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μέναι ποιναί δύνανται νά καραψηφισθώσι. μόνον μετά, δύο συζητήσεις*, 
ών ύ\ πρώτη διεξαχθήσεται ένώπιον τής Έκκλησίας τοϋ δήμου, ή δευτέρά 
ενώπιον δικαστηρίου»1. Παρέθηκα τάς ιδίας αύτοϋ λέξεις διά τδ παράδοξον 
τοιαύτης προτάσεως έκτου καλάμου ένδς τών σπουδαιότερων ελληνιστών 
τής σοφής Γερμανίας. Προδήλως τδ άνευ τοϋ δήμου τών ’Αθηναίων σημαίνει 
άνευ τής γνώμης τοϋ δήμου. ’Ey .τφ π. τ. Ηρ. φόνου τοϋ Άντιφών,τοις 
(ιε η) Αναγινώσκεται «νΰν δέ αύτοί καταγνώντες τδν Θάνατον τοϋ άνδρδς 

Απεκτείνατε, δ ουδέ πόλει έ'ξεστιν arsv 'Λθην.α,ίωΓ ούδένα θανάτω ζη- 
μιώσάι’η όπερ έστί άνευ γνώμης ή άνευ άποφάσεως τών ’Αθηναίων. Τοϋτ’ 
αύτδ σημαίνει ενταύθα. Ό Ήλιαστής ώρκίσθη ώς δικαστής νά ψηφίζητάέ 
κατά τούς νόμους και τά ψηφίσματα τοΰ δήμου τών Αθηναίων’ νΰν θε-· 
λει δμώσει ότι έπί δικών κατά Χαλκιδέων θέλει ψηφίζει συνωδά τή όμο- 
λογίγ τοΰ δήμου, και τώ προκειμένφ ψηφίσματι- »ταΰτα δ’έμπεδώσω Χαλ·? 
κιδεΰσι πειθομένοις τφ δήμω ’Αθηναίων». Άλλ’έάν έν τώ μ,έλλοντι καταρ- 
γηθή τδ ψήφισμα τοϋτο, και δόξγ άλλως τώ δήμφ τών ’Αθηναίων, ό δικα
στής δεν δεσμεύεται ύπδ τοΰ όρκου τοΰ διδόμενου προς τήρησιν τοΰ προκει- 

μένου ψηφίσματος. ’Εάν λ.χ. οί Χαλκιδεΐ; ήθέτουν την δμολογίαν, και ό δή
μος έκήρυ&σεν αυτού; εχθρούς, καί τινας έξ αύτών προδότας,. καί δι’αύτούς 
έψήφιζεν άλλο είδος διαδικασίας, οίδικασταί ώφειλον νά έφαρμόσωσι τδ 
τελευταίου ψήφισμα τοΰ δήμου. ’Εν τ$ συνθήκη άρα μετά τών Χαλκί- 
δέων, ή μάλλον έν τφ ψηφίσματι περί παραδοχές τών όρων τής υποτα
γής τών Χαλκιδέων, ή Ηλιαία μνημονεύεται ώς σώμα,δχι .βουλευτικόν, 

ουδέ πολιτικόν, άλλ’ άπλώς δικαστικόν και οί όιχασται ύποχρεοΰνται 
είς ορκον πρδς τούς Χαλκιδέας, ούχί ώς Αντιπρόσωποι τοΰ δήμου τών 
’Αθηναίων, άλλ’ώς δικασταί τών Χαλκιδέων.

Κατά τοϋτο πλανάται δ Frankel έκ προηγούμενης κοινής μετ’ άλλων 
πλάνης περί τής συμμέτοχης τών Ήλιαστών έπί. της σφωμολογησεως 

συμβόλων ή'τοι τών μετά ξένων πολειτειών συνθηκών περί τής έκδι·* 
κάσεως των διαφορών άναμέσον υπηκόων τών δύο συνομολογουσών πολι
τειών.^ Ό Frankel δογματίζει ότι έπί τοιούτω.ν συμβόλων έγίνετο μέν 
συζήτησις καί άπόφασις τοϋ δήμου, ήτε περί της άνάγκης τοΰ συμ,βόλου 
ή'τε περί τών έν αύτώ όρων, αλλά τδ παρά της Εκκλησίας τοΰ δήαου 
ψηφισθέν έ'δει νά ύποβληθή είς τήν έπικύρωσιν της Ηλιαίας- έπί τούτφ δέ 
οί πρέσβεις της ξένης πολιτείας έδει νά παραστώσιν ενώπιον της 'Ηλιαίας, 
νά ύποβάλωσι τήν έπιθυμίκν τοΰ ,ήγεμόνος αύτών, νά έξηγήσωσι τούς 
όρους τοϋ συμβόλου, καί ή 'Ηλιαία νά συναινέσγ είς τήν έπιψήφισιν τούτου. 
Ούτως οί νεώτεροι έλληνισταί ήρμήνευσαν τούς λόγο.υς τοϋ Δημόσθένους 
έν τώ περί Άλονήσου 9» έ'τι περί συμβόλων φησί (δ Φίλιππος) πέπομ-1 Σελ. 47
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,ψένάΐ -πρδς υμάς τούς ποιησομένους, ταΰτα δέ κύρια έσεσθαι ούκ έπειδάγ 

έν τώ δικαστηρίφ τώ παρ’ ήμΐν κυρωθώ, ώσπερ δ νόμος κελεύει, άλλ’ έπει- 

δάν ώςεαυτόν έπαναλεχθή, εφέσιμου τήν παρ’υμών γενόμένην γνώσιν ώς 
εαυτόν ποιούμενος. «Δεχόμενος δ Frankel δύο χωριστάς συζητήσεις τήν 
μέν ένώπιον-τής έκκλησίας τήν δέ ένώπιον τής' 'Ηλιαίας, καί έξαρτών τδ 
κΰρος των ψηφισμάτων τής Βουλής έκ τών Αποφάσεων τής 'Ηλιαίας, άναι- 
ρεΐ τδ ίδιον αύτοϋ σύστημα ότι ’Εκκλησία καί 'Ηλιαία ήτο έν καί τδ αύτδ 
πολιτικόν σώμα- ένφ άφ’ ετέρου φαίνεται Ασυμβίβαστος τοιαύτη θέσις υπέ
ροχος τοϋ δικαστηρίου τής 'Ηλιαίας, Απέναντι τοϋ κυριάρχου σώματος τής 
’Εκκλησίας τοΰ δήμου. Άλλα τούς λόγους τοΰ ρήτορος μάς εξηγεί Ακρι

βώς ή μετά τών Χαλκιδέων όμολογίκ τοΰ δήμου ώς πρδς τδν όρκον fSr 
Σχαστώ?. Ό Φίλιππος Απέστειλεν είς ’Αθήνας πρέσβεις όπως μετά τοϋ 
δ-ήμου συνομολογήσωσι τούς όρους τοϋ συμβόλου περί έκδικάσεως τών 
μεταξύ Μακεδόνων καί ’Αθηναίων διαφορών. Άφοΰ περί αυτών συνεφώ- 
νοΰν οί πρέσβεις μετά τοϋ Δήμου (τής Βουλής καί τής Έκκλησίας) έ'δει 
κατά νόμον νά όρκισθώσιν οί δικασταί ότι κατ’ αύτούς θέλουσιν αποφα
σίζει. Άλλ’ δ Φίλιππος έπιφυλαττόμενος τύ δικαίωμα τοϋ νά υποβληθώ τδ 
συμβόλαιον είς τήν έπικυρωσιν αύτοϋ, ήδύνατο νά ματαιώσγ τδ ψήφισμα 
τής Εκκλησίας καί τδν ορκον τής 'Ηλιαίας- καί περί τούτου παραπονεΐτάι 

δ ρήτωρ ότι ό Φίλιππος ποιείται έφέσιμον είς εαυτόν τήν άπόφασιν τών 
Αθηναίων. 'Η κύρώσις άρα έν τώ δικαστηρίφ ήτον ούχί έπιψήφισις τοΰ 
συμβόλου παρά τής 'Ηλιαίας, άλλ’δ όρκος τών δικαστών περί τής έφαρ- 

μ,ογής τών όρων τοΰ συμβόλου.
Σχετικόν είνε τδ θέμα τής συμμετοχής τών Ήλιαστών είς τδν προσ

διορισμόν τών φόρων τών υποτελών πόλεων. Κατά τετραετίαν ώρίζετο 
ή εισφορά έκαστου τών υπηκόων διά καταλόγων ύποβκλλομένων είς τήν 
έπιψήφισιν τοΰ δήμου. Διά ταύτης έθεωρεϊτο ώς διά νόμου ώρισμένος 

δ φόρος τής πόλεώς. Άλλ’ ή’τε φορολογούμενη πόλις, καί οί τάχται, καί 
πάς πολίτης ειχον τδ δικαίωμα νά προσβάλωσι τδ ψήφισμα έάν ένόμιζον 
τδν δρισθέντα φόρον άδικον, εΐ'τε ώς πρδς τδν φορολογούμενον,εί'τε ώς πρδς 
τήν πολιτείαν τών Αθηναίων. Ή προσβολή αύτη έπρεπε νά γίνηται διά 

γμάφής παρανόμωχ δικαζόμενης ένώπιον δικαστηρίου έκ 5υ0 'Ηλιαστών 
Έν τή περιπτώσει ταύτ-ρ ένεργοΰσιν οί Ήλιασταί, ούχί ώς διοικητική, Αλ
λά καθαρώς δικαστική αρχή, είτε κατά τοΰ προτείναντος τδν νόμον περί 
έπικυρώσεως τοϋ φορολογικού καταλόγου,είτε κατά τοΰ ψηφίσματος αύτοϋ. 

1 Αύτδ τοϋτο συνέβαινε προκειμένη; τής Αντίκαταστάσεως παλαιοΰ τί
νος διά τεωτέρου νόμου. Κατά τήν πρώτην κυρίαν ’Εκκλησίαν έκάστου 
έτους τή i t Έκατομβαιώνος, έτίθετο ζήτημα περί τής έπιχειροτονίας ή'τοι 
πεοί τής διατηρήσεως τής ισχύος τών ύπαρχόντων νόμων, ή τής Ανάγκης 
νέων. Οί θεσμοθέται ιδίως εΐχον τδ καθήκον νά προτείνωσιν, Αν ύπήρχον 
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άνΐιφάσκοντες υόμοι, την διόρθωσιν, (ΑΙσχ: Κτησ. 38.) άλλά καί ’πάς’πό^ 
λίτης είχε το δικαίωμα τοιαύτης προτάσεως επί τοϋ γενικού ζητήματος 
της άναψιλαφησεως των νόμων. Γινόμενης δεκτές δ πολίτης ήδύνατο 
νά κάμη πρότασιν περί καταργησεως ύπάρχοντος ή της έπιψηφίσεως- 
νέου νόμου. Ή πρότασις έδημοσιεύευτο έκτιθεμένη επί των επωνύμων 
(Δημ: κ. Τιμ. 705) καί άναγινωσκομένη εις έπηκοον τοϋ δήμου κατά την 
έπομένην 'Εκκλησίαν· κατά δε την τρίτην κυρίαν, την α'. Μεταγειτνιώ- 
νος άρχομένου, είσήγεν ή Βουλή ψήφισμα περί ττ^ς άπορρίψεως ή τής πε
ραιτέρω συζητησεως τής προτάσεως περί καταργησεως καί άντικαταστά- 
σεως τοϋ κειμένου νόμου. Έάν το τελευταϊον άποφασίζετο, δ δήμο,ς 
παρέπεμπε την συζητησιν περί καταργησεως τοϋ νόμου εις δικαστηρίου 

Ήλιαστών, Νομοθετών καλούμενων (Δημ. αύτ: 25) διορίζων συνάμα 

συνηγόρους προς ύπεράσπισιν τοΰ υφισταμένου νόμου. «Νομοθέται δέ ίσαν 
χίλιοι έν οΐς έξήν λΰσαι νόμον παλαιόν, ού θεϊναι νέον» (Πολυδ: ΐΓ 101) 
’Ενώπιον λοιπόν τούτου τοϋ δικαστηρίου των νομοθετών έγένετο η δίκη 
κατά τοϋ νόμου παρισταμένων του μέν προτείναντος την κατάργησιν αύ- 
τοΰ ως διώκοντος, των δέ Συνηγόρων ώς ύπερασπιστών τοϋ νόμου, καί ή 
διαδικασία διεξήγετο ώς επί των συνήθων δικών. ’Έχει τι παρεκκλίνον 

έκ τής συνήθους διαδικασίας, κλλ’ επί τών αυτών βάσεων κανονιζομένη, ή 
τής δοκιμασίας τών νόμων μετά την έξωσιν τών τριάκοντα, κατά τδ .ψή

φισμα τοϋ Τισαμενοΰ, ώς άναφέρεται παρά τώ Άνδοκίδι π. _τ. μυστ. κβ/ 
Οί πρότερον ίσχύοντες νόμοι τοΰ Σόλωνος και τοϋ Δράκοντος επαναφέρον- 
ται εις ίσχύν’ ύποβάλλονται εις δοκιμασίαν οί νέοι νόμοι «δπόσων δ’ &ν 
προσδέοι οϊδε ^ρημένοι νομοθέται ύπο τής Βουλής άναγραφέντων έν σανίσι, 

καί έκτιθέντων προς τούς έπωνύμους σκοπεϊν τώ βουλαμένφ, καί παρα- 
διδόντων ταϊς αρχαϊς έν τώδε τώ μην(· τούς δέ παραδιδομένους νόμους 
δοκιμασάτω πρότερον η βουλή, καί οί νομοθέται οί πεντακόσιοι, οΰς οί δη- 
μόται ε'ίλοντο επειδή ώμομόκασι- έξεΐναι δέ καί ιδιώτη τώ βουλομένφ 
είπόντι εις την Βουλήν βουλεύειν δ,τι άν Αγαθόν έχη περί τών νόμων». 
'Ένεκα τών εκτάκτων περιστάσεων τής πολιτείας, τής απουσίας πολλών 
έκ τών δημοτών, τοΰ κατεπείγοντος τής έπιψηφίσεως, καί τοϋ Αριθμοΰ τών 
νέων νόμων,εις μεταβατικήν καί κρίσιμον εποχήν Αποδίδοται εις την Βου
λήν έκτακτος ενέργεια κατά την εκλογήν τών νομοθετών, την δοκιμασίαν 
καί. την έπιψηφισιν τών νέων νόμων, περιοριζομένη βεβαίως εις τούτους 
.μόνους.

’Επί τής Αρμοδιότητες τών νομοθετών στηρίζει δ Γρότιος καί μετά τοΰ- 
των δ Frankel τον ισχυρισμόν οτι η 'Ηλιαία Απετέλει μέρος τής ’Εκ
κλησίας ενασκούσα νομοθετικά έργα. ’Αλλά το εναντίον έκ τών προειρη
μένων βεβαιοΰται, καθόσον ή ’Εκκλησία Απεφάσιζεν Αν έ’πρεπε νά ληφθνί 
ΰπ’ έψει ή πρόψασις τής καταργησεως τοϋ νόμους καί τοΰτο αποφασίζουσίς

παρεπεμπεν εις τό δικαστηριον τών νομοθετών την κατά τοΰ νόμου-δί

κην, όρίζουσα ;τόν χρόνον τη^ περκιώσεως τής δίκης, τούς συνηγόρους 
τοϋ.δημου υπέρ: τοΰ νόμου, τον Αριθμόν καί την μισθοδοσίαν τών δικα
στών άναλόγως τοϋ Αριθμοΰ καί της σπουδαιότητος τών προσβαλλομένω’ν 
νόμων, καί επί τέλους καθόσον Αποφχινομένης τής'Ηλιαίας υπέρ τής κα- 
ταργησεως. τοΰ ύπάρχοντος νόμου η έπιψηφισις τοΰ νέου -/)τον έργον Απο
κλειστικόν της Βουλές καί τοΰ δήμου. Καί μετά την έπιψηφισιν τούτου 
πας πολίτης. είχε το δικαίωμα νά καταδιώξη τον προτείναντα διά γρα
φές παρανόμων, καί εντός τοΰ ένιαυτοΰ Αφ’ ης έφηρμόσθη δ νέος νόμος δ 

προτείνας ύπέκειτο εις ποινήν· ώστε ή δίκη έγίνετο χατ' αντου' μετά δέ 

την παρέλευσιν τοΰ.έτους η δίκη έγίνετο πγός αντον, ή'τοι επί-καταρ
γήσει, τοΰ νόμου άνευ τής συνεπείας ποινής κατά τοΰ γράψαντος (Δημ: 
π. Αεπτίνην ύπόθ. β'.) ’Επί τής γραφής ταύτης η δίκη έγίνετο κατά 
τούς αύτούς τύπους, ώς καί ενώπιον τών νομοθετών' διότι νομοθέται 
καί 'Ηλιασταί ησαν οί αύτοι, επί πάσης γραφής καί δημοσίας δίκης, τα
κτικοί δικασταί ουδέποτε νομογράφοι, Αν καί οί έςακισχίλιοι Ηλιασταί έξ 
δν συνεκροτεϊτο καί τό δικαστηριον τών νομοθετών, ·ησαν συνάμα μέλη 
της Εκκλησίας τοΰ δήμου· καθώς τά νϋν εις τάς συνταγματικάς καί δη- 
μοκρατικάς πολιτείας τό αυτό πρόσωπον δύνατΑι νά $ναι δικαστής' καί 

βουλευτής. - - .
. ’Ιδίας.μελέτης Αξιόν εινε το θέμα τής άρμοδιότητος τής 'Ηλιαίας έπί 

της δοκιμασίας καί τής έξελέγξεως τών ’Αρχών, ώς έ'νδειξις τοΰ χαρά- 
τ.ηρος τ-ης ’Αθηναϊκής πολιτείας κατ’ άντιπαράθεσιν πρός τά νεώτερα 
καθαρά η μικτά δημοκρατικά πολιτεύματα. ΠΑς εις Αρχήν τινα αίρεθεις 
ο) λαχών, προτού όμόση καί Αναλάβη την ύπηρεσίαν τής πολιτείας, ώ4· 
φειλε ν’ απόδειξη ότι είχε τά παρά τοΰ νόμου άπαιτούμενα προσόντα’, 
καί ίτον άξιος ώς έκ τών προηγουμένων τής ήθικής καί πολιτικής αύτΟΰ 
διαγωγή; ΐνα υπηρέτηση εις ην εκαλείτο θέσιν, καί κατά την έ’ξοδον εκ 

