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ΥΙΙΟΜΧΙΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΥΛΛΟΓΏΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Πρό δύο ήδη [/.ηνών οί Έλλη-.ικοϊ εν Κων

σταντίνου πόλει Σύλλογοι, ό Φι.Ιο.Ιογιχος, ό 

Θ^ιχιχο^ ό Λ/αχεόο>·ιχ6':_, ό 'Ηπειρωτικό/; 
καϊ ό Θεσσα,Λικοι; έπε'δωκαν δια τών προέδρων 

αΰτών τοϊς ένταΰθα πρεσβευταϊς τών έξ με
γάλων δυνάμεων καί της 'Ελλάδος ύπόμνημα 

περί τών δίκαιων τοΰ Ελληνισμού έπί τών 

χωρών, ας ή συνθήκη τοϋ Αγίου Στεφάνου 
παραδίδει τοϊς Βουλγάροις. Περί τοϋ Υπο

μνήματος τούτου ό άγγλος πρεσβευτής κ. 
Ααγιάρδος έπέστειλεν είς τήν κυβέρνησιν αύ

τοΰ τήν έπομένην έπιστολήν, δι’ ής άναλύων 
αύτό εκφέρει καί τινας περί αύτοΰ κρίσεις.

*0 κ.-ζ/αχιάρδοζ· τώ μαοχησιό) Σα.Ιιοβονρϊι· 

’Εν Κωνστ/πόλει, τή 17 άπριλίου 1878.

Διαβιβάσας τή Ύμ. Έζοχότητι διά τού τε
λευταίου ταχυδρομείου τό ύπό τοϋ προέδρου 
τοϋ ελληνικού Συλλόγου Κων/πόλεως έπιδοθέν 
μοι Υπόμνημα, δέν είχον καιρόν νά σχολιάσω 
αύτό· καί ή Ύμετέρα δέ Έξοχότης δέν θά 
εύρε πιθανώς καιρόν ν’άναγνώσγ έγγραφον οΰ- 
τω σχοινοτενές καί περιέχον πολλά άτινα ή- 
δύναντο έπωφελώς νά παραλειφθώσι. Τολμώ 
επομένως νά έφελκύσω τήν προσοχήν τής Ύμ. 
Έξ. έπί τινων έκ τών σπουδαίο τάτων έπιχει- 
ρημάτων τής διαμαρτυρήσεων τών Ελλήνων 
κατά τής είς σλαυϊκήν έξουσίαν ύποταγής. 
Ό Σύλλογος είναι, ώςγινώσκει βεβαίως ή Ύμ. 
Έζοχότης, είδος τι φιλολογικής λέσχης ή μάλ
λον εταιρίας, έχούσης ώς σκοπόν τήν διδα
σκαλίαν καί διάδοσιν τής ελληνικής γλώσσης
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αι έταιρίαι άνιδρύθη- 
σαν έν ταϊς πλείσταις έάν ούχί έν πάσαις 
ταϊς τουρκικαϊς πολεσι, ταϊς κατοικουμέναις 
ύπό ελληνικού πληθυσμού. Καίτοι οί Σύλλο
γοι έχουσι κατά τό φαινόμενον έκπαιδευτικόν 
σκοπόν, χρησιμεύουσι ταΰτοχρόνως πρός δια- 
τήρησιν καί προστασίαν τών πολιτικών συμ
φερόντων τής ελληνικής φυλής καί διάδοσιν 
τών ελληνικών ιδεών καί γνωμών. Τό δια- 
βιβασθέν τή Ύμ. έζοχότητι Υπόμνημα έκ- 
φράζει, νομίζω, τάς ιδέας καί γνώμας πάν
των τών Συλλόγων τή; Τουρκίας. Άρχεται 
διά λεπτομερούς ιστορίας τής ελληνικής φυλής 
άπό τών αρχαιότατων χρόνων άχρι τής σή
μερον. Ή ιστορία αύτη είναι κατά τό μάλλον 
καί ήττον φαντασιώδης. "Οπως πραγματευθή 
τις τό τουρκικόν ζήτημα, δέν είναι άνάγκη 
νά έξετάστ) έάν, ώ; ισχυρίζονται οί συντάκται 
τού 'Υπομνήματος, οί κατοικοΰντες νύν τήν 
'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν "Ελληνες ήναι 
κατ’εύθεϊαν γραμμήν απόγονοι τής φυλής, 
ήτις παρήγαγε τόν Πλάτωνα καί τόν Άριστο- 
τέλην, τόν Μιλτιάδην καί τόν Θεμιστοκλέα, 
ή έάν, ώς ΐσχυρίσθησαν συγγραφείς τινες μέγα 
εχοντες κύρος, τό μόνον γνήσιον ελληνικόν 
αίμα περισώζεται έπί τινων νήσων τού Αι
γαίου καί εις τά παράλια τής ’Ασίας, οί δέ 
λεγόμενοι "Ελληνες ούδέν έχουσι τό ελληνι
κόν. Οί εθνικοί ουτοι υπολογισμοί δύνανται νά 
έπασχολήσωσιν άφγρημένους καί ενθουσιώδεις 
καθηγητάς, άλλ’ άποβαίνουσι πηγή δεινού 
κινδύνου καί συγχύσεως είσαγόμενοι εϊς τήν 
σφαίραν τή; πρακτικής πολιτικής. ’Εάν οί 
ισχυρότεροι γείτονες εδικαιούντο νά διαμελί- 
σωσι τά κράτη κατά τήν ύποτιθεμένην κατα
γωγήν τών κατοικούν των αύτά λαών, ολίγα 
ευρωπαϊκά κράτη Οά έσώζοντο τοΰ διαμελι- 
σμοΰ, δέν θά έξγρεϊτο δέ τού κανόνο; καί ή 
’Αγγλία. Δυστυχώς τό δόγμα τούτο έφαρμό- 
ζεται νΰν είς χώραν κατακτηθεισαν ύφ’ όσων ·

ί
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κλήρος άπεσπάσθη τή; ορθοδόξου ελληνικής 
’Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί άνε- 
γνωρίσθη διά φιρμανίου ώς ιδιαιτέρα καί άνε- 
ξάρτητο; έκκλησιαστική κοινότης. Τά μετά 
τοϋ σχίσματος συνδεόμενα κυριώτεοα γεγονό
τα είναι βεβαίως γνωστά τή'Υμ. Έξοχότητι, 
περιττόν δέ κρίνω νά έπαναλάβω τήν ιστορίαν 
αύτοΰ έκτιθεμένην ύπό τοϋ Συλλόγου έξ ορθο
δόξου καί ελληνική; άπόψεως. Έπάναγκε; 
κρίνω μόνον νά μνημονεύσω ότι πολλαΐ τών 
έπισκόπων τή; Θράκη; καί Μακεδονίας, αϊ- 
τινε; προτείνεται νΰν νά συμπεριληφθώσιν είς 
τήν Βουλγαρίαν, έμειναν πισταί εί; τό πα- 
τριαρχείον τή; Κωνσταντινουπόλεως.

Τό βουλγαρικόν σχίσμα έδωκε τήν πρώτην 
ώθησιν είς τήν βουλγαρικήν έθνικότητα καί 
έπέτρεύε τη Ρωσσία νά ύποσκελίση τούς "Ελ
ληνα; καί νά χρησιμοποίησή άντ’ αύτών τού; 
Βουλγάρους, πρό; πλήρωσιν τών κατά τοϋ ο
θωμανικού κράτους σχεδίων της. Ό ύπ’αύτής 
υποκινηθεί; άνταγωνισμός μεταξύ τή; βουλ
γαρικής καί τή; βυζαντινή; ’Εκκλησία; άπέ- 
ληξε ταχέως εί; κεκηρυγμένον πόλεμον. Τή 
ύποκινήσει καί βοηθείικ τής Ρωσσίας καί τών 
πρακτόρων τών πανσλαυίστικών κομιτάτων, 
οί Βούλγαροι άπεπειράθησαν νά βιάσωσι τούς 
μείναντας πιστούς εις τό πατριαρχεΐον ν’α- 
σπασθώσι τό σχίσμα. Οί συντάκται τοϋ'Υπο
μνήματος άποφαίνονται άδιστάκτως ότι πρό; 
συμπλήρωσιν τή; έκκλησιαστικής καταστά
σεως τή; Θράκη; καί Μακεδονία; τά κομι
τάτα, εί; ρωσσικά; ύπείκοντα οδηγίας, πα- 
ρώρμησαν τούς Βουλγάρους είς έξέγερσιν κα
τά τοϋ Σουλτάνου καϊ ότι «τά κατασχεθέν- 
τα έγγραφα άπέδειξαν ότι σύνθημα ήτον ή 
πυρ1, καί σιδήρω καταστροφή τοϋ τε ελληνικού 
καί μουσουλμανικού πληθυσμού.» ΊΙ πληρο
φορία αύτη είναι σπουδαία, καθό προερχομένη 
ές Ελλήνων, Οά εύχαριστήση δ' ίσως εκείνου; 
οίτινες άπέκρουσαν μετ’ άγανακτήσεως τόν 
ισχυρισμόν τής Πύλης ότι, έάν ή έν έτει 187 7 
βουλγαρική έπανάστασις έπετύγχανε, θ’άπέ- 
ληγεν εί; σφαγήν τοϋ μωαμεθανικού πληθυσ
μού. Όπω; άποδείξη ότι αί μεγαλοπόλεις 
τής Θράκης είναι ούσιωδώς έλληνικαί, τό 
Υπόμνημα άναφέρει ότι «τά πανσλαυϊστικά 
κομιτάτα ειχον σχεδιάσει τήν άποτέφρωσιν 
τής’Αδριανουπόλεω; καί τήςΦιλιππουπόλεω; ». 
ΊΙ γνώσις τών γεγονότων τούτων, λέγει τό 
Υπόμνημα, ήγαγε τού; Μουσουλμάνου; είς 
τάς σφαγά; τού Βκτάκ πρός άντεκδίκησιν. 
Τό Υπόμνημα κατωτέρω περιέχει στατιστικά;

ούδεμία άλλη έπιδρομικών κα'ι νομαδικών φυ
λών. ΊΙ όλη οθωμανική Τουρκία είναι άθροι
σμα εθνικών συντριμμάτων, ών μόνη ή απαρίθ
μησες Οά ύπερέβαινε τά όρια τή; παρούσης έκ- 
θέσεως. ΊΙ συλλογή καϊ αναδιοργάνωσες αύτών 
θά ήτον σινικόν τεχνούργημα. Άλλά τοιαύ- 
τη δέν ελαχεν άποστολή εί; τόν πολιτικόν 
άνδρα, όςτις οφείλει, παοορών πάσαν φαντα- 
σιώδη εθνολογικήν θεωρίαν, ν’ άσφαλίσγ ύπέρ 
πάντων τών κατοίκων, άνευ διακρίσεως φυλής 
καί θρησκεία; αγαθήν, δικαίαν καί άμερόλη- 
πτον διοίκησιν. ΊΙ έν τω Ύπομνήματι πλη
ροφορία ότι οί τοϋρκοι κατακτηταΐ άποκαλέ- 
σαντε; τά; μεταξύ τοϋ Αίμου καί τοϋ Αι
γαίου χώρας'Ροιγεε.Λρ-άνεγνώρισαν αύτά; ώ; 
κατοικουμένα; ύπό ΡωμαΙωΓ, τουτε'στιν ύπό 
βυζαντινών Ελλήνων, καί παρεδέχθησαν τήν 
έλληνικήν γλώσσαν ώ; γλώσσαν τοϋ χριστια
νικού πληθυσμού, δύναται νά θεωρηθή ώ; α
ληθή;. Έξ ίσου άληθέ; είναι πιθανώς ότι 
σπουδαΐον με'ρο; τοΰ πρό; νότον τοϋ Αίμου 
έλληνοφωνοϋντο; πληθυσμού έξεβουλγαρίσθη 
βαθμηδόν διά τή; μεταναστεύσεω; Βουλγά
ρων έκ βορρά. Οί μετανάσται ούτοι έχρησί- 
μευον ώ; γεωργοί είς τούς τούρκους καί ελ · 
ληνα; κτηματία;, βαθμηδόν δ’ οί πλεϊστοι 
ουτοι πολλαχού, ιδίως δ’έν τοϊ; χωρίο·.;, πα - 
ρεδε'χΟησαν τήν γλώσσάν των. Ούτω πολλοί 
τών κατοίκων τή; Ρούμελης, συγκαταλεγό
μενοι νϋν εϊ; τού; Βουλγάρου;, είναι πιθανώς, 
ώ; λε'γει ό Σύλλογος, Έλληνες βουλγαρόφω
νοι. Έν ταϊ; πόλεσιν ή ελληνική γλώσσα διε- 
τηρήθη, αί δέ έλληνικαί κοινότητες ήνθησαν 
εναντίον τής βουλγαρική; μεταναστεύσεω;. 
Τό Υπόμνημα, άπαριθμεΐ διαφόρου; πόλε·.; 
τή; .Μακεδονία; έν αί; άνιδρύθησαν άπό τή; 
τουρκική; κατακτήσεω; έλληνικά σχολεία. 
Οί Βούλγαροι, άπ’έναντίας, μόλις πρό τριά
κοντα έτών ήρξαντο δίδοντε; σημεία έθνικοϋ 
βίου καί πνευματικής άναπτύξεως έν Θράκη 
καί Μακεδονία. Έπί τέσσαρας όλους αιώνας 
εν κα1. μόνον βουλγαρικόν σχολεΐον άνεδρύθη 
διά τής έλευθεριότητος ένός Βουλγάρου. Οί 
Βούλγαροι είναι ούσιωδώς γεωργική φυλή, δέν 
συνοικίζονται δ’ είς πόλεις καί δέν τεκμηριοϋ- 
σιμ οΐαν οί "Ελληνες βιομηχανικήν καί έμπο- 
ρικήν δραστηριότητα ή φιλομάθειαν. Τΰ Υ
πόμνημα άφηγεϊται τήν ιστορίαν τού βουλγα
ρικού σχίσματος, ότε κατά τινα; μέν χάριν 
αναγκαίων καί δεδικαιολογημένων εκκλησια
στικών μεταρρυθμίσεων, κατ’ άλλους δέ :νε- 
κεν ρωσσικών ραδιουργιών, ό βουλγαρικός 

πληροφορίας, όπως άποδείξη ότι, ένώ ό ελλη
νικός καί τουρκικός πληθυσμός τής Θράκη; 
καί τής Μακεδονίας είναι συμπεπυκνωμένος 
έν ταϊς πόλεσι καί κωμοπόλεσι καί κέκτηται 
μεγάλα άγροτικά κτήματα, οί Βούλγαροι 
καί οί έκβουλγαρισθέντε; ελληνες κατοικούσε 
τά έπί τών κτημάτων έκείνων χωρία ώς 
γεωργοί- άποτελοϋσιν δ’ούχί μόνιμον άλλά 
νομαδικόν πληθυσμόν, μεταβάλλοντες τόπον 
διαμονής άναλόγως τών άναγκών των και 
τών άναγκών τών κτηματιών. Οί συντάκται 
τού Υπομνήματος παραπονοϋνται ότι διά 
τών πανσλαυίστικών ή ρωσσικών σκευωριών 
ό νομαδικός ούτος πληθυσμό; φαίνεται έπί 
τινων νεωτέρων χαρτών, οίος ό τοΰ Κήπερτ, 
ώ; μόνιμος, καί ότι ούτως ή Ευρώπη άπατη- 
Οείσα έπίστευσεν είς τήν ΰπαρξιν βουλγαρικής 
Μακεδονίας καί Θράκης, καίτοι πκσα πνευ
ματική κίνησες, πάσα εμπορική καί βιομη
χανική δραστηριότης, πας πλούτος καϊ πάσα 
νοημοσύνη έν ταΐς χώραι; έκείναις απαντάται 
μεταξύ τών Ελλήνων. Έτερον σπουδαΐον 
γεγονός παραδέχεται τό Υπόμνημα, ότι δη
λαδή άχρι τής σφαγής τοϋ Βατάκ οί Βούλ 
γάροι δέν κατεπιέζοντο ύπό τών Τούρκων, 
άλλ’άπεναντίας έζων έν ειρήνη καί άνέσει καϊ 
είχον άνέλθει εί; μέγαν βαθμόν όλβιότητο; 
ύπό τήν τουρκικήν έξουσίανζ*).  Τάπανσλαυϊ- 
στικκ κομιτάτα έπωφελήθησαν τήν έκπαι- 
δευτικήν έλευθερίαν, ήν ή Πύλη παρεχώρησεν 
είς τούς Βουλγάρους, «ούχί, λέγει τό Ύπό 
μνημ.α, πρός διάδοσιν τού πολιτισμού καϊ 
τής μεταξύ τών διαφόρων φυλών σύμπνοιας, 
άλλ’όπως ύπεκκαύσωσι τό μίσος καί τήν ζη
λοτυπίαν τών Βουλγάρων κατά τών κοινο
τήτων, αϊτινες ζώσιν έγγύς των, καί διδάξωσι 
τον αμαθή καί άπλοίκον λαόν, ότι μόνη ά- 
σφάλειά του είναι ή καταστροφή τών γειτό
νων. Χάρις είς τήν διδασκαλίαν ταύτην, τά 
σχολεία καί οί ναοί τών Ελλήνων διηοπάγη- 
σαν, κατεστράφησαν ή έδημεύθησαν ύλό τών 
Βουλγάρων». Οί συντάκται τοϋΥπομνήματος 
ισχυρίζονται ότι ή υποταγή τών κατοίκων 
είς τόν αγροτικόν πληθυσμόν, καθάπερ ζητεί 
ή Ρωσσία, Οχ άπηδεν είς τά δόγματα τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού καί Οχ έτασσε τού; 
πλουσίου; καί νοήμονας, τούς ταχέως έκπο- 
λιτιζομένους, ύπό τόν ζυγόν άνθρώπων όπι- 
σθοδρομικών καϊ αμαθών, οίτινες παρέσχον

(') Τοιαυτη ίκφρασι; οΰδαμοΰ τοΰ 'Υπομνή
ματος άπαντα. Σ. Σ. 

