Ημέραν τινά, μετά τό  γεύμα, έλαβεν Επιστολήν 

τής Λευκής, περιέχουσαν τά  ολίγα ταύτα.

«  Είς β,τι δήποτε καί άν Ενασχολήσαι, άφε; αυ

τό  αμέσως καί τρέζε' άν ποτέ ήγάπησε; τήν Α γγε 

λικήν, ούτε στιγμήν μή διστάσης. »

Αν ποτέ ήγάπησε τήν Αγγελικήν ! —  Ηρκουν 

αΰταί μόναι αί λέξεις νά πετάξη καί εις τήν άκραν
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τού κόσμου. Αμέσως έδωκεν είς του ; Εογάτας του 

άναγκαίας τινάς διαταγάς διά τάς όποιας Εθυσίασε 

μόλις μίαν ώραν, άλλ ’ είχε πολό τεταραγμένον τό  

πνεύμα, διότι μάτην Εσκέπτετο νά άνακαλύψη τό  

αίτιον όπερ ήνάγκαζε τήν Λευκήν νά τόν άνακαλέση 

τόσον Επιμόνως' μή Ελπίζων δέ κάνέν ευτύχημα, ε- 

νόμισεν ό τι νέα λύπη τόν ήπείλει καί ό τ ι ή Α γγε 

λική, θνήσκουσα ίσως, ήθελε νά τ ώ  δώση τόν τελευ- 

ταϊον άσπασμόν.

Παραδεδομένος εί; όδυνηροτάτην άνησυχίαν, άνε- 

χώρησε, καί κατά τάς επτά ώρας τής Εσπέρας έφθα- 

σεν είς τόν οίκόν του, όλος δ άγωνιών, κατέβη τού 

οχήματος καί Εθεώρει άνήσυχο; τώ ν υπηρετών του 

τά  πρόσωπα έπί τω ν οποίων δέν είδεν ούτε ίχνος 

ταραχής ψυχικής' ίσως όμως καί ουτοι ήθέλησαν, 

Επειδή τόν ήγάπων, νά τόν άπατήσωσιν ολίγα; ά- 

κόμη στιγμάς' ό,τι δέ προπάντων Εδικαίωσε τους 

φόβου; του ήτο τό  συνεσταλμένου ήθος γέροντος 

υπηρέτου όστι; είχε ζήσει πάντοτε παρά τώ  πατρί 

τής Αγγελικής. 0  Ιάκωβος Επλησίασε τόν κύριόν 

του, καί ταπεινό)σας τούς οφθαλμούς τώ  είπε μέ 

φωνήν τρέμουσαν'— 'Γρέξατε κύριε, σάς προσμένουν. 

—  0  Μάξιμος, χωρίς ν’  άπαντήση, άνέβη ταχέως 

τήν κλίμακα, καί διελθών τινα  δωμάτια, έφθασεν 

είς τόν κοιτώνα τής Αγγελικής, είς τόν όποιον μία 

μόνον λυχνία διέχεε λάμψιν ώχράν. Η  Λευκή, τά  

νώ τα  έχουσα Εστραμμένα πρός τό  φώς, ίσ τα το  παρά 

τό  προσκεφάλαιον ανακλίντρου έφ’ οΰ ή Αγγελική 

ήτον ήμικεκλιμένη.

—  Αγγελική . . .  ίδου αυτός ! είπεν ή Λευκή αμα 

εφάνη ό Μάξιμος όστι; αμέσως Επλησίασεν ώχρός 

υπό συγκινήσεως καί φόβου. Ανεσκίρτησεν ή νέα 

γυνή—  Ναί, ήκουσα τά  βήματά του, είπε μέ τ ε -  

ταραγμένην φωνήν, είσαι συ φίλε μου; . .  . καί τώ  

έτεινε τήν χεΐρα.

—  Τ ί συνέβη λοιπόν, Αγγελική ; ήρώτησεν ό 

Μάξιμος ίδών μετ’  άνησύχου έκπλήξεως ότι τό  μέ- 

τωπον καί οί οφθαλμοί τής νέας τυφλής ήσαν περιε- 

ζωσμένοι διά ταινίας.

—  Ω ! τίποτε, άπήντησεν ήμιεγερΟεΐσα καί τό 

μειδίαμα είς τά  χείλη' πλησίασε, Μάξιμε, καί όρ

κίσου ό τι δέν θά μ.’  άφήση; πλέον . .  . διότι, είξεύ- 

ρεις; Επροσποιήθην άδιαφορίαν είς τήν απουσίαν σου 

. . . Ενώ όπέφερα φρικτά.

—  Ζητώ  συγγνώμην, είπεν ό Μάξιμος γονυπε- 

τήσας, επταισα, άλλ’ Ετιμωρήθην, Επειδή κ’ Εγώ 

Επίσης επασχα . . .

—  Λευκή ; . .  . . είπεν ή Αγγελική μέ ίίφος πα- 

ρακλήσεως.

—  Πώς ; δέν τόν Επ ιπλήττει;; . . . δέν θέλεις! 

νά περιυείνη ολίγον.

— ’ Λ 1  ό χ ι ! ό χ ι .'

Ω Ρ Α .

ή  Λευκή κύψασα τό τε , έλυσε τήν ταινίαν καί διανοητικοί καί πνευματικοί πόνοι,«  ώς όετός κατα·

βαίνοντες Επί πόκον, καί ώσεί σταγόνες στάζοντες
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τήν άφήρεσε γελώσα. 1Ϊ Αγγελική ήγέρθη ζωηρώ 

καί Ινώσασα τάς χείρας, προσήλωσεν Επί τού συζύ

γου της τους λάμποντας οφθαλμούς της. —  ώ  ! σέ 

βλέπω ! . . .  σέ βλέπω ! πόσον είσαι ώραΐος! . . .

—  Αγγελική, άνέκραξεν δ Μάξιμ.ος μ ετά  παρα

φοράς; δέν είναι όνειρον; μάς Ελυπήθη λοιπόν ό 

Θεός ; . .  .

—  Αφηοέ με, είπεν ή νέα απωθούσα αυτόν Ελα

φρώς, οό! άφησέ με νά σέ ίδώ ακόμη ! . .  .

—  Καί λοιπόν υπέστης τρομεράν Εγχείρηστν, 

ν ' Εγώ δέν ήμην Εδώ νά σέ υποστηρίξω καί νά σ Εν

θαρρύνω.

—  ί ί ! δέν Εφοβήθην . . .  δέν όπέφερα . . . ήξευρα 

ο τ ι έμελλα νά σέ ίδώ.

—  Καί τώρχ θά τήν ούγτ,ς πλέον ; ήρώτησεν η 

Λευκή μείδιώσα.

—  Οχι, ό χ ι ! . . . .  τώρα είναι σύζυγός μ.ου, είναι 

ό θησαυρός, ή ζω ή  μ.ου ! . .  . σέ ήγάπων Αγγελική, 

σέ ήγάπων, ώς ποτέ δεν ήγάπησα.

—  Τό ήξευρα, είπεν ή Αγγελική Ερυθριώσα καί 

κρύψασα τό  ώοαΐον της πρόσωπον είς τον κόλπον 

τού συζύγου της, καί ιδού δ ια τί ώπλίσθην με τόσην 

γενναιότητα, ίδού διατί είπα είς τόν σωτήρά μου 

δ ιστάζοντα '—  Προτιμώ τόν θάνατον τή ; σκληρά; 

τυφλότητας ή τι; μέ χωρίζει άπ’ Εκείνον ! . . .

—  Καί σύ τό)ρα, άφες με νά σέ ίδώ, είπεν ό Μά- 

ξιμος μετ’  έρωτος. Η  ζω ή  καί ή ευτυχία λάμπουν 

εί; τό  βλέμμά σου.

Η  Αευκή έβριψε τελευταίον στοργή; καί χαράς 

¿πί τού ευτυχούς Εκείνου ζεύγους, καί Εξήλθεν αθό

ρυβοι; τού κοιτώνος, φέρουσα μεθ’ έαυτής τήν άχρη

στον ταινίαν.

(* Ε χ  τοΰ  Γα .Ι.Ιικοΰ )

Π. Α. ΑΞΙΩΤΠΣ.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ .

Τ ο  περί οικονομικών μεταρρυθμίσεων δοκίμ ιον  

τ  ο Ο 

Κ. I. ΣΟΤΤΖΟΎ.

όποιαν 5 εί; φλογέράς Ερήμους πλανώμενος οδοι

πόρος αισθάνεται παραμυθίαν καί νέαν ζωήν, όταν 

τά  πεπονημένα μέλη αυτού άναψύχη παρά τήν δι

αυγή καί ψυχράν πηγήν δασυφύλλου τινός καί συ- 

σκίου όάσεως! ή  διακεκαυμένη αύτη έρημ,ος, είναι 

δι’  ημάς σήμερον τά  θηριώδη καί άγρια πάθη τινών 

ύπό τού καταχθονίου τής φιλαρχίας δαίμονος οί- 

στρηλατουμ.ένων, ή δέ ευεργετική αΰτη όασις, τινών 

Εν τώ  κυκεώνι τούτω  άταράχων λογίων άνδρών, οί

Επί τήν γήν. » Τοιούτοι δέ διανοητικοί Επίμοχθοι 

πόνοι, Εκτός ό τι ήδέως καί ευελπιστώ; διατιθέασι 

τή ν πονούσαν ψυχήν, καί κατά  τούτο είναι μ.εγάλα 

ευεργετήματα, ο τι καί τό  στόμα Εκείνων δικαίως 

Εμφράσσουσιν, ών τά  χείλη ασμένως άλλως ήθελον 

κράξει. «  Πάντες Εξέκλιναν' ουκ έστι ποιών χρη

στό τη τα , ούκ έστιν Ιως ενός. »

ϊοιαύτην Εν αλήθεια Εντύπωσιν ήγειρεν είς τήν 

τεθλιμμένην ψυχήν μου ή Επί τής τραπέζη; αίφνί- 

διος θέα προςφάτων τινών προϊόντων τού πνεύματος 

δύο άνενδότων άροτήρων τή ; επιστήμης. Τό περί 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων τού Κ . ίωάννου Σούτζου 

δοκίμιον καί ή κατά βιβλία Εκ διαλειμμάτων εκδι- 

δομένη ιστορία τού ελληνικού έθνους υπό τού Κ. 

Κωνσταντίνου ΠαπαΕρηγοπούλου άποδεικνύουσινότι, 

καί νύν υπάρχουσιν Εν ήμΐν σοφοί καί φιλοπάτριδες 

άνδρες, καί πέραν τού Εγώ Επεκτείνοντε; τήν ευεργε

τικήν αυτών μέριμνάν τε  καί πρόνοιαν. Κ αί ή μέν 

ιστορία τού Κ. ΠαπαΕρηγοπούλου, πιστόν άπεικό- 

νισμα τής γλαφυρά; εϋφραδείας τού συγγραφέως, ής 

τό  έκτον ήδη Εδημοσιεύθη βιβλίον, ίκανώς μαρτυρεί 

ότι τό  Ελληνικόν πνεύμα άναπτεροιθέν είς αυτοτελή 

Εθνικήν πνευματικήν ύπαρξιν, διέΕρηξεν ήδη τά  δεσμά 

τής δουλείας τής δύσεο);, αύτοτελώ ; τά  σπουδαιό

τα τα  τής ιστορία; αυτού άναλύον ζητήματα , άπερ 

μέχρι τού νύν υπό τό  πρίσμα τώ ν  διαφόρων θρη

σκευτικών καί πολιτικών άποχρώσεων τής ¿σπερίας 

Ευρώπη; ποικίλως καί πολυειδώς Εστρεβλούντο πολ- 

λάκις (α). Τό δέ περί οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

δοκίμιον τού Κ. ϊ. Σούτζου μαρτυρεί τόν ευτυχή 

σύνδεσμον τής άρχαιομαθείας τού συγγραφέως μετά 

τής βαθείας αύτού γνώσειος περί τήν νεωτάτην 

ταύτην τώ ν Επιστημών, ώ ; οί νεώτεροι μετά τίνος 

φιλαυτίας τήν οικονομικήν Επιστήμην άποκαλούσι, 

καί το ι τά  θεμελιώδη αύτής καί αληθέστατα ά;·.ώ- 

ματα ήδη τοίς ήμετέροις προγονοί; ήσαν γνωστό

τα τα . (β). Καί όντως τ ί ;  ποτε φέρ’ είπεϊν άπό τού 

γεραρού βήματος τού αγγλικού κοινοβουλίου, ώ ; 

προςφυέστατα λέγει δ συγγραφεύς, Εξέφρασε ζω η -

(α ) ’Επί τή ; ιστορία; ταύτη; τού Ελληνικού εθνου;, ΐ,ν 
ό συγγραφεύ; μετριοπαΟώ; πάνυ πρό; χρήσιν συνέταςε τών 
π ο λ λ ώ ν ,  όλο·.εν καθισταμένη; σπουόαιοτέραι, Οέλομεν ε
πιφέρει έν όέοντι τήν ασθενή ήμών κρίσιν, άρχόμενοι άπό τών 
διαδόχων τοΟ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, οΰ; Οεωρούμεν ώ ; τού; 
πρώτου; βεμελιωτά; τί,; νεωτέρα; 'Ελληνική; έθνικότητο;.