τής υπηρεσίας νά δώση εύθύνας τής πολιτικές καί οικονομικές αύτοϋ 
διαχειρίσεως. Εΐ'ς τε την δοκιμασίαν καί εις τάς εύθύνας τών Αρχών εϊχον 
μ,έρος οί δικασταί τής 'Ηλιαίας, δικαστικά καθήκοντα ένασκοΰντες κατά 
τε τούς τύπους τής διαδικασίας, καί την τιμωρίαν παντός παρανόμως 
δεξαμένου ή διαχειοισαμένου την δημοσίαν υπηρεσίαν. Άτυχώς ένεκεν έλ- 
λείψεως τών πηγών πολλά είσι τ’ αμφισβητούμενα επί τοΰ θέματος τούτου* 
περιορίζομαι δ’ εξ ετέρου έζ. τοΰ Αντικειμένου τής μελέτης εις τά ουσιω

δέστερα.
Μετά είδικάς έπί τοΰ προκειμένου μελέτας δ Thalheim -συμπεραίνει ότι 

αί μέν κληρωταί Αρχαί έδοκιμάζοντο ένώπιον τών 'Ηλιαστών, αί δέ χει- 
ροτονηταί ένώπιον. τής Βουλής, μετά τοΰ δικαιώματος τής έφέσεως ένώ- 
πιον. τών Ήλιαστών. 'Ο δέ Schaefer φρονεί ότι οί’Άρχοντες έδοκιμάζοντο 
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ενώπιον' της τε. Βουλής καί τοΰ δικαστηρίου, αί :δέ λο.ιπα'ι άρχάί μδνσν 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου. Ό Frankel-προκατε.ιλημμ.ένος· έκ τής προθεσέως: 
■τοϋ ν’ απόδειξή την Ηλιαίαν πολιτικόν, μάλλον ή δικαστικόν σώμα, δογ
ματίζει ότι παντός είς δημοσίαν υπηρεσίαν χειροτανηθέντος ή λαχόντος 
ό διορισμός έπρεπε νά έπικυρωθή κατόπιν δοκιμασίας είς πρώτον βαθμόν 
παρά της Βουλές, και είς δεύτερόν π.κρζ της 'Ηλιαίας, κατ’-έ'φεσιν. εί'τε 
τοϋ έκλεχθέντος εί'τε παντός άλλου πολίτου κεκτημένου το δικαίωμα τοϋ 
παρίστασθαι έπί δικαστηρίου. Ό ισχυρισμός ούτοςτόν οποίον άποκρούουσι 
καί δ Gilbert (Handbuch σελ. 208 σημ. 3 και ;209, σημ. 3.) καί δ Lipsius 
(Meier ati Pr. 2 36. έπ.) εινε εικασία τοΰ Frankel ουδαμώς . δικαιολογού
μενη έκ τών πληροφοριών τών αττικών ρητόρων, οΐτινες έπί τοϋ προκει- 
μενού εινε η κυρία καί άμεσος .πηγή της γνωσεως τών νεωτέρων. 'Υπό 
τών αρχαίων πληροφορούμεθα ότι τών εννέα ’Αρχόντων καί τών Βουλευ* 
τών η δοκιμασία έγίνετο ενώπιον τής Βουλής; ’Έχομεν διασωθέντας τρεις 
λόγους τοΰ Αυσίου άπαγγελθέντας ενώπιον της. Βουλής. Ή Μαντιθέφ δα- 
κιμαζομένφ απολογία, καί δ κατά Φίλωνος, άφορώσιν είς δοκιμασίαν Βου- 
λευτοϋ, δ δέ περί τής Εύάνδρσυ δοκιμασίας, είς δοκιμασίαν ’Άρχοντος. 
’Αλλά περί της δοκιμασίας τών Αρχόντων άναγινώσκομεν :έν τω π.-λεπτί 
(Δημ. 484,90) <ιού γάρ*ώετο . διΐν δ Σόλων δ .τούτον τόν τρόπον προσ- 
τάξας νομοθετεΐν, τούς μέν θεσμοθέτας τούς έπί τους νόμους κληρουμέ- 
νουςδΐς δοχιμασθέντας άρχειν, έν τε τή Βουλή και παρ’ ύμ.ΐν έν τφ δι- 
καστηρίφ» κτλ. Έκ τοότου συνδυαζομένου μετά τοΰ π. Εύβουλ. (1 319, 
67) «ώσπερ γάρ τούς θεσμοθέτας ανακρίνετε έγώ τδν αυτόν τρόπον έμκυ- 
τδν ύμ.ΐν άνακρινώ» καί προς, το τοΰ Αυσίου περί τνίς Εύάνδραυ δοκιμα
σίας (175,6) Άν δέ έπί τοιόνδε λόγον τράπωνται ώς δ χρόνος αύκ έγχω- 
ρεΐ άλλον άποκληρώσαι, άλλά άνάγκη έάν αυτόν άποδοκιμάσητε, άθυτα 
τά πάτρια Ιερά· γίγνεσθαι, τάδ’ ένθυμήθητε δτι πάλαι δ χρόνος ήδη ποίρβ- 
λήλυθεν’ ή γάρ αύριον ημέρα μόνη λοιπή τοΰ ένιαυτοΰ έστίν έν δέ ταόττι 
-τφ Δι’ϊ τφ σωτήρι θυσία γίγνεται, δικαστήριο·? δέ παρά τούς νόμους άδύ’- 
νατον πληρωθηναι» βεβκιοϋται ότι οι Άρχοντες ύπεβάλοντο είς διττήν 
δοκιμασίαν ενώπιον τής Βουλής καί τοΰ .δικαστηρίου τών Ήλιαστών, η 
δέ διττή δοκιμασία ήτο διατεταγμένη διά μόνους τούς έννέα Άρχοντας 

•καί τούς Παρέδρους τών τριών πρώτων, τοΰ ’Άρχοντος, δηλονότι, τοΰ Βα- 
σιλέως καί τοΰ Πολεμάρχου, περί ών δ Πολυδ. Ε, 92 «δοκιμασθήναι δ’ 
αυτούς έχρήν έν τοΐς πεντακοσίοις, εί'τ’ εν δικαστηριω.» Ή δοκιμασία τών 
λαχόντων καί τών έπιλαχόντων Βουλευτών έγίνετο ενώπιον της προκκ·- 
τόχου Βουλής, ·, ένώπιον τής δποίας είχε δικαίωμα τοϋ . παρί,στασθαι πάς 
■πολίτης επίτιμος ίνα κατηγορήσνι τοΰ δοκιμαζόμενου. Έν τ$ κ. Μειδ. 
Δημ. 550,110 άναγινώσκεται «βουλεύειν μου λαχόντος δοκιμαζομένου 
κατηγόοει» (ο Μειδιάς). Ό τρόπος της δοκιμασίαςπεριγράφεται παρά τών

τι
■εί

ρητόρων έν "ϊοΐς προσημειωθεϊσι λόγοις, καίεν τφ τοΰΆεινάρ.χου κ. Άριστόγΐ 
17· άλλά δέν ορίζεται, καί παρά τοΐς νεωτ-έροις. άμφισβήτεΐται, όποΐά 
ήσα.ν τά άντικείμενα τής άνακρίσεως δι’έκάστην άρχήν, διότι ένφ κατά 
ρητήν μαρτυρίαν: τών άρχαίων επί της δοκιμασίας τών ’Αρχόντων άνε- 
κρίνετ.ο δ-δημόσιος καί .δ ιδιωτικός βίος,· δ "Ερμαν άνευ λόγου περιορίζει 
τήν άνάκρισιν τών Βουλευτών είς την βεβαίωσιν τών πολιτικών δικαιωμά
των, δ δέ Μέϊερ. επεκτείνει την δοκιμασίαν είς την βεβαίωσιν και τής ικα
νό τητος πρός έκπλήρωσιν τών .καθηκόντων της άρχής. 'Ο Ξενοφών την 
λεπτομερή άνάκρισιν τοΰ ιδιωτικού βίου άναφέρει έπί μόνης τις τών ’Αρ
χόντων.δοκιμασίας (Άπομν. Β II § 1 3) «έάν δέ τις γονέας μ.ή θεραπευτή 
τ.ουτφ δίκην τε έπιτίθησι καί άποδοκιμάζουσα ούκ έκ άρχειν τοΰτον, ώς 
ούτε άν- τά ίερκ εύσεβώς θυόμενα υπέρ τής πόλεως τοότου θόοντος . . · Καί 
νή Δία έάν τις τών γονέων τελευτησάντων τούς τάφους μη κοσμή, καί 
τοϋτο έξετάζει ή πόλις έν ταΐς τών ’Αρχόντων δοκιμασίαις.» Σοφιστι·1 
κώς δέ φαίνεται δ Δείναρχος την τών ’Αρχόντων άνάκρισιν άναφέρων 
εις πάσας τάς άρχάς έν τφ κ. ’Αριστογ.' ς·.'. 5,. «Άριστογείτονα τοίνυν η 
ΒονΛ'η άποπέφκγκε" πρός δέ τουτοις άνακρίνοντες τούς τών κοινών 
μέλλοντας διοικεΐν, τίς έσται τόν ίδιον : τρόπον*- εΐ γονέας εύποιεΐ, 
■τάς στρατείας ύπέρ της πόλεως έστράτευσεν, εί ιερά πατρώά έστιν, εί 
τά τέλη τελεί, ν Βεβαίως έάν κατά την ενώπιον της Βουλής διαδικασίαν 
άπεδί.δοντο. είς τόν δοκιμαζόμενου πράζεις παρέχουσαι αφορμήν είς δημο
σίαν κατ’ αύτοΰ δίκην ήδυνατο ή Βουλή, ώς καί δ ιδιώτης κατήγορος, νά 
καταδιώξωσιν αυτόν ένώπιον τής Ηλιαίας’ τοϋτο ,είχον το δικαίωμα νά 
ποάξωσι και δταν μετά τήν δοκιμασίαν ώμνυε, καί άνελάμβκνε τήν υπη
ρεσίαν δ δοκιμκσθείς. Έκ τών λόγων, τοϋ Αυσίου έν τώ κατά Εύάνδρου 12 
,εώστε ύμΐν (τοΐς βουλευταΐς) καθήκον περί ταύτης -τής άρχής (τοΰ βα·- 
σιλέως) άκριβεστέραν τήν δοκιμασίαν ή περί z&r α.Ι.Ιω? άρχω? ποίεΐσθαι» 
φαίνεται δτι τής Βουλής ή άρμοδιότης δέν περιωρίζετο είς τήν δοκιμα
σίαν μόνον τών ’Αρχόντων καί τών Βουλευτών' άλλά τοΰ άμφισβητουμέ- 
νου τούτου ζητήματος ή έξακρίβώσις είς άλλοτε. ’

Τών-’Αρεοπαγιτών ή δοκιμασία έγίνετο ένώπιον αυτής τοΰ Άρείόυ 
Πάγου τής Βουλής’ τούτέστιν οΐ κατ’ έ'τος έξυπηρεταΰντες ώς Άρχοντες 
μετά τήν λογοδοσίαν αύτών, προτοΰ είσέλθωσιν εις τήν Βουλήν τΟΰ Ά—■ 
ρείου Πάγου ώφειλον νά δοκιμασθώσι, καί ή άνάκρισις αύστηροτέρα Τής έπί 
πάσης άλλης· άρχής (Ίσοκρ. Άρεοπ. Κ.) περιε λκμβανεν δλον τον βίοντοϋ 
δοκιμαζομένου’ ώς δέ δ Αθηναίος αναγράφει (13, σ. 66). «Ύπερίδης έν 

, τώ κατά ΙΙατροκλέους τούς. Άρεοπαγίτας φησίν άριστήσαντά τινα έν κά- 
πηλείφ κωλϋσαί άνιέναι. είς ’Άρειον Πάγον».· Ό δέ Δημοσθένης βέβαιοί 
ητί πολλοί των Αρχόντων·’ άπεδοκιμάζοντο άγογ-γύστω; υποβαλλόμενοι 

■ ®ίς τήν · άποψήφισιν τών ·Άρεοπαγ.ιτών.. :· ■.■'■■■'
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Περί τών λοιπών πολιτικών, στρατιωτικών, καί οικονομικών άρχών έν 
γένει άναφέρεται ότι έδοκιμάζοντο παρά τών δικαστηρίων. Ό Αισχίνης 
έν τφ κ. Κτησ. 14 επικαλείται τδν νόμον «έν & διαρρήδην γέγραπται 
τάς χειροτονήτους άρχάς (άπάσας ένί περιλαβών όνόματι, και προσεΐπεν 
άρχάς άπάσας είναι άς δ δήμος χειροτονεί) και τους έπιστάτας τών δη
μοσίων έ'ργων, καί πάντας όσοι διαχειρίζουσί τι τών της πόλεως πλέον ή 
τριάκονθ’ ημέρας, και δσοι λαμβάνουσιν ηγεμονίας δικαστηρίων . · . . τί 
τούτους κελεύει ποιεϊν ; ού διακονεΐν, άλλ’ άρχειν δοκιμασθέντας έν τφ 
δικαστηρίφ, επειδή και αί κληρωταί άρχαί ούκ άδοκίμαστοι, αλλά δοκι- 
μασθεΐσαι άρχουσι». ’Εκ δέ τών αιρετών αρχών ήσαν οί στρατηγοί καί οί’ 
Ταξίαρχοι, περί δν ρητώς έν τφ π. Βοίωτον (Δημ.1018, 34) αναγινώσκεται 

χειροτονησάντων ύμών εμέ Ταξίαρχον ήκεν ούτος επί τδ δικαστηρίου
κ. Άγορ. 10 «Εί'λεσθε εκείνον

«· 
δοκιμασθησόμενος» καί δ Αυσίας έν τφ 
πρεσβευτήν αύτοκράτορα, §ν τφ προτέρφ έ'τει στρατηγόν χειροτονηθέντα 
άπεδοκιμάσατε». Ό δέ Δείναρχοσ έν τφ κ. Άριστογ.· «ότε έμποόίου επι
μελητής λαχών άπεδοκιμάσθη ύϊεδ τών τότε δικαζόντων άρχειν την αυ
τήν αρχήν». >

Έν τί) Έκκλησί^' τοϋ δήμου έγίνετο διάκρισις τών ρητόρωρ άπο τών 
ιδιωτών. (Αίσχ. κ. Τιμ. 195). Δέν ύπήρχον διά τούς ρήτορας ώοισμένα έκ 
τοϋ νόμου προσόντα, καί πας επίτιμος πολίτης ύπέρ τά 30 έ'τη γεγονώς,· 
ήδύνατο έν τγ5 Έκκλησίφ ν’ άγορεύγ. Άλλ’ έάν λόγφ κακοηθείας, αισχρό- 
τητος βίου, ή διαγωγής άντιπατριωτικής, ήτον Ανάξιος πίστεως συμβου- 
λεύων τφ δήμφ, είχεν έκαστος τών τής ’Εκκλησίας τδ δικαίωμα ν’άπαγ- 
γείλν) κατηγορίαν έπί κακοηθείφ ή άξιοποίνω πράξει κατά τοϋ ρήτορος, 
νά αίτήσ·/) όπως άπαγορευθή δ λόγος, καί ένεργηθή άνάκρισις κατ’ αύτοϋ. 
Τοϋτο έλέγετο «έπαγγέλλειν δοκιμασίαν» έφ’ής διεξήγετο τακτική δίκη 
ένώπιον τής Ηλιαίας έκ πεντακοσίων, καί έάν δ κατηγορούμενος έκηρύσ- 
σετο έ'νοχος κατεδικάζετο εις ατιμίαν. Ούτως δ Αισχίνης έν τφ π. Τιμ. 
32 λέγει: «Τούτους μέν έξαίρει άπδ τοϋ βήματος... έάν δέ τις παρά ταϋΐα 
μ.ή μόνον λέγει. .. δοκιμασίαν μέν φησίν (δ νόμος) έπανγειλάτω ’Αθηναίων 
δ βουλόμενος, οΐς έ'ξεστι, ύμας δ’ήδη κελεύει περί τούτων έν τφ δικά- 
στηρίφ διαγιγνώσκειν».