ήδη τεκμήρια μισαλλοθρησκεία; καί ασβέστου 
μίσους κατά τών μή άνηκόντων είς τήν χύ- 
τήν κλάσιν καί μή πρεσβευόντων τάς αύτά; 
θρησκευτικά; ιδέας. Επικίνδυνον θά ήτο νά 
δοθή ή χώρα εί; τού; Βουλγάρους, οίτινες 
είναι άπλοι χωρικοί καί θέλουσι νά διανεμη- 
θώσι τάς γαία; τών έλλήνων καί τούρκων 
κτηματιών. Οΰτω θά καθιεροϋντο τά χείριστα 
κοινωνιστικά δόγματα καί Οά παρεδίδετο εί; 
τήν διάκοισιν πτωχής, αμαθούς καί φθονεράς 
εργατική; κλάσεως ή ιδιοκτησία έντιμων, 
νοημόνων καί πεπολιτισμ,ένων πολιτών. Τοι- 
αύτη κατάστασις πραγμάτων, λέγει τό 'Υπό
μνημα, θαπε τελεί διηνεκή κίνδυνον τής όλης 
ευρωπαϊκής τάξεως.

Τοιαΰτα λέγει έν περιλήψει τό ύπόμνημα. 
Κατά πόσον οί έπισυναπτόμενοι αύτώ στα
τιστικοί πίνακες περϊ τοϋ έλληνικοΰ καϊ βουλ
γαρικού πληθυσμού τής Θ-άκης καί τής Μα
κεδονίας είναι άξιόπιστοι δέν δύναμαι νά εΐπω. 
ΙΙιστεύω ότι συνελέγησαν έπί τη βάσει τών 
διδομένων τών Συλλόγων, τών ερευνών τοϋ 
πατριαρχείου καϊ τών πληροφοριών τής Πύλης. 
Πιθανόν είναι ότι ό αριθμός τών Ελλήνων 
ύπολογίζεται έπίτό εύνοϊκώτερον. Άλλά ταυ- 
τοχρόνω; οί συντάκται τοϋ Υπομνήματος 
άπέδειξαν ότι ή υποταγή τών πρός νότον τοϋ 
Αίμου χωρών είς βουλγαρικήν έξουσίαν θά ή
το κατάφωρος άδικία πρός τούς λοιπούς 
χριστιανικούς λαού; καί πρός τούς Μουσουλ
μάνους, ότι θά έμηδένιζε τό τμήμα έκεϊνο 
τή; ούτω καλούμενης ελληνική; φυλής, όπερ 
κατοικεί τά περί ών λόγο; μέρη τής εύρωπαϊ- 
κή; Τουρκίας, καί ότι θ’ άνεχαίτιζεν, ίσως δέ 
καϊ θά κατέστρεφεν έντελώς τά στοιχεία τής 
άληθοΰς προόδου καϊ τοϋ πολιτισμού, άτινα 
καί ύπό τήν τουρκικήν έζουσίαν προάγονται 
ταχέως έν Θράκη καί Μακεδονία.

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΠΣΕΩΣ.
ΤΠΣ ΟΑΧΑΤΙΚΙΙΣ 1ΙΟΙΧΗΣ.

Το προκείμενον θέμα είναι έκ τών λίαν άκροσφζ- 
λών κα'ι πολύ άνιότερον τών δυνάμεων μου. Τούτου 
ενεκα δέν θέλω αναφέρει άπαντα τά φιλοσοφικά καί 
ηθικά επιχειρήματα, άτινα δύναταί τι; νά έπικα- 
λεσθή έπί τοϋ προκειμε'νου *Αν  ήδυνάμην νά πράςω 
τοΰτο, Οά έπειθον βεβαίως τούς άντιφρονοΰντας.

Πολλά τ.ς δύναται νά εϊπη περί ζητήματος, ά
παταν τήν ανθρωπότητα ενδιαφέροντος, ναί, πολ
λά μέχρι τής ήιαε'ρα; καθ’ήν ό θάνατο; θέλει παυ
σει ών δ έσχατος λόγος τής δικαιοσύνης. Τδ έπ’έ-
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μοί, θέλω προσπαθήσει να παραθέσω ένταΰθα τα 
κοινότερα καί ταύτοχρόνως τά Εναργέστερα φιλοσο
φικά επιχειρήματα, ώς και τά; καταφανέστατα; 
πρακτικά; αποδείξεις, δι’ών φρονώ ό'τι θέλουσι τρο- 
ποποποιηθή αρκούντως αί ίδέαι έκείνων, οί'τινες ου
δέποτε ίσως «σκέφθησαν έμβριθώς τίείναι ί θάνατο; 
Εκτελούμενο; ύπδ τής άποτροπαίου γιλοτίνκ; έν 
πλήρει ΙΘ'αϊώνι, κα'ι άν ή Οανάτωσι; αύτη Εμπνέτ) 
ή ούχί φρίκην !

Άφίνων εί; άλλου; Εμπειρότερους έμοΰ τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ Ενδιαφέροντος τ{5ν φιλοσοφικών ιδεών ω; 
πρδ; τδ δικαίωμα τή; τιμωρία;, άπευθυνω τή κοι
νωνία τήν ακόλουθον έρώτησιν,

— Αί ποιναί δέον νά ώσι δίκαιαι ή ούχί ;
*Αν μοί άπαντήση τι; καταφατικώ;, Οά ειπω ίτι 

ή θανατική ποινή είναι όλω; άδικο;. "Ανευ τού
του θά έσίγων.

'Ο Βεκκαρία; Ελεγεν ό'τι ή κοινωνία δεν δύναται 
ν’άφαιρέσΤ| παρά τοΰ ανθρώπου πράγμα, δπερ δδν 
δύναται νά δώστ; αύτω. Οί αντιφρονοΰντε; δικαιοΰν 
ται νά διαφιλονεικήσωσι τδ δψηλδν τοΰτο επιχεί
ρημα, προσκαλώ δμω; αυτού;, πρδ τή; έκθέσεω; 
τών αρχών, ν' άπαντήσωσιν εί; τά; επομένα; Ερω
τήσεις.

— Πρδ; τί ή αιματοχυσία, άφοΰ ή κοινωνία 
έχει άρκοΰσαν δύναμιν ό'πως περιορίζη και τιμωρή 
τδν ένοχον ;

— Πρδς τί. άφοΰ είναι πεφωτισμένη Επαρκώ;, 
νά μή άντικαθιστα τδν φόνον διά τή; ηθική; καί 
τή; Επανορθωτική; τιμωρίας;

— Διά τών δυνάμεων τούτων ώπλισμένη ή κοι
νωνία, δύναται νά μένΤ[ νομίμω; άνθρωποκτόνο; ;

ΊΙ φυσις, τδ λογικόν, ή επιστήμη απαντώσιν 
όμοθύμως.— Ούχί.

Πώς! ΊΙ κοινωνία τιμωρεί τήν δολοφονίαν διά 
τοΰ φόνου καί φονεύει ή ιδία ; Θεωρεί τδν φόνον 
ώ; μυσαρότατον κακούργημα καί τδν διαπράττει ή 
ιδία ; Άλλά τοΰτο είναι παραλογισμό;· διότι δποϊον 
δικαίωμα καί όποια κοινωνική άρετή ύπάρχει έν τή 
αίματοχυσιφ ,· Όχι· δεν υπάρχει σήμερον δικαίωμα 
τοσοΰτο φοβερόν καί λογικόν ταύτοχρόνως, ό'περ νά 
διατάσσ·^ τδν θάνατον.

Άλλά θά μοί άπαντήσωσιν ό’τι ύπάρχει τδ τή; 
νομίμου άμύνη;. *Αν  ητο βάσιμος ή άνιίρ'ρησις αυ 
τη, θά παρεδεχόμην αύτήν ευχαρίστως, διότι δεν 
Επιθυμώ νά διαμοισβητήσω τδ δικαίωμα τή; νο 
μίμου άμύνη;· άλλ' έξετάσωμεν τήν άντίρρησιν 
ταύτην καί θέλομεν ΐοεΐ τήν άξίαν αυτής.

(*) Έν Ναυπλίω κατά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ 
1862.

*Α; μοί είπωσι τωόντι. — Μήπως ή κοινωνία δύ
ναται νά σώσγ] τδν άθώον πριν ή φονεύστ, τδν φο- 
νέα ; Τή άληθεία δύναται, σώζουσα τήν ζωήν ένδ; 
τών μελών αύτής, νά φονεύ-ρ ταύτοχρόνως τδν 

θέλοντα νά προσβάλη τήν ζωήν ταύτην ; Ούχί βε
βαίως. ’Αδύνατον είναι τοΰτο έν τή περιπτώσει Εν 
ή ζητοΰμεν την κατάργησιν τή; θανατικής ποινής. 
*Λ; μή έπικαλώνται λοιπόν την νόμιμόν άμυναν 
ώ; δίκαιον ή άρχήν πρδ; ύπεράσπισιν τή; θανατι
κή; ποινής.

Τοΰ καταδίκου ευρισκομένου εί; τήν Εξουσίαν 
τής κοινωνίας, δς διαθέση αύτη τήν Ελευθερίαν 
αύτοΰ όπως μή δύναται πλέον νά βλάπτη· άλλ’ 
άς μή πλήττη αύτδν έν τή ζωή αύτοΰ· ή ζωή 
αύτη είναι άπαραβίαστος, έκτδς τή; περιπτώσεως 
νομίμου άμύνη;. Ό φονεύς τοΰ λοιποΰ άνευ Ελευ
θερίας. άνευ οπλών, άνευ τής έλαχίστη; ισχύος δδν 
δύναται πλέον νά ύπερασπίσ-β εαυτόν. Τούτων 
ούτω; έχόντων, είναι σκληρόν καί μυσαρδν νά 
πλήττη τι; άνευ ουδενδ; οίκτου, μέ τδν άπαίσιον 
πέλεκυν του δημίου, τδν τράχηλον τοΰ ανθρωπίνου 
τούτου πλάσματος, διότι, όπως μεταχειρισθω φρά- 
σιν τινά τοΰ Βίκτορο; Ούγώ, «δέν δύναται τι; νά 
ήναι κακό; διά τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά ή τοιοΰ- 
τος·. Είναι δ’αξίωμα τή; σχολή; τοΰ Σωκράτους, 
ό'τι οί κακοποιοί είσιν άσθενεΐ; διά τήν τοΰ καλοΰ 
άγνοιαν αύτών, διότι, έλεγεν ή σχολή εκείνη, άν 
οί κακοποιοί ένόουν τδ καλόν, δέν θά έπραττον τό 
κακόν.

Άλλά του πράγματος έτι Οετικώτερον θεωρού
μενου, ή κοινωνία δέν πρέπει νά φαίνηται άδυσώ- 
πητο; πρδ; ον, όπερ αί περιστάσεις κατέστησαν 
Επιβλαβές, όταν, τδ Επαναλαμβάνω, έχη τά μέσα 
νά καταστέλλη τά; παρεκτροπά; αύτοΰ.

ΊΙ κοινωνία δφείλει νά τιμωρή ιδίως όπως ηθι - 
κοποιή- δ Πλάτων είπε τοΰτο πρδ τοΰ Βεκκαρίου, 
καταδείξας πραγματικώ; οτι ή κοινωνία δέν οφεί
λει νά δργίζηται, δέν οφείλει νά μεταχειρίζηται τήν 
βίαν, δέν δφείλει ούδέ δύναται νά έκδικήται, καί 
ό'τι καθήκον μόνον έχει νά έφαρμόζη τήν δικαιοσύ
νην, ότι είναι ή ζώσα ήθική, ότι δέν δφείλει νά 
τιμωρή εΐμή όπω; άποκαθιστα Εν τή ταραχθείστι 
κοινωνία καί Εν αύτή εΐσέτι τή ψυχή τοΰ καταδί 
κου τήν ίεράν εικόνα τή; δικαιοσύνη;.

Υπήρξαν δυστυχώ; νομοθέται μή έννοήσαντες 
μηδέ θελήσαντε; νά εννοήσωσι τά; άρχάς τοΰ με
γάλου φιλοσόφου, ούχί δέ μόνον ουτοι δέν ήθέλη- 
σαν ν’άκοοχσθώσι τά; θεία; ταυτα; Εμπνεύσεις, 
άλλ’ένάμιλλοι έγένοντο ώ; πρδ; τήν κακίαν καί τήν 
θηριωδίαν πρδ; του; κακούργους. Όμολογήσωμεν 
τοΰτο, υπήρξαν πλειστάκις νικηταί έν τή τρομερά 
ταύτη πάλη· ούδέν έσεβάσθησαν, ούτε τδν σοβαρόν 
χαρακτήρα τής δικαιοσύνης, ούτε τήν φιλανθρω
πία», ούτε τήν αιδώ.

Έπαναλαμβάνων δύο φράσεις τοΰ κ. Ιουλίου Σι- 
μωνος, λέγω οτι δ θρίαμβό; μου θά ήτο λίαν εύχε- 

ρή; έάν άφηγούμην τήν ιστορίαν τή; θανατική; 
ποινή; καί τήν έν τω παρελθόντι παράδοξον αύτή; 
Εφαρμογήν· έθανάτωσαν παραδείγματος χάριν διά 
τδ έγκλημα τής μαγείας. Φεΰ ! καί Εν τούτοι; εύ - 
ρίσκοντο νομοθέται συντάσσοντε; νόμους, δικασταί 
έφαρμόζοντες αύτούς καί κατηγορούμενοι δμολο- 
γοΰντε; εαυτού; ενόχους- τοσοΰτο άνόητον είναι τδ 
άνθρώπινον λογικόν.

Άλλά τί νά εϊπωμεν περί τών ποινών;
Κατελήφθην ύπδ τρόμου ίδών τά Εργαλεία τών 

βασάνων έν τω μουσείω τοΰ Μονάχου καί Εν τω 
πύργω τοΰ Λονδίνου, εργαλεία δι’ ών έβασάνιζον 
τού; εί; θάνατον καταδικαζόμενου; καί Εκείνου; 
άφ’ών ήθελον νά άποσπάσωσιν δμολογίαν. — Ίδών 
Εν τω μουσείιρ τή; 'Ρουέν εικόνα παριστώσαν 
σκηνήν βασάνου Επί τής Ίερα; Έξετάσεως, είπον 
κατ’Εμαυτδν, καταληφθεί; ύπδ φρίκης —Τάλαινα 
άνθρωπότης, άναμνήσθητι τδ παρελθόν σου καί 
δυσπίστει πρδ; τού; ζηλοΰντα; αύτό.

Δέν έχω άνάγκην νά άναδράμω έπί μακρδν ό'πως 
αφηγηθώ παράδειγμα τή; τεχνικωτέρα; καί θηριω
δέστερα; βασάνου, ήν ύφίσταντο οί εΐ; θάνατον 
καταδικαζόμενοι καί εν αύτή τή Γαλλία. ΊΙ τρο
μερά Οανάτωσι; ήν θέλω διηγηθή είναι ή τοΰ δυσ- 
τυχοΰ Δαμιέν, Εγράφη δέ ύπδ χειρδ; αριστοτέχνου.

Τδ γεγονό; άρχεται τή 28 μαρτίου τοΰ 1757.
«Περιέφραξαν διάστημα εκατόν τετραγωνικών 

ποδών, συνεχόμενον μετά τή; μεγάλη; Ούρα; τοΰ 
δημαρχείου. Τδ περίφραγμα περιεστοιχείτο έσωθεν 
καί έξωθεν ύφ’άπάσης τής φρουράς τών Παρισίων, 
στρατό; κατείχεν άπάσας τά; παρακείμενα; οδούς, 
ή δέ τών 'Ελβετών φρουρά ήτο διεσπαρμένη καθ’ 
άπασαν τήν πόλιν. Ό κατάδικος Ετέθη τήν πέμ
πτη» ώραν Επί ίκοιώμχτο;· τδν έδεσαν μέ χονδρά 
σχοινιά, συγχρατούμενα διά σιδηρών κρίκων περι
βαλλόντων τού; βραχίονα; καί τού; μηρού; αύτοΰ. 
Πρώτον ήρξαντο καίοντε; τά; χεϊρα; αύτοΰ εντός 
πυρά; πλήρους άνημμένου θείου, ακολούθως Εστρέ- 
δλωσαν μέ μεγάλα; καυστικά; πυράγρα; τού; βρα
χίονας, τά σκέλη καί τδ στήθος. Τω έχυσαν τε- 
τηγμένον μόλυβδον, μετά ρητίνης καί ζέοντος Ελαίου 
Εφ’άπασών τών πληγών αύτοΰ. Αί Επανειλημμέναι 
α5ται βάσανοι τω άπέσπων φρικώδει; ολοφυρμούς. 
ΤΕσσαρε; ρωμαλέο·, 'ίπποι ύπδ τεσσάρων -υπηρετών 
μαστιγωθέντε; έσυοον τά σχοινιά, άτινα ήσαν Επί 
τών καθημαγμένων καί πεφλογισμένων πληγών 
τοΰ βασανιζομένου, αί δέ βάσανοι αύται διήρκεσαν 
Επί μίαν ώραν. Τά μέλη Εμηκύνθησαν, άλλά δέν 
απεσπάσθησαν. Οί δήμιοι άπέκοψαν τέλος τινά; 
μΰς. Τότε τά μέλη απεσπάσθησαν τδ Ε» μετά τδ 

. άλλο. Ό Δαμιέν;, άπολέσα; τά δύο σκέλη καί τδν 
έ'να βραχίονα, άνέπνεεν έτι, έξέπνευσε ο’ό'τε δ άπο-

ληφθεί; βραχίων Εχωρίσθη τοΰ καθρμαγμένου αύ
τοΰ κορμού. Τά μέλη καί ό χορυώ; έ:ρ!γθ·ηταν Επί 
πυρά; ύπαρχούσης δέκα βήματα μακράν τοΰ ίκριώ - 
ματο;».

