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Ούδείς, πιστεύω, Αγνοεί τδν Γεωγραφικόν πίνακα τής ’Ηπείρου, τής μέ* 
ypi τοϋ ’Άψου περιοριζομένης, τδν μεθ1 ιστορικής προεισαγωγής δημοσιευ- 
θέντα ύπδ τοϋ κυρίου Δέ Γουβερνάτη’, άνδρδς έπιστήμονος μέν, άλλ’έν- 
ταυτω καί πολίτικου, διαμείναντος έν Ίωαννίνοις, ώς Προξένου τής ’Ιτα
λίας, νΰν δέ προαχθέντος είς Σμύρνην. Τδ έ'ργον τοΰτο ώς γεωγραφικές 
μέν πίναξ, είνε δ Ακριβέστατος πάντων δσους γνωρίζω· άλλ’ επειδή όμως 
κατά την εθνογραφικήν διαίρεσιν, δ συγγραφεύς περιεπεσεν είς Ανακρίβειας 
τινάς και μάλιστα τής Χαονίας, ήν έχρωμάτισε διά τοΰ χρώματος του δη- 

λοϋντος δτι ούδόλως επέδρασεν επ' αύτής δ Ελληνισμός, τούτου κυρίως 
ενεκα Αναγκάζομαι νά έπιχειρησω την Ανασκευήν αύτοϋ, διηγούμενος 
ύμϊν πανθ’δσα είδον και άντελήφθην ίδίοις δμμασι έν τή είρημένγ χώρ<γ, 
έπί εικοσιν έ'τη μετερχόμενος έν αύτή τδν ίατρόν. Ή διήγησίς μου άρχε- 
ται άπδ της εποχής της Ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδος καί καταλήγει μέ
χρι σήμερον. Ούδεμίαν δέ άλλην άξίωσιν έν τή διηγήσει μου ταύτγ έ'χω 

ή την τοϋ άπλοϋ εργάτου της επιστήμης, δστις νομίζει δτι φέρει ύλην, 
περί ής άλλοις δέδοται νά κρίνωσιν, Αν εινε άξία δπως κατεργασθίί, καί 
χρησιμεύσγ είς τδ μέγα οικοδόμημα τής Ιστορικής έπιστήμης. Αέγων ’Ή
πειρον καί ’Αλβανίαν έννοώ εκείνην την χώραν, ή'τις άρχεται άπδ τοϋ 
Άμβρακικοΰ κόλπου, λήγει είς τήν εί'σοδον τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου είς τάς 
έκβολάς τοϋ ’Άψου, έ'χουσα όρια άνατολικώς μέν τδ Ίόνιον πέλαγος, βο- 
ρείως δέ τήν Πίνδον, ή'τις χωρίζει αυτήν άποτόμως άπδ τής Θεσσαλίας, 
τής Μακεδονίας καί τής άνω ’Αλβανίας. Συμπεριλαμβάνω δέ ταύτην τήν

* Άνεγνώσθη Ιν τω Συλλόγω τή 11 Φεβρουάριου.
1 De Gubernatis, Carta d’Epiro 1879.
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κάτω ’Αλβανίαν μετά τ·ης ’Ηπείρου, καί άποσπώ αυτήν άπδ τ·ης άνω ’Αλ
βανία;, τά; οποίας δυο Αλβανία; χωρίζει πρακτικώς καί φυσικώς δ Άψος, 
διότι δ ελληνισμός μέχρι τούτου τοΰ ορίου εΐσεχώρησε καί βασιλεύει.

Καί πρώτον μέν θέλω έπιστήση την προσοχήν σας, έπ'ι τών τριών δια

φόρων φυλών, τών κατοικουσών την ρηθεϊσαν χώραν, αϊτινε; είνε η ΈΛ- 
Ληπχή, λαλοΰσα την ελληνικήν, ή ,Α.16απκήΊ λαλοΰσα την άλβκνικήν, 
και ή τών KovzaoSM^ar, λαλοΰσα την λατινικήν γλώσσαν, διεφθαρμέ- 
νην, και άναμεμιγμένην. Τάς τρεις ταύτας φυλάς θά εξετάσω συγκρίνων 
αύτάς μεταξύ των, πρώτον μέν ύπδ άνθρωπολογικήν έ'ποψιν, ητις είνε η 
βασις σήμερον πάσης μελέτης, πρδς άληθη διάκρισιν τών φυλών, και άρι- 
στον μέτρον, ώ; πρδς την έπίδρασιν, ήν έξασκεΐ δ πολιτισμ.δς ύπδ την γε
νικήν αύτοϋ έ'ποψιν λαμβανόμενος, έπ'ι τής άναπτύξεω; και βελτιώσεω; 
τοϋ άνθρωπίνου γένους, έπειτα δέ θά εξετάσω τάς ρηθείσας τρεις φυλάς, 
ύπδ την έ'ποψιν την ιστορικήν, γλώσσης, εθίμων, ηθών, καί τελευταΐον ύπδ 
την έ'ποψιν τής έπιδράσεως τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου έπί τών άλλων δύο 
φυλών, ά; ένωφθάλμισε και έξηλλή/ισε τόσον, ώστε ή Κουτσοβλαχική 
καί ή ’Αλβανική, κατ’ έμήν γνώριην, ύπερέχει της 'Ελληνικής φυλής, εί; 
την στοργήν πρδς τδν 'Ελληνισμόν. ’Εν παρόδφ δέ παρατηρώ ύμΐν, δτι θά 
άκούσητε παρ’ έμοΰ, διηγούμενου τά της Ηπείρου, πολλά ονόματα αλβα
νικά, π. χ. Τραμπάδοβα, η περίφημος βρύσις της λίμνης τών Ίωαννίνων, 
ήτι; δηλοϊ σλαβιστί: καλόν νερόν, έ'τι Μέτσοβον, Τσέλοβα, Κότσοβα, όλα 

τά τοιαΰτα είς οβα. λήγοντα σχεδόν είνε Σλαβικά. ’Αλλά τοΰτο μη σας 
έκπληξή, διότι, ώς γνωστόν, οί Σλάβοι είσέβαλον είς την ’Ήπειρον, καί 

παρεμειναν τέσσαρας ώς έ'γγιστα αιώνας άπορροφηθέντε; εντελώς ύπδ τοϋ 
Ελληνισμού, και ώ; μοι έ'λεγεν δ εύπαίδευτος καί νοήμων κ. Π. Άρα- 
βαντινός, ο γράψας την Χρονογραφίαν τή;’Ηπείρου, περί τούτων τών Σλα
βικών δνομάτων, «οί Σλάβοι μόνον τά περιττώματά των μας άφησαν».

Οί Κουτσόβλαχοι κατοικοϋσιν έπί της Πίνδου είς τά; κορυφά; ιδίως αύ
τής, καθώς καί οί Ζαγορίσιοι, οΐτινες δμως λαλοϋσι την Ελληνικήν. Πώς 
οί Κουτσόβλαχοι εύρέθησαν έκεΐ, περικυκλωμένοι πανταχόθεν είς τούς πρό- 
ποδας της Πίνδου ύπδ 'Ελληνικού πληθυσμού ; Τά κέντρα είς ά κατοικοΰ- 
σιν οί Κουτσόβλαχοι, ιδίως τό Μέτσοβον καί άκολούθως τό Συρράκον καί 
οί Καλαρρύτες, καί τελευταΐον τά Πράμαντα, είνε αί μόναι στενωποί δίο
δοι, δι’ ών συγκοινωνεί η ’Ήπειρος μετά της Θεσσαλίας, η εύκολωτάτη μά

λιστα καί κοινοτάτη είνε ή διά τοΰ καλουμένου Ζυγοΰ παρά τδ Μέτσο
βον. Τά μέρη ταΰτα, ώ; γνωρίζετε, εινε έξ μήνας τοΰ έ'τους χιονοσκεπή, 
καί έκ τή; άφθονου χιόνο; η συγκοινωνία αδύνατος, καί η τοΰ ταχυδρο
μείου έ'τι, άν μη προσέλθωσιν άρωγοί οί εντόπιοι. Λάβετε δέ ύπ’ ό'ψιν, δτι η 
εύφοοωτάτη Θεσσαλία ήτο καί είνε η προχειροτάτη καί μάλλον συμφέρουσα 
πηγή της τροφή; τη; Ηπείρου, ώς έκ τών άφθονων δημητριακών καρπών
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Ου; παράγει, ένθυμηθητε δέ δτι κατά τούς παρελθόντα; αιώνας άτμδς δέν 
υπήρχε, δτι η θάλασσα δέν ήτο τόσον έλευθέρα ώς σήμερον, καί ένεκα τή; 

άμαθίας της ναυτικές .τέχνης, καί ένεκα τής πειρατείας ητις κατεμά- 
στίζε την έμπορικην ναυτιλίαν, καί θά πεισθήτε ποίαν στρατηγικήν ά- 
ξίαν είχον αί στενωποί αύται δίοδοι εις τούς κατά καιρού; διαφόρου; κα- 
τακτητά; τής ’Ηπείρου, οΐτινες είχον άμεσον καί ζωτικόν συμφέρον, δπω; 
η συγκοινωνία αυτή μετά τη; Θεσσαλίας ύφίσταται έλευθέρα.

Πρδ; στιγμήν δ; άφήσωμεν τά;· στρατηγικά; ταύτας διόδους, καί οίς 
ίδωμεν, ποιοι είνε αυτοί οί Κουτσόβλαχοι, οί κατοικοΰντέ; τά ρηθέντα 
μέρη, πώς δμιλοΰσι την λατινικήν γλώσσαν, πώς έξέλεξαν τοιοΰτον χώρον, 
ποία τά έύεογετήματα τά έκ τοιούτου χώρου, πώς καί διατί διαφέρουσι 
άνθρωπολογικώς τών λοιπών δύο άλλων φυλών ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας* 
Γελοΐον φαίνεται μοι, ΐνα μή τι άλλο εί'πω, καί τδ νά συζητήσω καν δτι 

' οί Κουτσόβλαχοι είνε άπΟικοί έκ Δακίας δηλ. Ρουμουνίας. ’Ισχυρίζομαι δέ 
τούτο, λαμβάνων ύπ’δψιν πρώτον την ίς-ορίαν αύτών τών Ρουμούνων, ητις 
άρχομένη άπδ τί}; άρχή; τού παρόντος αίώνος, καί οπισθοχωρούσα πρδ; 
τούς παρελθόντα; αιώνας, δέν δεικνύει ·έν αυτί; ού'τε πνευματικήν ζωήν 
τοιαύτην, ούτε λόγους ουσιώδεις περί ύπάρξεως τοΰ ατόμου, οΐτινες νά 
μα; συγχωρήσωσι νά παραδεχθώμεν, δτι Δ8κες έν σώματι έξεκίνησαν διά 
τοϋ Δουνάβεως, διηλθον την Βουλγαρίαν, την Ροδόπην, καί διεσπάρησαν 
εΐ; την Μακεδονίαν έπί τοΰ Όλύμπου καί μέχρι τών κορυφών τής Πίνδου, 
δπως σήμερον τούς βλέπομεν, έγκαταλείποντε; πατρίους γαίας γονίμους, 
ύπέρνικώντδς τόσας δυσκολίας, την άπόστασιν, την άντίσταΟιν τών λαών 
δι’ ών διήρχοντο, ούδέν άφησαντες ί'χνος Της διαβάσεώς των, καί τέλος 
την ανδρείαν καί τόλμην ήν ώφειλον νά έ'χωσιν, όπως διώξωίιν άλλου; 
λαού; καί άποκατασταθώσιν αυτοί.

’Ιδού, τολμών, ποίαν γνώμην έκφέρω περί τού τί είνε αυτοί οί Κουτσό- 
βλαχοι. Μελετώντε; την 'Ρωμαϊκήν ιστορίαν, καί άναμιμνησκόμενοι· πό- 
σαι χιλιάδες Ρωμαίων στρατιωτών καί άλλων διηλθον διά τής ’Ηπείρου, 
κατευθυνόμενοι είς Θεσσαλίαν, καί πάλιν έπανακάμπτοντες οΐ'καδε, ιδίως 
έπί Πομπηίου, πόσοι Ρωμαίοι άδιακόπω; προσήοχοντο πάσης τάξεως, δπω; 
έρωτώσι τδ περίφημον Μαντεΐον της Δωδώνη'ς, ούτινο; εύτυχώς σήμερον 
γνωρίζωμεν τ^ν θέσιν, δτι δέ μεταγενέστερον οί Ρωμαίοι έκτισαν τήν Νι- 

κόπολιν, ητις καί έχρησίμευεν ώς χειμερινόν Χαταφύγιον τών Ρωμαίων 
προκρίτων, καί ητις κατφκηθη ύπδ πολλών Ρωμαίων, οΰς οί Αύτοκράτο- 
ρες τότε ήνάγκασαν έκόντα; άκοντας νά έγκατασταθώσι, θέλομεν πεισθη 
οτι πολλοί Ρωμαίοι κατώκουν την ’Ήπειρον. Έπηλθεν η πτώσι; τη; κυ
ριάρχου Ρώμης, ένθυμεΐσθε ποίας καί πόσα; είσβολάς ύπέστη ή ’Ήπειρός, 

( άΐτινες κατερήμωνον αύτήν καί τάς πόλεις, όγδοήκοντα κατεστράφησαν
> έπί έν έ'τος, ιδίως η καταστροφή της Νικοπόλεως· πιθανώτατκ λοιπόν οί
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Ρωμαίοι ουτοι Ήπειρώται είτε έκ παραδόσεως, είτε τί) εύφυ’ία τινδς η 
πολλών αυτών,κατενόησαν την ς-ρατηγικηυ Αξίαν των διόδων της Πίνδου, 
καί Απεφάσισαν ν’ άποκατασταθώσιν έκεΐ, μετά τίίς λογικής πιθανότητος, 
δτι οΐ καταζτηταί και εισβολείς, εχοντες Απόλυτον Ανάγκην, δπως αί 
δίοδοι αυται τίς Πίνδου αφίνωνται αύτοΐς έλεύθεραι, ηθελον συνθηκολογη 
πρδς αυτούς τούς Ρωμαίους, δπως οί μέν καταζτηταί σέβωνται την ζωήν, 
την περιουσίαν τών Ρωμαίων, οί δέ Ρωμαίοι μη ένοχλώσιν αυτούς, μάλι- 
ς-α δέ νά τούς βοηθώσι,δπως έ'χωσιν Ασφαλέ και έλευθέραν την διάβκσιν τών 
διόδων τίς Πίνδου. "Οτι τοιοΰτόν τι συνέβη, μέ παρακινεί προς τοΐς άλ- 
λοις νά το πιστεύσω, και το Ακόλουθον ιστορικόν γεγονός· η συνθηκολό

γησή, Ούτως είπεΐν, τών ’Οθωμανών κατακτητών μετά τών Μετσοβιτών, 
συνθηκολόγησις, στηριζομένη έπι έγγραφων καί βεζυρικών διαταγών, και 
ητις ύφίστατο Ακμαία μέχρι τοϋ'1854, δτε τδ Μέτσοβον έθεωρηθη δτι 
έλαβεν ένεργδν μέρος είς την ανταρσίαν. Ιδού είς τί συνίστανται τά προ
νόμια, άτινα η ύψηλη Πύλη παρεχώρησεν άμα κατακτησασα την Ή
πειρον και την Θεσαλίαν : είς αύτοδιοίκησιν διοικητικήν καί δικαστικήν, 
αύτοδιοίκησιν θρησκευτικήν, ήτοι, νά έξαρτώνται κατ’ευθείαν έκτου Πα- 

τριάρχου' Κωνσταντινουπόλεως} και τοΰτο μετά πολλής εύφυΐας, όπως 
Απαλλαγώσι καί της τυχούσης αυθαιρεσίας τών περικυκλουσών το Μέτσο
βον Μητροπόλεων $ Επισκοπών, καί συνάμα ίνα αί απαιτήσεις των παρά 
τγ5 ύψηλίί. Πύλγ εύκολώτερον διεκπεραιώνται' καί σήμερον δέ έ'τι είς Πρω- 
τοσύγγελος είνε δ θρησκευτικός αρχηγός έν Μετσόβφ· καί τέλος δπερ τδ 
ούσιωδεστατον τών προνομίων, οίος δήποτε ’Οθωμανός η πλείονες τύχη νά 
διανυκτερεύσωσιν έν Μετσόβφ, ύποχρεουνται νά πληρώνωσιν παν δ,τι ήθε

λε τοΐς Αναγκαίοι, άναχωροϋντες δέ οί ’Οθωμανοί νά τινάζωσι καί τά πέ
ταλα τοϋ ίππου των, όπως μηδέ χώμα δωρεάν λάβωσιν έκ Μετσόβου.

’Ιδού, τίνες είνε οί Κουτσόβλαχοι, καί διατί εξέλεξαν αυτό τό’μέρος 

δπως κατοικησωσι, μέρος δπου ύπάρχουσι πεδιάδες ί) λιβάδια έκτετα- 
μένα καί τερπνότατα,δπου ρέει άφθοναν ύδωρ καί διαυγές,δπου δύνανται νά 
θρέψωσιν άνέτως δσα καί παντός είδους ποίμνια κατά τδ θέρος, νά έ'χωσι 
ξυλείαν άφθονου πρδς κατασκευήν οικιών καί θέρμανσιν,.αϊτινες είνε αί 
πρώται άνάγκαι τοΰ βίου, τδν δέ χειμώνα νά καταβαίνωσιν άπδ τών όρέων 
μέ τά ποίμνιά των, οί άποροι συν γυναιξί καί τέκνοις, είς τάς πεδιάδας της 
Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, οπού παρά τών κατακτητών εύρισκον πάσαν 
υπερασπισιν καί προστασίαν, καί διά ταύτης τές ένιαυσίου μεταναστεύ- 
σεως, διερχομενοι τδ θέρος έπί τών κορυφών της Πίνδου, άπηλλάσσοντο 
τών ελωδών πυρετών, οίτινες καταμαστίζουσι πλεΐστα δσα μέρη της ’Η
πείρου κατά τδ θέρος.

Πείθεται δέ τις έ'τι μάλλον είς δσα ειπον, παρατηοών δτι καί οί έπι 
τοϋ Όλύμπου καί Γρεββενών κάτοικοι είνε Κουτσόβλαχοι, οίτινες κατέ-
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λαβον τάς διόδους τάς μεταξύ ’Ηπείρου καί Μακεδονίας, καί μεταξύ Μα
κεδονίας καί Θεσσαλίας, περί τών οποίων δέν δύναμαι νά εί'πω τίποτε 
διότι δέν έπεσκέφθην αυτούς. Ταύτας τάς σκέψεις καί παρατηρήσεις μου 
εμμέσως πώς έπιβεβαιοΐ η συγκριτική εξέτασις άνθρωπολογικώς, τών Κου- 
τσοβλά/ων, πρδς τάς άλλας δύο φυλάς, έξαιρέσει έν μέρει τών Μουσουλ
μάνων ’Αλβανών, οίτινες έμειναν άθικτοι, διά τούς λόγους ούς θά Ανα
φέρω διηγούμενος, περί ’Αλβανών. Πράγματι, βλέπομεν τούς Κουτσοβλά- 
χους, νοημονεστέρους, ηθικωτέρους, έ'χοντας τδ βάδισμα παρρησιαστικόν, 
συναισθανομένους δτι είνε άνθρωποι, τολμηροτέρους, διότι δέν μετέσχον 
τών καταθλίψεων, τών πιέσεων, τών καταδιωγμών, ούς ύπέστησαν αί άλ- 
λαι δύο φυλαί, ώς οί ιστορικοί της Ελληνικής έπαναστάσεως παρετηρουν 
την υπεροχήν τών άρματωλών καί δρεινών μας πρδς τούς τών πεδιάδων 
τών διαφόρων, καί τελευταίου μάλλον σωματικώς Ανεπτυγμένους, ύγιε- 
στέρους, διότι είχαν άφθονα τά μέσα της τροφής, ιδίως τδ κρέας, δπερ ώς 
γνωρίζετε πολύ συντείνει είς τοΰτο, καί άπηλλαγμένους, ώς προείπομεν 
τών ελωδών πυρετών, καί της ελώδους καχεξίας, ητις μαστίζει Αενάως 
τάς άλλας δύο φυλάς. Πρδς τούτοις οί Κουτσόβλαχοι έ'μειναν άθικτοι .τών 
Αποτελεσμάτων τών εισβολών, ιδίως τών ’Οθωμανών κατακτητών, αί- 
τινες είσβολαί διά τ·ης έπιμιξίας, καί επομένως της διασταυρώσεως τών 
φυλών μεταδίδουσι κολλητικάς άσθενείας, αΐτινες καταντώσι κληρονομι
κά!, ώς ή σύφιλις, .ί)'τις ώς κληρονομικά είνε κοινή παρ’ "Ελλησι καί Άλ- 
βανοΐς, άγνωστος δέ καί Ανύπαρκτος παρά Κουτσοβλάχοις καί τοΐς "Ελ- 
λησι Ζαγορίοις. "Οπως μη έπανέλθω, διηγούμενος περί τών άλλων δύο φυ
λών, εγκαταλείπω πρδς στιγμήν την συνέχειαν της διηγησεώς μου, ίνα 
λεπτομερώς σάς εί'πω περί της κληρονομικές ταύτης συφίλιδος. ’Επί τό

που είνε γνωστή ύπδ τδ ό'νομα φραγγιούζη, δπερ νομίζω δτι είνε τδ male 
Francese,περισσότερον διεσπαρμένη είνε είς τάς πεδιάδας της Χαονίας, δηλ. 

τές επαρχίας Βερατίου καί Αύλώνος, μετριάζεται έν Θεσποωτίφ, καί Άμ- 
βρακίφ καί είς τά πέριξ Ίφαννίνων. Πιθανόν νά μη έ'τυχε νά ί'δω αύτην 
παρά Κουτσοβλάχοις καί Ζαγορίοις, άλλά καί αύτη η αμφιβολία α'ίρεται, 
διότι την αύτην γνώμην ειχον καί άλλοι έν Ίωαννίνοις διακεκριμένοι ια
τροί, μεθ’ών συνδιελέχθην, ιδίως οί κ.κ. Ποντικής, Κοντόπουλος,Σταυρίδης. 

Ή ασθένεια αυτή προσβάλλει νέους καί νέας άπδ 20 μέχρι 45 έτών ηλι
κίας, έμφανίζεται μέ τά δευτεροπαθή φαινόμενα τά συνηθη τέί συφίλι
δος, προσβάλλουσα ιδίως την ρίνα, τά παρίσθμια, καί άπαν τδ στόμα τό 
τε έμπρόσθιον πρδς τά χείλη, καί τδ οπίσθιον πρδς τδν φάρυγγα, μέ τά 
γνωστά έλκη τά κατατρώγοντα τούς ιστού,· θεραπεύεται δέ ύπδ τών 
εμπειρικών μέ τδ αντίδοτου της συφίλιδος τδυ υδράργυρου, καθαρόν, 
μετά τοΰ Διττοχλωρούχου ύδραργύρου, τά όποια κατασκευάζουσιν είς κα
ταπότια, άτινα ό πάσχων λαμβάνει έπί τεσσαράκοντα, ημέρας Ακριοώς,
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τρεφόμενος κατά τδ διάστημα τοϋτο άποκλειστικώς δι’ άρτου καί κρέατος |
τραγξίου, άλλά άνευ κόκκου μαγειρικού άλατος, όπεο φέρει τδν πάσχοντα I
είς την εσχατην αδυναμίαν, ώστε οσοι επιζησωσι μετά τήν άδυναμίαν 
θεραπεύονται, Επειδή η σχολή του Ρικορδ δεν παρεδεχετο πρωτοπαθή ί
συφίλιδα, άνευ προηγουμένου μολύσματος τών γεννητικών οργάνων, έξή- 
ταζον μετά λεπτομέρειας, καί όσης δυνατές ακρίβειας πολλούς πάσχον- 
τας, δπως πεισθώ μη τυχόν ή νόσος δέν ητο κληρονομική, άλλ’έξ άκα- 
θάρτων δμιλιών* καί δύναμαι περί τούτου μετά θάρρους νά είπω, δτι προ- 
σεβάλλοντο ύπδ νόσου νέαι παρθένοι, έγγαμοι άνδρες καί γυναίκες τη^ 

ρησαντες την κοίτην άμίκντον, νέοι άγαμοι οΐτινες, λόγου χάριν, μοί ώμο- 
λόγησαν δτι ύπέκυψαν είς τδν αυνανισμόν, άλλ’ ούδέποτε ώμίλησαν μετά 
γυναικος’ πιστεύω δε δτι πειθεσθε μετ’ έμοΰ, δτι έκαστος πήσ/ων, προ

ερχόμενος πρδς τδν ιατρόν, εν τφ ιδιφ συμ,φεροντι, την άλήθειαν μόνην 
έ'χει οδηγόν.

Και ετερα δε παρατηρησις δεικνυουσα έν μ,ερει, την καλλιτέραν άνά- 
πτυξιν, άνθρωπολογικώς, τών Κουτσοβλάχων άπέναντι τών δύο άλλων 

φυλών, είνε η παρ’ αύτοϊς σπάνις τής επιληψίας, ή'τοι τοϋ σεληνια

σμού, κοινοτεοας πολύ εις τας ριλλας δυο φυλάς. Τοϋτο δε αναφέρω διότι, 
ώς γνωρίζετε, αί πρόοδοι τής άνατομικής παθολογίας άπέδειξαν δτι η 
ρηθεΐσα ασθένεια εχει σπουδαίου παροςγοντα τδν κακόν σχηματισμόν καί 

την ανωμαλίαν του κρανίου, με τας σχεσεις του πρδς τά δστάτοΰ προσώπου, 
Βξεταζοντες τους Κουτσοβλαχους, αυστηρότερου άνθρωπολογικώς, συμ,φώ·- 

νως προς τα σημερινά επιστημονικά μέσα, καί γνώσεις, δεν παρατηροϋ- 
μεν ?ις αυτους τον Ελληνικόν τύπον, αλλά μ.αλλον τδν Σλαβικόν, είνε δο- 
λιχοκέφαλοι· καί ευκόλως έννοοΰμεν τοϋτο· διότι η Σλαβική εισβολή, ώς 

®ιπον, ητο πολυχρόνιος, οι Σλάβοι ήσαν χριστιανοί, επομένως η διασταύ- 
ρωσις τών φυλών, εύκολος, νόμ.ιμος. Αί σχέσεις τοΰ κρανίου των μετά τοϋ 
προσώπου των, κςεταμετρουμ,εναι διά'τών γωνιομ,ετρων, έζ ης καταμετρή- 

σεως προκυπτουσι διάφοροι γωνίαι, έκ της άμβλύτητος $ι οξύτητος τών 
οποίων, προσδιορίζεται ή πρόοδος τής φυλής έν τη σωματική αναπτύξει, 
καί τή διανοητική συνάμα, είνε μάλλον άμβλεϊαι έν γένει, ή τών άλλων 
δυο φυλών. Παρα Κουτσοβλάχοις δέν βλέπομεν βραχυκεφάλους, ένώ τοιού- 
τους θά ΐ'δωμεν παρά ταϊς άλλαις δύο φυλαΐς. Βεβαίως, κύριοι, η ακρίβεια 

$ έπιστημονικη ελλείπει,διότι έπρεπε καί άριθμητικώς νά σάς προσδιορίσω 

τας γωνίας, αλλ εγω έκεϊ ούτε γωνιόμετρα είχον, ούτε τήν άνεσιν ήτις 
άπαιτεΐται, δπως καλώς καί άκριβώς έφαρμοσθώσι.

Προσκληθείς κατά τδ έ'τος 1861 ύπδ της κοινότητος Μετσόβου, ώς 
ιατρός αυτής, gopov μόνον σχολεϊον Ελληνικόν άρρένων, θηλέων ούδέν’ 
πλην σπάνιων εξαιρέσεων, αί γυναίκες καί τά άρρενα μέχρι τοϋ δεκά- 

έτους της ηλικίας των ούδόλως έλάλουν τήν Ελληνικήν, πάντοτε
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άσθενοδντες είχον άπόλυτον άνάγκην διερμηνέως* οί άνδρες έλάλουν 
έλευθέρως τήν 'Ελληνικήν, διότι ήσαν είς άδιάκοπον έμπορικήν συγκοινω
νίαν μέ τά ’Ιωάννινα καί 'Γρίκκαλα. Κατά τδ αύτδ έ'τος 1861 ,ή άείμνης-ος 
'Ελένη Τοσίτσα ίδρυσεν έξ ’Αθηνών Παρθεναγωγεϊον είς Μετσοβον κατά 
πρότην φοράν, εξέλεξε δέ διδάσκαλον πολύ άνωτέραν διά τοιοΰτον άρ- 
χάριον σχολεϊον, τήν εύπαίδευτον κυρίαν Δελινάρδου, ήτις έξεπλήρωσε τδ 
καθήκον της μετά πολλοϋ ζήλου καί αύταπαρνήσεως* έξάγω δέ τοϋτο έκ 
τών έξετάσεων τοΰ έπιόντος έ'τους, καθ’ &ς αί μαθήτρια’. ηύδοκίμησαν καί 
εις τήν γλώσσαν καί είς τά εργόχειρα καταπληκτικώς, δ δέ γενικός διοι

κητής ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας Άκήφ-πασάς, παριστάμενος μετά τοΰ επι
τελείου του,έπεδοκίμασε τήν σύς-ασιν τοΰ Παρθεναγωγείου. Καί ένΣυοράκφ 
δέ τδ 1878, ίδρυσε Παρθεναγωγείου δ έκ Συρράκου καταγόμενος Σπυρίδων 
Τοπάλης, οστις φλέγόμενος ύπδ τοϋ πρδς τήν πατρίδα έρωτος, άπεφάσισε 
καί τήν άνέγερσιν καταλλήλου κτιρίου έπί τοΰ οικοπέδου τοϋ άειμνήστου 
Κωλέττου.’Εγκαταλείψας έ'κτοτε τδ Μετσοβον, άλλ’ έν Ήπείρφ διαμένων, 
πληροφορούμαι ότι Έλλην ιατρός δέν έ'χει τώρα πλέον άνάγκην διερμηνέως. 
Τά ήθη δέ καί τά έθιμά των, οί γάμοι, αί κηδεϊαι, αί πανηγύρεις είνε τά 
αυτά, ώς καί έν τή λοιπή Ήπείρφ.Ή μόνη διαφορά ήν παρετήρησα, είνε δτι 
τήν παραμονήν τών Χρις-ουγέννων, παϊδες περιέρχονται τάς οικίας φδοντες 

φσματα άναφερόμενα είς τήν εορτήν, δπερ δέν συμβαίνει είς τάς λοιπάς 
δύο φυλάς, καί τοϋτο άποδοτέον είς τήν πλήρη αυτονομίαν ήν είχον οί 
Κουτσόβλαχοι* προσέτι δέ τδ Πάσχα είς τδ «Χριστός Άνέστη» άπτον- 
ται μόνον τών χειρών, δέν έχουσι τδν άσπασμδν ώς οί άλλοι Ήπειρώται· 
*Άν μ’ έρωτήσετε ποια τά αισθήματα τά ζωτικά καί αί έλπίδες τών 

Κουτσοβλάχων τούτων, σας άπαντώ, ότι ούδέν άλλο έχω ή νά σάς παρα- 
ρακαλέσω νά ένθυμηθήτε τήν πολιτείαν τοΰ Κωλέττου, τήν Μοΰσαν τοϋ 
Ζαλοκώστα, τήν διαθήκην τοΰ Στουρνάρη, τάς πράξεις τοϋ Γεωργίου *Α- 
βέρωφ, ον εύτυχήσας νά γνωρίσω έκ’τοϋ σύνεγγυς, τολμώ νά έγγυηθώ καί 
περί? τοϋ μέλλοντος, καί τούτους ενθυμούμενοι, μέ δμοιον πήχυν, νά με- 
τοήσετε και τδν έλάχ ιστού Κουτσόβλαχον.

’Αλλά τί άρά γε συνέβη, άπδ τεσσαρακονταετίας ώς έγγιστα, καί οί 
Κουτσόβλαχοι ή'ρχισαν βαθμηδόν νά καταβαίνωσιν άπδ τών έρέων των, 
έγκαθιστάμενοι είς ’Ιωάννινα, ’Άρταν, Πρέβεζαν, Πάργαν, εμπορικά ελ
ληνικά κέντρα, καί τδν χειμώνα καί τδ θέρος, κατ’ άρχάς μέν άνευ οικο
γένειας, μ.ετέπειτα δέ οίκογενειακώς, ώστε τήν σήμερον ή Πρέβεζα μόνη 

έ'χει εκατόν πεντήκοντα ώς έγγιστα οικογένειας Κουτσοβλαχικάς, καί άλ- 
λας τόσας σχεδόν τά ’Ιωάννινα ; Διεδέχθησαν δέ οί Κουτσόβλαχοι, τούς 
"Ελληνας εμπόρους, καταστραφέντας αίκονομικώς, καί διαγωνίζονται πρδς 
τούς Εβραίους Ήπειρώτας έπιτυχώς, έν τή μόνη βιομηχανία έν Ήπείρφ:, 
τή κατασκευή τοϋ σάπωνος, έν Πρεβέζη καί Πάργγ, δπου άφθονου παρά-

I
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γεται ελαιον, αυτοί μόνοι οί Κουτσόβλαχοι διευθύνοντες άποκλειστικώς 
ταυτην την βιομηχανίαν. Είς την έρώτησιν ταύτην άποκρίνομαι δτι τδ αί
τιον δπερ παρεκίνησε τούς Κουτσοβλάχου;, νά γίνωνται πάλιν έξ ορεινών 
πεδινοί, είνε ίσα ίσα το αντίθετον εκείνου,δπερ ηνάγκασεν αυτούς πρδ αίώ- 

νων έκ των πεδιάδων νά ζαταφύγωσιν είς τά όρη· οφείλω δέ νά σάς διη- 
γηθώ τί συνέβη έν Ήπείρφ άπδ τεσσαρακονταετίας καί έντεΰθεν, δπως 
πεισθίίτε είς τον ισχυρισμόν μου τούτον.

Άγαθγ τύχγ τίίς ’Ηπείρου, προ της έζδόσεως τού 'Γανζιματίου έπί της 
βασιλείας τοϋ Σουλτάν Μετζίτ, δπερ καί τοΰτο συνέτεινε, διωρίζετο ύπδ 
τ^ς Βρεττανικ·ης Κυβερνησεως, ώς διάδοχος τοϋ κ. Μέγερ μέ τον τίτλον 
Προξένου έν Ήπείρφ και ’Αλβανία μέχρι Άψου, ο κ. Σίδνεϋ Σμίθ Σόνδερς, 

Sv εκ καθήκοντος δικαιοσύνης και ευγνωμοσύνης, έφείλει τις νά κρίνη έκ 

των αποτελεσμάτων ατινα επηνεγκον αί πράξεις του, αί ένέργειαί του, 
αί πεποιθήσεις του καί τά αισθήματα ύφ’ών έφλέγετο, προς στιγμήν δέν 
λέγω ύπέρ τοΰ 'Ελληνισμού, άλλά ύπέρ της βελτιώσεως τίίς δεινοπαθού- 

σης καί πασχούσης άνθρωπότητος. Ταΰτα περί, το έ'τος 1836. Έλθών είς 
’Ήπειρον ό Σόνδερς, καί έξετάσας εύσυνειδητως τ·ην διοικητικήν καί κοι

νωνικήν κατάστασιν τοΰ τόπου,‘ούδέν άλλο εύρεν η την βίαν, την αυθαι
ρεσίαν, τάς καταθλίψεις, τούς καταδιωγμούς καί παν δ,τι φανατισμός θρη

σκευτικός εξαγριωθείς εις τύ έπακρον, ηδύνατο νά προσφέρω, φανατισμός 
δστις εφθασεν είς τδ μη περαιτέρω ένεκα, τίς ναυμαχίας τοΰ Ναβαρίνου, 
της ανεξαρτησίας της 'Ελλάδος, καί ιδίως,διότι οί μάλλον παθόντεςέκ τοι- 
ούτων συμβεβηκότων έκ τών ’Οθωμανών, ί)σαν οί Μουσουλμάνοι ’Αλβανοί 

καί άλλοι Οθωμανοί Ηπειρώται, 'Ως δείγμα, της άκριβείας τών ύπ’έμοΰ 
μνημονευθέντων, σάς άναφέρω τδ γεγονδς τοΰ 1838 τοϋ Ιπποκόμου Γεωρ
γίου εν Ίωαννίνοις. Τοΰτον διατελοϋντα έν τγ ύπηρεσίφ τοϋ γενικοΰ Διοι- 
κητοΰ Μουσταφά πασά, οί άλλοι ύπηρέται ’Οθωμανοί τοΰ Πασά, κατ’ άρ
χάς παίζοντες καί ούχί σπουδάζοντες, άπεζάλουν άντί Γεωργίου,Χασάνην, 

ούτος τοΐς άπηντησε «μύ μουρταμεόετε» δηλ. «μη μέ βρωμίζετε άπο- 
καΛοΐντίχμε Χασάκητη έξερεθισθέντες οί ύπηρέται κατήγγειλαν τδν Γεώρ
γιον ένώπιον τοϋ ίεροδικαστηρίου, δτι Μουσουλμάνος ών, άρνεΐται την θρη
σκείαν του. Τοιαύτη καταγγελία, βεβαιουμένη ύπδ τριών μαρτύρων συμ- 
φωνως τφ Κορανίω, φέρει ποινήν τδν θάνατον. 'Ο Γεώργιος λοιπδν έφυλα- 

κίσθη, ύποστάς είς τά μπουϋ^ονμια έπί οκτώ μήνας τά πάνδεινα, δπως 
βιασθνί ν’ άσπασθγ τδν ’Ισλαμισμόν. ’Αλλά δ Γεώργιος μετά θάρρους καί 
περιφρονησεως άντέστη, καί τέλος μετά γενναιότητος καί τόλμης, προκα- 
λών τούς έχθρούς του, ύπέστη τδν τίίς άγχόνης θάνατον.’Εν τφ ίπποκόμφ 
Γεωργίω βλέπομεν πεποιθήσεις, αύταπάρνησιν, διότι ητο έγγαμος καί 

πατήρ, καί αισθήματα τοιαΰτα, δποϊα μόνον μεμορφωμένος,. εύπαίδευτος, 
καί καλώς άνατεθραμμένος άνθρωπος δύναται νά έχγ* δ Γεώργιος μη άρ-
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Κηθεις τδν Χριστόν, δέν άρνηθή την πατρίδα του, διότι ώς γνωρίζετε έν 
τ*η δουλείφ δ Ελληνισμός ώς σύμβολον, σημαίαν τίίς πατρίδος, είχε την 
Εκκλησίαν. Ή καταγγελία καί καταδίκη του, κατετρόμαξεν έτι μάλλον 
τούς χριστιανούς, δ θάνατός του δμως έ'δωκε θάρρος καί γενναιότητα’ διότι 
•η Εκκλησία τιμώσα τδν Γεώργιον, καί συνάμα δπως ένθαρρύνγ τούς λοιπούς 
Χριστιανούς, διέδωκε και έβεβαίου, δτι ούράνιον φώς καί έν τγ φυλακή, 
καί έν τγ άγχόνγ, έπεσκίαζε καί έπαρηγόρει τδν Γεώργιον, κηρύξασα αύ

τδν Νεομάρτυρα.
Σκεπτόμενος καί μελετών δ Σόνδερς περί τοΰ τί καί πώς ώφειλε νά 

ένεργησγ έν Ήπείρφ, εύρεν εύτυχώς, σύμβουλον καταλληλότατον, τδν 
έν τώ Προξενείφ ύπηρετοΰντα μέ τδν τίτλον καγκελλαρίου, Πρεβεζαΐον 
’Αθανάσιον Άθανασιάδην, δστις φυσικώς προδιατεθειμένος, έν τγ ’Αγγλική 
ύπηρεσίγ. ηύδοκίμησε, μαθών τί έστι καθήκον, τιμιότης έν τγ διαχειρίσει’ 
νοηαων πρδς τούτοις καί φιλόπατρις συνετός, μόνος του είργάζετο, πρδς 
διάδοσιν τών γραμμάτων, ιδρυσιν σχολείων, Παρθεναγωγείου, έν Πρεβέζγ 
καί εις τά πέριξ, καί διά τών ένεργειών του, έν Άθήναις, τγ συνδρομή τοϋ 
άεκΛνηστου Εύσταθίου Σίμου, έξεπαίδευσε πολλούς νέους καί νέας, αΐτινες 

έπειτα έχρησίμευσαν ώς διδάσκαλοι έν Πρεβέζγ, καί σήμερον έτι γέρων 
εξακολουθεί καταγινόμενος ύπέρ τών σχολείων. Ώς δέ πασιφανή απόδει
ξήν τίίς αύταπαρνησεώς του καί τοΰ πρδς την πατρίδα του έρωτος, φέρει- 
την πενίαν, έν ώ ηδύνατο εύκολώτατα, ώς θέλετε έκ τών κατωτέρω έν- 
νοηση, χαίρων πληρη εμπιστοσύνην παρά τφ Σόνδερς, ηδύνατο νά πλου- 

τησγ.
Άφοΰ λοιπδν ό Σόνδερς έπείσθη δτι άπέναντι τοιούτου φανατισμού 

συμβουλαί, διακοινώσεις έπίσημοι, άπειλαί, άπευθυνόμεναι πρδς τάς το- 
πικάς άρχάς, η σαν ού μόνον περιτταί καί γελοΐαι, άλλά μάλιστα καί τά 
εναντία τών προσδοκωμένων έφερον, άπεφάσισε νά μεταχειρισθγ δύο τινά, 

τά καταλληλότατα, καί τά δποϊα άγλαούς καρπούς άπέφερον’ πρώτον 
μέν ξυλοκοπών αύτδς δ ί'διος διά τοΰ μαστιγίου του, η διά τών κλητήρων 
τοΰ Προξενείου του, ανώτερους καί κατωτέρους ύπαλληλους, στρατιωτι
κούς καί πολιτικούς άνομοΰντας, καί εις τοΰτο ένεθαρρύνθη έκ της παρου
σίας τών ’Αγγλικών δυνάμεων έν Έπτανησφ μίαν ώραν άπεχούσγ, (άπαξ 

δέ πρδς άπειλην άπεβίβασεν είς Πρέβεζαν καί λόχον Αγγλικού στρατού, 
8ν έφερεν έκ Αευκάδος, διενυκτέρευσε δέ ό λόχος είς τδ Έλληνικδν σχο- 
λεΐον), δεύτερον δέ παύων τούς ύπαλληλους άνομ.οΰντας, ύποστηρ'.ζόμενος 
ύπδ τοϋ τότε έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ τίίς Μεγάλης Βρεττανίας 
Σίρ Στρκτφδρδ δέ Ρεδκληφ, ουτινος γνωστή εινε ύμϊν ή δύναμις παρά τφ 
Σουλτάνφ καί τί) ύψηλίΐ Πύλγ,. καί τοΰτο ίτο τδ εύπρεπέστατον καί 
ούσιωδέστατον φάρμακον, ούσιωδεστατον λέγω, διότι έν Τουρκίφ οπωςδιο- 

ρισθγ τις Γενικός Διοικητής, Υποδιοικητής, Κατης, άπγτεΐτο ό'χι μόνον 
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χρόνος πολύς, ζοπος χχι μόχθος, ζ)'/λ χχ'. γεννχίχ άφαίμοεξις χρηματική, 
ητις όμως εις τους φρονίμους ύπαλληλους άνταπεδίδετο πολύ άφθονωτέρα, 
εχ του δημοσίου ταμείου και των ιδιωτικών υποθέσεων* διότι πρδ τοΰ 
Χατιχουμαγιουμ τοϋ 1856 οί διοικηταί ήσαν κατά νόμον χχ\ πρόεδροί 
δικαστηρίων· ουτω δέ οί κατά καιρούς διοικηταί έν Ήπείρφ,εχτοτε προσε- 
πάθουν νά εύνοώνται ύπδ τοϋ Σόνδερς.

Προς χαρακτηρισμόν δε της εποχής εκείνης διηγούμαι ήδη τινά τών 
ύπδ τοϋ Σόνδερς πραχθέντων. "Εδρα τοϋ Προξενείου του -ητο ή Πρέβεζα, 

ενω ωφειλον να εινε τα ’Ιωάννινα, όπου ήτο και η Γενική Διοίκησις, είχε 
δέ ύποπροξενεϊον εις ’Ιωάννινα, καθώς είς "Αρταν, Αύλώνα, καί Σαγιάδα. 

Ο πρώτος Ελλην Πρόξενος εν Πρεβεζ-ρ ητο δ κ» Σοϋτσος, κάλλιστα γνω- 
ρίζων καί γραφών την Τουρκικήν γλώσσαν’ έκεΐ νεάνίς τις χριστιανη έβιά- 

σθη ν’ άσπασθή τον ’Ισλαμισμόν, δ Σοϋτσος προσεπάθει νά σώση αύτήν, 
τουτου δ’ενεκα εξηγριωθησαν οί ’Οθωμανοί καί δ διοικητής κατά τοΰ Σου·· 

τσου. Προνοών δ Σοϋ τσος, συνεννοήθη μετά τοΰ Σόνδερς,ότι θά μεταβγ παρά 
τζ> Διοικητή όπως απαίτηση νά τώ άποδοθη ή νεανις χριστιανη’ δ Σόν
δερς δχι μόνον ενεθαρρυνεν αυτόν, άλλά τον έβεβαίωσε προσέτι, δτι 

ήθελε προηγηθή αυτοΰ παρά τφ Διοικητή, όπως εί δυνατόν προληφθή 
πάν άπευκταΐον’ καί πραγμάτικώς προηγήθη δ Σόνδερς μετά τοΰ Άθα- 
νασιαδου. "Οτε δε μετ’ δλίγον δ Σοϋτσος είσήλθε παρά τή διοικήσει καί 
απητησε την νεάνιδα, ό διοικητής έσηκώθη νά κτυπήσγ τον Σοϋτσον, 
αλλα ο Σόνδερς μετά τοΰ Άθανασιάδου ύψωσαν αμέσως τάς ράβδους των 

όπως κτυπησωσι τον Διοικητήν’ δ Διοικητής κατεθορυβήθη, δ δέ Σόνδερς 
άνεφωνησεν : «'Οποίαν δήποτε προσβολήν κάμγς τοΰ Σούτσου, άντανακλδέ 
εις έμε,.» ούτως έ'ληξεν ή σκηνή· άλλά ή νεανις δέν άπεδόθη. Μετά ταΰτα 
δ Σοϋτσος μετεχειρισθη το άκόλουθον τέχνασμα. ’Έγραψε πλαστόν δ ίδιος 

βονγιονρδί ή διαταγήν δήθεν τοΰ Γεν. Διοικητοΰ, διατάττοντος τον έν 
Πρεοεζγι Διοικητήν ν' άποδώση τήν νεάνιδα είς τδν Σοϋτσον’ μεταβάς 

ο Σοϋτσος ένεχείρισε τήν διαταγήν, άλλ’δ Διοικητής δέν ύπήκουσε καί 
άπεπεμψε τον Σοϋτσον κοατήσας τήν διαταγήν.Ό Σοϋτσος ουτω πως εύρί- 
σκετο είς δεινήν θέσιν, ήν διώρθωσεν δ Σόνδερς, προσκαλέσας παρ’ αύτώ 

τον Διοικητήν είς έπίσκεψιν φιλοφρονήσεως' έκεΐ δ’ ένω συνδιελέγοντο, 
έ'φερεν δ Σόνδερς τήν ομιλίαν περί τής νεάνιδος, δ Διοικητής τώ διηγήθ-ρ 
τα τής έπιστολής, δ Σόνδερς άπήτησε νά ί'δ-ρ τήν έπιστολήν, ήρνήθή δ 
Διοικητής, δ Σόνδερς τφ είπε' «σέ έ'χω ύπο κράτησιν έν τφ Προξενείφ, 
μέχρις ού ί'δω τήν έπιστολήν», δ Διοικητής έ'ντρομος έ'δωκε τήν έπιστολήν, 

ήν έκράτησε δ Σόνδερς σώσας τον Σοϋτσον’ τέλος κρυφά παρέλαβε δ Σόν
δερς τήν νεάνιδα, ήν δ Άθανασιάδης διά τής Προξενικής λέμβου παρέ
δωσε είς τάς έν Βονίτσή Ελληνικές άρχάς.—Ό ιατρός Δημήτριος Βαρζέλης . 

§λθων είς Πρέβεζαν ένεφανίσθη μέ 'Ελληνικόν διαβκτήρ.ιον, δ Διοικητής 

τον θεωρεί ραγιά, άρνεΐταί ό Βαρζέλης, τότε δ Διοικητής διατάττει δπως 
διά παντδς μέσου τδν φυλακίσωσιν. Ήτο κύριοι σπαραξικάρδιον νά βλέπη 
τις τδν Βαρζέλην συρόμενον ύπδ χωροφυλάκων καί στρατιωτών χαμαί, 
αίματόφυρτον, ανηλεώς τυπτόμενου’ τρέχουσιν αμέσως πρδς τδν Σόνδερς 
διηγούμενοι τά καθέκαστα, έκεΐνος δέ παρευθύς σπεύδει μετά, τών κλη
τήρων του και προφθάνει τήν συνοδείαν, έπιπίπτει κατ’ αύτής, κτυπ<^ 
κατά πρόσωπον, δ?ξιφ, άριστερφ, παραλαμβάνει τδν Βαρζέλην, τδν οδη
γεί είς τδ Προξενεΐον καί τδν σώζει.—Ό ς-ρατιωτικδς διοικητής Πρεβέζης* 
συνταγματάρχης, μετά μεσημβρίαν αναπαυόμενος έκοιματο. Έπτανησιος 
βαρελοποιός ύπδ τήν οικίαν του είργάζετο, καί διά τοΰ κρότου έτάραξε 
τδν. ύπνον τοΰ συνταγματάρχου, δστις άγερώχως καταβάς τής οικίας του, 
έξυλοκόπησε τδν Επτανήσων.Ό Έπτανήσιος άναφέρεται πρδς τδν Σόνδερς, 

δστις μεταβαίνων παρά τφ συνταγματάρχη, καί σύναντήσας αύτδν καθ’ 
οδόν, έν πλήρει μεσημβρίγ. τδν έξυλοκόπησεν, ουτος δέ έξ έντροπής τήν άκό- 
λουθον ήμέραν έγκατέλειψε τήν Πρέβεζαν.—Κατής (ίεροδικαστής) δίκαιος 

και έντιμος έν Πρεβέζη Άλή έφέντης, άνθίστατο κατά τής Γεν. Διοικήσεως 
θελούσης νά έπιβάλη είς αύτδν νά έκδώσ·ρ άπόφασιν άδικον’τούτου ένεκα δ 

Γεν. Διοικητής Ίωαννίνων έζοργισθείς άπέστειλε σοβα^όες (εφίππους χωρο
φύλακας) δπως άπαγάγωσιν αύτδν είς ’Ιωάννινα. Μεταβάς ό Κατής ε-ίς τοϋ 
Σόνδερς παρεπονήθη διά τήν γενομένην αύτφ αδικίαν. Ό δέ Σόνδερς έκτι- 

μών τοΰ χρήστου τούτου Μουσουλμάνου τδ φιλοδίκαιου, άπεδίωξε τούς σο- 
ΰαρίΰες απράκτους είς ’Ιωάννινα, είπών πρδς τδν Κατήν «στάσου σύ έδώ 
καί κάνεις δέν σέ πειράζειβ. Ουτω δέ ό Κατής έ'μεινεν έν τή θεσει του. 
——Έπτανήσιοι δύο συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρφ ως λαθρέμποροι, καί παρά 
τάς συνθήκας έφυλακίσθησαν. Διοικητής τότε έν Πρεβέζη ήτο ο Χασάν 
πασάς, φιλάνθρωπος φύσ§ι, μεριμνών πάση δυνάμει περί τών Χριστιανών 
καί προστατεύων αύτούς *. Ό Σόνδερ δστις ήγάπα τδν Χασάν πασάν καί 
τδν υπεστήριζεν ώς διοικητήν,παρεπονήθη πρδς αύτδν διά τήν αύθαίρετον

1 *0 Χασάν πασάς έθυσιάσθη μάλιστα χάριν τών Χριστιανών Πρεβεζαίων. Οϋτοι ί* θρη

σκευτικών λόγων αβθαιρέτως έκρήμνισαν άρχόμενον κτίριον άνήκον τη Δυτική εκκλησία Πρε- 
6έζης, όπερ οί Χριστιανοί έθεώρουν ώς ιδιοκτησίαν της ’Ορθοδόξου έκκλησίας τοϋ άγιου Δη- 

μητρίου· διά τήν πράξίν των ταύτην, δ Γάλλος Πρόξενος, έν Ήπείρφ έπ'ι Αύτοκρατορίας,άπ^- 

τει την τιμωρίαν τών Πρεβεζαίων, ώς επαναστατών κατά τοϋ Σουλτάνου, και ό'χι ώς διαπρα- 

ξάντων αυθαιρεσίαν' δ Χασάν πασάς τότε ύπεστήριξεν ότι δέν ήτο διόλου έπανάστασις κατα 

τών καθεστώτων, και οδτω οί αρχηγοί τής τοιαύτης πράξεως, έτιμωρήθησαν έλαφρώς, ή δε 

Γαλλική Πρεσβεία έν Κωνςαντινομπόλει απήτησε τήν παϋσιν τοϋ καλοϋ τούτου Μουσουλμά
νου, όπερ κ,αί επέτυχε.Μόλις δέκατα δεκαετίαν ώς ϊγγιςα,έπανήλθε εις Πρέβεζαν τό 1878 ώς 

Νομάρχης, εποχήν τότε τρόμου έν Ήπείρω, και ιδίως έν Ήρεβέζη, ώς έκ τών έπαναστατεκών 

κινημάτων, προσενεγκών σπουδαίαν υπηρεσίαν και ε’ς τήν ύψηλήν Πύλην, καί ε’ς τους Χρι
στιανούς, διότι έπανέφερε τήν τάξιν καί τήν ησυχίαν. ’Αποθανών δέ κατά τδ αύτδ έτος 1878 

έν Πρεβέζη, έκηδεύθη ήχούντων πενθίμως τών κωδώνων όλων τών έκκλησιών ε’ις ένδειξιν 

αγάπης προς τόν νεκρόν, καί άκολούθούντων τήν κηδείαν του τών ίερε'ων και ολου τοϋ λαήί| 

τής Πρεβέζης’ τοιοϋτο γεγονός πρώτην φοράν συνέβη, καθ’όσον γνωρίζω.
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ταύτην πράξιν των ύπαλληλων του. Ό Χασάν πασάς θείων άφ’ ένδς μέν 
νά καθησυχάση τον Σόνδερς, άφ’ ετέρου δέ νά σώσγ τούς υπάλληλους του 
οΐτινες παρανόμως έφυλάκισαν τούς Έπτανησίους, είπε τφ Σόνδερς δτι οί 
φυλακίσαντες τούς Έπτανησίους δέν η σαν ύττοέ’λ’λγι'λοί του, άλλά τσίπα, 
τουτέστι|πνεύματα, δαίμονες, είς ούς ο Χασάν πασάς έπίστευεν ώς πιστό
τατος δπκδός τοϋ Ίσλαμισμοΰ. 'Ο Σόνδερς, έσιώπησε καί το παραδέχθη* 
έδραζε δέ την περίστασιν ταύτην, δπως διεξαγάγη ύπόθεσινάλλου Έπτά- 
νησίου, δστις παρεπονεΐτο, δτι Πρεβεζαϊός τις έχων οικίαν συνορεύουσαν 
μετά της οικίας του, αύθαιρέτως συμπεριέλαβε είς την ιδιοκτησίαν 
του διάδρομον, 8ν άπδ κοινού ειχον, βλάψας σπουδαίως την οικίαν του 
'Επτανησίου· επειδή δέ οί ξένοι δέν είχον τότε το δικαίωμα έν Τουρκία 

νά έχωσιν ιδιοκτησίας, δ Σόνδερς δέν ηδύνατο έπισημως καί κατ’ευθείαν 
νά ένεργησνΓ διδ συμβουλεύει τον Έπτανησιον νά παραλάβν) έκ τών 
έν Πρεβέζϊ) δρμούντων πλοίων ναύτας Έπτανησίους, έν καιρφ νυκτός, καί 
νά ρίψη τδν τοίχον τοϋ άντιδίκου, δπερ και έ'πραξεν δ Έπτανησιος. Όργι- 
σθείς δ Χασάν πασάς κατήγγειλε τφ Σόνδερς τούς Έπτανησίους, δ δέ 
Σόνδερς τώ άπεκρίθη δτι οί κρημνίσαντες τδν τοίχον δέν ησαν ναΰται, 
άλλά κα.Ιά τσίπα έκτελέσαντα δικαίαν άπόφασιν.