Έν τή «Αθηναίων πολιτείφ» (3εν. Γ'. 4) γίνεται λόγος περί δοκιμα
σίας ορφανών «πρδς δέ τούτοις άρχάς δοκιμάσαι καί διαδικάσαι καί ορ
φανούς δοκιμάσαι» ύπαγομένης είς τήν αρμοδιότητα τών δικαστών. Ή 
δοκιμασία αυτή δέν άπέβλεπεν είς τήν γνησιότητα, ή'τις έβεβαιοΰτο διά 
τής προσαγωγής τοϋ παιδός ένώπιον τών φρατόρων, καί τής έγγραφής 
είς τδ φρατορικδν γραμματεΐον* ούδέ είς τήν ιθαγένειαν, βεβαιουμένην διά 
τής έγγραφής τοΰ πολίτου είς τδ ληξιαρχικόν γραμματεΐον. Μετ’αύτήν 
οί Ανήλικες έ'φηβοι γενόμενοι, έγίνοντο κύριοι τής διαχειρίσεως τής πε- 

ρωυσ,ίας αυτών. Άρποκρ. «ληξιαρχικόν γραμματεΐον, είς θ ένεγράφοντο οί 
τελεσθέντες τών παίδων, οίς έξήν ήδη τά πατρώα οίκονομεϊν, παρ’ δ καί 
τού'νομα γέγονε διά τδ τών λήξεων άρχειν- λήξεις δ’είσίν οί τε κλήροι 
καί αί ούσίαι. «’Αλλά προτού παραλάβωσι τήν περιουσίαν αύτών ύπέβά- 
λοντο είς κνάκρισιν οί έφ’ηλικίας ορφανοί εί δύνανται τά πατρώα παρά 
τών έπιτρόπων άπολαμβκνειν». Ή δοκ ιμασίκ αύτη τών ορφανών μνημο
νεύεται πολλάκις είς τούς|αρχαίους ρήτορας λ. χ. Αυσ. κ. Διογειτ. 9,—> 
Άπόσπ. 43.—’ίσαίου Άριστ. Ε, 4. Kipp. Γ 4, κτλ. Είς ταύτην δέ τινες 
τών νεωτέρων ερμηνευτών άναφέρουσι τδν αστεϊσμόν τοϋ κωμικοϋ έν Σφή- 
καις 578 «παίδων τοίνυν δοκιμαζομένων αιδοία πάρεστι θεάσθαι». Άν- 
τίκειται δέ πρδς ταύτην ή γνώμη τών αρχαίων σχολιαστών «’Αριστοτέλης' 
φησίν, οτι ψήφφ οί έγγραφόμενοι δοκιμάζονται οι νεώτεροι εί μή έτών is'. 
ειεν* ί'σως δ’ Αν περί τών κρινομένων παίδων είς τούς γυμνικούς Αγώνας 
λέγει- ούχ ώς έν δικαστηρίφ κρινομένων, άλλ’ύπδ τών πρεσβυτέρων. 
’Άλλως- τών γάρ παίδων τήν ηλικίαν δοκιμάζοντες τά αιδοία έσκόπουν, 
διά τδ δεΐσθαι αύτών είς τδ χρησιμεύειν έν ταΐς λειτουργίαις». Όπωςδή- 
ποτε τά περί τούτου, ή δοκιμασία παρά τοϋ κωμικοϋ αποδίδεται είς τούς 
ήλιαστάς. , . , -

Περί τής δοκιμασίας τών δημοποιήτων εύρίσκομεν έν τφ κ. Νεαιρ. 
Δημ. 1375 καί 1381 δύο κατά τδ φαινόμενου άντιθέτους πληροφορίας. 
Κατά πρώτον δ ρήτωρ λέγει: «Πρώτον νόμος έστί τφ δήμφ κείμενος μή 
έξεΐναι ποιήσασθαι Άθηναΐον ον Αν μή δι’ ανδραγαθίαν είς τδν δήμον τών 
’Αθηναίων άξιου ή γενέσθαι πολίτην, έ'πειτ’ έπειδάν πεισθή -δ δήμος καί 
δώ τήν δωρεάν, ούκ έΧ κυρίαν γενέσθαι τήν ποίησιν, έάν μή τή ψήφφ 
5,ίς τήν έπιοϋσαν έκκλησίαν ύπερεξακισχίλιοι ’Αθηναίων ψηφίσωνται 
κρύβδην ψηφιζόμενοι, τούς δέ πρυτάνεις κελεύει τιθέναι τούς καδίσκους ό 
νόμος.. . έπειτα, μετά ταΰτα παρανόμων γραφήν έποίησε κατ’ αύτοϋ τφ 
βουλομένφ ’Αθηναίων, καί έ'στιν εΐσελθόντα είς τδ δικαστήριον ώς ούκ 
άξιόςέστι τής δωρεάς, άλλά παρά τούς νόμους ’Αθηναίος γέγονε». ’Ακο
λούθως έπικαλούμενος τά άναγνωσθέντα ψηφίσματα περί τής' ποιήσεως 
τών Πλαταιέων, έπιφέρει τάδε: «'ΟρΧτε ώς καλώς καί δικαίως έ’γραψευ δ 
ρήτωρ ύπέρ τοϋ δήμου τών ’Αθηναίων, καί ήξίωσε τούς Πλαταιέας λαμ- 
βάνοντας.τήν δωρεάν πρώτον μέν δοκιμασθήναι έν τφ δικαστηρίφ κατ’ 
άνδρα έκαστον, εί'έστι Πλαταιεύς, καί εί τών φίλων τών τής πόλεως κτλ.» 
Έν τφ πρώτφ τεμαχίφ λόγος ούδείς περί δοκιμασίας, άλλ περί δύο ψη
φισμάτων τής ’Εκκλησίας ύπερεξακισχιλίων ψηφιζόντων τδ δεύτερον. Έν 
τφ περί τών Πλαταιέων μετά τδ γενικδν ψήφισμα, έ'πεται δοκιμασία ενός 
έκάστου έν τφ δικαστηρίφ. Έπί τούτοις άνευρέθ,ησαν. μεταγενέστερα ψη
φίσματα περί πολιτογραφήσεως ξέ'νων έπί λίθων, έγγεγλυμμένα, έν οϊς 
Αναγινώσκεται «δεδόσθαι δέ αύτφ καί πολιτείαν δοκιμασθέντι έν τφ δι- 
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καστηρίω καΐά τον νόμον, τούς δέ θεσμοθέτα'ς όταν πρώτον πληρώσι δι- 
κκσ-ήριον εις ένα καί πεντακοσίους δικαστά; εΐσζγκγεϊν αύτώ την δο
κιμασίαν κατά τον νόμον» ·ή «είναι δέ αύτόν'ΆθηναΤον . . . τούς δέ πρυτ 
τάνεις, οί άν πρώτον λάχωσι πρυτανεύειν δοΰναι περί αύτοΰ την ψήφον 
εις την πρώτην εκκλησίαν, τού; δέ θεσμοθέτας είσαγαγεΐν αύτώ την δο
κιμασίαν τής δωρεά; εις τό δικαστηριον, δτκν πρώτον οιον τ’ή». Πάντα 
ταΰτα συνδυάζων εις έν σύστημα νόμων δ Frankel συνάγει ότι πρός ποίη- 
σιν τοϋ ξένου έχρείάξοντο δύο ψηφίσματα τή; ’Εκκλησίες, έξ ών τό δεύ
τερον δι’ύπερεξακισχιλίων ψήφων, πρός δέ τούτοις η έπιζυρωσίς' αυτών 
δι’άποφάσεω; τοϋ δικαστηρίου έκ πεντακοσίων ήλιαστών, Άλλά δι’ έλί- 
γης προσοχή; διακρίνεται ή παρ’αύτοϋ γενομένη σύγχυσις νόμων καί ψη
φισμάτων διαφόρων εποχών. Ό ρήτωρ έν τω κ. Νεαίρα; επικαλείται τό* 
προ τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου νόμον, καθ’ ον μετά τό ψήφισμα περί 
τής ποιήσεως τοϋ ξένου άπ-ρτεΐτο ή έπιψηφισις εις την προσεχή εκκλησίαν 
δι’ έξακισχιλίων ψήφων. Ούδείς λόγος περί έπιζυρώσεως τοϋ δικαστηρίου’· 
άλλ’ έμενεν εις πάντα πολίτην τό δικαίωμα τή; γραφής παρανόμων,ή'τις 
έδ,ικάζετο ώς πάσα άλλη δημοσία άγωγή ύπό τής Ηλιαίας. Έν τφ λόγ<μ 
τοϋ ρήτσρος σαφώς έν τώ νόμφ έκείνφ διαζρίνονται τά έργα τής ’Εκ
κλησίας άπό τοϋ δικαστηρίου τής Ηλιαίας, τάς οποίας ό γερμανός έο- 
μηνευτής προύτίθετο ν’ άποδείξγ ώ; έν σώμα πολιτικόν άποτελούσας. 
Κατά τήν καταστροφήν τών Πλαταιών, ,τώ πέμπτω ετει, καί μετά, 
τάς δείνάς συμφοράς τοϋ λοιμοΰ, καί τοϋ πολέμου (4 27 π. X.) καθίσ
τατο πιθανώς ανέφικτος ή ύπό έξακισχιλίων πολιτών έπιψηφισις τής πο- 
λιτογραφήσεως τών Πλαταιέων, όσον άφ’ έτέρου ήτο κατεπείγουσα πρά- 
ξις περιθάλψεως τών προσφυγών. Έίτο δέ καί διά τόν έτερον λόγον ανέ
φικτος ή εφαρμογή ταΰ παλαιοϋ νόμου, δτι διά τούτου έκανονίζετο ή 
ποίησις ενός πολίτου καί ή έπιψηφισις δι’έν μόνον άτομον- έπί τοΰ προ
κειμένου δέ ήτον άδύνατον εις τάς εκτάκτους έκείνας περιστάσεις τής 
πολιτείας νά έκδοθώσι δι’ έξακισχιλίων ψήφων τόσα ψηφίσματα όσοι ήσαν 
οι Πλαταιεΐς. Τό ψήφισμα λοιπόν τοϋ Ίπποκράτους, τό όποιον μνημονεύε
ται έν τώ κ. Νεκίρας,και τά περί έκτελέσεως αύτοϋ ψηφίσματα, τά όποια 
δ ρήτωρ υπαινίσσεται, μή καταχωρηθέντα έν τφ σωζομένφ λόγω περί δη-· 
μοποιήσεως τών Πλαταιέων, άποτελοΰσιν έξαίρεσιν τοΰ μέχρι τότε ίσχύ- 
οντος νόμο,υ. Ή ’Εκκλησία ώς νομοθετική αρχή δεν ήδύνατο κατά τάς προ- 
κειμένας περιστάσεις νά έξέλθη νομιμώτερον τών παρουσιαζομένών δυσχε- 
ρειών, είμή ψηφίζουσα έν γένει τήν δημοποίησιν τών Πλαταιέων, καί άνα- 
θέτουσα εις τό δικαστηριον τών Ήλιαστών τήν εφαρμογήν διά τής δοκι
μασίας ένός έκάστου τών δημοποιήτων. Ή έξακολούθησις τών αύτών πε
ριστάσεων καθ’ όλον τόν πόλεμον, καί μετ’ αύτόν έπί τινα έ'τη, συνετέτ 
λεσαν ι'σως όπως καθιερωθώ ή διαδικασία τοϋ ψηφίσματος περί τών Πλα- 

ταιέων ώς κανών τοϋ λοιπού, καί τούτου ένεκα έν ταϊς έπιγραφαΐς ψηφι
σμάτων μεταγενεστέρων τοϋ δ'. αίώνος άπαντώμεν τήν δημοσίαν δήμο- 
ποίησιν. τελουμένην διά ψηφίσματος τής ’Εκκλησίας, καί δοκιμασίας τοϋ 
δημοποιήτου ένώπιον τής Ηλιαίας έκ 501. Έν πάσφ περιπτώσει διατη
ρείται τό δικαίωμα τή; προσβολής τοΰ ψηφίσματος καί τοΰ γράψαντος αυ
τό διά γραφής παρανόμων,, άποτελούσης τό άντικείμενον ιδίας δίκης ένώ
πιον τών Ήλιαστών, οϊτινες καί κατ’αύτήν, ώς κατά τήν δοκιμασίαν τοϋ 
δημοποιήτου, έκτελοΰσι καθήκοντα καθαρώς δικαστικής άρχής.

Ό Γρότιος, τοΰ δποίου ή γνώμη αποτελεί τήν άφετηρίαν καί τήν βά- 
σιν τής θεωρίας τοϋ Frankel, φρονεί ότι δ Σόλων περιέβαλε τήν ’Εκκλη
σίαν τοϋ δήμου, ή'τις ήτον αύτή ή Ηλιαία, μέ μόνην τήν έξουσίαν τής έ^* 
ξελέγξεως τή; διαχειρίσεως τών άρχών κατά τήν έ'ξοδον έζ τής δημο
σίας ύπηρεσίας* τό εύθύτειν ήτον ή κυρία λειτουργία τής Ηλιαίας ή'τις 
μετέπειτκ προσεκτήσατο καί τό όικάζειτ, Άλλ’ εις δλας τάς σωζομένάς 
πηγάς τοΰ άττικοϋ δικαίου εύρίσκομεν πάντοτε τήν Ηλιαίαν περιβεβλη- 
μένην κατά τάς εύθύνας τόν χαρακτήρα δικαστικής άρχής, άνεξαρτήτου 
τής νομοθετικής καί τής διοικητικής. Μενουσι πολλά τ’άμφίβολα καί άμ.- 
φισβητούμενα μεταξύ τών νεωτέρων περί τοϋ μέρους δπερ έκαστη τών 
Διοικητικών άρχών έλάμβανε κατά τήν έξέλεγξιν τής διαχειρίσεως τών 
κοινών’τοΰτο όμως βέβαιον προκύπτει ότι μόνον ανεύθυνοι ήσαν δ δήμος, 
ή ’Εκκλησία τ. ε., καί τά δικαστήρια τών ήλιαστών.Έπειδή δέ πάσα άλ
λη αρχή Άρχοντες, Βουλευταί, Άρεοπαγΐται (πλήν τών δικαστικών αυ
τών καθηκόντων) Στρατηγοί, Πρέσβεις, Ιερείς κ.λ ύπεχρεοϋντο εις εύθύ
νας, όί έλεγκταί άπετέλουν ιδίαν κλάσιν αρχής άνεξαρτήτου τής. Κυβερ- 
νήσεως. Ώ; τοιοΰτοι μνημονεύονται οί Λογισταί, οί Εύ'θυνοι μετά τών 
Παρέδρων αύτών, οί Συνήγοροι. Εις τού; Αογιστάς ώφειλεν δ ύπόλογος, εις. 
ρητόν χρόνον από τής λήξεως τής δημοσίας ύπηρεσίας, νά παραδώση τούς 
λογαριασμούς αύτοϋ’ καί άν κατ’ αυτήν ούδεμ.ίαν διαχείρησιν χρημάτων 
έλαβε νά δηλώση τοΰτο . Οί Εύ'θυνοι μετά τών Παρέδρων αύτών καί οί 
Συνήγοροι έπεξειργάξοντο τούς λογαριασμούς καί άνέκρινον τόν υπόλογον. 
Οί Λογισταί μετά τήν έξέλεγξιν είσήγον τόν ύπεύθυνον ένώπιον δι
καστηρίου Ήλιαστών έξ ένός καί πεντακοσίων ύπό τών Λογιστών προε- 
δρευομένου, όπως έάν μέν έφαίνετο παραβάς τά καθήκοντα τής ύπηρεσίας 
τιμωρηθή, έάν δέ πιστώς διαχειρίσας τά κοινά έπικυρωθώσιν οί λογαρια
σμοί αύτοϋ. Κατά τε τήν ένώπιον τών Εύθύνων προανάκρισιν,ζαί τήν ένώ
πιον τοΰ δικαστηρίου διαδικασίαν, πάς πολίτης είχε τό δικαίωμα νά πα- 
ραστνί ώς κατήγορο; τοΰ ύπολόγου, ώς καί οί κατά τήν προαν.άκρισιν λα- 
βόντες μέρος Σ^ήγοροι (τής πόλεως ή τοΰ δήμου). Εις τάς νέας πολι
τείας τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριου (Cour des Comptes) έχει τόν χαρακτήρα 
δικαστηρίου’ άλλ’ εις τό ,αύτό σώμα συνενοϋνται τά έργα τής έξελέγξεως 
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καί τής άποφάσεως, ή'τοι προανακρίσεων, εισαγωγής, καί δίκης. Ποο^ά: 
τοϊς αρχαίοι; κατά την συνήθη διαδικασίαν ή ποοανάκρισις ήτον είς χέΐ- 
ρα; τών ’Αρχόντων, παρά τών ίδιων ένεργουμένη, ή ύπδ την διεύθυνσιν 
αύτών παρά τών έπί τούτω παραγγελλομευων δημοσίων διαιτητών^ και 
είς τού; ’Άρχοντας άπέκειτο ή εισαγωγή της δίκης. Ή ζαταδίωξις άνή- 
κεν εΐ'τε είς τδν δήμον δια τών ύπ’ αύτοϋ διοριζόμενων δημοσίων κατη
γόρων εί'τε εις τδν παθόντα, η τδν βουλόμενον ιδιώτην κατήγορον, πρδς 
τδ συμφέρον της πολιτείας ένεργοΰντα' καί είς τούς Ήλιαστά; άνευ τί
νος προκαταλήψεως άπελείπετο η άπόφασις. Έπι τών Ευθυνών φαίνονται 
οί Λογισταί, αντί τών ’Αρχόντων,επιτηοηται τής προανακρίσεως και εισα
γωγείς, οί Εύθυνοι μετά τών πζοέδρων αύτών τά όργανα της προανακρί
σεων, οί Συνήγοροι δημόσιοι κατήγοροι παριστάμενοι κατά τε την προα- 
νάκρισιν, και εις τδ δικαστηριον, οί δέ Ήλιασταί δικασταί έλεύθεροι πά
σης προκαταλήψεως, ώς παρ’ ήμΐν οί έ'νορκοι. Ούτως έν τή Άθηναίών πο- 
πολιτεί^ (Βεν. γ. 2) «δίζας καί γοαφάς καί εύθύνας έζδικάζειν» άνα- 
φέρονται τρία είδη διακεκριμένων δικών, κατά την σημερινήν σημασίαν 
τών λέξεων, πολιτικών, ποινικών, και λογιστικών, υπαγόμενων είς τήν 
Αρμοδιότητα τών Ήλιαστών,