Δέν φρικιά τις αληθώς απέναντι τή; φρικώδους 
ταύτης άφήγησεως; Ναί βεβαίως. Πλήν φεΰ ! ή 
φρικίασι; είναι ώ; έγγιστα ή αύτή Εν τή Ενεστώση 
τών ηθών ήμών καταστάσει, όταν θελήση τι; νά 
παραστή ειςτινα τών σημερινών θανατώσεων. Τού
του Ενεκα αί λαιμητόμοι, θεάματα άλλοτε τών 
βασιλέων καί τών αυλών, ύψοΰντχι Επαισχύντως 
τήν νύκτα ό'πως διαφύγωσι τήν φρίκην τοΰ λαοΰ, 
πυρπολοΰντος ένίοτε αύτά;, ώς έγένετο πρό τινων 
έτών έν Έλλάδι1. Τί σηυαίνει ή δικαία αυτή τοΰ 
λαοΰ αποστροφή πρδ; τήν λαιμητόμον; Τοΰτο ση
μαίνει ότι ή δημοσία γνώμη είναι εναντία τής 
θανατικής ποινής, όταν δέ νόμο; τι; Tjvai έναντίο; εΐ; 
τήν δημοσίαν γνώμην, δέον νά εκλίπτι ό'σω τάχιον.

Άλλ’οί αντιφρονοΰντε;, Εμφορούμενοι ύπδ ιδεών 
δήθεν συντηρητικών, θέλουσι μέ κατηγορήσει Ισως 
ό'τι πλανώμαι εϊ; ιδανικόν κόσμον, παραλείπων κα
τά μέροί τά πρακτικά τή; κοινωνία; συμφέροντα, 
άλλά μετά τινα; στιγμάς θέλει τι; πεισθή περί τοΰ 
εναντίου, ήτοι ότι έξήτασα έπιμελώ; άν ή θανατι
κή ποινή είναι ωφέλιμο; τή κοινωνία ήούχί. Φρο
νώ ότι, περί τή; βελτιώσεως κοινωνία; τινό; προ- 
κειμένου, ανάγκη νά φε’ρή τι; εί; αυτήν τήν χεϊ
ρα μετά προσοχή;, διότι εκατομμύρια ύπάρξεων, 
ιδιοκτησιών, δικαιωμάτων άσφαλίζονται ύπδ τήν 
σκεπήν τοΰ εύρέο; τούτου καί προαιώνιου οικοδο
μήματος, ώς δέ λίθο; πρδ τής ώρα; άποσπασθεί; 
δύναται νά κατασυντρίψω γενεά; έν τή πτώσει 
αύτοΰ.

Άλλ’ δποϊον κλονισμόν ύποστήσεται ή κοινωνία 
όταν δέν άποκόπττ)πλέον 10—15 ανθρωπίνου; κε
φαλές κατ'έτος; Όποιον κίνδυνον ύποστήσεται ή 
κοινωνία, όταν δέν θά έχ-rj πλέον έν τή ύπηρεσίφ 
αύτή; τδ όν έκεΐνο, τδ κρυπτόμενου άπό τών άν
θρώπων. τδ άκατανόητον έκεΐνο όν, τό οίονει τέρα; 
έκεϊνο, δπερ αύτη άναγκάζεται νά δημιουργή τρό
πον τινά νά προστατεύη καί νά μεταχειρίζητχι, τό 
0ν, λε'γω, έκεϊνο ό'περ φονεΰον άνευ δργής,άνευ πά
θους ό'πως κερδήστ| χρήματά τινα, όπως έξασκήσγ] 
έπάγγελμά τι, κυλίει έν τή κόνει τήν κεφαλήν τοΰ 
καταδίκου ; Όχι. ή κοινωνία ούδέν έχει νά φοβηθή , 
άπ'έναντία; θά ώφεληθή έκ τούτου, ώς Ελπίζω 
ν’ αποδείξω.

Άλλά πρδ τούτου ά; δικαιολογήση ή κοινωνία 
τήν διατήρησιν τή; θανατική; ποινής. Είναι δί-
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χαιον, θά εΐπη ίσως Επικαλούμενη Επιχείρημα έν 
άχρηστίφ περιπεσόν, είναι δίκαιον δ κακούργος να 
ύφίσταται τοσούτω φρικώδη ποινήν οίον τδ κα
κούργημά του, άποδίδων δ ο ό ν τ α ά ‘ τ ί όδο ν τ ο ς 
δφθαλμδνάντίδφθαλμοΰ. Τδ Επιχείρημα 
όμως τοΰτο ύπέπεσεν, ώς προεϊπον, είς αχρηστίαν, 
ούδείς δε τών ύποστηοιζόντων την θανατικήν ποι
νήν Επικαλείται σήμερον πλε'ον αύτό. Άντίκειται 
είς τάς άρχάς τοϋ δικαίου, ώς Οέτουσα τρόπον τινα 
Επί τής αΰτής βαθμίδος τδν νομοθέτην καί τδν 
κακοΰργον, καί δέν άπονέμει τή κοινωνία τήν έκ 
δίκησιν ώς λόγον δικαιώματος τοϋ τιμωρεϊ». Τοΰτο 
είναι τδ καλοόμενον ό κτηνώδης νόμος τής ίσοει- 
μωρίας (talion) καί ό’τι ή βωμαϊκή Δωδεκάδελτο; 
διετύπου διά τών έξής λε'ξεων «qui membruin ru- 
pit ni cum co pacih talio esto — δ μέλος τι 
θραϋων........... άνταπόδοσις έστω». Τδ έπιχείρη-
μα τοΰτο, ώς εΐπον, περιέπεσεν είς αχρηστίαν, διότι 
ούδείς τών ύποστηριζόντων τήν θανατικήν ποινήν 
Επιχαλεϊται αύτδ σήμερον. Είναι τοσοΰτον αν
τίθετον πρδς τάς άρχάτ τοΰ δικαίου, ώστε δέν δυ- 
ναταί τις νά τδ μεταχειρισθή χωρίς νά θέση τροπον 
τινά έπί τής αύτής γραμαής τδν νομοθέτην καί 
τδν κακοΰργον καί χωρίς ν’ άποδώση τή κοινωνία 
τήν έκδίκησιν 'ώς τδν μόνον λόγον τοΰ δικαιώμα
τος τοΰ τιμωρεΤν.

Τδ αύτδ Επιχείρημα αντιφάσκει προσέτι καί πρδς 
τήν λογικήν. Κατά τδν συλλογισμόν τοΰτον ή λέξις 
φόνε ύειν μίαν μόνην έννοιαν έχει, έν μόνον απο
τέλεσμα· γινώσκομεν δέ χάλλιστα ό'τι δύναται τις 
νά φονεόη διά τρόπων διαφόρων, καί τδ τελικόν 
αποτέλεσμα τής λέίεως φονεύει» δέν είναι πάν
τοτε τό αύτό.

ΊΙ κοινωνία ίσως έπικαλεσθή πρδς διατήρησιν 
τής θανατικής ποινής τήν ύπδ τών λαών καθιέρω
σή τής τιμωρίας ταύτης. Καί ένταΰθα ή κοινωνία 
έσται προσέτι είς άντίφασιν πρδς έαυτήν, ώς θέλω 
αποδείξει τοΰτο δι δλιγίστων λέξεων. Διατί κατήρ- 
γησε τήν δουλείαν, ήτις ύπήρξε καί αύτή έπίσης 
γενικός τής ανθρωπότητας νόμος, καί διατί ή δου
λεία ούδόλως πλέον Επικρατεί παρ’ήμϊν; Αί προ- 
νομιαι, αί βάσανοι καί άλλαι καταχρήσεις γνωσταί 
ήμϊν υπήρξαν έπίσης άπδ αιώνων άμνημονεύτων. 
Διατι δέν τάς διετήρησεν ;

Ό λόγος δ έπα όμενος έκ τής παραδοχής τών 
λαών έστιν εντελώς άβάσιμος καί απολήγει εις τήν 
δικαιολόγησιν τή; διαιωνίσεως παντός σοφίσματος 
καί πάσης τυραννίας.

Τί λοιπόν απομένει τή κοινωνία κωλύον αυλήν 
τοΰ νά νίπτη διά παντός τάς χεϊρας I Τί απομένει 
αύτή; Πλάνη τις. πρόληψις, 8» ψευδός, ώς λέγει δ 
Λαμαρτϊνος· απομένει αύτή ή γνώμη ό'τι ή θανα 

τική ποινή είναι είσέτι αναγκαία· ή γνώμη αυτή 
δέν ε’ αι αληθής, διότι ή έκ τής θανατικής 
ποινής έκφόβισις διά τήν πρόληψιν τών έγκλημά
των αρμόζει μόνον είς λαόν λίαν είσέτι σκαιδν, δς 
τις άντί νά σεβασθή τδν άνθρωπον ώς ηθικόν δν, 
αναφέρει τά πάντα είς τάς αισθήσεις, καί φαντάζε
ται οτι δ φόβος κακοΰ σωματικοΰ δύναται μόνος 
νά Επίδραση Επί τοΰ άνθρώπου ώς Επιδρά καί Επί 
τών ζώων. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κοινωνία 
έπιζητεϊ μέσα πρδς Εκφόβισιν, προξενοΰντα τω άν- 
θρώπω σωματικόν κακόν, τάς βασάνου;, τάς ακρω
τηριάσεις, καί διά τά μέγιστα Εγκλήματα τήν θα
νατικήν ποινήν.

Άλλ’είναι υβρις τδ λέγειν οτι ή ήμετέρα κοινω
νία διατελεϊ είσέτι εις τοιαότην ηθικήν κατάστασιν.

Λοιπόν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, ότι οί άπε- 
σκληρημένοι κακοΰργοι άνησυχοΰσι πολύ περί τοΰ 
θανάτου; Οΰχί. Ό θάνατος ούδόλως Εκφοβίζει 
εκείνους ους έδύνατο νά περιστείλη κακόν τι μεχρό- 
τεοον. Κακή στιγμή, έλεγεν δ Καρτουχ *,  δυιλών 
περί τής έπικειμένης αύτοΰ θανατώσειος. Ούτως 
δμιλοΰσι καί ούτω σκέπτονται πάντες οί όμοιοι αύ
τώ, είπεν δ Άδόλφος Φράγκ, ιδίως άφότου ή κοι
νωνία παρητήθη τών φρικωδών εκτελέσεων, τοΰτο 
δέ είναι τοσοΰτο αληθές, Επάγεται δ αύτδς συγγρα
φεύς, ώστε ύπάρχουσιν έγκληυιατίαι, οίτινες Ενέβα- 
ψαν σκοπίμως τάς χεϊρας είς τό αίμα, έδολοφόνη- 
σαν τούς φρουρούς αύτών ή τούς συντρόφους Εν τή 
άλΰσε: δπως άναβώσιν είς τό ικρίωμα.

’) Διαβόητος ληστής Γάλλος. Σ. Σ.

Ό γενικός επιθεωρητής τών ειρκτών τής ’Αγ
γλίας κ. Περ'ρύ έλεγε μετά τής μεγίστης αυτή 
πείοας, ότι ολίγοι άνθρωποι άνεκόπησαν άπδ τής 
διαποάξεως Εγκλημάτων έκ τής ιδέας τής ποινής. 
Ό άνθρωπος δ μέλλων νά έκτελέση έγκλημα Ελπί
ζει ό'τι δέν Ο'άνακαλυφθή. διά τοΰτο είς ούδέν λογί
ζεται τάς ποινές καί ιδίως τάς παραλλαγάς αύτών.

Έλθωμεν νΰν είς τήν καθαράν εκθεσιν τών λόγων, 
ών ένεκα Επιθυμώ καί ζηλώ τήν χατάργησιν τής 
θανατικής ποινής. (Έπεται συνεχεία).

Π ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ.
ΊΙ πρό τινων έτών άγνωστος κεντρική Άσία διε 

γείρε: σήμερον τήν κοινήν περιέργειαν. "Εκαστος 
έρωτα δποία τίς Εστιν ή εύρεϊα αυτή χώρα, ής 
με'ρος μέν τή 'Ρωσσία υπέκυψεν, μέρος δέ ύπδ τής 
Σινικής έπανεκτήθη, τδ δέ λοιπόν, κατατετμημέ
νο» εις ανεξάρτητα χανάτα, διαχωρίζει τάς δυο 
μεγάλας αύτοκρατορίας τήν ρωσσικήν καί τήν αγ
γλικήν’Ινδική/. 'Υπό πολιτικήν όψιν αί πολυαςιθ- 
μότεραι τών τής οικουμένης φυλών, αί μα »,λον 

έπεκτεινόμεναι καί μέλλουσαι Επί τέλους νά κατα 
λάβωσι τά δύο τρίτα τής γήινου σφαίρας, ήτοι 
ή ρωσσική φυλή, ή άγγλοσαξωνική καί ή σινική 
διατελοΰσιν έντή χώρα ταύτη έν άδιαλείπτω άντα 
γωνισμω, είμή έν φανερά πάλη Πάντα τά μικρά 
ταΰτα ανεξάρτητα χανάτα θά ύπαχθώσιν ήμέραν 
τινά ύπδ τήν Επικυριαρχίαν ενός τών τριών τούτοιν 
μεγάλων λαών. Ί’πδδέ οικονομικήν καί εμπορικήν, 
έποψινύπάρχουσιν έκεϊ ευρύτατα: καί έκτεταμέναι 
χώραι, σχεδδν ανεξερεύνητοι, δυνάμεναι δέ νά πμ- 
ράσχωσίποτε είς τήν Ευρώπην πλουσίαν αγοράν 
προμηθειών καί εύρεϊαν Εμπορικήν διέξοδον. Λόγος 
Εγένετο περί κατασκευής σιδηροδρόμων είς τάς χώ- 
ταυτας, άλλά πολύ είσέτι απέχει δ χρόνος τής 
πραγματοποιήσεως τών σχεδίων τούτων. ΊΙ κεν
τρική Άσία σήμερον διατελεϊμεμονωμένη ύπδ τών 
πρδς βορράν περικυκλουσών αύτήν στεππών καί 
τών πρδς μεσημβρίαν όρέων, ατινά είσι τά υψηλό
τατα τοΰ κόσμου.

Δέν προτιθε'μεθα νά διαγράψωμεν ένταΰθα τδ 
σύνολον τής χώρας ταότης. καθότι Οά Ελειπον ή
μϊν συγγράμματα, ενώ έξ άλλου μέγιστον περικα
λύπτει την χώραν ταύτην μυστήριον. Έάνόάρ- 
χαϊος ποιητής είπε μετά τίνος έμφάσεως ο ύ παν 
τδςπλεϊν είς Κόρινθον, τδ λόγιον τοΰτο ύπ’ 
άλλην όψιν θά ήτο αληθές περί τής κεντρικής ’Α
σίας. Ούδαμώς άρέσκει τή βωσσική διοικήσει τδ 
περιηγεϊσθαι τούς ξένους τάς νέας αύτής επαρχίας 
καί κτήσεις, πάντας δέ τους φανταζομενους τοΰτο 
θειοοεϊ ώς κακόβουλους ή κατασκόπους, καί αύτή 
δ’ετι άμυδράς Εχει πληροφορίας περί τών καταχτή
σεων αύτής. Άφ’έτερου δέν υπάρχει μεγάλη ασφά
λεια Εν τοϊς μουσουλμανικούς χανάτοις, όπως έμ- 
βάλλωσιν είς πειρασμόν τούς περιηγητάς· οί τής 
περιοδεία; κόποι είσί καταπληκτικοί, τδ δέ ύπερβο 
λ·.κδν ψυχές, αί μακραί αποστάσεις, τά; οποίας 
δέον νά δ:έλθη τις έφιππος, δι’ελκήθρων ή κα) επ': 
τών νώτων τών yach (είδους βουβάλων), κατα- 
βάλλουσι τδ θάρβος καί τών μάλλον άτρομήτων. 
Αί περί τών σπουδαίων τούτων άρα χωρών άφη 
γήσεις είσίν ευάριθμοι, ουτω δέ κατ’άνάγκην άρ- 
κουμ.θα είς μονομερεϊς τινας Εξερευνήσεις. ‘Θά εΐ 
πωμεν ολίγα μόνον περί τών Εκβολών τοΰ Σ'ιρ-Δά 
ρια, τοΰ Άμούρ Δάρια, τοΰ Ίαξάρτου τουτου καί 
τοΰ Όξου τών αρχαίων, περί τής Χίβας χαί τής 
Κασγάρης.