(6) Ή  περί πολιτική; οικονομία; τών ’Αθηναίων πραγ
ματεία τού σοφωτάτου Βοικχίου, έκτό; πάση; αμφιβολία; 
κατέσττ,σεν ήδη τήν αλήθειαν ταύτην. ΣπουδαΤαν δέ ώ ; 
πρός τούτο είναι σύγγραμμά τ ι  'Ολλανδού τινο; Ν. C. Cal- 
cocn, συλλέξαντο; εί; εν πάντα τά περί πολιτική; οικονο
μία; άςιώματα τών άρχαίων. Δυστυχώ; ίμω ; ό συγγραφεύς



ρότερον καί γοργότερον τού  Δημοσθένους τήν 3ύ- 

νχμιν, ήν περιποιεϊ είς τά  έθνη ή πίστις ·, «  χυ>ρίς δε 

τού των νυνί τή  πόλει δυοϊν άγαθοϊν οντοιν πλούτου 

καί τού πρός άπαντα; πιστεύεσθαι, μεϊζόν έστι τό 

τής πίστεως ΰπάρχον ήμϊν' εί δέ τ ι ;  οϊεται δεϊν, οτι 

χρήμα τ ’  οΰκ έχομεν, μηδέ δόξαν εχειν ΰμας χρηστήν, 

ού καλώ; φρονεί. Εγώ  μέν γάρ εύχομαι τοΧς θεοϊς 

μάλιστα μέν ήμϊν καί χρήματα πολλά γενέσθαι, 

εί δε μή τό  γε  π ιστοί; είναι καί βεβοείοις δοκεϊν 

διαμεϊναι ». Τοσούτον δέ καί ή νεωτέρα επίσης οί- 

κονομική επιστήμη, τήν πίστιν θεωρεΧ ώ ; τό  πρώ

τον και μέγιστον τής δυνάμεως τώ ν  εθνών έλατή- 

ριον, ώστε ό ϊλδεβράνδος ό πρό τίνος συγγράψας 

« Πολιτικήν οικονομίαν τού παρόντος καί μέλλον

τος » ,  τήν μέν πολιτικήν οικονομίαν τού παρελ

θόντος ονομάζει <ρυσιχΙ)>', τήν δέ τού παρόντος χρη 

ματικήν, τού δέ μέλλοντος π ισ τω τικ ή ν , (α)

Τό δοκία'.ον τού Κ. Σούτζου διαιρούμενον είς τρία 

κύρια μέρη περιλαμβάνει πάντα σχεδόν τά  ουσιω

δέστατα  οικονομικά αντικείμενα, τά  χρήζοντα παρ’ 

ήμΧν αμέσου βελτιώσεως καί μεταδίυθμίσεως Και 

έν μέν τώ  πρώτορ ό συγγραφεύς πραγματεύεται 

περί τής μεταρρυθμίσεως τού φορολογικού συστή- 

μ.ατος, έν τώ  δευτέρω περί γεωργίας καί τώ ν κυριω- 

τέρων τρόπων τής έπανορθώσεως αυτής, έν δέ τώ  

τρίτοι και τελευταίοι περί φόρων καί δημοσία; πί- 

στεως.

Σφοδρός έν τώ  πρώτο) επιπίπτει ό συγγραφεύς 

κατά  τΟύ παναρχαίου φορολογικού τής δεκάτης συ

στήματος καί τώ ν αμέσων αυτής συνεπειών, άποδει- 

κνύων δι’  άναντιόρήτων λόγων οΰ μόνον τό  άδικον 

καί παράνομ.ον αλλά συνάμα καί τό  κακοήθες τού 

συστήματος.

Παράνομος, λέγει ό συγγραφεύς, είναι ή ήμετέρα

άπέΟανε μόλι; περατώσα; τό πρώτον μόνον μέρος τής 
πραγματείας αότοΟ. Ά ξιον  δέ τοΟ ήμετέρου Πανεπιστη
μίου ήθελεν εΐαΟαι άν τις τών ήμετέρων, καί μάλιστα ό 
σοφό; τής πολιτική; οικονομία; καθηγητή; έπεχείρει νά τε -  
λειώση τό έ'ργον τοϋ σοφοΟ ΌλλανδοΟ, ϊσ τ ι; κυρίιυ; άσχο- 

λεΐται πεοί τού; 'Ρωμαίους καί τόν Κικέρωνα, πολλά; έ- 
σφαλμένα; έχοντα ιδέα; περί πολλών τής πολιτικής οικονο
μία; αντικειμένων. Έ ν  τφ  λόγιο αύτοΟ π. χ. ϋπέρ του 
Ψλάκκου κειρ. 28, δυσανασχετεί κατά τής εξαγωγή; τοΰ 
χρυσού, ένφ ό ήμέτερο; Ξενοφών θεωρεί όρΟώς τόν χρυσόν 
καί τόν άργυρον ώ ; άπλά εμπορεύματα. ·  Έ ν  δέ ταΐ; Ά -  
Οήναις πλεΐστα μέν έστιν άντεςάγειν, ών άν δέωνται άνθρω- 
ποι, άν δέ μή βούλωνται άντιφορτίζεσΟαι, καί οί άργύριον 
έξάγοντε; καλήν εμπορίαν έςάγουσιν, ϊπου γάρ άν πωλώσιν 
αύτό, πανταχοϋ πλεΐον τού αρχαίου λαμβάνουσι. » Ξενοφ. 
Πόρ. ή περί προσόδ. κεφ. 3. Έ ν  γένει δέ ö Ξενοφών είναι 
πλήρης υγιέστατων οικονομικών ίοεών. "Ορα π. χ. Ξενοφ. 
οίκον. 18, έξ. 11, 9. Συμπόσ. 4. Άπομνημον. 1, C. Κύρ. 
Ιίαιδ, 8, 2, 23. 8, 3, 35. Τερών 4.

(1) Hildebrand national Occonomie der gegonarl und Zu
kunft. 1, σελ. 276 ές.

άποδεκάτωσις, διότι είναι φόρος έπί τής ένιαυσίου α

καθαρίστου προσόδου, ή τις δέν είναι ποσώς,ή μόνι

μος έκείνη καί αμετακίνητος περιουσία, ήν τό  3 °'1 

άρθρον τού συντάγματος σκοπεύει άποκλειστικώς 

νά φορολογήση' άδικος, διότι ή άποδεκάτωσις τής 

ακαθαρίστου προσόδου φορολογούσα συνάμα καί τήν 

φιλοπονίαν τού γεωργού, έπιβαρύνουσα καί τά  στοι

χεία αυτά καί τά  όργανα τής παραγωγής, συνα- 

φαιρεΧ αείποτε άνάλογον μερίδα τής διά τώ ν  πόνων 

καί τής έπιμελεία; αυτού αύξηθείσης προσόδου, καί 

ύιακωλύει ούτω τήν μόρφωσιν τού κεφαλαίου καί 

τήν προαγωγήν τού εθνικού πλούτου' ανήθικος δέ 

διότι ή άποδεκάτωσις άμεσον συνέπειαν εχουσα ·ίήν 

είς κερδοσκόπους ένοικιαστάς καί πλεονέκτα; έπι- 

σ άτας έκχώρησιν τού κυριαρχικού τής πολιτείας 

δικαιώματος τής βεβαιώσει·);, επιβολής καί είοπρά- 

ςεως τού φόρου, καθίσταται ανεξάντλητος πηγή πο- 

λυειδών καταχρήσεων, παρενοχλήσεων, καί καταπιέ

σεων τώ ν φορολογουμένων. Ó συγγραφεύς δέ πρός υπο

στήριξή τούτων άποδεικνύει ο τι 1 ,500,000 περίπου 

δρ. καταβάλλ.ονται υπό τώ ν φορολογουμένων καίείσά- 

γονται παρανομώ; είς τό βαλάυτιον τώ ν ένοικιαστών, 

οίονεί κοινωνών καί συγκυριών τής περιουσία; τώ ν 

γεωργών. Τούτου δέ ένεκεν ή παράσιτος αύτη τάξις 

τής κοινωνία; καί παρά τοΧ; αρχαίοι; ήν έπί τή  κα- 

κοηθεία αυτή; διαβόητος. Γνωστοί τοΧς πασιν είσίν οί 

τελώνα ιτών Αθηναίων καί οί publicani τώ ν Ρωμαίων. 

Οί μέν Αθηναίοι παν ό ,τι αΐσχιον αυτοί; άποδίδου- 

σι, ώς έκ τού Πολυδεύκους σαφώς καταφαίνεται 

λέγοντος. «Κ α ί κακίζων μέν τελώνην εϊποις άν βαρύς, 

φορτικός, άγχων, ληστεύων,ληϊζόμενος, παρεκλέγων, 

θαλάττης άγριώπερος, χειμώνος βιαιότερος κατα- 

δύων τούς καταχθέντας, απάνθρωπος, έπαχθής, ά

πληστος, άμετρος, αισχροκερδής, βίαιος, άποπνί- 

γων, πιέζων, λωποδυτών, άποδύων, άρπάζων, ά- 

φαιρούμενος, παρεισπράττων, ιταμός, αναίσχυντος 

άπηρυθριακώς, δυσχερής, ανήμερος, άγριος, άςενος, 

θηριώδης, έρμatov, πρόβολος πέτρα, ναυάγιον, θηρίον 

άμικτον » (α ). Οί δέ Publican i καί portitores τών 

Ρωμαίων, οΐτινες τούς πλ.είστους φόρους αυτών, οΰχί 

άμέσως, άλλ’  εμμέσως δι’  ένοικιαστών είσέπραττον, 

ήσαν ή αληθής πληγή καί ή μάστιξ τώ ν δυστυχών 

έπαρχιωτών' όθεν καί ό Λίβιος ήδη λ έ γ ε ι . ubi pu- 

blicanus esse taut ju s  publicum  vanum , aut li- 

bertatem  sociis nullam . »  (β ) Κ α ί ό Ασκώκο; έν 

Βέρρη 2 ,3 . «O tliosissin ia baec sunt Hom anoniin 

hoininum per provincias nom ina (scilicet Pu - 

b licanoru m )» όθεν καί έν τή  νέα διαθήκη τελώνη; 

καί αμαρτωλός είναι λέξεις συνώνυμοι,είς δέ μάλιστα 

λόγος, δι’ όν οί Εβραίοι έμέμφοντο τού Χριστού καί

(α ) Πολυδεόκ όνομαστ. θ'. 32.
(? )Λ ιβ . 15, 17.

τώ ν μαθητών αυτού ήν, ο τι ήσθιον δήθεν καί έπινον 

μετά τελωνών καί αμαρτωλών (α).

Διά ταύ τα  δέ καί ή νεωτέρα οικονομική επιστήμη 

πανταχοϋ σχεδόν έν τή  μάλλον πεπολιτισμένη Ευ

ρώπη αντικατέστησε σήμερον τήν άποδεκάτωσιν τώ ν 

φυσικών προίόντων, διά παγίου τινός χρηματικού 

φόρου, άσχέτου όλω ; πρός τάς έτησίους προσόδους' 

καί τό  φορολογικόν τούτο νεώτερον σύστημα προτείνει 

ό συγγραφεύς Τνα είσαχθή άπολύτως καί έν Ελλάδι.

Δέν είναι αμφιβολία, ό τι οΰδεμία δύναται νά υ- 

πάρξη σύγκρισι; μεταξύ τώ ν δύο τούτων φορολογι

κών συστημάτων, καί ό τι βράδιον ή τάχιον οφείλο- 

μεν καί ημείς νά παραδεχθώμεν ώ ; φορολογία; τή ; 

γής έκείνο τό  σύστημα, υφ’ 8 ή γεωργία αληθώς έν 

Ευρώπη είς τό  έπακρον άνεπτύχθη (β).

Α λλ ’ ή κατάλυσι; τής δεκάτης τώ ν φυσικών προϊ

όντος, καί άντικατάστασις αΰτή; διά παγίου τινός 

χρηματική; καταβολής, υποθέτει ότι παρά τοΧ; γε

ωργοί; δέν υπάρχει σπάνις χρημάτων. Η  ΰπόθεσις 

όμως αύτη είναι απίθανος, όταν έν τινι τόπ ω  δέν 

υπάρχουσι τά  μέσα τή ; έπικερδούς μεταμορφώσεως 

τώ ν  φυσικών προίόντων είς χρήματα' ταύτα  δέ άναν- 

τιόέήτως είσίν αί (¡dot. Οθεν, κα τ’ έμήν τοΰλάχιστον 

γνώμην, προδικαστικόν ούτο); είπείν τού ζητήματος 

τή ; φορολογίας, είναι τό  ζή τημα τής οδοποιίας, ή 

κατασκευή καθημαξευμένων ίδών, δι’  ών, ώς δι’  άρ- 

τηριών καί φλεβών θέλει κυκλοφορήσει ούτως είπείν 

τό  αίμα τή ; κοινωνίας, καί θέλει λάβει πρώτον δ τό 

πο; νέαν ρώμην καί νέαν ζωήν. Αν ποτε δ μέγας 

ρήτωρ άπό τή ; Πνυκός έξεφώνει «  δ ε ι δ ε ι χ ρ η 

μ ά τω ν »  ημείς οφείλομεν σήμερον διά τού τύπου αιω

νίως νά λέγωμεν,« δ ε ΐ δ ε ι ύδών, »  ών άνευ οΰδεμία 

οΰδαμού τού άληθοϋ; πολιτισμού κοινωνική μεταδρύθ 

μισι; τελεσφόρος δύναται νά είςδύση. Τούτου δέ I- 

νεκεν έξ άμνημονεύτων χρόνων τό σύστημα τής ά- 

ποδεκατώσεως τώ ν φυσικών προίόντων δπήρξεν ή 

συνήθης φορολογία αρχαϊκών καί π τωχών λαών. 

«  Γεωργίαι έκδεδομέναι δούλοι;, άπαρχήν τώ ν έκ 

τή ; γή ; άποτελούσιν (γ ) .  » όσο) δέ τοΰναντίον αΰ-

(α ) Δουκ. 5, 30. 7 , 54. Ματθ. 11, 19. Μαρκ. 2, 16.

(β) "Ορα Slacculloch Statist, account.1,177.

(γ )  Πλάτ. νόμ. 7. σελ. 806. Περί τοδ οιπλοΟ όεκάτου 
τών Αιγυπτίων ό'ρα Α '. Μωϋσ. 47, 24 ές. καί τό χωρίον 
Όροσίοιι ·  ex omni frurlu suo usque ad nunc qnintae parlis 
incessabile vccligal cxsolvil. »Savignv Zeitschr. f. gesell. Rechts 
"  ‘sä- *1. σελ. 34. Περί ΊονίαΤκών οεκάτων καί άπαοχΛν 
Α '. Μωσ- 4, 22 έξ. 5, I I .  έξ. 9 ,12. έξ 11, 28. 12, 3. έξ 
Παρά τοΤ; Φοίνιξιν ή οεκάτη ήν αρχαιότατη, ώστε καί ό 
’Αβραάμ καταβάλλει οώτήν. Α '. Μω'ύσ. 1 4, 20. Παρά τοΐ; 
Ίν3οΤ;ή οεκάτη ήν 3]12μέχρ.; 1[6 τή ; συγκομιδή;.ΜενοΟ 
7,130 έξ. Έ ν Περσία α! μέν έσωτερικαί έπαρχίαι, έτέλουν 
οέκατον, α! οέ παράλιοι μόνον κατέβαλλαν τόν οόρον εί; 
χρήματα. Στράβ. 16. σελ. 1068.

Π Α Ν

ξανει έκά τού πολιτισμού ή υλική ευημερία τόπου 

τίνος, τοσουτω δ άρχαίκός καί φυσικός ούτος τής 

φορολογίας τρόπος υποχωρεί βαθμηδόν εί; τό  τώ ν  

διανεμητών φόρων σύστημα, οίον σήμερον έν Εΰρώπη 

υπάρχει, όπερ άναγκαίως προϋποθέτει, εί μή τήν ά- 

φθονίαν, τοΰλάχιστον όμως τήν εύχερή τώ ν χρημά

τω ν καταβολήν. Τήν αΰτήν τής δεκάτης πορείαν έ - · 

βάδισαν καί τώ ν χωρικών αί προσωπικαί έργασίαι ή 

άγγαρίαι, αΐτινες άπασαι μετεβλήθησαν εί; χρηματι

κά; καταβολάς, όπου καί όταν ή υλική εύημερία τών 

χωρικών έπέτρεπε τήν μεταμόρφωσιν ταύτην (α). 