Παρέσχεν Αφορμήν είς αμφισβητήσει; ή ερμηνεία τής λέξεως Εύ'θυνα 
έν τώ προπαρατεθέντι ψηφίσματι περί τών όρκων τών Χαλκιδέων «τάς 
εύθύιας Χαλζιδεΰσι κατά σφών αύτών είναι έν Χαλκίδι καθάπερ Άθήνη- 
νησιν ’Αθηναίοι;,·πλήν φυγής καί θανάτου καί ατιμίας. Περί δέ τούτων 
έ'φεσιν είναι Άθήνχζε είς τήν Ηλιαίαν τήν τών θεσμοθετών)’. Ό Fou- 
cart ήρμήνευσε τήν λέζιν είς τήν κυρίαν σηαασίζν,ή'τοι δίκη; έπί έξελέγ- 
ξει τής διαχειρίσεως τών αρχών. Τήν ερμηνείαν ταύτην άποκρούουσιν οί. 
Γερμανοί έξηγηταί (Frankel 4-7 Lipsius Att. P i. Meier 259 σημ. 154) 
έκλαμβάνοντες τήν λέξιν ευθννα εί; την γενιζωτέραν σημασίαν ποινής καί 
ποινικής δίκης. Είς τήν σημασίαν ταύτην βεβαίως άπαντα πολλάκις* άλλ’ 
Αρα έν τώ ψηφίσματι έ'χει τήν γενικήν ταύτην, ή τήν ειδικήν σημα
σίαν τοϋ τεχνικού όρου; Τοϋτο νομίζω πιθκνώτερον' διότι κατά ΐδ 
ψήφισμα τοϋ Θεογνήτου άφίετο είς τούς Χαλκιδεΐς Απεριόριστος ή επιβο
λή ποινής άλλης πλήν Ατιμίας, φυγή; καί θανάτου. ’Ητο μάταιόν νά 
έπαναληφθή ή αυτή διάταξις διά τής προτάσεως τοϋ Άρχεστράτου. 
Αύτη λοιπδν αφόρα ούχί είς τά; κοινά; πράξεις περί ών προεϊδε τδ ψή
φισμα είς δ άναφέρεται δ όρκος τών Ήλιαστών, Αλλά είς τάς εύθύνάς 
ιδίως. Κατά τδ ψήφισμα τοϋ Άρχεστράτου αί άρχαί τών Χαλκιδέων έ'δί- 
δον εύθύνας έν Χαλκίδι καθάπερ οί Αθηναίοι έν Άθήναις" οί δέ ύπεύθϋ- 
νοι καταδικαζόμενοι είς ατιμίαν, εξορίαν,ή θάνατόν είχον τδ δικαίωμα τής 
έφέσεως ένώπιον τής 'Ηλιαίας. Άλλ’ ό γάλλος εξηγητής πρδς δικαιολό
γησαν τής ερμηνείας αύτοϋ διακρίνει εύθύνας συνεπαγούσας χρηματικάς 

ποινά; άπο τών συνεπαγουσών ατιμίαν, φυγήν ή θάνατον, άνευρίσκων τοι- 
χύτην διάκρισιν έν τώ τεμ. τοΰ Πολυδ. Η 4 5 «Εύ'θυνα δέ κατά τών άρ- 
ξάντων.ή πρεσβευσάντων ή'ν μεν περί, χρημάτων πρδς τούς εύθύνους καί 
τούς λογιστάς .... ή'ν. δε περί άδικημάτων πρδς τούς δικαστάς». Ό κ. 
Foucart εννοεί ότι έάν ή εύ'θυνα συνεπήγετο καταδίκην είς χρηματικήν 
ποινήν ήσαν αρμόδιοι πρδς επιβολήν αυτής οί Εύθυνοι ή οί Λογισταί, είσή- 
γετο δέείς.τδ δικαστηρίου μόνον έαν συνεπήγετο ποινήν ατιμίας, φυγής 
•ή θανάτου. .Άλλ’ή γνώμη αύτη δέν . μοί-φαίνεται δρθή καθ’όσον έκ ' 
πλείστων μαρτυριών Αρχαίων βεβαιοΰται ότι πάντως ό υπεύθυνος, καί τοι 
μή κατηγορούμενος, είσήγετο παρά τών Λογιστών ένώπιον τοΰ δικαστηρίου 
όπως απαλλαγή τής εύθύνης. Τοϋτο ιδίως προκύπτει έκ τών λόγων τοϋ 
Δημ-οσθένους περί παραπ. § 2 11 ’ «προσελθών Αισχίνης ούτοσί τοϊ; Λογι- 
στα?;, έ'χων μάρτυρας πολλούς άπηγόρευσε μή καλεΐν έμέ είς τδ δικαστη
ρίου ώς δεδοκότα εύθύνας, καί ού'τε όντα ύπεύθυνον’» καί περί τοΰ Στεφ. 
§ 117» είτα παρών ότε μέ είσήγον οί λογισταί ού κατηγόρεις; «Lipsius 
Alt. Pr. ν. Meier 267 σημ. 187. Schoel de Syneg. 13. Gilbert Handb. 
σελ. 216.) Αύτδ δέ τοϋτο βεβαιοΰται διά τής παρά τδ γυμ,νάσιον τοΰ 
Πτολεμ.αίου τφ 1860 άνευρεθείσης επιγραφής' (Έφημ. Άρχ. φυλλ. 55 
άρ. 4097). Ό κοσμήτωρ τών έφηβων Εύ'δοξος στεφανοϋται χρυσίο στε- 
φάνφ διότι, «ποιησάμενος τήν εί; τάς θυσίας δαπάνην έκ τών ιδίων 
.... καταπεσόντος δέ τοϋ περιβόλου τοϋ Διογενείου προενοήθη [τής έπι- 
σκευής αύτοϋ, άναδεξάμενος] τήν περί αύτά δαπάνην έκ τών ιδίων, καί 
πεοί πάντων τών κατά τήν αρχήν έδωκε τάς εύθύνας έν τώ δικαστηρίφ 
κατά τδν νόμον». Ή έννοια τοϋ τεμαχίου τοΰ Πολυδ. ΓΙ' 45, είναι οτι 
β υπεύθυνος ώφειλε πάντως νά δώσγι τοϊ; Λογισταϊς λόγον τής διαχειρί- 
σεως αυτοΰ, καί νά είσκχθή είς τδ δικαστήριον* άλλ’ έάν έπρόκειτο περί 
αδικήματος άλλου εί'δους, διαπραχθέντος κατά παράβασιν τών καθη
κόντων τής υπηρεσίας, άσχετου πρδς οικονομικήν διαχείρισιν, ήκολουθεϊτο 
ή τακτική εισαγωγή δίκης ένώπιον τοΰ δικαστηρίου διά γραφή; εύθυ- 
νών, ή διά γραφή; ιδίας έπι τφ άδικήματι τφ άποδιδομένφ είς τδν δη
μόσιον υπηρέτην.

Ίδέως έπί τών εύθυνών οί οπαδοί τή; γνώμης τοΰ Γροτίου άπέδωκαν 
δικαστικήν αρμοδιότητα είς τήν Έκκλησίαν τοΰ δήμου, μετ’ αύτής συγ- 
χεοντες τήν Ηλιαίαν και είς άπόδειξιν προσεπικαλοΰνται τδ χωρίον τοΰ 
Άριστοτέλους Πολ. Β, 12, «Σόλων έ'οικε τήν άναγκαιοτάτην άποδιδόναι 
τώ δήμφ δύναμιν τφ τάς Άρχάς αίρεΐσθαι καί εΰάιίκεικ». Άλλ’έκ τούτου 
δέν αναιρείται ο χαρακτήρ τών εύθυνών ώς δικαστικής πραξεως, ούδέ 
μετατίθεται είς τήν Εκκλησίαν ή άρμοδιότης τής 'Ηλιαίας. Τδ μέν καθ 
όσον είς τάς ύπδ τοΰ δήμου εκλεγόμενα; διοικητικά; Άρχάς, Λογιστάς, 
Εύθύνους Συνηγόρους, άνήκεν ή έξέλεγξις τής διαχειρίσεως τών ύπολόγων 
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ή προανάκρισις, καί η εισαγωγή τών ευθυνών εις την Ηλιαίαν' -ΐδ δέ 
καθόσον 5 συγγραφεύς έν τώ αύτώ κεφαλαίφ αναφέρει είς τόν Σόλωνα 
οτι άπέδωκε τώ δήμφ τδ δικαίωμα τοϋ δικάζειν δια της-'Ηλιαίας. Καθώς 
διά τών έκ τοΰ δήμου κληρουμένων Ήλιαστών δ δήμος έλογίζετο ένα- 
σκών την δικαστικήν εξουσίαν, ουτω και διά της Ηλιαίας δ δήμος ένή- 
σκει την εξουσίαν τοΰ εύθύνειν τάς άρχάς. ’Αλλά τδ δικαστηριον τών Ή
λιαστών δέν άπέβκλε τον δικαστικόν αύτοϋ χαρακτήρα άπολύον η κατα- 

* δικάζον τούς υπευθύνους μετά την εις την κρίσιν αύτοϋ ύποβολήν τών 
ευθυνών.

’Επίσης καθαρώς δικαστική πχρίσταται ή άρμοδιότητος τών Ήλια
στών έπί τής Εισαγγελίας, καί διακεκριμένα τά έ'ργα τής Ηλιαίας άπδ 
τών νομοθετικών της ’Εκκλησίας, και τών κυβερνητικών της Βουλής. 'Ο 
Frankel όπως άποδείξγ την ταυτότητα ’Εκκλησίας καί Ηλιαίας επικα
λείται τήν έπί τής εισαγγελίας διαδικασίαν. Άλλ’ ώς εύρίσκομεν αυτήν 
έκτεθειμένην εις τούς ’Αττικούς ρήτορας άπδ τοΰ Ε'αιώνος, καί ώς αύτδς 
δ γεομανδς εξηγητής εκθέτει αύτήν, ή ’Εκκλησία ε?νε κκτήγοοος, καί μό
νον δικαστής ή Ηλιαία. Ή λεπτομερής άφήγησις τών περιπτώσεων της 
εισαγγελίας, καί της έπί τάυτης δίκης, ή'θελε μέ άποτρέψει πολύ τοΰ προ- 
κειμενου θέματος.Σχετικά προς τοΰτο είναι τά τής εισαγγελίας ένώπιον τής 
Βουλής ή ένώπιον τής ’Εκκλησίας, είχον δ’ ουτω. Πας πολίτης είχε τδ 
δικαίωμα νά καταγγείλγ εις τήν Βουλήν ή εις τδν δήμον πασαν πράξιν 
άπειλοΰσαν κίνδυνον εις τήν πολιτείαν, δποΐαι παρ’ ήμϊν χαοακτηρίζονταί 
αί πράξεις έσχατης προδοσίας. ’Εάν ή Βουλή ή δ δήμος έθεώρουν τήν 
εισαγγελίαν άναξίκν προσοχής, άπερριπτον αύτήν. Έπί τή έναντίγ ύπο- 
θεσει, έάν ή χρηματική ποινή μέχρι 500 δοαχμών, τήν οποίαν ήδύνατο' 
ή Βουλή νά έπιβάλλγ, δέν έθεωρεΐτο άποχρώσα, έάν ήπειλεΐτο πραγμα
τικός κίνδυνος, ή Βουλή ή ή ’Εκκλησία έλάμ.βανον τά αναγκαία προλη
πτικά μέτρα διά τή; συλλήψεω; τών ύποπτων,συς-άσεως φυλακών κ.λ. διε- 
τάσσετο έανήτο άναγκαία προανάκρισις, καί όταν δ δήμος ένόμιζεν ότι 
ύπήρχον άποχρώσαι ένδείξεις προς καταδίωξιν τών είσαγγελθέντων, πα-' 
ρέπεμπε τήν έκδίκκσιν τής κατηγορίας εις δικαστηριον έξ ώρισμένου άριθ-' 
μοΰ Ήλιαστών, συνάμα δέ διώριζε Συνηγόρους, οίτινες ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου ύπεστήριζον τήν κατηγορίαν έξ ονόματος τοΰ δήμου.’Ενώπιον τοΰ 
δικαστηρίου κατά τε τήν συζήτησιν καί τήν άπόφασιν έτηροΰντο όί τύποι, ’ 
οί συνήθεις έπί πασης δημοσίας δίκης.

Ό Frankel όμως διατείνεται ν’ άποδείξτ) ότι ή εισαγγελία κατά τδν 
δ' αιώνα εισήχθη μετά τήν έ'ξωσιν τών τριάκοντα τυράννων· πρότερον δέ 
ού δέ δκεκρίνετο εις ώρισμένον είδος μηνύσεων, ούδέ ή εκκλησία παρέπεμ- 
πεν εις τδ δικαστηριον τήν έκδίκασιν, ούδέ ύπήρχε νόμος είσαγγελτικδς. 
Άλλ’ οί ισχυρισμοί ούτοι επ’ ούδεμιας μαρτυρίας στηρίζονται άποδεικνύ- 

ουσι δέ τήν ίσχυρογνωμοσύνην τοΰ νέου έξηγητοΰ, ΐνα βεβαιώσγ τάς πα
ραδοξολογίας αύτοϋ διά σοφισμάτων καί τής διαστροφής τών άρχαίων μαρ
τυριών. Διότι έν τφ περί τοΰ Χορευτού λόγφ τοΰ Άντιφώντος γραφέντι πι
θανώς προ του Πελοπονησιακοΰ πολέμου, καί βεβαίως πρδ τών τριάκοντα, 
εύρίσκομεν τδν ορον είσαγγέλειν καί εισαγγελία εις τήν ειδικήν σημασίαν 
τής έπί προδοσί^ τοΰ δήμου μηνύσεως ένώπιον τής Βουλής ή τής’Εκκλη
σίας, καί τήν έπ’αύτής.δίκην ένώπιον τοΰ δικαςηρίου τών Ήλιαστών,όποια; 
άπαντώσιν έν τοΐς λόγοις τοΰ Δημοσθένους καί τοΰ Αίσχίνου. «Κατηγο
ρήσει·/ έ'μελλον Άριστίωνος, καί Φιλίνου, καί Άμπελίνου, καί τοϋ ύπογραμ- 
ματέως τών νομοθετών, μεθ’ ούπερ συνέκλεπτον, περί ών είσήγγειλα εις 
τήν Βουλήν . . . έκεϊνοί τε έμοΰ τοΰ εΐσαγγείλαντος, καί έπισταμένου τά 
πράγματα μή έπεξιόντος, ραδίως έ'μελλον άποφεύξεσθαι, καί δίκην ού 
δώσειν ύμϊν ών ήδίκησαν» (π. τ. χορ. ια'4-6.) Ό δέ Θουκυδίδης άναφέρει 
ώς θαυμασθεϊσαν τήν άπολογίαν τοΰ Άντιφώντος έπί τής κατ’αύτοϋ ει
σαγγελίας διά τήν μετάστασιν τοΰ πολιτεύματος έπί τών τετρακοσίων. 
Ή άπολογία αυτή, έν τών καλλιτεχνημάτων.τής άρχαιας ρητορικής, άπω- 
λέσθη· πιθανώς όμως 0 Άντιφών είσηγγέλθη καί έδικάσθη παρά τής Ηλιαίας 
κατά τήν άποκατάστασιν τοΰ δήμου έντδς τοΰ 20 έ'τους τοΰ πολέμου, 1 
δτε, λέγει δ Θουκυδίδης, «έγένοντο καί άλλαι ύστερον πυκναί εκκλησία;, 
άφ’ ών καί νομοθέτας καί τ’άλλα έψηφίσαντο είς τήν πολιτείαν, καί ούχ 
ήκιστα δή τδν πρώτον χρόνον έπί γε έμοΰ Αθηναίοι φαίνονται ευ πολι- 
τευσαντες’ μετρία γάρ ή'τε εις τούς ολίγους καί τούς πολλούς ξύγκρασις 
έγένετο»· (Θουκ. Η, 97)· Έκ τοΰ συνόλου τής διηγήσεως του ιστορικού 
νομίζω πιθανωτέραν τήν παράδοσιν ότι ό.Άντιφών ύπδ τής Ηλιαίας κα- 
τεδικάσθη εις εξορίαν. 'Ομοίως έν ’Ανδοκίδη. άκμάσαντα έπ’ αύτοϋ τοΰ 
πολέμου, καί περί γεγονότων, κατά, τδ 415 π. X. εύρίσκομεν έν χρήσει 
τούς· αύτούς όρους καί τήν αύτήν διαδικασίαν έπί τής εισαγγελίας. «Περί, 
τούτων (τών μηνυτρων) ήμφισβήτουν ουτοι τε οί μηνυσαντες καί ΓΙυθό- 
νικος φάσκων πρώτος είσαγγεΐλαι, καί Ανδροκλής ύπέρ τής Βουλής· έ'δο- 
ξεν ουν τώ δήμφ έν τώ τών θεσμοθετών δικαστηρίω τούς μεμυημένους 
άκρύσαντας τάς μηνύσεις άς έκαστος έμήνυσε διαδικάσαιν (π. τ. μυστ. 
η') καί παρακάτιδν «Ή μέν εισαγγελία αύτοϋ τοιαύτη» κτλ. Ανάγκη 
έλίγων λέξεων έπί τοΰ τεμαχίου τούτου· διότι δ Frankel όπωσοΰν έπιπο- 
λαίως, ή έκ πρρ.θέ.σεως παρερμηνεύει τήν τε μήνυσιν ώς συνώνυμον όρον έκ- 
λαμβάνων τήν εισαγγελίαν, καί τήν διαδικασίαν ώς;δίκην έπί τή.ς εισαγ
γελίας. Κυριολεκτικώς μήνυσις ήτον ή προς τήν Βουλήν ή τδν δήμον άνκγγε- 
λία συνωμοσίας· εισαγγελία δέ ή κατά παραγγελίαν· αύτών κατηγορία ενώ 
μήνυσις ουδέποτε άπαντα σημαίνουσα τήν κατηγορίαν ήτα. χατWι'ω<ξ/·<·· ένώ

πιον δικας-ηρίου ύπδ τής Βουλής ή τοΰ δήμου. Κκτκχρης-ικώς εισαγγελία έλέ-
•S Κοινώς ό θάνατος «δτοϋ τίβετα.ι τω 411 π. X,