ΊΙ Χίβα χαί ή Κασγάρη είναι αί δύο άντίθετοι 
χώραι τής κεντρικής Ασίας, ών ή πρώτη κεϊται 
πρδς δυσμάς παρά τήν ’Αράλην λίμνην κατεκτήθη 
ύπδ ττ^ς 'Ρωσσίας, είτα δ’ εγενετο τω 1873 ύπο 
τελης φόρου, ή δέ Κασγάρη άπ’ ένα τίκς κεϊται 
πρδς άνατολάς, συνορεύουσα πρδς τήν Σινικήν 

κα) τήν ’Ινδικήν, καί ύπήρξεν ή έδρα τής λαμπρά; 
άλλ’ ε’φηαέρου ισχύος του Γιακούπ βέη, μετά τδν 
θάνατον τοΰ όποιου άνεκτήθη ύπδ τών Σινών. Πε 
ρί Χίβα; σπουδαιοτάτη σώζεται άφήγησις περιη- 
γήσεως, ή τοΰ κ. Βουρναβύ, λοχαγού τοΰ άγγλι- 
κοΰ ίππικοΰ, όστι; κατώρθωσε πρδ διετίας νά είσ- 
δόση είς τήν πόλιν ταύτην καί διαμείνη ήμε'ρας 
τινάς έν αύτή.

Τδ μεταξύ Βόλγα κα'·. Ούράλη Εκτεινόμενου μέ
ρος τής ευρωπαϊκής 'Ρωσσία; έστί καθ’δλοκληρίαν 
πεδιάς, όπου έλλεί πούσι σχεδδν δένδρα. Ένταΰ
θα έπικρατεϊ ευπορία τις καί ικανή ευθυμία. 
Τδ βώϊον κρέας πωλείται άντί επτά καπικίων 
τήν λίτραν, ό άρτος άντί δύο καί ήαίσεος, είκοσι 
φιάλαι ρακής άντί τεσσάρων βουβλίων, δκτω νωπά 
ωά άντί ενός βουβλίου. 'Π αύτή εύθηνία ύπάρχει 
καί ό'που άλλαχοΰ ελλείπουσιν οδοί μετακομίσεως. 
Πορβωτέρω μεταξύ Όρεμβούργου καί Όρδκ, δ'περ 
σχηματίζει τήν είς ’Ασίαν είσοδον, δυνατόν ν’ ά- 
γορασθώσιν δγδοήκοντα πλέθρα γης άντί ένό; βου 
βλίου, δάμαλις άντί 77 φράγκων, παχύ διετές πρό
βατου άντί 25, Εξαίρετος ίππος άντί 75, κάμηλος 
άντί 185,τδοέάλευοον πωλεϊται άντί ένδ: καί ήμί- 
σεος φράγκου τό ποότιον. Ούχ ήττον οϊ ίθαγενεϊς 
καταναλωταί παραπονοΰνται ό’τι άπό τινων έτών 
Επήλθε μεγάλη ύπερτίμησις εϊς πάντα τά είδη. 
Έν Κασγάρη ή κατάστασις είναι καλλιτέρα. Τό 
πρόβατο» τιμ-ϊται έν Επαρχία τινί άντί 2 i/3 
φράγκων, καί έν άλλη, ώ; Εν Ί’αρκάνδν;. αντί 40 
ή C0 εκατοστών. Τά πρόβατα ταΰτα είναι ώραϊα, 
εύρωστα, παχέα, ούδόλως δμοιάζοντα πρδς τά μι
κρά καί ισχνά τής ’Ινδικής ζώα. Τδ άλευρον τιμά- 
ται έν Κασγάρη 2 */,  φρ. τάς 80 λίτρα;, γνωστόν 
δέ ότι έν’Αφική, έν Σουδάν ύπάρχουσιν ανάλογοι τι- 
μαί. 'Ολόκληρος βοΰς πωλεϊται άντί 5 φρ. Πολλά 
τά αίτια τά συντείνοντα είς τήν πρωτάκουστου 
ταότηυ εύθηυίαν, οίον ή γον:μότη;,ή σχετικώς τώ» 
πληθυσμών εκτασις τοΰ εδάφους, ή ελλειψις μέσων 
πρδς Εξαγωγήν τών πλεοναζόντω» προϊόντων, ή 
σπάνις τών πολυτίμων μετάλλων, ά'πεο δέν είσα- 
γονται Εκεϊ διά τοΰ ξένου Εμπορίου και έχουσι με
γίστη» αξίαν. Περί τής γονιμότητος καί καλλιέρ
γειας έν Κασγάρη οϊ άγγλο: περιηγηταί δμιλοΰσι 
μετά πολλών Επαίνων. Έν τή χώρα ταύττ; τά 
κτήνη τοσοΰτο αφθονοΰσιν, όυστε σπανίως απαντά 
περιηγητής πεζό;· περιηγεϊται έφιππος, έπί καμη
λού, έπί βοδς ή έπί όνου. Τδ αύτδ συμβαίνει καί 
έν ταϊς στέππαις, αί'τινες χωρίζυσι τδ Όρεμ- 
βοΰογον τής Χίβα;. Κιργήσιός τις ήρώτησε τδν 
λοχαγόν Βουρναβύ περί τής αξία; τών ίππων Εν 
’Αγγλία, έπί τή απαντήσει δέ αύτοΰ δ Κιργήσιός 
άνεκραξε· «Τοΰτό έστι βεβαίως λίαν άσύμφορον
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τοΐς πτωχοΐς, τί 81 πράττουσιν δπως ευρωσιν ί'π- ι 
πον;» Ό κάτοικος τής στέππης δεν ήδύνατο νά 
έννοήση, δτι δυνατόν νά ύπάρξη άνθρωπος στερού- , 
μένος υποζυγίου.

Ό άγγλος περιηγητής λίαν ζωηρώς άφηγεϊται 
τά συμβάντα αυτω έν Όρεμβούργω, ό'πουέγνώρισε 
τδν χάνην τής Χοκάνοης, ένα δηλαδή τών ύπδ 
τών 'Ρώσσων έκθρονισθεντων μοναρχών τής κεντρι
κής ’Ασίας. Ό ήγεμών ουτος εχει άντί πάσης άλ
λης περιουσίας 120,000 βοόβλια, δι’ ών δύναται 
νά παρουσιάζηται ευπρόσωπος εις τήν βωσσικήν 
κοινωνίαν τής χώρας.

Μετά μακράν κα’ι χαλεπήν δι’ ελκήθρων δδοιπο 
ρίαν δ λοχαγδς Βουρναβύ ?φθασεν εις Κασαλά, τδ 
πρώτον ρωσσικδν φρούριον έν τή κεντρική ’Ασία, 
κείμενον ακριβώς έπ'ι τών ρωσσικών μεθορίων τοΰ 
1863 Ή Κασαλα έστι μικρά πόλις αριθμούσα περ'ι 
τούς 5,000 κατοίκους, ’Ιουδαίους. "Έλληνας, Χι 
βαίους, Τασχενδίους, Βουχαρίους, ήτοι πάσαι έν γε’ 
νει αί ποικίλαι καϊ διάφοροι φυλα'ι τής κεντρικής 
’Ασίας συνωθοΰνται είς τάς ακαθάρτους αυτής ο
δούς. Ή πόλις αυτή είναι σπουδαιοτάτη κατά τε 

εμπορικήν καϊ στρατηγικήν άξίαν, κείμενη έπ'ι τής 
όχθης του Ίαξάρτου, ού μακράν τοΰ είς τήν ’Α
ράλην λίμνην στομίου αυτοΰ. Ένταΰθα οί 'Ρώσσοι 
έκτδς 350 πεζών καί 400 ίππέων διατηρούσε κα'ι 
ικανούς ναύτας διά τδν στολίσκον τής ’Αράλης. Ό 
στολίσκος ούτος συγκειται έκ τεσσάρων μικρών 
άτμοπλοίων άναπλεόντων τδν Σ'ιρ Δάρια καϊ τδν 
Άμούρ Δάρια έπϊ τής χιβιχής χώρας.

Άπδ τής Κασαλα; άρχεται τδ έπιπονώτερον 
με’ρος τής ’Οδύσσειας τοΰ λοχαγοΰ Βουρναβύ. Εισ
δύει είς τήν μεγάλην στέππην τής κεντρικής 
’Ασίας καϊ διανύει έφιππος 500 μίλλια’(800 χιλιά 
μέτρα) δπως μετά τινας περίστροφά; μεταβή είς 
Χίβαν καϊ ειτα είς τήν συνορεύουσαν αύτή Πέτρο- 
Άλεξανδρόφτσκην. Ένταΰθα δ περιηγητής έπαινεΐ 
τούς μικρούς εκείνους 'ίππους ο’ίτινές είσι γνωστοί 
ύπδ τδ όνομα Κιργίζ, καίπερ κάτισχνοι καϊ λε- 
πτοϊ άλλ δμως ταχύτατοι.

'Ο λοχαγδς Βουρναβύ ουδέποτε έλαβε παρά τών 
'Ρώσσων ^τακτικήν άδειαν τοΰ νά μεταβή μέχρι 
Χίβας. Έθρυλήθη μάλιστα δτι ύ δδηγδς αύτοΰ 
έμελλε νά δοηγήση αύτδν μέχρι τοΰ φρουρίου Πέτρο 
Άλεξανδρόφτσκης, ίκανώς άπέχοντος τής πόλεως 
ταύτης- αλλ’δ άγγλος περιηγητής κατορθώσας νά 
δωροδοκήση τούς οδηγούς έπεισεν αύτούς νά δδη- 
γήσωσιν αύτδν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ περίφημου 
χανάτου. 'Π X βα εΐχεν έκτοτε διενέξεις πρδς τήν 
βωσσικήν αύτοκρατορίαν. Ό λοχαγδς Βουρναβυ 
άφηγεϊται τάς πρδς τδν ’Ωξον καϊ κατά τής 
χιβικής χώρας πρώτας άποπείρας τών ‘Ρώσ-,

σων, αί'τινες χρονολογούμεναι άπδ πολλών αιώνων 
άπολήγουσιν έν γε'νει είς φρικτά παθήματα. ΊΙ άπό- 
στασις, τδ ψύχος, ή λειψυδρία περεκώλυσαν ή έξη- 
φάνησαν τάς μοσχοβιτικά; φάλαγγας δ'σαι τδ χανά- 
τον ήπείλουν.Ουτω τω 1839 καϊτω 1859 ή'Ρωσ
σία ύπέστηκαϊ άλλα; άποτυχίας,άλλ’άπδ τοΰ 1869 
έξεδικήθη καϊ ένεκαίνισεν έποχήν έπιτυχίας. Τότε 
ήρξατο τής άνεγέρσεως φρουρίων έπϊ τών μεθορίων 
τοΰ χανάτου, ειτα τω 1873 έξαπε’στειλεν άληθή 
στρατδν, δ’στις καταλαβουν τήν χώραν έπέβαλε τώ 
χάνη πολεμικήν άποζημίωσιν έκ 4 εκατομμυρίων 
ρουβλίων καϊ μετέτρεψε τήν χώραν αύτοΰ είς φόρου 
ύποτελή. 6Πτο άράγε δεδικαιολογημένη ή έπίθεσις 
αύ'τη; Εΐχεν άράγε ώς άφορμήν τάς τών Τουρκμά- 
νων έπιδρομάς, τάς τοΰ χάνη βιαιοπραγία; κατά 
τών ρώσσων περιηγητών καϊ εμπόρων, υποδου- 
λοΰντος, ώς έλεγον, αύτούς, καϊ τέλος πάσας τάς 
ωμότητας, δ'σα; μόλις ήδύνατό τις νά φαντασθή ; 
Αί άφορμαϊ αύται ήσαν άράγε αληθείς, ή νέα τις 
αφορμή τοΰ αιωνίου μύθου τοΰ λόχου χαϊ τοΰ 
άρνίου ; 'Ο λοχαγδς Βουρναβύ είναι τής τελευταίας 
γνώμης. Έπεσκέψατο τδν χάνην,έξεπλάγη δέ βλέπων 
τδ ήθος αύτοΰ τδ άγαθδν, τήν νοημοσύνην χαϊ τήν 
ευγένειαν. Ό λοχαγδς θεωρεί αύτδν άνίκανον νά 
πράξη οίανδήποτε ωμότητα, ένω τούναντίον μέμ- 
φεται σφοδρώς τών 'Ρώσσων καϊ τοΰ στρατηγοΰ 
Κάουφμαν. ’Αληθώς δε, έάν τά παραγγέλματα τοΰ 
χάνου τής Χίβας είσϊν αύθεντικά, άδύνατον ν’ά- 
ναμένη τις παρά βαρβάρου ήγεμόνος ύψηλότερχ 
αισθήματα,γλώσσαν εύγενεστέραν καϊ άπλουστέραν.

Τά παραγγέλματα ταΰτα δμοιάζουσι πρδς όσα οί 
Σχΰθαι ή άλλοι βάρβαροι λαοϊ άπηύθυνον χατά τού; 
αρχαίους ιστορικούς πρδς τούς έ’λληνας ή βωμαίους 
δυνάστα; αύτών.

Είναι δυσχερές καϊ άδύνατον νά δρίσωμεν μακρό- 
θεν καϊ έκ πληροφοριών ατελών καϊ μεροληπτικών 
τδ μέτρον τών αμοιβαίων αιτιάσεων 'Ρώσσων χαϊ 
Χιβαίων. Τδ βέβαιον είναι οτι ή πτώσις τήςΧίβας 
μεγίστην παρήγαγεν έντύπωσιν καθ’ άπασαν τήν 
κεντρικήν ’Ασίαν, τδ δέ τής’Αγγλίας γόητρον έπαι- 
σθητώς προσεβλήθη Ό λοχαγδς Βουρναβύ άφη
γεϊται συνδιαλέξεις άς εσχεν έν Χίβα μετά γέροντος 
μολλάχ, δϊς εϊς Μέκκαν μεταβάντος καϊ μετά τοΰ 
θησαυροφύλακος τοΰ χάνη. Δυνατδν αύται νά συνο- 
ψισθώσιν έν τοΐς έπομένοις. «Ήλπίζομεν, λέγει δ 
μολλάχ, οτι ινδικός στρατδς θά προσήρχετο είς 
βοήθειαν ήμών. - Οί 'Ρώσσοι προελαυνουσι, λέγει 
δ θησαυροφύλαξ. θά τύχητε δέ τής ευκαιρίας τοΰ 
δούναι ήμϊν τή» χε~ρα· άπδ τεσσάρων έτών το 
σοΰτον άπεμακρύνθηυεν αύτών ίσον σήμερον άπεμα 
χρόνθητε χα' δέν έχετε πολλούς λευκούς έν τή Ίν 
δική».

Ό χάνη; τής Χίβα; έξέφρασεν εϊς τδν λοχαγδν 
τήν αύτήν ιδέαν. «Καϊ λοιπδν, είπε, θέλετε ΐδεϊ 
τούς'Ρώσσους βαδίζοντας έπϊ τήν Κασγάρην, εΤτα 
έπϊ τήν Βουχάραν. ειτα έπϊ τήν Βάλκην καϊ έκεΐ- 
θεν έπϊ τήν Μέρβην καϊ Έράτην. Θ’άναχαιτίσητε 
τούτους ήμέραν τινά έκούσης ή μή τής ύμετε’ρας 
κυβερνήσεως. Γινώσκω δ’τι ή Ινδική είναι πλούσια, 
πλουσιωτάτη μάλιστα- έπίσης γινώσκω δ’τι ή 
'Ρωσσία πολυπληθή κέκτηται στρατδν, άλλ’δ',τ*  
χάλλιστα γινώοκω είναι, δ'τι δλίγα έχει χρήματα 
όπως διατηοήση αύτόν». Πάντα ταΰτα τά προφη- 
τεχματά εΐσιν υπερβολικά, καϊ έάν ποτέ έκπληρω- 
θώσι, θά έκπληρωθώσι μετά μακρδν χρόνον- ούδέν 
ήττον όμως έςηγοΰσιν δποΐαί τινές εΐσιν αί ίδέαι 
τών λαών τούτων περϊ τής αμοιβαίας ισχύος τών 
'Ρώσσων καϊ τών "Αγγλων, ταύτας δέ δ τελευ
ταίος πόλεμος ένίσχυσε καϊ άνέπτυξεν.

ΊΙ Χίβα άριθμεΐ περϊ τούς 35 χιλ. κατοίκους- 
αί δδοϊ αύτής εΐσιν εύρεΐαι καϊ καθαραί- αί τών 
πλουσίων οίκίαι παρουσιάζουσιν εξωτερικήν τινα 
πολυτέλειχν μετά τών έπεστιλβωμένων πλίνθων καϊ 
τών ποικίλων αύτών κεράμων. Οί ζωγραφητοϊ τών 
τεμενών χαϊ τών σχολείων θόλοι εισϊ θαυμάσιοι. 
Έν Χίβα ύπάρχουσιν εννέα σχολεία. Τά πέριξ αύ 
τής είναι καλλιεργημένα καϊ ή άνθηρά χατάστασις 
τών κήπων αυτών έξέπληξε τδν άγγλον περιηγη
τήν. Άλλά δέν επετράπη είς τδν λοχαγδν Βουρναβύ 
νά διαμείνη έπϊ πολύ έν Χίβα. καθόσον διαταγή 
τοΰ στρατιωτικοΰ αύτοΰ άρχηγοΰ, τοΰ δουκδς τής 
Κανταβριγίας, άνεκάλεσεν αύτδν είς ’Αγγλίαν. Κα
τεσπευσμένους άφίκετο εις τδ βωσσικδν φρούριον 
Πέτρο-Άλεξανδρόφσκην καϊ άφοΰ παρέστη εϊς τήν 
Θήραν τών ϊεράκων, χυνηγέσιο» διατηρηθέν καθ'α- 
πασαν τήν κεντρικήν ’Ασίαν έν τε Κασγάρη χαϊ έν 
Χίβα, έπανήλθεν είς Κασαλα, διανύσας έφιππος 
έντδς έννέα ήμερών 371 μιλιά (600 χιλιάμετρα).