Τοΰναντίον δέ έκ τή ; ιστορίας γινώσκομεν, ό τι συνε- 

πεία κοινωνικών αναστατώσεων καί έμφυλίων σπα- 

ραγμών, ή μέν άποδεκάτωσις καί αί άγγαρίαι έθεω- 

ρήθησαν ώ ; εύεργεσίαι, ή δέ εί; χρήματα φορολογία 

ήγειρε κοινωνικού; ερεθισμούς καί επαναστάσεις (β). 

I I  οδοποιία δέ μάλιστα είς κράτη μή άφθονοϋντα 

χρημάτων άδύνατον άνευ τής πρσωπική; εργασίας 

νά προοδεύσ-ç. Λχλοϋντες δέ περί προσωπική; εργα

σίας πρός κατασκευήν τώ ν  δδών, έννοοϋμεν πάν-τοτε 

τά ; γειτνιακάς καλουμένα; δδού; chemins v ic i-  

naus, οΰχί δέ τάς μεγάλα; καί δημοσίας τοϋ κράτους 

λεωφόρους, αίτινες μόνον διά χρημάτων τοϋ δημοσίου 

δύνανται έπιτυχώς νά κατασκευάζωνται. όθεν καί 

έν Γαλλία σήμερον έτι, κατά τούς νομού; άπαιτοϋσι 

ποτέ μέν πρός κατασκευήν τώ ν  δδών χρηματικά; 

καταβολάς, ποτέ δέ προσωπικήν εργασίαν (γ).

Κ α ί αΰτή ή οικονομική επιστήμη τοϋ 1 8ου αιώ

νας δέν ήτον άποκλειστικώς εναντία, όπως τήν σή

μερον, εί; τό  σύστημα τή ; άποδεκατώσεως τώ ν  ου- 

σικών προϊόντων. Ó Σουλλύ έφρόνει ό τι πάσαι αί 

πρόσοδοι τή ; επικράτεια; πρέπει νά στηρίζωνται έπί 

τής δεκάτης καί τοϋ φόρου τής εισαγωγή; (δ). Ó δέ 

ß oisgu ilbert ίτχυρίζεται ότι συμφέρον τώ ν ήγεμό- 

νων καί τώ ν  λαών είναι νά καταβάλλωνται οί φόροι 

είς φυσικά προϊόντα (ε). Οΰχ ήττον όμως ή επιστήμη 

άναντιρρήτως απέδειξε σήμερον ότι ή άποδεκάτωσις εί

ναι σύστημα φορολογία; άδικον, παράνομον καί κακο

ήθες. Εν δ έ τ ι  μόνον ήδύνατότι; νά παρατήρησή έν- 

ταύθα. ότι τό  εναντίον τής δεκατώσεως σύστημα, α

πόρροια τώ ν τελευταίων τή ; επιστήμης ανακαλύψεων, 

προϋποθέτει καί πολιτισμόν τοϋ έθνους άνάλογον, καί 

υλικήν καί κοινωνικήν άνάπτυξιν ΐσην. Διά τούτο 

καί έν Εΰρώπη εί; εκείνα; μόνον τά ;  χώρα; αΰτή; 

είσήχθη τό  πρώτον, έπέδωκε καί έπαγιώθη, όσαι ή-

(α ) "Ορα -¡r. y . Voigt Geschichte von Preiisscu ;j, ο;λ.
(β) "Opa Dablmanu Δανική ιστορία βιβλ. 3. σελ. 154. 

καί Quarterly Review 74. σελ. 145.
(γ )  "Ορα Journal des débats μηνό; ααρτίου 1810.
(8) Oeconomics royales βιβλ. 21.

U )  Sur '»  nalure des richesses, de 1' argent et des tributs 
κεφ 3. σελ. 4l6.
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σαν  ήδη  κύτοΰ δεκτικαί, δ ιά  τή ς προ'ύπαρχούστ,ς α υ 

τ ώ ν  υλικής ευημερίας καί ά ν α π τύ ξεω ς .
Από τής δεκάτη; μεταβαίνων ό συγγραφευς εις 

-τον φόρον τω ν  οίκοδομών, καταθέτει τ α ;  αληθείς 

βάσει; τής φορολογίας αυτών, άποφχινόμενος ό τ ι ό 

φόρος τταΐ—ει νά έπιβάλληται επί τή ; καθαρά; προσ

όδου τω ν οικοδομών, καί καταδεικνύει σαφέστατα 

τά ;  ελλείψεις του νόμου ήμών επί τού είδους τούτου 

τής φορολογίας τώ ν πολιτών. Ί'έγει δ ε τ ι ό συγ- 

γραφεύς καί τήν διάταξιν εκείνην τοϋ νόμου, η.τις 

άφίτ,σιν αφορολογήτους τάς υπό τώ ν κυρίων αυτών 

οίκουμένας οικίας. Καί το ι δε βεβαίως η απαλλαγή 

αύτη άντίκειται εις τό  αξίωμα ό τι πάντες έφείλουστ 

νά συνειςφέρωσιν εις τά  δημόσια βάρη άναλόγως τής 

ποριουσίας αυτών, ίσως όμως ενεκα τής καταστρο

φής καί τής έρτ,μώσεω; τώ ν  πόλεων τής Ελλάδος, ό 

νομοθέτης ενταύθα ήθέλητε νά πχρεγκλίνη τοΰ κοι

νού τού δικαίου κχνόνος,. καί διά τής διατάξεως ταύ- 

ττ,ς έσκόπει νά προχγάγη καί ένισχύση ττ,ν έκ τών 

ερειπίων άνέγερσιν τώ ν  ήρημωμένων πόλεων, καί ττ,ν 

κατασκευήν ευπρεπών ιδιωτικών οικοδομών πρός 

καλλωπισμόν τοΰ τόπου. Εκ τοιούτων άρχών όρμώ- 

μ-ενοι καί οι Ρωμαίοι τάς ιδιοκτήτους τής Ρώμης οι

κίας δεν ύπέβαλλον εις φορολογίαν, τουναντίον δέ 

καί έβράβευον τόν οικοδόμ.ον καλής τίνος καί μεγά

λη; οικίας. Ούτως Spa Ιν έκ τώ ν  μέσων, δι’  ών οι 

απελεύθεροι Λατίνοι ίουνιανοί ηδύναντο ν’ αποκτή

σω σι τή,ν ρωμαϊκήν ίοοπολιτείαν, τ,ν καί ή κατα- 

νάλωσις μέρους τινός τής περιουσίας αυτών πρός 

άνέγερσιν οίκου έν Ρώμη (α). Καί το ι δε ίστορικώς 

άγνοούμεν τίς έστιν ή άλτ,θής τού νόμου τούτου 

πηγή, άν δηλαδή ή Les Julia e t  Papia Poppoea, 
(β ), ή αί περί άνεγέρσεως τής κατακαεί στ,ς Ρώμης 

διατάξεις τού Νέρωνος (γ ),  ή ή φιλοκαλία τού Ούε- 

σπεσιανοΰ μεγίστων καταβαλόντο; φροντίδα υπέρ 

τού κχ7.λωπισμ.ού τής Ρώμης (δ), άναντίίρητον 6- 

μ.ο; είναι δτι σκοπός τής διατάξεως ταύτη ; τού νό- 

μ.ου είναι ή προστασία καί ή προαγωγή, τώ ν οίκο- 

δομ.ών..

Μετά διαφόρου; δέ έρθοτάτας παρατηρήσεις περί 

τού φόρου τώ ν  επιτηδευμάτων καί τού χαρτοσήμου, 

ό συγγραφευς μεταβαίνει εί; τό  δεύτερον μέρος τής 

πραγματείας αυτού εις τό  σπουδαιότατον περί γ ε 

ωργία; κεφάλαιον.

Η  γ ε ω ρ γ ία  καί τ ό  έμπόριον δεινόν επ ’  εσχ ά τω ν  
κ α τ ’  άλλή λω ν  ήγειραν πόλεμ ον υπό τ ά ς  ση μ αίας τού 

Σουλλυ και Κ ολβέρτου ' ά λ λ ’  ή εμφύλιος αυ τή  καί 
μ ισάλλτ,λος Ιρις άναμιμνήσκει ήμϊν τήν γ ν ω σ τή ν  ε -

( α )  'Ό ρ *  Γ ά ν ο ν  1 ,  3 3 .  κ α ί  Ο ΰ λ π ια ν .  3 ,  I .

( ό )  "Ισω; Ενεκα Tf,; L. 139. D. de verb. Signif. 50, 16.
( γ )  Τακίτ. Χρονικ. 15, 43.

Suelon. έν βίφ Ούεσπεσ. xsp. 8.

or>

κείνν,ν το ύ  Μενινίου Α γρίπα παραβολήν τώ ν  μ ελ ώ ν  

τού  σ ώ μ α τ ο ς  σ τα σ ια σ ά ν τω ν  πρός τήν γ α σ τ έρ α  (α ).; 
Πρός κατάρτισιν τού  σ ώ μ α τ ο ς  τή ς κοινωνία; π ά ν - 
τ ε ;  συντελούσι καί συνεισφέρουσι τ ά ;  δυνάμει; καί 
ερ γ ασ ία ; α υ τώ ν , οί μέν του ς αγρούς γεωργούντες, 
οί δέ μ αχόμενοι περί α υ τ ώ ν  πρός τούς πολεμίους, 
οί δ έ  εμπορευόμενοι π ο λ λ ά ; δ ιά  θαλάσση ς ώ φελείας, 

ο ί δέ τ ά ;  α ν α γ κ α ία ; εργαζόμενοι τ έ χ ν α ; (β )  Δέν δ ύ - 
νατα ί τ ι ;  δ μ ω ς  έ ξ  άλλου  καί ν’ άρνηθή δ τ ι  μ εγίστη ν  
εχουσι ροπήν τ ά  εξω τερικ ά  επ ιτη δεύ μ ατα  έπί τή ς  
εσωτερικής διαθέσεως τού  ανθρώπου, Υ πό τή,ν επ ο - 
ψιν δέ ταύτη ν κρίνοντε; α υ τά , υπό τ ά ;  ση μ αία ; τώ ν  
φυσιοκρατών ά δ ισ τά κ τω ς  τα σ σό μ εθ α , ττ,ν γεω ρ 

γ ίαν  άνακηρύσσοντες, ώ ς  τήν καλούς κάγαθούς κ α τ ’ 
έζοχήν π αράγουσαν  άνδρας. Συμμάχους δέ τ ή  γ ν ώ 
μη ή μ ώ ν  τα ύ τη  π αραλαμβάνομ εν , καί τ ο ό ;  μ ε γ α 

λοπρεπείς εκείνους καί ύπερηφάνους τ ή ;  σ ο β α ρ ά ; 
ά ρχ α ιότη τος άνδρας, ουχί έκ τού  κέρδους μόνον 
ά λ λ α  καί έκ το ύ  ήθους μ ά λ ισ τα  κρίνοντε; τά· επι
τη δ εύ μ α τ α  καί τ ά ς  τέχνας. ί 'π ό  τή,ν εποψιν ταύττ,ν 
κρίνων τήν γεωργίαν, ελεγεν·ό π ρ α κ τικ ώ τα το ς  καί· 

π ο λ ιτ ικ ω τ α τ ο ς  Ξενοφών" «  Εοικε γάρ  ή επιμέλεια 
τ ή ;  γεωργίας είναι ά μ α  τ ε  ήδυπάθειά τ ι ;  καί οίκου 
αΰξησις καί σ ω μ ά τ ω ν  άσκησις καί τ ό  δύνασθχι δσα  

άνδρί έλευθέρω προσήκει. Π χρέχουσα δ ’ άφ θονώ τατα- 
α γ α θ ά , ουκ έά τ α ύ τ α  μ ετ ά  μ αλα κ ία ς λαμβάνειν, 
ά λ λ α  ψύχη τ ε  χειμώ νος καί θάλπ η  θέρου; εθίζει καρ- 
τερεϊν. Κ αί τού ς μέν αυτουργού ; διά τ ώ ν  χειρών 
γυ μ νάζου σα , ίοχύν α ύ το ι; προστίθτ,σι, τούς δ έ  τή, έ - 
π ιμελεία  γεω ργ ού ντας άνδρίζει, π ρ ω ί  τ ε  έγείρουσα 
καί πορεύεσθαι σ φ ο δ ρ ώ ; άναγκ άζουσα . Ε π ειτα  δ ’ , 
ή,ν τ ε  σύν ΐ.τπ ω . άρήγειν τ ι ;  τή- πόλει βούληται, τόν- 
ίππον ίκ ανω τά τη  ή γεωργία· συντρέφειν" ή ν τ ε  πεζή , 
σφοδρόν τ ό  σ ώ μ α  παρέχει. Παρορμγ. δέ τ ι  καί εις  
τ ο  άρήγειν συν δπ λ οι; τ ή  χ ώ ρ α  καί ή γ ή  τούς γεω ρ 
γούς, έν τ ώ  μ έσ ω  τ ο ό ;  καρπούς τρέφ ουσα  τ ώ  κ ρα - 
τούντι λαμ.βάνειν. Κ αί δραμεϊν δέ καί βαλεϊν καί ζ τ , -  

δή σα ι τού ς ίκανωτέρους τέχνη  γεω ρ γ ία ς π αρέχεται. 
Τίς δέ τοΧ; έργαζομ ένοι; π λείω  τέχνη άντιχαρίζε- 
τα ι ; Τ ί ; δε τ,διον τόν έπιμελόμενον δέχ ετα ι, π ρ ο - 

τείνουσα προσιύντι λαβεΧν δ ,τ ι  χρήζει ; Τ ί; δε ξέ 
νους άφθονώτερον δ έ χ ε τ α ι ; Τ ί; δε άλλη  θεοΧς ά π α ρ - 
χ ά ;  π ο μ π ω δ έσ τ έ ρ α ; παρέχει, ή έορτάς π λ η ρέστε
ρ α ; άποδεικνύει ; Τίς δέ οίκέταις προσφιλέστερα, 
ή γυναικί ήδίων, $  τέκνοις. ποθεινοτέρα, ή φίλοι; 
ε ύ χ α ο ι σ τ ο τ ε ρ α Ε μ ο ί .  ρ.εν θαυμαστόν  δοκεΧ είναι, 
ει τ ι ;  έλευθερο; ή κ τή μ α  τ ι  τού του  ήδιον κέκτητχ ι, 
ή έπιμέλειαν ή δίω  τινά  τ α ύ τ η ; εύρηκεν ή  ώ φ ελ ιμ ω - 
τέραν εις το ν  βίον. Ε τι δέ η γ?,. θέλουσα τοός  δ υ -

(α) "Ορχ Διονύσ. 'Αλικαρνασ. 6, 86.
(β) "Ορχ Lisi nationales Sysiem der poliliscücn Occonomie· 

1, « λ .  181 330 έξ.
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ναμένους καταμανθάνειν καί δικαιοσύνην διδάσκει·/ 

τούς γάρ άριστα θεραπεύοντας αυτήν πλεϊστα άγαθά 

άντιποιεΧ. Καλώς δέ κάκεΧνος είπεν, 8; εφη τήν γ ε 

ωργίαν τώ ν  άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν είναι. 