Τόμος Ζ". 11. — Νοίμδριος 1885. 58



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,894

,γετοκαί ή μήνυσις, άλλά μήνυσις άναφέρεται πάντοτε ώς ή.καταγγελία τρδ 
Ιδιώτου.’Ακριβώς ή διάκρισις αΰτη τών όρων είναι καταφανής έν ταΐς φράσεσϊ 
τοϋ Αυσίου τάς οποίας είς άπόδειξιν τοΰ εναντίου επικαλείται δ Fraiikel 
«οΰς σύ, Άγόρζτε, βουλομένους αγαθόν τι πράξαι τή πόλει άπέκτεινας 
μ,ηνύσας αύτούς τή πόλει έπιβουλεύειν (κ’ Άγορ. 48) «ή. κρίσις, ήν έ- 
κρίθη έπί τών τριάκοντα καί άφείθη διαρρήδην λέγει’ διότι φησίν, έδοζε 
τάληθή είσαγγεΐλαι» (δρα καί Άνδ. π. τ. μυστ. δ, 10. ιχ, 8. Αυσ. κ. 
’Ανδ. 43. Άντιφ. κατηγ. φ. β, 4. άπολ. β, 5.-περί τ. Ηρ. φ· ις-' θ· κλ.) 
Διά τής διαδικασίας προεκαλεϊτο άπόφασις τής Βουλής ή τοϋ δήμου έπί 
αίτήσεως μη άποτελούσης άντικείμενον ιδίας ή δημοσίας δίκης, οιον περί 
καταστάσεως δηυ.οσίων υπηρετών, κατακυρώσεως δημοσίας εργολαβίας, 
πειθαρχικής τιμωρίας κτλ. Ούτως ό συγγραφεύς τοϋ περί της ’Αθηναίων 
πολιτείας άπαριθμών τάς πολλάς καί ποικίλας άσχολίας τών Ήλιαστών, 
της Βουλές, καί της ’Εκκλησίας έν Γ, 2 αναφέρει «δίκας, καί γραφάς, καί 
εύθύνας εκδικάζειν» καί ώς κατ’ άντίθεσιν προσθέτει «καί τάδε δει δια
δικάζει.?, εί' τις την ναΰν μή επισκευάζει, η κατοικοδομεΐ τι δημόσιον’ 
πρδς δέ τούτοις χορηγούν διαδικάσαι είς Διονύσια, καί Θαργήλια, καί Πα- 
ναθήναια.... όσα έτη». Προς ταϋτα τά κατ’ώρισμένας ετήσιας περιόδους 
διαδικαζόμενα προστίθενται τά απρόοπτα, τά διαδικαζόμενα? οσάκις η 
άνάγκη παρουσιασθή «διά χρόνου δέ διαδικάσαι δει στρατείας, καί έάν τι 
άλλο έξαπιναΐον άδίκημα γένηται, έάν τε ύβρίζωσί τινες άηθες ΰβρίσμα, 
έάν τε άσεβησωσι». Ό Frankel άντί διαδικάσαι γράφει «δικάσαι έξαπι?- 
ναΐον αδίκημα» δπερ ερμηνεύει ώς εισαγγελίαν αδικήματος έσχα
της προδοσίας’ άλλ’ η επομένη φράσις έάν τε ύβρίζωσί, ή άσεβησωσι 
άποδεικνύει δτι πρόκειται περί παραπτωμάτων, τά οποία η Βουλή, καί 
δ δήμος ηδύναντο νά τιμωρώσι πειθαρχικώς διά χρηματικής ποινής. 
Άλλ’ ύποτιθεμένου δτι το δημόσιον άδίκημα είναι το έξαπιναΐον καί το 
άηθες υβρισμα περί ου γίγνεται λόγος έν τη ’Αθηναίων πολιτείγ δέν επε- 
ται δτι άχρι της συγγραφής τκύ.της, 424 π. X. δ δρος εισαγγελία ητον 
άγνωστος, διότι δ συγγραφεύς δέν έ'καμε χρήσιν αύτοΰ. Ό Frankel ίσχυρι- 
ζόμενος τοϋτο ευρίσκει πάτημα έπί τής καταδίκης τών στρατηγών της 
έν Άργινούσαις ναυμαχίας. Είναι γνωστόν έκ τών Ελληνικών τοϋ. Ξένο- 
φώντος Α. 7 δτι μετά την άνάκλησιν αύτών·οί στρατηγοί άπολογούμενοι: 
έν τή Έκκλησίικ διότι ούκ άνείλοντο τούς ναυαγούς, καθίστων υπεύθυνους 
τον Θηραμένην καί τον Θρασύβουλον ώς παραγγελθέντας και π.αραλι- 
πόντας την άναίρεσιν. Ή χειροτονία παρελθούσης της ώρας άνεβλή,θη είς 
έπομενην ’Εκκλησίαν, άλλά την έπιοϋσαν έγίνοντο τά Άπατούρικ «έν οις οί 
πατέρες καί οί συγγενείς ξύνεισι σφίσιν αύτοΐς’ οί ουν περί τδν Θηραμένην 

• παρεσκεύασαν άνθρώπους μέλανα ίμάτια έχοντας καί έν χρώ κεκαρμένους 
πολλούς έν ταύτγ τ·ρ έορτν;, ϊνα πρδς την ’Εκκλησίαν ήκοιεν, ώς δη.ξυγ-? 
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γενεΐς οντες τών απολωλότων, καί Καλλίξενόν έπεισαν έν τ·^ Βούλγί κά- 
-τηγορεΐν τών στρατηγών.» Είς την έπομένην λοιπόν έκκλησίκν ή Βόΰλή 
έίσηγαγε τήν πρότασιν τοϋ Καλλίζένου δπως άμέσως ο δήμος ψηφίσνχάν 
οί στρατηγοί έπραξαν άδίκημα, άν δέ δόξωσι άδικεΐν θανάτιρ ζημιώσάι 
... « παρήλθε δέ τις είς την ’Εκκλησίαν φάσκων έπί τεύχους άλφίτων 
σωθηναι’ έπιστέλλειν δ’ αύτώ τούς άπολλυμένους έάν σωθή, άπαγγεΐλαι 
τφ-δημφ δτι οί στρατηγοί ούκ άνείλοντο τούς άρίστους ύπέρ τ·ης πατρί
δας γενομένους.» Τινές έπολέμησαν την πρότασιν τοΰ Καλλιξένου ·ώς 
παράνομον «τδ δέ πλήθος έβόα δεινόν είναι εί μή τις έάσει τδν δήμον 
πράττειν β άν βούληται». Οί Πρύτανεις ένδίδοντες είς την οχλαγωγίαν έδέ- 
χοντο την πρότάσνν’ μόνος δ Σωκράτης άντέσχεν, καί ώφεληθη έκ τού
του δ Εύρυπτόλεμος ύπερασπίζων τούς στρατηγούς ίνα προτείνή δπως 
δοθή αύτοΐς μία ήμέρα πρδς άπολογίαν, κριθώσι δέ ή κατά τδ ψή
φισμα τοΰ Καννωνοΰ κελεύει έάν τις τδν τών Αθηναίων δήμον-άδικ^, 
δεδεμένον άποδικεϊν έν τφ δήμφ, καί έάν καταγνωσθή άδικεϊν άποθα- 
νεΐν είς τδ βάραθρον έμβληθέντα» ή κατά τδν νόμον «δς έστιν έπί τοΐς 
ίεροσύλοις καί προδόταις, έάν τις ή την πόλιν προδίδω, 9] τά ιερά κλέπτν), 
κριθέντα έν δικαστηρίω άν καταγνωσθίί, μη ταφήναι έν τη ’Αττική, τά δέ 
χρήματα αύτοΰ δημόσια είναι’» άλλ’εί'τε κατά τοΰτον εί'τε κατ’έκεΐνον τδν 
νόμον οί άνθρωποι νά δικασθώσι καθ’εις έκαστος χωριστά. Είς ταϋτα κυρίως 
άπέβλεπεν δ Εύρυπτόλεμος, νά δοθη καιρός άπολογίας, καί νά κριθώσιν οί 
στρατηγοί δίχα έκαστος. Εις πρώτην ψηφοφορίαν ό δήμος έδέχθη την 
πρότασιν- τοϋ Εύρυπτολέμου, άλλά κατά τήν έπανάληψιν έπεψήφισε τήν 
πρότασιν της Βουλής «μιφ ψήφω χταντας κρίνειν» καί κατεδίκασε τούς 
στρατηγούς είς θάνατον. Έκ τοΰ ιστορικού τούτου ό Frankel συνάγει δτι 
κατά τήν δίκην αύτών 400 π. X. δέν υπήρχε διά νόμου κεχωρισμένη ή 
άρμοδιότης τών Ήλιαστών άπδ τής ’Εκκλησίας τοΰ δήμου. Παρέθηκα ό
μως ολόκληρον τήν άφήγησιν τοΰ ^ενοφώντος ίνζ καταστήσω καταφανή 
τδν παραλογισμδν τοΰ γεομανοΰ φιλολόγου, έκλαμβάνοντος ώς τακτικώς 
ίσχύον δίκαιον ψηφίσματα καί άποφάσεις τοΰ λαοϋ έν καιροϊς στάσεων, 
καί δι’ οχλαγωγιών έκδ^δόμενα. Είναι τδ αύτδ ώς εί μετά τινας' εκατον
ταετηρίδας ιστορικός τις έζήτει ν’ άνευρη τδ έν Γαλλία ίσχόον δίκαιον, 
είς τά ψηφίσματα τών εθνοσυνελεύσεων καί τάς άποφάσεις τών επανα
στατικών δικαστηρίων κατά τήν τελευταίκν δεκαετίαν τοΰ 18 αιώνος. 
Εις-παίας περιστάσεις έξεδόθη τδ ψήφισμα τοϋ Καννωνοΰ είναι άγνωστον.* 
Λόγος γινεται περί-αύτοΰ κατά το προτελευταίου έτος τοΰ Πελοπονησιακοΰ 
πολέμου. Δέν ήτο λοιπόν δ είσαγγελτικος νόμος, ισχύων έπί τής περι
κοπής τδν Έρμων τώ 415, εννέα όλα έτη πρδ τής δίκης τών έν Άργι- 
νούσαις στρατηγών. Βεβαίως δμως τδ ψήφισμα, μεταγενέστερον τοΰ νό- 
μου,,καθιέροι έζπίοεσίν έπιψηφισθεΐσαν ένεκα τών κατά τδν πόλεμον έπελ- 
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θουσών συμφορών καί στάσεων έν τή πολιτεί^. Σημειωτέου ότι δ Εύρυ- 
πτόλεμος έπεκαλεΐτο το ψήφισμα ώς παρέχον εγγυήσεις ύπέρ τών κατη
γορουμένων. Τούτο βεβαίως δέν ήτον δ είσαγγελτικδς ούδέ δ έπί τοΐς 
ίεροσύλοις νόμος· επικαλείτο δ’ αυτόν δ Εύρυπτόλεμος διότι ή παράλειψις 
της άναιρέσεως τών ναυαγών ηδύνατο νά θεωρηθή ώς παράβασις τών 
θρησκευτικών καθηκόντων μάλλον ή προδοσία τής πολιτείας. Ό δήμος 
έξέδοτο άπόφασιν άδικον και παράνομον. Δέν είναι η πρώτη παράνομος 
πράξις κυριάρχου συνελεύσεως ύπδ δημαγωγών συρόμενης. Σχετικώς όμως 
πρδς τδ προκείμενον θέμα σημειωτέον ότι δ Θηραμένης κατηγορεί τών 
στρατηγών ώς δμολογούντων την πράξιν' διότι ένφ ούτοι άπέδιδον εις 
τούς Ταξιάρχου; την παράλειψιν της άναιρέσεως τών ναυαγών, δ Θηραμέ- 
νης έφερε τάς έπιστολάς τών στρατηγών πρδς την Βουλήν καί τδν δήμον, 
δι’ ών έδικαιολογοΰντο ίσχυριζόμενοι ότι ίνεκζ τοϋ χειμώνος δέν ήδυνή- 
Οησαν ν’ άνελωσι τούς ναυαγούς. "Οτε δέ δ κατηγορούμενος ώμολόγει τήν 
πράζιν καθίστατο ματαία ή δίκη, καί δ έ'νοχος παρεδίδετο είς τούς "Εν
δεκα διά τήν έκτέλεσιν της ποινής, (Αίσχ. κ. Τιμ. 1 3 1 Δημ. κ.Τιμοκρ. 65). 
Δεν διαφέρει πολύ τδ ίσχύον παρά τοΐς άγγλοις σύστημα της δίκης. 
Κατά τήν δικάσιμον έν αρχή τής συνεδριάσεως προσκαλείται δ κατηγο
ρούμενος καί έρωτάται-πώς θέλει νά συζητήση τήν κατηγορίαν, ώς έ'νο
χος, ή ούχί ένοχος ; (guilty - not guilty). Έάν άπαντήση ώς ένοχος, καθ
ίσταται περιττή ή έζετασις τών μαρτύρων' συζητεΐται μόνον έάν ή πρά- 
ξις olvat αξιόποινος, καί ο κατηγορούμενος αιτεί τήν συστασιν εις τήν βα
σιλικήν χάριτα. Παρομοίως κατά τδ αττικόν δίκαιον οί έπ’ αύτοφόρφ 
λαμβανόμενοι ή δμολογοΰντες τήν ενοχήν αυτών, άνευ συζητήσεως ύπε- 
βάλοντο είς τήν ύπδ τοϋ νόμου δριζομένην 
τούς δικαστάς τής ’Αττικής ή 
γραπτού καί ρητοΰ νόμου'έάν επομένως ή 
ναυαγών δεν προεβλεπετο ύπδ ρητοΰ νόμου, μόνος δ δήμος έν τή-κυριαρχία 
αύτοϋ είχε τδ δικαίωμα 
καί να ορισγ τήν ποινήν πραξεως μή ρητώς ύπδ του 
'II δίκη λοιπόν καί ή καταδίκη τών έν Άργινούσαις 
ρεχει τεκμήριον ότι μετ’ αύτήν ώρίσθη ο τρόπος τής 
ώρμ,οδιότης τών Ήλιαστών έπί τής εισαγγελίας.

Πολύ δλιγώτερον έπί τής προβολής συγχέονται τά έργα καί ή άρμο- 
διοτης τής ’Εκκλησίας καί τής Ηλιαίας. Είναι παρά τοΐς νεωτέροις ζή
τημα λίαν αμφισβητουμενον, δ λόγος τής προβολής, καί ή διαφορά ταύτης 
απο τής εισαγγελίας. Κατ’ έμήν γνώμην ή προβολή έχώρει όταν ή πρά- 
ξις μη φερουσα χαρακτήρα δημοσίου άδικηματος πρδς εισαγγελίαν προσέ- 
βαλεν εμμεσως την πολιτείαν. 'Ο αμέσως έζ αύτης προσβαλλόμενος κα- 
ταγγελων την πρζςιν είς τήν εκκλησίαν γίτει τήν προστασίαν τοϋ δήμου.

ς τήν ενοχήν αύτών, άνευ
ποινήν. . Άφ’ ετέρου είς 

ήτον άπηγορευμένον ν’ άποφασίζωσιν άνευ 
παράλειψις τής άναιρέσεως των

νά κγιρύζγ) τούς κατηγορουμένους ένοχους, 
νόμου προνοουμένης. 
στρατηγών πζ- 
καταδιώςεως, καί ή

τοϋ

Ή Εκκλησία όταν άνεγνώριζε τδ άδίκημα ώς εμμέσως προσβάλλον τδν δή
μον παοέπεμπε τήν δίκην είς τήν Ηλιαίαν, άλλ’ή δίκη διέφερε τής εισαγ
γελίας καθόσον έπί τής προβολής ο άγων διεξήγετο παρά τοΰ άδικηθέν- 
τος ώς διώκοντος, καί ούχί έξ ονόματος τής Έκκλησίας.

Είναι αναμφισβήτητος ή καθαρώ; δικαστική άρμοδιότης τών Ήλιαστών 
έπί πάσης άλλης πολιτικής ή ποινικής ύποθέσεως. Οί Spot ούτοι ήσαν ά
γνωστοι παρά τοΐς άρχαίοις, έγίνετο δέ διάκρισις δημ.οσίων καί ιδίων άδι· 
κημάτων, δημοσίων καί ιδίων δικών (judicia publica-privata). Δημόσιαι ή
σαν αί είσαγόμεναι πρδς τδ συμφέρον, ή έξ ονόματος τής πολιτείας. "ίδιαι 
αί άφορώσαι είς τδ ιδιωτικόν συμφέρον τοΰ άδικηθέντος. Έπί δημοσίων 
δικών άπαντώμεν τούς όρους Φάσις, Άπογραφή, Γραφή, ’Απαγωγή, ’Έν- 
δειξις, Έφήγησις.

Φάσις έλέγετο ή καταγγελία και καταδίωξις διά γραφής κατά τών 
άδικούντων τήν πολιτείαν δι’ άντιποιήσεως δημοσίων νομημάτων, ή κατά 
τήν είσπραξιν δημοσίων εισοδημάτων ή φόρων, κατά λαθρεμπόρων, κατά 
τών δανειζόντων έπί πλοίων μή προσορμιζομένων είς λιμένα τής ’Αττικής. 
Πολ. ΙΓ. «Φάσις δέ ήν τδ φαίνειν τούς περί τδ έμπόριον κακουργοΰντας». 
Δημ. κ. θεοκρ. (I 321 έπ·). Άρπ. «έπί δημοσίου αδικήματος όταν τις άπο- 
φαίνν) τών δημοσίων έχοντα μή ποιάμενον» ή κατά τών επιτρόπων τών 
μή τοκιζόντων τήν περιουσίαν τών δρφανών. (Αυσίας πρδς τήν φάσιν τοΰ 
ορφανικού οίκου). Ή καταγγελία έγίνετο πρδς τδν άρμόδιον "Αρχοντα, τους 
Συνδίκους ή τούς Έπίμελητάς τοΰ ’Εμπορίου, προανεκρίνετο παρά τούτων, 
καί είσήγετο ή δίκη ένώπιον δικαστηρίου, ύποστηρίζοντος τοΰ γράψαντός 
τήν κατηγορίαν. Έάν έπετύγχανεν ή κατηγορία έπί νοσφίσει δημοσίων 
χρημάτων ή τελών, δ φήνας έλάμβανε τδ ή'μισυ τών φανθεντων, έαν δε ο 
φήνας δέν ύπεστήριζε τήν κατηγορίαν, ή δέν μετελάμβανε τδ πεμπτον 
μέρος τών ψήφων έπλήρωνε χιλίας δραχμάς, καί έστερεΐτο του δικαιώμα
τος δημοσίας κατηγορίας έν τώ μέλλοντι, (Δημ. κ. Θεοκρ.).