Τά μέλη τής αγγλικής πρεσβείας έν Κασγάρη 
διέμειναν περισσότερον χρόνον τοΰ λοχαγοΰ Βουρ
ναβύ έν Χίβα-ούτως δέ εισέρχονται εις περισσοτέρας 
λεπτομέρειας περϊ τών ήθών, περϊ τών κατοίκων, 
περϊ τής κυβερνήσεως, περϊ τής μουσουλμανικής 
θρησκείας, ήτις άντικαθίστη διά τής βίας τήν κομ- 
φουκιανήν.

Ή Κασγάρη είναι χώρα πλουσιωτέρα τής τοΰ 
χανάτου τής Χίβας, δ δέ πολιτισμός οαινεται μάλ
λον προχεχωρηκώς. Ό Γιαχούπ-βεη, δ νοήμων καϊ 
φοβερός τυχοδιώκτης, άποκατέστησεν άνά πάσαν 
την χώραν τήν τάξιν καϊ τήν ασφάλειαν, ήτοι τήν 
έργασίαν, τήν ιδιοκτησίαν τοΰ λαοΰ- διότι ίσον 
αφόρα τούς μεγιστάνας, ή ζωή αυτών ήν είς τήν 
διάθεσιν τοΰ έλαχίστου νεύματος τοΰ Γιακούπ. "Ας 
α ποκεφαλ ισωσι ν αύτδν, έλεγεν δ περίφημος

δυνάστης έν τή πρώτη δυσαρέσκεια, καϊ άμ'έπος, 
άμ’έργον Έάν δυνατδν νά ύπαρξη αμφιβολία περϊ 
τής ώμότητος τοΰ χάνου τής Χίβας, άδύνατον 
όμως νά συμβαίνη τοιοΰτό τι καϊ περϊ τοΰ Γιακούπ 
βέη. Καϊ δ’μως ύπάρχουσιν έν Κασγάρη ιδιωτικά 
ήθη αρκούντως ήπια, μεγάλη εύγένεια καϊ έπίχρω- 
σίς τις πολιτισμού. Τά μέλη τής άγγλιχής πρε
σβείας άφηγοΰνται 8τι προσεκλήθησαν νά πίωσι τδν 
καφέν καϊ δτι έκρατήθησαν όπως γευματίσωσι παρά 
τινι τών ύπουργών τοΰ έμίρου. Λίαν έξεπλάγησαν 
δ’τι ύπεδέξαντο αύτούς έντδς άνέτου δωματίου, ένω 
ύπήρχε μικρά καϊ ωραία τράπεζα, καθέκλαι κατά 
τδν ευρωπαϊκόν ρυθμόν, πλήθος χειρογράφων, τε
θειμένων περϊ τδ δωμάτιον έντδς βιβλιοθηκών, 
πλεΐσται φωτογραφία; καϊ είς 'Οδηγός τών 
Παρισίων γαλλιστί. Έν τω γεύματι πολλά πα- 
ρετέθησαν φαγητά, τά δ’ έκ πορσελάνη; σκεύη 
πλειστάκις ήλλάχθησαν- πάντα ήσαν καλά καϊ 
καλώς τοποθετημένα. Μετά τδ κρέας παρετίθετο 
γλύκισμα- τδν δέ τρόπον τοΰτον τοΰ τρώγειν εύρι- 
σκουσιν έξαίρετον συνιστώντε; αύτδν μετ’ένθουσια- 
σμοΰ εις τούς συμπατριώτας αύτών, φαγητδν τδ 
δποΐον δυσχερώς ήθελεν εύρει χώραν μεταξύ τών 
μερών ήμών. Τδ φαγητδν τοΰτο είναι πόδες χοίρου 
έπιπεπασμένοι διά σακχάρεως καϊ τηγανισμένοι εϊ; 
λίπος μετ'δλίγου ταριχεύματος. Ένταΰθα βιψωμεν 
κάλυμμα έπϊ τών μαγειρευμάτων τούτων. 'Όπως 
καϊ άν έχη, ή Κασγάρη παρείχε σημεία προκε- 
χωρηκότος πολιτισμού. 'Γά περϊ αύτήν μαυσωλεία 
είναι πρότυπα άρχιτεκτονικής ούκ εύκαταφρονήτου.

Ό Γιακούπ-βέης, δ’ν τινες παρίστων ώς πολι
τικόν ά'νδρα πρώτης τάξεως, ε’δός τι ασιανού Β'σ- 
μαρκ, άπεβίωσε, τδ δέ βασίλειον δέν έπέζησεν 
αύτοΰ, άλλά κατεχτήθη ύπδ τών Σινών, ή δέ 
τοΰ Κομφουκίου θρησκεία παραγχωνισθεΐσα ύπδ 
τής τοΰ Μωάμεθ άρχεται καϊ πάλιν αίρουσα την 
κεφαλήν. Ή σινική χατάχτησις θέλει ύπερασπισεε 
τήν Κασγάρην χατά τής'Ι’ωσσίας καϊ θ’άποτελεση 
προπύργιον έν ’Ινδική. Όποΐαι δ'εσονται αί τυχαι 
τών λοιπών χανάτων τής κεντρικής ’Ασίας ; Κεί
μενα ταΰτα υ.εταξύ τών 'Ρώσσων, τών Άγγλων 
χαϊ τών Σινών, λίαν δυσχερές νά διατηοήσωσι 
πραγματικήν άνεξαρτησίαν. Αί τρεΐ; μεγάλαι α- 
σιατικαϊ αύτοκρατορίαι προσεγγίζουσιν ήδη άλλη- 
λας. Θά δυνηθώσιν άρά γε νά σεβασθώσι τά αμοι
βαία αυτών μεθόρια καϊ ν’ άρκεσθώσιν έκάστη εις 
τάς άπεράντους αύτών έκτάσει;;
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MASIXOY ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΘ'.

Τω ΦωΙαύε.Ιφεΐαι Γαβξιή.Ιω, Μάζιμος εν 
π^άττειν.

’Επικίνδυνον των δεσποτιχών εντολών ή παρά- 
βασις, πανιερώτατε δέσποτα, χαϊ τούτων άλλως τε, 
ίι οϊ; άπα; ό νόμο; χαϊ οί προφήται χατά τδ 
ίερδν λόγιον κρέμανται, κάχείνοι; μάλλον, οΐ τήν 
τών λόγων προστασίαν ένεπιστεύθησαν. Έμοϊ μέν 
ουν τοΰμδν μέρο;, όσον γε τή προαιρέσει, ήδη πε- 
πλήρωται, χαίγε ούχ αμάρτυρος δ λόγος, εΐ τις έπϊ 
τά πρδ μικρού προχωρήσαντα χαϊ περϊ τής ειρή
νης διητήμένα άποβλε'πειν έθέλοΐ. Ώς δ’άν χαϊ τοϊς 
πολλοϊς γνωριμωτέρα γένοιτο ή τοιαύτη τής ήμε- 
τε'ρας ψυχής εΐρηναία κατάστασις, καϊ δ παρών 
μοι εξεπίτηδες όποιοσοΰν λόγος έξύφασται άκαλλής 
μέν τήν Ιδέαν, οΰκ άκαλλής δέ άλλά χαϊ μάλα 
λαμπρός τήν διάθεσιν, συνεφέλκεται δέ καί σου 
τήν ίεράν ψυχήν κοινωνδν της άγάπης καϊ ώσπερ 
ήδη διηλλαγμένην ήμϊν υποτίθεται. Σύ δ’άλλάμή, 
πρδς τής εΰσεβείας αΰτής, τδ έφ’δ πεπραγμάτευται 
κέρδος έπαμβλύνει; χαϊ άποσημειώσεις, άλλά χαϊ 
τής ήμετε'ρας προσδοκίας πλέον τι προσκερδάνοις τή 
πρδς τούργον έμπαρασχεύιρ έτοιμότητι. Ποιήσεις 
δ’ουν οϊδ’ οτι χαϊ πρδς τδ χρέος άπιδών χαϊ τήν 
αξίαν καϊ τήν ήμών αΰτών πρδς δέ καϊ τών λοι
πών μεγίστην ωφέλειαν, τδ δέ πάντων μέγιστον 
είς θεόν εΰαρέστησιν. Έρρωσο. Ένετίησι μαιμα- 
κτηριώνος β' έπϊ ί, φφίχέ.

ΕΠΙΣΤΟΛΠ Λ'.

Τω .ταταγιωτάτω ΚωναταΓτΐΎουπό.Ιεω': 
.■τατριάρ^·;; ζυρι'φ Ίεξεμίη. Μάζιμος.

Έπαινον καϊ ψόγον, ούτως έγώ κρίνειν έκδεδί 
δαγμαι, παναγιώτατε δέσποτα, ώστε δεϊν τά τοΰτο 
ή έκεϊνο πά-χοντα πρδς τδν ένδον άνατρέχειν 
καϊ άποβλε'πειν κριτήν· καϊ εί μέν έν έκείνω τδ δ 
περϊ ήμά; λέγεται οΰχ ευρηται άγαθδν, άσχάλλειν 
τε άμα καϊ άθυμεϊν, ειδέ πάλιν έν τω αΰτώ τδ δι’ 
ού ήμας οί μοχθηροϊ τών άνθρώπων διασύρειν είώ- 
θασιν οΰχ εύρηται πονηρόν χαίρειν τε άμα καϊ 
σκιρτάν. Τί γάρ εί άνθρωποι μέν έπαινοΰσι, τδ δέ 
συνειδδς καϊ μάλα κεκατηγόρηκε ; ποίχ δ’ έσται 
άθυμίας ‘χώρα, εί πάντων κατηγορούντων μόνον 
τδ συνειδδς ελευθέρους ήμας άποδείκνυσιν ; "Εχομεν 
τδν Παύλον λέγοντα, δόξα αυτή ήμών έστιν, ή 
μαρτυρία τής συνειδήσεως ήμών, καϊ τδν ’Ιώβ, 
ιδού έν οΰρχνώ δ μάρτυς ήμών. Εί τοίνυν μάρτυς 

ήμών έν οΰρανώ, μάρτυς ήμών έν καρδία, αίσχυνέ- 
σθωσαν οί μάτην ημάς έπηρεάζοντε; καϊ τοΰ κακώς 
λέγειν οΰδένα πω κόρον λαμβάνοντες, μόνον ϊ'να 
στη σφίσι τδ τής κακίας άνίσχυρον- τί γάρ άλλο 
τω διασύρειν έργάζονται, άλλ’ή εϊςχοΰν άποφυσώσι 
καϊ κατά τών δμμάτων τήν γήν διεγείρουσι καϊ 
όθεν μείζω τδν διασυρμδν έμφυσώσιν, έκεϊθεν μάλ
λον οΰδέν υγιές έφευρίσκουσι καϊ έκόντες είναι 
περϊ τδ φώς άμβλυώττουσι. Πλήν άλλ’οΰδέν τού- 
τοις άπογνωστεον άλλά καϊ παραινετέον είς δύνα- 
μιν, καϊ εί μή πρδς εαυτούς έπανέλθοιεν, προσχρη- 
στέον καϊ μάστιγι, ώς περϊ ’Ιουδαίων φησϊν ή 
αλήθεια, ΐνα μή σκανδαλίσωμεν αΰτούς. Οί δέ Φα-
ρισαϊοι διά τδ έπϊ τή τοΰ λόγου άκροάσει σκανδα- 
λισθήναι, άρετε αυτούς, τυφλοί εΐσι καϊ όδηγοϊ τυ
φλών. Καϊ Παΰλος δέ παραινεί, εί δυνατόν τδ ό
σον έφ’ ήμϊν, μετά πάντων άνθρώπων είρηνεύον- 
τες. Σοϊ μέν ουν καϊ παραίνεσις ηΰτρέπισται χαϊ
ρομφαία ήκόνηται καϊ τόξον έντέταται καϊ τδ 
παν μεθ’όσης οίασοΰν τής σοφίας χαϊ κρίσεως εΰσε- 
βοΰ; διητήθη, παναγιώτατε δέσποτα- οΰδέ γάρ 
έξέκοψας τήν συκήν, άλλ’έπαφήκας αΰτή τήν τής 
έχκοπής άπειλήν. Νΰν δ’αυθις οΰ μόνον αΰτόθεν 
ήχρείωται, άλλά δή χαϊ συλλυμαίνεται τω καρπο
φορώ τών δένδρων καϊ μετασχηματίζειν αΰτών τό 
έγχαρπον πρδς τδ άκαρπον κατεπείγεται καϊ είς 
πΰρ συνεκβάλλειν προτ,ρηται. Καϊ καταφρονεί λοι
πόν ό δείλαιος είς βάθος κακών έμπεσων πρός τδ 
κακουργεϊν άπερυθρ-.άσας παντάπασιν- οΰ γάρ τοΰτο 
αΰτώ έπίβαρυ, δ'τι έπιστολή έχτετύπωται, οΰδ’ό'τι 
διαβολή κατελέγχεται, άλλ’ότι είς προύπτον πάσι 
τά τής έμής γνώμης, μάλλον δέ τδ τοΰ δόγματος 
υγιές προτέθειται. Καϊ οΰχ ώς αυτός παρερμηνευων 
τάμά ταϊς τών άπλουστέρων ναϊ δή καϊ τών ακρι
βέστερων ψυχαϊς ένεπήρχει κακώς. 'Ότι δέ ταΰτα 
άληθή- ταυτη τις άν ϊδοι τρανώς. . . . γάρ πρώ
τον καϊ δεύτερον καϊ τρίτον γράμμα συνοδικόν 
προσαπειλοΰν αΰτώ τά χείρω, ειμή μεταμάθοι ά- 
περ αΰτόθεν κακώς μεμάθηχε. Μετά παραινέσεις τε 
χαϊ προτροπές είς διαλλαγήν, μετ'αΰτά; διαλλαγάς, 
μετά τήν διά τών άχράντων μυστηρίων γενομένην 
άγάπην υποΰλως καϊ αυ h;, ΐνα μή τάλλα λέγω, 
τοΰμδν ΰποοείχνυσι γράμμα, χαϊ τδν νοΰν, ώσπερ 
καϊ πρότερον, διαστρέφε- πχνούργως. Τίσι δέ καϊ 
ύποδείκνυσιν ; ϊερεΰσιν, ο ον έγωδα, ή καϊ άλλοις 
καϊ τούτοις Κρησϊν, ωσάν σχοίη τδ άξιοπιστότερον 
τδ κατάοατον αΰτοΰ τής έπινοίας καϊ έν οΤς μάλι
στα έξέχεε τδν ιόν. Άρ' ανεκτά ταΰτα, παναγιώ
τατε δέσποτα; Τίς ουν έτι νόμων φειδώ ύπολέλει- 
πται ; Τίς ούτως υπεροπτικώς, ούτως άφόβως κα- 
ταφρονουμένας συνόδους ύπερόψεται ; Τίς πατρικών 
φωνών παρ’οΰδέν λογιζομενων οΰχ ύπερασπιεϊται;

Τίς λυμαινομένων ψυχών ούτως άναλγήτως, ούτως 
άδαμαντίνως, ουτω σκληροκαρδίως οΰ φείσεται 
καϊ τόγε έφ’έαυτώ προεπείρξει τδν όλεθρον; Άγε 
δή πρδς τής εΰσεβείας αΰτής, πρδς ής παρά θεοΰ 
έγκεχείρισαι φροντίδος ψυχών, παναγιώτατε δέσπο
τα, ή διόρθωσον ποιμαντικώς τδ χαταφρονητήν, ή 
οίς οίδα; καϊ δφείλεις τρόποις δήλον τοϊς πάσι τδν 
λυμεώνα χατάστησον- μέχρι γάρ τίνος έπιλυμανεϊ- 
ται τή Χριστοΰ μάνδρα δ μηδένα μετάμελον έφ’ 
οϊς δέδραχεν έσχηκώς. μάλλον δέ καϊ προκόπτων 
έπϊ τά χείρω καϊ έπϊ κοινώ τούτω τής ίεράς ’Εκ
κλησίας χαχώ; Έμοϊ μέν ουν χαϊ τδ συνειδδς μαρ 
τυρεϊ χαϊ άνωθεν συμμαρτυρεϊ ο θεός καϊ αΰτά 
τά πράγματα μονονουχϊ φωνήν άφιέντα συμμεμάρ- 
τύρηκε, πρδς τούτοις δέ καϊ τήν ίεράν σου ψυχήν 
σύν τοϊς παρ’έαυτώ πανιερωτάτοις άδέλφοϊς συμ- 
ψηφον καταπεπλουτηκεν. Ό δέμε λυπεϊ οΰ μιχρώς, 
τοΰτ’αΰτδ ό’περ καϊ πρότερον, τδ τών ψυχών έστι 
σχάνδαλον. Πώς δ’άν τοΰτ’ έκ με’σου άρθείη, τής 
σής πάντως έσται καϊ χειρδς ιερά; καϊ άναλόγου 
φροντίδος. Έρ’ρωμένην διαφυλάττοι δ Κύριο; τήν 
σήν παναγιότητα εί; τήν τή; ιερά; ’Εκκλησία; 
έπίσκεψιν. 'Ενετίηθεν, μαιμακτηριώνος ε' φθίνον- 
το; ςιφ^α'.