Ταΰτα πάντα δ Σόνδερς άνέφερε τακτικώς τφ έν Κωνςαντινουπόλει πρε
σβευτή, οςτς άπγτει έκάστοτε τήνπαϋσιν τοΰ παρανομησαντος ύπαλληλου. 
Ό Σόνδερς δμοίας οδηγίας έδιδε καί είς τούς ύπ’ αύτδν ύποπροξένους είς τάς 
άλλας πόλεις τ·ης ’Ηπείρου. Έν ΙΙάργη δέ δπου δέν ύπηιχε Προξενική άρχη, 
$σαν πλεϊστοι Πάργιοι, ο'ίτινες ώς έκ τοΰ ιστορικού συμ,βάντος, μεταναστεύ- 
σαντες είς Επτάνησον, έ'λαβον τδ δικαίωμα τ·ης Ίονικης ιθαγένειας· έπι- 
στρέψαντες δέ τινες είς Πάργαν, έπροστατεύοντο ύπδ τοΰ Σόνδερς, έ'χοντες 
πληρη αυτονομίαν τοιαύτην, ώστε η τοπική άρχη δι’ οίονδηποτε λόγον 
δημοσίας τάξεως και άσφαλείας, δέν ηδύνατο νά έπιβάλλγι χεϊρα έπ’αύτών, 
άλλά ώφειλε νά άναφέρηται τφ Σόνδερς, δστις έτιμώρει τούς παρανομοϋν- 
τας Παργίους· άλλά καί άν υπάλληλος Όθωμανδς παρενόμει, άπέστελλε 

τδν κλητηρά του δπως τιμωρηση αυτόν. Ουτω δ υγειονόμος Άλΐ) έφεντης 
εξύβρισε πλοίαρχον Έπτανησιον, δστις άνεφέρθη τφ Σόνδερς, ούτος δέ 
άπέστειλε τδν πιστόν του κλητηρα Όσμάν είς Πάργαν, δστις συλλαβών 

έκ της γενειάδος τοϋ ’Αλη,τδν έσυμβούλευσε νά είνε τοϋ λοιπού τακτι
κότερος, και ήρκέσθη μόνον νά τφ άφαιρέση ξίφος παλαιόν, άξίας, δπερ 
έκρέματο έν τη αιθούση τοϋ υγειονομείου,θρησκευτικόν θεωρούμενου ύπδ τοϋ 
έφέντη. Έγνώρισα μετέπειτα τδν Άλη, καί μ’έλεγεν, δτι δικαίως έτιμω- 
ρηθη ύπδ τοϋ Προφήτου διά χειρδς τόΰ Σόνδερς, διότι ητο οίνοπότης, καί 

πράγματικώς έκτοτε έπαυσε αυστηρότατα τοϋ νά πίνη οίνον καί πνευ
ματώδη ποτά. ’Οφειλέτης Μουσουλμάνος ιδίως μπέης, ίδ άγάς, ώς και 
χριστιανός Κοτσάμπασις πολύ σπανίως ύπεχρεοΰτο, δικαστικών νά άπο-
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τίση τάς δφειλάς του, τάς ύποχρεώσεις του, άς συνήψε διά συμβολαίου, 
συναλλαγμάτων, ύποθηκών, μάλιστα πρδς χριστιανόν. Διά τών δύο τούτων 
ηρωϊκών φαρμ,άκων τοϋ Σόνδερς, η τρομερά καί έλεεινη κατάστασις τ·ης 
’Ηπείρου, ην έν συντόμω σάς περιέγραψα, η'ρχισε βαθμηδόν νά βελτιοΰται, 
τδ έμπόριον νά άναλαμβάνη, τδ θάρρος καί η άνεσις τών χριστιανών νά 
έπέρχεται. Έξ Επτάνησου, ιδίως έκ Κέρκυρας, δπου ειχον καταφύγη οί 
πλεϊστοι Ήπειρώται καί Πάργιοι, πρδ εικοσαετίας, φεύγοντες την αυθαι
ρεσίαν καί την μάχαιραν τοϋ Άλ·η Πασά Τεπελέν, άποκτησαντες έκεϊ 
τδ δικαίωμα τ^ς Ίονικης ιθαγένειας, επομένως έ'χοντες την προστασίαν 
τών Βρεττανικών προξενικών αρχών, πληροφορηθέντες καί βεβαιωθέντες. 
την παντοδυναμίαν τοΰ Σόνδερς έν Ήπείρφ, τινές,έξ αύτών έπανηλθον, 

κατοικησαντες είς ’Ιωάννινα οί πλεϊστοι’ ή'ρχισαν έκτοτε αί έμπορικαί έπι- 
χειρησεις παντοίας φύσεως νά γίνονται η έπ’ δνόματι τών Ίονίων τούτων 
η είς διαταγήν, δπως έν άνάγκη μεταφερθη ό τίτλος έπ’ δνόματι Ίονίου. 
Ούτω λοιπόν έν πεοιπτώσει δυστροπίας, έκοΰσαι άκουσαι αί Όθωμανικαί 
άρχαί ύπεχρέωνον τδν οίονδηποτε δυστροποϋντα νά έκπληρώση πάσας 
τάς νομίμους αύτοϋ ύποχρεώσεις.

Τοιουτοτρόπως άπδ τοΰ 1840 ·η πόλις τών Ίωαννίνων κατέστη τδ κέν
τρου καί ή άποθηκη τοΰ εμπορίου, αί άπώτεραι έπαρχίαι, ·η εύφορωτάτη 
τοΰ Βερατίου, η της Θεσπρωτίας, ή, Πρεμετη, ή τών Τρικκάλων της Θεσ
σαλίας, παραλείπω τάς πλησιόχωρους, έπρομηθεύοντο έξ Ίωαννίνων πάντα 
τά λεγάμενα άποικιακά εί'δη, τά χειροτεχνήματα, καί πάντα τά έξ Ευ
ρώπης προερχόμενα' η καλή πίστις ητο μεγάλη, διηγωνίζοντο οί έν Ίωαν- 
νίνοις έμποροι, τίς τούς περισσοτέρους νά έχη πελάτας, καί άπαντες έδιδον 
είς αύτούς τά έμπορεύματα διά προθεσμίας, τά δέ ’Ιωάννινα έπρομηθεύοντο 
άπαντα τά ρηθέντα εί'δη έκ Κερκύρας, άτινα κατεΐχον οί έν αύτη Ήπει

ρώται άποκλειστικώς. ’Εκτός της άνθηράς καταστάσεως τοΰ έμπόρίου, διά 
τοϋ Τανζιματίου, άρχισαν κάπως νά τακτοποιοΰνται τά Τελωνεία, αί εισ

πράξεις τών άμεσων φόρων παρά ταΐς.διοικητικαΐς άρχαΐς, δικαστικά έγ
γραφα, άναφοραί, πάσαι δέ αύται αί ύπηρεσίαι τοϋ κράτους, έγράφοντο, 
καί τά βιβλία έκρατοΰντο Ελληνιστί’ επομένως χάρις τγ Ζωσιμαίιρ σχο- 

λγ, πολλοί χριστιανοί ύπάλληλοι, ένησχολόΰντο είς τοιαύτας-γραφικάς 
εργασίας, ευκόλως ποριζόμενοι τά τοΰ βίου. Ύπδ τοιούτους οιωνούς καί 
τοιαύτην προστασίαν ηδυνηθη δ Πάργιος κ. Π. Άραβαντινδς νά γράψνι την 
χρονογραφίαν τνίς Ηπείρου, ή'τις άρκούντως μάς έχρησίμευσε καί ωφέλησε 
απέναντι τών ’Αλβανικών αξιώσεων, καί διά τόΰτο άφιέρωσεν αύτην τώ 
Σόνδερς, καί είρησθώ πρδς τιμήν τοΰ Άραβαντινοΰ, δτι πένης, άλλά ευφυέ
στατος, διά μεγάλων κόπων καί μόχθων έξεπαιδεύθη σχεδόν μόνος του, 
αυτός εαυτόν διδάξας.

Ή εύημερία αυτή τών Ίωαννίνων ηύ'ξησε προσέτι έκ τγ!ς άναγεννησεως
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τής Ρουμουνίας, κατά τον Κριμάϊκδν πόλεμον, οτε τά λεγάμενα μονα
στηριακά κτήματα ύπερετίμ,ήθησαν, επομένως αί έξ αύτών εισπράξεις 

έπαισθητώς ύφώθησαν, μοναστηριακά κτήματα, άτινα Ήπειρώται έν Ρου- 
μουνίιρ ζήσαντές και άποκτήσαντες Αφιέρωσαν είς ύποστήριξιν τί; Έκ
κλησίας καί τών φιλανθρωπικών έργων της γενεθλίου πατρίδος των. Καί 
ναι μέν έκ τοϋ πλούτου τούτου, Αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, ηγούμενοι Μο- 
ναστηρίων, πρόκριτοι λαϊκοί, έσπατάλησαν, καί έσφετερίσθησαν έπί προ
σωπική ωφελείς, άλλά καί πολλά φιλανθρωπικά έργά έγένοντο.Ή κυριω- 
τάτη σπατάλη έγένετο προ; διορισμόν επισκόπων καί ηγουμένων’ ίυνεμορ- 

φώθη δέ είς τοΰτο η ’Εκκλησία πρδς τδ ’Οθωμανικόν έθιμον τοϋ νά πωλών- 
τκι τά υψηλά Αξιώματα χρηματικώ; αναλόγως τοϋ βαθμού.

Ή πρόσοδο; αύτη τών μοναστηριακών ήτο μεγάλη' όχι μόνον Ήπειρώ- 
ται, άλλά καί πλεϊστοι άλλοι "Ελληνες έκ διαφόρων έπαρχιών, Αφιέρωσαν 
την κτηματικήν των περιουσίαν έν Ρουμουνίγ καί Ρωσία, είς περίθαλψιν 
τί; έκκλησίας καί της πατρίδος, ούσης ύπδ δουλείαν' δ πλούτος ουτος, 
Αφιερωθεί; πρδς τοιοϋτον θειον καί ίερδν σκοπόν, έπέφερε ακριβώς τά έναν- 
τίζ τοϋ ποθουμένου, διότι τού;‘ίεράρχα; της ζύμης τοϋ Γρηγορίου Ε', τών 

συνοδικών τών απαγχονισθέ.ντων καί άποκεφαλισθένΐων έν Κωνσταντινου- 
πόλει, τών λαβόντων μέρος έν τώ ένδόξφ άγώνι, δστις έκλόνισε την ίσχύν 
καί την ’Οθωμανικήν δόξαν, διεδέχθησαν Αρχιερείς ώς έπί τδ πλεΐστον 
άνάγωγοι καί Αμαθείς, προτιμώμενοι ώς περισσότερα προσφέροντε; χρή- 
ματα, καί οίτινες διοριζόμενοι είς τάς διαφόρους έπαρχίας τίς ’Οθωμανι
κή; Αυτοκρατορίας, κατήντων πολλάκις χειρότεροι, τυραννικότεροι καί αυ
τών τών Τούρκων πασσάδων, Έν Ίωαννίνοις κατά τδ 1848, ητο άρχιε- 
ρεύ; έπώνυμον φέρων Κόκκινος, δστις κατεσπατάλα φανερά τά μοναστη
ριακά χρήματα, έχων παλλακίδα Αναφανδόν’ ουτος καταγγελθείς έν Κων- 
σταντινουπόλει, καί προσκληθείς έκεΐ, άνεχώρησε διά ξηράς είς Κωνσταν
τινούπολή' έποεπε δέ νά διέλθη καί άναβγ τδ μικρόν βουνδν πλησίον τών 
Ίωαννίνων καλούμενον Δρίσκον' έπί της κορυφής τοΰ Δρίσκου διά τελευ- 

ταίαν φοράν βλέπει δ Απερχόμενος τδ ώραϊον πανόραμα τήςπόλεως Ίωαν- 
νίνων μετά τίς λίμνης καί τών πεδιάδων αύτης, Οί δέ ’ίωαννϊται έκαμαν 
τραγούδι τοΰ άπελθόντος άρχιερέως : «Δεσπότης Αναστέναξεν απάν’άπδ 
τδν Δρίσκο», ύπαινιττόμενοι την παλλακίδα του. ’Άν λοιπδν τοιαΰτα συ- 
νέβαινον έν Ίωαννίνοις, φαντασθίτε τί έπραττον έν Βουλγαρία καί Θράκγ 
καί άλλαχοϋ, οπού "Ελληνες θεωρούμενοι την καταγωγήν οί αρχιερείς, 
τοιαύτην Απέχθειαν καί μίσος ανέπτυξαν κατά της Ελληνική; Έκκλη
σίας καί τοΰ Ελληνικού γένους, μίσος καί απέχθειαν, έξ ης άλλ.οι έπω- 
φεληθέντες, έφερον την διαίρεσιν της Έκκλησίας καί τδ σχίσμα μεταξύ 
λαών, οίτινες μέχρι τοΰ Κριμαϊκοϋ πολέμου είσέτι έκαυχώντο Ονομαζό
μενοι "Ελληνες, δεξιά καί Αριστερά τοΰ Δουνάβεως, πρδς παν δ,τι Έλλη- 
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νικδν Ατενίζοντες καί έξ αύτοΰ έλπίζοντες. Την Αδελφότητα ταύτην, τών 
ύπδ την Τουρκίαν λαών έθεμελίωσε καί συνέδεσε ίσχυρώς ή Αρετή, ή 

αύταπάρνησις, δ ηρωισμός τών πατέρων μας, έξ οδ η ηθική μας ύπεροχή; 
Ό Ρήγας Φεραΐος, πλούτισα; τδν νοΰν του έκ καθαρού καί Αμολύντου Έλ- 
ληνικοϋ θησαυροΰ τών προπατόρων μας, έμόχθει καί προσεκάλει είς τήν 
ελευθερίαν, όχι μόνον τούς 'Έλληνας, τούς Βουλγάρους, τούς Μολδοβλά- 
χους, τούς Σέρβους, τούς Μαυροβούνιου;, Αλλά καί αύτούς τούς Μουσουλ
μάνους. Οί άρματωλοί μας είς τά όρη, άπδ τής Πελοπόννησου καί μέχρι 
τοΰ Αίμου, περιώριζον τά κακά τίς δουλείας καί ένέπνεον τδν τρόμον είς 

τούς κατακτητάς, έπ' ώφελείφ πάντων τών λαών’ ή ηγεμονική καί εύ- 
παίδευτος γενεά έκείνη τών Φαναριωτών, καί ώς ηγεμόνες Μολδοβλαχίας, 
καί ώ;. σύμβουλοι καί διερμηνείς της "Οθωμανικής Αύτοκρατορίάς, Αδια
κρίτως πάντας τούς λαούς Ανεξαιρέτως έπροστάτευον καθ’ όσον ήδύναντο. 

Διεσπάσθη δέ έτι μάλλον ό Αδελφικός δεσμός ημών, μετά τών'άλλων 
λαών ούς έμνημόνευσα, διά της διαγωγής τοΰ βασιλείου μ.ας τω 1861, δτε 
τδ ηρωικόν Μαυροβούνιον καί ή Σερβία, πολεμοΰντα κατά τής ’Οθωμανι
κής Αύτοκρατορίας, έγκατελείφθησαν ύφ’ ημών μή συμμερισθέντων τδν 
αγώνά των, ένεκεν τής Ναυπλιακής έπαναστάσεως. 'Η έπι τά πρόσω βαί- 
νουσα αύτη κατάστασις τής Ηπείρου, έκλονίσθη έκ βάθρων, πρώτον έκ 
τίς έπαναστάσεως τοϋ 1854' τδ γεγονός τοΰτο θέλει μας ύποδείξη ότι 
δσα δ Σόνδερς έπραττε, δέν έπραττεν άποκλειστικώ; έκ τοΰ καθήκοντος 
δπερ είχεν ώς Πρόξενος ’Άγγλος, άλλ’ έξ Αγάπης καί έρωτος πρδς τδν 
Ελληνισμόν. Κατά τήν έπανάστασιν ταύτην, ή ’Αγγλία συμμαχοϋσα μετά 
τής Τουρκίας, είχεν Απόλυτον συμφέρον, δπως όσον τάχιστα κατασβεσθη 
ή πυρκαϊκ αυτή τής έπαναστάσεως έν Ήπείρφ, δπως Απαλλαττομένη ή 
Τουρκία τοΰ βάρους τούτου, άνετώτερον καί εύκολώτερον διεξαγάγη τδν 
κατά τής 'Ρωσίας πόλεμον. Είς τοΰτο δέ δέν ένεπιστευθη τά πρακτέα 
τω Σόνδερς, καλώς γινώσκουσα αύτόν, αλλά απέστειλε εκτάκτως είς 
’Ιωάννινα τδν έν Μοναστηρίω (Βιτωλίοις) πρόξενόν της κ. Αογκφόρθ, ώς 
σύμβουλον καί διευθυντήν τών πολιτικών καί στρατιωτικών ’Οθωμανικών 
Αρχών, ον λαβών τήν τιμήν νά γνωρίσω έν θεραπείοις Κωνσταντινουπό
λεως κατά τδν Αύγουστον τοΰ 1863, σας διηγούμαι δ,τι ούσιωδώς μόί 
διηγείτο' δτι δήλαδή γνήσιος ών φιλελεύθερος, βοηθήσας μάλιστα καθ’ 
δσον ήδύνατο, τού; Κιρκασίαυς είς τδν ύπέρ ανεξαρτησίας των Αγώνα κατά 
τών Ρώσων, παρά την θέλησίν του καί μετά λύπης έδέχθη τοιαύτην έντο- 
λήν, «αλλά τδ καθήκον, μοί έλεγεν, είνε ίερώτερον τών πεποιθήσεων μου 
τδ δέ παρελθόν τοΰ Σόνδερς δέν ήτο ασφαλές, δπως Αναλάβη τήν έντολήν,. 
ήν μοί ένεπιστεύθη ή Κυβέρνησές μου», μοί ανέφερε ότι τγ έπιμόνφ ένερ— 
γείγ του, καί απείλησα; τδν Αρχιστράτηγον Άβδί πασάν, έσωσε βεβαίας 

σφαγής τού; Μετσοβίτας. Έδέησε δέ, δπως έπιτύχγ τοΰτο, νά ένδώσγ είς 
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την λεηλασίαν του Μετσόβου,διότι ο Άβδί δέν είχε τακτικόν στρατόν,αλλά 
άτάκτους ’Αλβανούς. Πρδς τούτοις δέν είχε λόγους, όπως μοί έπαινέσγ,τήν 
άξίαν και νοημοσύνην τοϋ έν Ίωαννίνοις Προξένου της 'Ελλάδος κ. Ρωσ- 
σέτου, δστις «πιστός είς τδ καθηκόν του, ητο δ κύριος παράγων, και μο
χλός τής έν Ήπείρω έπαναστάσεως, χωρίς νά είνε δυνατόν ούτε εις εμέ, 
ούτε είς την τοπικήν άρχήν, νά τόν ένοχοποιήσωμεν ένεργοϋντα’ κατ’ άρ- 
χάς^συνεβούλευσα τόν διοικητήν, δπως τόν άποπέμψη, άλλά έσκεμμένως 
καί δικαίως μοί έ'λεγεν, ότι τώ ήτο αδύνατον νά πράξή τοιοϋτόν τι* 
άλλά τέλος βλέπων, δτι όπως επιτύχω τόν σκοπόν της αποστολής μ.ου, 

ήτο έκ τών ών ούκ άνευ ν’ άπομακρυνθή ό Ρωσσέτος, έπεβλήθην τω γε- 
νικφ διοιηκητή δπως τόν άποπέμψγ) ύπ’ευθύνην μου’ δ διοικητής μοίέζή- 
τησε τοϋτο έγγράφως, δπερ καί έ'πραξα.Άναγκασθείς τότε δ Ρωσσέτος νά 
άποδημήσγ, άπέστειλε πρός τδν γενικόν διοικητήν έ'γγραφον, έν εί'δη δια- 
μαρτυρήσεως, πολλής άξίας, σπουδαιότητος, καί αξιοπρεπές.» Καί ταϋτα 
μέν μοί έ'λεγεν δ κ. Αογκφόρθ. ’Αλλά δέν περιορίζομαι μόνον εις την μαρ
τυρίαν τοϋ εντίμου τούτου ’Άγγλου. Σύμπασα ή πόλις Ίωαννίνων έμαρ- 

τύρει μετ’ έ'πειτα την άξίαν τρϋ κ. Ρωσσέτου, καί δτι είργάσθη μετ’άφο- 
σιώσεως καί ζήλου, είς την έκπλήρωσιν τών καθηκόν του* έξετιμήθη δέ 
έ'τι περισσότερον, καθώς καί δ κ. Ματθιουδάκης, νΰν διευθυντής τής Ήπει- 
ροθεσσαλικής Τραπέζης, δστις δυστυχώς ολίγον καιρόν διέμεινε τό 1861 
είς Ιωάννινα, διότι οί διάδοχοι τών ρηθέντων Προξένων ιδίως άπδ τής με- 
ταπολιτεύσεως καί έντεϋθεν, διεκρίθησαν τινές μέν έπί αδρανείς, άλλοι έπί 
άναξιότητι, καί έτεροι έπί άργυρολογί^. Άλλά τούτους δίκαιον είνε νομίζω, 
νά κρίνωμεν έπιεικώς, διότι ώς άνθρωποι ειχον τδ έ'νστικτον, τής αύτο- 
συντηρησίας καί τοΰ περί ύπάρξεως άγώνος, καί διωρίζοντο Πρόξενοι πρδς 
ίκανοποίησιν παντοειδών συμφερόντων, έπ’ αύτών δέ έπεκρέμαντο άενάως 
αί παύσεις, αί μεταθέσεις, καί άλλα, ώστε δέν ήδύναντο μετά θάρρους καί 
άνέσεως ν’ άφοσιωθώσιν είς τδ καθηκόν των" ένώ οί πρώτοι, οί πρδ τής 
μεταπολιτεύσεως, έξελέγοντο ύπδ την έπίβλεψιν τοϋ άειμ-νήστου ’’Οθωνος, 
δστις σπουδαϊον μέρος έλάμβανε, καί άδιακόπως έμερίμνα, δπως ένθαρ- 
ρύνονται καί προάγονται. Όμιλών δέ περί ’Ηπείρου καί Ίωαννίνων, δέν 
δύναμαι σεβασμού καί ευγνωμοσύνης ένεκα νά μη προσθέσω, δτι ο βα
σιλεύς ’Όθων ύψηλόφρων, άξιοπρεπέστατος, περικυκλούμενος μάλιστα ύπδ 
δμοίας φύσεως πολιτικών άνδρών, πεπειραμένων, της μεγάλης γενεάς, 
έδιδε μεγίστην σημασίαν είς τούς άντιπροσώπους του, παρά ταΐς μή προ- 
σηρτημέναις είς τδ Κράτος του Έλληνικαϊς έπαρχίκις, καί άδιακόπως με
λετών καί σκεπτόμενος περί αύτών, μετά μεγάλης διορατικότητος προέ- 
βλεπε, δτι τάχιον ή βραδύτερον θά έπαρουσιάζετο ή εύ'σχημος ή κατάλ
ληλος στιγμή πρδς κατοχήν αύτών" διά τοϋτο, άπήτει άντί πάσης θυ
σίας τήν σύνταξιν τών στρατιωτικών ημών δυνάμεων, επιτυχών είς τοϋτο
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συμπράκΐορα καί συνεργδν τδν ένάρετον έκεϊνόν άνδρα δστις άξίως 
έφερε τδ δνομα υίοΰ τοϋ Μάρκου Βόΐσαρη, άλλά τούτον τδν στρατόν 
ημείς μετά ταΰτα, τυφλωθέντες έκτου φατριατισμοΰ καί τοϋ προσω
πικού συμφέροντος παρελύσαμεν εντελώς, καί έν τή κατάλληλοτάτή 
στιγμή τοΰ 1880, εύρέθημεν άσύντακτοι, καταφυγόντες είς ταπδινω- 
τικάς ικεσίας, άκαρπους, άσεβήσαντες ού'τω ένώπιον της τών πατέρων 
ήμών ιστορίας.

’Επανερχόμενος είς τήν σειράν της διηγήσεώς μου, έχω καί έτέράν άπό- 
δειςιν τών άγάθών διαθέσεων τοΰ Σόνδερς ύπέρ τοΰ Ελληνισμού τήν έξης* 
■μετά τήν λεηλασίαν τοϋ Μετσόβου, καί τήν κατάπαυσιν τής έπαναστά- 
σέως, τά Αλβανικά άτακτα στίφη, επανερχόμενα έλεηλάτουν άδιακρίτωί 
.πάντα τά χωρία, άποστατήσαντα κάί μή άποστατήσαντα, διήρπαξαν δλό- 
κληρα ποίμνια χριστιανών, πλεϊστα δσα πολύτιμα σκεύη έκκλησιών, καί 
άλλα εί'δη. Τοϋτο πληροφορηθείς ο Σόνδερς, τρέχει κατεσπευσμένως έκ 
Πρεβέζης είς ’Άρταν, έξ "Αρτης εις Παραμυθίαν, έκεΐθεν είς ’Ιωάννινα, άρ- 
πάζων άπδ τών ’Αλβανικών στιφών ολόκληρα ποίμνιά, τά τών έκκλη
σιών σκεύη, καί άποδίδων αυτά εις τούς νομίμους κυρίους των. Συνάμα δέ, 
δπως έκφοβήσν) τάς διαφόρους άρχάς, άπεστέιλεν αύτοβούλως καί ύπ’ εύ- 
θύνην του, διακοίνωσιν έ'γγραφον ουτω συντετάγμένην : «’Άν ή ’Οθωμα
νική Κυβέρνησις δέν λάβ-ρ άμέσως πάντα τά σύντονα μέτρα, πρδς πκΰσιν 
τής λεηλασίας, άπόδοσιν τών λέηλατηθέντων, καί έπάνοδον της τά- 
ξεως καί άσφαλείας, ή Μεγάλη Βρεττανίκ θά παύση ουία σύμμαχος καί 

προστάτις τής Τουρκίας», έ'γγραφον δπερ έξέπληξε τούς’Οθωμανούς, καί 
έφερε τδ ποθούμενον άποτελεσμα’ συνάμα δέ άνήγγειλεν έίς τήν Κυβέρνησίν 
του τί έ'πραξε, καί γνωρίζω θετικώς, δτι ένεκρίθη ή διαγωγή του πλη
ρέστατα.
- Δεν άμφιβάλλω δτι ένοήσατε, δτι ή προστασία τού Σόνδέρς δέν' 
περιωριζετο είς τούς Ίονίους, άλλά καί έν γένει είς όλους τούς Χριστια

νούς καί Μουσουλμάνους τής Ηπείρου. Έπεμβαίνων άποτελεσματικώς όπως 
θεραπευση πάσαν άδικίαν, άνομίαν καί αρπαγήν, μάλιστα διά τάς άρπα- 

γας και λγστειας, δπως αυται μή ύψώνωσι κεφαλήν, σπουδαϊον μέρθ£ 
ελαμβανε είς τήν εκλογήν τοΰ Δερβεναγα Ήπέίρου Θεσσαλίας, δπερ σή
μερον είνε άπδ δεκαπενταετίας κατηργημένον, άξίωμα ύψηλδν καί προ-’ 
σοδοφορον, δπερ ώς έκ τοϋ όνόματός του, Δερβέν, σημαίνον δημόσιον δρό
μον, ήτο άξιωμα σκοπόν έ'χον νά φρουρή τήν τάξιν καί ασφάλειαν τών 

συγκοινωνιών όλης τής γενικής διοικήσεως, καί συνάμα νά φρουρή τά με
θόρια τα 'Ελληνικά. Δύο οίκογένειαι Άλβανικαί πρωτίστως διηγωνίζοντο 

όπως κατεχωσι τούτο τδ άξίωμα, ή τών Φράσιαρη, ’Ισμαήλ πασάς, Σω- 
λείμαν βεϋς, Άδάμ βευς αδελφοί, καί' ή τοϋ Τσέλιου Πίτσαρη. Ό Σόν
δερς προετιμα καί έπροστάτευε πάντοτε τούς Φράσιαρη, ώς ήπιωτέρόύς* 

Τόμος Ζ'. ί.— ’Απρίλιος 1883. 21 
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προσηνείς, καί διότι ήσαν άρκούντως ισχυροί ηθικώς, ώστε νά τολμήση τις 

νά διχπρχζν) ληστείαν, προσβάλλων ουτω την φιλοτιμίαν των, υπευθύνων 
όντων’ ένφ δ Τσέλιος, ήτο δραστήριος μέν, άλλά ώμος καί απότομος άν
θρωπος, καί έκ τοϋ τόπου της γεννήσεώς του Πίτσαρι της επαρχίας Τε- 
πελέν, είχε ώς άνδρας Λιάπιδες, άγριωτέρους τών άλλων ’Αλβανών καί 
διά τοΰτο εί'δομεν τδ έμπόριον προαγόμενον καί αναπτυσσόμενου, ένεκα 
τών εχεγγύων, άτινα παρεϊχεν ή δημοσία ασφάλεια, τά χρηματοδέματα έξ 
Ίωαννίνων διά Σκγιάδος είς Κέρκυραν ήσαν είς άέναον κίνησιν, υπηρεσία 
ητις έξετελεΐτο ακριβώς καί πιστώς ύπδ τριών οικογενειών Μουσουλμά
νων ’Αλβανών, ών εντιμότατη μάλιστα ήτο ή τοϋ Μπράχου. Ή συνθήκη 
τών Παρισίων, ητις διά ρητοΰ άρθρου άφήρεσε πάν δικαίωμα άπδ τούς άν- 
τιπροσώπους τών ξένων Δυνάμεων, τοΰ ya άναμιγνύωνται είς τά εσωτερικά 
τίς ύψηλής Πύλης.συμφέροντα, ουδόλως έτάραξε τάς ένεργείας τοϋ Σόν
δερς’ τουναντίον μάλιστα, δράξαντες την ευκαιρίαν, καθ’ ην έν παρατάξει 
καί διά κανονοβολισμών έν ΙΙρεβέζγ) άνεκηρύσσετο ή εφαρμογή τοϋ Χάτ 
χουμαγιούμ, τί; συμβουλή καί προστασία αύτοϋ τοΰ Σόνδερς, οί χριστια
νοί όπως συμμεθέξωσι καί αυτοί της χαράς, έσημαναν τους κώδωνας τών 
έκκλησιών, καί ουτω πως ή κωδωνοκρουσία καθιερώθη, ενώ έν Ίωαννίνοις 
μέχρι σήμερον τοιοΰτόν τι δέν κατωρθώθη. Βραδύτερον δέ καί συμφώ- 
νως ταΐς διατάξεσι τοΰ Χατχουμαγιούμ, δπερ απέδωσε πλήρη έλευθερίαν 
είς. την έξάσκησιν την θρησκευτικήν είς δλους τούς: λαούς τής ’Οθωμα
νικές. Αυτοκρατορίας, παοίστατο δ ί'διος προσωπικώς, έπί τόπου, είς την 
άνέγερσιν τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Κωνσταντίνου έν Πρεβέζγ, διότι έκ διαφό
ρων στρεψοδίκων προφάσεων, οί ’Οθωμανοί παρεκώλυον τήν άνέγερσιν τοϋ 
ναοΰ. Ώς έκ τούτου δέ βλέπομεν σάμερον, έπί της θύρας της εισόδου της 
έκκλησίας, έπί λίθου τδ όνομα τοϋ Σόνδερς, ώς δείγμα ευγνωμοσύνης. Τά 
έμπόδια έν γένει άτινα οί ’Οθωμανοί ένηργουν απέναντι τών άνεγειοομέ- 

νων όρθοδόξων ναών, δέν προήρχοντο τόσον έκ θρησκευτικού φανατισμού, 
άλλά μάλλον έξ άντιζηλίας, διότι ώς έπί τδ πλεΐστον άνεγείροντο μεγα
λοπρεπείς καί καταστόλιστοι. Ουτω π. χ. δτε τά ’Ιωάννινα άνήγειρον με- 
γαλοπρεπώς έκ βάθρων τήν έκκλησίαν τοΰ Άρχιμανδρίου, ητις εινε τδ 
κοινδν νεκροταφεΐον τής πόλεως καί Ευρωπαίων χριστιανών, ή φιλοτιμία 

τών Μουσουλμάνων Ίωαννιτών, προσεβλήθη. Ή τοπική άρχή, δπως ικανο
ποίηση αυτούς,. θεωρήσασα τδν ναόν δτι ηδύνατο καί έν περιπτώσει νά 
χρησιμεύση ώς φρούριον, έ'κτισεν άπέναντι τοΰ Άρχιμανδρίου στρατώνα μ,ι- 
κρόν, εί; τήν άκραν τής πλατείας τών 'Εβραϊκών μνημάτων’ μετεκόμιζον 
δέ τούς λίθους πρδς άνέγερσιν τοϋ στρατώνας, έκ Κιουλά άποτεφρωθέν- 

τος, έν παρατάξει, προπορευομενης τής στρατιωτικής μουσικής, τών πο
λιτικών καί στρατιωτικών άρχών, τών θρησκευτικών άρχηγών, φερόντων 
πάντων τούτων έν χερσί καί έπ’ ώμου λίθους,Τούτο έγένετο κατά τδ 1861.
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Κακή τύχή τής Ηπείρου δ Σόνδερς τδ 1860, έγκατέλειψε τήν ’'Ηπει
ρον, προαχθείς ώς Πρόξενος είς ’Αλεξάνδρειαν, έκ ταύτης δέ τής εποχής 
άρχεται ή κατάπτωσις τοΰ εμπορίου, ή δημοσία πίστις έκλονίσθη έκ 
τής έπαναστάσεως, αί εύ'φοροι έπαρχίαι τής Μουζακίας καί Θεσπρω
τίας, διά τών συγκοινωνιών άς άνέπτυξεν ή Αύστριακή έταιρεία^ τοϋ 
Αόϋδ μετά τής Κέρκύρας καί Τεργέστης, έπρομηθεύοντΟ άπ’ευθείας τά 
άναγκαιοϋντα εμπορεύματα, καί ό'χι πλέον έξ Ίωαννίνων, ή ’Οθωμανική 
Κυβέρνησις είσήξε καθ’ δλους τούς κλάδου; τούς δικαστικούς, έν γένει είς 
Τελωνεία, δικαστήρια ύποχρεωτικώς τήν Τουρκικήν γλώσσαν, δθέν άπέ- 
βησαν περιττοί οί υπάλληλοι χριστιανοί. ’Εκ τούτου τοΰ γεγονότος ώοε- 
λήθησαν οί Μουσουλμάνοι Ίωαννΐται, οΐτινες έκπαιδευθέντες είς τήν Τουρ
κικήν γλώσσαν καί ευφυείς οντες, κατέλαβον πλείστας δσας θέσεις, τε- 
λωνειακάς καί δικαστικά;, άποστελλόμενοι καί είς άλλα; επαρχίας τής 

’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άνορθώσαντες λαμπρά τά οικονομικά των.
Ή Κυβέρνησις τοΰ Κούζα έν Ρουμουνία κατέσχε άπαντα τά μοναστη

ριακά κτήματα, έξ ών ώς εί'δομεν, όχι δλίγος πλούτος εϊσήρχετο είς 
τήν ’Ήπειρον καί είς τά φιλανθρωπικά καταστήματα, αί δέ Όθωμανικαί 
άρχαί ναί μέν έπαυσαν τάς αύθαιρεσίας, σφαγής, δ φανατισμός σπουδαίως 
ήλλαττώθη, άλλά ήρχισε ή άργυρολογία, ή εύ'σχημος, περιβεβλημενη τδν 
τύπον τής δικαιοσύνης καί τής διοικητικής ένεργείας. “Οσοι Μουσουλμά
νοι είχον πωλήσει τά κτήματά των, εί'τε έκουσίως, εί'τε άναγκαστικώς, 
έν ταΐς ήμέραις τοΰ Σόνδερς, προσήρχοντο τώρα είς τά δικαστήρια, ένά- 
γοντες τούς κατόχους τών κτημάτων, δτι ήγόρασαν αυτά είς ευτελή τι
μήν, ητις σήμερον είνε τριπλασία, άλλοι δτι δέν έπώλησαν ολόκληρον 
τδ κτήμα, καί πάντοτε σχεδόν έπρόκειτο π?ρί τσεφλικίων, καί έπειδή οί 

τίτλοι ιδιοκτησίας δέν είχον τήν άπαιτουμένην ακρίβειαν τών ορίων,. ή 
δίκη παρετείνετο, καί έκ τοϋ ένάγοντος καί έναγομένου όχι ολίγα χρή- 1 
μ,ατα έπορίζοντο οί δικαστικοί καί διοικητικοί υπάλληλοί. Τήν άλήθειαν 
τών ύπ’έμοϋ διηγουμένων, μαρτυρεί δ έν Ίωαννίνοις Πρόξενος τής ’Αγ
γλίας κ. Στούαρτ, δστις μή λαμβάνων ούδέν ένδιαφέρον, 'οχι μόνον ύπέρ 
τών εγχωρίων, ώς δ Σόνδερς, άλλ’ ουδέ ύπέρ τών Ίονίων, άπαθής θεατής, 
μάλιστα θεωρούμενος ώς φίλος ύπδ τών ’Οθωμανών, διά τών έγγοάφων 
διακοινώσεων του είς τδ ύπουργεΐον τών Εξωτερικών τής ’Αγγλίας, άτινα 
έδημοσίευσε καί άνέλυσε ή Έπιθεώρησις τών δύο Κόσμων τών Ιϊαρισίών, 
μεταξύ τών άλλων άναφέρει καί δτι α'Η δικαιοσύνη πωλείται δημοσίως.» 

Καί μή νομίσετε δτι τοΰτο έ'πραττον μόνοι οί ίδιώται, ή ιδία Κυβέρνησις 
έδιδε άναφανδδν τδ παράδειγμα, μή έ'χουσα πλέον τδν χαλινόν τοϋ Σόν
δερς. Άξιοδιήγητον καί πολύκροτον ήτο τδ πάθημα τής Άγιοραπέζης^ 

πολυάνθρωπου καί.ευφόρου χωρίου παρά τήν Πάργαν, δπερ αύθαιρέτως ή 
Κυβέρνησις έδήλωσεν οτι είνε τσιφλίκια καί οχι ιδιόκτητον τών κατοί-
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κων, ένφ τουλάχιστον έκ τής εποχής τοΰ Άλη πασά, έπλήρωνε τούς νο
μίμους φόρους τοϋ Κράτους, ούδέποτε δέ τήν επικαρπίαν, ήτοι τδ ζιζογοΓ 
τών τσιφλικίων* άντιστάντες πεισματωδώς οί κάτοικοι, πορευθέντες οί 
μέν εις ’Ιωάννινα, οί δέ εις Πρέβεζαν δπως Απαιτήσωσι δικαιοσύνην, έφυ- 
λακίζοντο, τδ περιεργότερον δέ ήτο, δτι δ Μουτεσαρίφης Πρεβέζης Κούρ
δος, επειδή δυο μέλη τοϋ δικαστικού συμβουλίου Πάργας δέν ύπέγραφον 
την Απόφασιν κατά τών Άγιοραπεζιτών, εύσυνειδήτως πράττοντες, οί 
Άρίφ Γκρεντές, και Ευθύμιος Δαμουλίτσας, προσκαλέσας τούτους έκ 
Ιΐάργας είς Πρέβεζαν, τού; έφυλάκισε, ύποχρεώσας αύτούς νά ύπογρά- 
ψωσι. Τέλος δ πρόκριτος τοϋ χωρίου Δημήτριος Ζώτος, φύσει νοήμων, 
διατελέσας πάντοτε μέλος διοικητικόν καί δικαστικόν τών επιτόπιων 
συμβουλίων, γνωρίζων άριστα τάς διόδους τών πολιτικών ’Οθωμανι
κών λαβυρίνθων, μετέβη είς Κωνσταντινούπολή παραλαβών καί τρεις 

άλλους συγχωρικούς του καί ουτω έσωσε την Άγιοράπεζαν τδ 1873. Ένφ 
δέ ταΰτα τά της άργυρολογίας έτελοϋντο, συνέβη η πυρκαϊά τών Ίωάν- 

νίνων, ητις απετέφρωσε άπασαν την αγοράν κατά τδ 1865, σπουδαίως 
ζημιώσασα τδν τόπον.Φθάνομεν δέ είς τδν πόλεμον τών Σλάβων κατά της 
’Οθωμανικές Αυτοκρατορίας, δπου δέν λαμβάνω ύπ’δψιν τάς έπανειλημμέ- 
νας βοήθειας πρδς τδ Κράτος, είς χρήματα, κτήνη, ενδύματα, τάς ζημίας 
έκ της αναγκαστικές κυκλοφορίας κατά 75 θ/θ, την τοΰ νομίσματος τοΰ 
χαλκρΰ, δστις έκηρύχθη ούδεμιόές άίζίας, καί την τών εικοσαριών καί μπε-' 
σλικίων, κατά τδ ημισυ ύπδ της Κυβερνησεως αναγνωρισθεΐσα της τροχού- 
σης αξίας, άλλά τήν έξέγερσιν τέ? συστηματικής ληστείας, ητις ένσπεί- 
ρασα τδν φόβον καί τδυ τρόμον, κατερήμωσε καί έλεηλάτησε τδ ημισυ 
τοΰ πληθυσμού τοΰ 'Ελληνικού Ζαγορίου, καί έπαρχίας Κονίτσης, άφίνω 
τά τών επίλοιπων έπαρχιών της ΊΙπείοου, δπου δέν έζετελέσθησαν τά όρ
για καί αί βανδαλικαί πράξεις του Ζαγορίου,την καταστροφήν πολλών οι
κογενειών οίκονομικώς έν Ίωαννίνοις ιδίως 'Εβραίων, οίτινες τροφοδόται τοϋ' 
Αύτοκρατορικοϋ στρατού δντες, ώς έκ τές πτωχεύσεως τοΰ κράτους έχουν 
νά λάβουν 150 χιλιάδας ώς έ'γγιστα λιρών ’Οθωμανικών, την παΰσιν, η 

ατακτον πληρωμήν τών ’Οθωμανών πολιτικών ύπαλληλων, τδν έκ της 
’Ηπείρου αποχωρισμόν τές Θεσσαλίας, ητις έμπορικώς, καί δι’ άλλων 
ασχολιών, ήτο όχι μικρά πηγή πλούτου της Ηπείρου,καί θέλετε εννοήσει, 
ποίαν σπουδαίαν, οικονομικήν καί πολιτικήν κρίσιν διέρχεται η ’Ήπειρος.

’Επανερχόμενος είς τδ προκείμενον περί τών ευφυών Κουτσοβλάχων, πι
στεύω δτι έπείσθητε, ποια ήτο ή αιτία της έκ τών όρέων των καταβά- 
σεως είς τάς πεδιάδας, η βελτίωσις της τάξεωςκαί ασφαλείας, καί η Ανα
γέννησις τοΰ εμπορίου' διεδέχθησαν δέ τού; 'Έλληνας εμπόρους, καί δια-·' 
γωνίζονται καί σήμερον έπιτυχώς πρδς τούς Εβραίους, διότι διετήρησαν 
καί είς τά; πεδιάδας τά αύτά ηθη καί έθιμα τών δρέων των, ύγιεινώς- 
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Τρεφόμενοι, κατοικοΰντες, καί ένδυόμενοι έκ τές τοπικές των βιομηχανίας 
τών μάλλινων ύφασμάτων, καί δι’ αύτών στολίζοντες τάς οικίας των' έν 
δέ τγ έργασίιρ αύτοί οί ΐ'διοι, κύριοι καί ύπηρέται, μετά τών υιών των" καί 
έν Ίωαννίνοις, μεταζύ τών έκεΐ χριστιανών, δ μάλλον εύνοούμενος καί τά 
πιστά χαίρων παρά τ·γ ’Οθωμανική) Κυβερνήσει, είνε Κουτσόβλαχος, ό κ. 
Τσανάκας, Sv καλώς γνωρίσας αποκαλώ φρόνιμον πατριώτην, είνε δέ 

Μετσοβίτης.
Καί ταΰτα μέν περί τών Κουτσοβλάχων, αλλά δέν δύναμαι, πριν ή <διη- 

γηθώ περί τοϋ ’Αλβανικού πληθυσμού, νά μη καθυποβάλλω ύμΐν, δτι δί
καιον καί πρέπον είνε, νομίζω, ν’ Αντιχήσγ έν τγ αίθούσγ τοΰ πολυτίμου 
τούτου Συλλόγου, έν εύγε, Αποτεινόμενον πρδς την έπιπνεύσασαν ταύτην 
ζωογόνον αύραν τές Ηπείρου, τδν έντιμότκτον Σίδνεϋ Σμίθ Σόνδερς.

Β'*

Μελλων ηδη νά είσέλθω είς την διήγησιν περί τών ’Αλβανών, έκ κα

θήκοντος όφείϋω πάλιν νά μνημονεύσω την αξίαν τοΰ Γεωγραφικού πίνα
κας τοΰ κ. Δέ Γουβερνάτη, δστις, πρδς ευκολίαν τών καταγινομένων περί 
’Ηπείρου, έχρωμάτισε έκάστην φυλήν μέ ί'διον χρώμα, ώστε μελετών τις 
τδν χάρτην τοΰτον, πλην της γεωγραφικής ακρίβειας, Αντιλαμβάνεται εύ- 
κόλως, πώς εινε διεσπαρμέναι αί τρεις φυλαί αί κατοικοΰσαι την ’Ήπει
ρον. ’'Αν δέ μέχρι τοΰ ’Άψου προσέθηκε καί τέταρτον χρώμα, έκ πλάνης 
ώς έγώ νομίζω, θεώρησα; τού; Χάονας ’Αλβανούς, ώς μη έπηρεκσθέντας 
ύπδ τοΰ Ελληνισμού, ώς θά Αποδείξω, δφείλω πρώτον νά παρατηρήσω, δτι 
δ ί'διος δμολογεΐ δτι δέν έννοεΐ, ούδέ ισχυρίζεται δτι ακριβές είνε τδ 

έργον του καί πιθανόν ώς Αγνοών τάς γλώσσας τοΰ τόπου, νά "ηπατηθη, 
τοΰτο δμως ούδόλως έλαττόνει την αξίαν την επιστημονικήν τοΰ έ'ργου 
του. ’'Αν δμως πάλιν, καί τοΰτο πιθανόν, διά πολιτικούς λόγους, καί έν 
γνώσει έχρωμάτισε την Χαονίαν δια χρώματος διαφόρου τοϋ τών λοιπών 
’Αλβανών μέχρι Άψου, ώς Αντιπρόσωπος τές Κυβερνησεώς του καί τοϋ 
έθνους του, είνε πάλιν έπαινετός, διότι τδ καθήκον του έξετέλεσε έντί- 
μως καί πιστώς, ώς Ανώτερος ύπάλληλος. Άλλ’ δπως Ακριβέστερος γείνω 
καί έκαστος εύκολώτερον κρίνγ, πρέπει νά προσθέσω, δτι δ κ. Δέ Γουβερ^· 
νάτης, δν ηύτύχησα νά γνωρίσω τό 1879 έν Πρεβέζγ, Ανήρ έμβριθης 
καί φύσει πεπροικισμένος, δπως διαπρέψγ είς την πολιτικήν ύπηρεσίαν; 
ειπεν έν τγ διηγήσει του, έκδίδων τδν γεωγραφικόν πίνακά του, μίαν με- 
γαλην Αλήθειαν ητις είνε πικρά, και πληγή καίρια είς πάντα εύαίσθητον

* Άνεγνώσ^ο ’ν τω Συλλόγφ ttj 13 Μαρτίου.
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"Ελληνα, 'Oft δηλ. ί ’Ήπδιρος,«είνε διγρημένηκαί άπελπις,και μία στιβαρά 
χειρ μόνον δύναται ν’άναγεννήσν) είς αυτήν τήν ελπίδα, καί αί διχόνοιαι νά 
πκύσωσζ», Πράγματι, κύριοι, ή έπαρχία εκείνη ητις έλαβε τοσοϋτον σπου
δαίου μέρος, όπως έκ τοΰ λήθαργου άφυπνίσ-ρ τδν Ελληνισμόν, και προε- 
τοιμάσν) έίς τδν υπέρ ανεξαρτησίας άγώνα, άπόδειξις οί άδελφοί Ζωσιμά- 
δαι, οΐτινες ώμοσαν νά μη νυμφευθώσιν, όπως εργαζόμενοι καί πλουτοϋν- 
τες έν Ρωσίγ, χορηγώσι τά άπαιτούμενα χρηματικά μέσα πρδς τοιαύτην 
ιδέαν εύγενή καί υψηλήν,ήν έπραγματοποίησεν ό Κοραής καί οί λοιποί λό
γιοι "Ελληνες. Διά τών χρημάτων τών Ζωσιμάδων η επαρχία εκείνη ητις 
έλαβε τοσοϋτον ένδοξον μέρος εις τδν 'Ιερόν ’Αγώνα, προσενεγκοΰσα γεν- 
ναίως τδ αΐμά της καί τέλος η επαρχία εκείνη, ητις μετά την αποκατά- 
«τασιν τοϋ 'Ελληνικού πύρινος συνετέλεσε διά τών χρημάτων της νά 
άνεγερθώσι τά άριστα έκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά καταστήματα, τά 
έν Άθήναις, προνοοΰσα περί τοΰ μέλλοντος του'Ελληνισμού, αύτή λέγω ή 
επαρχία σήμερον εινε άπελπις, ώς την λέγει ό κ. Δε Γουβερνάτης, καί οί 
λαοί οί κατοικοΰντες έν Ήπείρω είνε εις διχόνοιαν. Ό κ. Δε Γουβερνάτης, 
ώς προεϊπον, προσθέτει, ότι δεϊται η Ήπειρος στιβαράς χειρός,αύτη δέ εινε 
μεγαλητέρα άλήθεια, ήν έκαστος θά έννοησγ, όταν διηγηθώ ύμϊν περί 
τοϋ Αλβανικού Συνδέσμου· διότι πραγματικώς άπδ τοΰ 1862 ημείς οί της 
έλευθέρας 'Ελλάδος, εΐμεθα παράλυτοι, καί δέν εινε αί χεΐρες ημών ίκαναί 
δπως κρατήσωσι λαούς άνήκοντας καί θέλοντας νά είνε μεθ’ ημών.

Καί άφίνοντες κατά μέρος, πρδς τδ παρόν, πολλά άλλα, !δέν έπρεπε 
ήμεϊς νά έχωμεν πρότυπον πίνακα γεωγραφικόν, ώς τδν τοϋ κ. Δε Γου- 
βερνάτη, βν συνέταξεν ώς ό ίδιος λέγει, έξ έπιστημονικοΰ ζήλου καί έκ 
τών ολίγων άσχολιών άς τώ παρεϊχεν η έν Ίωαννίνοις ’Ιταλική καί ολι
γάριθμος άποικία; Δέν έπρεπε ημείς έκ συμφέροντος ήθικοΰ τε καί ύλικοϋ 
νά έχωμεν τελειότερον πίνακα γεωγραφικόν της χώρας, περί ής δ λόγος 
έπιστημονικδν καί έπί τόπου συντεταγμένον καί μάλλον άκριβή, δστις νά 
δ^ικνύη διά διαφόρων χρωμάτων πώς είνε διεσπαρμέναι αί τρεις φυλαί αύ« 
ται; Τοιοϋ.τον πίνακα έφερα κύριοι, διωρθωμένον, αύτδν. δηλ. τδν τοϋ κ. Δε 
Γουβερνάτη, Προξένου της ’Ιταλίας είς ’Ιωάννινα, άλλά ό λόγιος οδ- 
τας καί έπιστήμων άνήρ, έν πρώτοις, καί αυτή είνε η κυριωτάτη αιτία 
-ητις μέ ήνάγκασε νά γράψω την διηγησίν μου ταύτην, έκήρυξε τήν Χαο- 
νίαν ώς μη έπηρεασθεΐσαν ύπδ τοΰ 'Ελληνισμού, άρα μή άνήκουσαν, ή 
άδίκως διεκδικουμένην ύπδ τοΰ Ελληνισμού, καί πρδς τδ παρόν λέγω, δτι 
καλώς έπραξεν δ κ. Δέ Γουβερνάτης, άφοΰ τοϋτο ήτο συμφέρον αύτφ,άφοϋ 
ήμεΐς οί τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου, δχι μόνον ύψηλόφρονες δέν εί'μεθα πλέον, 
άλλ’ ούδέ τά καθήκοντα καί δικαιώματα ημών έπιβλέπομεν.