Άπογραφή δέ κατά 'Αρποκρατίωνα «όταν τις λεγη τινα ε'χειν τι τών 
τής πόλεως; άπογραφήν ποιείται δ εναγόμενος, δηλών πόθεν έ'χει τά 
χρήματα, καί πόσα ταΰτα εί'η· μήποτε καί είδος τι δίκης έστίν ή άπο- 
γραφή. Εί γάρ ήρνεΐτό τις μή ε'χειν άπογραφείς έκρίνετο ώς ούκ δρθώς 
γ'εγενημένης τής άπογραφής». Ή άπογραφή ήτον άντικείμενον δημοσίας 
δίκης, είτε ότε παρά τοΰ άπογραφέντος ήμφισβητεΐτο οτι τα παρ’ αυτοΰ 
άατεχόμενον ήτο δημόσιον κτήμα, είτε ότε ο κατεχων κατηγορεΐτο ως 
σφετερισθείς δημόσιον κτήμα ή άποκρυπτων τήν άπόδοσιν αυτοΰ εις το 
δημόσιον πρδς ζημίαν τής πόλεως. Δικαίωμα πρδς άπογραφήν είχον οι τε 
δημόσιοι Συλλογείς, οί Ζητηταί, καί πάς πολίτης έπίτιμος. Ή άνάκρισις 
καί ή εισαγωγή τής δίκης άνήκεν είς τους Συνδίκους, κατα δε την συζη- 
τησιν παρίστατό ώς κατήγορος δ γράψας, υπέρ ού επεδικαζοντο τα τρία 
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τέ,ταρτκ τοϋ εις το δημόσιον άνηκοντος. Ό Δημοσθ. έν τώ π. Νικοστρ. 
(1246) λέγει «άπογράψας δε εάν αποδείξω τάνδράποδκ Άρεθουσίου ό'ντα' 
ου,περ ,έγέγράπτα είναι, τά μέν τρία μέρη, <χ έκ τών νόμων τώ ιδιώτη τφ: 
άπογράψαντι γίγνεται τ-ρ πόλει, άφίημι, αύτώ δ’ έρ.οί τετιμωρίίσθαι άρ- 
κεϊ μόνον». Άλλ’έάν άπεβάλλετο η κατηγορία δ άπογράψας κατεδικά- 
ζετο εις την πληρωμήν χιλίων δραχμών, καί. έστερεϊτο τοΰ δικαιώματος 
της γραφής έν τφ μελλοντι. (Δημ. αύτοθ. 1246,1). Ή έν τη χ. κυρία 
Έκκλησίγ γινόμενη άνάγνωσις τών ά,χογραφ&ν τωκ δημ,Βνομέκων (Πολυδ. 
Η' 95) ητον. άπλ'η προς τδν δημ,.ον άνακοίνωσις, άσχετος προς την έπί 
τγ άπογραφγ δίκην ενώπιον τών Ήλιαστών, έπερχομένη εί'τε κατόπιν άμ- 
φισβητησεως δτι τδ άπογραφέν κτ'ημα ητο δημόσιον, είτε κατόπιν κατη
γορίας δτι τδ άπογραφέν δημόσιον ον, ώς ίδιον κατείχετο ύπδ τοΰ κατη
γορουμένου.

Είς τούς Ήλιαστάς είσηγοντο παρομοίως αί περί άντιδόσεως δίκαι. 
Γνω στδν δτι αί δημόσιαι λειτουργίαι έπεβ.άλλοντο είς τούς πολίτας τών 
εύπορωτερων κλάσεων, άναλόγως της γνωστής έκαστου περιουσίας. Έάν 
τις ύπεξεφευγε την οφειλομενην λειτουργίαν άποκρύπτων την περιουσίαν 
αύτοϋ, πόές πολίτης -ηττον εύπορος είχε τδ δικαίωμα ν’ άνταλλάξη την 
περιουσίαν αυτοΰ πρδς την τοΰ πρώτου, άναδεχόμενος την παρά τούτου 
αρνρυμ,ενην υποχρεωσιν πρδς δημοσίαν λειτουργίαν. Έπί τούτιρ ό αϊτών 
την άντίδοσιν προεκάλξΐ ενώπιον τών Στρατηγών (συνήθως προκειμένου 
περί, λειτουργίας τριηραρχικ·ης) έπισυνάπτων είς την αίτησιν άπογραφήν 
τ·ης περιουσίας τοΰ προκαλουμένου, καί προτείνων τά μέσα τόΐς άποδεί- 
ξεως τ·ης αξίας αυτ^ς. Ό προκαλουμενος μη δεχόμενος την άντίδοσιν 
παρέ.διδεν αντιγραφή? άρνούμενος δτι είχε τοσαύτην περιουσίαν, καί παρά 
τών Στρατηγών είσηγετο δίκη ενώπιον δικαστηρίου Ήλιαστών περί της 
άντιδόσεως.

Γραφή ητον η καταμηνυσις και ή κατηγορία, την οποίαν , δ αδικηθείς, 
και πάς πολίτης επίτιμος είχε τδ δικαίωμα ν’άπευθύνη κατά τοΰ υπαί
τιου επι δημοσιιρ άδικηματι. Τδ κατηγορητηριον έγγραφον ένεχειρίζετο είς 
τόν άρμόδιον “Αρχοντα, δστις ένηργει την προανάκρισιν, καί είσηγαγε την 
κατηγορίαν εις τούς 'Ηλιαστάς, ύποστηριζομένην παρά τοΰ γράψαντος ώς: 
κατηγόρου.

.Επι αυτοφώρου αδικήματος, πάς έχων δικαίωμα γραφές ηδύνατο, νά. 
συλλαβή τδν κακουργοΰντα και άπαγάγγ πρδς τούς 'Ένδεκα η τδν άρμό.-ύ 
διον Άρχοντα· 'Ο συλληφθείς προεφυλακίζετο, και η έφηρμόζετο κατ’αύ- 
τοΰ. η νόμιμος ποινή, η ενηργεΐτο τακτική δίκη .ενώπιον τών Ήλιαστών,. 
έπι τί) απαγωγή άναπληρούσ-ρ τήν γραφήν.

Ο.ταν ο πολίτης δεν ηδύνατο ν’ άπαγάγ-ρ τδν κακουργοΰντα, προσε- 
κάλει τδν αρμόδιον.“Αρχοντα η τούς "Εν,δέκα, ο’ίτ.ινες.μετ.αβαίνο.ντες έπι . 
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τόπου συνελάμβανον τδν άύτουργδν τί!ς άξιοποίνου πράξεως, καί προέ- 
βαινον είς την καταδίωξιν αύτοϋ. Ή μήνυσις αυτή εκαλείτο Έφήγησιι^ - 
κάί ο μηνυτης κατηγορεί τδν άύτουργδν ένώπιον τών Ήλιαστών. Έν τώ 
περί τοϋ σηκού Αυσίου 22, άναγινώσκομεν· «καί τοι εί φησας μ’ίδείν την 
μοοίαν άφανίζοντα τούς έννέα "Αρχοντας έπηγαγες γ) άλλους τινάς τούς 
έξ Άρείου Πάγου (ώς περί άσεβείας προκειμένου) ούκ άν ετέρων έδει σε' 
μαρτύρων».

Ά'ντι απαγωγής η έφηγησεως πας πολίτης ηδύνατο ν’ άναγγείλ^) 
απλώς είς τούς "Ενδεκα, % άλλην άρμοδίαν αρχήν, την έκτελουμένην 
άξιόποινον πράξιν. Ή μήνυσις κατά τοΰ αυτοφώρου -κακουργοϋντος, ουτω 
ιδίως χαρακτηριζόμενου τοΰ λάθρα η βία έπιβουλεύοντος ξένην κινητην 
περιουσίαν, κλέπτου, λωποδύτου, λγστοΰ κλ. έκαλεϊτο "Ενδειξις. Οί "Εν
δεκα συλλαμβάνοντες έπαυτοφόρω τδν κακουργοΰντα ύπέβαλλον είς την· 
νόμιμον ποινήν, ·7) είσηγαγον την κατ’ αύτοϋ δίκην είς τδ δικαστηριον 
κατόπιν τ·ης ένδείξεως. κατηγοροϋντος τοΰ μ^νύσαντος. Πλην της περι- 
πτώσεως ταύτης κατά τδν Άρποκρατίωνα «"Ενδειξις δημοσία δίκη ύφ’ίιν 
τούς έκ τών νόμων είργομένους τινών $ τόπων η πράξεων, εί μη άπέ- 
χοιντο αύτών ύπηγον». Ουτω λ. χ. δι’ ένδείξεως κατεδιώκοντο 'ή έτιμω- 
ροΰντο οί όφείλοντες πρδς τδ δημόσιον, η έπί άλλφ τινί λόγφ άτιμ.οι, ένα- 
σκοΰντες άπηγορευμένα αύτοΐς δίκαια, οί ένεκα φόνου έν ύπερορίΐγ κατα- 
δεδικασμένοι και συλλαμβανόμενοι έν τη χώοιρ κτλ.

Κατά πολλάς άρχαίων μαρτυρίας ό Δράκων περιορίσας την αρμοδιότητα 
τών Αρεοπαγιτών είς τά πολιτικά της Βουλής καθήκοντα άντικατεστησε 
τούς Έφέτας εις την έκδίκασιν τών έπί ανθρωποκτονία κατηγοριών επί τε 
τοΰ Άρείου Πάγου καί τών λοιπών φονικών δικαστηρίων. Ό δε Σόλων 
άποδούς είς τούς Άρεοπαγίτας την πρατεραν δικαστικήν εξουσίαν έπί 
φόνου 5) τραύματος έκ προνοίας, φαρμακεία;, εμπρησμού, καί άσεβείας, 
περιόρισε τούς Έφέτας είς την έκδίκασιν τών κατηγοριών τών υπαγόμενων 
είςτά έτερα τέσσαρα φονικά δικαστήρια, έπί Παλλαδίω, έπί Δελφινίω, έπι 
Πρυτανείφ, καί έν Φρεατοΐ. Ό Πολυδεύκης (ΙΓ. 125) γράφει «κατά μικρδν 
δέ κατεγελάσθη τδ τών Έφετών δικαστηριον». Έκ δέ τών λόγων τοϋ 
’ίσοκράτους π. Καλ. (381,53) καί τοϋ Δημοσθ. κ. Νεαίρας (349,12) φαί
νεται οτι τότε οί Ηλιασταί έδίκαζον είς τδ έπί Παλλαδίω, διότι έν τφ 
πρώτω άναφέρονται επτακόσιοι οί δικάζοντες έπί τραύματι έπί Παλλα
δίω, έν δέ τω δευτέρφ πεντακόσιοι δικασταί έπί τραύματι θανατηφόρφ 
έπί Παλλαδίω». Πότε όμως κατηργήθη η έξουσία τών Έφετών, καί άνέ- 
λαβον την'θέσιν αύτών Ηλιασταί δέν άπομνημονεύεται παρά το.ΐς άρ- 
χαίοις.

■ Αί ίδιαι δίκαι παρεπέμποντο συνήθως ύπδ τών ’Αρχόντων είς τούς 
διαιτητάς. ’Αλλά σώζονται πολλάκις λόγοι τών όρττικών ρητόρων έπι δι
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κών ίδιων, εί'τε αμέσως είσαχθεισών ένώπιον δικαστηρίου τ·ης 'Ηλικίας, 
εί'τε έπϊ έφεσει κατ’ άποφάσεως τοΰ' διαιτητοΰ. Κατά τίνας διατάξεις 
έκανονΐζετο η άρμαδιότης τών διαιτητών καί τών Ήλιαστών επί δικών 
ίδιων δέν γνωρίζομεν. Βεβαίως είς την αρμοδιότητα τών τελευταίων ύπη- 
γοντο αί περί άποκηρυξεως παίδων, καθώς αί περί άπαγορεύσεως άνικά- 
νων, αί άπδ συμβόλων, αί μεταλλικαί καί έμπορικαί, αί έπιδικασίαι καί 
διαδικασίαι κλήρων. Περί τών τελευταίων ανάγκη ολίγων λέξεων.

Οί γνήσιοι κατιόντες άρδευες, ’η υίοθετηθέντες παρά τοΰ πολίτου ζών- 
τος, ύπεισηρχοντο είς τδν κλ'ηρον τοϋ άποθανόντος αμέσως καί αυτοδικαίως 
(ipso jure) «ένεβατευον· η έβάδιζον έπί τά πατρώα». Έν ελλείψει άμεσου 
κληρονόμου ό κλήρος καθίστατο έπίδικος, κληρονομιά έκκειμένη η σγολά- 
ζουσα καθ’ ημάς. Οί διά διαθήκης τοϋ άποθανόντος υίοθετηθέντες, η οί 
πλησιεστεροι αύτοΰ συγγενείς καλούμενοι είς την κληρονομιάν ώφειλου 
νά αίτησωσι την επιδικασίαν τοϋ κλήρου. Ή αί'τησις απευθυνόμενη πρδς 
τδν ’Άρχοντα (η είς τδν Πολέμαρχον έπι κλήρου μετοίκων) εκαλείτο 
.Ιηζις, λαγχάνειν κλήρου, κληροϋν τούς κλήρους. Αί λήξεις τών κλήρων 
προεκηρύσσοντο είς την α' κυρίάν έκκλησίαν ή κηρυξις «τίς άμφισβητεϊν 
$ παρακαταβκλλειν βούλεται (τοΰ δείνα κλήρου) έπαναλαμβάνετο τρίς, 
ούδενδς δέ άμφισβητοΰντος δ κλήρος έπεδικάζετο παρά τοΰ Άρχοντος είς 
τδν λαχόντκ. Κατά την κηρυξιν είχε πας Αθηναίος τδ δικαίωμα νά 
διαμαρτυρηστ) (άμφισβητησγ προτείνων μάρτυρας) «μη έπίδικον είναι τδν 
κληρον» ώς ύπάρχοντος τοΰ δείνα άμεσου κληρονόμου. Έάν ό λαχών δέν 
παργτεΐτο τνίς αίτήσεως δ διαμαρτύρησής ώφειλε νά παραστησν] τούς 
μάρτυρας. Κατά τών καταθέσεων τούτων έπετρέπετο έπίσκηψις, δίκη έπι 
ψευδομαρτυρώ, παραπεμπομένη ένώπιον τών Ήλιαστών, κατόπιν δέ της 
άποφάσεως περί της άληθείας η τοΰ ψεύδους τών καταθέσεων άπερρί- 
πτετο ν) έγίνετο δέκτη η ληξις τοΰ κλήρου. Έν πάση περιπτώσει εί'τε 
μετά την έπιδικασίαν εί'τε πρδ της έπιδικασίας τοΰ κλήρου, κατά την 
κηρυξιν τών λήξεων, πας δ διεκδικών τδν κλ·ηρον παρεκατέβαλε τδ δέ
κατου τ·ης άξίας, και η δίκη κατά τοΰ άξιοΰντος τδν κλήρου εϊσηγετο 
παρά τοϋ Άρχοντος είς τδ δικαστηρίου. Κατά τούς αυτούς κανόνας έάν δ 
άποθανών κατέλειπε θυγατέρα καθίστατο αυτή έπίδικος, και μετά τοΰ 
κλήρου έπεδικάζετο είς τδν διά τ^ς διαθήκης υίοθετηθέντκ η έγκατα- 
στάντα κληρονόμον, η τδν πλησιέστερον έκ πλαγίου συγγενή.

■ Έάν παρίσταντο πλείονες συγκληρονόμοι άμφισβητοΰντεςΛ περί της είς 
έκαστον άναλογούσης κληοονομικ-ης μερίδος εϊσηγετο ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου διαδικασία κλήρου. Πλειοτέρα περί τούτων άνάπτυξις ές άλλοτε. 
Νϋν περί τών χρόνων τ·ης άναπτύξεως της δικαστικές άρμοδιότητος της 
Ηλιαίας. \

Γ'
O’Bergk ημφισβητησε πρώτος έν έ'τει 1847 δ'τι παρά τοϋ Σόλωνος η 

Ηλιαία συνέστη-ώς δικαστηρίου· κατόπιν ό Γρότιος θετικώτερον έξηγησε 
την γνώμην, την οποίαν δ κ. Παππαρρηγόπουλος επαναλαμβάνει Ίστ. Έλλ. 
’Έθν. σελ. 260. «Ή δικαστική έξουσία τών’Αρχόντων τοΰ Άρείου Πάγου, 
και τών Έφετών διετηρηθη παρά τοΰ Σόλωνος, διότι τά πολυάριθμα δι
καστήρια τών λεγομένων Ήλιαστών είναι ώς φαίνεται μεταγενέστερα» 
σελ, 287 «Ό Κλεισθένης έπέτρεψε μέν έν μέρει την δικαστικήν εξουσίαν 
είς τδν δήμον, άλλά καθ’όλας τάς πιθανότητας τά πολυάριθμα ταϋτα 
τοΰ δήμου δικαστήρια δέν έδίκαζον έ'κτοτε είμη τά πολιτικά εγκλήματα 
(γρ. δημοσίας δίκας η καθ’ ημάς δημοσίας ζγωγάς), αί δέ ίδιωτικαΐ δίκαι 
έξηκολοόθησαν έπι ικανόν χρόνον δικαζόμεναι ύπδ τών έννέα’Αρχόντων... 
Βρκδύτερον δμως η κρίσις όλων τών δικών και αύτών τών ιδιωτικών άπε- 
δόθη,είςτά πολυάριθμα τοΰ δήμου δικαστήρια, οί δέ Άρχοντες έμειναν 
άπλώς προϊστάμενοι τών δικαστηρίων τούτων και προανακριταί τών δι
κών» σελ. 552 «Δολοφονηθέντος τοΰ Εφιάλτου έμεινεν δ Περικλής πρω
τεύων σύμβουλος τοϋ δήμου τών Αθηναίων. Τότε βεβαίως άφηρέθη άπό 
τε τούς ’Άρχοντας και άπδ τδν Άρειον Πάγον πάσα η δικαστική άρμο- 
διότης ην πρότερον ειχον... άπεδόθη δέ η δικαιοδοσία έκείνη, ή' τε άστυκη. 
και η ποινική, είς τά πολυάριθμα δικαστήρια τών ένορκων, τών καλού
μενων Ήλιαστών, άπδ τοΰ άλίκ, άλίζομαι, συνάθροισις αγορά, συναθροίζο
μαι· ό δικαστικός ούτος σύλλογος έλέγετο Ηλιαία» κτλ.