ΕΠΙΣΤΟΛΠ ΛΛ .
Τω πακαγιωτάτω πατ^ιάρχιι Κωνσταχτιχου- 

πό.Ιεω': χι·ρΐω Ίεζεμΐ<!·, Μάζιμοι; ό Μας~ 

γοί'ηον.
Οΰδέν, φησί τις τών ποιητών, ούτω; δρθώ; εϊρη 

ται, όπερ οΰκ άν φαύλω; τοΰτό τίνος διηγουμένου 
διαστραφείη. παναγιώτατε δέσποτα- έγώ δέ μι
κρόν παραλλάξας τήν λέξιν καϊ φαύλως τινδς τοΰτο 
ϊιερμηνεύοντος εϊποιμι. Έστι δέ ευαπόδεικτος δ 
λόγο; καϊ μάλα εΐ τι; άποσκοπεϊν έθέλοι πρό; τε 
τά έν τοϊ; καθ’ ημάς έσθ’ ότε γιγνόμενα κάϊ πρδς 
τά έπϊ τών ήμετέρων προγόνων συμβεβηχότα- ποΰ 
γάρ άν "Αρειοί ποτέ χαϊ Μαχεδόνιοι καϊ Σαβέλλιοι 
καϊ ή λοιπή τών όμοφρόνων αΰτοϊ; σειρά τή τοΰ 
Χριστοΰ έπεισέφρησαν ’Εκκλησία ή μέχρι; ο’νόμκ- 
το; έπϊ φυγή; ώνομάζοντο, είμή τά καλώς,γεγραμ- 
μένα χαχώ; ήρμήνευσαν χαϊ παρά τοΰτο τδν ιερόν 
διετάραξαν σύλλογον καϊ πρδ; τδ σφών χαχώ καϊ 
άλλοι; έν τοϊ; καίριοι; κατελυμήναντο ; Ποΰ δέ 
τό γε νΰν είναι έν τοϊ; απάντων στόμασιν ώ; άπο 
τρόπαιόν τι κακόν ένεφιλοχώρησε Λούτερος καϊ οί 
τούτου συνοπαδοϊ, εί μή καϊ o6tot ταϊ; έαυτών 
έξαπάταις τά ίειά παραφθείρειν έξετόλμησαν λόγια; 
Rapaxt -δυνεύει δέ τι; προσκναφυήναι ήυ,ϊν κακών 
αυτουργοί καινοτε'ρας λύμη; αφορμήν μηχανώμενος- 
α γάρ πα ερμηνεύων διορθοΰν βούλεται διαστρέφει 
παντάπασι, καϊ 8τι αύτώ τδ πρδς τδ κακουργεϊν
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ένδόσιμον ό'λως οΰ παρακεχώρηται, μάλλον δέ καϊ 
άπειλαϊς φοβεραϊς προσαπείρηται, άσχάλλει καϊ 
άθυμεϊ καϊ τδν Βίον άβίωτον ο’εται, καϊ τοΰτο 
μάλλον, ό'τι ή τε άλήθεια τρανώτερον άναοέδεικται 
καϊ τά τής χακουργίας αΰτώ έστηλίτευται- άλλως 
γάρ άν δδώ βαδίζουσα ή λόμη οΰκ άν έπαυσατο. 
"Οτι δέ τοΰτ’άληθές [δήλον]- καϊ γάρ καϊ τής άλη- 
Οείας άναφανείσης οΰδέν ηττον θρασυτερον κατη- 
γρίωτάι καϊ τό γε έπ’αΰτώ δποσχελίζειν τούς άπλου- 
στέρους τώ κλοπιμαία» τών λόγωνσύν αρπαγή κατε- 
πείγεται. Ύπνσϊ δ’όμως νόμος καϊ μάστιξ άεργίαν 
καταδεδίκασται χαϊ έπϊ τών νόμων οΰδ’έπιστρέφε- 
ται, ώ τών κχκών I Έπιστράφηθι δή, ναϊ πρδς αΰ
τής τής εΰσεβείας, παναγιώτατε δέσποτα, δδς χεϊρα 
καταπονουμέναις ψυχαϊς, φθάσον τήνέκ μέσου δλως 
πρδς τά χείρω βοπήν ταϊς θειοτέραι; έπιπνεύσεσι 
καϊ συμμαρτυρεϊν καϊ τοΰτον τή άληθεία αΰτή 
κατανάγκασον προφητικώς ήδη χαϊ δακτύλιο πρδς 
ταύτην έκ&δαχθέντα διά τοΰ ταύτην διαπρυσίους 
οιαχηούξαντος άνωθεν χαϊ χηούττοντος, ή κατά 
Φαραώ σκληρυνόμενον καϊ μή χρησταϊς ύπείκοντα 
παραινέσεσι μήτε ίεραϊς πειθαρχοΰντα συνόδοις, 
μήτε αΰτή τή άληθεία υποταττόμενόν. Καϊ δ'μως 
καϊ άλλους συνδιαφθείροντα καϊ πρδς τοϊς άλλοις 
ιερούς άνορας καϊ τήν τών άλλων προστασίαν έμ- 
πεπιστευμένους τής ίερας άγέλης άπόπεμψον 0ν 
γάρ οΰ πείθει τδ φιλάνθρωπον, πεισάτω τδ δίκαιον, 
καϊ 0ς οΰ διορθοϋται φιλανθρωπίας άξιούμενος, 
παιδευθήτω δικαίως καϊ άλλοις σωφροσύνης και 
μετριότητος πρσχείμενος υπόδειγμα. Ταΰτα μέν 
έμοϊ υποβάλλει τδ συνειδδς δίκαιά τε είναι καϊ απο
δοχής άξια, αΰτδ; δέ καϊ διόρθου καϊ πρδ; τδ 
κρεϊττον καϊ εΰαρεστότερον μεταβάλλοις. παναγιιό- 
τατε δέσποτα, καϊ τδν έπϊ τούτοις έγγιγνόμενον 
ταϊς ψυχαϊς σφοδρόν κατάπαυσον κλάδωνα. Ερρω- 
μένην διαφυλάττοι ό Κύριος τήν σήν παναγιότητα 
εις τήν τής ίεράς ’Εκκλησίας βελτίωσιν. Ένετιη- 
Οεν, μαιμακτηριώνος δ' φθίνοντος κατά τδ φφίχς'·

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΒ'.

Τφ .Ιογιωτάτω χαι εν.ΐα^ερτάτω Νιχο.Ιάω 
τζ> 'Ροάίω, Μάχιμος ό Μα^γούηος εΐ· 

πράτζειχ.

’kx-rfrfaio μέν δή σύ δικαίως, έγώ δ’δφειλομένως 
τά είς τδν φίλον άπέδωκα, οΰκ είς κόρον δέ τδν 
ύβρεως πατέρα, ώστε τδ βακχικόν έξορχήσασθαι, 
άλλά μετρίως, καϊ ώστε τήν χρείαν άποπληρώσαι- 
3 γάρ έγωδα τδ τής ψυχής έπιθολοΰν λογικόν, καί 
μοι ότι μάλιστα τά τε περϊ τδ σώμα καϊ τήν ψυ
χήν έπιζήμιον, σχολή γ’ άν έκείνου τοϊς φίλοι; 
άφθόνως μετέδωχα, τούτου δέ φειδοϊ, άλλά πήμεε ·>

*
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επαγγελίας, πή δέ χα'ι Ενδείας. 'Ων γάρ παρ’άλλοις 
την άπόλαυσιν μεμισήκαμεν, τούτων ούκ άν ποθ’ 
ήμεϊς άντιποιησαίμεθα. Άλλα γαρ παρά τοΰτο 
άφιλόξενοί τινες τάχα καί τι πρδς λελογισαίμεθα 
τής σφαλερά; τινων έπί τοϊς πράγματι κρίσεως· 
ών γαρ ή φυγή παρά τοϊς δρθώς κρίνειν Επισταμε- 
νοις αιρετή τε κα'ι οιωχτή διά τδ έςω κίνδυνων τούς 
τοΰτ’ Εργαζομένου; γίγνεσθαι, τούτων παρ’ άλλοι; 
μάλιστα έφετή, διά [δέ] τδ ακαριαίου τής ηδονής 
μικρού Οηρίοι; μάλλον ήπερ άνθρώποις ξυμβιωτεύειν 
αί’ρεϊσθαι κεχινδυνεύκαμεν και έρημόν τινα χώρον 
οίκεΐνήνοΰν Εχουσιν άνθρώποις τή του αυτεξουσίου 
άξια τετιμημε'νους ουτω συναγελάζεσθαι, ώ τής 
αβελτηρίας! Κα'ι ποϊ δ'άν τις λοιπδν σωθησόμενο; 
τράποιτο, όπου μέχρι τραπεζής κα'ι σέβας και φι
λία καί τά πάντα δζίρεται ; Παλινωδήσω τή προ- 
τέρα καταστάσει πάντως έγώ κα'ι μόνος ή μόνω 
έαυτώ συγγενήσομαι, ή μετά του δευτέρου μόνω; 
τω δωματίφ εγχατακεκλεΐσθαι βουλήσομαι, οπού 
κα'ι τά πρδς τοΰ; οικειοτάτους τών φίλων διά τδ 
ένδεες τής τραπέζης δυσέλπιστα μάλλον δε κα'ι 
ανέλπιστα; Εϊση μου τδν σκοπόν τών λεγομένων, 
άγχίνους τε ών καί πολλά Επ’δλιγίσταις άφορμαϊς 
φρονών. Άπείρηκα παρ’έχθρών, παρά φίλων, παρά 
τών οικείων κατατυραννούμενος. Έρρωσο.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.
ΕΞ ΕΛΒΕΤΙΑΣ.

Περισπούδαστος έν Λονδίνφ ιρίλος περιη- 
γηθεΐς τόν παρελθόντα αΰγουστον μέρη τινά 
τής Έλβεβετίας έγραώεν ήμΐνέν καιρω μακράν 
επιστολήν,έν ή μετά πολλής χάριτος άφηγεΐ- 
ται τά τοϋ ταξειδίου αύτοΰ. Έκ τής έπις·ολής 
ταύτη; ίημοσιεύομεν τάςεπομένας περικοπάς, 
ίκανάς περιεχούσας πληροφορίας περ’ι τών με
ρών ά ό έπιστέλλων περιήλΟε.

31ο nlreux-Suisse, 
Κυριακή, 14/26 αύγούστου 1877.

ΦίΛτατοί μοι,

Τήν αύτήν ήμέραν καθ’ ήν Εγραψα ύμϊν έκ Πα- 
ρισίων, είς τάς 8 κα'ι 40 λεπτά τής εσπέρας άπήλ- 
Οον έκ τής ώραία; ταύτης πόλεως καί περ'ι τά χα 
ράγματα τής Επιούσης ήυ.εθα εις τήν κοιλάδα τοϋ 
'Ροδανού, τδν δποϊον καθ' δλην τήν δδδν ε’χομεν 
πρδς τά δεξιά μας· διήλθομεν τέσσαρα μικρά ύπό 
γεια περάσματα κα'ι μίαν γέφυραν μεγάλην καί Ε- 
φθάσαμεν εΐ; Βελεγάρδ, τδν τελευταίου γαλλικόν 
σταθμόν. ’Ενώπιον ήμών εί/ομεν τήν υπόνομον δ
δδν Credo, μήκους 2*/»  μιλιών· ταύτην διήλθομεν 
είς 8 λεπτά κα'ι εΐ; τάς 1! π.μ.δέ ήμεθα έν Γενεύη. 

Ή πόλις αυτή καίπερ ουσα ή πρωτεύουσα τής μι- 
κροτέρας Ελβετικής Επικράτειας, είναι ή πλουσιω- 
τέρα κα'ι πολυανθρωποτέρα πασών τών πόλεων 
τή; 'Ομοσπονδίας, έχουσα πληθυσμόν 48 περίπου 
χιλ. ψυχώνκεϊταιδέ Επ'ι τής μεσημβρινής άκρα; τής 
λίμνη; Λεμάνη;, έπί τοϋ σημείου οθεν Εκρέουσι τά 
κρυσταλλώδη ίίόατα τοΰ Ροδανού μετά δρμής και 
ρόχθου. Έπί τοϋ σημείου δέ δ'που λήγει ή λίμνη 
καί άρχεται ό ποταμός υπάρχει ή γέφυρα Mont 
Blanc, Εκτη αύτη, ή καλλίστη καί ή εύρυχωροτά- 
τη πασών. Πρδς τά αριστερά τοΰ ποταμοΰ είναι ή 
παλαιά πόλις, πρδς δέ τά δεξιά ή νέα· δλίγον δέ 
πορρωτέρω τή; γέφυρα; Mont Blanc είναι μικρόν 
νησίον κατάφυτον καί ώραΐον, έν τώ μέσω τοΰ ό
ποιου Έσταται δ δρειχάλκινο; άνδριάς τοΰ περιφήμου 
πολίτου τή;Γενεύη; Ρουσσώ,έξ ο·υ καί τδ νησύδριον 
καλείται "Νήσο; τοΰ "Ρουσσώ,,. Πρδ επτά Ετών 
έγώ εΤχον έπισκεφθή τήν Γενεύην, άλλ’ δ καλός 
φίλο; μεθ’ ου συνεταξειδεύομεν εκ Λονδίνου (εϊς έκ 
τών καθηγητών τοϋ έν Λονδίνω έλληνικοΰ εχπαιδευ - 
τηριουδ κ. Γ.Ζ )πρώτην ήδη φοράν έβλεπε τήν μο
ναδικήν ταύτην πόλιν καί ώς Εκ τούτου τά επιφω
νήματα ήσαν συνεχή καί πολλά. ‘■'Απαξ ή δίς τής 
έβδομάδος έπί τήςΝήσου τοΰ Ί’ουσσώ δίδοται μου
σική συναυλία καί τοΰτο περί τήν εσπέραν· τδ δε 
θέαμα είναι μαγευτιχώτατον, διότι ορμαθοί πολυ- 
χροων φαναρίων έξηρτημένων έκ τών κλάδων τών 
δένδρων επαυξάνουσι τήν καλλονήν τής φυσεω; καί 
ταύτοχρόνως παρέχουσι φως εις τδ πλήθος ό'περ 
συρρέει χάριν διασκεδάσεων ή μουσική είναι έκλε- 
κτή ώς καί δ κόσμος, διότι ή είσοδος είναι Επί 
πληρωμή. Εισήλθομεν λοιπδν καί ήμεϊς καί έκαθή- 
σαμεν παρά τήν ρίζαν υψηλής αίγείρου, έκ τών 
κλάδων τής δποίας δ έρπυλλος ερόιπτεν άφελώς 
πρδς τά κάτω τούς πυκνόφυλλους πλοκάμους του. 
Έπηραμεν τδν καφέ μας, άνήψαμεν τά σιγάραμα; 
καί ένετρυφώμεν άκούοντες τήν μουσικήν συναυ
λίαν καί τδ κελάρυσμα τών ύδάτων άπερ έκυλίοντο 
άφρίζοντα πρδς τά κάτω. Άλλά φεΰ, Ενώ ή φύσις 
περις ήμών εγέλα, ή καρδίχ ήμών έπιέζετο ύπδ 
μυστηριώδους θλίψεως. Έχλαίομεν ώς οί Επί τδν 
ποταμόν Βαβυλώνος καθήμενοι μεμνημένοι οϊα 
δεινά πάσχουσιν οί ε’ν ’Ανατολή ήμών αδελφοί.