Ευ μέν γάρ φεοομένης τή ; γεωργία ; εό^ωνται καί αί 

άλλαι τέχναι άπασαι" δπου δ’ άν άναγκασθή η γή 

χερσεύειν, άποσβέννυνται καί αί άλλαι τέχναι σχε

δόν τ ι  καί κατά γήν καί κατά θάλατταν »  (α). Ού

τω ς εκρινον περί τή ; γεωργίας καί οί σοφοότεαοι τώ ν 

Ρωμαίων. «  Pius quaesíus, stabilissimusque 
minime ¡nvidiosus, minimeque male cogitan
tes sunt qui in eo studio occupati sunt . . . .  
virum bonum ita laudabant, bonum agricolam 
bonumque colonum »  (β). —  « Nihil uberius, 
nihil dulcius, nihil homine, nihil libero dignius 
agricultura. Vita rustica parcimoniae, diligeu- 
tiae, justiliae magistra.» (γ ).

Κ α τά  τήν στατιστικήν τού πληθυσμού τή ; Ελλά

δος, ήν έφιλοπόνη,σε πρό ενός έτους 5 συγγραφευς η

μών άποδεικνύεται ευτυχώς, δ τι κυρίως ό λαός τής 

Ελλάδος είναι γεωργικός, καθότι παντός τού πληθυ

σμού αυτή; συμποσουμένου εις 1 ,090,810 κατοί

κους, 147,507 οΐκογένειαι, ήτοι υπέρ τό  τ,μισυ τών 

κατοίκων άνή,κουσιν εις τήν κλάσιν τώ ν γεωργών. 

Κ α ί δέν αμφιβάλλω δ τι έν τή  παντελεΧ έλλείψει η

θικής καί θρησκευτικής διδασκαλίας τού έθνους, εις 

τούτο έφείλομεν ν’  άποδώσωμεν τό  πνεύμα τή ; τ ι 

μή; καί τή ; τάξεοις, δπερ τοσούτον έντίμως διακρί

νει τόν .la ó r τή ; Ελλάδος, μακράν τής διαφθορά; ή

μών τήν φύσιν έπιμελούμ,ενον καί κατεργαζόμενον.

Ó Κ . Σούτσος έν τ ώ  μέρει τούτω  τής πραγματείας 

αυτού παρέχει ήμΐν πολυτίμου; πληροφορίας, ά.) πε

ρί τής έκτάσεως τώ ν άρουραίων καί πεφυτευμένων 

γαιών κατά τάς τρεΧ; μεγάλα; γεωγραφικά; διαιρέ

σεις τού βασιλείου. Εκ τούτου δ’ εξάγετα ι δ τι αί 

μέν αρόσιμοι έν Ελλάδι γαΧαι είναι 0 ,620,000 

στρέμματα, αί δέ πεφυτευμέναι 1 ,800,000 στρέμ

ματα , ώστε τό  δλον ποσόν τών έν Ελλάδι καλλιερ- 

γουμένων γαιών είναι 8 ,420,000 ήτοι 20 θ/θ τή ; 

δλη; έκτάσεως τού βασιλείου, ΰπολογιζομένης εις

45,429,000 στρέμματα, ενώ έν Γαλλία ή αναλογία 

τώ ν καλλιεργουμένων πρό; τάς άκαλλιεργήτους γαίας 

είναι 52 θ/θ τής δλης τής Γαλλία; έκτάσεως.—  

β'.) περί τού ποσού τής παραγωγής τώ ν δημητρια

κών καρπών έκ τώ ν  άροσίμων γαιών τή ; Ελλάδος"

(α) Ξενοφών-:. οίκονομ. 5/Οπόσον ίέ ο! "Ελληνε; Οεωρη- 
T ï x f ô ;  ήσχολοΰντο περί τήν γεωργίαν,άποάεικνύουσιν οί πεν- 
ττ,κοντι γεωργικοί ουγ-^ραρεί;, οϋ; 6 Ούάρρων pr,x<L; 
αναφέρει, Varro de re roeiica I, I.

(β) rOpx Calo de re raslica pr. προλ. Varro de re rusl. 
pr. 1. pr. II.

(γ ) Cicer. de ofTic. 3, 2.

έξάγετα ι δέ δ τ ι ή έτησία παραγωγή αυτών έν Ελ

λάδι συμποσούται εις 10 ,5 9 8 ,Μ  2 κοιλά, ώστε έ

καστον τετραγοίνικόν μυριάμετρον τής δλη; έκτά

σεως τού βασιλείου παράγει παρ’  ήμϊν 2  1 /3 κοιλά 

περίπου, ενώ έν μέν τή  Βελγική ή παραγωγή υπολο

γ ίζετα ι εις 18 περίπου κοιλά κατά μυριάμετρον τής 

δλη; χωρική; έκτάσεως, έν δε τή  Α γγλ ία  13 κοιλά, 

καί έν τή  Γαλλία 5. Ούτω δε η ολική άκαθάριστος 

έτησία πρόσοδος έκ τώ ν άροσίμοιν γαιών τή ; Ελλά

δος είναι 46,000,000, ή δε έκ τώ ν  φυτειών 37, 

500,436 έν δλιο 83,500,436 δραχμών.

Η  ολική δε αύτη ακαθάριστο; πρόσοδος διανεμο- 

μένη εις 4 ,500,000 τετραγωνικά μυριάμετρα τής 

χωρικής έκτάσεως τού βασιλείου, παρέχει καθ’  έκα

στον μυριάμετρον πρόσοδον 18 περίπου δραχμών, 

ενώ ό τού Βελγίου υπολογίζεται εις 344 φρ. καί η 

τής Αγγλίας εί; φρ. 135. É  αυτή δέ σχέσις περί

που υπάρχει καί ώς πρός τού ; άροτήρας βόας. Επί 

μέν 1000 στρεμμάτων υπολογίζονται έν Ελλάδι 4 

βόες, έπί δέ χιλίων κατοίκων 153. Εν δέ τή  Γαλλία 

έπί μέν 1000 στρεμμάτοιν υπολογίζουσι 80, έπί δέ 

χιλίων κατοίκων 556. Εν Α γγλ ία  δέ 80 καί 528. 

Γν Βελγίω 98 καί 400. ΕντήΠρωσσία 93 καί 413.

Εκ τούτων δέ σαφώς καταφαίνεται εί; οποίαν 

νηπιώδη κατάστασιν εΰρίσκεται ετι ή ζωτική αύτη 

τού πλούτου πηγή εν Ελλάδι. Πρός άνόρθωσιν δ αυ

τής καί βελτίωσιν προτείνει ό συγγραφευς έκ τώ ν 

ένόντων τρία  τινά, ά.) τήν έκποίτ,σιν τώ ν  εθνικών 

γαιών καί ιδίως τώ ν φθαρτών κτημάτων, β’ .) τήν 

βελτίωσιν τώ ν μέσων τή ; συγκοινωνία;, καί γ '.) τήν 

σύστασιν π ιστωτικών καταστημάτων. Ó συγγραφεύς 

θεωρών ορθότατα δ τι ή ιδιοκτησία καί η κτημα

τική πίστι; είσίν αί βάσεις τής άναπτύξεως τής γε

ωργία; προτείνει τήν δσον οΐόν τε  ταχυτέραν πρός 

τούς ίδ ιώ τα ; έκποίτ,σιν τώ ν  εθνικών κτημάτων, καθό

τι, αί έθνικαί γαΧαι, λέγει, καί τά  εθνικά κτήματα 

διατελούντα εις τή,ν κυριότητα τού δημοσίου άτελώς 

καί κακώς καλλιεργούνται, ενώ, άν έςεποιούντο καί 

έλευθέρως έκυκλοφόρουν, ήθελον τελευταίον περιέλθει 

εις χεϊρας τώ ν  ικανοτέρων καί έπιμελεστέρων. Καί 

βεβαίως ουδέποτε γή  εθνική ή κτήμα δημόσιον, υπό 

άπλοΰ κατόχου, υπό ένοικιαστούή υπό έπιστάτου τού 

δημοσίου καλλιεργούμενον, θέλει καλλιεργτ,θή μετά 

τή ; έπιμελείας, ή,ν καταβάλλει έπί τή ; ιδιοκτησία; του, 

ό ταυτίσας μ ετ’  αύτή; τήν ύπαρςιν αυτού, δ μ ετ α

γάπη; καί ς-οργή; μερίμνων περί αυτής, ό ό^ερούμενος 

καί τώ ν άναγκαιοτέρων δπω; έκ τώ ν  μικρώ/ αύτού 

αποταμιευμάτων πλουτίση καί καλλωπίση αύττ,ν, ό 

Ιχων άείποτε πρό οφθαλμών αυτού, ού μόνον τάς έκ 

τού καλλιεργούμενου κτήματος παρούσας ώφελείας, 

αλλά καί τά ; προσδοκία; συμφερωτέρου καί κρείτ- 

τονο; μέλλοντος. (Δοκιμ. σελ. 103).

13.
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Αποδεικνύων δε λογικώ τα τα  τά ;  ελλείψει; τού περί 

προικοδοτήσεως νόμου τ ι ς  άντιβκσιλείκς,καί άναλύων 

τούς λόγους, δι’ οδ; δ νόμο; ούτο; άπέτυχε, προτείνει 

συνάμα καί τον καταλληλότερου τρόπον, δι’  ου άπο- 

φεύγοντε; τά ; πλάνα; του παρελθόντο;, δυνάμεΟα 

v i  προβώμεν θαίδαλέυ»; εί; τό  γόνιμον πολλών καί 

μεγάλων αγαθών εργον, τή ; άνευ ζημίας του δημο

σίου εύχερεστέρα; καί άπλουστέρχ; μετχποιήσεως 

τω ν εθνικών γαιών καί χτημάτων εί; ιδιοκτησίας. 

(Δοκιμ. σελ. 1 07— 109.).

Μετά τό  κεφάλαιον τούτο μεταβαίνει δ συγγραφεύς 

εί; τό  σπουδαιότατου πάση; πολιτική; συμβιώσεως 

ζήτημα, τω ν  μέσων δηλαδή τή ; συγκοινωνίας. Ενταύ

θα δε άφ’  Ιαυτής παρίσταται μοι ή ευκαιρία, iva δη

μοσιεύσω ανέκδοτόν τ ι, έμφαΐνον τό  πνεύμα τω ν ισχυ

ρών τού πεπτωκότος συςήματος. Δυσανασχετών ποτό 

διά τήν ελεεινήν ταύτην έν Ελλάδι τώ ν  μέσων τή ; 

συγκοινωνίας κατά^ασιν, ήκουσα άκουσα πρωτοφανές 

παρά τίνος, ου ή γνώμη μεγάλως τό τε  τήν κυβερνη

τικήν έβάρυνε πλάστιγγα , δ τι αί δδοί είναι εις τήν 

Ελλάδα επιβλαβείς, διότι δι’αύτών δ τόπος αποβάλλει 

τον ρομαντικόν αυτού χαρακτήρα! Δύο είδη συλλο

γισμών καθιστασι τον άνθρωπον, άφωνον καί άνα- 

πολόγητον, οί πλήρεις λογικής ευφυΐας καί δυνά 

μεως κριτικής, καί οί παραδόξως κενοί πάση; έννοιας 

καί λογικότητος. Τοιαύτην δλως άπροσδόκητον ά- 

κούσας άπάντησιν, αληθώς επί τινα χρόνον κατέστην 

αναπολόγητος’ δ τε  δέ συνήλθον εις έμαυτόν, καί ή- 

Οέλησα νά λαλήσω ένόμισα τό τε  καταλληλότερου 

ν’ απαντήσω διά τή ; παντελούς σιωπής. Επανερχό

μενοι δ’  επί τό  προκείμενον παρατηρούμεν μετά 

χαράς, δ τι δ συγγραφεύς ημών τό  ζήτημα τούτο 

θεωρεί, ώς είκός καί ώς έμπρέπει εί; αληθή επιστή

μονα άνδρα, ώς « τ ό  σπουδαιότερου τώ ν  ζητημάτων 

περιλαμβάνον έν εαυτώ τό  σύνολον τώ ν πνευματικών 

υλικών καί πολιτικών συμφερόντων τώ ν νεωτέρων 

εθνών. »  (δοκίμ. σελ. 4 1 5.) Τήν θέσιν δέ ταύτην ά

ριστα άποδεικνύει διά μακρών, μετά μεγίστη; χάρι- 

τος, δι’  άναντι^ήτων οικονομικών καί στατιστικών 

λόγων, καί διά προδηλοτάτων οικείων παραδειγμά

τω ν , (δρα δοκίμ. σελ. 143, 114, 115, 119, 122, 

123, 126.) ίίς Ελληνες δέ ίσως δικαιούμεθα ν’  άνα- 

μνήσωμεν, δ τι τό  τώ ν  μέσων τή ;  συγκοινωνίας ζ ή 

τημα καί οί πρόγονοι ήμών έθεώρουν, ώς οί άκρως 

πεπολιτισμένοι σήμερον τής Ευρώπης λαοί, ώς τό 

μέγιστον πάντοιν τώ ν κοινωνικών ζητημάτων. Δέν 

είναι δέ ίσως από σκοπού ν’  άναφέρωμεν ιστορικά 

τινα  γεγονότα, δι ών σαφώς καταφαίνεται καί εν

ταύθα ό χαρακτήρ καί τό  πνεύμα τώ ν αθανάτων ε

κείνων άνδρών.