<Άλλ’έπί'τδ· προ κείμενον. - ,
Οί κάτοικοι της χώρας τής άπδ τοϋ ’Άψου μέχρι Γλυκέος, συμπεριλαμ-
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βανούσης δλον τδ Σούλιον, δχι μόνον αύτοί εινε μια και η αυτί) φυλή 
Χριστιανοί τε καί Μουσουλμάνοι, τά αυτά ήθη, έθιμα, γλώσσαν έχουσα, 
άλλά καί οί λοιποί Αλβανοί, οί διεσπαρμένοι άπδ τοϋ Γλυκέος μέχρι τοϋ 
Ταΰγετου καθ’ δλην την έλευθέραν 'Ελλάδα,είνε η αυτή γνησία Πελασγική 
φυλή.Την άληθειαν ταύτην ευκόλως δύναται νάέννοήστ) πάς τις, καί παρα
δεχθώ, άφοϋ συγκρίνη πάντάς τούτους, έθνολογικώς, άνθρωπολογικώς, συμ- 
φώνως πρδς τάς σημερινά; γνώσεις καί έξετάστ) αυτούς, δτι κοινούς έ'χουσι 
τούς φυσικούς αύτών χαρακτήρας.

Ποιος ό έθνολογικδς αύτών τύπος, ον σήμερον παρατηροΰμεν ; Ό Πελασ
γικός τύπος, ύπδ γενικήν έποψιν εξεταζόμενος, μάς παρουσιάζει τούς’Αλ
βανούς ύψηλούς, καθ’3 όρεινούς ώς έπί τδ πλεϊστον, έχοντας άνάγκην 
πνευμόνων εύρυτέρων, επομένως καλώς ανεπτυγμένους, καί κατά τδ 
δστεϊκδν καί μυϊκόν σύστημα,'ίνα ουτω καί μάλλον άντέχωσιν εϊς τούς 
άπαιτουμενους κόπους καί μόχθους τοϋ όρεινοΰ βίου, ιδί^ε τής άναβάσεως 
και καταβάσεως. Τδ κρανίον παρουσιάζει άρκοϋσαν άναλογίαν μεταξύ προ
σώπου καί κεφαλής, η κατατομή τοΰ προσώπου καμπύλη, άρα τά γωνιό
μετρα θά μας ύποδείξωσι μάλλον γωνίας άμβλείας, ήτοι διάνοιαν καλήν, 
ή ρΐς άετώδης ώς έπί τδ πλεΐστον, η κεφαλή επιμήκης έχουσα μέτωπον 
κλίνον είς τά δπισθεν, κανονική. Τί διαφορά ύπάρχει μεταξύ τούτου τοϋ 
κρανίου καί τοΰ 'Ελληνικού τύπου; Συμμετρία καί χάρις τελειοτέρα, κατα
τομή προσώπου καταφανεστέρα, ιδιόρρυθμος κατατομή Ελληνική.Ή ρίς δχι 
άετώδης, άλλά σύμμετρος καί κανονική, άνάλογος πρδς την κατατομήν, 
ή κεφαλή μάλλον άνεπτυγμένη, τδ μέτωπον ύψηλότερον, κανονικότης 
καί χάρις καταφανεστέρα. Σήμερον τί παρατηροΰμεν έξ δλων τούτων είς 
τούς έντεϋθεν τοΰ Άψου ’Αλβανούς; Πρώτον δ τύπος ό Πελασγικός ένο- 
θεύθη ύπδ τοϋ Σλαβικοΰ τύπου- δέν άπαντώμεν μεγάλας κεφαλάς,βλέπομεν 
πρόσωπόν μικρότερον, δυσαναλογίαν μεταξύ προσώπου καί κεφαλής, κατα
τομήν τοΰ προσώπου σπανίως καμπύλην. Δεύτερον έτροποποιήθη ο Πελασ
γικός τύπος έκ τοΰ λόγου, δτι πλεϊστοι δρεινοί εγειναν πεδινοί, ώς οί 
κατοικοΰντες σήμερον τήν εύ'φορον πεδιάδα τής Μουζακιάς, ή Βερατίου, 
τήν τοΰ Αύλώνος, οί Σπετσιώται, οί 'Υδραίοι, ούς παρατηροΰμεν δχι πλέον 
ύψηλούς, άλλά χαμηλούς μάλλον. 'Η παρατήρησις δέ αυτή ένισχύεται εάν 
παρατηρήση τις τούς Θεσποωτούς, ών ή επαρχία δέν είνε ούτε δρεινή, 
ού'τε πεδινή, άλλά λοφώδης* τούς βλέπομεν διατηροΰντας τδν μέσον δρον 
μεταξύ τών ορεινών ’Αλβανών τής Πρεμετής, ’Αργυρόκαστρου, Τεπελεν, 
καί τών πεδινών Μουζακιάς καί Αύλώνος. Καί τέλος, τρίτον, δ Πελασγι
κός τύπος ώπισθοδρόμησεν ένεκα ύγιεινών λόγιος, ώς βλέπομεν έκπεσόντα 
αύτόν έν επαρχία Αύλώνος, δπου επικρατεί ή ελώδης καχεξία καί έν Μου- 
ζακιγ, ένεκα τοϋ αγόνου τής χώρας, επομένως ένεκα τής κακής καί άνε- 
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Τξ'αρκοΰί τροφές, ώς έν Τίπέλενι, Σουλίφ, καί τίίς έλλείψεως καί άγνοιας 
καί της στοιχειωδεστάτης ύγιεινής.

Τωόντι, σήμερον Πελασγικόν τύπον ποΰ καί ποΰ άπαντώμεν μόνον, έν 
’Αργυροκάστρφ,. Πρεμετή, Σουλίφ, άλλά σχεδόν πάντοτε νενοθευμένον ύπό’ 
τοϋ Σλαβικού- άλλά παρατηρητής είδήμων, φιλόπονος καί άμερόληπτος, 
λαμβάνων ύπ’ δψιν τάς περιστάσεις καί τούς λόγους, οΰς έμνημόνευσα, δύ- 
νκται νά εύρη δλους τούς κρίκους δι’ ών διήλθεν ρ Πελασγικός τόπος. "Οτι 
οι άπο τοϋ ’Άψου μέχρι Ταΰγετου ’Αλβανοί, εινε μία καί η αύτη φυλή, έπι·*'' 
βέβαιοί έτι ό ίδιάζων χαρακτηρ, φυσικός καί έμφυτος, κοινός είς άπασαν 
την ρηθεΐσαν φυλήν εινε φιλόδοξοι καί εκδικητικοί είς τό έπακρον, άγέ-* 
ρωχοι,φιλότιμοι,φιλέριδες, επιβλητικοί, άλλά καί άνδρεϊοι, εύφυεΐς, γενναιό
δωροι’ τοιουτους δέ τούς παρατηροΰμεν, εί'τε έξομόσαντας, δηλ. Μουσουλ
μάνους, είτε Χριστιανούς, ώς έν Ελλάδι. Δεν φέρω τούς Χριστιανούς ’Αλ
βανούς, τούς έν Ήπείρφ, εξς σύγκρισιν, διότι ραγιάδες ό'ντες δέν ήδυνήθησαν 
καί δεν έτόλμησαν νά διαδραματίσωσι πρωτεύον πρόσωπον, ώς οί έν Ή- 
πειρφ Πασαδες και βεϋδες ’Αλβανοί, καί οί έν 'Ελλάδι πρωτεύσαντες ’Αλ
βανοί' άλλα οστις ετυχε νά διελθγ) ή διαμείνγ ημέρας τινάς μελετών και 
εζεταζων τα συμβαινοντα είς πόλεις, ή κώμας, ή χωρία ’Αλβανικά κατοι- 
κουμ,ενα υπο Χριστιανών, θελει εύκόλως πεισθή, ότι καί εδώ έν στενώ κύ
κλω ή φιλοδοξία και αί λοιπαί ιδιότητες, άς εί'δομεν ανωτέρω,διαλάμπουσι. 
; Μή τολμών ώς άκατάλληλος νά έξιστορήσω τόν Άλή Πασα Τεπελέν, 
σας ύπενθυμίζω τήν μεγάλην φιλοδοξίαν του, ητις ήτο, οχι ολιγωτέρα ή 
νά άντικαταστήσγ) τόν Σουλτάναν έν Κωνσταντινουπόλει, φιλοδοξίαν ήν 
προσεπαθησαν να εκμεταλλευθώσι σκοπίμως καί καταλλήλως πιστοί του. 
άνδρες, μέλη τής Φιλικής 'Εταιρείας.

Αλλα άς λαβωμεν πρόσφατα γεγονότα, όπως καλήτερον συγκρίνωμ.εν 
τούς έ.ν Ήπείρφ ’Αλβανούς Μουσουλμάνους προς τούς έν 'Ελλάδι. Ή έ'κδο- 
σις τοΰ Τανζιματίου ύπό τοΰ Σουλτάνου τό 1844, ήνάγκασε τούς ’Αλβα
νούς νά άπολεσωσι τό προνομίαν δπερ είχον, τής κατ’ εύθεϊαν κυοιαρχίας 
έπί τών Χριστιανών τής χώρας ήν κατφκουν, καθώς προς τούτοις ήνάγκασε 
αυτούς, δπως κατατάσσωνται είς τόν τακτικόν στρατόν τόν ’Οθωμανικόν. 
Προσβληθείσης ουτω τής φιλοδοξίας των, τής φιλοτιμίας των, καί τών 
συμφερόντων, άπεφάσισαν έκδίκησιν κατά τοΰ Σουλτάνου. Πράγματι συ- 
νασπισθέντες οί πρόκριτοι ’Αλβανοί καί συνεννοηθέντες οί μέχρι τοΰ ’'Αψου 
ύψωσαν τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως διά τοΰ Γκιολέκα, περί ής άν- 
■ταρσίας παρακατιών έκτενέστερον θά ομιλήσω. Ένθυμήθητε τόν ναύαρχον 
Μιαούλην τί έ'πραξε δπως έκδικηθή τόν Καποδίστριαν· άλλά ιδίως οί έπι- 
ζώντες ας ένθυμηθώμεν τόν έ'ντιμον Βούλγαρην τόν Ύδραΐον, τί μέρος σπου
δαίου καί άποτελεσματικόν έ'λαβε κατά τοΰ ’Όθωνος, δπως έκδικηθή αυ
τόν, διότι τόν προσέβαλεν είς τήν φιλοδοξίαν του. Ό έξ Αύλώνος Σελήμ 
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Πασάς Βλιώρας, έντιμος καί δίκαιος ’Αλβανός, νομαρχεύσας έν Ήπείρφ, δέν 
ύπήκουε πολλάκις είς διαταγάς τοΰ γενικοΰ Διοικητοΰ Ίωαννίνων, θεωρών 
αύτάς άδικους, καί τοΰτο, κύριοι, είνε μέγα κατόρθωμα, διότι έν τή Όθω- 
μανική διοικητική ίεραρχίγ, δέν είνε άπολύτως συγκεχωρημένον νά άν- 
θίσταται είς τάς διαταγάς τοΰ άνωτέρου ο μετ’ αύτόν υπάλληλος" τό έ'Θι- 
μον είνε νά λέγει Πέκεν καί βεβαιώθητε, κύριοι, δτι μόνον ’Αλβανός έτόλμα 
νά πράξη τοιοΰτόν τι. Ό έ'ντιμος καί φιλόπατοις Βούλγαρης πρωθυπουρ
γών τό 1874, τί πραξικόπημα έτόλμησε τότε κατά τών καθεστώστων ; 
τό έ'πραξεν έκ φιλοτιμίας, έκ γενναιότητος, διότι έ'βλεπε τήν πα
τρίδα του είς τήν δεινήν καί ελεεινήν έκείνην κατάστασιν, είς ήν έ'τι 
χειρότερον βλέπομεν αύτήν σήμερον, καί ή'θελε διά τής στιβαράς χει* 
ρόςτου νά άναστείλγ τό κακόν καί νά μή παραλύσωμεν εντελώς δπως 
άληθώς μας άποκαλεΐ παραλύτους ό κ. Δέ Γουβερνάτης. Έδώ έξετάζω, 
κύριοι, τάς διαθέσεις τών Αλβανών τούτων, δέν είμαι ού'τε άξιος ού'τε 
κατάλληλος, νά κρίνω άν πολιτικώς φρονίμως έ'πραξαν. ’Άς λάβωμεν ύπ’ 
δψιν, καί τόν λαόν έν γένει, τούτων τών ’Αλβανών τά πλήθη, τούς μέν 
Μουσουλμάνους ώς άτακτους στρατιώτας, ύπό τήνδδηγίαν ενός βέϋ τοΰ 
τόπου των, έν Θεσσαλίας, Ήπείρφ,ή άλλαις έπαρχίαις τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, τούς δέ Χριστιανούς έν 'Ελλάδι ώς ναύτας είς τό έμπορικόν 
ναυτικόν. Πανθολογούμενον εινε, δτε προ ολίγων ετών είσέτι έβασίλευον 
τά ιστιοφόρα πλοία, ποίαν ύπεροχήν είχον τά 'Ελληνικά πλοία,ιδίως τά τών 
Σπετσιωτών καί τών Υδραίων, ώς Αλβανών, καί ώς έ'χοντα τούς έμπει- 
ροτάτους ναύτας, καί τούς μάλλον οικονομικούς καί αύτάρκεις, περιοριζο- 
μένης τής τροφής των είς ελαίας ή τυρόν καί δίπυρα, καί πόσον πλούτον 
έσύναξαν. Αύτά ταΰτα βλέπομεν είς τούς Μουσουλμάνους ’Αλβανούς, ώς 
άτακτους στρατιώτας' είνε οί άνδρειότατοι καί νοημονέστεροι, καίπροετίμα 
αύτούς πάντοτε ή υψηλή Πύλη, είς τάς σπουδαιοτάτας, καί έπικινδυνοτά- 
τας εκστρατείας, πάντοτε σχεδόν αύτούς έστρατολόγει κατά τοΰ ήρω’ίκοϋ 
Μαυροβούνιου, ώς Δερβεναγάδες, κατά τής ληστείας ιδίως αύτούς έξέλεγί 
έν Ήπείρφ καί Θεσσαλία, είνε δέ αύτάρκεις καί οικονομικότατοι, έτρέφοντο 
δέ μέ άοαβόσιτον, ζωμόν, ξυνόγαλον, δπως, έπανακάμπτοντες οί'καδε, άπο- 
κομίζωσι τά περισσεύματα είς τάς οικογένειας των. Παρατηροΰμεν αύτούς 
καί ώς ναύτας, καί ώς στρατιώτας έν τή ξηρίκ, δεισιδαίμονας, ουτω π.χ. 
καί οί Μουσουλμάνοι πιστεύουσιν ώς οί χριστιανοί, δτι δ έ'χων έπ’αύτοΰ Τί- 
μιον ξύλον, τεμάχιον τοΰ Τιμίου Σταυροΰ έφ’ού έσταυρώθη <5 Ίησοϋς Χρι
στός, ού'τε τραυματίζεται, ού'τε φονεύεται έν πολέμφ ή συμπλοκή· είνε δέ 
φιλέριδες, διά ψύλλου πήδημα ξυλοκοποΰνται άναμεταξύ των, άρπαγες, έν 
άνάγκγ φονεΐς, άλλ’ούδέποτε βιασταί παρθένων ή γυναικών, καί ή άρετή 
αύτη πηγάζει έκ τής μεγάλης προσοχής, ήν δίδει ή φυλή αύτη ή ’Αλβα
νική είς τήν οικογενειακήν τιμήν ενός έκαστου αύτών, διό σέβονται
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θρησ,ζευτικώ’ς σχεδόν καί των άλλων λαών την οικογενειακήν τιμήν* ■
’Άς ένθυμηθώμεν τδν ιερόν και ένδοξον άγώνα της 'Ελληνικής Παλιγ- I

γενεσιας, όπως ετι περισσότερόν πεισθώμεν περί τής γνησιότητος, δτι |
μία καί η αύτη φυλή είνε οί ’Αλβανοί άπδ τοΰ ’’Άψου μέχρι τοΰ Ταΰγετου· t
τότε κατά θάλασσαν η ύπεροχή ητο πάντοτε παρά τοΐς "Ελλησι, διότι οί έ
Αλβανοί επολεμουν κατά Όθωμανων γνησίων, ένφ κατά ξηράν δ πόλεμος ί
ητο πεισματώδης, καταστρεπτικός,πότε ύπέρ των μ,έν,πότε ύπέο τών δέ, Γ
διότι ώς έπί τδ πλεϊστον δ πόλεμος ητο αδελφικός, πόλεμος ’Αλβανών 
Μουσουλμάνων, κατ’Άλβανών Χριστιανών. Πρδς τούτοις, δσοι προσωπικώς 
είδαν καί ενθυμούνται δύναν.ται νά μαοτυρησωσι, πόσην ομοιότητα είχε, 
λόγου χάριν ό στρατηγός Χριστόδουλος Χατζή Πέτρος, δστις είχεν ανά
στημα πελώριον, καί ώραΐον βήμα ςρατιωτικόν, καί -ήθος άρειμάνιον,πόσην 
λέγω ομοιότητα είχε μέ τδν Καραφίλ βέϋν έκ Κιαφζές, έπαρχίας Πρεμετής,' 
ωσαύτως δ έπί της προσωρινές Κυβερνήσεως τοΰ 1862 ύπουργδς τών Στρα
τιωτικών Δ. Μαυρομιχάλης μέ τδν Καμπλάν βέϋν έκ Φράσιαοι, καί έν γένει 
οσοι περιήλθον την ’Αλβανίαν μέχρι ’Άψου, άπδ είκοσιπενταετίας ιδίως, καί 
σήμερον έπισκεφθώσι έν Άθήναις'έν τφ ύπουργείφ τών Στρατιωτικών τάς 
ανηρτημενας έκεΐ εικόνας τών ενδόξων αρχηγών της έπαναστάσεως, πολ- 
λάς δμοιότητας θά εύρωσιν αύτών πρδς τούς έν Ήπείρφ ’Αλβανούς.

Ταΰτα τά μέχρι τοΰδε λεχθέντα, ένόμισα κατεπείγοντα καί έκ τών ών 
ουκ άνευ, δπως δμαλώτερον καί καταφανέστερου έν τω συνόλφ άποδειχθή 
τδ ζήτημα, περί ου πρόκειται, καί δ ισχυρισμός μου, δτι ο ’Ελληνισμός 
έπέδρασεν έπί της Χαονίας καί μάλιστα έπί τοΰ ’Αργυρόκαστρου μάλλον 
ή έπί της Θεσπρωτίας, ην Θεωρεί δ κ. Δέ Γουβερνάτης ώς Ελληνόγλωσσου.

Άλλά πώς καί διά τίνος έπέδρασεν δ Ελληνισμός έπί της Χαονίας ;
*0 'Ελληνικός χριστιανισμός διά την θρησκείας, είνε δ πρώτος παράγων’ 

αύτδς κατά την δουλείαν τής Ελλάδος όζχι μόνον διετηοησε τδν Ελληνι
σμόν, άλλά περί αύτδν συνεσπείρησε καί συνέδεσε μετά τοΰ 'Ελληνισμ.οΰ 
’Αλβανού; καί Κουτσοβλάχους ιδίως. Άπδ αιώνων η λειτουργεία, καί πά- 
σαι άί άλλαι θρησκευτικά*, τελεταί είς 'Ελληνικήν γλώσσαν γίνονται καθ’ 
δλην τήν Χαονίαν, τά έξομόσαντα δύο τρίτα τής Χαονίας, καί άσπασθέντα 
τδν ’Ισλαμισμόν, έτηρησαν ώς γλώσσαν γραφομένην την Ελληνικήν, έν τη 
Χαονίφ τδ ύπόλοιπον τρίτον τών κατοίκων, δπερ έμεινε πιστόν είς τδν 
Χριστιανισμόν, αύ.τδ (χάρις είς τήν Ελληνικήν ’Εκκλησίαν, ώς σήμερον 
βλέπομεν τήν Μητρόπολιν Βερατίου, τήν τοΰ Άργυροκάστρου, εί'ς τινα 
Μοναστήρια διά τής φιλοπονίας καί φιλεργίας τών Χριστιανών τούτων 
διατηρούμενα σχολεία ’Ελληνικά, ιατρούς "Ελληνας), αύτδ λέγω, εινε τά 
μόνα άπομεινάρια καί πυρήνες μικροί πολιτισμού έν δλν) τή Χαονίφ, διότι 
περί τών έξομοσάντων ούδείς έφρόντισε, ού'τε περί σχολείων ’Οθωμανικών, 
ούτε περί λατρείας. Άλλά δέν άρκοΰσι ταΰτα, μέχρι τοΰ 1854, εποχήν 

καθ’ήν ή'ρχισαν αί σΰγκοινωνίάι δι’ άτμοπλοίων, τδ έμπόριον τής Χαονίας 
κέντρον είχε γενικόν καί αποκλειστικόν τά ’Ιωάννινα, ένταΰθα ώς εί'δομεν, 
προσήρχοντο οί Χάονες, δχι μόνον εμπορίου χάριν, άλλά καί διά πολιτικάς 
υποθέσεις, διότι ήτο τδ κέντρον τής γενικής Διοικήσεως καί διασκεδά- 
σεως, καί νοσηλείας χάριν. ’Εκείνο δέ δπερ συνέτεινε έτι μάλλον είς τήν 
έπίδρασιν τοϋ Ελληνισμού έπί τών ’Αλβανών εινε ή συμβίωσις τών ’Αλ
βανών, είτε Χριστιανών εί'τε Μουσουλμάνων, είς κέντρα ή πόλεις Ελληνι
κά;. 'Ως στρατιώται οί Μουσουλμάνοι ήσαν πάντοτε φύλακες τών Ελ
ληνικών μεθορίαν έν Θεσσαλίφ καί Ήπείρφ, καί ώς έμποροι είς τά ίδια, 
κέντρα έμπορευοντο, καί έν Κωνσταντινουπόλει.

Άλλ’άς είσέλθωμεν είς ούσιωδεστέρους λόγους δι’ών καταφανέστερου 
Υποδεικνύεται ή έπί τής Χαονίας έπίδρασις τοϋ 'Ελληνισμού. ’Έχομεν δέ 
τριών ειδών λόγους. Πρώτον μέν ιστορικούς, δεύτερον δέ τοπικούς, συγκρί- 
νοντες, συμφώνως τφ κ. Δέ Γουβερνάτη, τούς έπηρρεασθέντας ύπδ τοΰ Ελ
ληνισμού Αλβανούς, πρδς τούς μή έπηρεασθέντας μέχρι τοΰ Άψου, καί 
έ'πειτα δλου; τούτους τούς ’Αλβανούς, πρδς τούς πέραν τοΰ ’Άψου. Οί ιστο
ρικοί λόγοι εινε ή ιστορία αύτής τής ’Οθωμανικής κατακ-τήσεως. Οί κα~ 
τακτηταί ουτοι τοΰ ΙΕ' αίώνος, πλήρεις πίστεως, πεποιθήσεως καί φα
νατισμού εις τδν προφήτην των, πλήρεις έγωϊσμοΰ καί θάρρους είς τήν πο
λεμικήν των άξίαν, είς τήν ανδρείαν καί γενναιότητά των, ήν έπεσφρά- 
γιζε ή νίκη τών οπλών των, καί ώς έκ τούτου ή κατάκτησις, καί μή έ'χον- 
τες γνώσεις πολιτικής έπιστήμης καί τέχνης’, μάλιστα, όχι έκ προθέσεως 
περιφρονοΰντες αύτάς, άλλά στηριζόμενοι είς τήν ρομφαίαν των, μετά τήν 
κατάκτησιν διήρεσαν τούς κατακτηθεντας λαούς διοικητικώς κατ’ έθνικό- 
τητας, άς έσεβάσθησαν. Ούτως έπί τοΰ 'Ελληνικοΰ πληθυσμού, ή Τουρκία 
διόρισε γενικόν Διοικητήν, μέ τδν τίτλον Ρυύ/ιε.Ιι· ΒαΛεσί, δηλ. τών Ρω
μιών ούτινος ή έδρα ήτο είς τδ Μοναστήριον (τά Βιτώλια). Τδ έπιχείρημα 
τοΰτο, ό έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευτής τής Αύστρίας Κόμης Ζισύ, έν 
τή συνδιασκέψει Κωνσταντινουπόλεως τδ 1 876, πολλάκις άνέφερε, έν τφ 
αύτφ πνεύματι, φπερ καί έγώ πρδς ύποστήριξιν τής διηγήσεώς μου. Ή γε
νική Διοίκησες Βιτωλίων, είχεν υποδιοικήσεις, ώς τήν τών Ίωαννίνων, ή'τις 
δριον είχε τδν ’Άψον, ώς σήμερον είσέτι, καί τοΰτο βεβαίως, διότι τούς

ί. Καίτοι Τουρκική ιστορική πηγή, ήν ό αξιότιμος φίλος μου κ. Χασαν βέϋς, νΰν γενικός 

Πρόξενος τής Τουρκίας ?ν Πειραιεϊ, μοί άνεκοίνωσε θεωρών σφαλεράν τήν ιδέαν ότι οί κατα- 

κτητα'ι ’Οθωμανοί δέν ελ/ ον πολιτικάςγνώσεις, άναφέρει ότι είς Ικτών υπουργών τοΰ κατακτητοΰ 

Μωάμεθ τοΰ Β’ ό Μαγμουτ πασας, ΰπέμνησε τον κατακτητήν ότι πρέπει νά φροντίση όπως 

ίκπατρίση τούς λαούς τούτους "να μή μετά καιρόν ζητήσωσι τήν άνάκτησιν τής ίθνικότητός 

των. Άλλ’ό Μωάμεθ άπήντησε τω Μαχμούτ. «Έγώ έκαμα πόλεμον κατά τών βασιλέων 

καί ογι κατά τών λαών, ών έννοώ νά σεβασθώ καί θρησκείαν καί Ιθνικότητα καί πλήρη δι
καιοσύνην νά αποδώσω" ούαί εις τούς διαδόχους μου ανάθετήσωσιτά πα

ραγγέλματα μου ταΰ τα.»
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έκεϊθεν τοϋ ’Άψου λαούς έθεώρησεν ώς άλλης φύσεως, δχι ομοιομόρφους^ 
$ν καίτήν αυτήν γλώσσαν λκλοΰντας, διά τοϋτο τούς άπέσπασε τοϋ πα- 
σαλικίου Σκόδρας, δπερ συμπεριλαμβάνει όλους τούς λοιπούς ’Αλβανούς» 
'Η ιστορική αυτή πηγή, εινε καθαρά και φύσεως ίπποτικής, καί καταφα
νέστερα έ'τι, κατωτέρω θά γείνη. "Ετερος ιστορικός λόγος εινε ή ιστορία 
τοϋ περιβόητου Άλη Πασά, τοΰζκαταγομένου έκ τής επαρχίας Τεπελέν 
ήν ό κ. Δε Γουβερνάτης έν τω γεωγραφικφ του πίνακι έ'χει ώς μή 
έπηρεασθεΐσαν ύπδ τοΰ Έλληνισμοΰ. 'Η παντοδυναμία καί σατοαπεία 
τοΰ Άλή Πασά, περιωρίσθη άκριβώς είς τήν ’Ήπειρον, μέ/ρι τοΰ ’Άψου. 
Πως δ δαιμόνιος ’Αλη Πασάς δέν έπροχώρησε καί πέοαν τοΰ ’Άψου, πώς 
δέν ήλεκτρίσθησαν έκ τών κατορθωμάτων του καί οί έκεϊθεν τοΰ ’Άψου 
.’Αλβανοί, κατ’ ούδέν συντελεσαντες ει'τε νά ύποταχθώσιν αύτφ εί'τε νά τον 
ύπος-ηρίξωσι; τά τραγούδια τών κατορθωμάτων τοΰ Άλή Πασά, άτινα εινε 
προς δόξαν τών κατορθωμάτων τοΰ Πασά, μνημονεόοντα έπανειλημμένως 
αυτόν χ,τιράΛι, ή'τοι αρχηγόν της ιτιάς, μέχρι ποΰ τραγφδοϋνται ;
μέχρι τοΰ ’Άψου. ’Εν τή έδρα της διοικήσεώς του, έν Ίωαννίνοις, δ Πασάς 
δέν είχε σύζυγον Έλληνίδα, τροφούς τών τέκνων του Έλληνίδας, συμβού
λους, ιατρούς, γραμματείς της άκρας εμπιστοσύνης, αρχηγούς σωμάτων 
στρατιωτικών, "Ελληνας; τά έπί Άλη Πασά έ'γγραφα,διοικητικά, ανταπο
κρίσεις, άναφοραί, δικαστικά έ'γγραφα, αποφάσεις, αποδείξεις εισπράξεων, 
τίτλοι ιδιοκτησίας, ό'χι μόνον είς ’Ιωάννινα, άλλά καί έν άπάση τή δι
καιοδοσία τοϋ Πασά, έν Βερατίφ, Αύλώνι κτλ. δέν έγράφοντο 'Ελληνιστί; 
Μάλιστα ώς πολιτικός άνήρ ό κ. Δέ Γουβερνάτης, καί ώς τοιοΰτον έπανέ- 
φερον αυτόν αί περιστάσεις τώ 187 9 είς ’Ήπειρον, έλησμόνησεν δτι ή 
Συνδιάσκεψις τοΰ Βερολίνου, τώ 1880, δπως μή έπέλθη άταξία έν τή ιδιο
κτησία, έ'καμεν ιδιαιτέραν μνείαν τών τίτλων ιδιοκτησίας έπί Άλη Πασά, 
οΐτινες είνε πάντες ’Ελληνιστί γεγραμμένοι, καθώς έλησμόνησε, διαμείνας 
τόσα έ'τη είς Ιωάννινα, δτι μέχρι τοΰ I860 πλεΐστα διοικητικά έ'γγραφα, 
ιδίως τελωνειακά, καί έν Βερατίω, καί Αύλώνι κλπ., έγράφοντο Ελληνιστί; 
Άν εύαρεστηθή ό κ. Δέ Γουβερνάτης, νά μέ έρωτήση, καί διατί δ Άλη 
Πασάς έβκσίλευσε μέχρι τοΰ ’Άψου ; νομίζω δτι άπλουστάτη καί φυσική 
είνε ή άπάντησις" άλλά δυστυχώς άνατρέπει έκ βάθρων τόν ουσιώδη ισχυ
ρισμόν του, δτι έπί τής Χαονίας δέν έπέδρασεν δ Ελληνισμός. Εινε δέ 
ή άπάντησις αυτή : δτι δ Άλη Πασάς έκ ’Γεπελέν, ήτο έπηοεασμένος ύπο 
τοΰ Έλληνισμοΰ τόσον, ώστε μόνον όμοιοι αύτώ, ήδυνήθησαν νά τόν έν- 
νοήσωσι καί ένθουσιασθώσιν ύπέρ αύτοϋ" μεγάλη δέ άπόδειξις της άλη- 
θείας ταύτης εινε, δτι κατά τό ή'μισυ τά έ'ργα τοΰ Πασά συνετέλεσαν 
είς τήν Ελληνικήν άναγέννησιν. Καί ταΰτα μέν περί τών ιστορικών λόγων.

Τώρα άς έξετάσωμεν τούς τοπικούς λόγους συμφώνως τω κ. Δέ Γουβερ- 
νάτη καί κατά σόγκρισιν τάς έπηοεασθείσας ύπό τοΰ Ελληνισμού επαρχίας^ 
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πρδς Άς μή έπηρεασθείσας.Άς λάβωμεν τά άκρα,τήν έξελληνισθεϊσαν Πρε- 
μετήν, καί τήν μή έξελληνισθεϊσαν έπαρχίαν Βερατίου. Κεΐται δέ τδ Βερά- 
τιον ή πόλις, έπί τοϋ ’Άψου. Ποιοι οί λόγοι, ποια τά αί'τια, ή.τί είδε, τί 
άνέγνωσεν, ή τί ήκουσεν, δ κ. Δέ Γουβερνάτης έν Πρεμετή καί τη έπαρχόη; 
δπως θεώρηση καί κηρύξη αύτήν ώς έπηρεασθεΐσαν ύπδ τοΰ Έλληνισμοΰ; 
Δέν τδ δικαιολογεί ποσώς. Ιδού δέ τί ώς ιατρός διαμείνας έν Πρεμετή, 
καί προσκληθείς είς διάφορα μέρη τής επαρχίας, είς Φράσιαρ·, Κιαφζές 
τί είδα. 'Ως πρδς μέν τήν γλώσσαν, συμβαίνει δ,τι καί έν Μέτσόβω σάς 
εϊπον, δηλ, Χριστιαναί καί Μουσουλμάνοι γυναίκες, παιδία μή έξελθόντά 
τής Πρεμετής, λαλοϋσι μόνην τήν Αλβανικήν, επομένως ειχον άνάγκην 
διεομηνέως έν περιπτώσει άσθενείας’ άλλά πάντες οί λοιποί άνδρες Μου
σουλμάνοι καί Χριστιανοί, γνωρίζουσι καί τήν Ελληνικήν, καί τοϋτο διότι 
ή έπαρχία, είνε άγονος καί απαντες, οί μέν ώς έπί τδ πλεϊστον Χριστια-4 
νοί, μεταβαίνουσι είς ’Ιωάννινα άδιακόπως έμπορίου χάριν, άλλά καί πλεΐ- 
στοι είς Κωνσταντινούπολή, δπου διαμένουσιν έπί πολύν χρόνον, έν γένει’ 
εμπορευόμενοι, οί δέ Μουσουλμάνοι ώς έπί τδ πολύ έπιδίδονται εις τδν' 
στρατιωτικόν βίον, κατατασσόμενοι ύπδ τήν σημαίαν ένδς προκρίτου βέ’ύ,' 
καί ή έπαρχία Πρεμετής έ'χει τούς άρίστους, ούς ή ύψηλή Πύλη ένίμησεν’ 
άδιακόπως καί άλληλοδιαδόχως . ώς Δερβεναγάδες Ηπείρου καί Θεσσα-· 
λίας, καί έν πολεμώ στρατιωτικούς άρχηγούς" τοιοΰτοι οί έκ Φράσιαρι* 
βέϋδες Άντέμ Πασάς, Σολεϊμάν βέϋς, ό έκ Γκορόσιανι Μεχμέτ βέϋς, a’ 
έκ Κιαφζές Ίσσήμ βέϋς, οϊτινες σχεδόν πάντοτε είς Ελληνικά κέντρα ύπη- 
ρέτησαν, ’Ιωάννινα, Θεσσαλίαν, μεθόριον Ελληνικήν γραμμήν" ώστε καί 
Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι είς Ελληνικά κέντρα έ'ζων. Ή γραφομένή* 
γλώσσα έν τή έπαρχία Πρεμετής είνε ή Ελληνική, έ'ν τε τω έμπορίφ καί’ 
έν τή ιδιωτική άλλ.ηλογραφία πάντων άνεξαιρέτως, έν τή κτηαατική πε-’ 
ριουσίη χρεωστικά, εισπράξεις, βιβλία, Ελληνιστί" Σχολεϊον, ΙΙαρθεναγω-’ 
γεΐον, Ελληνικόν" έν τώ σχολείφ είδα παιδία Μουσουλμάνων τακτικώς’ 
φοιτώντα, τά τής έκκλησίας πάντα τελοΰνται Ελληνιστί, Μητρόπολιν ή 
Πρεμετή δέν έ'χει, διότι υπαγόμενη είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ’Επισκόπου’ 
Κοουτσάς, έ'χει μόνον άντιπρόσωπον τοΰ ’Επισκόπου ύπδ τδν τίτλον Οικο
νόμου. Δέν δύναμαι ποσώς νά θίξω τδ ζήτημά τοΰ πληθυσμοΰ, διότι ούτε 
κατά προσέγγισιν δύναμαι, άλλά ώς πρδς τούς Χριστιανούς, άπέναντι τών' 
Μουσουλμάνων, έξ δσων ήδυνήθην ν’ άντιληφθώ είς τάς ίατρικάς μου πε~! 
ριοδείας, πιστεύω νά εινε ήμίσεις καί ήμίσεις,

Τώρα θά συγκρίνωμεν τήν Πρεμετήν μέ τήν έπαρχίαν τοΰ Βερατίου.Άλλά 
τί ειδεν, ή ήκουσεν δ κ. Δέ Γουβερνάτης έν Βερατίω, διάφορον τών ύπ’έμοϋ' 
διηγηθέντων περί τής Πρεμετής; Ιδού τί γνωρίζω. Τδ Βεράτιον συν τή' 
έ^κρχίί^, εύφορώτατον, καί παραγωγικόν, διότι έπίπεδον, καί κείμενον 
μεταξύ Βιούσσης καί ’Άψου, ούτε δενδροφυτείαν έχει, ού'τε τήν δέουσαν
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καλλιέργειαν, ούτε διοχέτευσιν ύδάτων, την Απαραίτητον δπως έν καίρφ 
βέρους μή σήπωνται τά ύδατα. 'Ως έκ τούτου τό κλίμα εινε νοσηρόν’ έν 
τίί πεδιάδι ταύτγ, έλαβε μεγίστην έπέκτασιν ή κληρονομικά σίφυλις, ήν 
οί κάτοικοι θεραπεύουσι οχι διά των ’Αραβικών καταποτίων, αλλά καπνι- |
ζόμενοι δι’ύδραργυρικών σκευασιών. Καί επειδή ή επαρχία έ'χει Αραιόν 
πληθυσμόν, οί κάτοικοι Αγρόται δέν Αναγκάζονται, ώς οί Πρεμετινοί νά 
Αποδημώσι, καί διά τοΰτο πολύ δλιγώτεροι άνδρες ιδίως Μουσουλμάνοι, r
λαλοΰσι την ‘Ελληνικήν’ καί έν μέν τγ πόλει τοϋ Κερατίου τά δύο τρίτα 
εϊνε Χριστιανοί, έν δέ τή λοιπή επαρχία τά τέσσαρα πέμπτα εϊνε Μουσουλ
μάνοι. 'Ως προς δέ τά λοιπά, άτινα έδιηγηθην περί της ΙΙρεμετης εϊνε τά 
αυτά, μάλιστα έν Βερατίω ύπάρχει Μητρόπολις Ελληνική, ύπό τό ονομα 
Βελιγραδιού, καί σήμεοον διά τών εύκόλων συγκοινωνιών, εϊνε είς άδιάκο- 
πον εμπορικήν, εκπαιδευτικήν καί ιατρικήν συγκοινωνίαν μετά της Κέρ
κυρας, ενί5 πρότερον ήτο μετά τών Ίωαννίνων. Έν τή έπαρχίφ ταύτγ μόνη 
ί οικογένεια Βρυώνη εϊνε ή διαπρέπουσα, καί αύτη έν Ανάγκη προσεκα- 
λεΐτο ύπό τάς ύψηλης Πύλης νά στρατολογησγ. Άλλά ώς έπί τό πλευ
στόν η οικογένεια εύπορος ούσα, δέν έπεδίωκεν τά τοιαΰτα αξιώματα, καί 
ποός τούτοις, ώς είπον, έπειδή η επαρχία εϊνε εύπορος, ό'χι εύχαρίστως και 
εύκόλως έστρατολογοΰντο οί έπαρχιώταί των’ ώστε η μόνη διαφορά με
ταξύ Πρεμετης καί Βερατίου, συνίσταται εις τό δτι πολύ δλιγώτεροι λα- 
λουσι την Ελληνικήν.

Άλλά ώς προς την γλώσσαν, θά φέρω τώρα ένώπιόν ύμών την επαρ
χίαν Άογυροκάστρου, ην έν τώ γεωγραφικφ πίνακι βλέπετε έχουσαν χρώμα 
σημ.αϊνον δτι έπ’αύτης δέν έπέδρασεν δ Ελληνισμός, καί θά συγκρίνω αυ
τήν πρός την Θεσπρωπίαν, ήν θεωρεί δ κ. Δέ Γουβερνάτης ώς έξελληνισθεΐ- 
σαν, καί ητις πανταχόθεν, εϊνε στενώς περικυκλωμένη ύπό Ελληνικού 
πληθυσμού, καί παραθαλασσίως εις άδιάκοπον συγκοινωνίαν, ώς έκ της <
μικράς Αποστάσεως, μετά τάς Κέρκυρας καί τών Παξών. Άλλά πριν εισ
έλθω είς τό θέμα τοΰτο, δφείλω, ώς πρός τό Βεράτιον νά φέρω καί μιαν 
μαρτυρίαν, τοϋ Μεχμέτ βέϋ Βρυώνη τοϋ σπόύδαιοτάτου μέλους τοϋ Αλ
βανικού Συνδέσμου, δν έγνώρισα έν Πρεβέζγ τό 187 9, νέον μορφωμένου, 
Ανεξίθρησκου, λαλοϋντα Ελληνιστί, ώς οί λοιποί Ήπειρώται, καί καλώς 
καί την Γαλλικήν. Ουτος συνομιλών μετ’ έμοϋ έπί τοΰ θέματος, καθ’ην 
εποχήν ήτο ή Ελληνική επιτροπή έν ΙΙρεβέζ·/;, μ.οί έλεγε: «γνωρίζω κάλ- 
λιστα, δτι έκ της επωνυμίας μου κατάγομαι έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
Αλλά σήμερον είμαι Αλβανός γνήσιος, ή Τουρκική κυριαρχία έτίμησε τήν 
οικογένειαν μου μέ πολλά ύψηλά Αξιώματα, αλλά έν ταύτώ έσεβάσθη 
πάντοτε τήν έθνικότητά μου, έπί αιώνας, καθώς και τήν γλώσσάν μου. 
Ημείς Ανθιστάμεθα κατά πάσης προσαρτήσεως της χώρας μας είς τήν 'Ελ- 
ί\άδα, διότι ή Ελλάς θά μας απορροφήση εντελώς, ώς τοΰτο συνέβη είς 
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τούς έν Ελλάδι Αλβανούς, καί τούς Χριστιανούς τών έπαρχιών μας, καί 
ιδίως τοΰ Άογυροκάστρου, δπου διά τών σχολείων τούς εξελλήνισε». ’Επι
καλούμαι δέ τήν μαρτυρίαν τοΰ Αξιότιμου τούτου ’Αλβανού βέΰ, περί 
τής Ακρίβειας της συνομιλίας μας. Καί τά άλλα δέ μέλη της οικογένειας 
Βρυώνη τά οποία έγνώρισα έλάλουν εύχερώς Ελληνιστί.

’Επανέρχομαι είς τήν επαρχίαν ’Αργυρόκαστρου ητις έπί τό πλεΐστον 
δρεινή, εϊνε άγονος, άπαντες δέ σχεδόν οί κάτοικοι Χριστιανοί καί Μουσουλ
μάνοι έπεδόθησαν είς τό έμπόριον καί τά γράμματα. Έκ της πόλεως Άο
γυροκάστρου ιδίως, καί της πλησιοχώοου κωμοπόλεως Λιμπόχοβον, εκλέ
γονται πλεϊστοι Κατηόες, ή ίεροδικασταί της ’Οθωμανικής Αύτοκοατο- 
ρίας, κατάλληλοι είς τοΰτο, διότι μετέβαινον είς Κωνσταντινούπολή, καί 
έσπούδαζον τά τοΰ Κορανίου, έν εί'δει θρησκευτικής σχολάς, οπού συνέζων 
Αδιακόπως, Έλληνικώς, μετά πλείστων δσων συνεπαρχιωτών των -έκεΐ έα- 
πορευομένων Χριστιανών, καί έκ τάς σπουδάς ταύτης καί μελέτης τοΰ Κο
ρανίου, οχι δλίγα χρήματα έκέρδαινον. 'Άπαντες γνωρίζοντες κάλλιστα 
τήν Ελληνικήν, πάντοτε προε.τίμων ώς ίεροδικασταί, νά διορίζονται είς 
τάς πλουσίας, εύφορους, φιλήσυχους, καί πειθήνιους χώρας τάς Βουλγαρίας, 
Θράκης, δπως άφθονώτερα καί εύκολώτερα χρήματα καρπώνται. Έκεΐσυ- 
νηντώντο ώς έπί τό πλεΐστον μεθ’Ελλήνων Ήπειρωτών, ιδίως Ζαγορίων, 
μετερχομένων τόν πρακτικόν ιατρόν, τόν χαντσά ήτοι ξενοδόχον, τόν αρ
τοποιόν, τόν μικρέμπορον. 'Ως συμπολϊται δέ Αμφότεροι, τών αύτών εθίμων, 
τάς αύτάς γλώσσης, εύφυεΐς Αμφότεροι, στενώς έσχετίζοντο, καί αλληλεγ- 
γύως συνεβοηθοΰντο, δ μέν Κατης διά τοΰ δ'γκου τάς εξουσίας του έπρο- 
στάτευε τάς έπιχειρήσεις τών Ελλήνων Ήπειρωτών, ουτοι δέ, βεβαίως εϊς 
εξ αυτών, ο λογιωτερος, ήτο δ έζ απορρήτων γραμματεύς τοΰ Κατά, μά
λιστα δ Μεσίτης, πρός διεκπεραίωσιν δικαστικών ύποθέσεων, δπως αή αύ- 
τοπροσώπως, Αλλά εύσχήμως δωροδοκηται δ Κατης’ ένταυτώ δέ διετήοέι 
τήν αλληλογραφίαν τοΰ Κατη, μετά τάς έν Άργυροκάστρω οικογένειας 
του. Άλλά καί πλεϊστοι διωρίζοντο είς Έλληνικάς επαρχίας, είς ’Ιωάν
νινα,. Θεσσαλίαν κτλ. Πλεϊστοι δέ άλλοι Άργυροκαστρϊται, ήσαν έμποροι, 
οί μέν Μουσουλμάνοι ιδίως, Αγοράζοντες διά λογαριασμόν των δέκατα έκ 
τάς Κυβ ερνήσεως, τήν έπικαρπίαν ή'τοι τό ΐμ,ορον τσιφλικίων άνηκόντων 
τή Κυβερνήσει, προσφερόμενοι καί είς ίδιώτας ίδιοκτήτας τσιφλικίων, καί 
τοιουτοτρόπως, εϊνε διεσπαρμένοι, καθ’δλην τήν Ελληνικήν "Ήπειρον καί 
Θεσσαλίαν. Προτιμώνται δέ ουτοι ύπό τάς Κυβερνήσεως καί τών ιδιωτών, 
διότι εϊνε έντιμοι, άκριβεϊς είς τάς ύποχρεώσεις των, φέρονται πρός τούς 
χωρικούς καί άγρότας ήπίως καί δικαίως. Πώς δ κ. Δε Γουβερνάτης δέν 
έγνωρισε τούτους, οΐτινες εινε ούκ ολίγοι είς ’Ιωάννινα, καί τά πέριξ, Αφ’ 
ου μάλιστα ώς δ ί'διος λέγει, έκ τής αργίας ήν τώ παρεϊχεν ή περιωοι- 
σμενη ’Ιταλική Αποικία, κατεγίνετο είς γεωγραφικές μελέτας ; Πώς δέν
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έγνώρισεν άύτούς οίτινες έ'χουσιν, άν δύναται νά λεχθή, γραφεία,. δπόυ Z'/J. 
μόνον λαλοΰσι την 'Ελληνικήν, άΧΚχ καί γράφουσιν χύτην, δπερ πολύ σπα- 
νιώτερον εις τού; Πρεμετινούς, κρατοΰσι βιβλίζ εισπράξεων, δίδουσιν απο
δείξει; πληρωμή; εις τού; χωρικούς ; Μάλιστα Sv ήθελε προσέξγ, ή'θελέ 

ί'ύει δτι τά βιβλιαράκια των, τά; έπιστολά; των, τά; έχουν είς τχ σιΛάγια 
των, άποτελούμενα εκ διαφόρων διαμερισμάτων, και πού μέν έ'χουσι την 
άλληλογραφίαν των, ει; άλλο διαμέρισμα τάς εισπράξεις, και εί; άλλο τά 
έ'ζοδα, άπαντα 'Ελληνιστί γεγραμμένα ύπ’αύτών τών ιδίων. '

Το 1860 έκ Πρεμετής μετέβην εϊ; Άργυρόκαστρον, καί κατώκησα εις 
Οικογένειαν Μουσουλμανικήν καλού φίλου μου Κατή, Σολεϊμάν Φεχμη 
έφένδη* έπισκεφθείς καί άλλας τρεις όμοιας συγγενικά; οικογένειας του 

Κατη, παρετήρησα δτι άπαντες πλην γυναικών καί παίδων, έλάλουν ελευ
θέριος Ελληνιστί. 'Ο τότε διοικητή; ’Ισμαήλ Πασά; Φράσιαρις, ούτινος 
έπεσκέφθην πάσχοντα άσθενή τινα έν Φράσιαρί, μέ προσεκάλεσεν εις το 

διοικητηριον, καί έκεΐ ή'κουσα είς τά Συμβούλια ΜιτζΛΐσι πάντα; έλευ- 
θέρω; λαλοΰντας 'Ελληνιστί καί Άλβκνίστί. Τοσοϋτον δέ έπέδρασεν δ 'Ελ

ληνισμό; έπί τοΰ Άργυροκάστρου, ώστε βλέπομεν τού; Άργυροκαστρίτα; 
παραιτήσαντα; έντελώ; τον στρατιωτικόν βίον. Πράγματι αί διαπρεπέστε- 
ραι οικογένεια! ώς τοΰ Μαλήκ Πασά, κλάδου της τοΰ Άλή Πασά Τεπε- 
λεν, ή πλουσιωτάτη οικογένεια τής Ηπείρου και η μεγίστην έπιρροήν 
Αχούσα έν Άλβανί^, έκτδς δτι συνήψε γάμου; μετά Ίωαννιτών, επειδή 
δλα τά μέλη τής οικογένειας έγνώριζον τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν, διέπρε- 
ψχν ώς πολιτικοί ύπάλληλόι της ύψηλη; Πύλη;, άλλ’ ούδέποτε ώ; στρα
τιωτικοί, το ί'διον ή οικογένεια Δαμ,ίρ Πασά, καί πάσαι αί άλλαι πρόκριτοι 
οίκογένειαι. Έπί εί'κοσιν δλα έ'τη δέν γνωρίζω στρατιωτικόν άρχηγδν έξ 
Άργυροκάστρου, ενώ ώ; τοιούτους εί'δομεν έκ Πρεμετής καί Βερατίου, καί 
διά τοΰτο, αν καί άγονον χώραν οΐκοΰντες, άλλά ύγιεινήν εινε οί μάλλον 

πολιτισμένοι,οί δλιγώτερον φανατικοί,τών λοιπών ’Αλβανών, καί οί μάλλον 
εύπορώτεροι. Το Άργυρόκαστρον καί ή έπαρχία βρίθει Έΰ,ληνικών σχολείων/ 
ιδίως το έκπαιδευτήριον έν Κεστοράτι, ολίγον άπέχοντί τοΰ ’Αργυρόκα
στρου, έκπαιδεύει νέου; καί νέας, έκ πάσης τής ’Ηπείρου υ.έχρι Άψου. 
’Έχει ιατρούς "Ελληνας επιστήμονας, έν τή έπαρχία Άργυροκάστρου έγεν- 
νήθησαν δ Άρσάκης καί δ Ζάππζς* δέν έ'χει δέ δ κ. Δέ Γουβερνάτη; ή 
νά έ'λθη είς Αθήνα; δπως ί'δη τά έργα τών δύο τούτων εύγενών τέκνων 
τής Ελλάδος, καί τά οποία έξ Άργυροκάστρου μετέβησαν κατ’ ευθείαν 
εί; Ρουμουνίαν, χωρίς νά έπηρεασθώσι ού'τε ύπδ τοϋ Ελληνικού βασιλείου, 
ού'τε έκ καθαρών 'Ελληνικών έπαρχιών άλλων, δπώ; πεισθή άν το Άργυ- 
ρόκαστρον έπηρεάσθη ύπο τοΰ 'Ελληνισμού ή ό'χι. Προς τούτοι; άκόμη προς 
τά έ'νδον τής Χαονίας είδε το φώς ή ηγεμονική οικογένεια Γκίκα ή'τις 
μετέβη καί αύτή είς Ρουμουνίαν, καί διαπρέψασα έκεΐ καί ύψωθεΐσα είς 
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το αξίωμα ήγεμόνο; τής 'Ρουμουνίας, όχι μόνον ύπεστήριξέ καί έπροστά- 
Νευσε τήν 'Ελληνικήν παιδείαν, ώς πυρήνα πολιτισμού τής νέας πατριδος 
των, άλλά καί κατ’οίκον ή οικογένεια μέχρι π?ό ολίγου χρόνου, διετη- 
ρησεν ή'θη, έθιμα καί γλώσσαν 'Ελληνικήν, καί άγωγήν 'Ελληνικήν.