Έν Γενεύη Εμείναμεν ύπέρ τήν μίαν εβδομάδα, 
καί κατά τδν χρόνον τοΰτον έποιήσαμεν πολλούς 
περιπάτους πέριξ τής πόλεως καί μικρά; τινα; έχ- 
δρομάς. "Οπου καί άν ύπάγητις, εχει νά "δη νέον 
σι· ήμισυ μίλιον πρδς τά κάτω είναι ή συμβολή 
τοΰ "Αρβεω; καί τοΰ 'Ροδανού- τοϋ πρώτου τά 
ύδατα είναι θολώδη καί σιγηλά, Ενώ τά τοΰ 'Ρο- 
δανοϋ είναι καθαρά, διαυγή καί όρμητικώτατα. 
χαί δμως δλίγον προσωτέρω ένοΰνται χαί συρ'ρέου- 

σι καί άποτελοϋσι ποταμόν ένα. Τοΰτ’ αύτδ συμ
βαίνει καί εΐ; τδν βίον τών Εθνών τδ εχον Εν έαυ
τω ζωτικότητα ύπερισχύει καί επικρατεί, τδ δέ 
μή εχον χαταπίνεται καί συγχωνεύεται. ΙΙρδ; τά 
βοριοουτικά τής Γενεύη; κεϊται ή πολίχνη Fernex 
άπε’χουσα αύτής 4 */ 3 περίπου μίλια. Θεμελιωτής 
τοϋ χωρίου τούτου δύναται νά δνομασθή ό Βολταΐ- 
ρος, διότι άγοράσας αύτδ κατά τδ έτος 1759 πολύ 
συνετέλεσε πρδς συνοικισμόν αύτοΰ, Εκτισε δέ πύρ
γον δΓ Εαυτόν καί ναΐσκον Επί τή; πύλης τοΰ" ο
ποίου Εγραψε: Deo erexil Voltaire- Εί; τοΰτο τδ 
μέρος μετέβημεν διά λεωφορείου καί δ'τε εφθάσαμεν 
εί; λόφον τινά σχεδδν περί τδ ήμισυ τή; δδοΰ, ώ- 
ραιότατον Οε'αμα Εφάνη πρδ τών δφθχλμών ήμών 
πρδς τά δεξιά ήμών κάτω έξετείνετο ή πόλις Γενεύη 
ε'ν ό’λτ\ τή μεγαλοπρεπείς αύτή;· απέναντι ήμών 
ύψοΰτο κατάλευκον έχ πάγων καίχιόνων τδ Λευ
κόν ο’ρ ο ;, τοΰ δποίου αί κοουφαί εστεφανοϋντο 
ύπδ νεφελών εδώ αί "Αλπεις, εκεί τά Ίουράσια 
χαί έν τω με’σω ώς νύμφη ένδεουμέ.η χυανόχρουν 
πέπλον ή λίμνη Λεμάνη. Πάντες οί πέριξ ήμών 
γήλοφοι ήσαν κατάφυτοι χαί πάντα τά μέρη όσα 
περιήλθομεν ήσαν κεκαλλιεργημένα, πλήθος δέ αγρο
τικών οικιών, ρυθμοϋ έλβετικοΰ, χατεκόσμ.ουν τήν 
χώραν. Ούτοι οί καρποί τής άληθοΰ; ελευθερίας, 
ταϋτα τά προϊόντα τή; ελεύθερα; χαί ακώλυτου 
άναπτύξεως τών εθνών! ’Αρκετά έμείναμεν έν 
Γενεύη, είπον είς τδν φίλον μου, πηγαίνωμεν καί 
εις κανέν άλλο μέρο; ; Ό καλό; μου φίλο; Εφάνη 
προθυμότατος καί αμ’επο; άμ’εργον. Κατεβιβάσα- 
μεν τά; άποσχευά; ήμών είς τήν προκυμαίαν καί 
εισήλθομεν εί; τδ κομψόν καί εύρύχωρον άτμό- 
πλοιον Mont Blanc: ήτο ή ώρα 9 τή; πρωία; καί 
ύ ουρανός νεφελώδης καί Επαπειλών βροχήν άλλά 
δέν μας εμελε καί αν Εβρεχε, διότι ήμεθα ύπδ σκε
πήν. Μόλις δέ έλυσαν τά άπόγαια καί τδ ατμό
πλοιου άπεμακρύνετο τής αποβάθρας, ιδού καί 
οί μουσικοί μέτά όργανα καί μέ τά τραγούδια των. 
Τών Επιβατών οί πλεΐστοι ήσαν ξένοι, "Αγγλοι, 
Γάλλοι, ’Αμερικανοί, 'Ρώσσοι καί δύο 'Έλληνες· 
καί ποΰ δέν είναι Έλληνες ! Είς τήν ακραν τοϋ 
κόσμου άν δπάγτ,ς Οά άπαντήσης Έλληνας. Έν 
Γενεύ-ρ τδ χαλλίτερον καπνοπωλεΐον είναι Ελ
ληνικόν, δ'περ χρησιμεύει καί ώ; συνεντευκτήριον 
πολλών Εκ τών παρεπιδημουντων 'Ελλήνων· δ 
δέ κύριος Κελαϊδίτης, δ καπνοπώλης, πάντοτε φαί
νεται πρόθυμος νά πράξη δ,τι δύναται πρδς ευκο
λίαν τών δμοεθνών του. Μέ συγχωρεΐτε, διότι όλί 
γον ελειψε νά λησμονήσω δ'τι είμαι εντός τοϋ άτ- 
μοπλοίου καί δτι ταξειδεύω Εν τή λίμνη. Έπί μίαν 
ώραν παρεπλέομεν τήνβορειοανατολικήν όχθην τής 
λίμνη; ήτι; ούσα κατάφυτο;, κοσμείται καί ύπδ 

πολλών αγροτικών οικιών καί παρέχει θεάν ευά
ρεστου· εί; τά; 10 ήγγίσαμεν εί; τήν αποβάθραν 
τοΰ χωρίου Νυών, οπερ Εκ τών οικοδομών αύτου 
φαίνεται ότι είναι άρχαιότατον. Έντεϋθεν τδ άτ- 
μόπλοιον έστρεψε τήν πρώραν πρδς τά μεσημβρινό - 
ανατολικά καί μετά τρία τέταρτα τής ώρας παρε- 
γενόμεθα εΐ; Θονών, χωρίον δ'περ κεϊται εις τήν 
καταντιπέραν όχθην. Έκ Θονών παραπλέοντες την 
μεσημβρινήν όχθην εντός δλίγου έφθάσαμεν είς 
Evian1 Εντεϋθεν δέ αφέντες τήν όχθην Ετράπημεν εϊ; 
τά ανοικτά καί είς τάς 12 ήμεθα παρά τήν απο
βάθραν τοΰ Oucliy, ό'περ κεϊται καταντιπέραν τοϋ 
E'ian. Οί βουλόμενοι νά μεταβώσιν εις Λαυσάνην 
(Lausanne) ένταΰθα Εξέρχονται καί άναβαίνουσιν 
είς τήν πόλιν διά σιδηροδρόμου, απέχει δέ έντεϋθεν 

τοϋ μιλίου. ΊΙ πόλις αυτή ούσα ή πρωτεύουσα 
τής καντόνης Vaux εχει πληθυσμόν περί τά; 27 χιλ. 
καί κεϊται έπί τών κλιτύων βουνοϋ τή; άλύσεω; 
τών Ίουρασίων είναι δέ άρχαιοτάτη καί έκαλεϊτο 
ύπδ τών Ρωααίων Lausonnium. Ό μητροπολιτι- 
κδ; αύτής ναός έκτίσθη τδ Ετος 1235. Εις τά; 12 
55 ήμεθα απέναντι τής Nevey, έπειτα είς Clareni 
χαί έπί τέλους είς Vernex-MontreUX, ένθα χαί 
ε'ξήλθομεν, τδ δέ ατμόπλοιου Εξηχολούθησε τδν δρό
μον του πρδς Chilion καί Bouveret. Τδ μέρος 
τοΰτο τής λίμνης είναι τδ ωραιότατου, διότι περι- 
κυκλοϋται ύπδ υψηλοτάτων δρέων, βουνών καί γη
λόφων, καί εί; τδν μυχόν αύτής Εκτείνεται μαχρά 
καί πολύδενδρος κοιλάς, διά τή; δποίας καταβαίνει 
χαί εκβάλλει εϊς τήν λίμνην δ Ροδανός· άλλ’ένταϋ- 
θχ ούχί κρυσταλλώδης καί καθαρός, άλλά πηλώδη; 
χαί τεθολωμένος. ΊΙ λίμνη χρησιμεύει εις αύτδν ώς 
λουτρδν παλιγγενεσίας, διότι εισρέει εί; αύτήν έρ- 
ρυπωμένος καί Εκρέει εξ αύτής διαυγής καί καθαρός.

Τδ ξενοδοχείου είς 3 κατελύσαμεν (Ηύίοΐ- Mon
ney) είναι παρά τήν λίμνην τδ οικοδόμημα είναι 
υψηλόν, ώραΐον καί εύάερον, οί κοιτώνες καθαροί 
καί ή περιποίησις άξια συστάσεως· τροφήν λαμβά- 
νομεν-τρίς τής ήμέρας, άριστον εις τάς 8· πρόγευ
μα είς τάς 12 30 καί γεΰμα είς τάς 6 μ.μ. Κα
φές μέ γάλα ή τέϊον ή σοκολάτα, ψωμί, βούτυρον 
καί μέλι είναι ό,τι λαμβάνομεν τδ πρόγευμα· δύο 
πινάκια κρέατος, Εν γλύκισμα, τυρί καί βούτυρον 
είναι ό,τι δίδουσιν ήμ~ν τδ ά’ριστον τήν δέ εσπέ
ραν έχομεν μεγάλην ποικιλίαν φαγητών, ύπέρ τά 
δκτώ πινάκια· άρχόμεθα Εκ τοϋ ζωμοϋ καί τελευ- 
τώμεν είς τά δπωρικά. Καί τίνομίζετε πληρόνομεν 
δΓόλα ταϋτα ; ’Οχτώ φράγκα τήν ήμέραν έκαστο;· 
τοιαύτην εύθηνίαν μόνον έν'Ελβετία δύναται τι; ν’ 
άπαντήοη. Ευρίσκει τις βεβαίως καίει; άλλα; Επι
κράτεια; εύθηνά μέρη, άλλά ταϋτα συνήθως είναι 
ρυπαρά καί χατωτε’ρας τάξεως. Έχομεν δέ χαί
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συναστροφήν ποικίλην καϊ εύάρεστον. Προς τά δε
ξιά μου χάθηται πολωνδς νεανίας μέ υψηλήν άνα 
τροφήν χα': παιδείαν κα': ή συναστροφή αυτοΰ μοι 
παρέχει τέρψιν- πρδς τά αριστερά μου Ι'ερμανί; τι; 
κυρία, προσωτέρω ίρλανδό; τις συνταγματάρχης, 
εύγενής μέν κα': καλός, άλλά καθ’ ύπερβολήν λά
λος· απέναντι μου έχω δυο Ρωσσίδας, μητέρα καϊ 
κόρην, άλλ’ έχουσι τά πτερά κάτω, διότι τά έκ 
τοϋ πολέμου νέα δέν παρέχουσιν αύταΐς ένθουσια- 
σμόν. Είναι καϊ άλλοι κατωτέρω καϊ μεταξύ αυτών 
βικνόν τι καϊ Ιδιότροπον γραί'διον, ήτις φοβουμένη 
ώς φαίνεται μή τήν έπάρη ό άνεμος, δέν θέλει νά 
έχωσιτά παράθυρα ανοικτά, καϊ άς καίηται ό κό 
σμος έκ τοΰ καύσωνος. Ό έγχώριος οίνος είναι 
καλός καϊ εύβηνός, άλλ’έννοεΐται 6τι δέν συμπερι- 
λαμβάνεται εις τά 8 φρ. διότι δ ξενοδόχος είμπορεΐ 
τότε νά χάση ταύγά καϊ τά καλάθια.

Τδ πολίχνιον Montreux κεϊται εις τήν υπώρειαν 
τοΰ ορούς Ίαμάν, ύψους 2,000 ποδών έν μέσω αμ
πελώνων καϊ κήπων, παρά δέ τήν αποβάθραν μα
κρά σειρά ύψικόμων αίγείρων καϊ δύο άλλοι στί - 
χοι μικρών πλατάνων καθιστώσι τήν είσοδον λίαν 
επαγωγόν. Τήν πρώτην ήμέραν τής έλεύσεως ή
μών είς Montreux, μετ’όλΐγην άνάπαυσιν, έποιή- 
σαμεν εκδρομήν τινα πρδς τά άνω τοΰ βουνοΰ Gu- 
l)ly ύψους -1,200 ποδών.Ή δδδς ήτο μέν λιθόστρω
τος άλλά καθ’ ύπερβολήν ανωφερής- δ φίλος μου 

συχνά πυκνά μέ έκύτταζε κα'. περιέμενε νά τώ εί- 
πω δτι έκουράσθην, άλλ*  έγώ ποΰ κατεδεχόμην νά 
εκβάλω τοιαύτην λέξιν έκ τοΰ στόματός μου· τουτ' 
αύτδ, ώς φαίνεται, έπασχε καϊ εκείνος, καϊ ώς έκ 
τουτου σάν παλλικάρια άνέβημεν μέχρι τοΰ χωρίου 
Chernex. Έντεΰθα ευρομεν κάθισμά τι και άνε- 
παύθημεν’όλίγον συνεχώς άπομάσσοντε; τδν άφθό- 
νως καταρρέοντα ιδρώτα. Μετά έν τέταρτον έγώ 
έδειξα διάθεσιν νά χωρήσωμεν προσωτέρω, άλλ’ δ 
φίλος μου άμέσως διαμαρτυρήθη καϊ μοϊ έδωκε νά 
καταλάβω δτι ούδέ έν βήμα έσκόπει νά προχωρή- 
σνγπεριωρίσθημεν λοιπδν εϊςτδ νά βλεπωμεν καϊ νά 
θαυμάζωμεν τό-μεγαλεΐον τής φυσεως καϊ τδ φι
λόπονου τών κατοίκων. Τδ κύριον έργον τοΰ τόπου 
είναι ή αμπελουργία, καϊ ώς έκ τούτου βλέπει τις 
πλήθος αμπέλων πανταχοΰ· μεταξύ τών οικιών, 
μεταξύ τών ξενοδοχείων καϊ εργαστηρίων, εις άνω- 
φερείας δυσβάτους καϊ εις χαράδρας δυσπρόσιτους· 
δ'λα δέ τά κλήματα στηρίζονται έπϊ χαράκων καϊ 
ουτω τά βλέπει περισσότερον δ ήλιος καϊ δέν σή- 
πονται αί σταφυλαϊ έπϊ τοΰ χώματος, ώς πολλάκις 
συμβαίνει παρ’ήμΐν έν Ανατολή· παρετήρησα δέ 
καϊ πλήθος εργατριών, αί’τινες έκοπτον τά έξέχοντα 
βλαστάρια, και τοΰτο διά νά τρέπωνται οί χυμοϊ 
εις τήν σταφυλήν απορεί δέ τι; βλέπων πώς 

δύνανται νά έργάζωνται εις τόσον δύσβατα μέρη.
Τήν άλλην ήμέραν έποιήσαμεν άλλην έκδρομήν 

καϊ τήν μετά τήν αυριον άλλην καϊ πολλάς άλλας 
εις πλεΐστα δσα αξιοθέατα μέρη· πρδ τριών δμως 
ήμερών δ καλός μου φίλο; άνεχώρησεν απερχόμενος 
εις Ελλάδα, καϊ τώρα είμαι μόνος.

Προχθές έπεσκέφθην τδν πύργον τοΰ Chillon ό'σ- 
τις είναι αρχαιότατο; καϊ ένοΰ.ται μέ τήν ξηράν 
διά μικρά; γεφύρας- είναι δέ έπϊ μικρά; νήσου πα
ρά τήν λίμνην. 'Ο μέγας τής ’Αγγλίας ποιητής 
Βύρων άπηθανάτισεν αύτδν διά τοΰ ποιήματος αύ
τοΰ «ό δεσμώτης τοΰ Chillon»· καϊ ώς έχ τού.του 
δέν ύπάρχει Άγγλος δ έρχόμενος εις τάμέρη ταΰτα 
καϊ μή έπισκεπτόμενος αύτόν. Αντιγράφω έκ τοΰ 
δοηγοΰ μου τδ Εξής τεμάχιον έκ τοΰ προμνησθέν - 
τος ποιήματος.

Chillon ! thy prison is a holy place 
And thy sad floor an altar for it was trod 
Until Ids very steps have left a trace
Worn, as if the cold pavement were a sod 
By Bontrard-May none those marks efface 
For they appeal from tyranny to God.

Ό Βονιβάρο υπήρξε τδ θΰμα τοΰ οουκδς τής 
Σαβοΐας οστις εΐχεν αύτδν δεσμών έπϊ έξ έτη έντδς 
τούτου τοΰ πύργου, καϊ μέχρι τής σήμερον φαίνον
ται τά ϊ/νη τών ποδών αύτοΰ έπϊ τοΰ λιθοστρώτου 
πέριξ τοΰ στύλου, είς δν ήτο δεδεμένος· συνέβη δέ 
τοΰτο κατά τδ έτος 1530.