Εν πρώτοι; δέ σημειωτέου, δ τι ή μετριοφροσύνη 

τώ ν αρχαίων Ελλήνων καί ενταύθα καθίσταται πρό

δηλος, μηδόλω ς τ ά  περί την οδοποιίαν μ εγά λ α  ίργχ 

αυτών διά  πομπω δώ ν έπιδεικνυμένων φράσεων, ά λλά  

μετριοφρόνως π άντα τ α ύ τα  παρερχομένων σ ιγ ή  ώς 

περ κοινόν τ ι  κ α ί σύνηθε;. Τοσούτον δέ τούτο είν’ά  

ληθές, ώ στε έκ τού άπείρου πλήθους τώ ν ελληνικών 

επιγραφών δ λ ίγ ισ τ α ι άναφέρονται ε ί;  έργα δδοποιΐας.

Καί έκ τούτων δέ μία μόνον, καθόσον οίδα, ανήκει 

εί; τήν κλασικήν έποχήν, πάσαι δέ αί λοιπαί είς 

ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς μεταγενεστέρους χρό

νους (α ). Αύτη τώ ν  προγόνων ήμών ή άγαν μετριο

φροσύνη παοήγαγεν έν τοΐς νεωτέροις χρόνοι; καί ταύ

την τήν πλάνην, δ τ ι οί Ρωμαίοι πρώτοι, κατά πάσαν 

περίστασιν διά μνημείων καί πομπωδών έπιγραφών 

διασαλπίζοντε; τ ά  Ιργα αυτών, ήσαν οί διαχαρά- 

ξαντες τή  οικουμένη πλατείας καί μακράς αμαξι

τά ; όδούς. Γνωστόν δέ τοΐς πάσιν έστίν δπόσον 

τά  τού Αδριανού έργα τής δδοποιΐας μέχρι τού νύν 

διακωδωνίζονται. Εν τούτω  δέ καί το ι ή Ελλάς διά 

τής έπ’ άπειρον σχεδόν αυτής κατατμήσειος δέν παρ

είχε ταΐς φυλαΐ; αυτής ένότητα συμφερόντων, πρό; 

τήν άπό κοινού κατάρτισιν τώ ν  μεγάλων τή ;  έδο- 

ποιΐας έργων, δμως τά  πανταχού σήμερον έν αΰταΐ; 

ταΐς άποτομοτάται; κορυφαΐ; τώ ν έρέων άπαντώ- 

μενα ίχνη αυλακωτών δδών (β ) άποδεικνύουσιν, δτι

(α) Έκ τούτων Si δύο μόναι ε'.σ'ιν αί περιεργότεραι. Ή  
μέν ϋπάρχουσα έν τή Ελληνική ανθολογία, άναφέρεται εί; 
τήν έπί τοΟ ΚηφισσοΟ καταοκευασθεΤσαν γέφυραν.

"Ω ”τε Δήμητρο; πρό; ανάκτορου, ώ ?τε μύσται 
μηδ’ ύδατα; προχοά; οείδετε χειμερίους 
τοΤον γάρ Ξενοκλής ό Λίνδιος ασφαλές 'ύμμιν 
ζεΟγμα διά πλατέος τοθδ’ εβαλεν ποταμοί

ή δέ Βυζαντινή; έποχής υπάρχει εί; τούς βράχους έγγε- 
γλυμένη έπί τής άπό Χαλκίδο; εί; Έρέτρειαν άγούση; παρα
λίας όδοΟ-

Κύτος χαλινοί τής θαλάσση; ένθαδε 
καί τφ βυθφ δίδωσιν ασφαλή τρίβον 
χερσ&ν τό ρεΐθρον καί περίϋν τέχνη; β!? 
τά κΟμα ρευστόν καί τόν αστατον σάλον 
κλεινός Θεοφύλακτο; οικείοι; πόνοι; 
ό πρώτο σπαθάριο; Έλλάδο; κλέος.

'Όρα I-eeke Transactions of the royal Society of Lilteraturc

1853 σελ. 252.
(ο) ΙΙρωτο; οστι; έγένετο προσεκτικό; εί; τήν ιδιόρρυθ

μον κατασκευήν των αρχαίων έλληνικίϋν όδών, είναι ό Mure 
Journal of a tour in Greece, περιγραφών ακριβώς ώ ; έςή; 
τόν τρόπον τή; κατασκευής αυτών. The term rut" (wheelruls) 
must not here be understood in the sense of a hole or inequa
lity worn by long use and neglect in a level road, but of a 
groove or channel, purposely scooped out at distances adapted 
to the ordinary span of a carriage, for Ihe purpose of the. 
stcadging and directing the course of the wheels and lighte
ning the weight of ihe draught, on rocky or precipitous ground 
in the same manner as the sockets of our railroads. Some of 
these tracts or stone railway, for such they may in fact be 
colled are in a good slate of preservation chiefly where exca- 
valed in strata of solid rock. Τόμ. 2. σελ. 251.

ούδεμία σχεδόν τή ; Ελλάδος γωνία ή άκρα άγαν 

απότομος καί τραχεία υπήρξεν διά τούς τροχού; τώ ν 

Ελληνικών αμαξών.

Οί Ελληνες έδόξαζον δτι, πρώτον ή κατασκευή 

όδών διέκρινε τήν Ελλάδα άπό τή ; βαρβαρότητος 

άλλων άγριων χωρών'

χθονύς ¡d r  είς τι/.ίουρύχ ηχομεχ n iS o r  

Σχΰθηχ ίς  o lu o r άΰατοχ είς έρημίαν (α).

ήδη  δέ έπί όμηρου άναφέρονται αί άμαξιται 

όδοί, δι’  ών κατεβίβαζον άπό τώ ν υψηλών σρέων 

είς τήν πεδιάδα καί τά  παράλια τήν ξυλείαν'

Λ ε ίη  ύύός, ?/.ζερ αμαζαε

α σζνό ' άφ vtf-η.Ιώχ ύρέωτ χαταγίνεοχ ΰ.Ιηχ (β).

Οί Ομηρικοί ήρωες έπί τώ ν αρμάτων αυτών μετα- 

φέρονται πανταχού' καί ό Τηλέμαχο; έν δυσίν ήμ.έ- 

pat; έφ’ άμάξης διέσχισε πάσαν τήν Πελοπόννησον. 

Α λλ ’ ή ιστορική πεφωτισμένη καί δημοκρατουμένη 

Ελλάς δέν συγχωρεΐ πλέον ουδέ τοΐς ήρωσιν ουδέ 

το ΐ; εύπατρίδαι; αυτοί; τό  έν ταΐς πόλεσιν έφ’άμάξης 

όχεΐσθαι έφ’ ΰβρει τώ ν πενεστέρων τάξεων τής κοι

νωνίας (γ ),  άλλά τάς οδούς καί τά  άρματα άφιεροΐ 

άποκλειστικώς τή  λατρεία τού θείου, καί ταΐς πο- 

λιτικαΐς καί στρατιωτικαΐς τής κοινωνίας άνάγκαις' 

δθεν αί άρχαιόταται τώ ν Ελλήνων άμ.αξιταί όδοί 

ήσαν αί ίεραί, αί άγουσαι είς τά  ίερά, εις τούς 

ναού; καί εί; τά  τεμένη, καί συνδέουσαι ταύτα  πάντα 

πρό; άλληλα. Ενεκα τώ ν  θεών έν Ελλάδι τ ά  Ιλη 

τό  πρώτον έχώσθησαν, αί άπότομοι κορυφαΐ τώ ν ο- 

ρέων ώδοποιήθησαν, καί οί ποταμοί καί οί πορθμοί 

τή ; θαλάσσης έγεφυρώθησαν (δ). Τοιαύτη π. χ. 

ίερά οδός ήν ή συνδέουσα τόν Παρνασσόν μετά τού 

όλύμπου(ε),τοιαύτη ήν ετι καί ή άρχομένη έξ Αθηνών 

καί λήγουσα είς Δελφούς, συνενουμένη δέ έν Βοιωτία 

μετά τής Πελοποννησιακής και Θηβαΐκής. Διά τοι- 

αύτης ίερά; οδού, ήνούτο ή Σπάρτη μετά τώ ν γερα- 

ρών Αμυκλών καί ή όλυμπία μετά τή ; Ηλιδο; ώς 

προάστειον' ούτως έπίση; συνήνου ή Μεγαλούπολις 

τάς πόλεις καί τά  ίερά τώ ν  περίοικων πελασγικών 

φυλών μ,ετά τού νεοδμήτου αυτή; Πρυτανείου. Εν 

γένει δέ, έπειδή ή Ελλάς ήν ώς γνωστόν πεπληρω- 

μένη ναών, πάς δέ ναός είχε τήν εαυτού πανήγυριν, 

καί τήν ίεράν αυτού έξ άνάγκης δδόν, χάριν τώ ν  τ ε 

λετών καί τώ ν λοιπών θυσιών, έπεται δτι πάσα ή

(α) Αίσχύλ. Προμηθ. στίχ. 1. 2.
(β) Όδύσσ. Κ. στίχ. 104.
(γ ) Πρβλ.Πλουτ. έν βίψ Κίμων.— ΆΟήν. σελ. 510.—Ά ·  

ριστοφ. Θεσμοφ. 811.
(8) "Ορα Αιβάν. πρό; Θεοδόσ.— Πλούταρχ.Νικ. 3. πρβ. 

Prellen de via sacra 1, σελ. 411.
(ε) Πλούταρχ. Έλλην. κεφ. 12. Gerhard Gr. Mrthol. 
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Ελληνική χώρα διεσχίζετο πανταχόσε υπό τοιούτων 

καλλίστων καί εύπρεπεστάτοιν ιερών δδών, αίτινες 

ήσαν συγχρόνως τοσαύται λεωφόροι καί άρτηρίαι 

κοινωνικαί, δι ών έκυκλοφόρει άνέτως δ κοινωνικός 
τώ ν  Ελλήνων βίος.

ίδιον δέ τής ελληνικής δδοποιΐας έστίν, δ τι πάν

το τε  αδτη παρά πόδα ακολουθεί τ ά  ιχνη τή ; φύ- 

σεως αίδουμένη βιαίως νά υπερβή τά  φυσικά ποοσ- 

κόμματα καί τά ; άνωμαλίας. Κ α ί κατά τούτο οί 

Ελληνες διαφέρουσι τώ ν άοχαίων έκείνων καταχτη

τώ ν τή ; λσίας, διά προσταγή; τώ ν  όποιων «  πάσα 

φάραγξ πληρωθήσεται καί πάν όρος καί βουνό; τα -  

πεινωθήσεται, καί εσται τά  σκολιά είς ευθείαν καί ή 

τραχεία εί; πεδία »  (α)

A Í ίεραί αύται δδοί υπήρξαν πανταχού τό  πρό

τυπον τώ ν μεγάλων πολιτικών εμπορικών καί στρα

τιω τικών δδών τής Ελλάδος, α'ίτινες υπό τήν άυ.ε- 

σον ίσ ταντο  τώ ν  θεών προστασίαν. Ó Ερμής καί δ 

Απόλλων ήσαν οί κατ’ εξοχήν προστάται θεοί τώ ν 

δδών' δθεν δ μέν Απόλλων φέρει τό  έπίθετον άγυι- 

αΐος, έρμεΐα δε, έρμαΐοι λόφοι, ερμακες, ΐσταντα ι 

πανταχού ώς ¡ρραστήρες όΰώχ. Εκτός δέ τούτων 

καί ή ένοδία Αρτεμις, ή λθηνά ή Κελεύθεια, καί δ 

Συ μ περίπολος καί Εύοδος Πάν, ήσαν έπόπται θεοί 

τώ ν  δδών. ίδίως δέ ώς πρός τήν στρατιωτικήν δδο- 

ποιΐαν διεκρίνετο παρά το ΐ; άρχαίοις ή Λακωνία, ώς 

τό  κατ’ εξοχήν στρατιωτικόν έθνος τή ; Ελληνικής 

άρχαιότητος. Μέχρι τού νύν σώζονται έπί τής έλώ- 

δους τού Ευρώτα όχθης αί γιγαντιαΐαι κρηπίδες τή ; 

μεγάλη; στρατιωτική; δδοΰ τή ; Σπάρτης, ήτις διε- 

σχίζετο εί; διαφόρου; άλλα; μεγάλα; δδούς, ών αί 

παράλληλοι αύλακες έτι καί νύν έκ διαλειμμάτων 

είσί θεαταί. Είς ούδεμίαν δ’ έτι άλλην χώραν τής 

Ελλάδος σώζονται πλείω αρχαία έρείπια γεφυρών. 

Τήν ίδιάζουσαν δέ περί τάς οδούς τώ ν  Λακώνων πρό

νοιαν άποδεικνύει καί ή νομοθεσία αυτών, καθ’  ήν 

έν τώ ν καθηκόντων τού βασιλέως, ήν ή τώ ν  μέσων 

τής συγκοινωνίας άμεσος αυτού έποπτεία. (β). Εν 

δέ ταΐς λθήναι; οί Πεισιστρατίδαι ήδη άπό τής Α 

γοράς, όπου ήγειρον βωμόν τώ ν δώδεκα θεών, ώς άπό 

κέντρου πανταχού διεχάραξαν τής Αττικής τάς ο 

δούς, αίτινες συνέδεον ού μόνον τού ; διαφόρους δή

μου; αύτής πρός άλλήλους, άλλά συνήνουν τήν Α τ 

τικήν καί μετά τώ ν άπωτάτων μερών τής Ελλάδος. 

Οθεν καί οί δδοποιοί έν Αθήναι; παρίστανται ώ ;  τ ι  

σπουδαιότατον σωματεΐον (γ ).  Πανταχού δέ είς τάς

(α) Ήσαΐα; κεφ. 40. έδ. 3. Ό  ’Αλέξανδρο; δέν ήθέλησε 
νά μετασχηματίστ, τόν Ά θ ω  εί; ανδριάντα αύτοΟ ΐνα μή 
ύβρίση τήν φύσιν. ό'ρτ Πλουτ. περί άρετ. ή τύχ. Άλες.

(β) Ήρόδ. 6, 57.
(γ)Αίσχίν. κατάΚτησκρ. 419 Πρβλ, Meineke frag. Com. 

4, 674. ρλάτ. νομ. 761.
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δδοός δπήρχόν τόποι ραστώνη; καί άναπχύσεως, ά-

>ά.ταυΑαι, άγαχαυστήρια, ίχ&ωχήσεις, θώχοι άμ - 

πανστ>'ιριοι. Αν μέχρι; ήμών ολόκληρον διεσόυζετο 

τό  σπουδαιότατον σύγγραμμα τού Δικαιάρχου β ίο ς  

ΈΑ.Ιάόος, ακριβώς ή θέλομεν γινώσκει σήμερον τήν 

κατάστασιν καί τόν διοργανισμόν τώ ν  οδών τής Ελ

λάδος' πλήν φευ καί τούτου τεμάχια μόνον τινά 

κατέχομεν σήμερον. Εν τινι δέ τεμαχίιρ μνημονεύε

τα ι ή δι’ λφιδνών καί τοΰ ίερού τοΰ Αμφιαράου Διό; 

εις ίίρωπόν άγουσα οδός. Η  περιγραφή δέ τη ; επαρ

χιακής ουτω; είπείν ταύτης δδού, έφ’ ή ; “ ή τώ ν 

καταλύσεων πολυπληθία, τά  πρός τόν βίον εχουσα 

άφθονα, καί άναπαύσεις, κωλύει κόπον έγγίνεσθαι 

το ι; οδοιπόροι;, »  (α ), άποδεικνύει άρ/.ούντως όποϊαι 

ήσαν αί λεωφόροι τή ; Ελλάδος μ,εγάλαι οδοί (β). 