Είς την ετυμολογίαν την, οποίαν ό Γρότιος ηρανίσατο παρά τοΰ Τίτμαν 
δ Σχοίμαν άντιτάσσει δτι ή λέξις Ηλιαία δέν άπαντά παρά τοΐς Αττι
κοί; είς την σημασίαν, ην δ Γρότιος αποδίδει. Απεναντίας δ Τίτμαν πρδς 
ερμηνείαν τη; λέξεως άναφέρει την τοϋ άρχαίου γραμματικού έν τοΐς 
Bekker anecd. 1,310. «Ηλιαία· καλείται δέ μέγα δικαστηρίου και οί χί
λιοι δικασταΐ» κτλ., πάντοτε δέ παρά τοΐς κλασικοΐς εύ'ρηται η μένΕκ
κλησία σημαίνουσα την συνάθροισιν τοΰ δήμου, ή δέ Ηλιαία την τών 
δικαστών. Έξ άλλου δ Welker, διατείνεται δτι ούδεμία ύπάρχει συγγέ
νεια της άττικης λέξεως Ηλιαία πρδς την δωρικήν άλία. Άλλ’ δπωςδη- 
ποτε ή έτυμ.ολογία τ^ς λέξεως δέν άποδεικνύει την ταυτότητα τ^ς 'Η
λιαίας μετά τ'ης Εκκλησίας, άφοΰ άμφότεραι κατά τούς αυτούς χρόνους 
άπαντώσι παρά τοΐς άττικοΐς, ούδέ η άρχαιοτέρα έπωνυμία της Ηλιαίας 
άποδεικνύει δτι έπι Σόλωνος δέν διεκρίνετο άπδ της Εκκλησίας τοΰ 
δημ,ου ώς πολίτικου σώματος.

"Οτι δ Σόλων ητον δ ιδρυτής τ·ης Ηλιαίας, ώς δικαστικής άρχ·ης, άνεν- 
δοιάστως άποδέχονται πάννες οί άρχαΐοι ρήτορες καί ιστορικοί. Ό Frankel 
αποβάλλει την μαρτυρίαν αύτών επί τώ λόγω τοϋ δτι καθώς α λαός έπί- 
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στευεν εις μυθώδεις τινας θεότητας, ώς ίδρυτάς των πόλεων ή ά'ρχήγέτκς 
γενών, κχι οι αττικοί ρήτορες είχον.τήν εύήθειαν, ή μετήργοντο τήνσο- 
φιστιίαν τοΰ ν αποδιδωσιν εις τδν Σάλωνα, ώ; υπερφυσικήν τινα νομοθέ- 
του προσωποποιίαν, παντας τους θεσμούς, τους οποίους έπεκαλουντο ενώ
πιον· των δικαστηρίων. Δεν είναι βεβαίως άξιον λόγου τοιοΰτον έπιχείρημ..ζ' 
το τούτο μάλλον καθοσον ου μ.ονον οί ρήτορες άλλα καί δ Αριστοτέλης 
και ο Πλούταρχος υπ οψει εχοντες όλους τούς προ αύτών γράψ-ζντας 
περί της πολιτείας τών ’Αθηναίων, τήν αυτήν δέχονται παράδοσιν περί 
τής συστάσεως καί τοϋ χαρακτήρας τής Ηλιαίας.

Ο Δημοσθένης έν τώ π. τ. Στεφάνου επικαλούμενος τον όρκον τών'Ηλια- 
στών «και ακροασομαι τών τε κατηγορούντων καί τών απολογούμενων δ- 
μ,οιως αμφοΐν » αποδίδει αυτόν εί; τόν Σάλωνα σδεομαι ύμών άκοΰσαι μου 
απολογούμενου, ώσπερ οί νόμοι κελευουσι, ους δ τιθείς έξ αρχής Σόλων, εύ· 
νους ων υμιν και δημοτικός, ού μ,όνον τφ γράίαι κυρίους φετο δεϊν είναι, 
αλλα κζι τφ τους δικάζοντας υμάς ομομ.ωκβναι» κτλ. "Οτι ή φράσις τοϋ όρ
κου είναι γνήσια,αναφερομενη καί έν Ίσοκράτει περί τής άντιδόσεω,ς 2 I ,καί 
Αουκ. π. Συκ. 8, δέν αμφισβητείται (*Ορα Frankel Hermes 30, 2 σελ. 4 58)· 
καί Sv’δ Σόλων ένομοθέτησε τά τής δικαστικής άρμοδιότητος τής 'Ηλιαίας 
βεβαίως εις τον αυτόν νδμον ώρισε καί τδν όρκον τών δικαστών. Άλλ’ δ. 
ρητωρ ουδέν προσεθετεν είς τήν ιερότητα τοϋ όρκου ψευδώς αυτόν άπο- 
διδων εις τον Σολωνα, όπως θεώρηθή ώς ρητορικόν σχήμα τοιοϋτο ψευδός.

Ο Λυσιας εν τώ κατα Θεομνηστου 16 λεγει- «καί μοι άνάγνωθι τού-· 
τους τους νομ,ους τοϋ Σολωνος, τους παλαιούς. Νόμ.Ος. Δεδέσθαι δέ έν τή 
ποδοκάκγ ημέρας πέντε τον πόδκ, έάν προστιμήσγ ή 'Ηλιαία)?.» Ούδείς 
ύπαρχει λόγος αμφιβολίας περί τής γνησιότητος τής φράσεως καί τή; ει
λικρίνειας .τοϋ ρήτορος. Ένφ δε ουδολως προσεθετεν είς τήν ίσχύν τοϋ νό— 
μου, αποδιδων αυτόν ψευδώς εις τον Σολωνα, τοιούτου ψεύδους δέν ήδύ— 
νατό να καμ.ν) χρήσιν ενώπιον τών δικαστών, αϊτών τήν άνάγνωσιν τοϋ 
παλαιού νομ.ου. Εκ τουτου δε ουδεμ.ια απολείπεται άικφιβολία ότι ή Η
λιαία ως δικαστηρίου ποοϋπήρχε τοΰ νόμ,ου τοΰ Σόλωνος τον οποίον ανα
φέρει δ Λυσίας;

Ό Γρότιος επικαλείται ύπέρ τής γνώμης αύτοϋ τό χωρίον τών πολιτι
κών Β'. 12 ιι’Επεί Σόλων γε εοικε τήν άναγκαιοτάτην άποδιδόναι τώ δή- 
μιρ δυναμιν το τας άρχας αίρεϊσθαι καί εύθύνειν, μηδέ γάρ τούτων κύριος 
ων δ δημ.ος δούλος άν ειη καί πολεμ.ιος» εζ ού συνάγει οτι αί εγγυήσεις 
τας δποίας δ Σόλων πκρέσχεν είς τδν δήμον περιωρίζοντο είς τήν εκλογήν 
καί τας ευθυνας τών αρχόντων, αποκλειομενου τοΰ δικαιώμ.ατος τοϋ δι- 
καζειν. Κατα την ερμηνείαν όμως ταύτην δ συγγραφεύς τών πολιτικών 
ενόει ' αποζεκλεισμενον τον δήμον καί άπο τοΰ ψηφίζειν περί πολέμου 
καί ειρηνης, καί άπό πάσης νομοθετικής ·ή νομοτελεστικής ένεργείας. 

Άλλ’ άκριβώς εξηγούμενη ή φράσις «μηδέ γάρ τούτου κύριος ών δ δήμος» 
ταύτην έχει τήν έ’ννοικν, φρονώ, δτ δλαι αί άλλκι έ'ουσίαι αίτινες ύπο 
τοΰ Σόλωνος άπΐδόθησαν εις τδν δήμ.ον, ήθελον άφίσει δοΰλον αυτόν, άν 
δέν είχε καί τήν δόναμιν τοΰ τάς άρχάς αίρεϊσθαι καί εύθύνειν- ώστε 
ταΰτα έ'λαβε πλήν τών άλλων, ατινκ παρά τοΰ Σόλωνος άπεδόθησαν αύ- 
τφ. Έν τώ αύτώ δέ κεφαλαίφ λέγει δ συγγραφεύς τών πολιτικών (Β, 
12. 37) ότι ό Σόλων καλώς έ'μιξε τήν πολιτείαν «..είναι γάρ τήν έν Άρείφ 
Πάγφ βουλήν ολιγαρχικόν, τδ δέ τάς άρχάς αίρετάς άριστοκρατικόν, τά 

δικαστήρια δημοκρατικόν έοικε δ’ δ Σόλων εκείνα μεν υπάρχοντά προ.-· 
τερον ού καταλΰσαι τήν τε βουλή» καί τήν τών άρχών αί'ρεσιν,τόν δε δήμον 
καταστήσαι τά δικαστήρια ποιήσας έκ πάντων . . . . καί τήν μέν εν Ά
ρε ίω Πάγω βουλήν Εφιάλτης έκόλουσε καί Περικλής, τά δε δικαστήρια, 
μισθοφόρα κατέστησε Περικλής». Κατά τδν συγγραφέα λοιπόν τό ολιγαρ
χικόν καί άριστοκρατικόν στοιχεϊον τής πολιτείας προϋπήρχον, καί είς ταΰ- 
τα δ Σόλων προσέθηκε τό δημοκρατικόν «τά δικαστήρια ποιήσας έκ πάν
των» όπερ έστί τήν Ηλιαίαν. Λεγων δέ παρακατιών ότι ό Σόλων έ'οικε 
τήν άναγκαιοτάτην άποδιδόναι δύναμιν τώ δήμφ τό τάς άρχάς αίρεϊσθαι 
καί εύθύνειν, ένόει οτι ταΰτα άναφέρονται είς τήν κυβερνητικήν, .·>ς είπεϊν, 
εξουσίαν τοϋ δήμου, χωρίς νά άποκλείν) τήν δικαστικήν, περί ής πρότερον 
διέλαβε. Ό συγγραφεύς έξακολουθών τήν φράσιν «τά δικαστήρια ποιήσας 
έκ πάντων» εξακολουθεί «διό καί μέμφονται τινές αύτφ' λύσαι γάρ θά- 
τερον κύριο» ποιήσαντα τό δικαστήριον πάντων, κληρωτόν 0ν. « Επί τής 
τελευταίας φράσεως, άναφερομένης προδήλως είς τούς ήλιαστάς, στηρίζε
ται ή εικασία τών., άμφισβητούντων τήν γνησιότητα τοΰ χωρίου, καί.θεω- 
ρούντων τήν κλήρωσιν ώς θεσμόν μεταγενέστερον. Ή παρατηρησις ητον 
δοθή έάν δ συγγραφεύς άνέφερε τήν κλήρωσιν εμς τάς άρχάς' απεναντίας 
όαως ρητώς περιορίζει αύτήν είς τούς δικαστάς' καί Svδεχθώμεν ώς θε
σμόν τοΰ Σόλωνος τήν συστασιν τής 'Ηλιαίας έκ δικαστών λαμβανομένων 
έκ πασών τών κλάσεων, μή έξαιρουμένων τών θητών, τό κατ’, έμέ ουδό
λως νομίζω άπίθανον τδν σύγχρονον θεσμόν τής κληρώσεως τών δικαστών, 
βοαδύτερον έπεκταθείσης έπί τών άρχών καί όλων τών δημοσίων υπαλ
λήλων, πλήν τών στρατηγών.

Ό Γρότιος, καί μετ’ αύτόν δ Perrot (σελ, 244 σημ) καί άλλοι διατεί
νονται ότι δ Αριστοτέλης ώς γνώμας άλλων, ή έξ εικασίας αναφέρει, μη 
παραδεχόμενος αύτός, ότι δ Σόλων άπένειμεν είς τον δήμον τήν δικαστι
κήν έξουσίαν. Μετ’ δλίγης όμως προσοχής άναγινώσκων τις τδ κεφ. 12 τοϋ 
Β', βιβλ. πείθεται περί τοΰ έναντίου. Λέγει δ συγγραφεύς «Σάλωνα δ’, 
ενιοι μέν οί'ονται νομοθέτην γενέσθαι σπουδαϊον' ολιγαρχίαν τε γαρ κατα-< 
λύσαι . . μίξκντα καλώς τήν πολιτείαν' είναι γάρ τήν μέν έν Άρείφ Πάγφ 
βουλήν ολιγαρχικόν κτλ. Ή κρίσις τήν δποίαν άλλοις άποδίδει είναι το 
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> Σολωνα σπουδαϊον νομοΟβτην γενέσθαι. Άλλά τά γεγονότα έφ’ ών ήκρί- 
σις αυτών στηρίζεται δέν τίθενται εις άμφιβολίαν ύπδ τοΰ συγγράφέως 
42ς εικασίαν ιδίαν αναφέρει δτι ή έν Άρείφ Πάγω βουλή καί δ τρόπος τής 
εκλογής τών αρχών προΰπήρχον τοΰ Σάλωνας, καινοτομήσαντος μόνον κατά 
την μετκθεσιν τής δικαστικής αρχής είς τδν δήμον. Μετά δέ ταΰτα λό
γον ποιούμενος περί της μομφής a.l.lur δτι a Σόλων κατέστησε κύριον 
πάντων τδ δικαστηριον κληρωτόν ον, ό συγγραφέας δικαιολογεί τδν Σά
λωνα διά τοϋ «φαίνεται δ’ ού κατά την Σόλωνος γενέσθαι τοΰτο προαί- 
ρεσιν, αλλά μάλλον άπδ συμπτώματος» κτλ.

'Ο Γρότιος καί οί δμοδοξοΰντες άποχωρίζουσι κατά την αύ-ην μέθοδον 
φράσεις τινάς τοΰ β.βλ. Γ: κεφ: t1 ίσχυριζάμενοι δτι κατά τδν ’Αριστο
τέλη ο Σόλων άπενειμεν είς την ’Εκκλησίαν τάς εύθύνας, καί αυται εν
νοούνται ως κρίσεις τοϋ δήμου. Ό ’Αριστοτέλης θέτει ώς άποοίαν «τίνων 
δει κυρίους είναι τούς ελευθέρους καί τδ πλήθος τών πολιτών» Άποκλείων 
δ’ αυτούς τών μεγίστων, άρχών επιλέγει «λείπεται δέ τοΰ βουλεύεσθαι 

• και κρίνειν μετεχειν αύτούς, διόπερ καί Σόλων και τών άλλων τινές νο
μοθετών τάττουσιν έπί τε τάς αρχαιρεσίας καί τάς εύθύνας τών αρχόν
των, άρχειν δέ κατά μάνας ούκ έώσιν». ’Ενταύθα ό ’Αριστοτέλης ακο
λουθών την συνήθη πάρ’ αύτώ διάκρισιν τής άρχής είς νοικοθετικήν (βοι>- 
λευεσθαι) νομοτελεστικήν (άρχειν) καί δικαστικήν (κρίνειν), αποκλείει 
τους ελεύθερους καί τδ πλήθος τών πολιτών, -ήτοι τούς θήτας, άπδ τού 
άρχειν, άλλ’ δ Σόλων καί τινες τών άλλων νομοθετών άρχειν κατά μό- 
νας ουκ εασιν, άλλα τάττουσιν έπί τε τής άρχαιρεσίκς καί τάς εύθύνας».

. Τοΰτο είναι ουχί Προσδιορισμός τοΰκ ρίνειν άλλα περιορισμός τοΰ άρχειν. 'Ο 
Σόλων δηλαδή ενώ έδωκεν εις τδν δήμον τδ βουλεύεσθαι καί τδ κρίνειν,. 
έδωκεν ;αυτώ μετοχήν τινα καί του άρχειν διά τών άρχαιρεσιών καί τών 
ευθυνών τών άρχόντων. Ή αύτή έννοια εξάγεται έκ τών επομένων εν 
τώ αυτώ κεφαλαίο) «αί δ’ εύθυναι καί αί τών άρχών αιρέσεις είσί μέγι
στοι ας εν ενίαις πολιτείαις, ώσπερ εί'ρηται, τοϊς δήμ,οις άποδιδόασιν’ ή 
γαρ εκκλησία κυρία πάντων τών τοιούτων έστί" καί τοι τής μέν εκκλη
σίας μετεχουσι, καί βουλεύουσιν, καί δικάζουσιν άπδ μικρών τιμημάτων, 
καί τής τυχουσης ηλικίας» κτλ. 'Ότι δέ αί ευθυναι ήσαν έ'ργον ούχί τής 
εκκλησίας, άλλά τής 'Ηλιαίας, ώς δικαστικού σώματος κατά ’Αριστοτέλη, 
βεβαιοΰται έκ τοΰ Δ, 17 «πρώτον ουν διαιρείσθω πόσα εΐδη δικαστή- 
ριων, έστι δέ τδν άριθμδν οκτώ, έν μέν εύθυντικόν, άλλο δέ εέ τις τι τών 
κοινών άδικεϊ κτλ.» Καί πάλιν δτι ό ’Αριστοτέλης δέν εννοεί τδ ευθύ— 
νειν ώς τήν μόνην ενέργειαν τής δικαστικής άρχής πρόδηλον έκ τοΰ Ζ, 
4, «συμφέρον έστί τή πρότερον ρηθείσγ δημοκρατίγ, καί ύπάρχειν εί'ωθε, 
αίρεΐσθαι μ.έν τάς άρχάς καί εύθυνειν καί ΰικαί.ειγ πάντας, άρχειν δέ τάς 
μεγίστες αιρετούς ,καί άπδ τιμημάτων κτλ.