Άς ί'δωμεν τώρα τήν Θεσπρωτίαν, τήν έπηρεασθεΐσαν ύπδ τοΰ Ελλη
νισμού καί πανταχόθεν περικυκλωμένην ύπδ Ελληνικού πληθυσμού. Ή 
έπαρχία αυτή είνε εύφορος, είνε ή ώραιοτέρα καί τερπνότερα τών λοιπών 
Αλβανικών, είνε πλούσια, διότι άνέυ έργασίας καί κόπου παράγει έλαιον, 
ελαίας, βάλανον, κίτρα εβραϊκά, άτινα εί; χιλία; περίπου οικογένεια; αΐ- 
τινε; καλλιεργούν αύτά, άποδίδουν κατ’ έτος ώ; έ'γγιστα τριακόσια; χι
λιάδα; δραχμών, κτηνοτροφίαν παντδς εί'δους, καπνά, δημητριακού; καρ
πού; καί δρύζιον, ώ; έκ τούτου σχεδδν ούδεί; άποδημεϊ. Τούτου; δέ τούς 
λεγομένους Τσάμιδες,. ή'τοι Θεσπρωτούς συγκρίνοντες ό'χι μόνον .πρδ; τού; 
τοΰ Άργυροκάστρου, άλλά καί πρδ; τού; τής έπαρχία; Τεπελέν καί Κουρ- 
βελέσι, ή'τοι τού; Αιάπιδε;, τού; βλέπομεν άμαθεστέρους, ωμότερους αύ
τών· είνε δέ πρδ; τούτοι; οί Τσάμιδες φανατικοί, ό'χι τόσον έξ άφοσιωσεως 
πρδ; τδ Κοράνιον, δσον έξ αντιζηλίας, διότι εύρίσκονται μ.όνοι έν μεσφ 'Ελ
ληνικού πληθυσμού* είνε προληπτικοί, φυγόπονοι, ούδέν έ'πραξαν άπλοΰν, 
δπως στολίσωσι τήν φυσικήν καλλονήν τής έπαρχία; των, καί σχεδδν 

τοιοΰτοι είνε Χριστιανοί τε καί Μουσουλμάνοι. Ένφ δέ έν Άργυροκάστρφ, 
Πρεμετη καί άλλαχοΰ, βλέπομεν Χριστιανούς άποδημήσαντας, πλουτί- 
σαντας, εύεργετήσαντα; τήν γενέθλιον πατρίδα των δι’ εκπαιδευτικών ή 
φιλανθρωπικών καταστημάτων, έν Θεσπρωτίιρ ούδέν βλέπομεν τοιοΰτον,διδ 

σπάνις σχολείων καθ’ δλην τήν έπαρχίαν.
Άς έξετάσωμεν τώρα τού; Φιλιάτας, τδ Μαργαρίτι, καί άς θεωρήσω- 

μεν καί τήν Παραμυθίαν, έπειδή δύναται νά φιλονεικηθγ, ώ; τήν θεωρεί δ 
κ. Δέ Γουβερνάτη; Έλληνοαλβανικήν* αύται είνε αί τρεις πρωτεύουσαι πό
λεις τής Θεσπρωτίας. Τί παρατηροϋμεν έν αύταΐς, ιδίως έν Φιλιάται; καί 
Μαργαρίτι; νεκρικήν σιγήν, ούδέ ί'χνη δημοτικού σχολείου, ούδέ ί'χνη ια
τρού επιστήμονας’ πού ή ζωή, ήν βλέπει τι; έν Άργυροκάστρφ τή πόλει, 
έν Πρεμετή, Βερατίφ, Αύλώνι ; Ούδεί; έκ τών βέϋδων ή άγάδων διέ- 
πρέψεν ή κατέλαβεν ύπηρεσία; τρατιωτικάς ή'πολιτικά;, ώ; εί'δομεν έν Πρε- 
μεττί, Άργυροκάστρφ κτλ. Τά τρία τέταρτα τών ιδιοκτητών βέϋδων 
καί άγάδων είνε οίκονομικώ; έντελώ; κατεστραμμένοι. Έν τή Θεσπρωτία 
,έξαίρεσιν έ'χει ή ιστορική- Πάργα, ή; Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι είνε 
φιλόπονοι, νοήμονες, καί άπδ Κέρκυρας μέχρι Παξών, καθ’δλον αύτδ τδ 

μήκος δπου έκτείνεται ή Θεσπρωτία παραθαλασσίως, μόνη ή Πάργα έχει 
ναύτα; καί πλοία πρδ; χρήσιν τοΰ τοπικού έμπορίου, άλλά, ώ; δρθώς καί 
δικαίως δ κ. Δέ Γουβερνάτη; τήν έχρωμάτισε, είνε 'Ελληνικό; πληθυσμός^ 
. Πριν ή φέρω συμπέρασμα έπί τής. συγκριτικής ταύτης έξετάσεως, καί 

Τόμο; Ζ'. 4. — ’Απρίλιο; 1883. 22 
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δπω; έ'τι μάλλον πεισθητε, θά σας διν)γτ)θ£& τδ Ακόλουθον. Πρδ πεντη- 
κοντα ετών εις έκ τών προκρίτων άγάδων τές Θεσπρωτίας, έκ Αιόψης, δ 
Άχμετ Ντΐνος, ύποκοριστίκδν έν Ήπείρφ τοϋ Κωνσταντίνος, μετώκησε 
όίκογενειακώς έκ Θεσπρωτίας είς την πλησιόχωρον Άμβρακίαν έν τη έ?>- 
ληνικ$ Πρεβέζη· έκεϊ έγέννησε δύο υίούς τδν νϋν Άβεδίν πασά, δν η 
Πύλη έπίτηδες τδ 1878 άπέστειλεν έκ Κωνσταντινουπόλεως, δπως μορ- 
φώση τδν ’Αλβανικόν Σύνδεσμον, δστις κατέλαβε άνώτερα άξιώματα, καί- 
τδ τοϋ ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών τές ’Οθωμανικές αυτοκρατορίας, και 
τδν Βεσύλ πασα νϋν νομάρχην Σινώπης. Οί δύο ουτοι άδελφοί άνετοά- 
φησαν έλληνικώς έν Πρεβέζγί, Ιδίως δ Άβεδίν έσπούδασε καί την άρχαίζν 
ελληνικήν, καί γνωρίζει κάλλιστα αύτην, γνωρίζει καλώς καί την γαλ
λικήν καί πάντοτε μελετη, καί τώρα έσχάτως μετά τούς σεισμούς τές 
Χίου έ'καμε ποιήματα τινα ελληνιστί δπω; ένθαρρύνγ τάς συνεισφοράς 
ύπέρ τές Χίου. Εινε δέ νϋν γενικδς διοικητής ’Αδάνων έν Μικρά ’Ασία.

Οί δύο ουτοι αδελφοί έ'χουσιν ιδιοκτησίαν είς την εύφορον έπαρχίαν 
τοΰ Γλυκέος $ Φανάρι καλουμένην, ην δ ποταμός Γλυκύς διαβρέχει τό
σον καλώς κυκλοειδώς καί ηρέμμ, ώστε τεχνική διοχέτευσις πρδς πότι
σμα τών πεδιάδων εινε περιττή· είνε έπαρχία δπου εύδοκιμεϊ η κτηνοτρο

φία τών ίππων, τών βοών, άλλά είνε περιορισμένη έκ της έλλείψεως παν- 
τελοϋ; Ασφαλείας καί προστασίας. Πλην τών άφθονων δημητριακών καρ- 
κών παράγει, άφθονον δρύζιον θρεπτικώτατον, δπερ καταναλίσκεται έν 
Ήπείρφ, αλλά κακώς εκκοκίζεται, καί εί; τούς καλλιεργητάς έπέρχεται 
ζημία 30 °]0, διότι γίνεται διά μ.ύλων κινούμενων διά τών ύδάτων τοϋ πο
ταμού. Οί άδελφοί Ντίνου, Μουσουλμάνοι καί ισχυροί παρά τη διοικήσει, 

εφερον μηχανην έκ Γαλλίας, δπω; καλώς καί άκριβώς έκκοκίζεται τδ δρύ
ζιον· άλλ’ οί έκ Μαργαριτίου, έδρας διοικητικές τές Θεσπρωτίας, άγάδες 
καί βέϋδες, δπως μη πάθωσι τά συμφέροντα των διά τές καταργησεως 
τών υδραυλικών μ.ύλων, κατέστρεψαν την μηχανην, καί έξακολουθεΐό ί'διος 
τρόπος τοϋ έκκοκισμοϋ, διότι δυστυχώς τά χωρία τά άποτελοΰντα την 
επαρχίαν Γλυκέος, κατοικούμενα ύπδ Χριστιανών ’Αλβανών είνε άπαντα 
ιδιοκτησία τών πλείστων βέϋδων καί άγάδων Μαργαριτίου· δθεν άντί ευ

πορίας καί άνετου βίου οί κάτοικοι έ'χουσι δυστυχίαν καί βασανίζονται ύπδ 
ελωδών πυρετών καί τές ελώδους καχεξίας.

’Οφείλω πρδς τούτοις νά προσθέσω, οτι καθ’ δσον άντεληφθην δύναμαι 
μετά θάρρους νά μαρτυρήσω, δτι εύκολώτερα καί καλητερα λαλοϋσιν οι 
Πρεμετινοί καί Άργυροκαστρίται την 'Ελληνικήν η οί Θεσπρωτοί. Έκ τών 
μέχρι τοΰδε λεχθέντων καί έξ δσων άκόμη μέλλω νά διηγηθώ, πείθεται 

τις εύκόλως δτι οί Αλβανοί ουτοι έν γένει οί μέχρι τοΰ ”Αψου άρκούντως 
είνε επηρεασμένοι ύπδ τοΰ Έλληνισμοΰ, διότι συζώσι μετά τών δμοφύλων 

των Χριστιανών, οΐτινες γλώσσαν οχι μόνον γραφομένην έ'χουσι την Έλλη» 
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νίκην, άλλά και τές θρησκείας των καί τές έκπαιδεύσεώς των, διότι τά 

σχολεία τά Ελληνικά, Αν καί δέν φοιτώσι είς αύτά έν γένει οί Μουσουλ
μάνοι, άρκούντως τού; έπηρεάζουσι, διότι είς πασαν Αμφιβολίαν των, είς 
πάσαν περίστασίν των, είς τδν διδάσκαλον θ’ Αποταθώσι έ είς τδν ιατρόν, 
οΐτινες Αμφότεροι είνε "Ελληνες, δπως συμβουλευθώσιν αυτούς. Ή δέ έπιρ- 
ροη αύτη πασίδηλος καί καταφανής γίνεται μόλις δι’ οίουσδηποτε λόγους 
οί ’Αλβανοί άποδημησωσι πρδ; Ελληνικά κέντρα η πληθυσμούς καί συμ- 
βιώσωσι μετ’ αύτών έπί καιρόν τινα όλίγιστον. Δέν γνωρίζω, κύριοι, παρα
δείγματα πληθυσμών άλλων, οΐτινες ν’ Αποδημώσι της> γενεθλίου πατρί
δος των, νά ζώσι έπί πέντε δέκα έτη παρά ξένοι; καί νά εκφυλίζονται, 
καί οχι μόνον νά μανθάνωσι την γλώσσαν, άλλά καί νά συμμορφώνται 
άριστα πρδς τά ηθη, τά έθιμα, τδ πνεΰμα τών ξένων πληθυσμών. Τοΰτο 
λοιπόν δπερ παρατηροΰμεν παρά τές Άλβανοΐς, ευθύς ώς συμβιώσωσι μ.εθ* 
Ελληνικών πληθυσμών, δέν δύναται νά έξηγηθγ άλλως, είμη δτι προϋ- 
πέοχε η προδιάθεσζς έν αύτοΐς η Έλληνικη πληρης, ΐνα έκφρασθώ ιατρι
κός, καί η σύμπτωσις της συμβιώσεως έξωτερίκευσε τήν προδιάθεσιν.

"Οπως ίτι σαφέστερου πείσω υμάς περί τοΰ ισχυρισμού μ,ου, σάς παρα
καλώ νά ένθυμηθέτε την έποχην καθ’ην τά ’Ιωάννινα ώς περιέγραψα αύτά, 
ίσαν τδ κέντρον καί η άποθηκη τοΰ έμπορίου δλης της ’Ηπείρου. Έν αύτν} 
τη ίδίη έποχη, όπόταν αί συγκοινωνίκι μετά τοΰ λοιποϋ κόσμου $σαν 
δύσκολοι, αί άτμοπλοϊκαί έταιρείαι δέν ύπέρχον,τά ’Ιωάννινα, ησαν συνάμα 
καί κέντρον πολιτισμοΰ, διανοητικές άναπτύξεως, διασκεδάσεων, κέντρον 
διοικητικόν δλης τές χώρας μέχρι τοΰ ’Άψου. Οί πρόκριτοι ’Αλβανοί 
έκ τών διαφόρων έπαρχιών, οί εύποροι, δλοι μετφκησαν είς ’Ιωάννινα, 
οί πλεϊστοι οίκογενειακώς, έγκαταλείψαντες τάς περιουσίας των, είς, 
έπιτρόπους, οΐτινες ^σαν Χριστιανοί, καί τοΰτο έπραττον, δπως εύκο- 
λώτερον παρά τη γενική διοικήσει έπιτύχωσιν η τδ άξίωμα τοϋ Δερβέναγα 

τές χώρας η στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τά λεγόμενα ^άρτσια, δπως ύπηρε- 
τησωσι έν άλλη έπαρχίγ τοΰ κράτους, η δπως έπιτύχωσι θέσιν ύποδιοικη- 
τοΰ, οικονομικού έφορου κτλ., ένθα πλεϊσται δσαι διασκεδάσεις ύπέρχον, 

τά λεγόμενα ζι,αφέτια, δπου ημιλλώντο τίς καλητερον νά τραγφδιζση καί 
νά Ανταπάντηση είς τδ προλεχθέν τραγοΰδι, εννοείται Ελληνιστί, ν) έπί 
εύκαιρίφ γάμων, ιδίως τδ θέρος έν τη λίμνη παρά τίί Κρύιη Βρύσει τές 
'Γραμπάδοβας.

Πρδς δέ τούτοις προετίμων την έν Ίωαννίνοις διαμονήν δπως μορφώ- 
σωσι καί έκπαιδεύσωσι τά τέκνα των’ ουτω έν τώ ίεροδικαστηρίφ, είς τά 
Μιτζλίσια συμβούλια δικαστικά η διοικητικά αί συζητήσεις ελληνιστί έγί- 
νοντο, ουτω η έξ Αύλώνος οικογένεια, η μόνη έν τη έπάρχίρι διαπρέπόυσα 
καί εύπορος, τών άδελφών Βλιώρη έξεπαίδευσεν έν τί) Ζωσιμαίερ σχολή τδν 
νίόν της Ισμαήλ βέ’ύν, δστις κατέχει σήμερον.πολιτικήν ύψηλην θέσιν. Ό 
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θείος τούτου Μουσταφά πασάς Βλίώρης δστις διέπρεψεν ώς νομάρχης' βί§ 
άλλα; επαρχίας τοΰ κράτους, έμορφώθη είς Ιωάννινα, καθώς έμορφώθη καί 

ό έτερος αδελφός Σελήμ πασάς, νυμφευθείς Μουσουλμάναν Έλληνίδα έκ τ%ς 
περιφανέστερα; οικογένειας Ίωαννίνων, δ Άχμέτ πασας διακοιθείς ώς νο
μάρχης εις διαφόρους επαρχίας της ’Ηπείρου έπί τιμιότητι και δικαιοσύνη. 
Έτι δέ οί έκ της επαρχίας Δελβίνου άδελφοί Σουλεϊμάν βέϋς καί Άβδούλ 
βέϋς Κόκκας νυμφευθέντες Ίωαννίτισσας,ών οί υίοΐ μορφωθέντες είς ’Ιωάν
νινα, κατέχουσι σήμερον ύψηλάς θέσεις, εις δ’ έξ αύτών είνε πρόεδρος τής 

νΰν έν Θεσσαλία έπί τών βακουφίων έπιτροπής.
Ούτω έκ Τεπελέν δ Τσέλιος έκ Πίτσαρη, δ Καλήμαγας, δερβεναγάδες 

διοριζόμενοι, δ Φεζό μπέης έξ Άργυρο κάστρου, οί έκ Φράσιαρη βέϋδες, οί 
έκ Βερατίου Βρυώνιδες. Ούδένα έκ Θεσπρωτίας βέΰν ή άγάν δύναμαι νά 
μνημονεύσω ώς λαβόντα μέρος είς την πνευματικήν ταύτην ζωήν. Καί 
ναι μέν οίκογενειακώς έλθόντες είς Ιωάννινα έμορφώθησαν, άλλά οίκο- 
νομικώς κατεστράφησαν, καθδ δέ μορφωμένοι έπέτυχον πολιτικά; και 
διοικητικά; θέσεις, δι’ ών όχι μόνον άνεπλήρωσαν τά κενά, άλλά καν 

τινες έπολλαπλασίασαν αυτά καί άπαντες έπανήλθον οίκογενειακώς είς 
τάς γενεθλίους πατρίδας των, εύθύς ώς ή'ρχισαν αί συγκοινωνίαι διά του 
Αυστριακού Λόΰδ. Άλλά τήν εκπολιτιστικήν θέσιν τών Ίωαννίνων απέ
ναντι τών ’Αλβανών άνέλαβον άλλα κέντρα ελληνικά, ή Κέρκυρα, δπου οί 
^άονες καί ή'δη έρχονται χάριν εμπορίου, έκπαιδεύσεως, καί νοσηλεύσεως* 
δ Σελήμ πασάς δ ρηθείς έξ Αύλώνος, νοσηλευόμενος έν Κέρκυρά άπεβίωσε, 
καί ή Κωνσταντινούπολή δπου οί πρόκριτοι διευθύνονται δπως έπιτύχωσιν 
άςιώματα. Έκεϊ συνηντώντο μετά πλείστων, συμπολιτών των έμπορευο- 
μένων χριστιανών, ζώντες ελληνικώ; μετ’ αύτών.

"Οπως διεξαγάγω άκριβέστερον τδ θέμα τοϋτο ώς πρδς τήν Χαονίαν, 
θά εΐ'πω ολίγα καί περί τών τριών άλλων έπαρχιών τής Χαονίας κατά 
τήν σήμερον ύπάρχουσαν διοικητικήν δαίρεσιν Αύλώνος, Δελβίνου καί 
Τεπελέν, δπερ συμπεριλαμβάνει καί τδ Κουρβελέσι. Είς Αυλώνα, παραθα- 
λασσίω; υπάρχει κωμόπολις δνομαζομένη "Αρτα, συγκειμένη έκ τριακο- 
σίων περίπου οικογενειών. Αί γυναίκες καί τά παιδία ελληνιστί μόνον λα- 
λοΰσι, μόνοι δέ οί άνδρες καί τινες τών γυναικών γνωρίζουσιν αλβανικά" πώς 
λοιπόν δ κ, Δέ Γουβερνάτης τήν "Αρταν ταύτην δέν έχρωμάτισε δι’ έλλη-· 
νικοΰ χρώματος, ώς έ'πραξε τοϋτο διά τήν Πάργαν ; Καί ναι μέν ή Πάργα, 
όχι διά τδν πολυν πληθυσμόν της έχρωματίσθη, διότι κατά 200 οικογέ

νειας υπερβαίνει μόνον τήν "Αρταν, άλλά νομίζω διά τήν ιστορικήν της- 
άξίαν μάλλον" άλλ’άφοϋ έκήουξε καί έχρωμάτισε τήν Χαονίαν ώς μή 

έπηρεασθεΐσαν ύπδ τοΰ ελληνισμού, ώφειλε άκριβείας χ,οά δικαιοσύνης· 
ένεκεν νά μνησθή καί τών Ελλήνων τούτων. Καθώς θά παρακαλέσω τδν 
». Δέ Γουβερνάτην νά μάς φωτίσγ, άν αξίζει τδν κόπον, διατί έχρωμχ-
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«ρίσέ’ τδ Δέλβινον. ώς έπηρεασθέν ύπδ τοϋ ελληνισμού, καί ό'χι τδ Τεπελέν1 

καί τδν Αύλώνα. Πραγματικώς, κύριοι, δέν δύναμαι νά έννοήσω ποΰ έγ
κειται ή διαφορά. 'Η έπαρχία τοϋ Αύλώνος εύφορος καί παραγωγική, 
καταμαστίζεται ένεκα τής άμελεία; καί άδρανείας διοικητικής τε καί 
ιδιωτικής ώς πρδς τδν ροϋν τής Βοιούσης, ύπδ ελωδών πυρετών καί τής 
ελώδους καχεξίας. Τά τέσσαρα πέμπτα τοϋ πληθυσμού εινε Μουσουλμά
νοι, δέν άποδημοΰσι, ούδέ έπιδίδονται τόσον είς τδν στρατιωτικόν βίον.·

'Η έπαρχία Τεπελέν καί Κουρβελέσι είνε οί Αιάπιδες, περίφημοι είς 

τά πλιάτσικα, κατοικοΰσιν άγονον χώραν καί επιδίδονται όριστικώς 
καί ευχαρίστως είς τδν στρατιωτικόν βίον, άλλά ώς άτακτοι, έπ’ έλ- 
■πίδι λεηλασίας. "Οταν δέ οί πρόκριτοι αύτών, δ Τσέλιος Πίτσαρις, δ 
Καλάμαγας απολύονται τής ύπηοεσίας, ουτοι διαμένουν άεργοι είς τάς 
εστίας των τρεφόμενοι άποκλειστικώς έξ άραβοσίτου καί χόρτων. Καί 
επειδή δ λόγος περί τής τροφής ταύτης, ητις κατά δυστυχίαν δέύ 

είνε άποκλειστική μόνον είς Τεπελέν, άλλά καί είς άλλα μέρη τής 

Ηπείρου πέριξ τών Ίωαννίνων, Σούλι, Αάκκα, καί Λακκοποϋλα τοΰ 
Σουλιοϋ, υπενθυμίζω υμάς, δτι διακεκριμένοι ιατροί τής "Ανω Ιταλίας, 
είς ταύτην τήν αποκλειστικήν τροφήν άπέδωκαν τήν καταμαστίζουσαν 
πολλά; πόλεις τής άνω Ιταλίας άνίατον νόσον πελάγραν, ή'τίς δέν είνε 

δυνατόν νά κρυφθή ή συγχυσθή μετ’ άλλης άσθενείας, διότι κατά τδ 
'τρίτον στάδιον αυτής, ή άσθένεια αυτή οδηγεί τούς πάσχοντας είς τήν 
αύτοκτονίαν, διά. πνιγμοϋ ή έντδς φρέατος ή ποταμοΰ, ή λίμνης" ώστε νο
μίζω δτι αιτία τής νόσου δέν είνε μόνη ή τροφή, άλλ’ δτι καί άλλοι λόγοι θά 
συντείνουν είς τήν γένεσιν τής άσθενείας, διότι μέχρι σήμερον ή "Ηπειρος 
είνε εντελώς άπηλλαγμένη τής πελάγρας. Έν Τεπελέν τά τρία πέμπτα 
τοΰ πληθυσμού είνε Μουσουλμάνοι. Έν μόνον δύναμαι νά εΐ'πω, δτι είς 
Ιωάννινα, Μέτσοβον, είδον αύτούς, κατά εκατοντάδας. Πολλάκις προσκα
λούμενος έξω τών πόλεων όπως έπισκεφθώ άσθενεΐ;, έλαβα φύλακας καθ’ 
δδδν έξ αύτών, καί άν δέν άπατώμαι, έπισκεφθείς καί πολλούς έξ αύτών 

πάσχοντας είς Μέτσοβον, εύρον αύτούς λαλοΰντας ελληνιστί ώς οί άλλοι.'
"Ετι καταφανέστερα καθίσταται ή έπιρροή τοϋ έλληνισμοΰ έν Χαονίιγ, 

εάν αναφέρω ύμϊν κοινά ή'θη καί έθιμά τινα άπερ έχουσι Μουσουλμάνοι 
καί Χριστιανοί. Ώς γνωρίζετε μία καί ή αύτή φυλή είνε, οί μέν έξομό- 

σαντες, οί δέ διατηρήσαντες τά πάτρια" κοινήν έχουσιν, ώς εί'πομεν, την 
γραφομένην γλώσσαν, κοινά έχουσι τά ονόματα τών μηνών, μ,εχρι "Αψου, 

ούτω Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί λέγουσι καί γράφουσι "Αϊ Δημητρη τδν 
’Οκτώβριον, Άνδριά τδν Δεκέμβριον, Θεριστήν, Άλωνάρην, Τρυγητήν. "Ετί 
δέ τά έπώνυμά των Άχμέτ Ντΐνος, Ταχήρ Ά,θανάσις, ζών καί σήμερον 

έν Θεσπρωτία έν τή κωμ.οπόλει Μαζαράκι, Σουλεϊμάν Λουκά; εν Κουτσι 
πλησίον τής Γουμενίτσας. Έν Τέπελενίιρ Κουρβελέσι καί Αύλώνι,' οπού οι 
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Μουσουλμάνοι πρδς τούς Χριστιανούς εινε ώς έξ προς εν, δπου προ τρια
κονταετίας έζη πατήρ Χριστιανός και υίδς Μουσουλμάνος, ώς δ 'Ελμάζ τοΰ 
Βαγγέλη, δ Μεχμέτ Παπαγκιολέκας, ήτοι ’Αλέξιος άπδ Γκιόνι χωρίον, η 

κατ’ άλλους οχι ’Αλέξιος άλλά Λέκας άπδ Γκιόνι, δπερ νομίζω ακριβέ
στερου, διότι τδ ό'νομα Λέκας ήτο κοινόν, ώς φαίνεται έκ πολλών ’Αλ
βανών καταφυγόντων είς το τότε βασίλειον τ·ης Νεαπόλεως και άλλων είς 
Κέρκυραν, είς Βεράτιον Βρυώνης. Ό έν Ίωαννίνοις πρόξενος Γάλλος Βερ- 
τράνδ το 1 852, συνηντησεν είς Βεράτιον, ό'χι εις την πόλιν, άλλά είς τά 
πέριξ, έν έλληνικφ μοναστηρίφ, δπου έξενίσθη ύπο τοϋ Ηγουμένου, Αερβί- 
σην Μουσουλμάνον αδελφόν τοΰ Ηγουμένου. "Απαντες οί Μουσουλμάνοι 

και οί Χριστιανοί χρώνται τΐ) μονογαμία, ούδέν παράδειγμα γνωρίζω 
Ήπειρωτου, νά κάμη χρησφ πολυγαμίας, δικαιώματος δπερ έ'χει σύμ
φωνα τφ Κορανίφ- δέν μοί είνε γνωστός γάμος Μουσουλμάνου Αλβα
νού μετά της φυλνίς τών κατακτητών, καί περιορίζονται νά έ'ρχωνται 
είς κοινωνίαν γάμου μεταξύ τών μέχρι τοΰ ’Άψου σπανιότατα δέ ί'σως 
μετά τών πέραν τοϋ ’Άψου ’Αλβανών, άλλά ενίοτε μετά Θεσσαλών ’Οθω

μανών. Αί τελεταί τοϋ γάμ.ου, τοΰ θανάτου, αί αύταί κατ’ουσίαν Χριστια
νών τε καί Μουσουλμάνων' είς δσα χωρία ήσπάσθησαν τον Μουσουλμα
νισμόν δλόκληρα, ή ’Εκκλησία μετεβληθη είς Τσαμί, τά δέ παρεκκλήσια 
έξωθεν τοΰ χωρίου καί σήμερον έπιτροπευονται υπό Μουσουλμ.άνων, οίτινες 
φροντίζουσι ν’άνάπτεται διαρκώς κανδηλα, καί έν τνί μνημη τοΰ Αγίου 

νά γίνεται λειτουργεία. Άσθενοΰντες οί Μουσουλμάνοι προσέρχονται καί 
αυτοί σύν γυναιξί καί τέκνοις είς θαυματουργά μοναστήρια η ’Εκκλη
σίας, ·η εικόνας, προσφέρουσι κηρόν καί πληρώνουσι τδν ίερέα, δπως 
δεηθη ύπέρ τοΰ πάσχοντος. "Ετερον γεγονός, δπερ είδον ίδίοις ό'μμασιν είνε 

τό άκόλουθον. Προσεκληθην είς Φράσιαρί ύπο τών βέϋδων δπως έπισκεφθώ 
πάσχοντα άδελφόν των' έ'τυχε δέ νά είμαι έκεΐ την 24 Μαοτίου. Μετά 
μεσημβρίαν της αύτης ημέρας, πληθύς παίδων Μουσουλμάνων κρατούσα 
είς χεΐρας μικρούς κώδωνας, ή'ρχισε νά τρέχη δεξιά, αριστερά τοΰ χωρίου 
εις τά πέριξ, σημαίνουσα τούς κώδωνας' τό πραγμα τοΰτο μέ έξέπληξε, 
άποταθείς δέ είς τόν νοημονέστερον ηρώτησα τί δηλοΐ τοΰτο, μέ άπηντησε 
δέ, δτι πατροπαράδοτον έ'χουσι τό τοιοΰτον έ'θιμον, ώστε κατά ταύτην την 
ημέραν διά τών κωδώνων νά φοβίζωσι τούς ό'φεις, καί νά τούς φονεύωσιν' 
έπειδη δέ είς Φράσιαρί είνε καί πολλαί οίκογένειαι χριστιανικαί, ηρώτησα 
αύτούς, άν έ'χωσι τοιοΰτον έ'θιμον, μέ άπηντησαν δέ δτι δέν τολμώσι νά 
κάμωσι τά ί'δια ώς οί Μουσουλμάνοι παΐδες. Έγώ δέν άμφιβάλλω δτι 
τοΰτο εϊνέ έ'θιμον άπομεΐναν έκ διάδοχης, χριστιανικόν, δτε οί παΐδες 
διά κωδωνοκρουσίας άνηγγελλον τόν Εύαγγελισμόν, καί συμφώνως προς 

τό πνεΰμ.α τοΰ Χριστιανισμού, δ Εύαγγελισμός διά τοϋ Χριστοΰ, ηλθεν 
δπως πατάξη τόν δφιν, ήτοι τον Διάβολον.

ί-
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Άς έξετάσωμεν τώρα Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους πάντοτε μέχρι 
’Άψου, ύπδ άνθρωπολογικηυ έ'ποψιν, καί έθνολογικην. Ή κατατομή είνε 
μία καί η αύτη, η φυσιογνωμία, αί σχέσεις τοΰ προσώπου καί τής κεφαλής 
αί αύταί' δταν έκ μιας καί της αύτης έπαρχίας συνάντηση τις μεμιγμέ- 
νους Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους έάν μη είνε δ παρατηρών έξησκημένος, 
δέν διακρίνει εύκόλως τίς δ Χριστιανός καί τίς δ Μουσουλμάνος’ ουτος μέν 
είνε άγριώτερος, θαρραλεώτερος, παρρησιας-ικότερος, έ'χει βάδισμα ς-ρατιω- 
τικόν, ύπερηφανον, η δμιλία του επιβλητική έστω καί δταν χαριεντίζεται' 
•η χαιρετ^, ενώ δ Χριστιανός είνε πολύ ηπιώτερος, έ'χει ολίγον κύπτουσαν 
την κεφαλήν, εί'τε ίστάμενος εί'τε βαδίζων, ιδίως χαιρετ^ θετών την δε
ξιάν χεΐραν έπί της χώρας τής καρδίας, καί κύπτων έ'τι περισσότερον την 
κεφαλήν' δλα ταΰτα τά χαρακτηριστικά είνε προϊόντα της δουλείας, καί 
άν έπέζησαν καί έσώθησαν ουτοι οί Αλβανοί, τοΰτο άποδοτέον είς τό δτι 
μέχρι της έκδόσεως τοΰ 'Γανζιματίου ίίσαν διηρημένοι είς τόσας τάξεις 
ραγιάδων ύποτελών, άνηκόντων είς τόσους τιμαριούχους βέϋδας, τούς ίσχυ- 

ροτέρους καί εύπορωτέρους της έποχής, οίτινες Χριστιανοί έθεωροΰντο ώς 
ιδιοκτησία τών βέϋδων, ούαί δέ είς έκεΐνον εί'τε άντιπρόσωπον τής εξου

σίας εί'τε άλλον ’Αλβανόν Μουσουλμάνον, δστις ήθελε τολμηση νά προσ- 
βάλλη Χριστιανόν μη ύποτελή είς αύτόν, άλλά άνηκοντα είς άλλον βέϋν, 
η προσβολή έθεωρεϊτο ώς άπευθυνομένη είς τόν άρχοντα βέϋν, καί άντε- 
κδικησεις, φόνοι σφαγαί, έλάμβανον χώραν τότε μεταξύ τών βέϋδων, καί 
άδιακρίτως έφονεύοντο Χριστιανοί ύποτελεΐς τοΰ προσβαλόντος βέϋ ή Μου
σουλμάνου τίίς φατρίας του. Ή ύποτελής αυτή κατάστασις τών ’Αλβανών 
Χριστιανών, δέν ητο τόσον επαχθής καί βαρεία, οσον θά ίδωμεν ή τοϋ "Ελ
ληνας Έπειρώτου, δστις ήτο είς την διάκρισιν παντός Μουσουλμάνου, ένφ 
η τοϋ Άλβανοΰ ητο περιωρισμένη είς έν πρόσωπον, τόν βέϋν,δστις δέν άπη- 
τει έκ τοΰ ύποτελοΰς του, ή σέβας αύστηρόν δσάκις παρίστατο ένώπιον 
αύτοΰ, $ άπηντα αύτόν καθ’ οδόν, πρδς τούτοις κολακείαν, δώρα έν περι- 
πτώσει γάμου η θανάτου έν τγί οίκίφ τοΰ βεϋ' δ βεϋς πιθανόν νά 
διέταξε τόν ύποτελή του Χριστιανόν νά τφ δώση χρήματα, έν στιγμή 
οργής νά έρράπισεν αύτόν, ούδέποτε δμως προσέκρουσεν είς την οικογενεια
κήν τιμήν του. Ουτοι οί βέϋδες προσκαλούμενοι ύπδ της ύψηλής Πύλης νά 
στρατολογησωσιν εί'τε ώς Δερβεναγάδες εί'τε ώς άρχηγοί, δπως άποστα- 
σταλώσιν είς έπαναστατησασαν έπαρχίαν, εί'τε έν έξωτερικφ πολέμφ, 
ήσαν δχι μόνον ηγέται, άλλά ώφειλον καί περί της τροφής νά φροντίζωσι, 
καί ιδιαίτερον υπάλληλον νά έ'χωσι της ύπηρεσίας ιδίως τοϋ ταμείου, τής 
άλληλογραφίας, σύμβουλον πιστόν' έκαστος δέ βέΰς άρχηγδς είχε ώς τοι- 

οΰτον πάντοτε ένα Χριστιανόν, ώς έπί τδ πλεΐστον έκ Πρεμετής, άνηκοντα 
οίκογενειακώς τφ βέϋ, δστις Χριστιανός συνεννοείτο μετά τοϋ κεντρικού 
ταμείου της ύψηλής Πύλης, δπως λαμβάνη χρήματα, πληρόνη τούς άτά- 

&
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κτους τούτους στρατιώτας, κρατεί τά βιβλία εισπράξεων και εξόδων, 
διατηρεί την άλληλογραφίαν τοΰ βέϋ και πρδς τάς Όθωμανικάς άρχάς' 
και πρδς την οικογένειαν του’ οί Χριστιανοί οδτοι ούκ ολίγα χρήματα έπο- 
ρίζοντο τή συναινέσει τοΰ βέϋ, δστις αγέρωχος, γενναίος, έ'χαιρε βλέπων 
εύτυχοΰντα τδν πιστότερόν του υπάλληλον’ πάντα δέ τά ρηθέντα έγρά- 
φοντο έν τή ελληνική γλώσσγ. Έγνώρισα προσωπικώς τούς κυριωτέρους 
τούτους γραμματείς Χριστιανούς, τδν τοΰ Φράσιαρη, τοΰ Τσέλιου Πίτσαρι 
καί Καλέμ. άγά έκ Τεπελέν, τοΰ Βρυώνη έκ Βερατίου, τοϋ Μεχμέτ Γκο- 
ρόσιανι έξ έπαρχίας Πρεμετής, τδν της οικογένειας Βλιώρα έξ Αύλώνος.

Έκδοθέντος περί τδ 1844 τοΰ Τανζιματίου, έπαυσε η ύποτελής αυτή 
κατάστασις τών Χριστιανών ’Αλβανών, και η ύψηλή Πύλη διορίσασά διοι- 
κητάς, συστήσασα δικαστήρια παρέλαβε τούς Χριστιανούς τούτους ύπδ 
την άμεσον δικαιοδοσίαν της. Ή άπώλεια τοΰ προνομίου τούτου τών 
βέϋδων, η εισαγωγή παρ’Άλβανοΐς της στρατολογίας έν τώ τακτικφ 

στρατώ, η βία ην μετεχειρίσθη ή ύψηλή Πύλη, δπως έκτελέσγ παρ’ Άλ- 
βκνοΐς τδ Τανζιμάτιον, πάντα ταΰτα προσέβαλον σπουδαίως την φιλοτι- 

μίαν καί τδ συμφέρον τών ’Αλβανών προύχόντων, οΐτινες ή'ρχισαν ψιθυρί- 
ζοντες, νά ζητώσιν έκδίκησιν κατά της ύψηλής Πύλης’ ή'ρχισαν λοιπδν 
νά συνεννοώνται οί πρόκριτοι περί τοΰ πρακτέου, ή συνωμοσία δέ αυτή 
περιωρίσθη μέχρι τοΰ ’Άψου’ πρδς ποιον δέ κέντρον ν’ άτενίσωσιν, έξ ου 
καί βοήθειαν καί ύποστήριξιν νά άουσθώσι, καί έν περιπτώσει έπιτυχίας 
εις τδ κέντρον τοΰτο δπως δήποτε νά προσκολληθώσιν; Ούδόλως έδίστα- 
σαν οί πρόκριτοι ’Αλβανοί πρδς ποιον κέντρον ώφειλον ν’ άπευθυνθώσιν. 
Τότε πρωθυπουργός ητο ο Κωλέττης, καί Βασιλεύς ο ’Όθων, ο'ίτινες η σαν 
άγρυπνοι φύλακες τών ηθικών συμφερόντων, ώς άνδρες μεγαλόφρονες* δ 
’Όθων έφόρει την φουστανέλλαν, δπως χρησιμεύη ώς φάρος εις τούς θέ
λοντας μέν νά προσέλθωσιν, άλλά έκ τρικυμίας δυνατής έμποδιζομένους, 
καί δέν δυνάμεθα, νομίζω, νά άποδώσωμεν δημοκοπικδν σκοπόν είς τδν 
"Οθωνα φοροΰντα φουστανέλλαν, έκ μέν τών προτέρων κρίνοντες, διότι 
ήτο γόνος βασιλικής οικογένειας, ιδίως υίδς Βασιλέως ποιηταΰ,. φύσει σο
βαρός, καί περί δλων μελετών καί καταγινόμενος, έκ δέ τών υστέρων κρί
νοντες αυτόν, διότι εί'δομεν δτι ένεκα τήςφουσταν έλλας έθυσίασεν δ,τι πο- 
λυτιμώτατον είχε, τδ ς-έμμα του, καθώς πρδς τούτοις εί'δομεν την προορα- 
τικότητά του, ώςε νά μη εύρεθώσιν τδ 1880 οί ’Αλβανοί άνευ φάρου,a δέ 
κ.Δέ Γουβερνάτης, πρδς ίκανοποίησίν του,όρθώς καί άκριβώς μη κηρύξν) ελ
ληνικήν έπαρχίαν την’Ήπειρον, άνευ έλπίδος, καί διγρημένην.Ό Κωλέττης, 
πληροφορηθείς τά έν Άλβανίγ τεκταινόμενα, έπωφεληθείς τών διαθέσεων 
τών προκρίτων Αλβανών τίίς ’Ηπείρου, ένεθάρρυνεν αύτούς, ύπεσχέθη πάσαν 
συνδρομήν, καί ουτω άπετάθησαν ένυπογράφως οί πρόκριτοι ’Αλβανοί πρδς 
τήν Κυβέρνησιν τοΰ ’Όθωνος αίτοΰντες τήν προστασίαν τοϋ Ελληνισμού’ 

έλαβον τά όπλα κατά τής ύψηλής Πύλης έπαναστατήσαντες, άρχηγδς- 
δέ τών έπαναστατών ήτο δ έκ Τεπελέν, έπαρχίας κατά τδν κ. Δέ Γουβερ- 
νάτην, μή έπηρεασθείσης ύπο τοϋ Έλληνισμοΰ, Γκιουλέκας. Ουτος άπέ- 
κρουσε: κατά πρώτον τούς ’Οθωμανικούς στρατούς, μετά μεγάλης ζημίας 
αύτών, άκολούθως δμως ένεκα ξένων ραδιουργιών καί έπεμβάσεων, δέν- 
έδόθη ύπδ τών ιδίων ’Αλβανών ή δέουσα συνδρομή τώ Γκιουλέκιγ, καί 
ουτω τά αύτοκρατορικά στρατεύματα έν έτέογ συμπλοκή κατέστρεψαν 
τούς έπαναστάτας, καί ή έπανάστασις έσβέσθη, οί δέ πρόκριτοι ’Αλβανοί 
τέσσαρες, έν οίς δ ’Αχμέτ Ντΐνος έξορισθέντες είς τά βάθη τής. Άσίάς- 
άπέθανον έν τη έξορίγ. Συμφώνως άρα τφ κ. δέ Γουβερνάτγ, μέχρι τοΰ 
1844, ύπαρχούσης έν Άθηναις τής στιβαράς χειρός, καί οί Μουσουλμάνοι 
Χάονες ’Αλβανοί, σύν τοϊς άλλοις μέχρι τοΰ Άψου, πρδς τδν Ελληνισμόν 
έστράφησαν έν ώργ έπικινδύνου άποφάσεώς των, όχι αβέβαια. έκ θαύμ.ατός 
ή τυχαίως’ άλλ’ έάν δ κ. Δέ Γουβερνάτης, δέν τούς θεωρεί δμοιομόρφους. 
τών άλλων σημερινών 'Ελλήνων, δέν θά δυνηθή δμως ν’ άναιρέσγ δτι οί 
Χάονες άρκούντως ειχον έπηρεκσθή ύπδ τοΰ Έλληνισμοΰ, καί διά τοΰτο 
πρδς αύτδν τότε έστράφησαν. Έτέρα μικρά άπόδειξις, τό 1861, δ έκ Χαο- 
νίας πρόκριτος ’Αλβανός έξ Αύλώνος Μαχμούτ βέΰς Βλιώρης, άναγκασθείς 
νά Άγκαταλείψη τό Τουρκικόν έ'δαφος, πρδς τάς ’Αθήνας διηυθύνθη καί 

ένταΰθα εύρεν άσυλον.
Τήν ηθικήν καί διανοητικήν έπιοροήν τοΰ Έλληνισμοΰ έπί τών ’Αλβα

νών, θέλομεν έννοήσ·/] κάλλιον, συγκρίνοντες τούτους, μέ τούς πέραν τοΰ 
Άψου, ή τούς τής ’Άνω ’Αλβανίας, έν τούτοις συνοψίζοντες δσα έδιηγήθην, 
βλέπομεν δτι όσοι ’Αλβανοί έντεΰθεν τοΰ "Αψου συνεβίωσαν άδιακόπως μετά 
Ελλήνων, ή είς ελληνικά κέντρα, ή έν τή έπαρχία των είνε καλώς κατηρ- 
τισμένα καί διεσπαρμένα σχολεία, οί ’Αλβανοί ουτοι καί μάλλον μεμορφω- 
μένοι, εύπαίδευτοι, προοδευτικοί καί φιλόπονοι τών άλλων είνε’ δτι ή Θϊ- ι 
σπρωτία, χρωματισθεΐσα ώς Έλληνοαλβανία, άν καί περικυκλωμένη ύπδ 
έλληνικοΰ πληθυσμοΰ, μόλα ταΰτα έπειδή δέν άναγκάζονται ν’άποδημώσιν 
,οί Θεσπρωτοί είς έλληνικά κέντρα, έπειδή δέν έ'χουσι σχολεία ελληνικά, 
έπηρεάσθη πολύ ολιγώτερον ύπδ τοΰ Έλληνισμοΰ, ή τδ Άργυρόκαςφον’ δέν 
έ'χει τις ή νά ί'δγ τδ Μαργαρίτι, τούς Φιλιάτες, τάς δύο πρωτευούσας τής 
.Θεσπρωτίας, δπως πεισθή, κατά πόσον ύπερτερεΐ ταύτας τδ ’Αργυρόκα
στρου, τδ Βεράτιον, ή Πρεμετή. Ούδείς έπαναλέγω Θεσπρωτδς διεκρίθη, 

άλλ’ ούδ’ έτόλμησε νά ζητήσν) πολιτικήν ή στρατιωτικήν ύπηρεσίαν' μόλις 
δ Ντΐνος άποκατεστάθη οίκογενειακώς είς Πρέβεζαν, καί έ'φθασεν είς τδ 
άνώτατον ύπούργημα τοΰ έπί τών έξωτερικών ύποθέσεων τής Τουρκίας, 
ένφ οί ύπάλληλοι Ήπειρώται τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, ιδίως Ίωαν— 
νΐται Μουσουλμάνοι, Άργυροκαστρΐται, Βερατινοί κλπ., διεκρίθησαν καί 
διακρίνονται πάντοτε τών λοιπών ύπαλλήλων, καθ’ δλας τάς έπκρχίάς
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τής Τουρκίας, ώς νοημονέστεροι, συμπεριφοράν έχοντες καλητέραν καί I
κάλλιον συμμορφούμενοι πρδς τούς Εύρωπαίους, καί πολύ φιλανθρωπότεροι 
τών άλλων υπάλληλων' οσοι δέ Άργυροκαστρϊται, έξ Αύλώνος, Δελβίνου, 
Πρεμετίου, διεκρίθησαν έν τή ύπηρεσί^ τοϋ Κράτους, ούτοι πάντες έζησαν 
εις ’Ιωάννινα, μετ’ έπειτα δέ εις Κωνσταντινούπολιν.

ΚαΓταϋτα μέν περί τών εντεύθεν τοϋ ’Άψου ’Αλβανών. Ή σύγκρισες δέ 
τούτων πρδς τούς πέραν τοϋ "Αψου ’Αλβανούς ώς καί περί τοϋ περιλάλητου 
’Αλβανικού συνδέσμου θά εινε τδ τοϋ τρίτου καί τελευταίου μέρους τής 
πάρούσης ημών διατριβής.

Σπυρίδων Σοκόλης, ιατρός

ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*

* Άνεγνώαβη Ιν τφ Σνλλόγφ κατά τον Μάρτιον.

Ούδείς άγνοεϊ τδν μέγιστον εκείνον τής 'Ελλάδος άνδρα, δστις, τριάκοντα 
καί δυο έτη βεβιωκώς, διέπραξεν έν βραχυτάτφ χρόνφ τά μεγαλ,είτερα, 
τά λαμπρότερα και τά εύγενέστερκ τών έργων, δσα ποτέ θνητδς άνθρω
πος ηδύνατο νά διαπράξη. Ούδείς άγνοεϊ τδν ένδοξον υίδν Φιλίππου τοϋ 
Μακεδόνος καί Όλυμπιάδος τής Ήπειρώτιδος, οστις έν διαστήματι δώ
δεκα περίπου ετών έγένετο- κύριος άπάσης τής ’Ασίας' ωκοδόμησε περί τάς 
έβδομήκοντα πόλεις, καταστήσας αύτούς κέντρον εμπορίου καί πολιτισμού*  
έξημερωσεν άγριους καί βαρβάρους λαούς' άνέπτυξε μεταξύ αύτών τάς τέ- 

χνας καί τάς έπιστημας' ένεψύχωσε τδ έμπόριον καί την βιομηχανίαν’ 
άνώρυξε λιμένας καί έποίησε νεώσοικους' άνίδρυσε ναούς κατεστραμμένους 
καί άνάκτορα κατηρειπωμένα*  συνεφιλίωσε διάφορα έθνη πρδς άλληλα' με- 
τεδωκε πανταχοΰ τδν έλληνικδν πολιτισμόν καί προελέανεν ούτω τήν δδδν 

τοϋ εύαγγελικοΰ κηρύγματος. Ούδείς, λέγω, άγνοεϊ τδν μέγαν ’Αλέξανδρον, 
περί ού έκ τών άρχαιοτέρων δ μέν Πλούταρχος λέγει' α κοινδς ήκειν θεό- 
Χθεν αρμοστής καί διαλλακτής τών δλων νομίζων,οΰς τω λόγω μή συνήγε, 
τοϊς δπλοις βιαζόμενος, είς τδ αύτδ συνενεγκών τά πανταχόθεν, ώσπερ έν 
«κρατήρι φιλοτησίφ μίξας τούς βίους καί τά ή'θη καί τούς γάμους καί 
»τάς δίαιτας, πατρίδα μέν τήν οικουμένην προσέταξεν ήγεΐσθαι πάντας, 

υάκρόπολιν καί φρουράν τδ στρατόπεδον, συγγενείς δέ τούς άγαθούς, άλ- 
ϊλοφύλους δέ τούς πονηρούς' τδ δέ ελληνικόν καί βαρβαρικδν μή χλαμύδι, 
»μή πέλτη, μηδέ άκινάκη, μηδέ κάνδυϊ διορίζειν, άλλά τδ μέν ελληνικόν 
«άρετή, τδ δέ βαρβαρικδν κακία τεκμαίρεσθαι' κοινάς. τάς έσθήτας ήγεϊ- 
εσθαι καί τραπέζας καί γάμους καί δίαιτας, δι’αίματος καί τέκνων άνα- 
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τκεραννυμένους'1»' καί άλλαχοϋ, «εί δέ μή ταχέως ο δεϋρο καταπέμψας 
»τήν ’Αλεξάνδρου ψυχήν άνεκαλέσατο δαίμων, είς άν νόμος άπαντας άν- 
•ϊθρώπους έπέβλεπε καί πρδς έν δίκαιον ώς πρδς κοινόν διώκηντο φώς2». 
Ό δέ Διόδωρος δ Σικελιώτης ιστορεί' «έν δλίγφ δέ χρόνφ μεγάλας πρά- 
»ξεις ουτος δ βασιλεύς (’Αλέξανδρος) κατειργάσατο, καί διά τήν ιδίαν συ- 
»νεσίν τε καί άνδρίαν ύπερεβάλετο τφ μεγέθει τών έργων πάντας τούς έξ 
»αιώνος τή μνήμη παραδεδομένους βασιλείς' έν έτεσι γάρ δώδεκα κατα- 
»στρεψάμενος τής μέν Ευρώπης ούκ ολίγα, τήν δέ ’Ασίαν σχεδόν άπασαν 
«εικότως περιβόητον έσχε τήν δόξαν, καί τοϊς παλαιοϊς ήρωσι καί ήμιθέοις 
ίίσάζουσαν»3. ’Εκ δέ τών νεωτέρων δ μέν Thiodore Jouffroy άποφαίνεται' 
«Θεός συνήγαγε πάσας τάς δυνάμεις τοϋ έκλεκτοϋ λαοΰ τών Ελλήνων 
ϊείς χεϊρας τοϋ ’Αλεξάνδρου πρδς διάδοσιν τοΰ πολιτισμοΰ»^' δ δέ τήν 

Ιστορίαν τών έν τή άρχαιότητι ηθικών θεωριών καί ιδεών γράψας I. Denis 
άνομολογεϊ δτι «Ό Αλέξανδρος ύπήρξεν έκπολιτευτικδς κατακτητής'— 
«ουτος είναι ήοως ούχί τής Ελλάδος, άλλά τής άνθρωπότητος».

Τούτων ούτως έχόντων έρωτάται νΰν πόθεν έπήγασε τδ μεγαλεϊον 
τοϋτο τοϋ ’Αλεξάνδρου καί είς τί οφείλονται αί μεγάλαι αύτοϋ άρετα’ι 
καί τά μεγάλα προτερήματα, άτινα προσεπορίσαντο αύτφ πρδς τφ έπι- 
θέτφ Μέγας δόξαν αιώνιον καί κλέος άθάνατον. Μέγα μέρος τής άθα- 
νάτου δόξης τοΰ 'Αλεξάνδρου δφείλεται βεβαίως εις τε τήν άγαθήν αύτοϋ 
φύσιν, τδ ένδοξον αύτοϋ γένος καί τάς εύνοϊκάς περιστάσεις' τδ μεγαλεί- 
τερον δμως ταύτης μέρος οφείλεται άναμφιβόλως εις τήν καΛ'ην άγωγητ 
και παιδείαν, ής ούτος μετέσχε, γενόμενος τρόφιμος καί μαθητής τών έμπει- 
ροτέρων καί ένδοξοτέρων τής άρχαιότητος παιδαγωγών καί διδασκάλων. ΤΙ 
καλή άγωγή καί παιδεία παρέσχεν είς τδν ’Αλέξανδρον τάς εύγενεστέρας 
άφορμάς ού μ,όνον πρδς τδ άναπτυχθήναι, άλλά καί πρδς τδ άποδυθήναι 

εις ένδοξον καί λαμπρόν στάδιον' «Τίς γάρ, λέγει δ Πλούταρχος έν. τφ 
»α' λόγω περί τής ’Αλεξάνδρου τύχης (κεφ. δ'), άπδ μειζόνων ή καλλιό- 
ϊνων άφορμών άνήγετο, μεγαλοψυχίας, συνέσεως, σωφροσύνης, άνδοαγα-. 
»θίας, οίς αύτδν έφωδίαζε φιΛονοφία, πρδς τήν στρατείαν, καί πλείονας 

»παρά Άριστοτέλους τοΰ καθηγητοΰ, ή παρά Φιλίππου τοΰ πατρδς άφορ- 
»μάς έχων, διέβαινεν έπί Πέρσας»; ’Αλλά καί αύτός δ ’Αλέξανδρος, τιμών 
τδν διδάσκαλον αύτοϋ ’Αριστοτέλη πλέον τοΰ πατρδς αύτοϋ, ώς τούτου 
μέν δόντος είς αύτδν τδ ζήν, εκείνου δέ τδ εύ ζήν, τί άλλο ήθελε νά φα- 
νερώση είμή δτι είς τήν άγωγήν αύτοϋ καί παιδείαν ώφειλε τάς τε άφορ
μάς, αίτινες προδτρεψαν αύτδν πρδς ιδέας ύψηλάς, καί τά κυριώτερκ

1 Πλουτάρχ. περί της ’Αλεξ. τύχ. 1,6.
2 Αύτόθι 1,8.
3 Λιοδ. Σιζ. βιβλ. ΐστ. 17,1.
4 Melanges Philosophiques, par Th. Jouffroy.
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προσόντα, δι* ών κατόρθωσε νά διεξαγάγή έπιτυχώς πράξεις μέγάλας καί 

θαυμαστάς ;
Περί τής τοιαύτης λοιπδν αγωγής και παιδείας τον Αλεξάνδρου, είς ήν 

δφείλεται τδ πλεΐστον μέρος της δόξης αύτοΰ, έρχόμ,εθα σήμερον νά εί'πω- 
μεν ολίγα τινά, παρέχοντες ουτω ικανήν άφορμήν πρδς σκέψιν περί της 
μεγάλης αύτής δυνάμεως.

Αλέξανδρος ό μέγας, γεννηθείς έν Πέλλορ τής Μακεδονίας τδ α' έ'τος 
της ρα' Όλυμπιάδος, ήτοι τω 356 έτει π. X. οπότε δ μέν πατήρ αύτοΰ 
Φίλιππος, δ βασιλεύς της Μακεδονίας, ένίκα διά τοϋ στρατηγού Παρμε- 
νίωνος τούς Ίλλυριούς, δ δέ Ήρόστρατος, κακόζηλον δόξαν έπιθυμών, 
έ'καιε τδν έν Έφέσφ μεγαλοποεπέστατον ναδν της Άρτέμιδος1, την πρώ

την αύτοϋ αγωγήν έ'λαβε παρά τίνος Έλλανίκης $ Αανίκης καλούμενης, 
άδελφής τοΰ Κλείτου, τοΰ μετά ταΰτα ειλικρινέστατου μέν, άλλά άτυχε- 

στάτου φίλου γενομένου. Πρδς την Έλλανίκην ταύτην, την πρώτην αύτοϋ 
παιδαγωγόν, δ ’Αλέξανδρος ήσθάνετο μέγαν σεβασμόν. Κατά τδν Κούρ- 
τιον 'Ροΰφον, τδν συγγράψαντα τάς πράξεις τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ή 

Έλλανίκη έτυγχανε τοιαύτης αγάπης παρά τοΰ τροφίμου αύτης, ο'ίας καί 
αύτη ή ’όλυμπιάς, η γεννησασα αυτόν. eHellanice, λέγει, quae Alexan- 
drum educaverat, soror ejus (Cliti), haud secus quam mater diligebatur»^.