Οποία δέ νυν απέναντι ταύ τη ; είναι ή σημερινή τών 

όδών τή ; Ελλάδος κατάστασις, μετά τριακονταετή 

τού έθνους αυτονομίαν ; Αισχρόν έστίν άλτ,θώς καί 

λέγειν. «  ίδου διατί, έν τή  αγανακτήσει αυτού εκ

φωνεί καί ό συγγραφευς, Εδοό διατί παρ’ ήμϊν τόσα 

βαθύσκια καί άμφιλαφή δάση τής δυτικής Ελλάδος, 

τόσα πλούσια μεταλλεία καί λατομεία, τόσοι εύφοροι 

αγροί καί γαΐαι, έπιτηδειόταται εις τάς τέχνας καί 

πρός θεραπείαν παντοίων αναγκών τού κοινωνικού 

βίου, μένουσιν είσέτι χέρσοι, άγονοι άνεξόρυκτοι, α

καλλιέργητοι, ένώ άπασαι αύται αί άφθονοι πηγαί 

τού εθνικού πλούτου συσχετιζόμεναι διά καταλλή

λων οδοιπορικών γραμμών πρό; ευπρόσιτους λιμένας, 

καί τυγχάνουσαι οίαςδή,ποτε διεξόδου, ήθελον ώ ; έκ 

θαύματος μεταμορφωθή εις εστία; ζωηρά; κινήσεως, 

διανοητική; προόδου, καί υλικής ευημερίας. »  (Δο- 

κίμ. 119).

Μετά τάς έμβριθεστάτα; δ’ αυτού περί βελτιώσεως 

τώ ν  μέσων τή ; συγκοινωνίας παρατηρήσεις, μ ετα 

βαίνει ό συγγραφευς εί; τό  τρίτον μέσον τής βελτι

ώσεως τής γεωργίας, τάς αγροτικά; δηλονότι τρα- 

πέζας, άς θεωρεί δικαίως ώ ; τό  μόνον σχεδόν μέσον 

τής άνακουφίσεως τού γεωγικού πληθυσμού από τών 

υπέρογκων τόκων, υπό τό  βάρος τώ ν όποιων σήμερον 

υποκύπτει.

Εκ τώ ν βελτιώσεων δε τούτων προσδοκά ό Κ. 

Σούτσος καί τήν έλάττωσιν τώ ν ετησίων καθυστερη- 

μάτων, τού χρονίου τούτου νοσήματος τού οικονο

μικού τή ; Ελλάδος οργανισμού- καθότι δυστυχώς 

κατά τή1' λήξιν έκάστη; χρήσεως καί έν όμαλαΐς πε-

ία ) "Ορα συλλογ. τών Γεωγραφ. τόμ. 1. σελ. 488.
(6) Τ ί συντ',Οω; άπήτουν οί "Ελλτ,νε; όοοιπόροι έν ταΤς 

όόοΤ; συγκεφαλαιοΤ 6 ’Αριστοφάνη,;·

'Γούτου; οράσσον μοι, λιμένα;, άρτοπώλια,
ΠορνεΤ, άναπαύλα;, έκτροπά;, κρήνα;, όοού;,
πόλεις, οιαίτας, πανδόκεύτρία;, ί'πον

κόρει; όλίγιστοι. Βά-ραχ. στί. 11(1. ές.
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ριστάσεσιν υπέρ τά  δύο εκατομμύρια δραχμών μέ- 

νουσιν όφειλόμενα εις τό  δημόσιον έκ τώ ν έσόδων 

τού ομωνύμου τή ; χρήσεως έτους. Ούτω δέ καί το ι 

κατ’ έτος είςπράττονται άνείςπρακτα έσοδα παρελ- 

θουσών χρήσεων, δμο>ς διτ,νεκώς έπισωρεύονται καθυ- 

στερήματα, καί έξογκούται τό  κεφάλαιον τώ ν πρός 

τό  δημόσιον όφειλομένων ποσών, δπερ ήδη κατά τό  

έτος 1862 άνέβαινε τόν ύπέρογκον αριθμόν τώ ν

57,000,000 ! Αλλ’ δσω ό χρόνος προβαίνει, ή εις- 

πραξις τώ ν καθυστερημάτων καθίσταται δυςχερε- 

στέρα, καί ή πραγμ,ατική αξία τού κεφαλαίου αυτών 

έκπίπτει.
«  Ενεκα τούτου μάλιστα, λέγει ό συγγραφευς, 

παρά το ι; ευνομούμενοι; εθνεσι τά  πρός τό  δημόσιον 

όφειλόμενα δέν επισωρεύονται έπί ματαίω  έπί δέκα 

συνεχείς έλυμπιάδας, ουδέ καταδιώκονται οί έκγο- 

νοι δι άκαταζήτητα  χρέη τώ ν προγενεστέρων, άλλ’ 

ή είςπράττονται έντός τεταγμένων προθεσμιών, ν) 

διαγράφονται καί έξοβελίζονται ώ ; άπαλειπτέα, non 

va leu rs .» (δοκίμ. σελ. 147.).

«  Πλήν δέ τούτου, εξακολουθεί ό αυτός λέγων, έκ 

τής πλημμελούς ταύτη ; καταστάσεω; τώ ν οικονο

μικών τής Ελλάδος πηγάζει καί έτερόν τ ι  άποτέ- 

λ.εσμ.α ωσαύτως έπιζήμιον, δτι ένώ έν Ευρώπη τά  

δημόσια χρέη θεωρούνται ώ ; μία τώ ν  ίσχυροτέρων 

εγγυήσεων τής έννόμου τάξεο>ς καί τή ; κοινής ειρή

νης, καθότι πολυάριθμος μερί; πολιτών, τώ ν  π ιστω 

τώ ν  λ.έγω, τού κράτους, ένεκα τώ ν ιδιαιτέρων αυ

τώ ν  σχέσεων πρός τό  δημόσιον, έκ μόνης τής έμπε- 

δώσεως τώ ν  καθεστώτων άπεκδέχεται τήν ακριβή 

έκπλήρωσιν τώ ν πρός αυτούς υποχρεώσεων τώ ν κυ

βερνήσεων, παρ’ήμίν, επειδή οί πολίται, αντί πιοτω · 

τώ ν, είσίν ώ ; έπί τό  πλεΐστον όφειλέται τού δημο

σίου, έκ τής αντιθέτου ταύτη ; σχέσεω; τώ ν ιδιωτών 

πρός τήν κυβέρντ,σιν παράγονται πάντη εναντία απο

τελέσματα, δηλαδή, έν μέν τακτική καταστάσει 

πραγμάτων οί όφειλέται οΰτοι μάλλ.ον ή η,ττον δρα- 

στηρίω; καταδιωκόμενοι, αναγκάζονται νά κατα- 

βάλωσι μέρος τή ; πρός τό  δημόσιον οφειλής αυτών' 

έν περιπτώσει δέ κοινωνικών ή πολιτικών κλονισμών, 

ή ενέργεια τή ; κυβερνήσεω; χαλαρούται καί τό  δη

μόσιον στερείται τώ ν πρός αυτό όφειλομένων, όταν 

μάλιστα ή ανάγκη αύτών καθίσταται έπαισθητοτέ- 

ρα. »  (Δοκίμ. σελ. 1 49 καί 1 50.).

Τέλος δέ μεταβαίνει ό Κ. Σούτσος εί; τό τρίτον 

μέρος τής πραγματείας αυτού, έν (ο πραγματεύεται 

τό  σοβαρώτατον καί μάλλον κατεπεϊνον απάντων 

ίσως τώ ν  Ελληνικών ζητημάτων, τά  δημόσια δηλονό

τ ι  χρέη ήμών. Ολίγοι ίσως γινώσκουσιν ή μαντεύ- 

ουσι τό  ύπέρογκον ποσόν, 8 ή Ελλάς δυστυχώς κατα

δικάζεται σήμερον νά πληρώση ώς όφειλέτις ποσο

τή τω ν, ά ; ουδέποτε έλαβε.
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Ϊδοό δέ έν συνάψει κατά τάς πληροφορίας τού 

«υγγραφέως τά  κα :απληκτικά ταύτα  ήμών καί υπέ

ρογκα χρέη.

Α'. Τή,ν 24 Φεβρουάριου τού ετου; 1824 συνω- 

μολογή,θη δάνειον έν Λονδίνω έξ 800,000  λιρών 

πρός 59 θ/θ, έπί τόκω 5 θ/θ τού όνομαστικού κε

φαλαίου, καί χρεωλύτρω 1 θ/θ. Ουτω δέ τού δα

νείου συνομολογηθέντος οί τραπεζϊται έχράτησαν 

τόκον έπί διετίαν 4 0 θ/θ, χρεώλυτρον έπί διετίαν 

2  θ/θ, μεσιτικά διά τήν πληρωμήν τόκων 2/δ θ/θ· 

ήσ τε  ή Ελλάς έκ τού δανείου τούτου τώ ν  800,000 

λιρών έλαβε ρ.όνον 348,000 λίρας.

Β’ . Τήν 7 Φεβρουάριου 1825 συνεφωνή,θτ, δεύτερον 

δάνειον έκ 2 ,000,000 λιρών πρός 55 καί s/l0 θ/θ 

τού όνομαστικού κεφαλαίου, έπί τόκω 5 θ/θ, καί 

χρεωλύτρω 1 θ/θ· Εκτός δέ τούτου οί τραπεζϊται 

άφήρεσαν τόκον δύω έτών πρός 5 θ/θ, χρεώλυτρον 

ενός έτους 1 θ/θ, μεσιτικά διά τήν τληρωμήν τών 

τόκων 2 θ/θ καί μεσιτικά έπί τού κεφαλαίου 3 θ/θ- 

Εκτός δέ τούτων συνεφωνήθη ετι 'ίνα, όπως διευκο- 

λυνθή ή διαπραγμάτευσή τού νέου τούτου δανείου, 

250 χιλιάδες λιρών έξ αυτού τούτου χρησιμεύσωσιν 

εί; εξαγοράν τώ ν χρεουγράφων τού πρώτου δανείου" 

ώ σ τε  έκ τού ονομαστικού κεφαλ.αίου τού δανείου 

τούτου τώ ν 2 ,000 ,000  λιρών άφηρέθησαν έκ προ

οιμίων 1,424,000 λίοαι. 11 Ελλά; λοιπόν έλαβεν 

έκ τούτου πραγματικά; μ.όνον 576,000. Λαβόν άρα 

τό  δημόσιον ένσυνόλω 924,000 λίρας έχρεώθη διά

2 ,300,000. Προςτιθεμένων δέ νύν καί τόκων καθυ- 

στερούντων 37 έτών πρός 5 θ/θ έπεται δ τ ι τ ό  χρέος 

τής Ελλάδος διά τά  δύο ταύ τα  παλαιά δάνεια, είναι 

δραχ. 184 ,326 ,000 !

Γ/. Δυνάμει τή ; άπό 7 Μαΐου 1832 συνθήκης 

τώ ν  τριών μεγάλων δυνάμεων συνεφωνήθη τό  γνω 

στόν τοΐς πάσι τώ ν 60,000 ,000  δάνειον πρός 94 

θ/θ, οπερ υπήοξεν εί; έκ τώ ν  όρων έφ’ οί; έδέχθη τό 

Ελληνικόν στέμμα δ πρίγκιψ Οθων τής Βαυαρίας, 

καί οπερ κατά τό  1870 θέλει συμποσωθή εις 105,

450,000 άνευ υπολογισμού τώ ν τόκων τώ ν προκα- 

ταβολ.ών τώ ν δυνάμεων.

Σημειωτέον δέ οτι έκ τού δανείου τούτου μόνον 

4 3 ,000,000 είσήλθον πραγματικά εί; τό  Ελληνικόν 

ταμεϊον' καθότι 24,031,863 έδαπανήθη,σαν εις τό 

κου; τού αυτού δανείου, 4 ,774 ,469  εί; χρεώλυτρον, 

284, 391 εί; προμήθειαν, 1 10,365 εις τόκους προ

καταβολών καί διάφορα έξοδα. Εκτός δέ τούτων 

κατεβλήθησαν τή  Ρωσσία διά προηγούμενόν τ ι  πρός 

αυτήν χοέος 1,208,319, ομοίως τή  Γαλλία 372, 

666, τώ  Κ. Εϋνάρδω 2 7 6 ,7 7 1, εις χρεώλυτρον τού 

αρχαίου έν Αονδίνω δανείου 381 ,201, εις άποζη- 

μίωσιν τή  Τουρκία 1 2 ,531,164, εις προμήθειας καί 

άλλα έξοδα πληρωθέντα έν Μονάχω 1,964,251.
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ίίστε έκ τού όανείου τούτου έκ προκαταβολή; άφη- 

ρέθ/,σαν 45,908,465, καί περιήλθον εις τή,ν Ελλάδα 

μόνον ώς ειρηται 4 3 ,000,000 !

Αλλ έκτος τοΰ έξωτερικοΰ τούτου χρέους υπάρ

χει και το  εσωτερικόν χρέος συμποσούμ.ενον εις 25, 

000,000. Εντεύθεν δ’ έξάγεται δ τι τό  παρόν τής 

Ελλάδος χρέος έξωτερικόν τ ε  καί έσωτερικόν είναι
314,776,000 !