Χθές έποίησα καϊ ετέραν έκδρομήν, ήτις ήτο 
μακρά μέν, άλλ’ ώραιοτάτη- άλλά τί κρίμα δτι 
δέν ειχον κανένα φίλον συνοδοιπόρον νά συνθαυμάση 
μετ’ έμοΰ τδ μεγαλείου καϊ τήν ύπερβάλλουσαν 
καλλονήν τής φύσεως. Ήγέρθην λίαν πρωί καϊ 
άφοΰ προεγευμάτισα έξήλθον τοΰ ξενοδοχείου καϊ έ- 
τράπήν άγουσαν είς Glion.Καϊ τί έστι Glion /Εχε
τε όλίγην υπομονήν καϊ θά σας είπω. Ή δδδς είναι 
μέναμαξιτός, άλλ’ όρθια ίσχυρώς καϊ εύθύ; έκ προοι
μίων αισθάνονται τά γόνατα ο'έους αγώνας εχουσι 
νά έκτελέσωσιν ότε ήμην έν τίρ μέσω τής όδοΰ, 
ίδρώς άφθονος ήρχισε νά βρέχη τδ πρόσωπόν μου, 
άλλ’έγώ έξηκολούθουν τδν δρόμον μου, καϊ ένώ 
προαίβαινον παρετήρησα πρδς τά αριστερά μου 
άτρταπδν, ήτις ήγεν έντδς πυκνοτάτου δάσους· 
χωρϊς νά σκεφθώ πολύ, εΐσέδυν εις αυτήν καί 
προεχώρουν πρδς τά άνω. Ούτε Κιρκάσιοι ούτε 
βασιβοζούκοι ύπάρχουσιν έδώ διά να ,φοβηθή τις,άνα- 
πνέων τήν δροσερών αύραν τοΰ δάσους. Καϊ είναι 
μέν άληθές δτι ποΰ καί που τά κλαδία τών κρα
νιών καϊ τών λεπτοκαρυών μέ ήνώχλουν τύπτον- 
τά με εϊς τήν κεφαλήν και όπου ήθελον, ή δέ βα
τός αύθαδώ; πως ήθελε νά μέ χρατήστ], καϊ πολ - 

λάκις μετά κόπου άπηλλασσόμην αύτής· άλλά 
ταΰτα πάντα παρεΐχόν μοι εύχαρίστησιν μάλλον ή 
δυσαρέσκειαν. Έφθασα είς τδ τέλος τή; ατραπού 
καϊ ευρέθηνέντω μέσω θελξικάρδιου θέσεω; χώρο; 
μικρός μ’έν άλλά κατεσκιασμένος υπδ παντοειδών 
καϊ ύψηλοτάτων δένδρων, τών δποίων τάς κορυφάς 
ήδη αί ακτίνες τοΰ ήλιου ήρχισαν νά καταυγάζωσι · 
πέτραι ήλίβατοι έξέχουσαι έκ τών κρημνών έφαίνον- 
το ώς κρεμάμεναι· ή δέ χλόη ήτο χαταπράσινος. 
Είς τδν μυχδν τοΰ χώρου τούτου ήτο θρανίου κα
τασκευής άγροτικής, καϊ έπ’αύτοΰ έκάθησα 
άπομάσσων τδν ίδρώτά μου. ΊΙδύ ήτο τδ ψι- 
θύρισμα τών δένδρων· ύψόθεν δέ έκ τής πέτρας 
κατελείβετο άγλαδν ύδωρ, τδ δποΐον λεκάνη λιθίνη 
έδέχετο είς τού; κόλπους αύτής- έξ αύτής δέ ύπερ- 
χεόμενον άπετέλει μικρά ρυάκια, απερ διακλαδιζό- 
μενα έξηφανίζοντο έντδς τοΰ δάσους. Ποΰ είναι ό 
Θεόκριτος νά μάς γράψν| κανέν είδύλλιον I

Έντϊ δάφναι τηνεϊ, έντϊ ραδιναϊ κυπάρισσοι, 
έντϊ μελά; κισσός, έντϊ άμπελος ή γλυκυκαρπο; 
έντϊ ψυχρόν ύδωρ, τό μοι ά πολύδενδρος Αίτνα 
λευκά; έκ χιόνος, ποτδν άμβρόσιον προΐητι.

“Επιον ολίγον έκ τοΰ άμβροσίου ποτοΰ, έννοεϊ- 
ται έπϊ τδ κυνικώτερον διά τών χειρών μου, έκά- 
πνισα έν άνέσει έν σιγάρον καϊ μετά μικράν άνά- 
παυσιν άπεχαιρέτισα τδ θελξικάρδιου τοΰτο άλσος- 
μετ’ ολίγον χρόνον ήμην έπϊ τοΰ οροπεδίου Γλιών. 
Ό πρωινός περίπατος καϊ δ καθαρός, ό έκ τών ό
ρέων άήρ, μοϊ ήνοιξαν ο’ρεξιν καϊ ώς έκ τούτου με- 
τέβην είς τδ ξενοδοχείου. 'Ολίγη τροφή ήρκεσε 
πρδς θεραπείαν τή; πείνης καϊ έπειτα εκάθησα είς 
τδν κήπον τοΰ ξενοδοχείου καπυίζωυ καϊ ρεμβάζωυ. 
Καϊ τί άλλο νά κάμη τις; Έσκεπτόμην δέ μετ’όλί- 
γον νά καταβώ δπίσω είς Montreux- άλλ’ αίφνης 
ειδον Άγγλον τινά, τδν δποΐον πρό τινων ήμερών 
έγνώρισα έν τώ ξενοδοχείο» Έρχεσαι,μοϊ είπε, νά 
κάμωμεν τδν γύρου τής φάοαγγος; Έπειδή δέ μέ 
έβεβαίωσεν ό'τι ή δδδ; είναι κατάσχω;, καίπερ κε 
κμηκώς άπεδέχθην τήν πρότασίντου καϊ συνεξήλ- 
θομεν τοΰ ξενοδοχείου, άνέβημεν Εκατοντάδα τινά 
βημάτων πρδ; τά άνω ό'που έβλέπομ.εν τά; κορυφάς 
τών όρέων δεχόμενα; τά; τών βουνών έπειτα 
τραπέντε; πρό; τά άριστερά εϊσέδυμεν εις δασώδη 
τινά ατραπόν,κάτωθεν τής όποιας έξετείνετοβαθεϊα 
φάραγξ πλήρη; λευκών καϊ αϊγείρων, εί; τινα δέ μέ
ρη έβλεπε' τιςκαϊ χλοερού; λειμώνα; καϊ μικρά; ά- 
γέλα; ζώων. Μετά τρία τέταρτα τής ώρα; έφθάσα- 
μεν εΐ; τδν μυχόν τής φάραγγος, όπου ήτο δρόμος 
σκοτεινό; καϊ έξ αποτόμου χαράδρα; έπιπτεν εί; τό 
βάθος μετά ρόχθου καϊ άφρίζον τό ύδωρ οπερ άπο
τελεΐ τδ ποτάμιον Montri UX καϊ ρέει δεά μέσης

τής όμωνύμου πολίχνης. Έκαθήσαμεν έπϊ τοΰ 
κορμοΰ δένδρου έρριμένου παρά τό ύδωρ.

Πολλα'ι δ’ άμμιν ίίπερθε χατα κράτος οονέοντο 
Αίγειροι πτελέα: τε· τό δ’έγγύθεν ιερόν ύδωρ 
Νυμφάν έξ άντροιο κατειβόμενον χελάρυσδε

Άλλ’ άρκοΰσιν αί περιγραφαί· μετ’δλίγον χατέ- 
βην εί; MoiltreUX, έκοιμ.ήθην γλυκύν ύπνον δ’λην 
τήν νύκτα καϊ ήγέρθην σήμερον τό πρωΐ ζωηρός 
καϊ παρεσκευασμένος όπως ζαλίσω υμάς μέ τήν 
απεραντολογίαν μου.. . Μ.

ΒΥΡΩΝΟΣ
II ΜΙΣΟΣ.

*Η
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ. 

ΑιΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.
I.

ΊΙ μάχη εΐχεν ήδη λήξει · δέν έφαίνοντο πλέον 
έν τή σκοτία διαλάμπουσαι αί άστραπαϊ έκεϊναι 
αί άποστίλβουσαι, καθ’ήν στιγμήν έκ τοΰ κανο
νιού αναχωρεί πτερυγοφόρος δ θάνατο;· οί θειώσεις 
άτμοϊ άνυψωθέντες ειχον καταλίπει τήν γήν, 
μόνον χραίνοντε; τδν ουρανόν· δ ήχήεις τών κα
νονιοβολισμών μηκυθμδς, πρδς ους ή ηχώ έξ υπα
μοιβή; άνταπεκρίνεντο μετά τρομερά; εύρυθμίας, 
είχε παύσει, μελαγχολικώ; σιγώσα; τά; κοιλάδα; 
άφεί;. Τή; πάλης τό πέρας εΐχεν έπελθεε, ή δέ 
τύχη είχε διακρίνει τού; ήττηθέντας· οί άντάρ- 
ται κατεστράφησαν, διεσκορπίσθησαν ή συνελή- 
φθησαν αιχμάλωτοι, καϊ οί τελευταίοι έπωφθαλ- 
μίων πιθανώ; τών νεκρών τήν τύχην. Λίαν ευά
ριθμοι, όλίγιστοι εϊχον διεκφύγει, πανταχοΰ όμως 

τή; νν,οου καταδιωκόμενο: ήν άντ'ι τής πατρίδος 
εΤχον προτιμήσαντες· ούδέν ύπελείπετο αύτοΐς έπϊ 
τής γής άσυλον, άφ’ής εϊχον άρνηθή τήν γεννή- 
σασαν αύτούς χώραν. ΙΙεριπλανωμενοι ως άγρια 
θηρία, ώς αύτά έζήτουν καταφυγήν έν τή έρήμο», 
καθάπερ τέκνον είς τόν μητρικόν καταφεΰγον 
κόλπον· μάτην όμως οί1 τε λύκοι καϊ οί λέοντες 
βεύγουσιν είς τού; φωλεού; των, καϊ έτι μάλλον 
ό άνθρωπο; μάτην έλπίζει νά διαφύγη τόν άν
θρωπον.

II.
Σκόπελός τι; προεκτείνεται παρά τήν παρα - 

λίαν, ευκαιρώ θυέλης ύπό τών κυμάτων λουό- 
μένος, ών άψηφεϊ τήν μανίαν· μάιην τό κΰμα, ως 
ό πρώτος κατά τήν έφοδον είσπηδών πολεμιστής, 
έπϊ τή; γιγαντώδου; αύτοΰ κορυφή; έπιβαίνε:·
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αΐφνηδίως, κρημνιζόμενος, έπαναπίπτει έπί τής 
σαλευομένης πληθύος, τής όπισθεν αύτοΰ ύπδ τήν 
σημαίαν τών άνε'μων μαχομένης. Άλλ’ήδη γα- 
ληνιώσα διατελεΐ ή θάλασσα, ύπδ δέ τήν σκέπην 
τοΰ βράχου τα ασθενή τοΰ ήττηθέντος στίφους 
άπεσύρθησαν συντρίμματα· έξηντλημένοι ύπδ αι
μορραγίας, φλέγόμενοι ύπδ δίψης, κρατοΰσι πάν
τοτε τα όπλα καί διατηροΰσί τι τής ύπερηφανίας 
και εΰτολμίας των, ώς άνθρωποι εΐθισμένοι νά 
σχέπτωνται περί των περιπετειών της τύχης και 
νά παλαίωσι κατά τής δυστυχίας άντι νά έκπλήτ- 
τωνται· είχον προϊδεϊ τήν ενεστώταν τύχην των, 
χαί εάν τόλμημά τι έν έπιγνώσει τοΰ αποτελέ
σματος αύτοΰ έπεχείρησαν, ούδέν ήττον άμυδρά 
τις ειχεν ύποτείνει αύτοϊς έλπίς, ότι καίτοι δέν 
Οά συνεχωρεϊτο ή αποστασία των, Οά έλησμονεϊτο 
δ’μως. ή θά παρημελεϊτο ή καταδίωξίς των. Άλλά 
και άν κατεδίωκον αύτούς. τδ μεμακροσμένον αύ
τών κρησφύγετο·/ θά διελάνθανεν ίσως τάς έρευνας 
tv μέσω τής πληθυος τώνέπί τοΰ ευρέως ωκεανού 
διεσπαρμένων νήσων. Τά φαντασιοκοπήματα ταΰ
τα είχον άποκρύψει αύτοϊς ο,τι ήδη κα'ι έβλεπον 
και σκληρώς ήσθάνοντο, τήν έκδικήτριαν δηλονότι 
δύναμιν τών τής πατρίδος των νόμων. Ή χλοερά 
νήσος των, ό παρα'δεισος ουτος, δν διαπράξαντες 
έγκλημα έχέρδαναν. δέν ήδύνατο πλέον νά προ- 
στατεύση τάς άρετάς ή τάς κακίας των. Παν δ1,τι 
ειχον ίσως άγαθοΰ αισθήματος, έν τώ βάθει τών 
καρδιών των είχε συνθλιβή και μόνη τών παρα
πτωμάτων αύτών ή συνείδησις έπεπόλαζε. Προ- 
γεγραμμένοι μέχρι κα'ι αύτής τής δευτέρας πατρί 
δος των, ούδαμοΰ πλέον νά προσφύγωσιν ήδύναν- 
το· μάτην ο κόσμος άνοικτδς πρδ αύτών έφαίνετο· 
κεκλεισμέναι ύπήρχον αί διέξοδοι πασαι· οί νέοι 
σύμμαχοί των συμπολεμήσαντες είχον ύπέρ αύτών 
χύσει τδ αϊμα των· άλλά τί ήδύνατο τδ ρόπαλον 
καί ή λόγχη, κα'ι ΊΙρακλέους βραχίων άν μετεχει- 
ρίζετο ταΰτα, κατά τής Οειώδους έκείνης μαγγα
νείας, κατά τοΰ μαγικοΰ κεραυνοΰ, τοΰ πλήττον- 
τος τδν πολεμιστήν πριν ή ουνηθή ούτος νά ποιή- 
σητα: χρήσιν τής ισχύος του, κα'ι οστις οΐονεί 
λοιμώδη, μάστιξ λυμαίνεται συγχρόνως και τούς 
ανδρείους κα'ι τήν άνθρωπίνην άνδρίαν; Αύτο'ι ου- 
τοι, καίπερ άνίσου ουσης τής πάλης, είχον διαπρά- 
ξει παν ό,τι ν’άποπειραθή τις δύναται κατά τής 
αριθμητικής ύπεροχής· άλλ-ένω μεταξύ θανάτου 
καί δουλείας ή Εκλογή φυσική πως φαίνεται, ή 
Ελλάς έν τούτοις περ'ι μιδς μόνης μάχης τής έν 
Θερμοπύλαις, ηδυνήθη νά καυχηθή μέχρι τής 
ήμε'ρας ταύτης, καθ’ ήν χαλκεύσασα εις σπάθην 
τών άλύσων της τδ μέταλλον, φαίνεται τολμώσα 
ν'άποθάντ], όπως νέαν άναλάδν] ζωήν.

III.
Ύπδ τοΰ βράχου τούτου τήν σκέπην κατέφυ- 

γον οί ευάριθμοι ήττηθέντες, όμοιοι πρδς τά έσχα
τα λείψανα άγέλης δορκάδων οί οφθαλμοί αύτών 

πυρετώδεις ήσαν κα'ι φλεγμαίνοντες, ή δέ στάσις 
καταβεβλημένη, καί όμως έπ'ι τών δασών έφαί
νοντο άκόμη τά αιματηρά τοΰ διώκτου ίχνη· μι
κρόν ρυάκιον άπδ τοΰ ύψους έν είδει κατερχόμενον 
καταρράκτου, άμυδράν μόλις διανοϊγον αύλακα 
πρδς τήν θάλασσαν διευθύνετο- τά κρυστάλλινα 
ύδατά του άπδ πέτρου εις πέτρον άναπηδώντα μέ 
τάς άκτϊνας έπαιζον τοΰ ήλίου, κχίτοι δέ πρδς τδν 
πικρδν καί άγριον έγειτνίαζον ωκεανόν, τδ διειδές, 
γλυκύ κα’ι δροσερόν, ώς ή άθωότης, νάμα του, 
καίπερ ήττον αύτής έκτεθειμένον, έν άργυρα άπέ- 
στιλβε λάμψει ύπεράνω τής άβύσσου, ώς φαίνε
ται διαλάμπον έν αποτόμου βράχου κορυφή τοΰ 
δειλοΰ αιγάγρου τδ όμμα, κάτωθεν δέ κα'ι μακράν 
έν άπόπτω γιγάντια, ώς αί “Αλπεις, τοΰ ωκεανού 
τά κύματα, τάς κυανόχρους κορυφές των δψουν 
Εναλλάξ κα'ι έταπείνουν. Οί δυστυχείς πρδς τήν 
διαυγή έκείνην ώρμησαν πηγήν. Πάντα τά αι
σθήματα των συνεστάλησαν πρδ τοΰ έξέχοντος 
έκείνου τής φυσικής δίψης αισθήματος, όπως άρ- 
τίως είχον συγκαλυφθή ύπδ τής προεχούσης τής 
έκδικήσεως δίψης. Έπιον ώς άνθρωποι τήν έσχά- 
την πίνοντες πόσιν κα'ι άφήρεσαν τά όπλα των, 
όπως λουσθώσιν έν τώ εύεργετικώ Εκείνω νάματι, 
δροσίσωσι τδν άπεξηραμένον φάρυγγα κα'ι πλύνωσι 
τάς αίμασσούσας πληγάς των, αί’τινες άντί Επι
δέσμων, δι’άλύσων ίσως θά έπεδέοντο. Τότε σβε
σθείσης τής δίψηςτων,έστρεψαν περί εαυτούς οδυ
νηρά βλέμματα, οΐονεί έξιστάμενοι δ’τι ζώντες καί 
ελεύθεροι διετέλουν· άλλά παν τδ περί αύτούς ήν 
έν σιωπή. “Έκαστος άνεζήτησε τδ του γείτονος 
βλέμμα, ώς ει άπήτει λόγους, ούς ήρνοΰντο τά 
χείλη νά προφέρωσιν, επειδή μετά τών Ελπίδων 
καί αί φωναί των έφαίνοντο συναποσβεσθεϊσαι.

Μή σκέπτεσαι παν ό,τι όλοι οί άνθρωποι δέν εί
ναι πρέπον νά μάθουν, μή λέγε παν ί,τι όλοι δέν 
πρέτει ν’άκούσωσι καί μή πράττε παν ό,τι όλοι 
δέν πρέπει νά ϊδωσι.

Τρία πράγματα χαρακτηρίζουσι τδν σοφόν- τδ 
σιωπάν όταν όμιλώσι τρελλοί, τδ σκέπτεσθαι όταν 
οί άλλοι πιστεύωσιν απλώς καί τδ ένεργεϊν, όταν 
οί οκνηροί χάνωνται εις ονειροπολήματα.

(Εστία).
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