1 Πλουταρχ. ίν βίφ ’Αλεξ. ζεφ. 3.
2 Curt. Ruf. de gestis Alex. magn. 8,1,21. Πρβλ. ζζί Άρρίαν. Άναδ. Άλεξ. 4,9,3.
3 Πλοντ. Άλεξ. 5 πρδλ. ζα'. 25.

Μετά τήν πρώτην μόρφωσιν καί διάπλασιν, ήν έτέλεσεν ή απαλή χειρ 
τής Έλλανίκης, δ ’Αλέξανδρος έτυχεν άνδρικωτέρας άγωγης, άνατεθείσης 
της έπιμελείας αύτοϋ είς διαφόρους τροφεϊς, παιδαγωγούς καίδιδασκάλους» 
Πάντων δέ τών παιδευτών τούτων τοΰ ’Αλεξάνδρου προΐστατο Λεωνίδας 
τις, ή Λεωνίδης, άνήρ τό τε ήθος αύστηρδς καί συγγενής τής Όλυμπιά
δος. Ουτος, εί καί δέν άπέφευγε τδ της παιδαγωγίας όνομα, «καλόν έρ- 
»γον, κατά Πλούταρχον, έχούσης και λαμπρόν», έκαλεϊτο δμως ύπδ τών 
άλλων ούχί παιδαγωγός, άλλά τροφεύς ’Αλεξάνδρου καί καθηγητής ένεκα 
της μεγάλης οίκειότητος, ήν είχε πρδς τήν οικογένειαν τοΰ Φιλίππου.® 

Έκ τών δύο δνομασιών, τοΰ τροιρέως καί τοϋ καθηγητοϋ, άς έ'φερεν δ Λεω
νίδας, καταμανθάνομεν δτι διττόν ήτο τδ παιδαγωγικόν αύτοΰ εργον καί 

καθήκον, τουτέστιν ή έπιτήρησις τής σωματικής καί πνευματικής τοϋ 
’Αλεξάνδρου άγωγης. Ιδίως έμερίμνα δ Λεωνίδας περί τής σωματικής τοΰ 

τροφίμου αύτοΰ άσκήσεως καί καθόλου περί τής λιτής καί απλής αύτοΰ 
διαίτης. Τοΰτο άνωμολόγει καί αύτδς δ ’Αλέξανδρος' διότι δτε ποτέ ή 
βασίλισσα τής Καρίας ’Άδα, «φιλοφρονουμένη πολλά μέν δψκ καθ’ ημέραν 
«άπέστελλεν αύτφ καί πέμματα, τέλος δέ τούς δοκοΰντας : είναι δεινό- 

»τάτους δψοποιούς καί άρτοποιούς, έ'φη' Τούτων μηδενδς δεΐσθαι' βελτίο- 
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»νας γάρ οψοποιούς έ'χειν ύπδ τοΰ παιδαγωγού Αεωνίδου δεδομένους αύτφ 
«πρδς μέν τδ άριστον νυκτοπορίαν, πρδς δέ τδ δεΐπνον όλιγαριστίαν. Ό 
»δ’αύτδς ουτος άνήρ, έφη, καί τών στρωμάτων έπιών τά άγγεΐα καί τών 
«ίματίων έλυεν έπισκοπών, μή τι μοι τρυφερόν ή περισσόν ή μητηρ έντέ- 
«θεεκεν» ι. Πόσον δέ ή'σκει δ αύτδς Λεωνίδας τδν ’Αλέξανδρον είς τήν οι
κονομίαν καί τήν φειδώ μαρτυρεί τδ. εξής άνέκδοτον. ”Οτε ποτέ έν καιρφ 
θυσίας i ’Αλέξανδρος έπίδραξάμενος άμφοτέραις ταΐς χερσίν έπέθηκεν πολ- 
λήν ποσότητα λιβανωτού, δ Λεωνίδας έπέπληξεν αύτδν είπών' κόταν τής 
«άρωματοφόρου κρατήσγς, 'Αλέξανδρε, πλουσίως ούτως έπιθυμιάσεις' νΰν 
»δέ φε ιδομένως χρώ τοΐς παροΰσι» ώ Έκ τής έκφράσεως δμως ταύτης 
«δταν τής άρωματοφόρου κρατήσγς, ’Αλέξανδρε,» μανθάνομεν καί έτέραν 
τινά ύψηλοτέραν τοΰ Αεωνίδου παιδαγωγικήν ένέργειαν, τουτέστι μανθά- 
νομεν δτι δ Λεωνίδας πρδς ταΐς άλλαις αύτοΰ παιδαγωγικαΐς ένεργείαις 
,έσπουδαζε νά έμπνεύση πρωίμως είς τήν ψυχήν τοΰ τροφίμου αύτοΰ τήν 
έ'φεσιν καί έπιθυμίαν τής κατακτήσεως τής βαρβάρου ’Ασίας καί ’Αφρικής* 
'Ο Αλέξανδρος, κύριος κατόπιν γενόμενος τής άρωματοφόρου χώρας, άνε- 
μνήσθη τοΰ γεγονότος τής θυσίας, θέλων δέ ν’άποδείξν) είς τδν διδάσκα
λον αύτοΰ δτι περί τοΰ Θεοΰ πρέπει νά έχη τις ύψηλοτέραν ιδέαν καί 
νά δεικνύη πρδς αύτδν άπεριόριστον τιμήν καί άπειρον σεβασμόν, έπεμψεν 
πρδς τδν Λεωνίδαν πεντακόσια τάλαντα λιβανωτού καί έκατδν σμύρνης 

μετ’ επιστολής λεγούσης* «Άπεστάλκαμέν σοι λιβανωτόν άφθονον καί' 
«σμύρναν, δπως παύσή πρδς τούς Θεούς μικρολογούμενος.»

Πλήν τοΰβ Αεωνίδου έτερος τοΰ ’Αλεξάνδρου παεδευτής, δστις καί παι

δαγωγός εκαλείτο, άναφέρεται Λυσίμαχος ό Άκαρνάν. Ουτος κατά Πλού
ταρχον, χωρίς νά έ'χη σπουδαιότητά τινα, ήγαπ^το καί δευτέραν είχε χώ

ραν παρά τή βασιλική τοΰ Φιλίππου οίκογενεόγ έπί τφ λόγφ δτι «εαυτόν 
«μέν ώνόμαζε Φοίνικα, τδν δέ ’Αλέξανδρον Άχιλλέα, Πηλέα δέ τδν Φι- 
«λιππον 1 2 3 ». Άλλ’ δμως πώς ήτο δυνατόν δ προσεκτικότατος Φίλιππος, 
ή άνεπτυγμένη καί εύφυής ’Ολυμπίάς καί δ μηδόλως προσέχων είς τάς’ 
κολακείας ’Αλέξανδρος, ν’ άρέσκωνται ιδιαζόντως είς ένα Άκαρνάνα δι’> 

άπλήν τενα καί μόνην κολακευτικήν παρομοίωσιν, ήν έποιεΐτο πρδς πρό
σωπα τοΰ 'Ομηρικού έ’πους ; Ό λόγος τής'ίδιαζούσης οίκειότητος, ής ά- 
πήλαυεν δ Λυσίμαχος παρά τή τοΰ Φιλίππου οίκογενείιρ, άλλαχοϋ πρέπει 
νά ζητηθή. Ό Λυσίμαχος ήτο άνήρ πράου καί μαλακού χαρακτήρος. Ό 

χαρακτήρ ουτος ήτο. άρμοδιώτερος πρδς χαλιναγώγησιν τής βιαίας φύσεως 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, ήν άκριβώς έγίνωσκεν δ πατήρ αύτοΰ Φίλιππος ’Ίσως,

1 Πλουτ. Άλες. 22.
2 Α&τόΟι 25.
3 Αύ τόβι 5. 7 ’ .■ '

=■ ,4 , Αύτο91 κεφ. 7· 
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δ Λυσίμαχος επίτηδες ηκολούθησεν Αντίθετον δδδν του αύστηροΰ Λεωνίδου, 

όπως τδ σφοδρόν καί βίαιον ήθος τοϋ ’Αλεξάνδρου μαλακύνη καί κατευ
νάζω δϊά γλυκέος καί ηπίου τρόπου. Ή τοϋ Λυσιμάχου πρδς τδν ’Αλέξαν
δρον άφοσίωσις καί η τούτου πρδς έκεϊνον Αγάπη, η καί κατόπιν έξακο- 
λουθησασα, καταδεικνύεται έκ τίνος ιστορικές Ανακοινόσεως αύτοϋ τοϋ 
Πλουτάρχου. Κατά τδν Χαιρωνέα δ Λυσίμαχος, δ τοΰ ’Αλεξάνδρου παιδα
γωγός, Ακολούθησε τδν τρόφιμον αύτοϋ καί έν τκϊς έν ’Aoiy έκστρατείαις, 
λέγων δτι δέν Ατο χειρότερος ούδέ πρεσβύτερος τοΰ Φοίνικος,'τοϋ τδν 
Άχιλλέα έν τφ Τρωϊκφ πολέμφ άκολουθησαντος, πρδς ον ένησμένιζε νά 
παραβάλλω; εαυτόν *. 'Ο δέ Άλέςανδρος, την αύτην καί αύτδς πρδς τδν 
έαυτοϋ παιδαγωγόν αγάπην συναισθανόμενος, όλίγον έ'λειψε ν’απολεσθ-ρ 
χάριν αύτοϋ. Διότι, δτε ποτέ.κατά την πολιορκίαν της Τύρου, θελησας νά 
προσβάλ'ρ τους πλησίον τοϋ Άντιλιβάνου κατοικοϋντας ’Άραβας, είδε τδν 
Λυσίμαχον κεκμηκότα καί βραδέως βαίνοντα, δέν ηθέλησε νά έγκαταλίπν) 
αύτδν, «έσπέρας η'δη καταλαμβανούσης καί τών πολεμίων έγγύς δντων», 
άλλ’ άπολιπών τούς ίππους πεζδς έβάδιζεν* Ανακαλούμενος δέ καί παρα- 

κομίζων (,τδν Λυσίμαχον) άπεσπάσθη, χωρίς νά έννοησγ, τοϋ στρατεύμα
τος μετ’ δλίγων άνδρών, έν καιρώ σκότους καί ρίγους σφοδρού νυκτερεύων 

έν χωρίοις χαλεποΐς 1 2.

1 Αύτόθι κεφ. 24.
2 Αδτόθι.
3 «ΚαΟορών 31 ό Φίλιππος την φύσιν αύτοϋ δυσκίνητον μεν οϋσαν έρίσαντος μη βιασβή- 

»ναι, βκδίως δ'ε άγομένην ύπδ λόγου πρδς τό δέον, αύτός τε πείΟειν έπειρατο μδλλον η προς*

*0 Φίλιππος, βλέπων δτι δ υίδς αύτοϋ ’Αλέξανδρος εΖχε φύσιν διά μέν 
της βίας δυσκόλως καμπτομένην, διά δέ τοΰ λόγου ευκόλως πρδς τά πρέ
ποντα διευθυνομένην, διελογίζετο δτι έ'πρεπεν ν’ Αναθέσω την αγωγήν 
τοΰ υίοΰ αύτοϋ είς χεϊρας άνδρός, δστις διά της εύγενείας τοΰ χαρακτηρος, 
διά της φρονησεως καί της παιδείας, ηδύνατο νά έλκύση διαρκώς τδ σέ
βας τοΰ υίοΰ αύτοϋ. Άλλά πρδς ποιον άλλον Ανδρα ηδύνατο κάλλιον καί 
έπιτυχέστερον νά ς-ρέψρ τά βλέμματα αύτοϋ είμη πρδς τδν Άέγιοτοτ/ά^,δς-ις 
Ατο δ μέγιστος τών φιλοσόφων τνίς έαυτοϋ έποχης, η'τοι πρδς τδν άνδρα 
έκεϊνον, δστις συμπεοιέλκβεν έν τη εύρυτάτρ αύτοϋ διανοί^ι άπάσας τάς 
γνώσεις καί δστις διεκρίνετο κατά την λεπτότητα τοΰ νοϋ πάντων τών 
πρδ αύτοϋ καί κατ’ αύτδν άνδρών ; Τοΰτον λοιπδν ατών φιλοσόφων τδν έν- 
«δοξότατον καί λογιότατον» μεταπεμψάμενος δ Φίλιππος Ανέθηκεν είς 
αύτδν την αγωγήν καί παιδείαν τοΰ Αλεξάνδρου, «καλά καί πρέποντα 
«διδασκαλία τελέσας- αύτώ», σχολήν δέ καί τόπον διατριβής άπέ δειξεν 

αύτοϊς ό Φίλιππος τδ παρά την πόλιν Μίεζαν ννμφαΐοτ, «δπου, ώς λέγει 

ό Πλούταρχος, μέχρι νΰν Άριστοτέλους έδρας τε λιθίνας καί ύποσκίους πε
ριπάτους δεεκνύουσιν»3.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΑΕ2ΑΝΔΡΟΥ

Πόσον δ Φίλιππος έξετίμα τδν ένδοξότατον τ·ης άρχαιότητος φιλόσοφον 
καί πόσον Αναγκαίαν έθεώρει την ύπ’ αύτδν πνευματικήν άνάπτυξιν καί 
μόρφωσιν τοΰ υίοΰ αύτοϋ, μαρτυρεί καί η επιστολή αύτοϋ, Αν έ'πεμψε πρδς 
τδν ’Αριστοτέλη εύθύς μετά την γέννησιν τοΰ ’Αλεξάνδρου. «Ίσθι μοι, 
«γράφει δ Φίλιππος πρδς τδν’Αριστοτέλη, γεγονότα υιόν. Πολλην ουν τοϊς 
«θεοϊς έ'χω χάριν ούχ ούτως έπί τρ γενέσει τοΰ παιδός, ώς έπί τφ κατά 
«την σην ηλικίαν αύτδν γεγονέναι* ελπίζω γάρ αύτδν ύπδ σοΰ τραφέντα 

«καί παιδευθέντα άζιον έ'σεσθαι καί ημών καί.τ^ς τών πραγμάτων διά
δοχης ’.

Ό ’Αριστοτέλης Ανέλαβε την άγωγην τοΰ ’Αλεξάνδρου, άγοντος Αδη τδ 
δέκατον τρίτον της ηλικίας έ'τος* έπαιδαγώγησε δ’ αύτδν κατά τδν ιστο
ρικόν Ιουστίνον έπί πέντε έ'τη 2. ’Εν τί) άγωγω ταύτη παρατηροΰμεν δτι 
ούδέποτε εύρέθη εξοχότερος παιδαγωγός έχων έξοχώτερον μαθητην. Ό 
’Αριστοτέλης ητο έν τφ πνευματικφ κόσμφ δ,τι ό ’Αλέξανδρος έγένετο 
έν τφ ύλικώ. Ώς δ ’Αλέξανδρος διά τών οπλών έγένετο κύριος τών σωμά
των μυριάδων Ανθρώπων, ούτω καί δ Αριστοτέλης διά τ*ης επιστήμης κα- 

τεκτησατο είς αιώνα τδν άπαντα τάς τών Ανθρώπων διανοίας, ώς εκείνος 
έγένετο κοσμοκράτωρ, ούτω καί ουτος έγένετο νοοκράτωρ καί πνευματο- 
κράτωρ. Έν τρ Αγωγω τ°ΰ ’Αλεξάνδρου ό ’Αριστοτέλης έπραγμώτωσεν 
δ,τι δ Πλάτων φκοδόμησεν έπί τοΰ ιδανικού κόσμου. Ό ’Αριστοτέλης παι
δαγωγών τδν ’Αλέξανδρον κατά τδ έαυτοϋ σύστημα 3 δέν περιόρισε την 

άγωγην αύτοϋ έντδς τοΰ στενοΰ κύκλου της Έλληνικη; έθνικότητος, άλλ’ 
έπεξέτεινεν αύτην καί έρρύθμισε πρδς τάς άνάγκας άπάσης τ*ης Ανθρωπό- 

τητος, πρδς Ας την κατάκτησιν καί έξελληνισιν προηλειφε καί προπαρε- 
σκεύαζεν αύτόν.

*0 ’Αλέξανδρος ού μόνον έθαύμαζεν, άλλά καί ηγάπα τδν διδάσκαλον 
αύτοϋ ’Αριστοτέλη «ούχ Αττον, ώς αύτδς έ'λεγε, τοΰ πατρός, ώς δέ έκεϊ- 
«νον μέν ζών, διά τοΰτον δέ καλώς ζών Άλλ’ εΐ καί η Αγάπη αύτη 
πρδς τδν μέγαν διδάσκαλον ηλαττώθη κατόπιν ένεκα διαφόρων λόγων3, 
δέν άπεσβέσθη όμως τελέως καί η πρδς αύτδν δφειλομένη ευγνωμοσύνη.

ντάττειν, καί το“ς περί μουσικήν καί τα έγκύκλια παιδευταΐς ου πάνυ τι πιστεόων τήν έπι- 
•στασίαν αύτοϋ καί κατάρτισιν, ώς μείζονος οϋσαν πραγματείας καί κατοι τόν Σοφοκλέα «πολ- 
»λών χαλινών έργον, οΐάκων Ο’ αμα» μετεπέμψατο τών φιλοσόφων τόν ένδοξότατον καί λο
γιότατον, καλα καί πρέποντα διδασκαλία τελέσας αύτφ» (Πλουτ. Άλεξ. κεφ. 7.J

1 Geliii Ν. Α. 9, 3.
2. Justin, histor. 12, 8.
3 Περί τοϋ παιδαγωγικοϋ συστήματος τοϋ Άριστοτέλους έγράψα- 

μεν’δίαν πραγματείαν £ντε τφ «Παρνασσφ», (τομ. ε', σελ. 226) καί τφ «ϋλάτωνι» (τομ. 
γ', σελ. 193).

4 Πλουτ. Άλεξ. 8.
5 Αύτό9ι. -

t'··.
b
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Τοΰτο δέ κατάδηλον γίνεται έ'κ τε τών βκτακοσίων ταλάντων καί τών 
άλλων βοηθημάτων, άπερ έ'πεμψεν δ ’Αλέξανδρος οτρδς τδν ’Αριστοτέλη 
πρδς σύνταξιν της φυσικής ιστορίας \ ’Αλλά και δ ’Αριστοτέλης μεγάλως 
ήγάπα τδν μαθητήν αύτοϋ καί μέγα έδείκνυε διάφορον περί τής τελε- 
σφορήσεως τών παιδαγωγικών αύτοϋ ενεργειών, ώς δηλοΰται έ'κ τίνος έπι- 
στολές, ην εκείνος έ'πεμψεν πρδς τούτον άμα άναβάντα τδν θρόνον, καί 
δι’ ής προέτρεπεν αύτδν νά άρχγ ορθώς'ζαί δικαίως, ενθυμούμενος οΐου γέ
νους, οϊας παιδείας καί οΐας τύχης ήξιώθη·

«’Απορώ, έ'γραφεν δ ’Αριστοτέλης πρδς τδν ’Αλέξανδρον, τίνων η ποιων 
«άρχή με λάβοι πρός σε' έφ’ ά γάρ επισκοπών έπιβάλλω την διάνοιαν, 
«πάντα μοι φαίνεται μεγάλα καί θαυμαστά, καί λήθης ούδέν άξιον δρω, 
«μνήμης δέ οικεία καί προτρέψεως, ών ούδείς άμαυρώσει χρόνος' αί γάρ 
«καλαί τών διδασκάλων παραινέσεις καί προτρέψεις . θεατήν έ'χουσι τδν 
«αιώνα. Διδ πειρώ τήν άρχήν μή είς ύβριν, άλλ’ είς εύεργεσίαν κατατί- 
«θεσθαι, ού ούδέν μεΐζον τών έν τίϊ> βίω ύπάρχειν πέφυκε’ διδ καί τδ θνη- 
.«τδν τής φύσεως πολλάκις ύπδ τοϋ χρεών διαλυόμενον, άφθαρτον διά τδ 
«μέγεθος κέκτηται τήν μνήμην. Τούτων ουν έ'ννοιαν έ'χε' ού γάρ άλογί- 
«στως ή'χθης, ώς έ'νιοι, οιάτόπως καί τάς γνώμας διετέθησαν.Σοί καί)*/- 
τος έντιμον καί βασιλεία πατρώ'ιος καί παιδεία βέβαιος καί δόζα περί
βλεπτος, καί δσον τή τύχη διαφέρεις, τοσοΰτον καί ταΐς άρεταϊς. Τών 
«καλών πρωτεύειν σε δει, τά δέ άλλα πράττε τά συμφέροντα, έπιτέλει δέ 
τά δόξαντα.» Ό μέγας ουτος διδάσκαλος κατεπράϋνε τήν σφοδρότητα 
τής ψυχής τοϋ μεγάλου αύτοϋ μαθητου, άνεπτέρωσε τδ φρόνημα αύτοϋ 
πρδς έργα μεγάλα και θαυμαστά, διήγειρεν έν τή ψυχή αύτοϋ τήν περι- 
φρόνησιν πρδς τάς ύλικάς άπολαύσεις' ιδίως δέ ένέπνευσεν είς αύτήν τήν 
έπιθυμίαν πρδς πραγμάτωσιν τής,μεγάλης ιδέας, ήν έν τοϊς πολιτικοϊς 
αύτοϋ έξήνεγκεν (4 ή 7,7) δτι τό των 'Ελλήνων γένος δύναται, πάντων άρ* 

%ειν μιας τυγγάνον πολιτείας.
Ό μέγας ’Αλέξανδρος, ύπδ διαφόρων τροφέων παιδαγωγών καί διδασκά

λων παιδαγωγούμενος, έδιδάχθη άπαντα τά έγκύχλια μαθήματα τής έπο- 

χής αύτοϋ, πεοιλαμβάνοντα τήν γυμναστικήν, μουσικήν, γραφικήν, γραμ
ματικήν καί ρητορικήν, οίς προσετέθησαν καί τά φιλοσοφικά, Ό δέ Πλού

ταρχος, δ έ'νδοξος τοΰ ’Αλεξάνδρου βιογράφος, άκολουθών τδ έ'θος τών συγ,- 
χρόνων αύτοϋ, καθ’β ή μουσική, ώς άποτελοϋσα ίδιον κλάδον, άντετίθετο 

πρδς τήν γραμματικήν, "ρητορικήν, γραφικήν καί γυμναστικήν, χπνιχ χπε- 
τέλουν τά έπ’ αύτοϋ εγκύκλια μαθήματα, περιλαμ.βάνει άπαντα τά μαθή
ματα, έν οΐς έξεπαιδεύθη δ Αλέξανδρος, έν δυσίν δνόμασι, τουτέστι τή 
μουσική καί τοϊς έγκυκλίοις 2.

1 ΆΟην; 9, 398 2 Plin, Η. Ν. VIII. 17.
2 Πλουτ. ’Αλεξ. 7. ΙΙρδλ. καί περί μ ο υ σιν. 5] ς κεφ. 13.

ΠΕΡΙ Tor ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΑΕΚΑΝΔΡΟΤ

Τίς πρδς τάς γνμναστικάς ασκήσεις τοΰ ’Αλεξάνδρου, εί καί δέν έ'χομεν , 
ρητάς τών άρχαίων μαρτυρίας, δυνάμεθα δμως μετά τίνος θετικότητος νά 
παραδεχθώμεν δτι δέν ήτο άμέτοχος τούτων, τεκμαιρόμενοι έκ τής συμ
μετρίας καί ρωμαλαιότητος τών τοΰ σώματος αύτοϋ μελών, έκ τής ίδιά- 
ζούσης καρτερίας έν ταΐς παντοίαις καί έπιμόχθοις πορείαις, έκ τής. θαυ
μαστής ευστροφίας έν ταΐς τοΰ σώματος κινήσεσιν, έ'τι,δέ καί έκ τής πε- 
ριβοήτου ώκύτητος τονι έαυτοϋ ποδών, ής ένεκα έρωτηθείς ποτέ δ Αλέξαν
δρος, «εί βούλοιτ’άν Όλυμπιάσιν άγωνίσασθαι στάδιον,» άπεκρίθη, «εί'γε 
«βασιλείς έ'μελλον έξείν άνταγωνιΟτάς

Περί δέ τής τοϋ Αλεξάνδρου έν τή μουσική καί δή τή κιθαρφδί^ παι- 
δεύσεως παοέχουσιν ήμΐν οί άρχαϊοι είδικάς τινας πληροφορίας. Κατά τδν, 
Ψευδοκαλλισθένην, διδάσκαλον τής μουσικής έ'σχεν δ Αλέξανδρος τδν έκ 
Λήμνου Λεύκιππον 2, δπερ δμως ούδαμόθεν άλλοθεν μανθάνομέν. Ώς πρδς 
δέ τήν περί τήν κιθαρφδίαν παίδευσιν τοϋ ’Αλεξάνδρου δ Αίλιανδς διη
γείται τδ εξής άνέκδοτον: 'Ότε δ ‘Αλέξανδρος πρδ τής έφηβικής ηλικίας 
έμάνθανε τήν κιθάραν, δ διδάσκαλος αύτοϋ συνεβούλευσεν αύτδν νά κρούση 
ώρισμένην τινά χορδήν, συμφωνούσαν πρδς τδ έν ω ήσκεΐτο μέλος' άποκρι- 
θέντος δέ τοϋ ’Αλεξάνδρου, καί τί πειράζει άν κρούσω ταύτην, δείξας άλ
λην χορδήν, είπεν δ διδάσκαλος' είς τδν μέλλοντα νά βασιλεύση τοΰτο 
είναι άδιάφορον, ούχί δμως καί είς τδν μέλλοντα νά κιθαρίση τεχνηέντως 3. 
’Έκ τίνος δ’έτέρας τοΰ Πλουτάρχου διηγήσεως συνάγεται δτι δ ’Αλέξαν
δρος έγίνωσκέ τοσοΰτον καλώς νά κιθαρίζη <γδων, ώστε δ πατήρ αύτοϋ, 
δρμώμενος έκ τής ιδέας δτι ή μεγάλη περί τήν μουσικήν έμπειρία αρμόζει 
μάλλον είς τούς μετερχομένους αύτήν ώς έ'ργον βιοποριστικόν, δπερ ρητώς 
άπεδοκίμαζεν δ τοΰ υιού αύτοϋ διδάσκαλος’Αριστοτέλης4, άνέκραξεν αύτώ, 

έ'ν τινι συμποσίω κιθαρίζοντι' «Ούκ αισχύνη καλώς ουτω ψάλλων Ό Α
λέξανδρος πολύ έτέρπετο καί μεγάλως συνεκινεΐτο ύπδ τοΰ ανλοϋ. Τοΰτο 
δέ άποδείκνυται καί έκ τοϋ εξής γεγονότος, δπερ πολλοί τών άρχαίων άνα- 
φέρουσιν. Αύλοΰντός ποτέ τοΰ Άντιγενίδου (ή κατ’ άλλους τοΰ Τιμοθέου ή 
Εενοφάντου) τδν άρμάτειον νόμον, τοσοΰτον διεφλέχθη τδν θυμδν ύπδ τών 
μελών, ώστε προσέδραμε πρδς τά όπλα, φαντασθείς οτι βλέπει τούς έχθρούς 
έπερχομένους 6. 'Ο ’Αλέξανδρος, φιλόμουσος αύτδς ών, μέγαν έδείκνυε καί 
πρδς τούς έξοχους τής μουσικής τεχνίτας σεβασμόν. Ουτω διέταξε ποτέ νά 

κατασκευασθή έν Πυθοΐ, έ'νθα έτελοΰντο οί Πυθικοί άγώνες, χαλκοΰς άν-

1 Πλουτ. Άλί|. 4.
2 Ψευδοκάλ. 13.
3 Αίλ. π. ίς. 3, 32.
4 ’Αριστοτ. Πολιτ. 5(8), 3.
5 Πλουτ. Περικλ. 1.
6 Πλουτ. περί της Άλες. τύχης 2, 2. Δίων Χρϋσ. ί, 1. Soui’S. ίν λ. Τ'.υ.όΟ'ος. Seneca, 

de ira 2, 2.
Τόμος Ζ'. 4. —’Απρίλιος 1883. ?3
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δριάς βίζ τδν έν τινι μάχη ένδόξως πεσόντα κιθάόφδδυ 'dpifftJrixor, π%~ 
ριστών άύτδν μέν μι^ χειρί κιθάραν έχον'τα, 'τγ *δέ έ’τέργ δόρυ προβε

βλημένο ν, «ού τδν άνδρα τιμών μόνον, άλλά καί μουσικήν κδσμών

"Οτι δ’Αλέξανδρος και έν τίί γραφική "έτΰχε τής προσήκούσης διαμορ- 
φώσεως κατάδηλον γίνεται έκ τε τή; μεγάλης άκμής, είς ην έπί τδν χρό
νων αύτοΰ άφίκετο ή ζωγραφική, και έκ τοΰ δτι ή'δισ'τα δ ’Αλέξανδρος συ- 
νανεστρέφετο μετά τοϋ μεγίστου τής τότε εποχής ζωγράφου, ήτοι τοϋ 

ΆπεΛΛοΐ·. Γνωσταί δέ είναι και αί ούχϊ τόσον άκριβεΐς παρατηρήσεις, άς 
έποιεΐτο ενίοτε πρδς τδν μέγαν τούτον ζωγράφον Την καλλαισθησίαν τοϋ 
Αλεξάνδρου ύπέθκλπε βεβαίως η καθημερινή θεωρία των λαμπρότατων 
καλλιτεχνημάτων, δι’ών έκοσμοΰντο πάσ'αι αί έλληνικαί πόλεις καί δή κ αί 
ή Πέλλα, ή έδρα τοϋ πατρδς αύτοΰ Φιλίππου. Έτέρας είδικωτέρας πλη
ροφορία; πεοί της έν τγ γραφική παιδεύσέως τοΰ ’Αλεξάνδρου δέν έχόμεν.

Τη; δέ γραμματικής, κατά την εύρυτέραν αύτης έννοιαν λαμβανομέ- 
νης, ητις ’^το η βάσις πάσης έκπαιδεύσεως, καί ητις κατ’ ’Αριστοτέλη 
έ/ρησίμεΰεν ού μόνον πρδς χρήματισμδν καί πρδς οικονομίαν, άλλά καί πρδς 
μάθησιν και πρδς πολλάς πολιτικάς πράξεις3, δέν ήδύνατο νά διατελίί 
άμοιρος δ'’Αλέξανδρο; καί τοσούτω μάλλον, καθ’όσον έσχε διδάσκαλον τδν 

Άοιστοτέλ'η, δστις ου μόνον κατέθηκεν έπιστήμονικωτέρας βάσεις εις την 
σπουδήν τή; γραμματικής, άλλά καί έπεξέτεινε τδν κύκλον τών γραμμα
τικών γνώσεων. Ό Αλέξανδρος, κατίαμαθών άκριβώς τδ μυστήριον της 
■ελληνικής γλώσσής καί κατανοησας βαθέώς τδ πνεϋμα αύτής, ένετρύφα 

'•'άπλήστώς καί 'έν'αύτάΐς ταΐς έκστρατείαις είς τήν άνάγνώσιν τών άριστων 
συγγραφέων καί ποιητών4, «ήν δέ φύσει φιλολόγος, κατά Πλούταρχον, και 
ιφίλόμκθής καί φιλαναγνώστης 5.»

Έκ τών ποιητών ήγάπκ πρδ πάντων τδν "Ομηρον* δ πρδς τδν δαιμονιον 
τοΰτον ποιητήν σεβασμός τοΰ ’Αλεξάνδρου ίτο τοσοϋτον μεγας ώστε, εύ- 
ρεθέντος ποτέ μετά την έν Άρβήλλοι; μάχην μεταξύ άλλων λάφυρων και 
νάρθηκός τίνος χρυσοΰ καί λιθοκόλλητου, καί διαλογιζομενων των περί αύ- 
τδ'ν είς τί ηδύνατο νά χρησιμεύσγ, άπέκρίθη δ ’Αλέξανδρος ότι ο ναρθηξ 
Ουτος είς ούδέν έτερόν ήδύνατο κάλλιον νά χρησιμεύσγ ειμη εις διαφύλα

ξήν τοίν‘τοϋ ’όμηρου ποιημάτων,-άτινα έθεώρει ώς τδ εύγενεστατον προϊον 
της άνθρωπίνης διάνοιας. Τδίώς δ’ έθαύμαζεν δ Αλέξανδρος και ανέγινω- 
σκεν άπληστως την Ίλιάδα, ήν ένόμιζε καί ώνόμαζε «πολεμικές αρετής

1 Πλουτ κερί Άρετ. Άλ. 2, 2.
2 Πλουτ. ’Αλεξ. 4.
3 Άρι-Τ. Πολιτ. 5(8), 3.
4 «Τών δε άλλων βιβλίων οδκ εδπορών 1ν τοΐς άνω τόποις "Αρπαλον έκέλευσε πέμψαι. 

•Κάκεΐνος ΐπεμψεν αδτφ τάς τε Φιλίστου βίβλους.καί τών Εδριπίδου καί Σοφοκλέους και Αι- 
•σχύλου τραγωδιών καί Τελέστου καί Φιλρξίνου διθυράμβους" (ΐΐλ.όΰτ. Άλεξ 8).

5 Πλους. ’Αλεξ. 8. Πρβλ. καί 23.

,έφόδιον,» καί ής τδ πρωτεύον πρόσωπον, τδν ηρώα έσπουδαζε
νά μιμ.ηθγ. Την Πλιάδα έπιτεθεωρημένην καί διωρθωμένην ύπδ τοΰ Άρι-

στοτέλους, ηΓ καιέκ ζοΰ νάρθηκός καΛοϋσιν, έφερε πάντοτε μεθ’έαυτοϋ 5 
’Αλέξανδρος καί ίφύλαττε μετά τοϋ εγχειριδίου ύπδ τδ πρρσκεφάλαιον1.

Ό ’Αλέξανδρος .επιμελέστατα έδιδάχθη καί την 'ρητορικήν, τέχνην 
,άναγκαιοτάτην -καί χρησιμωτάτην είς πάντα άρχοντα καί πολιτικόν. Πό
σον μέγαν ζήλον έδείκνυεν είς την σπουδήν ταύτης καί πόσον έπέδωκ.ειν 

(είς αύτην, μαρτυροϋσιν ού μόνον η πρός 'ΛΛέζανδρον 'ρητορική τοϋ-Άριστ.ο- 
, τέλους, έξ ής μανθάνομεν δτι εκείνος έγραψε πρδς τ,οϋτον ζητώντάς με
θόδους των ποΛιτικων Λόγων 2, άλλά καί οί διάφοροι λόγοι, ούς έν δι.α- 
φόροις περιστάσεσιν άπήγγειλεν δ ’Αλέξανδρος, άναπτερών τδ φρόνημα τών 
στρατιωτών πρδς γενναίαν άντίστασιν, ένθαρρύνων τάς ψυχάς τών (ανθρώ
πων πρδς εργασίαν, κατευν,άζων θυελλώδεις στάσεις καί ταραχάς, καί πάν- 
τας συγκρατών είς εύπείθειαν καί ύπακοήν.

Ό ’Αλέξανδρος έδιδάχθη παρά τοΰ δαιμονίου Άριστοτέλο.υς όύ μόνον 

τούς ήθιχοός καί ποΛιτιχους Λόγους, άλλά καί τά βαθύτερα μυστήρια τη; 
φιΛοσοφΐα,ς, ήτοι τάς άκροαματικάς καί εποπτικός λεγομένας διδασκαλίας, 
αΐτινες έτηροϋντο. άπόρρητοι ,είς τούς πολλούς. Κατά: Πλούταρχον δ ’Αλέ
ξανδρος, μαθών δτι δ διδάσκαλος αύτοΰ ’Αριστοτέλης, έδημοσί.ε.υσεν.έν βι- 
βλίοις λόγους τινάς περί τών τοιουτων διδασκαλιών, γράφει πρδς αύτδν 

. έξ ’Ασίας την έξης μεμψίμοιρον έ.πιστολην, -έξ ης καταφαίνεται ή τε 

.υπερβολική τοΰ άνδρδς φιλοτιμία καί η ορθή αύτοΰ έκτίμ,ησις τών ύψηλο-. 
τέρων τοϋ πνεύματος ένεργειών*

«’Αλέξανδρος ’Αριστοτέλει εδ ποάττειν.Ούκ δρθώς έπ,οίηβας έκδούς τούς 
«άκρααματικούς τών λόγων* τίνι γάρ δη διοίσομεν ημείς τών άλλων, εί 
»καθ’ο.ΰς έπαιδεύθημεν λόγους, οδτοι πάντων έσονται κοι.νοί ; Έγώ. δέ 

κ.βουλο.ίμην άν ταΐς περί·τά άριστα έμπειρίαις η ταΐς δυνάμεσι διαφέρειν. 
»"Ερρωσο 3.» Ό ’Αριστοτέλης ..παραμυθούμενος-τήν φιλοτιμίαν τοΰ ’Αλε
ξάνδρου γράφει πρδς αύτδν ιδίαν· επιστολήν, :ένγ άπολογεΐται περί.τών 
λόγων έκείνων, λέγων δτι, επειδή είναι δυσνόητοι, είναι τδ αύτδ ώς είμη 
έξεδόθησαν.

«’Έγραψάςμοι, •ά.παΐ'Τ? δ ’Αριστοτέλης πρδς τδν ’Αλέξανδρόν, περί.τών 

ϊάκροατικών -λόγων, οΐόμενος δεΐν αυτού;. φυλάττειν έν άποροητοις. ’Ίσθι 
»ούν αυτούς ·καί. έκδεδομένους; κάί μή- έκδεδομένους· ξυνετοί γάρ. είσι μό- 
»νοις, τοΐς ημών άκούσασι. ’Έρρωσο.»

ΙΙλήν τών μαθημάτων τούτων δ ’Αλέξανδρος έξεπαιδεύθη καί έν αλ
ί. Αύτό9ι.
2 Επέστειλας μοι (γράφει ο Αριστοτέλης προς τον ’Αλέξανδρον) ότι πολλάκις πολλούς πέ- 

«παμφας πρός ημάς τούς διαλεξομένονς δπερ τοΰ γραφηναί σοι τάς μεθόδους τών πολιτικών 
«λόγων» ('Ρητορ. πρός Άλεξ. 1).

3 ΙΙλουτ. Άλεξ. 7.

if
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λοις μαθήμασιν, οΐον τή γεωμετρία·, τή γεωγραφία, τή φυσική ιστορία καί 
τή αστρονομία, fc-wcx, έπι τών χρόνων, αύτοϋ ειχον λάβει μεγάλην έπίτα- 
σιν καί ηρχισαν νά συμπεριλαμβάνωνται είς τδν κύκλον τών μαθήσεων. Καί 

ώς πρδς μέν τήν γεωμετρικήν μόρφωσιν τοϋ ’Αλεξάνδρου Σενέκας, ο πικρδς 
αύτοϋ κατήγορος, άποφαίνεται δτι ό ’Αλέξανδρος έσπούδασε την γεωμε
τρίαν έπί τοσοΰτον ώστε νά γνωρίζή πόσον μικρά ητο ή γή, ής έλάχιστον 

μόνον μέρος έξουσίαζεν1. Ώς πρδς δετήν γεωγραφικήν μόρφωσιν, ητις εί
ναι έκ τών ών ούκ άνευ είς τδν μέλλοντα νά γίνγ) στοατηγός, άναφέρει δ 
Πλούταρχος δτι, ό’Αλέξανδρος, ξενίζων ποτέ τούς παρά τοΰ βασιλέως τών 
Περσών έλθόντας πρέσβεις, δέν ήρώτα αύτούς περί τών περιέργων της 
Περσίας, άλλά περί άντικειμένων γεωγραφικών, οΐον περί τοΰ μήκους καί 

τής εις Περσίαν πορείας καί τών όμοιων^. Περί δέ της έν τή φυσική Ιστο
ρία μορφώσεως τοΰ’Αλεξάνδρου συμπεραίνομεν έκ της μεγάλης προθυμίας, 
ήν ουτος έδείκνυεν είς τδ νά παρέχγ άπαντα τά μέσα είς τδν μέγαν δι
δάσκαλον πρδς προαγωγήν τοΰ ώφελιμωτάτου τούτου κλάδου τών μαθή

σεων 3· άλλά καί αστρονομικών γνώσεων βεβαίως δέν άφήκεν άμοιρον τδν 
’Αλέξανδρον δ ένδοξος συγγραφεύς τών περί οϋρανοΰ, περί κόσμου, περί με· 
τεωροΛογικων καί τών όμοιων συγγραμμάτων. Είς τδν ’Αριστοτέλη οφεί
λονται κατά Πλούταρχον καί αί ίατρικαί γνώσεις, άς έκτήσατο δ ’Αλέξαν
δρος, καί δι’ών «καί νοσοΰσιν έβοήθει τοϊς φίλοις καί συνέταττε θεραπείας 
5>τινάς καί δίαιτας ^.» Καθόλου δ’ είπεϊν δ παντδς ωραίου καί μεγάλου 
έπιδεκτικδς ούτος νεανίας μετέσχεν δ,τι καλδν καί λαμπρδν καί έ'ξοχον 
ηδύνατο η ελληνική παιδεία νά χορήγησή.

Τοιαυτη, ητο ή άγωγή καί παιδεία, ης μετέσχεν δ μέγας ’Αλέξανδρος 

παρά τών διαφόρων αύτοϋ διδασκάλων καί παιδαγωγών καί μάλιστα παρά 
τοΰ μεγίστου τών τότε φιλοσόφων, τοΰ άθανάτου Άριστοτέλους. Έ άγωγή 
αΰτη καί παιδεία δέν έβράδυνε νά έπιδείξή τήν έαυτης δύναμιν έν τώ 
βίφ τοΰ ’Αλεξάνδρου. Παραλείποντες τά λοιπά προσόντα, άτινα έκόσμουν 
τδν μέγαν τοΰτον άνδρα, άναφέρομεν τινάς μόνον τών ηθικών εκείνων 
άρετών, αϊτινες έδόξασαν αύτδν ούχ ήττον τών στρατιωτικών αρετών καί 
αιτινες κατά τδ πλεϊστον είς τδ σύστημα τής αγωγής αύτοϋ οφείλονται. 

Ούτω πρδς μέν τδ θειον £πε(>η δ ’Αλέξανδρος εύσεβέστατος. Ού μόνον δέ 
τούς θεούς της πατρίδος αύτοϋ έσέβετο καί έλάτρευεν, άλλά καί τούς τών 
άλλων εθνών μεγάλως έτίμα. "Οτε ποτέ, κατά Ίώσηπον, βαδίζων δ ’Αλέ
ξανδρος κατά τής ’Ιερουσαλήμ ειδεν έρχόμενον πρδς αύτδν τδν άρχιερέα 
Ίαδδοΰν, ένδεδυμένον τήν ιερατικήν στολήν καί ηγούμενον πρεσβείας, 
προσήλθε πρδς αύτδν μετά βαθύτατου σεβασμού και προσκινήσας τδ όνομα

1 Senee. ep. 91.
2 Πλοντ. Άλέξ, 5.
3 Plin. h. n. 8, 15.
4 Πλουι. Άλιξ. 8. Περί Άλεξ. τνχ. 2, 10. ' *. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

τοΰ Θεού, δπερ ήτο έπιγεγραμμένον έπι χρυσοΰ ελάσματος τής'έπί τής 
κεφαλής αύτοϋ κιδάρεως, ήσπάσατο τδν άρχιερέα. Θαυμάζοντος δέ τοϋ 
Παρμενίωνος καί έρωτώντος πώς δ παρά πάντων προσκυνούμενος προσε- 
κίνει τδν άρχιερέα τών Ιουδαίων, άπεκρίθη δ ’Αλέξανδρος: «ού τοΰτον 
ιπροσεκίνησα, τδν δέ Θεόν, ού τή άρχιερωσύνή αύτδς τετίμηται1.» Πρδς 

δέ τούς γονείς αύτοϋ έδεικνύετο δ ’Αλέξανδρος φιλοστοργότατος. Εί καί 
είχε μητέρα λίαν δύστροπον,ήνείχετο αύτην καί μεγάλως έσέβετο* διδ καί 
έν εκστρατεία ευρισκόμενος πολλά έπεμπε πρδς αύτήν δώρα. “Εν δάκρυ 
τής μητρδς έξήρκει νά κάμη τδν ’Αλέξανδρον νά λησμονήσή τά πικρά κατ’ 
αύτής παράπονα τοΰ ’Αντιπάτρου Οΐαν δέ άγάπην έδείκνυε πρδς τούς 
φυσικούς αύτοϋ γονείς, τούς παρασχόντας αύτω .τδ ζήν, τήν αύτήν έδείκνυε 
καί πρδς πνευματικούς αύτοϋ γονείς, τουτέστι τούς διδασκάλους καί παι
δαγωγούς, τούς μεταδόντας αύτφ τδ ευ ζήν, ώς εί'δομεν άνωτέρω. Πρδς 

δέ τούς φίλους αύτοϋ έγένετο δ ’Αλέξανδρος ειλικρινέστατος και πιστότα
τος. Τοϋτο μαρτυρεί πλήν άλλων καί ή θαυμαστή έκείνη καί θεατρική 
σκηνή, καθ’ ήν δ άσθενών ’Αλέξανδρος, μηδεμίαν δούς άκρόασιν είς τήν 

επιστολήν τοΰ στρατηγού Παρμενίωνος, καταγγέλλ.οντος τδν ιατρόν Φί
λιππον τδν Άκαρνάνα, ώς διανοούμενον νά δηλητηριάση αύτόν, έ'πινεν 

άταράχως τδ έν τή κύλικι φάρμκκον ενώπιον τοϋ άναγινώσκοντος τήν επι
στολήν ιατρού, έκπληττομένου καί διαμαρτυρομένου 3. Προς δέ τάς γυ
ναίκας έφέρετο δ ’Αλέξανδρος σωφρονέστατα. "Οτε μετά τήν έν Ίσσφ μά
χην περιήλθεν είς τήν εξουσίαν αύτοϋ άπασα ή οικογένεια τοΰ Δαρείου, έν 
ή διεκρίνοντο έπί θαυμασί^ καλλονή ή'τε σύζυγος αύτοϋ καί αί θυγατέ
ρες, ού μόνον ούδεμίαν τούτων έθιξεν δ ’Αλέξανδρος «τοΰ νικάν τούς πο- 
»λεμίους τδ κρκτεΐν έαυτοϋ βασιλικώτερο.ν ηγούμενος » άλλά καί άπαξ 
μόνον έπεσκέψατο πρδς άποφυγήν πάσης κατά τής σεμνότητος τών γυ
ναικών υποψίας. Πόσον δέ μεγαλοφρόνως έφέρετο καί πρδς τούς εχθρούς 
αύτοϋ δ ’Αλέξανδρος, μαρτυρεί ή συμπεριφορά αύτοϋ πρός τε τήν Τιμό- 
κλειαν, τήν αδελφήν Θεαγένους, «τοΰ παραταξαμένου πρδς Φίλιππον ύπέρ 
»τής τών 'Ελλήνων ελευθερίας 5», τδν Δαρεΐον βασιλέα τής Περσίας, καί 
Πώρον, ηγεμόνα τών ’Ινδών καί άλλους. Καθ’δλου δ’είπεϊν είς τήν άγω- 
γήν καί παιδείαν κατά τδ πλεϊστον οφείλονται άπασαι έκεϊναι αί. άρεταί 
δι’ών χαρακτηρίζουσι τδν ’Αλέξανδρον οί δύο κράτιστοι αύτοϋ βιογράφοι,, 
δ Πλούταρχος καί δ ’Αρριανός. Διότι κατά μέν τδν Πλούταρχον δ ’Αλέ
ξανδρος «είχεν έν έαυτφ τάς μεγάλας έλπίδας, ευσέβειαν περί θεούς, πί-

1 Φλαβ Ίωσήπου, Ίουδ. άρχαιολ. β’.βλ. 11/ κεφ, 8, δ'·.·

2 «Τή μητρί πολλά μέν Ιδωρεΐτο και χατ^πεμπε,—έγκαλούσης δέ πράως ίφερε την χαλε~ 

wπατητά. Πλήν άπαξ ποτέ ’Αντιπάτρου μακράν κατ’ αδτης γράψζντος επιστολήν, άναγνους 

-«άγνοεΐν ειπεν ’Αντίπατρον οτι μυρίας έπιστολάς iv δάκρυ άπαλείφει μητρος» (Πλουτ. Άλεξ* 

39·) Πρ6λ. και Άρριαν. ’Αλεξ.· Άνάβ. 7, 12.

3 Πλουτ. ’Αλεξ. 19. Πρβλ. και Άρριαν. ’Αλεξ. Άνάβ. 2, 4, 8.

4 Πλουτ. Άλεξ 21. Πρβλ. και 21.

5 Αύτό9ι, 12. 
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ίστίν πρδς φίλους, .ευτέλειαν, εγκράτειαν, εύπόιΐαν, άφόβίαν πρδς θάνατος 
τεύψυχίαν,· φιλανθρωπίαν, ομιλίαν εύάρμοστον, άψευδές ήθος, ευστάθειαν έν 
>;βουλάΐ& τάχος έν πράξεσιν, έρωτα δόξης, προαίρέσιν έν καλώ τελεσιουο- 
χγόν1'». Κατά δέ τόν Άρριανδν δ’Αλέξανδρος «έγένετο τότε σώμαζάλλιτος 
ϊκαί φιλόπονώτατος καί δξύτατος τήν γνώμην καί άνδρειότατος καί φιλο- 
ττϊμότατος και φιλοκινδυνότατος και τοϋ θείου έπιμελέστατός’ ήδονών 
»δέ τών μέν τόϋ σώματος έγκρατέστατος, τών δέ τής γνώμης επαίνου 
» μόνου άπληστότατος’ ξυνιδεϊν δέ τδ δέον, έτι έν τφ άφανεΐδν·, δεινό- 
χτατος καί έκ τών φαινομένων τδ είκδς ξυμβαλεϊν επιτυχέστατος, καί 
«τάξάι στρατιάν και δπλίσαι τε καί κ’οσμήσαι· δαημονέστατος’ καί τδ/ 
ιθυρίον τοϊς στράτιώταις έπάραι και ελπίδων αγαθών έμπλήσαι καί τδ 
αδεϊμα έν τοϊς κινδυνοις τφ ,άδεεϊ τφ αύτοϋ άφανίσαι, ξυμπαντα ταΰτα 
■^γενναιότατος .... καί τά μέν ξυντεθέντα η δμολογηθέντα φυλάξαι βε- 
ϊβαιότατος, πρδς δέ τών έξαπατώντων μη άλώναι άσφαλέσ'τατος’ χρη-' 
ϊμάτων δέ ές μέν τάς ήδονάς τάς αύτοϋ φειδωλότατος, ■ ές. δέ εύποϊιαν 
»τών πέλας αφθονότατος2.» Ένί λόγφ δ ’Αλέξανδρος, .ταίδειας όρβήζ τυ- 
2'a>r καί φύσεως εντνχοΐς, άπέβη,τοιοΰτος, οιοι άποβαίνόυσι' κατά Πλάτωνά 
Οί τοιούτων προσόντων εύμόιοήσαντες^, τουτέστι θειόζατοε καί ήμεζ>ώτατος' 
δικαίως άρα πολλοί τών τε άρχαίων καί νεωτέρων άπεκάλεσαν αύτδν «με- 
γάλοφυέστέρον ή κατ’ άνθρωπον 4,» «έξώ τοΰ θείου ούδενί άλλφ- τών αν
θρώπων έοικότα 5,» ένί λόγφ «■θεοεΙκεΛον.'ίι

ΊίάτχΧνήΜ νϋν τδν λόγον εύχομαι ΐνα ή άγωγή καί παιδεία του; ήγε- 
μονόπαιδος ’Αλεξάνδρου χρησιμεύση ώς πρότυπον άγωγής καί παιδείας εις 
τούς ημετέοους ήγεμονόπαιδας, οΐτινες, διαδεχόμενοι τδ σκήπτρ’ον έκείνου 
όφείλουσι νά διαδεχθώσι καί πραγματώσωσι καί τάς ύψηλάς αύτοϋ ιδέας, 
ών πρώτη ήτο ή συγκέντρωσις απάντων τών ελληνικών στοιχείων, τών τδ 
έλληνικδν έθνος άπαρτιζόντων, τελευταία δέ η πανταχόσε διάδοσις καί 
έξάπλωσις τοϋ ελληνικοΰ πνεύματος καί ελληνικοΰ πολιτισμού’ ιδέας, άς 
σύνέλαβε μέν η φαντασία τών έλληνων ποιητών, έκήρυξε δέ τδ στόμα τοϋ 
ρήτόρος Ίσοκράτους6, ήτιολόγησε δέ καί έδικαιολόγησεν ή φιλοσοφική διά
νοια τοΰ Άριστοτέλους έπραγμάτωσε δέ κατά τδ πλεΐστον ή κραταιά 
χειρ τόϋ μαθητοϋ αύτοϋ, τοϋ όντως μεγάλου ’Αλεξάνδρου;

Άριστ. ΣπαΟάκν,ς.
1 Πλουτ. περί ’Αλεξ τύχ. 2, 12.2 Άροιαν. ’Αλεξ- Άναβ. 7, 28.
3 Νόμ. 6, σ. 765.
4 Πολυβ. 6, 23.5 Άρριαν. Άνάβ. Άλ. ΐν τίλέι. Πρίλ. καί Αοδ. Σιχελ Βιβλ 'ς. 17, 1. Πλουτ. Άλεξ 30. Cbaleuabriand, Itin6raire de Paris a Jirusaleni, i)euxi6mo Partie, ?v τέλει.
6 Τας ιδέας ταύτας, α; ήδη είχε καθοποβάλει είς τόν Φίλιππόν δι’ ιδίας ?πιβτόλή;, ίδιον 

ό φιλύπατοις ^ήτωρ ματαιωθείσας, σφοδρά έλυπήθη και άποκαρτίρήσας άπίΟανεν.
7 Άρις.' πολιτ. 1, 2, 4(7), 7.
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Μετά πολλοΰ ένδιαφέραντος παρατηρεϊται η νεωσ.τί άναφανξϊσα τάσι; 
τώ.ν παρ’ ήμϊν. σοφών πρδς την φυσικήν έξέτασιν. καί έρευναν τής ήμετέρ.ας 
χώρας’ ούδέν δ’ ώφελιμώτερον τοϋ μέτρου δπερ άπεφασίσθη έν τφ Φςλοκ- 
λογικφ Συλλόγφ «Παρνασσφ» δπως συστηθή έπίτηδες έπιτροπή πρδς έξέ- 

τασμν τής ’Αττικής ύπδ γεωλογικήν, μετεωρολογικήν καί κλιματολογικήν 
εποψιν. Ύπδ καθαρώς γεωργικήν θεωρίαν, εύχής άξιον έ'σεται έάν μελε-τ 
τηθή καί έξερευνηθή ουτω πάσα ή γεωργήσιμος γή καί πάσα έν γένει ή 
χώρα’ ανυπολόγιστος ήθελεν εισθαι διά τού; άνά τάς διαφόρους ελληνικά^' 
χώρας γεωργούς ή ωφέλεια έάν. εύρίσκωσι προχείρως είς χρήσιν και ρδη- 
γίαν των έν γεωλογικοί; χάρταις ή κλιματολογικοϊς πραξι πληροφορίας 
έκαστος περί τής γεωλογικής εποχής, περί τής δρυκτολογικής συνθέσεως, 
περί τής χημικής συστάσεως τοΰ έδάφους έν φ ένεργεϊ, περί τών μετεφτ 
ρολογικών καί κλιματικών όρων έν οϊς ζώ,σιν έν αύτώ τά φυτά καί τά ζώο? 
ών ποιείται χρήσιν έν τή γεωργίφ του. κχί άλλας όμοιας δδηγίας.