Απέναντι τοιούτου υπέρογκου χρέους καθίσταται 

πρόδηλόν, λέγει ό Κ . Σούτζος, οτι ή Ελλάς ώς πάν- 

τες ο! δυστυχείς όφειλέται εΰρίσκεται εί; ττ.ν απόλυ

τον άνάγκτ,ν τού νά προτείνη εις τους δανειστάς αυ

τής συμβιβαστικήν τινα λύσιν τώ ν πρός αυτούς υπο

χρεώσεων της. Ο συμβιβασμός δέ 8ν προτείνει δ συγ- 
γραφεύ; είναι δ εξής'

Πρώτον μέν, λέγει, καταβάλλοντες τοΐς αλλοδαποί; 

τραπεζϊτα ι; 1 2 ,935,200, δυνάμεθα νά έξοφλήσωμεν 

έντελώς τά  δύο παλαιά έξωτερικά χρέη· Δεύτερον, άν 

αί εΰεργέτιδες δυνάμεις συναινέσωσι ν’  άπαλλάξωσιν 

ήμδ; τών τόκων τώ ν γενομένων παρ’ -αυτών προκα

ταβολών υπό τόν όρον έτησία; καταβολής ό /9 ο τής 

οφειλή; ήμών, ήτοι 1,1 10,000 έπί δέκα τουλάχι

στον συναπτά έτη, θέλομεν δυνηθή νά έξοφλήσωμεν 

καί τό  χρέος τούτο έντός διαστήματος βραχυτέρου 

τών 95 έτών. Τρίτον. Αν έκτος τού τόκου τώ ν  4 θ/θ 

8ν πλτ,ρώνομ.εν έτησίω; διά τό  έσωτερικόν χρέος, 

προσδιορισθή καί χρεωλυτικόν τ ι  ένιαύσιον ποσόν 

1 θ/θ τού ονομαστικού κεφαλαίου ήτοι Δρ. 250,000 

κατ’ έτος, δυνάμεθα καί τούτου μετά καιρόν ν’  άπ- 

αλλαγώμεν τού χρέους. Ερωτάται δμως, πόθεν πρώ

τον θέλομεν πορισθή τό  κεφάλαιον τώ  12,935,200 

δρ. δι’ ών θέλομεν δυντ,θή νά έξοφλήσωμεν αμέσως 

τά  παλαιά ήμών έξωτερικά χρέη,; βεβαίως, διά τίνος 

νέου δανείου' καθότι διά τακτικών έσόδων ουδέποτε 

καλύπτονται έκτακτα έξοδα. Αν, έπιφέρει δ Κ. 

Σούτζος, συνομολογή,σωμεν δάνειον 25,000,000 θέ

λομεν δυνηθή, ά.) νά πλτ,ρώσωμεν 12,935,200 εις 

έξόφλησιν τώ ν δύο παλαιών χρεών' β) νά έξοφλή

σωμεν τό  εις τή,ν τράπεζαν χρέος ήμών τώ ν 2,500 

000 ' γ .') νά καταβάλωμεν έ τ ι 1 ,000,000 κεφά- 

λαιον εί; τήν αγροτικήν τράπεζαν, δπερ προστιθέμε- 

μενον εί; τάς 3 ,500 ,000  ττ,ς τραπέζης δυνάμει τού 

άπό 16 Δεκεμ. 1861 νόμου, θέλει άποτελέσει κε- 

φάλαιον 4 ,500 ,000  δρ. δι’ αγροτικά; τραπέζας. 

δ’ .) νά δαπανήσωμεν 1 ,500 ,000  πρός σύστασιν κεν

τρικής τίνος φυλακής, ήτις καί υπό τήν Ιποψιν τής 

έλευθερίας καί υπό τήν έποψιν τής οικονομίας καθί

στα τα ι απαραίτητος. Τούτων δέ γενομένων έκ τού 

νέου δανείου θέλουσι μείνει ώ ; άποθεματικόν κε- 
φάλαιον 6 ,664,800.

Εάν δέ τό  νέον τούτο δάνειον τώ ν 25,000,000 

συμφωνηθή υπό τοίις αυτούς δρους, ΰφ’ οΰς συνεφω-
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νήθη τό  δάνειον τών 60,000,000 κατά τά  1832, δ 

προϋπολογισμό; ημών θέλει ετησίως έπιβαρυνθή δι’ 

1,500,000 δραχ. Λαμβάνοντε; δέ νυν όπ’ όψιν οτι 

τ ά  διαρκή καί τακτικά ημών έσοδα εί; δμαλάς πε

ριστάσεις είναι 23,000,000, θέλομεν έξαύτών πλη- 

ρόνει εί; λογαριασμόν τοϋ εσωτερικού χρέους 1,300, 

000, τοϋ δανείου ί ’οςχίλδ 1 ,100,000, τοϋ νέου δα

νείου 1,500,000 τό  δλον 3 ,910,000, θέλουσι δέ 

μένει υπόλοιπον 19,000,000, δι’  ών, άν θελήσωμεν, 

δυνάμεΟα πάντως νά έπαρκέσωμεν είς έκπλήρωσιν 

καί ίκανοποίησιν τώ ν καλώς εννοούμενων ημών εσω

τερικών αναγκών.

Τ ο ια ΰ τ η  ή  πρόσφ ατος έ μ β ρ ιθ εσ τά τη  ο ικονομ ική  

π ρ α γ μ α τ ε ία  το ϋ  Κ υρ ίου  ίω άννου Σ ο ύτσ ο υ, καρπός 

α γ λ α ό ς  ε ίκ ο σ ιπ ε ν τ α ε τ ο ϋ ; ευσ υνείδη του  κα θ η γεσ ία ς .

Κ .  Φ Ρ Ε Α Ρ Γ Γ Η Σ .
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ΤΑ  ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑ ΡΩΜ ΑΪΚΑ ΠΤΩΜΑΤΑ. Ωσεί 

μυστήριον Οεωρουμένη; παρά τοϊς πολλοί; τής άνα- 

καλύψεως τώ ν έν Πομπηία σκελετών, δεν νομίζομεν 

άπό σκοπού νά μεταφέρωμεν ενταύθα τάς υπό τού 

Αθηναίου  περί τού άντικειμένου τούτου χορηγου

μένα; ήμϊν ανακοινώσεις, έν αίς άπαντώμεν τά  πε

ραιτέρω περί τώ ν  έφευρέσεων τούτων καθ έκαστα.

Α ί άνασκαφαί γίνονται τανϋν είς δύο μέρη' εί; τά  

περίχωρα τοϋ ναού τής Ισιδος, καί είς τήν οικίαν 

τήν καλουμένην Α ΙίΙιοηδβηζβ. Ενταύθα περί τή ; 

πρώτη; μό,νον θέσεως θέλομεν πραγματευθή. Εδώ 

που εις τινα οικίαν, παρά τινι νεωστί άνοιχθείση 

όδώ, άνεκαλύφθησαν τά  σκελετά ή πτώματα , τ ά  έπι- 

σπώντα έν έαυτοϊ; τήν κοινήν προσοχήν.

Πεσόντες οί ταλαίπωροι εκείνοι εις τινα  σωρόν 

κισσήρεως, δέν ήλθον είς έπαφήν μετά τοϋ καθ αυτό 

γηπέδου, ώ στε δέν ήτο δύσκολον νά άφαιρέση τ ι ;  

τήν έφ’ ής έπέκειτο βάσιν, αλλά κατέπιπτον έπ’ αυ

τούς υψόθεν, έκ τοϋ ήφαιστείου έκφυσώμενα, τοσοϋ- 

το  πϋρ, τέφρα καί θερμόν υδωρ, ώ σ τ ’ έπέφερον τόν 

θάνατον αυτών, καί τήν επί δισχίλια σχεδόν έτη 

διατήρησίν των.

Εκβαλόντε; τάς άπό τώ ν  στεγών καί τή ; σπο

δού σ/ηματισθείσας αιμασιάς, έφεύρόν τ ι  άνθρωπείω 

μορφή παρεμφερές, άν καί δέν έφαίνετο ον είμή 

λεπτή μόνον κόνις. ό  ίππότη; Φιορέλλης έσκέφθη, 

ο τι πιθανώς ήτο τούτο σαρκοφάγος τις υπό τού Βε

ζούβιού συστηθείς, έντό; τοϋ δποίου δυνατόν ίσως νά 

εύρεθώσι τά  λείψανα δυστυχούς τίνος θύματος τής 

φρικαλέας έκείνη; έκρήξεως. Αλλά τίν ι τρ ό π »  νά

έξαγάγη αυτά έκεϊθεν, ή διασώση; Λαμπρά έπήλθεν 

αύτώ κατά νούν ιδέα. Διιδόντες ο τι τό  εσωτερικόν 

τώ ν π τω μ ά τω ν εκείνων ήτο κενόν, ένεκα τής τήξεως 

τής σαρκός, έχυσαν έκ τίνος άνοίγματος κόνιν έκ 

μαρμαρώματος καί γύψου, ήτις συνανεφύρθη καί άφ- 

ωμοιώθη μέ τά  οστά, τοιούτω δέ τρόπω έδωρήθη 

πάλιν είς τόν κόσμον γυνή βωμαία τής πρώτης τής 

εποχή; ημών έκατονταετηρίδος. Συντονώτεραι έξι- 

χνεύσεις έπήγαγον τήν άνακάλυψιν τώ ν π τω μ άτω ν 

ενός άνδρός, μιά; γυναικός καί ενός κορασιού. Εκεϊ»ο 

όμως τό  όποιον πλειότερον άνερόίπισε τό ζωηρόν έν- 

διάφορον τώ ν γεωρύχων, ήν ή εύρεσι; 9 1 αργυρών 

νομισμάτων, 4 ενωτίων καί 1 χρυσού δακτυλίου με

τά  2 σιδηρών κλειδιών, καί τά  άπομεινάρια λινουρ- 

γοϋς τίνος θυλακίου. Τά έπίζηλα ταύτα  λείψανα έξ- 

ήχθησαν έκεϊθεν καί μετεκομίσθησαν είς τινα έγγύς 

οίκον' θέλουσι δέ διαμείνει έν Πομπηία, καί έγκλει- 

σθή είς τέσσαρας άρχαιοσχήμους τραπέζας έξ ορει

χάλκου μετ’  ολίγον κατασκευασθησομένας.

Μ ετα β α ίνο μ εν  τό ρ α  είς  τ ά ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια ς  τή ς  εξω 

τερ ικ ή ς  α υ τώ ν  δψεως.

Τό πρώτον πτώμα, άν τοιοϋτον δύναται νά κλη- 

θή, είνε κυρία έπί τής δεξιάς πλευρά; στηριζομένη, 

έκ τής συνεστραμμένης δέ στάσεως τού σώματος 

έμπορεϊ νά νοήση τις οποίας κατέβαλε σπασμωδικάς 

προσπάθειας ϊν ’  άνασηκωθή. Η  άοιστερά χειρ καί ό 

βραχίων είνε άνατεταμένα καί τεθλασμένα, αί δέ 

άρθρώσεις είς άκρον κεκυρτωμέναι' ό δεξιός βραχίων 

είνε συντετριμμένος καί είς τ ά  άκρα τώ ν θραυσμάτων· 

φαίνεται ή μεμβράνη τοϋ οστού. Τό σχήμα τή ; κομ- 

μώσεως καί ή κόμη αυτή είσί λίαν ευδιάκριτα. Είς 

τόν ώ τίτη ν  έχει δύο διάργυρα δακτύλια, τό  έτερον- 

τών οποίων είναι κατεσκευασμένον διά τού δίχειλου 

(a morsa). Τά σάνδαλα ή μάλλον πέλματα διασώζον 

τα ι ακόμη. Παρεκεΐ κεϊνται οί άνωρυχθέντε; θύλακες 

μέ τά  κλειδιά καί δακτύλια' πάντα δέ ταύτα θά 

κομισθώσι είς τόν αυτόν τού μουσείου θάλαμον.

Ο τε  είσέβημεν είς τό  ένδότερον διαμέρισμα εΰρο- 

μεν τό  σώμα τής νεάνιδος, κειμένης μέ τό  πρόσω- 

πον χαμαί, έπί τών συγκεκλεισμένων χειρών καί βρα

χιόνων στηριζόμενον' αί κνήμαι ήσαν ήρμέναι πρός 

τ ά  άνω, ή άριστερά έπί τής δεξιάς' τό  σώμα κατε- 

καλύπτετο άπό σκωρίαν καί μαρμάρωμα, ένω το  

λειον καί στιλπνόν κρανίον ήν δλως εύόρατον. Τήν 

μίαν τώ ν  χειρών είχε κεκλεισμένην, ώ ; άν έκράτει τ  

σφικτά. Τά οστά τώ ν δακτύλων έξεΐχον τή ; τέφρας.

Παρά τήν νεάνιδα ίσ τα το  γυνή έχουσά πως άνηρ- 

μένην τήν άριστεράν κνήμην, τεθραυσμένον τον δεξιόν 

βραχίονα, τόν δέ άριστερόν άκέραιον, καί τήν χεϊρα 

κλειστήν. Επί τού ω τίτου  έφόρει δακτύλιον σιδη- 

ροϋν. Τά κράσπεδα της έσθήτος, ώς και τό ύφασμα, 

είσίν όρατά, άν δέ παρατηρήση; αυτό προσεκτικώς
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θά διανόηση; καί τήν ποιότητα αυτού. Τό τελευ- 

ταϊον πτώμα είναι άνήρ κάλλιστα διατηρούμενος. Ε- 

ρείδεται έπί τής ράχεως, αί δέ κνήμαί του  είσί τε - 

ταμέναι καθ’ δλον αύτών τό  μήκος. 0  ω τίτης 

τής άριστερά; έχει δακτύλιον σιδηροϋν, ή δέ χειρ 

καί δ βραχίων στηρίζονται έπί τού άγκώνος. Ποικι- 

λαχοϋ διαφαίνεται καί τό  ίμάτιον αυτού, καθώς ε

πίσης τά  τε  υποδήματα καί τ ά  έξωπαγή τού ποδό; 

δστά. Η  κόμη καί δ πώγων έπιδείκνυνται τοϊς πάσι, 

ήρκει δέ μόνον νά έμφυσήση τις αΰτοϊς τήν ζωοποιόν 

πνοήν, οποί; δωροφορήσφ τώ  δεκάτω έννάτω αίώνι 

τούς ρωμαίους τοϋ πρώτου. Εθεώρουν τ ’  άψυχα έ- 

κεϊνα σκέλη μέ δλονέν αΰξον διάφορον, όπερ άνικανώ 

νά περιγράψω. Ελεγες ό τι άπέθανον χθές. Φαίνεται 

όμως ό τι μεγάλως θά έμόχθησαν ϊν’  άπαλλαγώσι 

τής καταστροφής, καθ’ όσον τά  σώματα ευρέθησαν 

όχι μακράν άλλήλων άπέχοντα, καθαυτό ώσανει είχον 

προσβληθή τρέχοντες.