Πολύτιμοι ιδίως έσονται τφ γεωργφ αί δδηγίαι άς ή'θελεν εύρίσκει έν 
τοϊς τοιούτοις έργοις περί τών περιεχομένων έν τφ έργοστασίφ του, δπερ 
έστί τδ ύπ’ αύτοϋ κατεργαζόμενον έδαφος, χημικών στοιχείφν άτινα, έκ 
τών 58 υπαρχόντων έν τή φύσει, λρςμβχνρυσι μέρος εις τήν συνθεσιν 
τών καλλιεργουμένων. φυτών καί ζώων καί διά μέσου τούτων ώς τροφίμων, 
είς τήν συνθεσιν τοϋ ίδιου έαυτοϋ σώαατος.

Τά στοιχεία ταΰτα είσίν έν δλφ κυρίως δεκατέσσαρα τδν άριθμδν τά 
επόμενα’ δηλ. τά τέσσαρα δργανικά σώματα, δ άνθραξ, τδ ύδρογόνον, τδ 
δξυγόνον, τδ άζωτον καί δέκα άπλά έκ τοΰ ορυκτού βασιλείου, δ φώσφο
ρος, τδ θειον, τδ άσβέστιον, τδ πυρίτιον., τδ χλώριορ, δ σίδηρος, τδ μαγ- 

γανήσιον, ή μαγνήσια, τδ νάτριον καί τδ κάλιον.
Έκ τφν σωμάτων τούτων τών συνιστώντων ώς είπεϊν τήν γεωργικήν 

ΰλην, τέσσαρα είσί τά σπουδαιότερα καί πρώτιστα και τά μάλλον ενδια
φέροντα όχι τόσον, διότι τινά εισέρχονται είς τήν σύστασιν τών φυτών 

πλειότερον τών άλλων κατά'ποσόν, άλλ’ ένεκα τής σπανιότητος αύτών 
καί τοΰ δυσπορίστου άνά τάς καλλιεργησίμους γαίας’ γόνιμος δέ καί πλού
σια γή διακρίνεται έκ τής άφθονου παροχής αύτών τούτων είς τήν διά- 
θεσιν τών φυτών’ είσί δέ ταΰτα, τδ άζωτον, ό άνθραξ, δ φώσφορος καί τδ 
κάλιον’ έρχεται μεγά ταΰτα τδ άσβέστιον καί κατόπιν τά λοιπά’ άπας 
δ’ δ άγων τοΰ γεωργοΰ συνίσταται είς τοΰτο, εύρίσκειν έν τή γή καί τή 

κυκλούσγι άτμοσφαίργ, ή πορίζειν τή γή οσάκις τή έλλείπουσι τά .14
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ταΰτα σώματα, βοηθεϊν δέ τεχνηέντως είς την μεταμόρφωσήν αυτών είς 
φυτά' χρήσθαι δ’ αυθις τοϊς φυτοϊς τδ μέν άμέσως, τδ δ’εμμέσως είς την 

σύστασιν, την συντήρησιν καί την λοιπήν οικονομίαν τής ζωής τοϋ άνθρώ- 
που' διότι τδ ζωηφόρον αίμα τοϋ άνθρωπίνου σώματος, δπως και δ θρε
πτικές χυμδς τών φυτών άπαοτίζεται έκ των 14 τούτων στοιχείων. Μόνον 
διά μέσου τών φυτών μεταποιούνται τ’άνόργανα είρημένα σώματα είς 
δργανικάς ούσίας, αίτινες αυθις μεταποιούμεναι χρησιμευουσιν ώς τρόφιμα 
τών ποηφάγων ζώων' έν τή ζωϊκή οικονομά, έν μέν μέρος τών τροφίμων 
τούτων άναλίσκεται πρδς αύ'ξησιν τών οργάνων ή άνανέωσιν τών στοι- 

, χείων τών δαπανηθέντων'έν τή ζωϊκή κινήσει’ ετερον δέ μέρος αύτών 
έκπέμπεται έ^τος τοΰ οργανισμού, άχρηστον αύτφ πλέον καταστάν, καί 
επανέρχεται πάλιν έν τή γή και τή άτμοσφαίργ, δθεν και δπως είχε λη- 
φθή. Τά ποηφάγα αυθις ζώα χρησιμευουσιν ώς τρόφιμα τοϊς σαρκοφάγοις’ 
άλλ’ έπί τέλους πάσα ή ενόργανος ΰλη φυτά καί ζώα διά του θανάτου 
άποσυντιθέμενα έπανέρχονται τή γή καί τή ατμόσφαιρα δθεν καί δπως 
έλήφθησαν, έντελώς άρτια κατά τδ βάρος’ δ άγων τοϋ γεωργοΰ λοιπδν 
συνίσταται, είς τδ βοηθεϊν διά τοΰ έπιτηδειοτέρου τρόπου τήν άδιάκοπον 
ταύτην κυκλοφορίαν καί μεταμορφωσιν τών 14 απλών χημικών σωμάτων 
έκ της γής είς τά φυτά, έκ’ τών φυτών είς τά ζώα καί έκ τών ζώων πά
λιν εις τήν γην πρδς τδν τελικδν σκοπδν της συντηρήσεως τής ζωής 
τής λοιπής οικονομίας τοϋ ανθρώπου.

"Ενεκα τής κοινής καταγωγής ύπάρχει μεγίστη δμοιότης ώς πρδς 
φύσιν τών στοιχείων καί τών πηγών δθεν απαρτίζονται οί ιστοί τών
τών καί τά σώματα τών ζώων έν γένει’ κατά προσέγγισιν ή σύνθ?σις τών 

• γεωργικών φυτών έχει έν συνόψει ώς εξής:

κα'1

την
φυ-

Άνθραξ ύδρογόνον καί δξυγόνον. .94
Άζωτον....................................................... 2

Όρυκταί ούσίαι έν τή τέφρφ. . . 4

’Αλλά κατ’ άσημάντους διαφοράς τοιαύτη είναι καί ή σύνθεσις τών ζώων. 
Τά οργανικά δέ σώματα εισέρχονται περίπου κατά τήν έξης άναλογίαν εις 

'τήν σύνθεσιν τών ένοργάνων δντων.

Άνθραξ  ................................53
Υδρογόνου................................................. 7

Όζυγόνον .............................................24
Άζωτον.................................................... 16

Ποσοτικώς ώς πρδς τδ δλον είναι άσήμαντον τδ μέρος δπερ κατέχουσι τά
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δρυκτά ανόργανα σώματα (4 °[q) δ φώσφορος, τδ κάλιον, τδ ασβεστίου, δ 
σίδηρος, ή μαγνήσια, τδ νάτριον κτλ. καί δμως έ'χουσι καθ’ έαυτά σημαν
τικήν άξίαν διότι άποτελοΰσι τδν σκελετδν τών φυτών καί τών ζώων περί 
δν συσπειροϋται πάν τδ λοιπδν σώμα’ τά τρία πρώτα τούτων καί τά ση
μαντικότερα λαμβάνουσι καθ’ έαυτά κατά προσέγγισιν ούτωσί μέρος είς 

τήν σύνθεσιν τών ένοργάνων ό'ντων. »

Ό φώσφορος..................................  36
Κάλιον ........................................................... 48
Άσβέστιον.....................................................16

Πλούσια εσοδεία έπί ένδς στρέμματος άγροΰ είς τδ προϊδν τοΰ σίτου έν 
παραδείγματι εις καρπδν καί άχυρον περιέχει περίπου ώς έξης τήν σύνθεσιν.

Όργανικάς άζωτούχους ούσίας . . . . · 56
» μή άζωτούχους ούσίας καί λιπαράς. 465

Κιτταρίνην............................................................................230
Τέφραν δουκτών αλάτων. ..... .29
Άδωρ  ..............................................................120

Έν δλφ χιλιόγραμμα 900

Ή' πηγή δθεν άρυόμεθα τά 14 τρόφιμα τοϊς φυτοϊς σώματα είσί τδ έΐά- 

φος ή άτμοσφαϊρα καί τδ ύδωρ’ μή λογιζομένου τοΰ άζωτου, έκ τοΰ ολου 
βάρους τών γεωργικών προϊόντων μόνον 3 ’/^ παρέχει ή γή έκ τών 
περιεχομένων ορυκτών αλάτων, τδ λοιπδν δλον 96 θ|θ δύναται νά 
παρέχη ή άτμόσφαιρα. Άλλ’ ή ατμόσφαιρα έστίν άνεξάντλητος είς τά παρ’ 
αύτής παοεχόμενα δωρεάν καί άκόπως’ δέν έ'χει ούτως δμως ώς πρδς: τά 
παρά τοΰ εδάφους παρεχόμενα’ ποιοΰμεν έξαίοεσιν πρδς ώραν διά τά ορ

γανικά σώματα’’άλλ’ώς πρδς τά λοιπά τά 10 άνόργανα ορυκτά, ή γή 
παρέχει μάλλον ή ήττον άφθόνως άκόπως καί άνευ δαπάνης έξ αύτών τά 
λοιπά πάντα πλήν τοΰ φωσφόρου τοϋ καλίου καί διά τινας περιστάσεις 
τοϋ άσβεστίου’ τδ ύδωρ αυθις λειτουργούν είς τήν οικονομίαν τών φυτών 
δχι μόνον έκ τών συστατικών αύτοϋ στοιχείων, άλλά καί διότι πρδ πάν

των χρησιμεύει ώς ρχετδς δ διαβιβάζων έκ τής γης είς τδ σώμα τοΰ φυ- 
τοϋ τά θρεπτικά στοιχεία πρδς δέ καί διά τάς άλλας του ένεργειας έπί τής 
φυτικής ζωής καθίσταται άπαραίτητον καί πρώτιστον στοιχεϊον. Σπουδαιό

τατοι επίσης παράγοντες έν τή ζωή τών φυτών είσίν ή θερμότης καί τδ 
έ'ντονον ήλιακδν φώς’ ή ήμετέρα γεωργία ώς πρδς τούς παράγοντας τού
τους είναι τεθειμένη ύπδ τούς εύνοϊκωτέρους δρους. Καθόλα δθεν τ» φαι-
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νόμενα, α.ί; ούσίαι. περί; ών δέοννά μεριμνώμεν κεφαλαιωδώς:·καί πρδ: πάν’*. 
των έν τή γεωργίη τής ήμετέρας χώρας δπως Αποβαίνη αύτη. ήμϊν κερδο,·-. 

φόρο,ς είναι αί έπόμεναι:
Αί Αζωτοϋχοι ούσίαι ύπδ διαφόρους μορφάς—αί φωσφορούχοι. ’—αί Αν- 

θρακοΰχοι, καθόσον Απαιτείται πρδς συμπλήρωσιν τοϋ. παρεχόμενου διά 
τοΰ Ατμοσφαιρικού όξυάνθρακος, -~·αί τοϋ καλίου καί τέλος τδ ύδωρ· έλί^ 
γιστα είναι τά μέρη τής 'Ελλάδος ένθα δέον επίσης νά γίγνη.ται μέριμνα 
περί τών άσβεστούχων ουσιών- τά πετρώματα της ελληνικής χώρας κατά 
τά /ι/5 καί κατά συνέπειαν η έκ τούτων σχηματισθεϊσα γή περιέχουσα με- 
γάλην δόσιν Ασβέστου- ώστε κατ’ έλάχιστον καί είς ώρισμένας τινας πε
ριστάσεις είναι Ανάγκη νά λαμβάνηται πρόνοια περί προσθήκης είς τδ γεωρ- 
γήσιμον έδαφος ποσότητός τίνος Ασβεστίου’ η γή της ’Αττικής έν παρα- 
δείγματι περιέχει πλέον η δ,τι χρειάζεται είς τάς Ανάγκας των. καλλιερ» 

γησίμων φυτών.
Μεγίστην δ’ έπαναλαμβάνω εύεργεσίαν θέλουσι παρέζει τοϊς γεωργοΐς 

οί ήμέτεροι σοφοί έαν έξερευνήσωσι καί διαφωτίσωσιν ήμΐν πώς έχει παν- 
ταχοΰ τδ γεωργήσιμον ημών έδαφος σχετικώς πρδς τά ένλόγφ ταϋτα πο
λύτιμα καί Αναπόφευκτα σώματα άζωτον, φώσφορον, κάλιον, Ανθρακού- 
χούς ούσίας καί τδ ύδωρ- γόνιμον καί πλούσιον έδαφος, τδ παρέχον συγ
κομιδήν άφθονόν έστι τδ περιέχον έν τή προσφορωτέρφ μ.ορφή, έν τή κα
τάλληλο τέρα δόσει καί έν άρμονί^ πρδς τα λοιπά σώματα, έκ τών 14 τάς 
5 ταύτας ουσίας οσάκις ή γη στερείται τούτων, η περιέχει αύτάς Ανεπαρ- 
κώς η έν μορφή Απροσφόρφ διά τήν διάθρεψιν τών φυτών- ή γη αυτή τότε 
είναι άγονος' ή γή αυτή τότε Αδυνατεί νά θρέψη τά γεωργήσιμα φυτά, 
Αδυνατεί νά δώση την ποθητήν έσοδείαν- είναι τότε στείρα η μικρού 
δεΐν- ματαίως δέ κοπιάζουσιν οί έπ’αύτής έργαζόμενοι γεωργοί, οΐτινες 
κατά μικρδν στερούμενοι τών πρδς τδ καλώς τρέφεσθαι και ένδύεσθαι μέ
σων καταπίπτουσιν έκ της ισχνό τη τος τής στερήσεως καί της αδυναμίας 
είς Αθλιότητα και τήν κακοδαιμονίαν καί σωματικώς καί ψυχικώς καί νοετ 
ρώς- διότι καί ψυχικαί καί νοεραί δυνάμεις έρείδονται κυρίως έπί τών σω
ματικών έν γένει- έπειδή δε οί γεωργοί είσί τδ έρεισμα καί ή πρώτιστη 
βάσις τοϋ συνόλου τής κοινωνίας και τής πολιτείας συμπαρασύρουσιν ως εί- 
κδς έν τη καταπτώσει καί αύτάς είς τήν αύτήν άθλίαν ύπαοξιν καί τδ 

δλον τότε γίνεται έρμαιον τών προστυχουσών περιστάσεων.
Δέν Αρκεί δέ τη γεωργησίμ,φ γή τδ ν’ Αφθονή είς τάς πλείστας των 

είρημένων ούσιών έν φ είναι έλλειπής είς μίαν ή δύω τούτων διότι Αρκεί 
ή έλλειψις'έν τή γή ένδς καί μόνου έκ τών 14 είρημένων συστατικών τοϋ 

φυτοϋ, έν ώ τά 13 εύρηνται έν Αφθονία, όπως κατασταθή αδύνατος ο βίος 
τοΰ φυτοϋ, κοπτομένης τής άλύσεως, τής σειράς ητις είναι Απαραίτητος 
φις τδν τέλειον βίον τοΰ φυτοϋ- Απαραλλάκτως όπως καί τδ νήμα τοϋ 
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Ανθρωπίνου βίου, θαττον ή βράδιον κόπτεται δταν έκ τοϋ αίματος λείψη- 
έν τών αύτών τούτων, ού μόνον δέ Αλλά πρέπει νά ύπάρχη καί ή δέουσα, 
ποσοτική Αρμονία μεταξύ τών στοιχείων αύτών δπως τά παραγόμενα φυτά, 
ζώσιν ύγειά καί δώσωσιν καρπδν άφθονου άμα καί οικονομικόν..

'Οσάκις λοιπδν ή γή στερείται ένδς ή πλειόνων τών σωμάτων τούτων 
είναι Ανάγκη. απόλυτος νά δοθώσιν αύτή- καί ύπδ τδν όρον· τοΰτον καί 
μόνον δύναται αυτή νά έπανακτήση τήν γονιμότητα καί τήν εις τήν: 
καρποφορίαν έπιτηδειότητά της- ένίοτε μία τών ούσιών τούτων ένυπάρχει, 
Αλλ’ Αδρανής ένεκα διαφόρων περιστατικών πρδ πάντων χημικών καί τότε 
δέον έπίσης διά μηχανικών εργασιών α'ίτινες προκαλοϋσι. νέας χημικάς 
συνθέσεις ή διά χημικών άλλων προσμίζεων νά κατασταθή ένεργδς καί 
δραστήρια η έν λόγω* ουσία καί ούτω μόνον ή γή Ανακτ^ τήν αύτής γο
νιμότητα. 'Ως έπί τδ· πλεϊστον·,. έλλείπουσι τή έξηντλημένη γή μία·; ή- 
πλείονες τών ούσιών τούτων παντελώς, καί τότε πρέπει. Αφεύκ.τως ν’ Απο·> 
δοθώσιν αύτή διά τεχνητών μέσων έκ μεταφοράς, διά λιπασμοΰ κυρίως, 
διά προσμίξεων είτε διά κατακλυσμού έξ ύδάτων ποταμίων ή άλλων 
περιεχόντων είτε έν διαλύσει εί'τε άλλως τάς αύτάς ούσίας·

Τά λιπάσματα πρδ πάντων είσίν ή κυριωτέρα πηγή δθεν οί γεωργοί 
πορίζονται τάς γονιμο.ποιητικάς ταύτας ούσίας’ είσί λιπάσματα φυσικά έκ 
τοΰ ορυκτού καί φυτικοΰ βασιλείου, δι’ ών αναπληροΰσιν είς τά έλλείποντα, 
αλλά πρδ πάντων διά τών τεχνητών λιπασμάτων έπιζητοΰαι. τήν έπανα- 
γωγήν τής Απολεσθείσης γονιμότητας- ευτυχής ή χώρα ή περιέχουσα φυ- 
σικάς λιπαστικάς ούσίας ώς π. χ. τάς φωσφορούχους έκ τών κοπρολίθων 
καί κατακλυσμιαίων σκελετών, τάς άνθρακούχους καί άζωτούχους έκ τών 

σωρεϋμενων περιττωμάτων καί ΑνθρακΟμόρφων στρωμμκτων κλ.
Έν ταΐς διαφόοοις έπικρατείκις τής Εύρώπης μεγίστη έξασκεϊται βιο

μηχανία έκ τής κατασκευής λιπασμάτων διά τής συσκευασίας άζωτού- 
χων, Αλκαλιούχων, φωσφορούχων καί Ασβεστούχων ουσιών· ύπδ διαφόρους 
δέ μορφάς ούτως ευρηνται έν τφ έμπαρίφ περίπου ώς λιπαστικαί ύλαί

τδ άζωτον /.ατά χιλιόγραμμον πρδς φράγκα 2,50
τδ φωσφορικόν οξύ 5) » I,
τδ κάλιον » » 0,60
τδ Ασβέστιον » » » 0,03

Ύπάρχουσι δέ μέγισται έμπορικαί οίκίαι είς τάς διαφόρους έμπορικάς 

μεγαλουπόλεις τής Γαλλίας, τής ’Αγγλίας, τής Γερμανίας καί τής 'Ιτα
λίας, α'ίτινες ούτως έμπορευόμεναι προμηθεύουσι τοϊς γεωργοΐς τάς πολυ
τίμους καί χρήσιμωτάτας ταύτας λιπαντικάς ούσίας.

Άλλά διά τούς Απανταχού γεωργούς τδ εύκολώτερον, οικονομικότερο/
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%αί προχειρότερον λίπασμα είναι ή κόπρος των κτηνών των τρεφόμενων 
έν τοϊς κτήμασι πρδς τδν πολλαπλοϋν σκοπδν άφ’ ένδς τίίς παραγωγής 
γάλακτος καί των τούτου μεταμορφώσεων, ερίου, κρέατος καί εργασίας 
καί άφ’ετέρου της κόπρου, ητις ουτω στοιχίζει 25—50 °[θ ήττον η τά 
τοϋ εμπορίου λιπάσματα.

Χίλια χιλιόγραμμα μεμιγμένης κόπρου διαφόρων κατοικίδιων ζώων· 
^περιέχει

άζωτου 
καλίου

5,80
5

χιλιόγραμμα
»

φωσφορικού οξέος. 3 3

Καλλιεργήσιμος δέ γη δπως κατασταθή Ικανή νά παραγάγνι 300 χιλιό
γραμμα σίτου καί διπλάσιον βάρος άχυρου κατά στρέμμα πρέπει νά έχρ· 
διαθέσιμα καί εντελώς παρεσκευασμένα πρδς διατροφήν τοϋ φυτού-

άζωτου 6 χΌ^όγραΐΛ[Ζ.χ
φωσφορικού οξέος 3,25 »
καλίου 1 4,25
άσβεστίου 1,50 »

διά την άμπελον αυθις άπαιτεΐται άνά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος^

άζωτου 0,140
φωσφορικού οξέος ' 1,040
καλίου 1,780
άσβεστίου 1,430

Της πρώτιστης χρησιμότατος ζήτημα διά τάς γεωργησίμους γαίας έν 
’Ελλάδι έσεται αυθις ή βαθυτάτη καί λεπτομερής έ'ρευνα ύπδ ύδρογρα- 
φικήν έ'ποψιν πρδς τήν άρμοδιωτέραν χρήσιν τών βροχίμων ύδάτων συνάμα 
τών ποταμίων ή τών ύπογείως καί παντοιοτρόπως άλλως εύρισκομένων.

Πρδς πληροφορίαν τών ενδιαφερομένων γεωργών καθδ τυχδν τεθειμέ
νων ύπδ τούς αύτούς ορούς παρατίθημι ώδε άκοιβή άνάλυσιν γεωργησίμου 
γης ληφθείσης έκ τοΰ άρΟσίμου έδάφους τών διαφόρων άγρών τοϋ ένδς 
τών έν Άττικί) κτημάτων μου έν Άχαρναϊς παρά τάς ό'χθας τοΰ Κηφισ- 
σοϋ ποταμού (Καλυφτάκι), άνάλυσιν ήν μετά μεγίστης άκριβείας καί λε- 
■πτομερείας μοί έποιήσατο δ δεινδς περί τήν γεωργικήν άναλυτικήν χημείαν 
•δ σοφδς καθηγητής καί συγγραφεύς L. Graudeau διευθυντής τοΰ άγρο- 
νομικοϋ σταθμοΰ της άνατολικής Γαλλίας έν Nancy* ή γή αυτή έξ αργί

λων καί άμμων ερυθρών χειμκρογεννών καί λιμνογεννών έπικαθημενων
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έπί άργίλλων συμπαγών ή έπι συμφυρμάτων καχληκωδών έκ πετρωμάτων 

άσβεστούχων ή έκ μαρμαρυγικών σχιστόλιθων άνακτέα είς τήν μειοκαί- 
νιον διάπΛασιν τής τριτογενοΰς εποχής κατά τδν τύπον τών Πικερμείων 
στιβαδώσεων, άς μετά τοσαύτης λεπτομερβίας έμελέτησε καί περιέγραψεν 
δ κ. Άλβ. Γωδρύ.

α') Μηχανική άνάΐυις.

κάχληκες 20,097
λεπτή γή (έκ σήθης 2 χ. μ.) 79,903

100

€') Φυνικοχημικη άνάΛυσις

τής λεπτής γής τοδ συνόλου τοΰ δείγματος
8νευ τών ζαχλήχων μετά τών χαχλήχων

δδωρ 2,94 2,35
άσβεστος (calcaire) κτλ. 31,44 25,12
άμμος 44,92 39,89
δργανικά λείψανα έν

τή άμμφ 4,88 3,90
άργελλδς 15,03 12,01
μαυρωπή φυτική γή

(humus) 0,79 0,63

100,00 79,90)
κάχληκες 20,90)

100

γ*) Χημικη άνά^ασις»

τής λεπτής γής τοΰ όλου δείγματος 
μετά τών χαχλήζων

δδωρ έξατμίσιμον 150 —2,940 2,349
έργανικαί ούσίαι 
δξύδιον σιδήρου καί

5,665 4,526

άργιλίου 6,644 5,308
άσβεστος ■ 13,200 10,547
μαγνήσια 0,648 0,517
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κάλιον 0,27:5 0,219
νάτριον 0,149 0,119
φωσφορικόν έξύ 0,106 0^084
άνθρακικδν οξύ 10,371 8,286
θειϊκδν οξύ ί'χνη
ύποστάθμη άδιάλυ-

τος εις τά οξέα 60,325 48,201

100,323 80,156
άζωτον έν δλφ 0,131 0,104

λεπτή γή 80,156
κάχληκες 20,097

100,253

Έκ τών πετρών καί καχλικωδών τεμαχίων τά μέν εΐσίν άσβεστόλιθοι 
τά δέ ρυακόλιθοι πυριτικοί, ύδατοκυλισμένοι καί στρογγυλοί· περιέχουσι 
δέ άσήμαντον ποσότητα φωσφορικού οξέος ώστε νά ύποβληθή εις άνάλυσιν.

Παραλλήλως πρός τήν έκ τής’Αττικής ταύτης γην τίθημι τήν άνάλυσιν 
έτέρας έκ τής ?Ηλείας τής ’Ολυμπίας παρά τόν ’Αλφειόν έν θέσει άγροΰ κει
μένου άμέσως κάτωθι τοϋ χωρίου Κρεκοΰκι τής κρητιδικής διαπλάσεως τής 
δευτερογενούς έποχής ήν έπίσης μοι έποιήσατο δ αύτός διακεκριμένος χη
μικός, μέ μόνην τήν διαφοράν πρός τήν προηγηθεϊσαν δτι έλλείπει 'ή φυ
σική άνάλυσις ένεκα τής άπλείας τών λιθαρίων και καχλήκων.

&) Φυσικοχημική άνάλυσις.

της λεπτής γης
ύδωρ 4,70
άσβεστος 37,26
άμμος 27,15
έργ,ανικά λείψανα έν τή άμμφ 2,34
άργιλλος 28,55
μαρυωπή φυτική γή (humus) 00

100

Τά πετρώδη; μέρη σνεριέχουσι ώ; καί τοϋ-προηγηθέντο; δείγματος ίχνη 
μόνον όξυφωσφόρου.

χ'2 Χημική άνάΛυσις.

λεπτή γή

ΰδωρ έξατμήσιμον εις 150° 4,705
έργανικαί ούσίαι 2,345
οξείδια σιδήρου καί άογιλλίου 9,751
άσβέστιον 15
μαγνήσια 1,300
κάλιον 0,383
νάτριον 0,183
φωσφορικόν οξύ 0,149
άνθρακικδν όςύ 11,785
θειϊκδν έξύ ί'χνη
ύπογάθμη άδιάλυτος εις τά οξέα 54,225

>//* αζωτον
99,826

0,055

Καί ήδη έκ τής συσχετίσεως τών προεκτέθεισών άρχών περί τών κυριω- 
τέρων γονιμοποιητικών στοιχείων πρός τά καθέκαστα τής άναλύσεως τών 
δύο αύτών γαιών δθεν έλήφθησαν δείγματα παρατηροϋμεν δτι ώς τρός τάς 

άζωτούχους ούσίας άμφότεραι αί γαΐαι εΐσίν έλλειπεϊς άλλά σχέτικώς πολύ 
πτωχότερα έστίν ή έν τή ’Ολύμπιοι γή· ή έν τή ’Αττική περιέχει άζωτον 
§ συναπαντάται εις τάς μετριωτάτας γονιμότητας·· αύτδ τοϋτοπαρατηρεϊ· 
ται καί ώς πρδς τάς όργανικάς έν γένει ούσίας τάς άνθρακούχους καί τάς 
τής φυτικής γής· άμφότεραι μέν εΐσί πτωχαί άλλά πλειότερον τής παρά 
τδν Κηφισσδν ή παρά τδν ’Αλφειόν ή τελευταία αύτη έστί παντελώς έστε- 
ρημένη φυτικής γής.

'Ως πρδς τάς φωσφορούχους ούσίας έξεναντίας ή γή τοϋ Καλυφτάκι 
μειονεκτεϊ σημαντικώς ώς πρδς τήν ύπδ τδ Κρεκοΰκι ήτις έχει άρκετήν δό
σιν φωσφορικού οξέος· ομοίως περίπου έ'χουσι τά πράγματα ώς πρδς τδ 
κάλιον’ ή έν τή Πελοποννήσφ γή περιέχει ικανήν δόσιν καλίου δσον 
άπαιτεϊται έν γονιμοτάτνι γή, έν2> ή έν τή ’Αττική έχει άρκετήν δόσιν 
άλλ’ όχι άρκοΰσαν.

'Ως πρδς τδ άσβέστιον άμφότεραι έχουσι πλέον τής δεούσης δόσεως.
'Ως πρδς τήν ύγροσκοπικήν κατάστασιν ή παρά τή Όλυμπίφ γή ευρη- 

ται έν καλλιτέρφ κκταστάσει τής έν τή ’Αττική.
'Ως πρδς τάς ά/οργάνους ούσίας, τά ορυκτά άλατα, σίδηρον, άργίλιον, 

μαγνησίαν, νάτριον, θειον, ή έν τή Πελοποννήσφ γή είναι τεθειμένη ύπδ 
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πολύ βελτίονκς δρους της έν τγ Άττικρ" αύτύ τοΰτο πζρζτηρώ ζ.ζί ώς 
προς την διανομήν των γεωδών μερών της άργίλλου, άμμου και ασβεστίου" 
ύπδ καΟαρώς δέ γεωργικήν, μηχανικήν καί φυσικήν έ'ποψιν ή έν τή Πελο
ποννησω γη υπερτερεί σημαντικώς τής έν τή ’Αττική δπως και ύπδ την 
χημικήν έ'ποψιν.

Έν γένει δε ή έν τή Όλυμπί# γή γεωργικώς έστί βελτίων και άγα- 
θωτέρα τίίς έν Αττική. Ούχ ήττον άμφότεραι δέονται στοιχειών βελτιώ- 
σεως καί γονιμοποιήσεως.

Ή έν τη Αττική γη σημαντικώτατα θέλει βελτιωθή διά τής-χρησεως 
κυρίως τών φωσφορούχων έν γένει καί έργανικών άνθρζκούχων ούσιών" διά 
της βαθμιαίας τεχνικής χρήσεως τών ούσιών τούτων ύπο διαφόρους μορφάς 
βοηθουμένης καταλλήλως ύπο τοΰ άρδευσίμου ύδκτος και τών άζωτούχων 
ούσιών δύναται ή γή αύτη τεθειμένη άλλως ύπο λίαν εύνοϊκούς παραγω
γικούς ορούς νά παράσχγ σημαντικά άποτελέσματα γεωργική; παραγωγής 
ώς άλλως έσχον τούτου ένδείςεις δι" άσθενεστάτης χρησεως της λιπαν- 
στικης ύλης τοϋ Γουανώ.

Ή έν τή Όλυμπίη γη αυθις σπουδαιότατα θέλει βελτιωθή διά της 
καταλλήλου χρησεως πρό πάντων τών άζωτούχων και λοιπών οργανικών 
ούσιών" η κόπρος τών ζώων καί έν γένει η χρησις τών ζωϊκών περιττω
μάτων η τών άμμωνιούχων θειϊκών ούσιών δύναται νά έπιφέργ θαυμασίαν 
ένέργειαν ώς προς την πλουσίαν γεωργικήν παραγωγήν.

Έν εύθετωτέρω τόπω άλλοτε γενησεται πρακτικώτερον λόγος έπί τών 
πορισμάτων τών προεκτεθεισών άρχών διά τής παραθέσεως και διαφόρων 
άλλων τύπων γεωργησίμων γαιών έν 'Ελλάδι καί άλλοθι διάσημων τών 
μέν_διά την γονιμότητά των τών δέ διά τήν τελείαν άποστείρωσιν.

Α. Ήλιύπουλος.
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ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ*

Άναμνήβ«ς τί} θυγατρέ μου ’Έμμα.

Ούδείς δικαιούται να δώση τήν ζωήν εις άλλους, δταν τδ λογικόν,|ή πείρα, ή κοινή 
γνώμη μεγαλοφώνως καταβοώσιν δτι ή ζωή αντη εσται βραχεία, φιλάσθενος καί 
άοθενής.

** ♦

Ό άρνούμενος τφ άνθρώπφ τήν έλευθέραν θέλησιν, άραται κατά τοΰ Θεοΰ καί τής 
ήμετέρας άξιοπρεπείας.

*♦ ♦

"Απασαι αί πεποιθήσεις, δπασαι αί έλπίδες αιωνίου μέλλοντος εϊνε ίεραί συμμορφοό- 
μεναι τφ λογικφ, δσάκις τείνωσιν ν’ άνυψώσωσι τόν άνθρωπον εις σφαίραν αισθημά
των, προαγόντων αύτδν έν τή γηίνφ ζωή· άλλ’ δ άποποωύμενος τφ άνθρώπφ τήν έλευ- 
θέραν σκέψιν καί πραςιν, καθώς έπ’ίσης καί τήν ίεράν έλευθερίαν τής θελήσεως, εϊνε 
αιρετικός κατά τοΰ Θεοΰ καί τοΰ λογικού.

* ¥ »

Δεν δπάρχει ισχύς πάθους, ούτε δέλεαρ δρωτος, ούτε στρόβιλος παραφροσύνης, δυ- 
νάμενα νά φέρωσιν εις τδ κακόν, τδν όφείλοντα και θέλοντα νά πράξη τδ ίδιον καθήκον.

* ¥ ¥

Ύπεράνιο τοΰ ανθρώπου ΐσταται τδ καθήκον, όπερά νω τοΰ καθήκοντος ούδεις άλ
λος πιθανόν ύπάρχει εΐμή είς δ Θεός.

*
« *

ί

Κατά πασαν ήλικίαν, κατά πασαν τοΰ βίου κατάστασιν, παρά πασι τοίς λαοΐς καί 
έν πάση έποχή όπεράνω παντός νόμου καί πάσης θρησκείας, πρό πάντων ΐσταται τδ 
καθήκον τοΰ μηδένα βλάπτειν·

¥
¥ ¥

Πλάττειν άσθενή τέκνα εϊνε κακή πραξις, ίσως ή χειριστή είς πλάσματα θερμό
τατα παρ’όμών άγαπώμενα, εις τήν σάρκα έκ τής σαρκός μας καί τδ αίμα έκ τοΰ αί
ματός μας.

*
♦ ¥

Τίκτέιν άσθενή τέκνα έξ ίδιου πταίσματος, εϊνε χείρον τοΰ άποκτείνεω άνθρωπον έν 
τή παραφορα πάθους" ούδέν άλλο εϊνε ή ρίπτειν τδ δηλητήριον άποινί και προδοτικός 
έν τφ ποτηρίφ προσφιλούς άτόμου.

* ’Ίόε σελ. 49 καί 129 και 229.
Τόμο? Ζ". 4. —. Απρίλιος 1883.

ι . · ’

.* ¥ ¥
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Ό άσθενής έζεϊνος, οστις έπιθυμεΐ τέκνα, είνε θηριώδης έγωϊστής, εγκληματίας, 
είνε σπείρων τύψεις συνειδότος καθ’ δλον τδν βίον.

*♦ *

'Η γενομένη βλάβη ύπδ τοΰ γεννώντος ασθενή τέκνα δεν περιορίζεται σχεδδν ούδέ
ποτε έν τφ πρώτφ θύματι· ή άσθένεια, τδ δηλητήριον έπεκτείνονται συχνάκις μέχρι 
δύο, τριών ή καί πλειοτέρων γενεών, σπειρουσών την άδυναμίαν, τδ άλγος, τήν άράν !
κατά τής ζωής καί τοΰ χορηγήσαντος αύτην.

*
♦ *

’Ασθενής τις ών και έπιθομών τέκνα εινε χείοιστος πατήο, διότι δίδει αύτοΐς νά 
πίωσι τδ δηλητήριον" εινε ολέθριος πολίτης, διότι παρέχει τφ έθνει κακούς πολίτας· 
εινε αποτρόπαιος άνθρωπος, διότι φθείρει τήν πρώτην κληρονομιάν τής οικογένειας, τήν 
ύγίειαν και τήν ρώμην.

*
4 4

Τέ βικαιολογείσθαι ύπο κτηνωδών, φυσικών δήθεν, νόμων είνε ίσον το όμολογειυ, 
ott κατ’ούδέν διαφέρομεν του όχλου Εκείνου, δστις τρώγβι μόνον καί κοιμάται ώς τά 
άλογα ζώα·

** 4

Δικαιολογείσθαι διά τής αρχής τής ειμαρμένης, εινε ταύτό, ώς έάν ήθέλομεν νά δια- 
κινδυνεύσωμεν έν λαχείφ το παν.

★* 4

Ή ευτυχία τω ρωμαλέω και ή νίκη τώ φρονίμω. Ούδέν θέλει ποτέ δικαιολογήσω 
τον έπιληπτικόν, τον φθισικόν, τον φρενοβλαβή, οίτινες θέλουσι διά τού γάμου νά δι- 
αιωνίσωσιν έν τφ γένει αύτών τήν έπιληψίαν, τήν φυματίωσιν, τήν φρενοβλάβειαν»

♦4 4

*0 ερως εινε ή άγνοτάτη ηδονή τού βίου* άλλά θέλετε νά μεταβάλητε αύτον εις .δη
λητήριον ;

*
* *

Ό ερως εινε ή πρώτιστη τών ευλογιών του ανθρώπου, άλλά θέλετε νά γείνη αίτιος 
άρας;

* ■* *

Ό ερως eTvs ή δάς ή άναφλέγουσα τδν σπινθήρα τής ζωής· έπιθυμείτ» αρά γε δι’ 
αύτοΰ να συνάψητε πένθιμους γάμους, άγοντας εις τδν τάφον $

. b*
4 4

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ 359 ■

θέλέτε δεδηλητηριασμένοι οντες καί ήδη θνήσκοντες νά συνοδεύσητε είς το νεκρό- 
ταιοείον τέκνα άποθανόντα, έν τφ πρώτφ μειδιάματι τής παιδικής ηλικίας

★* 4

Θέλετε ν’ άναγνώσητέ έπί τών προώρων ρυτίδων τοΰ νεαρού τέκνου σας άραν κατα 
τοΰ πατρδς και τής μητρδς τών πλασάντων αύτό;

*
« ♦

Ούδέν δύναται ν’ άντικαταστήση τήν άπολεσθεΐσαν υγείαν ούτε ο πλούτος, οδτε ή 
παιδεία, ούτε ή έπιστήμη, οδτε ή θρησκεία·

* 
» ·

Ένδόσατε διά μετάξινων ένδυμάτων άσθενή, καλύψατε αύτδν διά χρυσού. Θέσατε 
αύτδν έπι κεχρυσωμένου οχήματος, οδηγήσατε αύτδν εις φαίδραν πανήγυριν καί εί
πατε αύτφ νά μειδιάση.

*
♦ ♦

Περιβάλετε νεκρδν διά χρυσού και πολυτίμων λίθων, δότε αύτφ τδ τής δυνάμεως 
"σκήπτρον άνά χεϊρας και είπατε αύτφ νά χαρή.

** *

‘Η ζωή ή πάσχουσα, ή ασθενής, ή χώλαίνουσα, ή πάντοτε θεραπευόμενη καί πάν
τοτε προφυλαττομένη είνε άψίνθιον, ούδέποτε γλυκαΐνον· εινε άνίατος πόνος· είνε κό
πος μόνον διά τοΰ τάφου αναπαυόμενος.

♦ 
» *

”Εμμα μου, προσφιλής μου *Έμμα, ού πάντοτε μδ ήγάπησας, ού θερμώς ήγάπη- 
σας τδν πατέρα σου· άλλ’ έγώ μετά τήν απώλειαν τοσούτων τέκνων καί πλέον ή άπαξ 
Ιδόν σε μονονού θνήσκουσαν, κατηράσθην έμαυτδν καί τδ άμάρτημά μου, τήν άμάθειάν 
μου καί τήν τών ιατρών, διαχυσάντων έν τή οίκογενεία μου τδ δηλητήριον έκεΐνο, 
ύφ’ ού θ’ άποθάνω.

*
* «

Ασθενής γεννηθείς, ώφειλον μόνος νά υποφέρω· μόνον ήθελον δυνηθή ν’άποβώ ώφέ- 
λιμος τοΐς φίλοις καί τή πατρίδι κατά τά έτη τής πασχούσης ζωής, τής χορηγηθείσης. 
μοι ύπδ τής φύσεως.

*
4 4

Καί τουναντίον κατηράσθην τήν ώραν τής γεννήσεώς μου· έδιπλασίασα έκατοντάκις 
καί έπολλαπλασίασα τδ άλγος μου, διά τοΰ άλγους τών τέκνων μου μετέβαλα τήν οι
κίαν μου εις κοιμητήριον.

*
» «
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- Και εκλαυσα καί ήγρύπνησα κατά τας μακράς νύκτας, μη εχων τδ θάρρος ν’ άπο- 
Οάνω, ούδέ την δύναμιν, "να συγχωρήσω τδ αμάρτημά μου.

*♦ ♦

'Η άγνοιά μου δμως σήμερον δεν δύναται ούδένα να δικαιολογήση. Περί τούτου 
ώμίλησεν ή νεωτέρα έπιστήμη και μεγαλοφώνως προεκήρυξεν, δτι "να σχηματίση τις ΐ
οΐσογένειαν δέον να είνε ύγιής*  άπέδειξεν δτι οί φθισικοί γεννώσι φθισικούς, οί έπιλη- ί

*

πτικοί έπιληπτικούς, καί δτι είς έκ τών μάλιστ’ άδυσωπήτων νόμων είνε ό τής κλη
ρονομιάς τών παθήσεων.

** *

Έάν σπανϊως έπιτύχητε μετά μακράς προσπάθειας ·Λ λάβητε δγια τινα τέκνα, τινά 
μεταξύ αυτών έξ δπαντος θα είνε κατηραμένα, καί δ άσθενής πατήρ καί ή φθισική 
μήτηρ θ’ άναγνώσωριν έπί τοϋ προσώπου έκείνου, τοΰ θυσιασθέντος είς τδ άλγος, ζώ- 
σαν καταδίκην τοΰ ίδίου άμαρτήματος.

** * .

"Εμμα, καλή μου ’Έμμα, και σύ ή τελευταία θυγάτηρ μου ήσθένεις καθ’δλον τδν 
βίον· έποίησά σημεία κα’. τέρατα ύγιεινής "να σε διαφυλάξω καί έλπίζω δτι θα ζήσης, 
‘Ο Θεδς δέν ήθέλησε να γείνω ό τρονεύς άπάντων τών τέκνων μου.

*
* *

Άλλ’ δ βίος σου είνε ευθραστος, ώς λεπτδς κάλαμος μόνος βλαστήσας έν τφ μέσω 
έρήμΟυ· δ θελήσας νά στηριχθή έπί τούτου, ήθελε συντρίψη αυτόν.

*
* *

Μή νυμφευθής ποτέ θύγατερ, διότι μήτηρ καθισταμένη θ’ άποθάνης ή θ’ άπο- 
κτήσης τέκνα καταδεδικασμένα ν’ άποθάνωσιν έν τή πρώτη αγαλλιάσει τής παιδικής 
ήλικίας ή έν τώ έ'αρι τής νεότητος. Τδ τής φθίσεως δηλητήριον είνε άρκούντως ένσε- 
σαρκωμένον έν τφ αιματι ημών, ώστε είνε δύσκολον να έξαλειφθή διά νέας γενεάς.

*
« *

Μεταξύ ημών τών δύο τελευταίων έπιζησάντων, μετά τήν άπώλειαν τοσούτων προσ
φιλών, δέον νά σβεσθή τδ δηλητήριον και έξαλειφθή τδ αμάρτημα.

*
* *

’Όμοσον, ’Έμμα μου, δτι θά ζήσης καί θ’ άποθάνης μόνη· "Οτι θά είσαι δ έξιλα- 
στης τοΰ πατρδς σου, δ σωτήρ άγγελος τοΰ άμαρτήματος αύτοϋ.
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Ή διαθήκη, ή κληρονομιά τοΰ πατρδς σου είνε άλγεινδς δρκος, ή τελευταία λέξις, 
ήν πατήρ οφείλει νά είπη εις τδ τέκνον αύτοϋ, δπερ υπέρ παν άλλο έν τφ κόσμφ τούτφ 
ήγάπησεν, είνε άπόφασις άλγους’ είνε κραυγή λέγουσα; «ύπόφερε, ύπόφερε έφ’όσον 
ζής.»

*
* *

Αίίτη είνε ή σκληροτάτη τιμωρία τοΰ άμαρτήματος μου· Άφ’ ου εΐδον τά τέκνα 
μου θνήσκοντα, ν’άναγκάζωμαι νά εϊπω τφ τελευταίφ άπομείναντί μοι: «Πάσχε καί 
πάσχε χάριν τοΰ πατρδς σου.»

*
* *

Μή καταρασθής τοΰ πατρός σου· "Οτε οΰτος ήτο νέος καί συνεζεύχθη τή μητρί σου, 
τδ μόνον δπερ οί ιατροί έγίνωσκον ήτο τδ νά μεταχειρίζωνται άγροίκως τά σμιλία καί 
τδ καλομελάνον καί ήγνόουν νά γείνωσιν ιερείς τής ανθρωπίνου ρώμης, φύλακες τής 
ύγείας τών καλώς έχόντων. Δέν έγίνωσκον νά εΐπωσι τφ φθισικώ, τώ έπιληπτικω, τφ 
άσθενεί «τήν ζωήν σου ταύτην μή δώσης ετέρφ» διότι είνε ταύτό, ώς έάν ένέπηγες 
έγχειρίδιον έν τή καρδία τοΰ πιστοτάτου φίλου σου·

*
* »

Ό πατήρ σου σοί κατέλιπεν εις κληρονομιάν καθήκον’ καί δή τήν έκπλήρωσιν τρομερού 
καθήκοντος' δήλα δή νά ζήσης χωρίς ν’ άγαπήσης, νά είσαι γυνή καί ούχί μήτηρ· 
•άλλ’ έγώ αποθνήσκω ήσυχος, έπειδή ή θυγάτηρ μου δέν θ’ άθετήση τδν δρκον αύτής 
καί θά πράξη παν τδ άγαθόν, δπερ δ πατήρ αύτής δέν ήδυνήθη ν’ έκπληρώση.

*
» *

Τδ μή πράττειν κακά, οσάκις ύπδ σφοδροτάτων παθών παρασυρόμεθα, δσάκις οί 
άνθρώπινοι νόμοι συ,γκατανεύωσιν είς τούτο, οσάκις ή κοινή γνώμη δέν καταδικάζει 
ήμας, είνε μέγα πράγμα*  είνε ηρωισμός ανώτερος παντός ήρωϊσμοΰ, έκτελουμένου έπί 
τοΰ αίματόεντος πεδίου τής μάχης.

*
• *

Άλλά έφ’ δσον έκαστος δέν θά είνε ίκανδς νά έκπληρώση τδ καθήκον τούτο, ή άν- 
θρωπότης δέν θ’ άποκτήση τδν τύπον τής ιδανικής αύτής τελειότητας.

* ,
* *

'Η δδός σου, "Εμμα μου, κεΐται έπί τοΰ χείλους αβύσσου, άλλά σύ δΰνασαι νάσυλ- 
λέξης άνθος τι έπί τής δδοΰ ταύτης, εις ήν δ πατήρ σου σέ καταδικάζει, ’Έχεις έντο- 
λήν έν τώ κόσμφ τούτφ, οφείλεις νά φθάσης έπι κορυφής, έφ’ ής ολίγοι φθάνουσΓ 
οφείλεις νά καταστής έστιάς ίεροΰ πυρός, δπερ μέχρι τοΰδε εύτυχώς οί άνθρωποι δέν 
άφησαν καθ’ δλοκληρίαν νά σβεσθή, τδ τοΰ καθήκοντος ίερδν πΰθ.

*
* *
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Ό άφοσιούμενΌς είς το καθήκον αδτοΰ, ζή εν άτμοσφαίρφ, εν ?ί πιθανώς ό ήλιοι δεν 
λάμπει, άλλ’ έν η i ούρανδς είνε πάντοτε αίθριος,

*
* ·

'Ο έκπληρών τδ καθήκον αύτοϋ ζή έν ούρανφ αιωνίως αΐθρίφ, έν ήσυχίφ μελαγχο
λική ίσως, πλήν περιβαλλούση έκάστην πραςιν τής ζωής δια θείου μεγαλείου·

** *

*0 Οί·ϊΛιέ2μος zff 'Έι^ια.

Έν Αονδίνφ τή 3 Ιουλίου 18. . .

'Ρίπτων βλέμμα έπί των ήμετέρων επιστολών μετά μεγίστης χαράς 
βλέπω, δτι μακρά άβυσσος ημερών αποχωρίζει τήν τελευταίαν, ήν μοί 
έ'γραφες έν τφ παραδείσφ τοΰ 'Αγίου Τερεντίου, άπδ ταύτης, ήν είς άπό- 
στασιν λεπτών τινων άπδ τής οικίας σου, σοί γράφω ύπδ τδν μελανόχρουν 
ούρανδν τοΰ Λονδίνου. Συ, τύραννε, επέβαλες μοι οκτώ ημερών εξορίαν, κοά 
δ δοΰλός σου ταπεινώς φιλών τήν χεΐρα τοΰ άρχοντος αύτοϋ άπεδέξατο 
τήν εξορίαν. Μο'ι είπες μειδιώσα και δίδουσά με μικρδν κόλαφον, δτι σέ 
έβλεπον λίαν συχνάκις, δτι ύπερέβαινον τά δρια, τά μέλλοντα νά χωρί- 
σωσιν ήμάς, δτι δ άδελφος καθίστατο μάλλον εραστής, και έγώ υφίσταμαι

Ό δούλος τοΰ καθήκοντος εϊνε ανώτερος ανθρώπου, εϊνε άρχή, εινε ιδανικός Θεός 
καίτοι ζών, παντός τοΰ έν τή ανθρώπινη φύσει υπάρχοντας καλού καί δψηλοΰ.

*
* *

Οί μέτριοι, οί άδύνατοι, πάντες διέρχονται μετά σεβασμού και κύπτουσι τήν κεφα
λήν πρδ τοΰ άγάλματος τοΰ καθήκοντος· απαντες αισθάνονται.σωτήριον έπίδρασιν, άνυ- 
ψοΰσαν. καί καθιστώσαν ήμας πράγματι αθανάτους, αισθάνονται τό ρίγος, δπερ αισθά
νεται ό περίπατων μεμονωμένος έν ύπερμεγέθει και σιωπηλφ ναφ.

. 1 1 ** *

'Ο άφοσιοΰμενος εις τδ καθήκον αύτοϋ εϊνε ό κατ’ εξοχήν άγιος τής άνθρωπότητος 
και δ βλέπων αύτδν ή άναπνέων τήν πνοήν αύτοϋ αγιάζεται.

*

' Σύ, Έμμα μου, θά είσαι μία τών αγίων τούτων, θα είσαι βεβαίως τοιαύτη, έμνύω 
έγώ άντι σοΰ. Η ευδαίμων αύτη βεβαιότης θά μοι φέρη μειδίαμα έπί τής νεκρικής 
κλίνης.
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τήν έπιβληθεΐσάν μ.οι ποινήν. Δεν παραπονοϋμαι *Εμμα,  θά προσπαθήσω 
νά καταστώ πράγματι άδελφός, ούδέν άλλο ειμ,ή άδελφδς διά σέ. Είνε 
δύσκολον έπάγγελμα, δπερ ούδέποτε έμαθον, διότι ή'μην μονογενής έν τη 
οΐκογενείιγ, άλλ’έχων τόσον καρτερικήν και πρςρείαν διδάσκαλον, οΐα ή 
δεσποινίς ’Έμμα, θά προοδεύσω και θά καταστώ κα'ι έγώ διδάσκαλος τής 
τέχνης τοϋ καθιστάναι έμαυτδν άδελφδν τής γυναικδς ήν άγαπώ πρδ 

παντδς άλλου έν τφ κόσμφ τουτφ.
Άλλ’ ό'χι, δχι, δέν δικαιούμαι νά παραπονηθώ, ούδέ νά κρύψω τδ άλγος 

μου ύπδ πονηράν ειρωνείαν. Σύ ή ιδία δέν μοι έπίτρεψας νά έλπίζω, δέν 
άπεφάσισας δι’ άγάπην μου νά συμβουλευθής τρεις τών περιφημοτέρων τοϋ 
Λονδίνου ιατρών, ΐνα μάθης, έάν εύρωστος καθισταμένη ήδύνασο άφόβως 
νά γείνης μήτηρ, μή προσβάλλουσα τήν μνήμην τοΰ πατρός σου; Καί θά 
έδικαιούμην έγώ νά σοΰ μεμφθώ, διότι καλλίτερα έμοΰ δι’ ένδς ήδέος καί 
δεσποτικοΰ βλέμματος μέ επαναφέρεις έπί τής δδοΰ τοϋ καθήκοντος ; 
"Εμμα, "Εμμα, αισθάνομαι έμαυτδν ούτιδανδν άπέναντι σοΰ. ’Έχω τδ 
καθήκον νά σοι υπακούσω έφ’δλον τδν βίον, διότι σύ άπαζ μόνον έπέτρε- 
ψάς μοι νά έξουσιάσω σοΰ' καί κλαίουσα έπί τοΰ τάφου τοΰ πατρός σου 
έζήτησας παρά τής σκιάς του ν’ απαλλαγής τής τυρανίας όρκου, δεσμεύ- 

οντός σε έφ’ δλον τδν βίον.
'Οσάκις ένθυμοϋμκι, Έμμά μου, τούς μακρούς άγώνας ούς ήγωνίσθης 

έν Άγίφ Τερεντίφ καί νΰν έν Αονδίνφ, μεγαλοφρονώ διότι σέ άγαπώ. Ό 
έρως καί τδ καθήκον τοσοΰτον τραχέως έπολέμουν πρδς άλληλα, ώστε δέ» 
θά ήδυνάμην νά σοι εί'πω έάν σε ήγάπων, οσάκις κλαίουσα μοί έ'λεγες «δέν 
εϊνε άληθές ότι δ πατήρ μου θά συγχώρηση ημάς;» ή δσάκις αίφνιδίως σο-- 
βαρά καί ωχρά έγειρομένη άνεφώνεις «Ούϊλιέλμε, δ έ'ρως ημών ή'θελεν 
άποβή λίαν χαμερπής, έάν τδ καθήκον δέν ή'θελεν ύπερνικήση».

"Οτε δέ ήλθες έδώ είς Αονδΐνον, ΐνα συμβουλευθής τήν σκιάν τοϋ πατρός 
σου, σοι άπήντησεν αύτη διά τοΰ στόματος τοϋ ίατροΰ θώμ, ότι έάν ή 
άλλοτε άδύνατος καί φιλάσθενος Έμμα καθίστατο ρωμαλέα καί εύρωστος 
γυνή, ηδύνατο μηδένα λυποΰσα νά νυμφευθή τδν Ούϊλιέλμον. Ό διδάκτωρ 
Θώμ σοι είπεν, ότι δ πατήρ σου ή'θελε δίς σ’ εύλογήση, έάν ήδύνατο νά σε 
?δη εύτυχή καί πιστήν εις τδ πνεΰμα τών λόγων αύτοϋ. Ούαί τφ άν
θρώπφ, έάν ουτος δέν είχε τούς φραγμούς τοΰ καθήκοντος, έάν δέν έστή- 
ριζε τήν πίστιν, τήν πεποίθησιν, τήν ζωήν αύτοϋ έπί τοΰ άκρογωνιαίου 
λίθου άρχών μή ύποκειμένων είς συζήτησιν. Άλλά καί ούαί ήμΐν, έάν δ 
άνθρωπος έκ διαλειμμάτων ώφειλε νά ισοστάθμιση τά πάθη, τδ λογικόν, ‘ 
τούς αιωνίους όρκους καί τάς συμβιβάσεις τής συνειδήσεως ΐν’ άποφασίση 
περί τοϋ πρακτέου! Τδ τοιοΰτον ή'θελεν είναι όμοιον τοΰ άποβάλλειν τήν 
ιδίαν άξιοπρέπειαν καί ζην έφ’ δλον τδν βίον έν τή άηδεϊ ταραχή τής 

ναυτίας. Συ έκατοντάκις περί τούτου μοί ώμίλησας, "Εμμα, καί μ.’έ'πει-
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σας. Ό άνθρωπος δφείλει νά ύποκύψη είς τδ καθήκον* άλλ’δτέ -A εύθραυ
στος ημών φύσις κινδυνεύει νά συντριβή έπι τίίς στήλης εκείνης, τίίς 
μήπω κλονουμένης, τότε επιτρέπεται νά ζητήση τις άρωγήν. Τίς ποτέ έν 
τοιαύτη περιπτώσει έτόλμησε νά όνομάση δειλόν τδν ζητοΰντα άρωγήν 
ναυαγόν; Καί ημείς ήτησάμεθα σωτηρίαν παρά τοϋ ίατροΰ θώμ χορηγή- 
σαντος ήμϊν αύτήν καί καταστησαντος ημάς ευτυχείς* διότι έν Ούρανφ, 
μη δεικνύοντι πρδ καιρού είμη τδ μέλαν της καταιγίδος, διεσκέδασε τά 
νέφη καί έδειξεν ημϊν κυανοΰν τι χρώμα. Είς ημάς τούς δύο άτυχεΐς ναυα
γούς έν τή θαλάσση τοΰ βίου δ ίατρδς Θώμ έρριψε τδ σχοινίον τής έλ- 
πίδος, έξ ού κρεμάμεθα.

"Εμμα, Έμμα μου, δ πρδς σέ έρως μου εινε μέγας, ώς δ κόσμος* έν 
τούτφ βλέπω εικόνα τοϋ ατελεύτητου* άλλά δέν ηθελον έπιθυμήση νά 
καταστώ ίδικός σου, προκειμένου νά θυσιάσης τδ καθήκον σου καί άθετή- 

σης τδν δρκον σου. Έάν εΐχον άγαπήση έτέραν γυναίκα, δ εγωισμός μου 
ήθελε παραβή ό,τι δήποτε, ήθελεν άνοιξη διά της βίας τάς θύρας τοϋ 

κεροΰ, άλλ’ ένώπιόν σου, ’Έμμα, κλίνω την κεφαλήν καί προσδοκώ. Σύ με 
ώδηγησας είς λίαν ύψηλήν σφαίραν, ώστε νά διακρίνω τδν έρωτα τοϋ 

καθήκοντος, καί έάν δίδουσά με τδν σδν έρωτα, ήθελες μοί άφαιρέση τδ 
σέβας σου, ή'θελον σοί εί'πη* «Έμμα, άνευ τοΰ έρωτός σου θ’άποθάνω, 
άλλά θέλω ν’άποθάνω άπολαύων τοΰ σεβασμοΰ σου.» Όσάκις τά βλέμ
ματα μου διανοητικώς σέ ζητοΰσι καί έμφκνίζεσαι ένώπιόν μου ιλαρά καί 
ωραία, ώς δ άστερόεις ουρανός, άκουσίως φαντάζομαι έμαυτδν προσπί- 
πτοντα είς τούς πόδας σου, καί σε βλέπω έν υψει καθημένην, ώστε δέν σέ 
έναγκαλίζομαι διά τοΰ έρωτός μου, άλλά θωπεύω μόνον τούς πόδας σου, 
διότι μεγάλως απέχεις άπ’ έμοΰ, ούσα τοσοϋτον υψηλά. Έάν ύπάρχωσιν 
άγγελοι καί. άγαπώνται άμοιβαίως, θ’ άγαπώνται, ώς έγώ άγαπώ σέ, 

"Εμμα μου.
Βεβαιώθητι, δτι συμβουλευομένη τούς περιφημότερους ιατρούς τίίς ’Αγ

γλίας καί ήδη άπδ τοΰδε στέργουσα νά ύπακούσης αύτοΐς, μεθερμηνεύεις 
την γνώμην τοϋ πατρός σου. Ουτος βεβαίως δέν θά έπεθύμει νά σε ί'δη 
άτυχή, δχι, άλλ’ήθελεν ίνα μή καταστήσης ετέρους άτυχεΐς. Είς τδν 
λόγον τοΰ ίατροϋ Θωμ δ μάλλον εύσυνείδητος δύναται νά θάρρη. Ουτος 
διετελεσεν δ πρώτος φίλος, δ πρώτος έμπιστος τοΰ πατρός σου* ουτος έγνω 
έκάστην αύτοΰ σκέψιν, βαθέως άνέγνωσεν έν ^ή εύγενεστάτη εκείνη καρ- 
δίοι, τοσοϋτον σκληρώς σπαραχθείση, Ό αύτδς ουτος άνέλαβε τήν εύθύνην 
νά σε φωτίση διά της επιστήμης του, καί σε διόρθώση διά τίίς εύρείας καί 

άσφαλοΰς αύτοΰ πείρας.. Γ/Οτε ουτος σοί δμιλεΐ, εινε ή φωνή τοΰ πατρός 
σου, ή'τις σοί δμιλεΐ, δτε σέ διατάττει, καί σύ ιδία μοί τδ ειπας, είνε τδ 
επιβλητικόν ύφος του πατρός, δπερ σέ πείθει. Έάν ουτος σοί ειπεν «’Έμμα 
ίάθητι κριί προσδόκα» ή άκτίς αυτή έλπίδος σοί έρχεται παρά τοΰ πατρός 
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σου, καί ημείς δφείλομεν νά δεχθώμεν αύτήν μετά τοϋ άγίωτέρου σεβα

σμού καί τίίς ήσυχωτέρας χαράς.
’Έμμα, παρηγόρησον τήν έξορίαν μου τών ημερών τούτων διά μακρών 

επιστολών* χορήγησον τώ σώ αίχμαλώτφ ήμίσειαν ώραν φωτός καί άερος* 
κατάστησον αύτδν ίκανδν ν’άναμείνη τήν άπόφασιν αύτοΰ χωρίς ν’άποθάνη.

Ί1 νΕιιιια τω ΟνϊΛιτ^μω

Έν Αονδίνω τή διρ ’Ιουλίου 18 . . .

Χθές τήν πρωίαν ήγέρθην πλήρης έλπίδος. Ειχον κοιμηθή τήν νύκτα 
δλίγον καί διαρκοΰντος τοΰ ύπνου δέν έ'βλεπον είμή ιατρούς καί έκδόρια, 
οίτινες ήσαν ολίγον σκυθρωποί έχοντες μεγάλας φενάκας καί συνωφρυωμέ- 
νον πρόσωπον. Ώνειρευόμην δτι ήσαν άπαντες περί εμέ, έν ώ έγώ ήμην έπι 
μικράς κλίνης. Περίφοβος συνεστελλόμην ύπδ τά εφαπλώματα, άλλ’ουτοι 
άνυπομόνως καί μετ’οργής μοί άπέσπων αύτά καί ήρχιζον νά επικρούω· 

σιν ίσχυρώς έπί τοΰ άτυχοΰς στήθους μου. "Ηθελον ν’ άντιστώ κατά τών 
τεράτων τούτων, άλλ’ ουτοι μοΰ έδέσμευον τούς βραχίονας καί προσήλω
ναν οίονεί αύτούς έπί τής κλίνης. "Ηθελον νά φωνάζω, δπως έπικαλεσθώ 
τήν βοήθειαν τής μητρός μου, τοϋ πατρός μου, άλλά δέν εύρισκον φωνήν 
ποδς τοΰτο, ούδέ μΰς, δπως κινηθώ καί ή'κουον τδν σκληρδν κτύπον τοσού
των σφυρών, δι’ ών οί συνωφρυωμένοι ουτοι ιατροί έπλητταν τά πλευρά 
μου. Ένόμιζον έμαυτήν θνήσκουσαν* συνήθροισα τάς δυνάμεις μου καί έζε- 
βαλον τοσοϋτον μεγάλην κραυγήν, ικανήν νά έξυπνίση τήν είς τδ παρα
κείμενον δωμάτιον κοιμωμένην θαλαμηπόλον. 'Η κραυγή μου είχεν έξυ- 
πνίση καί τήν ’Έμμαν σου, καί ήσθανόμ,ην τήν καρδίαν σφοδρώς πάλλου- 
σαν, ώς έάν ή'θελεν έξέλθη τοϋ στήθους καί ήμην κάθιδρως. Μετά κόπου 
άνελάμβανον τδν ύπνον καί μόλις έκλειον τά βλέφαρα οί ιατροί καί αί 
σφΰραι έκεϊναι πάντοτε τρομακτικώτεραι ένώπιόν μου παρίσταντο, είς τρό
πον ώστε δέν ηδυνάμην νά καθησυχάσω, είμή άφ’ορ πρώτον σοί ύπεσχε- 
θην δτι τήν πρωίαν ηθελον έκπληρώση τήν έπιθυμίκν σου, πορευομένη είς 
έπίσκεψιν τών τριών διασημοτέρων τοΰ Λονδίνου ιατρών.

Ήγέρθην έχουσα τοιαύτην στερεάν άπόφασιν καί μισθώσασα δχημα μετά 
τής θαλαμηπόλου μου ειπον τω ήνιόχφ νά δδηγήση ημάς εις τδν ίατρδν 

Β.. . Κατφκει ουτος είς τδ έτερον άκρον τής πόλεως καί ή άπόστασις 
έοαίνετό μοι άτελεύτητος. Έδυσανασχέτουν κατά τών 'ίππων καί κατ’ 
έμαυτής τής ιδίας* έπεθύμουν νά μοί σοί είχον ύποσχεσθή, καί παρηρχόμην 
σχεδδν μέχρι τής υποκρισίας, δπως πεισθώ, δτι ύπόσχεσις, δοθεΐσα έν τφ 
μέσω τρόμων ονείρου δέν θά μέ ήνάγκαζε νά διαφυλάξω αύτήν, άτε ού- 
δεμίαν ήθικήν αξίαν έχουσα. Τότε μοί έφαίνετο δτι ό παλαιδς τοΰ πατρός 
μου ίατρδς λίαν κατ’ έμοΰ ήγανάκτει, διότι συνέβουλεύθην ετέρους πλήν 
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αύτοϋ ιατρούς' καί ένόμιζον βλέπουσα τδ τοϋ πατρός μου συνοφρυούμενον 
πρόσωπόν, έπαναλαμβάνον μοι μετά τής δρμητικωτέρας δργής του τάς 'λέ
ξεις έκείνας, άς τοσάκις έκ τοϋ στόματος αύτοϋ ήκουσα. Άλλάσσετε τούς 
ύπηρέτας και τάς θαλαμηπόλους, τά ενδύματα τούς 'ίππους καί την οι
κίαν, άλλ'ουδέποτε τον ιατρόν,σας.

Άλλά σύ, Ούϊλιέλμέ μου, δύνασαι νά ύπερηφανευθής' διότι δ μόνος εις 
σέ λογισμός μου έτρεπεν είς φυγήν τον παλαιόν ιατρόν και αύτην τήν 

αγανακτούσαν σκιάν τοϋ πατρός μου" διότι ούδέν άλλο έσκεπτόμην ή τήν 
ύπόσχεσιν. Τί δέ έστιν άνθρωπος, μή έ'χων ίεράν τήν ύπόσχεσιν αύτοϋ ; 
«Δειλός καί φαϋλος μή εχων ουδέ το θάρρος τοσούτων άλλων, οϊτινες δια- 
πράςαντες πταίσμα αναγκάζονται δπως άντιμετωπίσωσι κώδικας και δι
καστήρια.» Καί αυται επίσης ήσαν λέξεις τοϋ πατρός μου, καί τήν φοράν 
ταύτην συνεφώνεις καί σύ μετ’ αύτοϋ, καί έγώ: ένηγκαλιζόμην δι’ενός μό
νον άσπασμοΰ δύο προσφιλεστάτας σκιάς, ί'σως δμοίως προσφιλείς. —Συ δ 
πάντοτε μάντεύων τον συλλογισμόν μου, πρίν ήδη σκεφθώ. αύτόν' σύ δ 
αισθανθείς πάντοτε τά αίσθήματά μου, τήν οργήν μου, βεβαίως θά ήσθάν- 
θης τήν αγίαν έκείνην ηδονήν, ής απολαύει τις, οσάκις μακρόθεν έρχόμενα 
συναντών’ται έν.τή ψυχή δύο έπίσης ισχυρά αισθήματα, άλλά διαφόρου 
φύσεως, όίτινα συνενούμενα’άποτελοΰσι μίαν μόνην ηδονήν, εντελή ικανο
ποίησή θερμήν ώς δ ήλιος, μεγάλην ώς δ ούρανός.

Συγχώρησαν λοιπόν τήν ’Έμμαν σου, γράφουσάν σοι δι’ ανατολικών φρά
σεων ύπο τήν Αγγλικήν ομίχλην' κατά τήν στιγμήν έκείνην, βλέπουσα 
τόν Ούίλιέλμον μου συμφωνοΰντα μετά τοΰ πατρός μου, ήσθανόμην μίαν 
έκ τών ήδέων έκείνων άομ.ονιών.

Έν τοσούτφ άφικόμεθα είς τήν θύραν του ίατροϋ' δέν ήτο, οί'κοι καί δ 
υπηρέτης αύτοϋ ουτινος τό ύφος έδήλου τήν φήμην καί τόν πλούτον τοϋ 

κυρίου του, μοί είπεν δτι δ ιατρός Β. .. δέν έδέχε.το επισκέψεις είμή τήν 
Τρίτην καί τό Σάββατον άπό τής μιάς ώρας μέχρι τής τέταρτης μ. μ. 
Προς αισχύνην μου, πρέπει νά δμολογήσω δτι ή άπάντησις αυτή μέ ικα
νοποίησε, καί καταβαίνουσα δρομαίως τήν κλίμακα έπανηοχόμην οί'καδε 
εύχαριστημένη μάλλον ή δταν έξήλθον. Ειχον καιρόν είσέτι 24 ώρών καί 
δέν έπταών έγώ . . ·

Σήμερον λοιπόν έπανήλθον έκ τής οικίας τοϋ ίατροϋ Β... καί μόλις 
άναλαβοϋσκ έκ τής βκθείας συγκινήσεως τής έπισκέψεώς μου, σοί γράφω 
V άγαπής δλίγον τήν ’Έμμαν σου, ή'τις δι’άγάπην σου συμ-βουλεύεται τούς 
άγροίκους καί αγέρωχους τούτους ιερείς τής θεάς 'Γγείας, ητις θά είχεν- 
ί'σως τρυφερωτέραν καρδίαν αύτών...

Ό ιατρός Β . . είνε πράγματι γίγας' καί έγώ άγνοώ τίνι τρόπφοίύπερ- 
μεγέθεις αύτοϋ μΰς καί ή γιγαντιαία αύτοϋ γαστήρ δύνανται νά περι,κλει- 

σθώσιν έντος τών μελανών αύτοϋ ενδυμάτων καί τοΰ λευκοΰ αύτοϋ λαιμο
δέτου. Μετά, φρίκης βλέπουσα αύτόν, οσάκις έχειρονόμει καί έκινεϊτο έπί 
τοϋ άνακλίντρου αύτοϋ, ένόμιζον δτι ούτος θά συνετρίβετο, . άτε κλείων 
καί περιορίζων τοσαύτην ζωήν έν κινήσει' ή δέ έ'ξαψίς μου μοί παρίστα σω
ρόν κρέατος, δπερ ήθελε ν’ άνατραπή άπό μιας είς άλλην στιγμήν έπί τοΰ 
μεγαλοπρεπούς τάπητος τοΰ σπουδαστηρίου έκείνου.

Ό ιατρός Β . . . δμίλει λίαν μεγαλοφώνως, ώστε ένόμιζον δτι ή'κουον 
άγρίαν καί παθητικήν φωνήν' καί έβεβαίου τό πάν μετά τοσαύτης βαθείας 
πεποιθήσεως, ώστε μοί έφαίνετο αδύνατον νά διακόψω αύτόν δμιλοΰντα, 
έ'τι άδυνατώτερον ν’άντιλέξω αύτφ. Κατά στιγμάς τινάς μοί έφαίνετο δτι 
παν τό ύπ’ αύτοϋ λεγόμενον δέν θά ήτο είμή ή καθαρά άλήθεια καί δτι 
δ άνθρωπος έκεϊνος δέν θά έγίνωσκε τήν άμφιβολίαν ουδέ κατ’όνομα. Έάν 
ό Ίησοΰς είπε τώ παραλυτική «άρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει» 
θά παρετήρησε τοΰτον διά τών αύτών οφθαλμών, δι’ ών δ ιατρός Β .. μέ 
παρετήρει' θά ώμίλησεν αύτφ διά τοΰ αύτοϋ υφους, δι’ ού μοί άπηύθυνε 

τάς λέξεις αύτοϋ, όμοιας τφ κεραυνφ καί τή βροντή.
. ■ "Ινα άπαλλαχθώ τής περιττής βασάνου τής στηθοσκοπήσεως, τφ εξέ

θεσα συντόμως, δτι ή'μην θυγάτηρ πατρός έκ φθίσεως θανόντος, δτι άπώ- 
λεσα τούς άδελφούς μου υπό τής ιδίας άσθενείας, καί δτι έγώ ή ιδία ύπό- 

κείμαι είς έπιμόνους βρογχίτιδας καί αίμοπτυσίαν. Έφ’ δσον καί άν έπει- 
ρώμην νά μή ειπω είμή τάς άναγκαίας λέξεις, δπως αύτός μ’ έννοήσφ, έφαί
νετο δτι έγίνωσκεν ήδη αύτάς, πριν ή ταύτας προφέρω, και άνά πάσαν 
στιγμήν μέ διέκοπτε δι’ ενός j/i' j/Z καί διά δειγμάτων ζωηράς ανη
συχίας. Είποΰσα αύτφ δτι δέν έπεθύμουν νά έξετκσθώ, δοκιμασθεΐσα 
ήδη καί βασανισθεΐτα ύπδ πολλών ιατρικών εξετάσεων, τφ προσέφερον τήν 
άπόφασιν έκείνην, ύπογραφεΐσαν υπό ιατρών τινων, προσκληθέντων ποτέ 

ύπδ τοΰ πατρός μου είς συμ.βουλιον' άπόφασιν, ήν έκτοτε άπό μνήμης έ'μα- 

θον, χωρίς νά εννοώ αύτήν.
, «Κληρονομική φυματίωσις, κωφότης τής δεξιάς υποκλειδίου χώρας, λίαν 

άσθενής φλυκταινοειδής ψιθυρισμός καθ’ δλον τόν θώρακα, άλλά μάλλον 
δεξιόθεν καί ύψηλά, παρκτεταμένη εισπνοή, χαλεπή καί διακεκομμένη. 
Πλευριτικαί προσφύσεις έκ τών δύο μερών τοΰ θώρακος' πεπτικά όργανα 

έν καλλίστφ καταστάσει.»
Παρουσιάζουσα τό μυστηριώδες καί σκληρόν εκείνο έ'γγραφον, ώςθανά- 

σιμον άπόφασιν, γραφεϊσαν είς ξένην γλώσσαν, εξέφραζον τφ,ίατρφ Β .. . 
τήν επιθυμίαν ΐνα μάθω, έάν μεταβάλλουσα κλίμα ήθελον βελτιώσν) τήν 
υγείαν μου, ώστε ν’ άπαλλαγώ εντελώς παντός κινδύνου είς τό μέλλον.... 
καί ενταύθα ήρχιζον νά ε’ρυθριώ καί νά ερυθριώ πολύ, διότι ώφειλον νά προ
φέρω τάς δυσκολωτέρας λέξεις, άκριβώς έκείνας, δι’ άς μοί έπέβαλες νά 
•συμβουλευθώ τούς περιφημοτέρους ιατρούς τοΰ Αονδίνου’ σέ. βεβαιώ δέ δτι
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ή'θελον κατορθώση τοΰτο, έάν δ σωματώδης ιατρός χωρίς' νά έννοήσ^ τδ'. 
ερύθημά μου, ούδέ τδν δισταγμόν μου δέν μέ είχεν άποτόμως διακόψγ, 
προξένων τή ψυχή μ.ου άλγεινδν κλονισμόν, 3ν βεβαίως θά έννοήσγς, καλέ 
μου Ούϊλιέλμε ...

Μετά τδν κλονισμόν εκείνον, μετά τάς διακοπάς αύτάς ήσθάνθην έμαυ- 
την εντελώς άπομεμονωμένην άπδ τοϋ ιατρού, τοϋ άτενίζοντας καί δμι- 
λοϋντος πρός με’ και τά ώτά μου μηχανικώς έδέχοντο τδν ήχον τών λό
γων του, χωρίς νά μοί προξενήσωσιν άλγος η χαράν, χωρίς νά μόί έμπνεύ- 
σωσιν εμπιστοσύνην ή φόβον.

Περίπαιξον τήν ’Έμμκν σου, θέλουσαν νά δικάση ένα τών χρησμών της 
βρεττανικής ιατρικής' άλλά φαίνεται μοι, ότι οσάκις ίατρδς δέν εννοεί τδν 
άσθενή αύτοϋ, δέν δύναται νά θεραπεύση αυτόν. 'Ο ιατρός Β . .. ούδέν 
έμάντευεν, έξ όσων έσιώπων, δέν ηξευρεν διά της προνοίας του νά μοί οί- 
κονομήση ούδεμίαν τών δύσκολων λέξεων· δθεν δέν ένόει την ευαίσθητου 
καί φιλάσθενον ιδιοσυγκρασίαν μου* έν άλλαις λέξεσιν αί συμβουλαί αύτοϋ 
ήσαν δι’ έμέ ξηραί λέζεις.

Άπδ της στιγμής εκείνης, έγώ ήκροώμην αύτοϋ μόνον φιλοφροσύνης χά- 
ριν, καί ϊνα έλθω είς πέρας τών ύπ’ αύτοϋ παραγγελθέντων μοι πρδς 
έκτέλεσιν.

«. . . . "Αχ ! επιθυμείτε νά μεταβάλλητε κλίμα’ θέλετε νά διαμείνητε 
έν Νικαί^ της Γαλλίας η έν Πίση, έν Πώ ή Μεντόν, διανοεϊσθε νά έπι- 
σκεφθήτε τά Πυρηναία καί τάς άκτάς τίίς Ύέρης ή ΐ'σως τολμάτε νά σκε- 
φθήτε περί Μαδέρας καί Αίγυπτου, οροπεδίου τής ’Ασίας ή περί της 
Τσερρο Πάζκο έν Περου'ί’α ; — Άλλ’ αδται είνε τόΰ συρμοϋ μανίαι, αΐτι- 
νες πιστεύονται ύπδ τών άσθενών καί διδάσκονται ύπδ τών ιατρών .... 
*Άχ ! είνε πράγματι ώραΐον τδ άποστέλλειν μακράν μακράν τδν ίδιον α
σθενή, ΐν’ άποθάνη άνευ ϊδικής μκς εύθύνης, καί μακράν τών δφθαλμών τών 

πελατών ημών. Καί είνε πράγματι ώραΐον !—Άλλά, κυρία μου, ύπάρχουσι 
φθισικοί έν Πίση καί έν Αίγύπτφ καί δη πλεϊστοι έν Μαδέρα καί Νικαίφ. 
Οί άμαθεΐς ουτοι ιατροί, οί συμβουλεύοντες τούς φθισικούς είς την άπο- 
δήμίαν δέν θαρροϋσιν είς τήν έπιστήμην αυτών’ καί δ μη έ'χων πεποίθη- 

σιν εαυτφ τφ ίδίφ, τή επιστήμη, ήν έσπούδασε, τφ έπαγγέλματι S με
τέρχεται εϊνε εύήθης καί άπαιταιών. Έμεϊς έχομεν έν τοϊς χαρτοφυλα- 

κίοις καί φαρμακείοις ήμών έκατοντάκις ισχυρότερα μέσα της χλιαράς ατ

μόσφαιρας της Μεσογείου ή τοΰ Ώκεανοΰ. 'Ωραία πράγματι σοφία ! Καί 
ύμεϊς, υποθέτω, δέν γινώσκετε ούδέ λέξιν περί ιατρικής, άλλά δυνασθε 
νά καταγελάσητε τών άτμοσφαιρικών κλιματολόγων εκείνων ιατρών (ονο
μάσατε αύτούς δπως θέλετε) καίτοι άγνοοϋσα την ιατρικήν διότι μεταξύ 

τών κλιμάτων τούτων, ά παραγγέλλουσι τοϊς φθισικοϊς, ύπάρχουσι ξηρά 
καί ύγρά' ύπάρχουσιν ύψηλόταται χώροι καί έτεραι είς την άκτήν τής
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; θαλάσση;’ ύπάρχουσι θερμά καί ψυχρά κλίματα ! Φεΰ ! δπόση αμάθεια,

ν δπδση άγυρτία ! . ..
«"ΐδετε έγώ διά μιας θερμάστρας καί ένδς θερμομέτρου άπομιμοΰμα'· 

) εντελέστατα πάντα τά κλίματα έν τφ δωματίφ ημών, καί δι’ ολίγων
' γαιανθράκων καί υδατος αντικαθιστώ την Νίκαιαν καί τήν Μαδέραν έν

δδφ Όξωνίου ή έν Πικαδίλλη,χωρίς νά έ'χητε ανάγκην νά έξέλθητε τής ήμε- 
) τέρας οικίας ή νά καταλείψητε τούς τάπητας ημών, τά ύμέτεοα άνθη, τδ
) κανάριον υμών καί τά τοιαΰτα* άλλά δέον νά έ'χητε όλίγην υπομονήν" μετά

τών ταπήτων δμως, τών άνθέων, καί τοΰ άσματος τοϋ μικρού πτηνοΰ σας, 
προσθέτω τάς βδέλλας, τά έκδόρια, τά καυτήρια καί τήν άλοιφήν τοϋ ’Άν- 
τενριθ, καί τδ έ'λαιο,ν τοΰ βνίσκου' άχ .’ πράγματι σκληρώς μεταχειρίζομαι 
υμάς, άλλά μετ’ έλεήμονος σκληρότητος’ διά βασάνων έπί τής έπιδερμί- 
δος άηδών φαρμάκων. Θεραπεύω ύμάς διά τής πείνης καί τοϋ άλγους . · 
διά-τής καθείρξεως καί τοϋ φόβου...»

Καί ο ίατρδς Β .. έφαίνετο χαίρων έπί τή δεινή αύτοϋ εύγλωττίικ, άλλ* 
ή φωνή του ήτο τοσοΰτον μεστή πεποιθήσεως, ώστε ήναγκαζόμην ν’ άκροα- 
σθώ αύτοϋ. Μεγάλως εύηρεστεϊτο έπιθεωρών τά τρομακτικά δπλα, ά δ 
Γδιος διηυθέτει κινούμενος έπί τής έδρας αύτοϋ καί μειδιών μετετόπιζεν 
έκαστον πρδ αύτοϋ άντικείμενον, καί αί'φνης έξελάμβανον αύτδν άντί 
δημίου...

«Άλλά, προσφιλής μοι κυρία, ή θεραπεία άσθενείας τινδς εϊνε μάχη με- 
ι ταξύ τοΰ άσθενοΰς καί τοΰ ιατρού· είνε πάλη τής φύσεως πρδς τήν έπι-
ί στήμην· καί ή νίκη οφείλεται τφ ρωμαλεωτέρφ καί θαοραλεωτέρφ· βλέπω
f δέ (καί ένταΰθα άκουσίως άνέτρεπε τάς χειρίδας τοϋ ενδύματος αύτοϋ,
ι ώς ετοιμαζόμενος είς πυγμαχίαν) δτι έν έμοί δέν έλλείπει ούτε τδ θάρρος
’ ού'τε ή ισχύς. Οί συνάδελφοί μου λέγουσι περί έμοϋ δτι είμαι μανιώδης

ζωτικόδοξος, καί δτι κατέστην διά τοϋ χρόνου γελοίος’ άλλ’ έγώ εύρίσκω 
καθ’ έκάστην στερεωτέραν ,πεποίθησιν έν τή έμή έπιστήμη καί τδ έκφράζω 
ΐ'σως διά λίαν ισχυρού τόνου, διά λίαν φλογερών λέξεων. . . Γελάσατε' μέ 
ώνόμασαν Όδυσσέα τής ’Αγγλικής ιατρικής, διότι ύποστηρίζω δτι καί έν 
τή’Ινδική είνε κακδν ν’άφαιμ.άσσωσι καί μάλιστα τούς άσθενεϊς έκ τρο
πικών πυρετών' διότι άντί νά ένασχοληθώ είς ψύλλαν κνίζουσαν τδ δέρμα 

ΐ ημών, άντί ν’ άπολέσω χρόνον, δπως μετρήσω τδ μέγεθος φύματος ή ση-
[ μειώσω άκριβώς τά δρικ τοϋ ή'πατος, πορεύομαι κατ’ευθείαν είς τήν ζωήν
( ψηλαφώ αύτήν καί ζητώ παρ’ αύτής τήν αιτίαν τής άταξίας καί τών
I ενοχλήσεων αύτής...»
ΐ Βεβαίως δ ίατρδς Β. . δέν μετεχειρίσθη τήν άπειράριθμον σωρείαν έκεί-

νην .τών βδελλών έπ’αύτοϋ τοΰ ίδιου, τά καυτήρια καϊ τά έκδόρια, ά ού- 
■ τος ήθελε νά μοί έπιθέσν), διότι άνά πάσαν στιγμήν έφαίνετο μέλλων νά

διαρραγή έντδς τών λίαν στενών αύτοϋ ενδυμάτων, καί όμιλών μοι ίδρωνε
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καθ’υπερβολήν κζί συχνάκις ήναγκάζετο νά σπογγίζη τδν ίδρωτα του με- · 
τύπου’ έγώ δέ ή'μην τοσοϋτον τεταραγμένη, ώστε μοί έφαίνετο, δτι ό 
ίδρώς εκείνος ήτο έλαιον βεβαμμ.ένον έντδς αίματος. '

«Κυρία μου, έάν θέλετε έντελώ; νά ίαθήτε, προσκαλέσατέ με είς την 
ύμετέραν οικίαν έν Αονδίνφ, κα'ι θά ιατρευτώ ύμας. Έάν έπιθυοιήτε ν’ άπο- 
θάνητε μακράν τίίς ’Αγγλίας, ύπάγετε είς Μαδέραν ή είς Νίκαιαν ...» ‘Η 
άνακεφαλαιωσις δι’ ής ό ίκτρδς Β . . έπέρανε την συμβουλήν αύτοϋ υπήρξε 
τοσοϋτον άποτρόπαιος, ώστε δέν ευρισκον λέξεις ν’ άπαντήσφ αύτώ" καί 
ψιθυρίζουσα συγκεχυμένην μονοσύλλαβον τινά, έσπευσα νά πληρώσω αύτδν 

καί άπήλθον.
Τδ τρίτον μέρος της βασάνου μου παρήλθεν ή'δη* μετά δέ ταΰτα θά σοί 

εί'πω, φίλτατε Ούίλιέλμε καί τοΰτο έπραξα δι’ εσέ.
'Θά έπισκεφθώ είσέτι ετέρους δυο συναδέλφους τοϋ ίατροϋ Β . . ύστερον 

δμως θά θεωρήσω έμαυτην αξίαν ού μόνον, δπως είμαι φίλη σου, άλλά 
καί ή ήρωίς τίίς καρδίας σου.

Σήμερον αισθάνομαι την απόλυτον ανάγκην νά λάβω άντιφάρμακον διά ' 
την έπίσκεψιν τοϋ ίατροΰ Β .. θά λάβω μετ’ έμοΰ τδ Βούρνς μου καί 
τάς έπι'στολάς σου καί θά πορευθώ είς τδ μάλλον μεμονωμένον μέρος τοΰ 

κήπου μας, ίνα έπι ίκανάς’ ώρας μείνω μεταξύ τών δένδρων καί της μνήμης 
σου, μεταξύ της ποιησεως της φύσεως και της ποιήσεως της καρδίας.

VI νΕυ. ιια τω Ούϊ^ιέ.Ικω

Έν Αονδίνφ τη 6η Ιουλίου 18...

Μετά την χθεσινήν πρδς τδν ίατρδν Β .. έπίσκεψίν μου ήσθανόμην έμαυ
την άπκλλαγεϊσαν μεγάλου βάρους, καί μοί έφαίνετο δτι έν τω βρεττανικφ 
βασιλείω δέν ήτο δυνατδν νά ευρώ έτερον ιατρόν, δστις περισσότερον τού

του ήθελεν είναι έναντίος πρδς τάς κλίσεις,τά νεΰρά μου. Μοί έφαίνετο λόι- 
παν δτι ή θεία Πρόνοια μοί έ'δωκε διά τοΰ πρώτου τούτου χρησμού την 
πικροτέραν κύλικα, καί δτι είς τούς δύο λοιπούς, ούς έ'μελλον νά συμβου- 
λευθώ, ηθελον εύρη δύο φιλοφρονεστάτους καί γλυκυτάτους φίλους. Άλλά 
και την φοράν ταύτην ήπατήθην* καί ουτω πάλιν έπείσθην δτι έν τή φύ
σει αί ποικιλίαι τοΰ κακό ΰ είνε πολυαριθμότεραι των τοΰ άγαθοΰ. Φίλ
τατε μοι Ούίλιέλμε, άκουσόν μου μετά προσοχής. ’Έκλεξον τδ παλαιότε- 
ρον, τδ άναπαυτικώτερον τών ανακλίντρων σου, κάθησον έπί τούτου, καί 
κλεισας τούς Οφθαλμούς τοΰ φωτός, άκολούθησον διά τών τίίς ψυχής τήν 
σην Έμμμαν, δι’ άγάπην σου πορεοομένην είς την οικίαν τοΰ ίατροΰ Τ . . .

Μόλις είσζχθεΐσα ύπό τίνος θαλαμηπόλου είς την αί'θουσαν, καί άτε- 
νισασκ πέριξ έμοΰ ήσθάνθην ρίγος. Δεν ητο ρίγος κακοδιαθεσίας ούδέ ψϋ- 
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χος υπάρχον έν τφ δωματίφ, άλλά ψυχικόν ρίγος, άναγκάσαν με να συ- 
σταλώ καί περιβάλω έμαυτην καλώς διά τοΰ έπενδύτου μου τών ένδυ- 
μάτων μου τών βραχιόνων μου, ώς έάν ήθελον νά τυλιχθώ κωνοειδώς έ* 
έμαυτή τή ίδί#, ίνα μη άπολέσω τήν έσωτερικην θερμότητα. Έν τφ καθ’ 
έλοκληοίαν σιωπηλφ καί συμμετρικώ έκείνφ δωματίω, ούδέ έν άντικεί- 
μενον υπήρχε μή άναγκαϊον ού'τε η μικρό τάτη είκών, ού'τε τδ μικροσκοπι- 
κώτατον παιγνίδιον, ούτε άνθος, ούτε τδ έλάχιστον, δπερ ήθελεν άποδείξη , 
δτι δ οικοδεσπότης ήγάπα τδ ώραΐον, ή είχε παλλαισθησίαν ή συμπάθειαν. 
Έπί τέλους τά χρώματα μετά τών ζωηρών αύτών άντιθέσεων καί τών 
άρμονιών αύτών, έφαίνοντο έζορισθέντα έκ τοϋ τόπου έκείνου, έπί τοΰ . 
όποιου ήρχεν απολύτως η μαθηματική έπιστήμη.

Κλείσασα τούς οφθαλμούς περιέμενον τδν ίατρδν Τ. ., μ ή βραδύναντα., 
νά έμφανισθή. ΎΗτο δέ ουτος ψυχρός ώς τά χρώματα τοϋ δωματίου αύ
τοΰ· ήτο πράγματι ή κάμπη της χρυσαλίδος εκείνης. Κύψκς έλαφρώς την. 
κεφαλήν χωρίς νά δμιληση, έ'λαβεν έδραν καί ούδέ νΰν δμιλών μέ πάρε-, 

τηρεί, άναμένων ν’άρχίσω την άλγεινην ιστορίαν μου. Δίς η τρις προσή
λωσα τά βλέμματα έπ’ αύτοΰ καί δίς η τρις έταπείνωσα αύτά, μεταβα- 

λοΰσα άκουσίως βλέμμα, έ'κφρασιν τοΰ προσώπου μου, ώς έάν ήθελον νά 
μεταβάλω τούς νεκρούς καί ψυχρούς έκείνου; οφθαλμούς, μηδέν έκφράζαν-.· 
τας, άλλ’ έμπνέοντάς μοι φόβον. Ούδέποτε ήδυνήθην νά ομιλήσω μετά τί
νος, χωρίς νά αισθανθώ έμαυτην συνδεομένην μετά τούτου δί’ άοράτου νεύ
ρου, κλονίζοντος συνάμα έμέ καί τδ δμιλοΰν άτομον ούδέποτε ήδυνήθην 
νά φκντασθώ δτι δύο άνθρωποι δύνανται ν’άπευθόνωσιν άλλήλοι; την πνοήν 
έκείνην τής ψυχής, την δνομαζομένην λόγος, χωρίς άτμόσφαιρα μίσου; ή 
έ'ρωτος, θαυμασμοΰ ή περιφρονήσεως νά ένώση καί συγχύση αύτούς. Καί έγώ 
στειρωμένη δι’δλων τών δυνάμεών μου νά συνοικειωθώ μετά τοϋπεπαγω- 
μένου έκείνου ανθρώπου, προσεπάθουν νά καταστώ έπ’ί'σης ψυχρά, ίνα 
συμμορφωθώ πρδς τδ ύφος αύτοΰ, ϊνα μετριάσω τάς χειρονομίας μου, δπως 
δυνηθώ κατά τι νά συμφωνήσω μετ’αύτοΰ. Μάταιαι προσπάθειαι ! Ό ία
τρδς Τ. . . καί έγώ ήμεθα δύο άνθρώπινα πλάσματα, άλλά κεχωρισμένα 
άπ’ άλλήλων δι’ άβύσσου μεγαλειτέρας, τής χωριζούσης τδν άνθρηδώνα 
άπδ τοΰ άνθους, τδν λύκον άπδ τοϋ καναρίου.

Μεθ’ ορμής καί ταχύτητος έξέθεσα τδν σκοπδν τής έπισκέψεώς μου, εί- 
πον αύτφ τά; έκφρασθείσας ήδη ύπ’ άλλων ιατρών γνώμας περί έμ.οΰ, 
έξέθεσα εκατοστήν ήδη φοράν τήν στηθοσκοπικήν διάγνωσιν τή; άσθε- 
νείας μου* έπειράθην νά εί'πω τδ πάν διά μιάς, δπως άπαλλαγώ έ'στω καί 
λεπτδν τής άπεχθοΰς έκείνης συνδιαλέξεως.

Ουτος έσιώπα πάντοτε άφίνων με νά δμιλώ, καί ούδέ κάμψις τοΰ προ
σώπου, ούδέ νεΰμα διά τοΰ δφθαλμοΰ μοί έδήλου δτι έ'ζη. ’Ήμεθα δύο 
ζώντα πρόσωπα, πλησίον άλληλων καί $ ήθική πράξις τοΰ ένδς έπί τοΰ 
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ετέρου ήρχιζε σαφώς νά καταφαίνηται’ έγώ δμως έμίσουν τδν ιατρόν Τ . . 

Έν τέλει είποΰσα τά δυνατά καί άδύνατα, παν δ,τι έγίνωσκον και δεν 

έγίνωσκον περί τής άσθενείας μου, άφ’ ου πρώτον έπί τέταρτον τής ώρας 
συνεχώς μετά σπασμωδικής ταχύτητος ώμίλησα, έσιώπησα και περιέμε- 

νον, ϊνα τδ άμφίβιον εκείνο ζφον δμιλήση. "Ήλπιζον τουλάχιστον δτι η 
φωνή αύτοϋ θά ήτο θερμή. Υπάρχει άρα γε έν τφ κόσμφ πλάσμα, ον καθ’ 
δλοκληρίαν δυσειδές καί παγετώδες . . . ;

*0 ιατρός Τ ... ψυχρότατα προσέθηκε.
«Πανθ’δσα εί'πατε έ'χουσι καλώς· άλλ’ εις μάτην. Πρέπει νά έξετάσω- 

μεν τά όργανα»· και ώς ει είχεν ή'δη κοπιάση λίαν δμιλήσας, ήγέρθη δεί- 
ξας μοι διά τοϋ δακτύλου άνακλιντήριον κείμενον έπι γωνίας τής αιθούσης 
άκριβώς διατεθειμένον πρός έξέτασιν τών άσθενών.

Ήγέρθην ώς ύπακούσασα είς τδ νεϋμα τυράνου" άλλά Οέλουσα νά παρα- 
καλέσω αύτδν, δπως μ’ άπαλλάξγ ανωφελούς βασάνου, τών πνευμόνων 
μου ήδη λεπτομερώς έξετασθέντων ύπδ συμβουλίου ιατρών, έπειράθην νά 
τραυλίσω παράκλησιν, απολογίαν, έψιθύρισα:

«Συγχωρήσατε.. . άλλά ...»
Ούτος έσεισε τήν κεφαλήν διά σκεπτικού καί περιφρονητικού ύφους, καί 

διά δεσποτικωτέρου νεύματος τοϋ δεξιοϋ λιχανοΰ μοί έ'δειξεν έκ δευτέρου 
τδ άνάκλιντρον, έφ’ οΰ ώφειλον νά κατακλιθώ.

’Ητο κλίνη στιλπνοϋ δέρματος, άνευ ούδεμιάς κηλίδος, άλλά ψυχρά λίαν 
ψυχρά, ώς δ άήρ τής αιθούσης εκείνης, ώς τδ χρώμα τής άτμοσφαίρας έκεί- 
νης, ώς οί λόγοι τοΰ ίατροϋ έκείνου.

Καί νΰν έπίτρεψόν μοι νά σοί έκφράσω τοϋτο διά τών λέξεων ποιητοϋ 
τίνος έκ τών ήμετέρων.

«The grave physician
By the trembling patient stands, 
Like some deftly skilled musician; 
Strange! the trumpet in his hands, 
Whilst the sufferer’s eyeball glistens, 
Full of hope and full of fear. 
Quietly he bends and listens 
With his quick accustomed ear

Then thou whisperest in his ear
Word which only be can ear;
Words of woe and words of cheer
Jubilates thou hast sounded,
W’ild exulting songs of gladness
Misereres have abounded

Of unutterable sadness

(Έπεται συνεχεία).

ΝΥΜΦΑΙΑ Η AEYKH

(NYMPHAEA ALBA)

Τδ ύδοόβιον τοϋτο καί πολυετές φυτδν υπάγεται είς τήν κλάσίν τών 
(Nympbaeineae) καί είς τήν τάξιν τών Νυμφαιομόρφων (Nyni- 

pbaeaceae), φέρει ρίζωμα ύπογείως διακλαδούμενον, έξ ού λαμβάνουσι τήν 
άρχήν των καυλία ή μάλλον μίσχοι έπιμήκεις, ών έκαστος άπολήγέι κατά 
τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος είς ψύλλον μέγα, στρογγύλον, καρδιόσχημου, 
μετ’ άντυγος τραχείας καί άκεραίας. Τά άνθη του είσί λευκά, μέγιστα καί 
μονήρη, έπιπλέουσι δέ στηριζόμενα έπί ίσομεγέθων τοϊς μίσχοις ποδίσκων· 
δ κάλυξ φέρει 4 σέπαλα, έλεύθερα, ποώδη ή έ'γχροα. Τά πέταλα τής στε
φάνης είσί λευκότατα, 15 περίπου τδν άριθμόν, διατεταγμένα κατά δύο 
τουλάχιστον σειράς, καθ’δλην τήν εξωτερικήν καί κατωτέραν επιφάνειαν 
τής ώοθήκης· τά εσώτερα είσί βραχύτερα καί φαίνονται βαθμηδόν μετα- 
μορφούμενα είς στήμονας, ο'ίτινες είσί πολυάριθμοι καί ύπόγυνόι· φέρει 
στίγμα έπιφυές τή ώοθήκη, καί καρπόν λίαν παρεμφερή κωδίη Μήκωνος.

ΤΙ λευκή Νυμφαία φύεται πολλαχοΰ τής Ελλάδος έν ταΐς λίμναις’ εύ- 
ρόν δ’αύτήν καί έπί λιμναζόνΤων πηγαίων ύδάτων είς τάς πέοιξ τοΰ Αί- 
τωλικοΰ πεδιάδας. “Ανθη δέ ταύτης ωραία συνέλεξε πρδ τριετίας δ κ. Θ.’ 

Χελδράϊχ έν τή Αυσιμαχίη λίμνη τοΰ Άγρινίου παρά τάς γεφύρας τοΰ Άγ- 
γελοκάστοου πρδς τούς Μύλους, έ'νθα· κοινώς καλείται Πλατομανδύλα. Έν 
τή λίμνη δέ τών Ίωαννίνων καλείται κοινώς Νούφαρο, έκ τοΰ ’Αραβικού, 
δπερ άγνωστον πότε καί πώς παρεισήχθη.

Ή Νυμφαία έκλήθη ούτω καθδ φυτδν άνήκον ή άφιερώθέν είς τάς νύμ- 
φας, τάς κατωτέρας δηλ. έκείνας θεότητας, ών ήγεμών ή άρχήγός έθεω- 
ρεΐτο δ Ποσειδών φέρων καί τδ έπίθετον Νυμφαγέτης’είναι φυτδν καλλω
πισμού ζωγραφικώτατον, καί καλλίστην παρέχει έντύπωσιν έν καιρω τής 
άνθήσεως. Θάλλει έπί τών γαλήνιων ύδάτων τών λιμνών ώς τδ Αείριον 
έπί τών άνθώνων μας" δέν έχει μεν τήν εύωδίαν έκείνου, είναι όμως ύπερ- 

τέρα κατά τδ μέγεθος, τδ σεμνοπρεπές κάλλος καί τήν παρθε'νικήν λευ
κότητα τών άνθών της, κατά τδν άριθμδν καί τήν κανονικήν διάτάξιν τών 
πετάλων της καί τέλος κατά τήν πληθύν τών στημόνων της, ών τδ κί
τρινου χρυσοειδές χρώμα έπαυξάνει τήν τής στεφάνης καλλονήν.

'Γά άνθη της φαίνεται νά έ'χωσι ναρκωτικήν τινα καί κατευνάστικήν 
ξδιότητα. Πρδ άμνημονευτων χρόνων άπεδίδετο είς ταϋτα καί άντιαφοο-, 
δισιακή τις ένέργεια, δι’ ήν έπί πολύν χρόνον έγένετο χρήσις αύτών ύπδ 
τών μοναχών έν τοϊς Μοναστηρίοις πρδς περιστολήν τών άφροδισίων δρέ- 
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ξεων, κχΐ ώς διϊσχυρίζοντο, πρδς εντελή κατάργησιν τ^ς γενετησίου δρ- 
μης. Άλλ’ έκ τίίς πείρας άπεδείχθη οτι οί ευσεβείς μοναχοί ^πατώντο 

μεγάλως" τοσούτφ 8ε μάλλον Απεμακρύνοντο τοϋ σκοπού, δν έπεδίωκον, 
καθόσον η νηστίσιμος τροφή, ην παρεϊχεν είς αύτούς ή άγρα τών λιμνών 
των, έπηυξανε τούς πειρασμούς, ούς ουτοι προσεπάθουν ν’ Απομακρύνωσι 
διά της Νυμφαίας" καθότι οί ιχθύες, έκτος τών ελαιωδών αύτών συστατι
κών, περιέχουσι κα'ι ίκανην ποσότητα φωσφόρου, ουτινος ή ’Αφροδισιακή 
ενέργεια καθιστά τούς ίχθυοφαγοΰντας λαούς λίαν γονίμους, ώς. τοΰτο πα
ρετηρηθη είς τούς κατοικοϋντας τά παράλια της Βαλτικές καί τρεφόμενους 
το πλεΐστον δι’ ιχθύων. Έν τη μικρ^ δέ νησφ τοϋ Αίτωλικοϋ, ούτινος οί 
κάτοικοι είσί κατ’ εξοχήν ίχθυοφάγοι, κατά μέν την επίσημον Απογραφην 
τοϋ έ'τους 1870 οί κάτοικοι ηριθμοϋντο είς 3089, κατά δέ την τοΰ έ'τους 
1879 είς 4211 ήτοι έν διαστηματι εννέα ετών δ Αριθμός αύτών ηύ'ξησε 
κατά 36 περίπου τοϊς θ]θ, άνευ προσθέτου έγγραφης ξένου τίνος η ετερο
δημότου" καταπληκτικήν δέ τοιαύτην γονιμότητα ούδείς έτερος δήμος 

τοΰ Κράτους παρουσιάζει.
Παρά τών Σινών έγένετο το πρώτον γνωστόν δτι δπου ή Νυμφαία φύε

ται έν Αφθονίιγ, έκεΐ οί ίχθύές είσίν έξησφαλισμένοι άπδ της Αδδηφάγου 

ένυδρίδος.
Έάν νίδη λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι ή Νυμφαία φύεται συνήθως είς λίμνας, 

έν αΐς υπάρχει άφθονία ιχθύων,, ών την διεγερτικήν ιδιότητα προ μικροϋ 

έμνημονεύσαμεν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι είς το ώραΐον τούτο φυ- 
τον Απέδωκαν Ανέκαθεν Αντιαφροδισιακην ενέργειαν Ακολουθοΰντες ίσως 
τδ ιατρικόν Αξίωμα, Ubi morbus ibi rimedium, τουτέστιν δπου η νόσος 

έκεΐ καί τδ φάρμακον.
Οί μίσχοι τών φύλλων της Νυμφαίας έ'χουσι μ·ηκος ένδς μέχρι δύο καί 

επέκεινα μέτρων’ έν τγ έγκαρσίιφ αύτών διατομγ φαίνονται πολυάριθμα 
ηθμοειδή τρήματα διηκοντα καθ’ δλον τδ μ·ηκος αύτών έν εί'δει τριχοει

δών σωληνάριων" προέρχονται δέ ταΰτα έκ της έν μέρει Απορροφησεως τοϋ 
έν αύτοΐς κυψελώδους ίστοΰ' τούς μίσχους τούτους χρησψ-οποιοϋσιν οί έν 
τ·ρ λίμνη Αυσιμαχίφ άλιεΐς δπως καταστησωσι τδ.πρδς πόσιν ύδωρ αύτών 
διαυγές καί δροσερόν έν καιρφ τοϋ θέρους" θέτουσι τδ έν άκρον τοϋ μίσχου 
έντδς τοΰ ύδατος, τδ δ’ έτερον έν τφ στόματι αύτών, καί ούτως άναρ- 
ροφώσι τδ δι’ αύτοϋ άνερχόμενον ύδωρ διαυγές και δροσερόν.

Ύπδ τά φύλλα της λευκές Νυμφαίας διαιτώνται συνήθως πολυπληθή 
κογχύλια τών γλυκέων ύδάτων, άτινα καταβιβρώσκοντα τά φύλλα ένα- 
πολείπουσι τάς κιτρίνας έκείνας καί διαφανείς κηλίδας, άς συχνάκις πα

ρατηροΰμεν κατά την Ανωτέραν αύτών έπκράνειαν. Περίεργον παρατηρησιν 
ώς πρδς την πρόγνωσιν της θερμοκρασίας τοΰ έπιόντος χειμώνος μάς παρέ
χει ή σπουδή της άναπτύξεως τών φύλλων. Τά λίαν μακρόμισχα φύλλα

ΝΥΜΦΑΙΑ Η ΛΕΥΚΗ
τ^ς Νυμφαίας έξέρχονται κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ φθινοπώρου έκ τών 
μεμονωμένων φολίδων, ά παρατηροΰμεν κατά την Ανωτέραν επιφάνειαν τοΰ 
ριζώματος δΐατελοϋσι δέ Ανανάπτυκτα καί σχεδόν δεδιπλωμένα καθ’ δλην 
ταύτην την ώραν τοϋ έτους καί καθ’δλον τδν χειμώνα" έγγίζοντος δμως 
του. έαρος άρχονται νά μεγεθύνωνται καί νά έξαπλώνται" δ δέ μίσχος των 
β μόλις τδ πρώτον διακρινόμενος επιμηκύνεται τότε καί άνέρχεται βαθ
μηδόν πρδς την έπιφάνεΐαν τοϋ ύδατος, καθ’ δσον προβαίνει καί ή θερμό- 

της’ έκ της ελάχιστης δμως ψύξεως Αναστέλλεται η πορεία των, έως ου 
τέλος δριστικώς ύπερισχύσφ η θερμότης, καί τότε τά φύλλα Ανελισσό- 
μενα σχηματίζουσιν ωραίους τάπητας, έφ’ ών μετέπειτα κυματίζουσι με- 
γαλοπρεπώς τά άνθη. Έν Γαλλίιρ παρετηρηθη δτι Αν κατά τδν μ^να Σε
πτέμβριον η Νυμφαία έκλείψγ; άπδ τ^ς έπιφανείας τών ύδάτων, τοΰθ’δπερ 
συνήθως συμβαίνει κατά τδν ’Οκτώβριον, είναι σημεϊον δτι δσον ούπω 
άρχονται τά ψύχη, καί δτι ταχέως θά έπέλθφ δ χειμών, δστις έ'σεται δρι- 
μύς καί διαρκής.