Μέ τήν αυτήν προθυμίαν περιειργάσθην καί τήν 

θέσιν, όπου άσχολοΰνται οί έργάται. Ανασκάπτουν 

ούτοι δδούς υπό τάς ¿ίζας μεγαλοκόρμων δένδρων, 

πολλών ποδών τό βάθος. Ανά πάσαν στιγμήν φαί

νονται τείχη, εκτενείς καί έρυθραι έπιγραφαί, καί αί 

λαϊκαί παιδιαί τώ ν οικιστών τής Πομπηίας. Πολλό 

τα τα ι οίκίαι δλοσχερώς άπεκαλύφθησαν, εξαιρέσει 

δύο ή τριών ποδών άμμου, άφεθεϊσαι έπί τού εδά

φους καί έγκλείουσαι τάς βαρυτίμους αρχαιότητας, 

διά τού; οφθαλμούς άριφανεστέρων περιηγητών φυ

λασσόμενα;. Οικία τ ις  διαφερόντως άπεβρόφησε τήν 

προσοχήν μου, ούσα ή μεγαλειτέρα τής Πομπηίας. 

Ενδον τοϋ οικοδομήματος υπάρχουσι δύο περιβόλια 

μέ μαρμάρινους κρήνας, πέριξ τώ ν όποιων ευρέθησαν 

εί; αγριόχοιρος καί άλλα όρειχάλκινα ζώα. Οί το ί

χοι κατακοσμοϋνται διά τοιχογραφιών, είς μικρόν δέ 

τ ι  χώρισμα όπάρχει κοιτών μέ ψηφιδωτόν πάτωμα, 

έν μέρος τού όποιου λίαν εΰστόχως έπεσκευάσθη παρ’ 

άοχαίου τινός ψηφοθέτου ρωμαίου. 0  κοιτών ουτο; 

δέν απέχει πολύ τοϋ ναού τή ; ϊσιδος, 8ν άς μή όλι- 

γωρήσγ) νά έπιοκεφθή ό έπισκεπτόμενος τήν Πομπηίαν, 

καθό κατά πάντα τή ; προσοχής αυτού άντάξιον.

Μεταξύ τώ ν πολλών μεταβολών καί βελτιώσεων, 

τώ ν παρεισαχθεισών υπό τοϋ ιππότου Φιορέλλη, δέον 

νά μή παραλίπωμεν τήνίδρυσιν μουσείου τινός, έν φ 

ήχθησαν πάμπολλα έπιζήτητα αντικείμενα έν Πομ

πηία άνακαλυφθέντα. Ενταύθα ευρίσκεις τού; σκελε

τούς δύο κυνών καί 60 άρτίδια, ευρεθέντα είς τόν 

κλίβανον τήν στιγμήν τής έκρήξεως τοϋ Βεζούβιού, 

καί άρτίως έξαχθέντα' πρός τούτοι; δέ καί τάς με

γάλα ; σιδηρά; θύρας, τάς κλειούσας τό  στόμα τοϋ 

κλιβάνου, ράβδους έγγλύφους, σφύρας, χρώματα, 

φάρμακα διά τούς άσθενοΰντας, καί λάχανα διά τούς 

πένητας, δίσκους καί σκεύη έκ πετάλου και ύαλου

ποικιλοχρώμο», ελαφρά καί εΰκομψα τό  σχήμα, καί 

μεγαλοπρεπείς λυχνίας' τέλος παντοειδή οικιακά ερ

γαλεία, κομψά τοσούτον ώς άν είχον κατασκευασθή 
έν τα ϊ; ήμέραι; ήμών.

ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ ΚΕΦΑΑΛΗΝΌΣ 
Ζακύνθιοί.

G rec . Α να γινώ σχομ εν  ίν  τή  Π α τρ ίδ ι τώ ν  Π α -  

ρισ ίω ν. Περί τής έτυμολογίας τής λέξεως γραικός 

(grec ), έφαρμοσθείσης εί; τόν δολιευόμενον τούς 

κυβους παίκτην, έφημερίς τις άναφέρει τό  συμβάν 

ιππότου τίνος Ελληνος τήν καταγωγήν, όνόματι Λ - 

πουλου, ό τι ήπάτησε τόν συμπαίκτην αυτού περί τά  

τέλη τής βασιλείας τού Λουδοβίκου ΙΑ'. Η  έξήγησις 

αυτη, προστίθησιν ό συγγραφεύς, άπαλλάττει πάση; 

ίόέας προσβλητικής τόν ελληνικόν λαόν.

Νομίζομεν πρός τούτο ι; ό τι ή είρημένη λέξις 

οΰδεμίχν δύναται νά έχη πρακτικήν σχέσιν πρός τόν 

ελληνικόν λαόν. Δέν υπάρχει ίσως τόπος ένθα τά  

χαρτοπαίγνια είναι όλιγώτερον κοινά παρ’ όσον 

εις την Ελλάδα, άλλά, καθ όσον αφορά τήν έτυαο- 

λογιαν τής λεςεως, ά ; μάς έπιτραπή νά μή παρα- 

δεχθώμεν τήν άνωτέρω έξήγησιν.

Φρονοϋμεν ότι εί; μεγάλην θά ευρισκόμεθα άμη- 

χανίαν νά όνομάσωμεν τόν ιστορικόν ή τόν χρονο

γράφον όστις εφεύρε τό  άνέκδοτον τού ιππότου À - 

πουλου. Αλλως τε  τίς ό μή είδώς ό τι Απουλο; δέν 

είναι όνομα, άλλά κατάληξί; τις ονόματος νεοελλη

νικού, καί λέγοντες ότι Ελλην τις ώνομάζετο Απου- 

λος, είναι ταύτόν ώσεί έλέγομεν ό τι γάλλος τις ιπ
πότης ώνομάζετο Ακ ;

Εν όνόματι τώ ν επισημότερων ήμών φιλολόγων, 

όυνάμεθα νά διαμαρτυρηθώμεν κατά τής καταχρη

στική; σημασίας τής λέξεως γραικός (grec ), καί 

τή ; υβριστικής σημασίας ήτις δίδοται ούτως έπιπο- 
λαίως είς τήν λέξιν ταύτην.

ϊδού τ ί  άναγινώσκομεν είς τήν πρώτην εκδοσιν 

τοϋ Λεςικοϋ τή ; Ακαδημίας έν τή  λέξει grec.

«  Λέγουσιν ότι ό δεϊνα είναι γραικός (g rec ) εις τ ι  

πράγμα, θέλοντε; νά έννοήσωσιν ό τι είς τούτο τό 

πράγμα είναι λίαν επιδέξιος καί ευφυής. Λέγουσιν 

έπ ίσης ότι ούτος ό άνθρωπος δέν είναι μέγας γραι
κός (η ' est pas grand g rec ). »

H  έκδοσις τοϋ 1814 αναφέρει ρητώς. «  Λέγουσιν 

ότι ό δεϊνα είναι γραικός (g rec ) εί; τ ι  πράγμα, θέ

λοντε; νά έννοήσωσιν ο τι είς τούτο τό  πράγμα είναι 

λίαν επιδέξιος καί ευφυή;" λέγουσι δέ απολύτως ότι 

ούτος ό άνθρωπος δέν είναι μέγας γραικός (n  est 

pas grand g rec ), έννοοϋντες έν γένει ότι δέν είναι 
λίαν έπιδέξιος καί ευφυής. »

Τό συνώνυμον τού γραικού (grec ) είναι λοιπόν, 

κατά τήν Ακαδημίαν, τό  έπίθετον έπιδέξιος, λαμβκ- 

νόμενον έπί καλού, άφοϋ διά νά παραστήσωσιν άν-
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θρωπον μή έπιδίξιον λέγουσιν" δ δείνα δέν είναι μέ- 

γα ; γραικό; (n ’ est pas grand grec). Τούτο είναι 

άλλως τ ε  καί σαφέγατα έπιβεβαιωμένον άπό τόν F u -  
re lière , τόν επίσημον, ούτως είπεΐν, σχολιαστήν τή ; 

Ακαδημία;. Ιδού δε πω ; εκφράζεται δ λεξικογράφο; 

ουτο; έν τή  λέξει grec. (Εκδοσι; 1727). «  Δίγουσι 

παροιμιακώ; δ τι δ δείνα είναι γραικό; (g rec ) εί; 

υπόΟεσίν τινα, ή έπιστήμην, δταν γνωρίζη αυτήν 

κατά βάθος. Λέγουσιν έπ’ ίσης δ τι δ δείνα δέν 

είναι μέγα γραικός (n ’ est pas grand grec ), δταν 

ηναι άμαθή; ή ολίγον έπιδέξιο;. »  Καί δ T révou x  

δέ αυτός ουδέν άλλο λέγει. Μόνον, άφού έπαναλάβη 

τά  άνωτέρω σημειωθέντα προστίθησιν' « οί έπι- 

τήδειοι κλέπται δνομάζουσι γραικούς (grecs) τούς 

ειξεύροντα; τάς τεχνάσματα τω ν καί τούτοι; χρισ

μένους. »  1Ϊ φράσις αΰτη μάς φέρει είς τήν ετυμο

λογίαν τής υβριστική; σημασία; τής λέξεως γραι

κό; (g rec )' ή σημασία αύτη δεν είναι έν χρήσει, ώς 

λέγει δ T ré vou x , εί μή μεταξύ κλεπτών' ένί δέ 

λόγω , είναι όρος τις τής συνθηματικής διαλέκτου 

τώ ν  κακούργων, καί διά τούτον μάλιστα τόν λόγον 

δεν έπρεπε νά τόν μεταχειρίζωνται οί σεμνοί συγ

γραφείς. ΔΙΚ.
Ο ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ.—  Γράφου- 

σιν ημίν έκ Κοπεγχάγης δτι δ ήγεμονόπαις τή ; Δα

νίας Γεώργιο; είναι δευτερότοκος υίός τού Πρίγκηπος 

Χριστιανού, έξαδέλφου τού άρίστου καί φιλολάου βα- 

σιλέως τή ; Δανίας Φριδερίκου τού 2 . ,  δτι έγεννήθη 

τήν 24 Δεκεμβρίου 184 ο έτους, έσπούδασεν έν τώ  

τή ; Δανία; σ χ ο .Ιιίω  τώ ν  E ve .ljtiâu r, έδόθη είς τήν 

ναυτικήν καί είχε ήδη επιχειρήσει τινά ; ποντοπορίας 

όπως προγυμνασθή διά τήν είς ήν προσδιωρίζετο θέσιν 

τού άρχιναυάρχου τής Δανίας. Εχει νούν δεξιώτατον 

καί δίδει άριστα; τού προορισμού αυτού ελπίδας.

I. ΔΕΚΙΓΛΛΛΑΣ.
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ΜΑ ΙΟΥ 15, 1863.

Τήν ά. διακοίνωσιν τού πρέσβεως τή ; Αγγλίας

διεδέχθη άπάντησις τού Ελληνο; έπί τώ ν έξοιτερικών

σχέσεων υπουργού, ταύτην δέ δευτέρα τού άγγλου

επεξηγητική τής πρώτης, ώς έγράψαμεν ήδη.
*

*  *
Είσέτι δέν έλήφθη τό  άνησύχως καί άνυπομόνως 

περιμενόμενον περί τής υπογραφής τού πρωτοκόλλου 

τηλεγράφημα. Φαίνεται όμως δτι, εί καί βραδύνουσα 

ή ύπόθεσις τού Ελληνικού θρόνου, λύεται αισίως.

Λ  Λ

Τήν ησυχίαν τή ;  πόλεως διετάραξαν καί πάλιν 

τά  πολιτικά καί καταστρεπτικά πάθη έν οί; πρωτεύει 

ή φιλαρχία. Πολλά βεβαίως ήθελον συμβή καί ή πα- 

τρίς κατέπιπτεν είς χαίνουσαν άβυσσον εάν δ λαό; 

μετά τή ; συνήθου;.φρονήσεω;, υπομονή; καί εΰστα- 

θείας δέν έματαίου διά μιας τά  τεχνάσματα τώ ν  

ταραξιών. Νύκτας δλοκλήρους ή  τε  εθνοφυλακή καί 

δ στρατό; έμενον άγρυπνοι, καί τάς νύκτας τής 10 

πρός τήν 1 I καί τής 1 1 πρός τήν 42 Μαΐου 2500 

λόγχαι έδείκνυον τήν θέλησιν τού λαού, καί αυτού 

τού έκ τής συγχύσεως τώ ν συνθημάτων κινδύνου 

κατατολμήσασαν, έν ω άλλαι τρεις χιλιάδες άνέμε- 

νον τάς προλεγομένα; ταραχάς, όπως δράμωσιν είς 

βοήθειαν τώ ν περιπολούντων έθνοφυλάκων. Ευτυχώς

έματαιώθησαν αί ελπίδες τώ ν  φιλάρχων.
»

*  *
Η  Συνέλευσις καταγίνετα ι είς τήν συζήτησή τού 

περί φορολογίας νόμου.
*

*  »
Οί Γάλλοι έκυρίευσαν τήν Πουέβλαν έν Μεξική. 

Εκεί δέ φαίνεται μέλλουσα νά λήξη ήδιαπόντιο; αυ

τών εκστρατεία.

»  »

Τά  τώ ν Πολωνών νίκαι καί ή ττα ι άλλεπαλλή- 

λω ; καί άντικείμενον διαπραγματεύσεων σπουδαιο- 

τά τω ν ' υπέρ παν δέ άλλο έπισύρουσι τήν προσοχήν 

τών έν Ευρώπη.
»

*  *

Αντί τού παραιτηθέν-ο; Κυρίου Λ. Λασκαρίδου οί 

έν Λονδίνο) Ελληνες έξελέξαντο αντιπρόσωπον αυτών 

τόν Κύριον Χαρίλαον Σ. Τρικούπην, δι’αύτού καί μό

νου άποδείξαντες δ τι τιμώσι τήν ήθικήν καί τήν ι 

κανότητα. Οί δέ έν Αδριανουπόλει έξελέξαντο τόν 

πολυμαθή τής άρχαιολογίας καθηγητήν Κύριον Α. 

Ρ. Ραγκαβήν.
*

»  *

I I  τελευταία δεκαπενθημερία έατέρησζ τήν Ελ

λάδα ενός τώ ν πρωταγωνιστών τής ελληνική; παλ- 

λιγγενεσία; τού συντρόφου τού Ρήγα Φεραίου, τού 

Χριστοφόρου, λέγομεν, Περραιβού. ΐ ί  έκ τού θανά

του τού στρατηγού προσγενομένη εί; τήν Ελλάδα 

ζημία είναι μεγάλη. Μετ’ ολίγον δέ ή Πανδώρα θέ

λει δημοσιεύσει έκτενή αυτού βιογραφίαν μετά τή ; 

προσφιλού; είκόνο;.

Λ ΰ σ ις  roù ί>· τώ  .-τμοΑαβόηι (ρν.Ι.Ιαόίω  

αΐνίγμαζος. 
τό  σ το ιχε ίον  τοΰ ά-Ιφαβήτου Μ .

— ΟΟΟ—