Τά φύλλα τ·ης Νυμφαίαις είσίν άοσμα, τά άνθη της έχουσιν έσμ^ν δυ
σάρεστου" η δέ ρίζα περιέχουσα μεγάλην ποσότητα Αμύλου Αναμεμιγμέ- 

νην μετά τίνος ναρκωτικοΰ δριμέος στοιχείου, έστί ναυτιώδης,υπόπικρος καί 
στυφή την γεΰσιν. Ταύτης αί ϊαματικαί ιδιότητες δέν είναι είσέτι καλώς 
έξηκριβωμέναι" θεωρείται δέ ύπό τινων μέν ως στυπτικδν φάρμακον, παρ’ 
άλλων δέ ώς έκφοινίσσον" τινές μάλιστα συγγραφείς Ισχυρίζονται δτι και 
διαλείποντας πυρετούς έθεράπευσαν διά τίς έπιθέσεως τεμαχίων προσφά
του ρίζης έπί τοϋ πέλματος τών ποδών.

Έν τγί ιατρική γίνεται χρησις τίς ρίζης είς Αφέψημα. Έκ δέ τών Αν- 
θέων παρασκευάζεται τδ σεράπιον της Νυμφαίας θεωρούμενου ώς μαλακτι

κόν, καταπραϋντικόν καί Αντιαφροδισιακόν.
Ή Νυμφαία πολλαπλασιάζεται λίαν εύκόλως* πρδς τοΰτο δέ Αρκεί μό

νον νά ρίψωμεν έπί τών άρεμούντων ύδάτων ένα $ πολλούς έκ τών ώρι
μων καρπών της, ών τά σπέρματα κατερχόμ,ενα είς τδν πυθμένα τίς λί
μνης γ| τοΰ ρύακος βλαστάνουσι" τδ δ’ επόμενον έτος δίδουσι καί άνθη" Α
κολούθως πληθύνεται Αφ’ εαυτός καί έν διαστηματι ολίγων έτών καλύ

πτει άπασαν την έπιφάνεΐαν τοΰ ύδατος μέχρι τίίς όχθης.1

Έν Α’τωλτζω την 8ην ’Απριλίου 1883·

Γ. ΙΙαρλαπάς, ιατρός.

I Ακχοινωθη Ιν βυνιΒρί^ι τ?}ς 28 ’Απριλίου τοΒ -ψυσιογνωστικοϋ τμήματος.
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’Όπισθεν τών ’Ανακτόρων, έν τή μεταξύ Αυκαβητοϋ και Υμηττού ωραία 
έκείνή τών ’Αθηνών κοιλάδι, υπάρχει εκκλησιαστική τις Σχολή 'Ριζά- 
ρειος καλούμενη" έκεΐ, έν τφ Ναφ αύτής, κεΐνται τά δστόύ τών άοιδίμων 
αύτης ιδρυτών, τών άδελφών Μάνθου και Γεωργίου τών 'Ριζαρών. Πονοΰν- 

τες και μοχθοϋντες οί καλοί κάγαθοί ουτοι χριστιανοί, καί συγγενών και 
πατρίδος καί τών ταύτης άγαθών έπί πολλά έτη στερούμενοι, καί ύπο τοΰ 
ψύχους καί τών στερήσεων τίίς έν τή άρκτφρρ Άσίρρ άπεράντου έκείνης έρη
μου κατατρυχόμενοι, έκτήσαντο Θεοϋ εύδοκίζ πλούτον, δι’ ού ή προρρη- 

θεΐσα Σχολή ίδρύθη καί διατηρείται.
’Ώ! ίπτανται βεβαίως περί αύτήν έπί τεσσαράκοντα περίπου έ'τη άπδ τίίς 

συστάσεως αύτης αί μακάριαι τών αειμνήστων αύτής ιδρυτών σζιαί. Άλλ’ 

οποία άγωνία, οποία λύπη καταλαμβάνει άναντιρρήτως αύτάς, όταν παν 
άλλο ή' τον σκοπόν αύτών βλέπωσιν έκπληρούμενον! ’Ιατροί, νομικοί, φιλό
λογοι ούκ ολίγοι έξήλθον‘καί άπδ καιρού είς καιρόν έξέοχονται έξ αύτής, 

ιερείς δέ τής τοϋ Χρίστου έκκλησίας; δ Θεός νά τούς χάμη δέκα. Προ είκοσι 
πέντε περίπου έτών συνεστάθησαν καί άλλκι τινές κατώτεραι Σχολαί, πρός 
τόν αύτόν άποβλέπουσαι σκοπόν, ίερατικαί καλούμεναι, θυγατέρες, ούτως 
είπεϊν, τής προρρηθείσης· άλλά καί αύταί τήν αύτήν σχεδόν τής μητρός 

αύτών τύχην έλαβον. Καί διά τί ταΰτα πάντα; Διότι περί παντός άλλου 
φροντίζουσιν έν Έλλάδι οί τά τής πολιτείας αύτής κατά καιρούς διέπον- 
τες ή περί κλήρου. Εύρέθη προ τεσσαράκοντα περίπου έτών εύσεβής τις 
ψυχή καί 'ίδρυσε τήν 'Ριζάρειον καλουμένην Σχολήν, εύρέθη ωσαύτως πρό 
τινων έτών καί εις ύπουργός, δστις συνέστησεν ίερατικάς τινας Σχολάς·’ 
ιδού άπασα ή περί τοϋ κλήρου τής έκκλησίας τής Ελλάδος φροντίς! Έν-
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τεΰθεν λειτουργοί τοϋ Ύψίστου οί νεωκόροι, οί ράπταε, οί καφεπώλαι, οί 
σκαπανείς, οί χειρώνακτες, οί χοιροβοσκοί καί οί τούτοις όμοιοι. Καί θαυ- 
μάζομεν έπειτα καί άποροϋμεν, πώς ή ορθόδοξος τοϋ Χρίστου έκκλησία 
περιήλθεν είς τοιαύτην κατάστασιν; πώς τό έθνος τοϋ "Ελληνας τό άλλως 
τόσον εύφυές καί φιλόμουσον βαΐνον πρός τά πρόσω οπισθοδρομεί/

«Καί τί πταίει ή κυβέρνησες, λέγουσί τινες, άν οί έξερχόμενοι τής 'Ριζα- 
ρείου Σχολής καί τών λοιπών Ιερατικών Σχολών δέν θέλωσι νά έκπλη- 
ρώσωσι τήν εαυτών ύπόσχεσιν; Τό Εύαγγέλιον λέγει «μή μεριμνάτε τί 
φάγετε, καί τί πίετε’» καί «δός ήμΐν σήμερον·» καί αέ'χοντες τροφάς 
καί σκεπάσματα, τούτοις άρκεσθησόμεθα·» καί αύτοί θέλουσι μισθούς, 
θέλουσιν άγαθά, θέλουσιν άναπαύσεις!» ώ τής άθλιότητος τών τοιαΰτα 
φθεγγομένων! Καί τίνες οί ταΰτα λέγοντες; ’Εκείνοι άναμφιλέκτως, τών 
οποίων μόνη ή τών διασκεδάσεων αύτών δαπάνη άναβαίνει εις μισθόν όχι 

εύκαταφρόνητον*  καί έπειτα θέλουσι τούς λειτουργούς τοΰ Ύψίστου νά μή 
έχωσι μηδέ τά πρός τροφήν καί διά σκεπάσματα αύτοϊς άπαιτούμενα. 
Άλλ’ ό'χι, όχι! δ Χριστιανισμός δέν είναι τή άληθείγ πλοΰτος, δέν είναι 
πολυτέλεια, δέν είναι τρυφή καί άνάπαυσες· άλλά δέν είναι καί επαιτεία, 
δέν είναι πεντάλεπτα καί δίλεπτα, δέν είναι κομβία^, δέν είναι ρνπαρό- 

της καί περίγελως. ΙΙαρήλθεν άγαθή τύχη δ καιρός, καθ’ δν ένόμιζέ τις, 
ότι μέ τά ρερυπωμένα ράκη θά καθήση εις τά δεξιά τοϋ Θεοϋ. Τήν σή

μερον έπί πάντων δεσπόζει καί επικρατεί δ θετικισμός ναι, έπί πάντων, 
καί έπ’ αύτών τών πνευματικών ζητημάτων. Πνευματική θεωρία, ή'τις 
δέν βασίζεται έπί πραγμάτων, είναι έπεα πτερόεντα, είναι θεωρία άερο- 
βατική. Πιστεύεις, είσαι ορθόδοξος εί'τε λαϊκός εί'τε κληρικός; Δειξον τήν 

πίστιν Σου καί τήν Ορθοδοξίαν Σου έκ τών εργωκ Σου, έκ τών καρπών τοΰ 
θρησκευτικοΰ Σου δένδρου- τδ δένδρον έκ τοΰ καρποΰ νινώσκεται. 'Ρίψω- 
μεν έν βλέμμα είς τά έπί τής πεπολιτισμένης ημών ’Ηπείρου συμβαίνοντα. 
Έκπληττόμεθα βλέποντες τήν Γερμανίαν δεσπόζουσαν ύλικώς καί ήθικώς 
πασών τών ’Ηπείρων τής ύφηλίου, καί τήν ’Αγγλίαν έπεκτείνουσαν τήν 
ήθικήν καί ύλικήν αύτής δύναμιν έπί πάντων τών ωκεανών τής υδρογείου 
σφαίρας. Έξιστάμεθα βλέποντες ήττημέτονς τούς άηττήτονς τής Εύρώπης 
Γαλάτας! ’Αλλά δέν είναι βεβαίως οί Γερμανοί, ο'ίτινες ένίκησαν τούς Γάλ
λους' είναι οί ιερείς, ναι, οί μικροί έκεϊνοι ιερείς καί δημοδιδάσκαλοι τής 
Γερμανίας, είναι ή πρακτική θρησκεία καί Σοφία τών Γερμανών, αΐτινες

* “Ιδε σελ. 57-66 της «Πραγματείας περί τοΰ χριστιανικοί κλήρου έν γένει καί ϊο'α περί 
τοΰ κλήρου τής έλευθέρας Ελλάδος καί περί μισθοδοσίας αύτοΰ, ύπο Ήλία Α. Καντα οικο
νόμου καί Εφημερίου τής έν Μασσαλία 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας. Ύθήνησι 1882, 
16ον σελ. δ'-96». 'Η πραγματεία αδτη έστάλη τδ παρελθόν έτος πρδς καταχώρισιν έν τφ 
Πκρνασσω, άλλ’ενεκα τής πολλής ύλης άνεβάλλετο ή χαταχώρισις αύτής. ’Επειδή δε ό 
συγγραφεύς έπραγματεύετο έν αύτη καί περί τής μισθοδοσίας τοϋ κλήρου, έχρίθη καλόν νά 
έχδοθή έν ΐδίφ τεύχει πρδς ταχυτέραν διάδοσιν καί ϊξάπλωσιν. Κατά τδν αύτδν περίπου χρό
νον έγένετο γνωστή καί ή παντδς λόγου άξια πρότασις .τής 'Ιερας Συνόδου καταρτισάσης 
τέλειον νομοσχέδιου περί τοΰ ζωτιχωτάτου τούτον ζητήματος. Καταχωρίσαντες έν τω άνα 
χεΓρας τόμφ τοΰ Παρνασσού (σελ. 7-25) τήν διατριβήν τοΰ καθηγητοΰ τής θεολογίας 
κ. Άν. Αιομήδους Κυριακοΰ: «Ή πρότασις τής Ίερας Συνόδου περί μισθοδοσίας τών έφημε- 
ρίων·, χαταχωρίζομεν ασμένως καί τδ σήμερον δημοσιευόμενου άπόσπασμα έκ τής πραγμα
τείας τοΰ εύπαιδεύτου κληρικού. (Σημ. Έπ.).

1 Πόσον εύτυχεϊς πτωχοί τινες ιερείς χωρίων, οίτινες έπιστρέφοντες τήν πρώτην έκαστου 
(Ληνός εις τήν οικίαν των έκ τής πρός άγιασμόν οίκων περιοδείας των, και μετροΰντες τά συνα- 
χθέντα πεντάλεπτα χα'ι δίλεπτα, εύρίσκουσιν αίφνης έν τί> μέσω αύτών και Κομβίον τι, τό 
όποιον εύσεβής τις βεβαίως οικοδέσποινα, άλλά λίαν πτωχή,· μή έχουσα κατά τύχην τήν 
ημέραν τοΰ άγιασμοΰ ούτε Ι'ν δίλεπτον, ρίπτει έκ φιλοτιμίας εις τό Μπακράτσι τοΰ ΙΙαπα 
όπως φανή, οτι Ιρριψε καί αύτή το δίλεπτόν της! Πτωχοί τοΰ Ύψίστου λειτουργοί, ποΰ, ώς 
μή ώφειλε, κατηντήσατε!!!
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ένίκησαν τήν θρησκείαν καί Σοφίαν τών Γάλλων. Ποΰ ή πάλαι ποτέ κρα- 
ταιά τής Αύστρίας δύναμις; Που τδ μεγαλεΐον τής’Ιταλίας μεθ’δλην τήν 
άπό τινων δεκαετηρίδων ανέλπιστου αύτής εθνικήν ένωσιν; Ποϋ τής 'Ισπα
νίας ή άρχαία παγκόσμιος δόξα ; Είς τί ώφέλησεν ημάς η ωραία τής 
ελευθερίας' αύρα, ήν άπδ πεντήκοντα ήδη ετών τόσον άφθόνως πολι- 
τικώς τε και θρησκευτικώς άναπνέομεν; 'Οποία ηθική και εθνική κατά- 
πτωσις ίδίιη κατά τδ πρδ μικροί) διαδραματισθέν άπαίσιον έθνικδν ημών 

δράμα, άν καί μετά τοσούτων ετών axclaozor και πολιτικόν
και δλως τεκμύν θρησκευτικόν βίον δέν ητο δυνατόν νά παραστή και άλ
λως ή ώς παρέστη!

Σοφίαν ύπερτέραν, άρετήν βασιμωτέραν τής τοΰ Σωκράτους, Πλάτωνος 
καί Άοιστοτέλους ούδείς μέχρι τοϋδε, ώς παρά παντός τοΰ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου άνομολογεΐται, οΰτε έδίδαξεν, ούτε θέλει ίσως διδάξει ποτέ. 
Και τδν Χριστιανισμόν, την θείαν αύτήν άποκαλυφθεϊσαν τοϊς άνθρώποις 
Σοφίαν, ούδείς άλλος βαθύτερου ήννόησε καί όρθοδοξότερον άνέπτυξε τών 
μεγάλων εκείνων της εκκλησίας ημών φωστήρων, λέγω δέ, τοϋ Βασιλείου, 
τοΰ Γρηγορίου, Χρυσοστόμου και ’Αθανασίου. Είς τούς μεγάλους, ναι, εις 
τούς Μεγάλους αύτούς πνευματικούς τής άνθρωπότητος ήρωας όφείλουσιν 
άναντιρρήτω; τά νΰν κραταιά τής Εύρώπης έθνη τδ ύλικδν καί πνευμα
τικόν αύτών μεγαλείου. Μόνοι ημείς, τί παράδοξον τφ δντι εις τήν φυλήν 
τοΰ "Ελληνος φαινόμενου! Μόνοι ημείς, καίπερ γνήσιοι τών ενδόξων αύτών 
προγόνων άπόγονοι, ώς έκ τών ελαττωμάτων ήμών άριδήλως τοϋτο κατα

φαίνεται, δέν θέλομεν ούτε έκ τής θύραθεν ούτε έκ τής έσωθεν αύτών 

Σοφίας βάσιμων πως νά ώφεληθώμεν.
"Εως πότε λοιπδν, δι’ δ'νομα Θεοΰ, έως πότε θά κλείωμεν τά ό'μματα, 

τυφλώττοντες πρδς τδ περιβάλλον ημάς πρακτικόν τοΰ αίώνος τούτου 
πολιτικόν καί θρησκευτικόν φως; ©έλουσιν οί τδ έθνος ήμών διέποντες τήν 

πραγματικήν ύλικήν αύτοϋ ευημερίαν; ’Άς φροντίσωσι πρότερον περί τής 
ήθικής αύτοϋ εύδαιμονίας" διότι ύλική εύδαιμονία, ή'τις δέν βασίζεται έπί 
ήθικής, τάχιον ή βράδιον καταπίπτει, καί καταπίπτει πτώσιν μεγάλην 
καί καταστρεπτικήν1 άς φροντίσωσι περί τοΰ κατωτέρου τής έκκλησίας 
ήμών κλήρου, άς φροντίσωσι περί τών εγγάμων ιερέων, τών έφημερίων 
καλουμένων, περί τής άνυψώσεως αύτών είς τήν έμπρέπουσαν τώ λειτουρ

γά τοΰ Ύψίστου θέσιν' άς μισθοδοτήσωσιν αύτούς. Καλαί, ναι καί ωφέλι
μοι αί μεγάλαι σιδηροδρομικά! γραμμαΐ, αί μέλλουσαι δσον ούπω νά ένώ- 
σωσι τήν Ελλάδα μετά τής λοιπής Εύρώπης. Άλλ’ έκεΐνοι οί δρόμοι, δι’ 
ών θέλουσι μετακομισθή είς τδ έθνος τά τών μεγάλων αύτών σιδηροδρο

μικών γραμμών ωφελήματα, είναι άναντιρρήτως οί δρόμοι οί μικροί, οί 
δρόμοι οί αμαξιτοί. Ούτω καί έπί τής πνευματικής ήμ.ών Ελλάδος" καλά 

καί ώραϊα ί'σως τά περί έκλογής άρχιερέων νομοσχέδια τοΰ έπί τών Έκκλη- 
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σιαστικών καί τή; Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργού* άλλά μή λησμονώ- 
μεν δτι αί μεγάλαι αύται πνευματικαί γραμμαί άπδ πολλών ήδη δεκαετη
ρίδων κατεστρώθησαν καί είς ένέργειαν έτέθησαν" καί δμως σχεδόν ούδέν 
τδ έξ αύτών πνευματικόν είς τδ έθνος ήμών ό'φελος, δι’ έλλειψιν βεβαίως 

μικρών πνευματικών αμαξιτών οδών, δι’έλλειψιν έφημερίων μεμομφώμέ- 
vur, δι’ έλλειψιν τών πνευματικών έκείνων τής θρησκείας ήμών λειτουργών, 
οϊτινες είς αμεσοτ μετά τοΰ λαοΰ σχέσιν έρχονται. Οί άρχιερεϊς χειροτο
νούν, άλλά δέν μισθοδοτούν ιερείς" χειροτονούν, άλλά δέν μορφόνουν, ούδ’ 

έχουσι τά μέσα νά μορφώσωσιν ιερείς" μόνον παρά τοϊς Καθολικοί; συμβαί
νει τοϋτο. Άλλ’ έν έθνει, έν ώ έπικρατοΰσιν αί άρχαί τοΰ ορθοδόξου τής 
έκκλησίας πολιτεύματος, έν έθνει δπου δ κύκλος τής ένεργείας έκκλησίας 
τε καί πολιτείας είναι προδιαγεγραμμένος έντδς δρίων, καί ή μόρφωσις καί 
άποκατάστασις κλήρου άνταξίου τοΰ ύψηλοΰ αύτοϋ προορισμοΰ είναι έργον 

τής πολιτείας, καί μόνης αύτής.
Καί καλά μέν ταϋτα, ί'σως εί'ποι τις" άλλά τίς ή δδδς, ήν βαδίζουσα ή 

πολιτεία, δύναται πρακτικώτερον νά φθάση είς τδν ύποδεικνυόμενον παρ’ 

υμών σκοπόν; Διότι εύκολοι μέν αί θεωρίαι, άλλά μέγα τδ μεταξύ θεωρίας 
καί πράξεως χάσμα!

Δέν καυχώμεθα έπί εύθυκρισίγ. Πολλαί καί ποικίλαι αί οδοί αί άγου- 
σαι είς^τήν μόρφωσιν τοΰ κατωτέρου τής έκκλησίας ήμών κλήρου, παρ’ 
ού καί μόνου, ώς αύτά τά πράγματα άφίησι φωνήν, δύναται άληθώς τδ 

έ'θνος ήμών ύλικώς τε καί ήθικώς νά εύημερήσγ. Καί δμως, άν δυνάμεθα 
να εί'πωμεν τήν ταπεινήν ήμών γνώμην, είς ήν καί άπασα ή πραγματεία 
ήμών αυτή αποβλέπει, ή βραχυτέρα, ώς πεποίθαμεν, καί μάλλον άσφα- 

λής, καθ’ β πρακτικωτέρα, είναι ή ύλική οδός, είναι ή μισθοδοσία των 
εφημερίων. Μόρφωσις ιερέων άνευ άποκαταστάσεως αύτών, άνευ μισθού, 
είναι ανέφικτος, είναι οικοδομή έπί τής άμμου. Τρανός τών λεγομένων μοι 
μάρτυς οί λίαν εύάριθμοι καρποί, ούς αύτή ή 'Ριζάρειος Σχολή, καί αί 
λοιπαί 'Ιερατικαί καλούμεναι Σχολαί,καί περ πολλών δεκαετηρίδων ύπαρ- 

ξιν άριθμοΰσαι, παρήγαγον. Μισθόο λοιπδν, έπαναλαμβάνω, καί πάλιν μι- 
σθόο τοϊς ίερεϋσι νά δοθή, άν πράγματι δ κλήρος ήμών θέλομεν νά μορ- 
φωθή· το δέ πόθεν καί πώς; δέν είναι διόλου δύσκολον νά εύρεθή, δταν 

το δούναι άποφασισθή. Άφήσαντες έν άλλοις λόγοις τάς άφγρημένας ιδέας, 
τάς εξαιρέσεις τής τοΰ Χρίστου έκκλησίας, τούς κομ.ήτα; αύτής, τά έκτα

κτα έκεΐνα τοϋ χριστιανικοΰ πληρώματος πνεύματα, άς κατέλθωμεν όλί- 
γον πρακτικώτερα, καί ά; ίδωμεν δτι τδ πνεϋμα, καί περ άσυγκρίτως 
άνωτερον τής ύλης, έγκεκλεισμένον δμως έν τφδε τφ κόσμφ έν τή ύλη, 
έπί τής ύλης- φύσει έπερείδεται, καί δι’ αύτής ένεργοΰν είς τδν έπί γής 
αυτοΰ προορισμόν άφικνεΐται. Καί μή τις ύπολάβγ, δτι ταϋτα λέγων ομιλώ 
υπέρ πλούτου, ύπέρ εύζω’ί'ας καί υλικής τών λειτουργών τοΰ Ύψίστου εύη- 
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μερίας, ομιλώ ύπέρ τής άνθρωπίνης αύτών άξιοπρεπείας, άνευ τής· οποίας 
την άπέχθειαν άναντιρρήτως καί την άποστροφήν κινοΰσιν ή τδν σεβασμόν 
τοϊς ύπ’ αύτών ποιμαινομένοις έμπνέουσιν.

Ό ίερεύς ό εγκόσμιος, δ έν τ$ κοινωνία ζών ίερεύς, λέγω δέ δ εί'τε πό
λεως, εί'τε κωμοπόλεως, εί'τε χωρίου τίνος έγγαμος ίερεύς, είναι καί αύτός 
άνθρωπος καί περίκειται, ως πάντες οι άνθρωποι, άσθένειαν. Καί τοι άνω·· 
τερος τοϋ ποιμνίου αύτοϋ,.καί πρέπει νά ήναι τοιοΰτος κατά πάσας τάς 
κοινωνικάς άρετάς, έχει έν τούτοις καί αύτος, ώς μέλος της κοινωνίας, ώς 
σύζυγος καί πατήρ τέκνων, έχει καί αύτος τά αύτά τοϊς λοιποΐς άνθρώ- 
ποις αισθήματα, έχει καί αύτος καί άπασα αύτοϋ η οικογένεια την κοινω· 
τικην λεγομένην φιλοτιμίαν. Δεν αρκεί λοιπόν δ της ένορίας ίερεύς νά 
ήναι αγαθός μόνον καί ένάρετος· ανάγκη πασα νά ήναι καί σεμνός καί 
διδακτικός, προσελκύων καί διά τών έξωτερικών τοΰ ανθρώπου αρετών 
τον σεβασμόν τών ύπ’ αύτοϋ ποιμαινομένων’ ανάγκη πασα νά ηναι μακράν 
άπ’ αύτοϋ οίαδήποτε βάναυσος έργασία’ ανάγκη πασα νά μη τέλη μόνον 

τυπικώς τά τής έκκλησίας μυστήρια, άλλά καί, αν μη ή δεινός θεολόγος, 
ούχί σπανίως έν τούτοις νά έγκύπτγ εις την άνάγνωσιν τίίς 'Αγίας Γρα· 
φής καί'’τών Πάτερων της Έάκλησίας, καί άναλόγως της τε αύτοϋ καί 
της τοϋ ποιμνίου αύτοϋ διανοητικής άναπτύξεως, παντί τρόπω νά στηρίζη 
καί καθοδηγή αύτό είς την πίστιν καί την χριστιανικήν άρετήν. Άλλ’ 
είναι δυνατόν ποτέ ίερεύς καί αύτήν αύτοϋ τήν τροφήν, καί αύτά τά σκε

πάσματα» ών αύτός τε καί ή οικογένεια αύτοϋ δεϊται, νά προμηθευθή, 
πολλώ δέ μάλλον τόν υψηλόν αύτοϋ προορισμόν νά εκπλήρωσή, άνευ μι-» 
κράς τίνος άξιοπρεπείας, άνευ μι,σΰοΰ ; Χειρώνακτες βεβαίως ιερείς, καί 
σκαπανείς καί χοιροβοσκοί καί παραπλήσιοι τούτοις, όχι νά φωτίσωσι καί 
κατά Χριστόν νά μορφώσωσιν, άλλ’ούδ’άπλοΰν σεβασμόν τώποιμνίφ αύτών, 
δσον άγαθοί καί ενάρετοι καί άν ώσι, δέν είναι δυνατόν νά έμποιήσωσι.

Αύτός δ τών έθνών άπόστολος, δ μόνος απόστολος, δστις, ίνα μή εγκο
πήν, ώς φησι, δφ τφ εύαγγελίω τοϋ Χριστοϋ, έζη έργαζόμενος ταΐς ίδίαις 
χερσίν, αύτός ουτος «ούκ οί'δατε, λέγει τοϊς Κορινθίας (Δ', θ'. 13), δτι οί 
τά ιερά έργαζόμενοι έκ τοϋ ίεροϋ έσθίουσιν; Καί δτι δ Κύριος διέταξε τοϊς 
τό εύαγγέλιον καταγγέλ.λουσιν έκ τοΰ εύαγγελίου ζήν;» Καί πρός Τιμόθεον, 
τόν ούχί άπλοΰν ιερέα, άλλ’ ’Εφέσου επίσκοπον καί συναπόστολόν του γρα
φών «τόν κοπιώντα γεωργόν, λέγει αύτφ, δει πρώτον τών καρπών μετα- 
λαμβάνεΐ-V» (Τιμ. Β'. β'. 6). Έάν λοιπόν περί έπισκόπων μή έχόντων μήτε 
γυναίκα, μήτε τέκνα, μήτε δλως κοινωνικήν θέσιν, καλώς έλέχθη τό «οί 
τά ιερά εργαζόμενοι, έκ τοΰ ίεροϋ έσθιέτωσαν» καί δρθώς πάντοτε ύπέρ 
αύτών έφαρμόζεται, νά ζητώμεν έπειτα παρ’ απλών ιερέων, καί ύπό οικο
γενειακών έπί πλέον άναγκών βεβαρημένων, αύταπάρνησιν, ήν μόνος δ τών 

εθνών απόστολος, τό σκεύος τής εκλογής τοΰ σαρκωθέντος υίοΰ τοΰ Θεοΰ,
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εδέιξεν, είναι τή αληθείς πλέον τι ή παραλογισμός! Μισθός λοιπόν και 

πάλιν τοϊς ίερεΰσιν είναι τό μόνον πρακτικόν κατ’ έμήν ιδέαν μέσον,
δι’ ου έφικτή ή τοϋ κατωτέρου τής έκκλησίας ημών κλήρου μόρφωσις, καί 

ή άνυψωσις αύτοϋ εις τήν έμπρέπουσαν τφ λειτουργώ τοΰ Ύψίστου θέδιν.

ΊΙλίας Α. Κανταίς 
οικονόμος καί Εφημέριος τής έν Μασσαλία 

‘Ελληνικής ορθοδόξου ’Εκκληοίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΠΕΙ PA I Κ ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κατετεθησαν έν τώ Μουσείω Πειραιώς πλήν ικανών λαβών άμφορέων 

ένεπιγοάφων καί τινων καλών αγγείων έκ τοϋ καθαρισμοΰ τοϋ λιμένας 
προερχόμενων καί τεμάχια ενεπίγραφα τάδε :

Α'. ’Άνω μέρος σηκομόρφου μνημείου λευκοΰ λίθου, μετά άετώματος, 
υψους 0,28, πλάτους 0,50 φέροντος λείψανα έπιγραφής είς δύο στίχους, 
γράμμασιν έπιμεμελημένοις 'Ρωμαϊκών χρόνων :

Τά τοϋ δευτέρου στίχου αμελέστερου έξεργασμένα. 

Β'. Έπί τεμαχίου λίθου ύψους 0,27, πλάτους 0,15.

ί
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Γ'. Έπί τμήματος μνημείου μεγαλειτέοου, "λίθου λευκοϋ, ύψους 0,12, 
πλάτους 0,20 κατέναντι μέν :

.... £ΙΔΗ I ....
Έπί δέ τής άμέσως άνω επιφάνειας:

Δ'. Έπι τεμαχίου λίθου υψους 0,17, πλάτους 0,16

VI..................... Ε
ΞΙ: AK[PG] Β.... 
ΛΏΙ’ ΛΑΚΙ....

X X X
Ε'. Έπι τεμαχίου σηκομόρφου μνημείου προς τά δεξιά τφ όρώντι, υψους 

0,25, πλάτους όμοιου.

.... ΙΩΝ
<7'. Έπι στηλης ύψους 0,50 τών πρδς τά κάτω μόνον φερουσών ραβδώ

σεις και .πεπλατυσμένων είς τέρσαρας στίχους :

ΝΙΚΑΡΕΤΗ 
ΚΡΙΤΟΔΗΜΟΥ 
ΑΝΑΦΛΥ^ΤΙΟΥ 
ΘΥΓΑΤΗΡ

Ζ'. Έπι στηλης κυλινδρικής τών συνήθων τεθραυσμένης τδ -ημισυ κα- 
θέτως, υψους 0,27 γράμμασιν άμελώς είργασμένοις.

ΙΛΑΡΟΝ
ΔΙΦΙΛΟΥ 
Α]ΙΞΩΝΕΩ£ 
Θ]Υ[Γ]ΑΤΗΡ 
ΙΙΙΙΙΙΙΟΙΙΙΙ

Η'. Έπί στηλης όμοιας υψους 0,55.

ΔΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
ΑΧΑΡΝΕΥί

θ'. Έπι στηλης όμοιας ύψους 0,30 γράμμασιν άμελέσι, τετμημένης τδ 
ήμισυ δριζοντίως:

ΑΛΕΞΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΟΥ 
ΚΟΘΩΚΙΔΗζ

I'. Έπί στήλες όμοιας υψους 0,52.

ΔΙΟΝΥΣΙΟ*
Δ ΙΟΝΥΞΟΚΛΕΟΥί
ΕΩΝΥΜΕΥζ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Γράμματα άμελ-η. Τδ έν τώ τελευταίω στίχφ έσφαλμένως έξηνέχθη 

άντι ΕΥΩΝΥΜΕΥ*.
ΙΑ'. Έπι στηλης όμοιας υψους 0,32 τετμημένες τδ -ημισυ τοϋ υψους 

όριζοντίως.

ΤΑΥΡΙΔΑζ
ΔΙΩΝΟ* 
ΑΡΑΦΗΝΙΌί

IB'. Έπί στηλης όμοιας άθλίοις γράμμασιν ύφους 0,40.

EPMIAS 
APMENIOC 
X A I Ρ Ε

ΙΓ'. Έπί στηλης όμοιας υψους 0,57.

MOSXINH
ΙΔ'. Έπί στηλης όμοιας, γράμμασι .καλοίς ύψους 0,12 τεθραυσμένης τδ 

-ημισυ περίπου όριζοντίφς.

ΝΙΚΗ
ΙΕ'. Έπι σφαίρας έκ λίθου λευκοϋ, διαμέτρου 0,13 περίπου μόνον δύο 

εγγύς άλληλων γράμματα τάδε : ΙΑ

Έν ΙΙεφαιεϊ τί; 20γ Απριλίου 4883.
Ίάκ. X. Δραγάτσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ 
Συνεδρία τής 16] 28 Μαρτίου.

Ό κ. Καΐ.Ιεη περί τίνος έν Βηρυττφ εύρεθέντος άγάλματος.
Ό κ. Λ. Ποστο.Ιάχας υποβάλλει δοκίμιον τών πινάκων της συλλογής τών 

άττικών επιτύμβιων άναγλύφων.
Ό κ. Καΐ.Ι-(> υποβάλλει δοκίμιον τών πινάκων έκ τοϋ έργου περί τών 

μυκηναίων αγγείων.
Ό κ. Λέρπγε.Ιύ περί της χρησεως έγχρώμων κοσμημάτων έξ όπτής γής 

έν τγ παρ’^Ελλησιν άρχιτεκτονικ^.

Συνεδρία τής 51 Μαρτίου, 12 'Απριλίου.
Ό κ. Καΐ.Ιερ περί τών νεωτάτων έρευνών τών άναφερομένων είς τδν 

χρόνον καθ’§ν έποιηθη τδ άγαλμα τοΰ Λαοκόωντος.
Ό αύτδς ύποβάλλει σχεδιαγραφηματα άττικών αναγλύφων.
Ό κ. ΛύΛ,Λιγγ περί τίς τοπογραφίας τής Περραιβίας.

Συνεδρία τής 15 Απριλίου καί τελευταία τοΰ ένεατ&τος έτους.
'Ο κ. ΚαΐΜρ ποιεί άναζοινώσεις άναφερομένας είς τδ ϊουβιλαΐον τοϋ 

καθηγητοϋ κ. Δεψίου.
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Ο αύΐδζ υποβάλλει το δεύτερον φυλλάδιον τής δημοσιεύσεως περί τής 
συλλογής Σζβούρωφ.

■ Ο κ. Χανσεν περί της μεταλλειας των άρχαίων ’Αθηνών καί των σω- 
ζομένων λειψάνων.

Ό κ. ΛέρπφεΛδ περί τών λειψάνων τοϋ εν Τεγέ^ ναού της Άθηνάς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Απρίλιος 1883.

ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΓ

' Τρεις συνεκροτήθησαν τακτικαί συνεδρίαι τδν λήξαντα μήνα. Ένέα δ^ 
έγένοντο δημόσια άναγνώσμκτα τάδε :

Τεσσαοα τοΰμπιτιμου μέλους κ. Α. Πασπάτη περί της πο,Ιιορχίας και 
&.έώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπο των ’Οθωμανών τω 1453.

Γης ιρυριας Καλλιόπης Κεχαγιά επιτίμου μέλους εκτυπώσεις των έν 
'Εσπερία Μουσείων.

Τοΰ κ. Άριστομένους Προβελεγίου τακτικού βέλους ό Άρίων λυρικόν 
ποίημα καί άλλαι ανέκδοτοι αύτοϋ ποιήσεις.

Ίοΰ κ. Λεοντος Μηλιωτου τακτικοΰ μέλους περί της οικογένειας έν τη 
προϊστορική έποργή.

Τοΰ κ. Χαραλαμπους Άννινου τακτικοΰ μέλους άναγνώσματα δυο περί 
τοΰ έτους 1000 μ. X.

Προτασει 84 τακτικών ενεργών μελών τοϋ Συλλόγου ληξάσης της τοιε- 
τοΰς διορίας της ισχύος τοϋ κανονισμού κατηργήθη τδ άρθρον 40 έχων 
ώς έξνίς: ",

Αρθρον 40. Έπί τρία μόνον έτη κατά σειράν δυνανται νά έκλεχθώσι 
τα μέλη τής ’Εφορείας είς την αύτην θέσιν.

Συγχρόνως έψηφίσθη ή τροποποίησες τοΰ άρθρου 8 τοϋ κανονισμοΰ όσον 
άφορά περί τδν τρόπον της εκλογής τών νέων μελών. Άνετέθη δ εις επι
τροπήν έκ τών κ. κ. Τ. Ήλιοπούλου, Ν. Ζηλημονος και Α. Βαρζέλη δπως 
ύποβάλη τής αναγκαίας τροποποιήσεις.

Προτασει του Μουσικού και Δραμ,ατικοΰ Συλλόγου άπεφασίσθη δπως κα- 
ταρτισθή μουσικδς θίασος έκ παίδων τής έν Άθήναις σχολάς τών άπορων 

συγκείμενος εζ είκοσι και πέντε τουλάχιστον μουσικών δργάνων, δπως μου
σουργέ κατα τας έν τω Ώδείφ τελουμένας συναυλίας καί παραστάσεις, 
τας τελετας τοΰ Συλλόγου Παρνασσοΰ, καί δημοσίρρ δπου καί δταν διατα- 
χθ·ρ παρα τών διοικητικών Συμβουλίων άμφοτέρων τών Συλλόγων, 'Ο κα-

Ϋονισμδς του θιάσου τούτου δεόντως συζητηθείς καί έγκριθείς ύπδ τών με
λών τοϋ Συμβουλίου τοΰ Μουσικού καί Δραματικοΰ Συλλόγου καί της κο
σμητείας της σχολής τών απόρων παίδων ύπεγράφη ύπδ τοΰ Προέδρου τοϋ 
Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου κ. Μ. 'Ρενιέρη καί ύπδ τοΰ Προέδρου . 
τού ήμετέρου Συλλόγου κ. Τιμ. Άργυροπουλου καί ϊσχύν έλαβεν ύποχρεω- 
τικήν συμβολαίου. Τδ Ώδεΐον θέλει παράσχει δωρεάν τά μουσικά όργανα *
τάς μεθόδους διδασκαλίας καί λοιπήν μουσικήν, δ δέ φιλολογικός Σύλλο
γος Παρνασσός ύποχρεοΰται είς άντιμισθίαν τών διδασκάλων τού θιάσου 

καί έπισκευήν τών οργάνων νά πληρώνγ κατά μήνα είς τδ ταμεΐον τοϋ 
Ωδείου δρ. ν. 150.

Έγένετο δεκτή ή αί'τησις τοϋ δημάρχου Γαυρίου “Ανδρου καί τών κα

τοίκων τών χωρίων Αοφτοΰ δπως συστήσγ παρ’ αύτοΐς δ Σύλλογος σχολήν' 
άπορων παίδων. Συγχρόνως έψηφίσθη ή κατάργησις της έν τω δήμφ Κορ- 
θίου “Ανδρου σχολής τοΰ Συλλόγου.

Αιτήσει τών συστάντων τήν έν Πυργφ σχολήν τών άπορων παίδων 

δ Σύλλογος άνέλαβεν ύπδ τήν προστασίαν αυτού τήν σχολήν ταύτην καί 
έξελέξατο κοσμήτορας τους κ. κ. Κ. Μητρόπουλον, Ε. Χρυσανθόπουλον, 
Εύθ. Λεονάρδον, Σταμ Βωβόν καί Άρις. Μάρκον.

Αιτήσει τής έν Κέρκυρά φιλελεήμονος έταιρίας δ Σύλλογος έψήφισε τήν 
αποστολήν βιβλίων είς τήν αυτόθι συστάσαν σχολήν άπόρων παίδων ύπδ 

τής έταιρίας ταύτης.
Ποοσήνεγκον ύπέρ της σχολής τών άπόρων παίδων δ μέν κ. Σόλων Χρ. 

Ζωγράφος δρ. 500 ή δέ κύρια Αικατερίνη Αασκαρίδου δρ. 100.
'Ο Σύλλογος έψήφισε πίστωσιν 1000 δραχμών α'ίτινες ήτήθησαν ύπδ 

τοΰ φυσιογνωστικοϋ τμήματος ύπέρ τής έπιτροπής τής φυσικής έξετάσεως 

τής ’Αττικής.
Γενομένων τών άρχαιρεσιών διά τδ άπδ τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου άρ« 

χόμενον Ιθ'. έ'τος τοϋ Συλλόγου έξελέχθησαν πρόεδρος μέν έπίτιμος δ κ. 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρόεδρος τακτικός δ κ. Τιμολέων Άργυ- 
ρόπουλος, άντιπρόεδροι οί κ. κ. Τιμ. Ήλιόπουλος καί Τιμ. ’Αμπελάς, γεν. 
γραμματευς δ κ. Μιχ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κ. κ. Α. Ραγ- 
καβής καί Ν. Τζανετόπουλος, ταμίας δ κ. Σπ. Κονοφάος, επιμελητής τής 

βιβλιοθήκης δ κ. Π. I. Φερμπος καί διευθυντής τοϋ αναγνωστηρίου δ κ. - 
Στ. Βάλβης.

ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tjx1jp.a καλών τεχνών. Τδ τμήμα τοϋτο δέν συνεκρότησε συνε
δρίαν τδν λήςαντα μήνα καθότι παρασκευάζει τήν έκθεσιν τών φυτών 



385 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

καί άνθέων. 'Η έκθεσις αύτη άνεβληθη ένεκα τοϋ ψυχροΰ καιροϋ διά την 

6, 7 καί 8 Μαί'ου.
Τμί5μ.α νομικόν και πολίτικων επιστημών. Είς δυο συνεδρίας 

συνήλθε τδ τμέμα τοΰτο. Και εν μέν τη πρώτη έ^χοληθη είς την συζη- 
τησιν τών προτάσεων τών άναγεγραμμένων είς τδ πρόγραμμα. Πρώτη 
συνεζητηθη η πρότασις τοϋ κ. Σ. Σπηλιωτάκη περί συστάσεως γεωργικές 
εταιρίας καί τμήματος στατιστικές· μετά την ύπδ τοΰ κ. Σπηλιωτάκη 
άνάπτυξιν, τδ τμίϊμκ περί μέν τοϋ τμήματος στατιστικές άνέβαλε πίεσαν 
έπί τοϋ παρόντος συζήτησιν, περί δέ τές συστάσεως γεωργικές εταιρίας 

άπεφάσισεν, όπως άνατεθη είς επιτροπήν ή μελέτη τές προτάσεως ταύ
της· μέλη της εισηγητικές ταύτης επιτροπές ώνομάσθησαν οί κκ. Σ. Σπη- 
λιωτάκης, Κ. Καραπανος, Μ. Νεγροπόντης, Α. Σκουζές καί Π. Χρύσανθό-1 
πουλος. Μετά ταΰτα δ κ. Κ. Βάριβας άνέγνω την περί χρησιμότητος τών 
ταμιευτηρίων διατριβήν του καί κατέληξεν εύχηθείς δπως έπιτευχθη η 
σύστασις τοιούτων παρ’ ημϊν- άλλ’έπί τέ παρατηρήσει τινων, δτι τδ τμήμα 
δέν πρέπει, νά περιορισθη μόνον είς άπλέν εύχην, άλλά καί νά έξετάση 
έάν αύτη δύναται καί νά πραγματοποιηθώ, τδ τμέμα, έπί τ$ προτάσει 
τών κκ. Κ. Παπαφράγκου κηί Μ. Νεγοοπόντη, έξελέξατο εισηγητικήν 
έπιτροπην, άποτελεσθεΐσαν μέν έκ τών κκ. Άλ. Μανσόλα, Γ. Φιλαρέτου, 
Μ. Νεγροπόντη, Κ. Βάμβα καί Τ. Άμπελοί, άποστολήν δ’ έ'χουσαν την 
έζεύρεσιν τών καταλληλότερων μέσων πρδς σύστασιν ταχυδρομικών η 
άλλων ταμιευτηρίων.

’Εν δέ τη β'. συνεδρίη άνεκοινώθησαν αί έργασίαι τών διαφόρων τοϋ τμή
ματος έπιτροπών. Μείζων, ώς είκός, έγένετο λόγος περί τών έ'ργων τές 
επιτροπές τές βελτιώσεως τών φυλακών. 'Ο πρόεδρος ταύτης κ. I. Α. Τυ- 
πάλδος άνέγνω έκτενέ έ'κθεσιν περί πασών τών μέχρι τοΰδε έπιτευχθει- 
σών βελτιώσεων τές εισαγωγές τεχνών, τές θρησκευτικές διδασκαλίας, 
τές άναγνώσεως, της μεταβολές τές τροφοδοσίας κλπ. Προτάσει τοΰ προέ
δρου τοΰ τμήματος κ. Κ. Ν. Κωστέ, άπεφασίσθη η εκθεσις αύτη νά εκ
τυπωθώ ίδί<η. Κατόπιν μακρδς έγένετο λόγος καί περί άλλων είς τάς φυ- 
λακάς εισακτέων βελτιώσεων καί έ'λαβον έπί τούτου τδν λόγον οί κ.κ. Ε. 
ΛΟυριώτης, Ν. Λεβίδης, Σ. Μπαλάνος, Α. Πάγκαλος, καί άπεφασίσθη αί 
γνώμαι αύται νά συνοψισθώσι καί ληφθώσιν ύπ’ώψει έν προσέχει συνεδρί,γ.

ΊΓμ^μα φυοεογνωστεκύν. Καί τοΰτο τδ τμέμα δύο συνεκρότησε 
συνεδρίας καί έν μέν τη πρώτη ύπεβληθη τδ πρόγραμμα τών εργασιών 
τές επιτροπές πρδς φυσικήν έξέτασιν έ'χον ούτως:

I. Βιβλιογραφία.

II. Γεωγραφία τές ’Αττικές
Α' Μαθηματική γεωγραφία.

1. Γεωγραφική θέσις.
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2. "Ορια και έκτασις μετά πινάκων. (Οί κκ. Δ. Κοκκίδης, Μ. Χρυσο- 
χόος, Α. Τριανταφυλλίδης).

■ Β’ Φυσική γεωγραφία
1. Όρεογραφία μετά πινάκων. (Ό κ. Α. Χρηστομάνος).
2. Υδρογραφία. (Ό αύτός).
3. Μετεωρολογία. (Ό κ. ’Ιούλιος Σμίθ, βοηθοί αύτοϋ οί κκ. Τ. Άρ- 

γυρόπουλος καί Ε. Δραγούμης).
4. Κλιματογραφία. (Εταιρία Υγιεινές).

III. Φυσική ιστορία τές ’Αττικές
Α' Γεωλογία καί ορυκτολογία μετά πινάκων. (Οί κκ. Π. Βουγιούκας, 

Α. Κορδέλλας, Κ. Μητσόπουλος).
Β* Ζωολογία μετά πινάκων. (Οί κκ. Ν. Άποστολίδης, Θ. Κρύπερ).
Γ' Βοτανική μετά πινάκων. (Οί κκ. Θ. Χελδράϊχ κα'ι Στ. Κρίνος).

Κατά δέ την δευτέραν συνεδρίαν ό πρόεδρος υπέβαλε τάς ύπδ τοΰ ία- 

τροΰ κ. Ίω. Βουρου σταλείσας μετεωρολογικάς παρατηρήσεις, άς ούτος, 
διευθυνων την ιατρικήν κλινικήν τοΰ δημοτικού νοσοκομείου, έποίει έν 
αύτώ άπδ τοΰ 1835 μέχρι τοΰ 1848, κατ’άρχάς μέν άπδ τοϋ 1835 μέχρι 
τοΰ 1842 έν τώ οίκί<^ Μακρυγιάννη, δπου είχε κατ’ άρχάς συσταθέ, κατόπιν 
δέ.άπδ τοΰ 1842 έν τφ νϋν καταστηματι. Τδ τμέμα έζέφρασε τάς 

εύχαριστίας του τώ άρχαίω καθηγητη καί ίατρφ, παρέπεμψε δέ τάς 
παρατηρήσεις είς την έπιτροπην τές φυσικές έξετάσεως της ’Αττικές. 
Είτα υποβάλλεται διά τοΰ γραφείου πρδς τδ τμέμα άνακοίνωσις τοϋ 

γεωπόνου κ. Α. Ήλιοπούλου πεγί τον γεωργησίμου έδάφους έν τη Αττική· 
Έν ταύτη άναφέρονται τά συστατικά, άτινα άποτελοΰσι τδ έδαφος τές 
’Αττικές ύπδ γεωργικήν έ'ποψιν, ύποβάλλεται δέ και άνάλυσις γεωργη- 
σίμου γές, ληφθείσης έξ άροσίμου έδάφους διαφόρων άγρών ένδς τών έν 
τη ’Αττική κτημάτων τοΰ κ. Ήλιοπούλου έν Άχαρναϊς, παρά τάς ό'χθας 
τοΰ ποταμοΰ Κηφισοΰ, καί δπερ είναι γνωστόν ύπδ τδ ό'νομα Καλυφτάκι. 
Κατόπιν άναγγέλλεται είς τδ τμήμα άνακοίνωσις τοΰ κ. Γ.Παρλαπόδ,ίατροϋ 
έν Αίτωλικφ,άντεπιστέλλοντος μέλους τοΰ τμήματος καί τοΰ συλλόγου,περί 
νυμφαίας της Λευχης. Είτα δ καθηγητης κ. Α. Χρηστομάνος εκθέτει νέαν 
μέθοδον, παρ’αύτοΰ έπινοηθεϊσαν,πρδς έφυδραργύρωσιν τοϋ ψευδαργύρου τών 
γαλβανικών στοιχείων διά τοΰ άμαλγάματος τοϋ νατρίου. Μετά τοΰτον, 
δ ύφηγητης κ. 'Ρήγας Νικολα’ίδης δμιλεΐ περί τίνος έργάσίας του, γενομένης 
έν τφ ένταΰθα φυσιολογικφ έργαστηρίφ, περί τές έμμεσου διατομές τών 
μυϊκών σωματίων τών ραβδωτών μυών καί έπέδειξε σχήματα, βεβαιοΰντα 
την παρατηρησίν του ταύτην. Την αύ'ξησιν της μυϊκές ίνδς παρακολουθεί ή 
αύ'ξησις τών πυρήνων, ώστε η κατά την έμβρυακήν άνάπτυξιν τές μυϊκές 

ίνδς μεγάλη σημασία τών μυϊκών πυρήνων έξακολουθεΐ καί είς τηνμετέ- 
πειτα ζωήν. Την σημασίαν τών πυρήνων είς την άναγέννησιν τών μυών



388 ΠΑΡΝΑ2202
έπεφυλάχθη δ κ. Νικολα'ίδης βραδύτερου νάνακοινώση δτε θά φέρη είς 
πέρας τάς πρδς τοΰτο έρεύνας του.

Τμήμα άρχαεολογβζόν. Κατά τήν συνεδρίαν του τμήματος τού
του, δ κ. Σ. Δ. Βάλβης προέτεινε την διόρθωσιν χωρίου τής Ήλέκτρας του 

Σοφοκλέους (1457), έ'νθα αντί κάΐαΰεικκύγαι ~i\lar άναγινώσκει χάνα- 
φαργηίΐαι πύ-Ιας. Ό κ. Α. Πασπάτης ύπέβαλε την έ'ναγχος δήμο- 
σιευθεΐσαν πραγματείαν αύτοΰ Remarks on the revised version of the 
New Testament, έν ή καταδείκνυσι περί τά πεντήκοντα αμαρτήματα 
τής έπιτεθεωρημένης άγγλικής μεταφράσεως τής Καινής διαθήκης. Είτα 
δ κ. Θ. X. Νικολα'ίδης Φιλαδελφεύς είπέ τινα περί τής άθλιας κατα- 
στάσεως τών κτιρίων τών έν Άθήναις σχολείων, και προέτεινε δπως 
τδ τμήμα συσκεφθή τίνι τρόπω είναι δυνατόν νά βελτιωθή ή κατά- 
στασις αύτών. Μετά τινα συζήτησιν, καθ’ ήν ώμίλησε διά μακρών 
δ γενικός επιθεωρητής τής δημοτικής έκπαιδευσεως κ. Σ. Π. Λάμ
προς καί δ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, άπεφασίσθη νά έκλεχθή επιτροπή, 
δπως συσκεφθή διά τίνων μέσων δύναται, έ'χουσζ συνεπικούρους τδ υπουρ
γείου τής Δημοσίας Έκπαιδευσεως και τήν δημοτικήν άρχήν ’Αθηναίων, 
νά συντ’ελέστ) είς τήν^βελτίωσιν τών διδακτηρίων τών έν Άθήναις δημο
τικών σχολείων. Μέλη δέ’ τής επιτροπής ταύτης έξελέχθησαν οί κ. κ. Γ. 
Κρέμος, Σ. Π. Λάμπρος, Θ. X. Ν. Φιλαδελφεύς, Δ. Γρ. Καμπούρογλους 
καί.Ν. Γ. Πολίτης. Μετά ταΰτα δ αντιπρόεδρος κ. Γ. Κρέμος άνεκοίνωσε 
άνέκδοτον πηγήν τήν ιστορίας τοϋ Άλή πασΧ, ή'τοι δυο χειρόγραφα τε
τράδια, ευρισκόμενα έν τή βιβλιοθήκη τοϋ έν Πειραιεΐ γυμνασίου, γραφέντα 
δ’ ύπδ άγνωστου μικρδν πρδς τής έλεύσεως τοΰ Καποδιστοίου εις 'Ελλάδα. 
Ταΰτα περιέχουσι περιέργους καί άγνωστους λεπτομέρειας, ιδία περί τών 
σχέσεων τοΰ Άλή καί τοΰ Πασόμπεη, περί τοΰ αμαρτωλού Κατσαντώνη 
καί περί τοΰ μοναχοΰ Κοσμά. Ό κ. Άλ. Μελετόπουλος έπέδειξεν ειτα ύα- 
λίνην σφραγίδα τών βυζαντινών χρόνων, εύρεθεΐσαν έν Κυθήροις, φέρουσαν 

δ’ επιγραφήν: 'ΕπΙ Ίωάγγον έπαρχου. Άνεγνώσθησαν εΙτα επιστολή τοΰ 
κ. I. Δραγάτση περί τινων επιγραφών, εύρεθεισών κατά τδν καθαρισμόν 
τοΰ λιμένός Πειραιώς, καί τοΰ κ. Α. Βάλληνδα περί τής έν Κύθνφ οικογέ
νειας τών Δελαγραμμάτικα. Είτα δκ. Ν. Φιλιππίδης άνέγνω έγγραφά τινα 
άναφερόμενα είς τήν έν Χαλκιδική έπανάστασιν, έζ δν γνωρίζονται άγνω
στα τέως ονόματα Μακέδόνων δπλαρχηγών, γενναίω; πολεμησάντων.