ΪΙρδς τά προειρημένα συμφωνοΰσιν εντελώς καί τά ύπδ τοΰ Πλουτάρχου w 
ίστοοούμενα έν βίω Σόλωνος ιηΖ. «Ζευγϊται δ’ οί τοΰ τρίτου τιμήματος 
.. . οί δέ λοιποί πάντες εκαλούντο θήτες, οίς ούδεμίαν άρχειν έδωκεν άρ- 
χήν, άλλά τώ συνεκκλησιάζειν καί δικάζειν μόνον μετεϊχον τής πολι
τείας' § καν’ άοχάς μέν ούδέν, ύστερον δέ παμμέγεθε; έφάνη' τά γάο 
πλεϊστα τών διαφόρων ένέπιπτεν εις τούς δικαστάς' καί γάρ όσα τκϊ; άο- 
χαϊς έταξε, κρίνειν, ομοίως καί περί εκείνων είς τδ δικαστηριον εφέσεις έδωκε 
τοϊς βουλομένοις». Τδ χωρίον είναι τοσοΰτον σαφές καί άνεπίδεκτον δι- 
φορουμένης ερμηνείας. Καί όμως δποϊαι προσπάθεια! τών οπαδών τοΰ Γρο- 
τίου ϊνα έξουδετερώσωσι τήν μαοτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου! Ό Γρότιος άφε- 
λώς αντιτάσσει δτι «ή, βεβαίωσις του Πλουτάρχου εμπνέει δλίγην πίστιν 
είς τούς πλείστους τών έρμηνευτών, δόν καί δ Θίρλβαλλ παραδέχεται αυ
τήν. . · "Οσον τδ έπ’ έιχο! φρονώ δτι . . ή -ύπόθεσις τής έφέσεως τών 
άποφάσεων τών άρχόντων, μή συμβιβαζόμενη πρδς τήν δικονομίαν τών 
’Αθηναίων, έγεννήθη είς τδν νοΰν τοΰ Πλουτάρχου έξ συγχύσεως μετά τής 
provocatio τών ρωμαίων, ήτις πραγματικώς ήτον έκκλησις τής άποφάσεως' ■ 
τοΰ Υπάτου πρδς τήν τοΰ λαοϋ. Τήν ύπόνοιαν ταύτην γεννά ή ύπδ τοΰ 
Πλουτάρχου γινόμενη συγκρισις τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Ποβλίκολα». κτλ. 
Άλλ’ είς τήν σύγκρισιν δ Πλούταρχος άκριβώς διακρίνει τδν ελληνικόν 
άπδ τοΰ ρωμαϊκού θεσμοΰ, λέγωνδιά τδν Ποβλίκολαν «καί γάρ άρχόντων 
καταστάσεως κυρίους έποίησε τούς πολλούς, καί τοΐς φεύγουσι δίκην έπι- 
καλεΐσθκι τδν δήμον, ώσπερ ό Σόλων τοι'ς δικαστάς έ'ύωκε» Τουτέστι δ 
μέν Ποβλίκολας έδωκε τοϊς φεύγουσι δίκην τδ δικαίωμα τής έφέσεως πρδς 
τδν δήικον, δ δέ Σόλων έδωκεν είς τδν δήμον τδ δικαίωμα τοΰ δικάζειν. 
Είναι βέβαιον ότι παρά τοϊς Άθηναίοις έπετρέπετο κατά τών άποφάσεων 
τών ύπδ τών άρχόντων διοριζόμενων δικαστών έπί ίδίων-δικών (Διαιτη
τών) έφεσις είς δικαστηριον Ήλιαστών' διότι ούκ δλίγοι σώζονται λόγοι 
τών άττικών ρητόρων έπί τοιούτων εφέσεων. Παρά τοϊς ρωμαίοις ή pro
vocatio άπέβλεπεν είς τάς ποινικάς αποφάσεις κατά τών καταδιωκομένων 
εντός χιλίων βημάτων άπδ τής πόλεως «neqiie enim provocationem esse 
longius ab urbe mille passuum (Liv.) ενώ είς τδ άττικδν δίκαιον τά δημό
σια αδικήματα προανακρινόμενα ύπδ τών Άρχόντων είσηγοντο άμέσως 
είς τδ δικαστηριον τών Ήλιαστών, καί αί άποφάσεις τούτων ήσαν άνέκ- 
κλητοι. Οί πλεϊστοι τών οπαδών τοΰ Γρονίου Ερμήνευσαν τδ χωρίον τοΰ 
Πλουτάρχου δεχόμενοι ότι δ Σόλων διατηρήσας τήν δικαστικήν εξουσίαν 
τών Άρχόντων έχορήγησε κατά τών άποφάσεων αύτών δικαίωμα έφέ
σεως είς τδν δήμον, καί τοΰτο οί Ε. Muller καί Oncken περιορίζουσι είς 
τάς άποφάσεις τών Αρχόντων επι ευθυνών. Αλλ ο Πλούταρχος αφοΰ λέ
γει οτι οί θήτες έλαβον την εξουσίαν του δικάζειν, προσθετει οτι και. uttpl 
gnslrar όσα ταϊς άρχαϊς έταξε κρίνειν, τουτέσνιν ότι καί έπί τών δικών
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τάς οποίας αφήκεν είς τήν δικαιοδοσίαν τών ’Αρχόντων, και περί εκείνων 
είς το δικαστηρίου εφέσεις έ'δωκε τοΐς βούρλομένοις. Τδ χωρίον τοϋτο, τδ 
όποιον ό Πλούταρχος βεβαίως ήρανίσατο παρ’" αρχαιότερου συγγραφέως, μάς 
δίδει τδν μίτον ίνα ποοχωρήσωμεν είς Αρχαιοτέραν τοϋ Σόλωνος έποχήυ, 
και ακριβέστερου κατανοήσωμεν τήν κενοτομίαν τής νομοθεσίας αύτοΰ 
ώς πρδς τήν απονομήν της δικαιοσύνης. Δέον έπί τούτφ νά συνδυάσωμεν 
τδ προπαρατεθέν χωρίον του Πλουτάρχου μετά τοϋ τεμαχίου τοϋ Σου’ΐδα 
έν άρχων «καί πρδ μέν τοΰ Σόλωνος νόμων ούκ έξην αύτοΐς άμα δικάζείν, 
κύριοί τε ήσαν ώστε τάς δίκας αυτοτελείς ποιεΐσθαι' ύστερον δέ Σόλωνος 
ούδέν έτερον αύτοΐς τελείται ή μόνον ύποκρίνουσί (γρ. Ανακρίνουσι) τούς 
διαδίκους». Τδ τεμάχιον τοϋτο ευρισκόμενον και είς τήν συναγωγήν 
λεξ. χο. (Becker anec) καί συμπληρωθέν ύπδ τοϋ Lange (die Epheten κ. 
λ. σελ· 72) ώς έρανισθέν έκ τοϋ ’Απολλοδώρου έν δευτέρφ περί νομοθετών, 
έξηγεΐ, τοΰθ’ οπερ καί ανευ τής μαρτυρίας τούτου ήδυνάμεθζ νά είκάσώ- 
μεν, ότι δηλαδή πρδ τοϋ Σόλωνος ή κατάχρησις τής δικαστικής εξουσίας 
είς τάς χεϊρας τών εύπατριδών, ενασκούμενη διά τών Αρεοπαγιτών, τών 
Ναυκράρων, τών Έφετών, καί τών κατά δήμους αργών ή δικαστών, ύπδ 
τήν διεύθυνσιν τών Αρχόντων, έπήνεγκε στάσεις συχνάς, οποίας αί ιστο
ρικά! παραδόσεις Ασαφώς καί Αορίστως άπομνημονεύουσι. Ό Δράκων κλη
θείς πρδς θεραπείαν τοΰ κακοΰ, καί άφείς τήν Απονομήν τής δικαιοσύνης 
είς τήν κλάσιν τών Αριστοκρατών απέτυχεν, καί τά αύτά κατά τής νο
μοθεσίας αύτοΰ παράπονα έξηκολούθουν, ιδίως ώς πρδς τάς ποινικά; δίκας 
ήτοι τά δημόσια αδικήματα. Ό Σόλων έζήτησε τήν θεραπείαν άφ’ ένδς 
Αποδίδων είς τδν δήμον τήν κρίσιν έπί τών δημοσίων αδικημάτων, Αφί- 
νων δέ τήν προανάκρισιν, τήν εισαγωγήν τών δικών, καί τήν διεύθυνσιν 
τών συζητήσεων είς τούς ’Άρχοντας, καί άφ’έτέρου διατηοών τήν απονομήν 
τής δικαιοσύνης έπί δικών ιδίων είς τούς ’Άρχοντας, διά τών παρά τού
των δ.ιοριζομένων καί επιτηρούμενων δικαστών, βραδύτερου ίσως άντικα- 
ταστάντων διά τών κατ’ έ'τος κληρουμένων διαιτητών, άλλ’ έπιτοέπων 
τήν έφεσιν κατά τών Αποφάσεων αύτών πρδς τδ δικαστήοίον τών Ήλιας-ών.

Ό Frankel έπιφέρει ώς αντίρρησιν είς τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου 
τήν βραχείαν καί Ασύντακτου φράσιν «δέν λέγει ότι δ Σόλων διωργάνωσε 
τούς Ήλιαστάς κατά τδν μεταγενέστερον τρόπον». Βεβαίως δ οργανισμός 
τής 'Ηλιαίας μετά τδν Σόλωνα μετεβλήθη καί ώς πρδς τδν δλον αοιθαδν 
τών Ήλιαστών, καί ώς πρδς τδν αριθμόν καί τήν Αρμοδιότητα τών δικα
στηρίων, καί ώς πρδς τδν τρόπον τής συζήτήσεως καί τής Αποφάσεως 
κλ. Άλλ’ή πρότασις αύτη πόρρω Απέχει τοΰ ισχυρισμού τοΰ FrSukel καί 
τοΰ Γροτίου δτι έπί Σόλωνος ή Ηλιαία ήτον ή ’Εκκλησία τοΰ δήμου, πε
ριορισμένη είς τάς Αρχαιρεσίας καί τάς εύθόνας τών Αρχόντων, καί ότι
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έπί .Περικλεούς απέκτησε δικαστικήν έξουσίαν, τήν όποιαν έπί Κλεισθενους 
ή'ρξατΟ ν’αντιποιήται. . . . .. ....

'Ο Γρότιος άποδίδων είς τδν Κλεισθένην τήν πρώτην σύστασιν τής Η
λιαίας επικαλείται χωρίον τοΰ Ηροδότου τδ οποίον παοαδόζως παρεννοεΐ- 
ται παοά πολλών έκ τών ελληνιστών τής δύσεως. Ό Ηρόδοτος λέγει περί 
τοϋ Κλεισθένους (Ε, 69) «ώς γάρ δή τον ’Αθηναίων δήμον πρότερον Απω- 
.σμένον τότε πάντα πρδς τήν έαυτοΰ μοίραν, προσεθήκατο, τάς φυλάς μετ- 
ωνόμασε» κτλ. Έκλαμβάνοντες τινές έν οΐς καί ό Perrot τδ «πάντα» ώς 
προσδιορισμόν τοΰ απωσμένον, οί δέ διορθοϋντες διά τοΰ «πάντων» Ερμή
νευσαν δτι δ Κλεισθένης ευρών τδν δήμον Απωσμένον, ήτοι Αποκεκλεισμέ- 
νον πάσης Αρχής, πρδς τήν έαυτοΰ μοίραν προσεθήκατο, ύπονοουμένου οτι 
τοϋτο κατόρθωσε Απονείμας αύτώ τήν δικαστικήν έξουσίαν διά τής συ- 
στάσεως τής Ηλιαίας· δπερ ού'τε άλλος τις έκ τών Αρχαίων, ού'τε δ Ηρόδο
τος λέγει. Τοιαύτη μεταβολή καί ερμηνεία τοΰ κειμένου τοΰ Ηροδότου 
ουδόλως συνγδει.μετά τών προηγουμένων καί τών επομένων τής φράσεως. 
Τδ πάντα Αναφέρεται ώς αντ-ικείμενον είς τδ προσεθήκατο, καί ή έννοια 
τοΰ χωρίου είναι δτι αφοΰ τδν δήμον πρότερον Απωσμένον, ή'τοι Άπομε- 
μακρυσμένον Απ’ αύτοΰ, ό Κλεισθένης τότε odor προσεθήκατο ποδς τήν 
έαυτοΰ μ,οΐραν, τάς φυλάς, μετωνόμασε κτλ. Πλήν τούτου τοΰ τοσοΰτον 
οίκτρώς παρεννοηθέντος χωρίου δέν φέρεται άλλη μαρτυρία πρδς ύποστή· 
ριξιν τοΰ δτι ό Κλεισθένης ύπήρξεν ό ιδρυτής τής Ηλιαίας. ΓΙιθανώς έπ’ 
αύτοΰ μετεβλήθη ό αριθμός τών Ήλιαστών συνέπεια τής μεταβολής τών 
φυλών, ί'σως δέ κατηργήθησαν τότε καί οί Έφέται Αντικατασταθέντες 
είς τά φονικά δικαστήρια ύπδ τών Ήλιαστών' καί ί'σωςτότε πρώτον περιω- 
ρίσθη ή εξουσία τών ’Αρχόντων κατά τήν έκδίκασιν τών ιδίων δικών διά 
τοΰ θεσμοΰ τών διαιτητών και τής έφέσεως κατά τών Αποφάσεων αύτών.

Ό Κλεισθένης βεβαίως είσήγ-ζγε τδν θεσμόν τοΰ όστρακισμοΰ, κατά 
τινας δπως Απομακρύνη τού; οπαδούς τών Πεισιστρατιδών, κατ’ άλλους 
πρδς βεβαίωσιν τής ιδίας αύτοΰ επιρροής. Ό Frankel παρενθέτει τδν έξο-, 
στρακισμδν ώς έ'ργον τής Ηλιαίας καθώς καί τήν δημοποίησιν, Αλλ’ ή 
γνώμη αυτή δέν είναι ορθή. Αί'τησις, ή'τοι αγωγή, έ'γκλημα, ή γραφή έ'- 
χουσα αντικείμενου τδν εξοστρακισμόν δέν εϊσηγετο είς δικαστηρίου. Συνε- 
ζητεΐτο ή Ανάγκη τοΰ μέτρου γενικώς, καί μή Αφορώντος είς ώρισμένου ' 
πρόσωπον, κατά τήν κυρίαν εκκλησίαν τής 6 πρυτανείας έκαστου έτους, 
καί .έάν ένεκρίνετο, Απεφασίζετο ή όστρακοφορία έν συγκλήτφ έκκλ’ησί<γ 
τής 8 πρυτανείας' έξετελεΐτο δ’έν τή Αγορ^ παρ’έκάστης φυλής χωρι
στά· Ό αριθμός τών ψηφιζόντων ήτον Αόριστος, ΑπγτεΕτο δ’ ή καταψήφι
σές ύπερεξακισχιλίων δπως καταγνωσθή δ έξοστρακισμός, καθώς Απητεΐτο 
ή έπιψήφισις ύπερεξακισχιλίων διά τήν κύρωσιν τής δωρεάς τής ποιήσεως. 
Άλλ’ή έπιψήφισις υπέρ τής ποιήσεως, ώς ή καταψήφισις έπί έξοστρκκι-
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σιχώ, ύποθέτουσιν Αριθμόν ψηφιζόντων επτά, όκτώ, δέκα, ή κκί πλειόνων 
έ'τι χιλαάύων πολιτών, ένφ δ Αριθμός τών ψηφιζόντων έν τή Ήλιαίιγ ούδέπό- 
τε ύπερεβαινε τούς έξκκισχιλίους. ΎΙΙτο' λοιπόν i έξοστρκκισμός, ως καί ή 
δημοποίησις, καΟζρώς πολιτικόν μέτρον ύπδ της Έκκλησίας τοΰ δήμου 
Αποφκσιζόμενον, μή ύπκγόμενον εις τήν αρμοδιότητα τής Ηλιαίας, ώς 
περί Αμφοτέρων διατείνεται δ Frankel. Άπο τοΰ Πελοπονησιακοΰ πολέ
μου ή κατά Szanto (Burg. R, σελ. 7, 17) άπο τής 120 Όλ. παρεπέμφθη 
είς τδ δικαστήριον ή δοκιμασία τών δημ.οποιήτων.

Ό Γρότιος αποδίδει ιδίως τώ Περικλή τήν συστασιν τών δικαστηρίων’ 
διότι, λεγει έπι Σόλωνος δ λαδς τών ’Αθηνών δέν ήτον ανεπτυγμένος το» 
σοΰτον ώστε νά έμπιστευθη αύτώ δ νομοθέτης τήν απονομήν τής δικαιο
σύνης, ούδέ οί πολϊται τής τελευταίας κλάσεως ήδύναντο ν’ Απκσχολών- 
ται είς τά δικαστήρια άνευ μισθού. Οί λόγοι ούτοι στερούνται ιστορικής 
άξίας, διότι έξ ούδεμιας βάσιμου πληροφορίας βεβαιοϋνται. Αΐ Αλλεπάλλη
λοι έριδες τών κομμάτων καί στάσεις τοΰ λαοΰ πρδς Απαλλαγήν αύτοϋ 
έκ τών πιέσεων τής Αριστοκρατικής τάξεως ένδεικνυουσιν Απεναντίας ότι 
δ λαδς είχεν Αρκοΰσαν Ανάπτυξιν και συναίσθησιν τών δικαίων αύτοϋ, τά 
δποϊα ήδυνατο νά ίκανοποιήΐτη μόνη τοΰ Σόλωνος ή νομοθεσία. Δένδυνά- 
μεθα ,δέ νά παραδεχθώμεν ότι δ λαός ούτος ενδεής, αμαθής, Αναίσθητος 
μέχρι τοΰ Σόλωνος Απέκτησε διά μιας ώς έκ θαύματος τδν φιλελεύθερον 
και ήρωϊκδν χαρακτήρα, τδν οποίον αναγνωρίζει αύτώ δ Αγγλος ιστορικός 
Αμέσως μετά τήν έξωσιν τών Πεισιστρατιδών. Έπί Περικλέους δ λαδς τών 

’Αθηνών μετεβλήθη. Ό πλούτος δ συσσωρευθεΐς μετά τά Μηδικά παρέσχεν 
είς τούς δημοκόπους τά μέσα τής έξαγορας τών ψή-οων αυτοΰ, έξ αύτών 
δέ ήν και ή μισθοφορία τών έκκλησιαζόντων καί τών δικαστών. Βεβαίως 
κατά τήν έποχήν ταύτην είσήχθησαν μεταρρυθμίσεις ούκ δλίγαι καί ώς 
πρδς τήν συγκρότησιν τών δικαστηρίων, καί ώς πρδς τήν διεξαγωγήν τών 
δικών. Ταύτην έν συντόμω περιέγραψα έν τοΐς Δικαστικούς Χρονικοΐς τοΰ 
Αύγούστου 1877, φύλλον 20 έπ. καί περιττόν ένόμισα νά έπαναλάβω έν- 
τκΰθα. ’Άν δ Περικλής είσήγε τδ σύστημα τών Αττικών δικαστηρίων, οί 
σχεδόν ομόχρονοι αύτοϋ, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Άντιφών, Αυσίας, ο’· 
συγγραφείς έξ ών δ Πλούταρχος ήρανίσατο τδν βίον αυτοΰ, δέν ήθελον 
Αποσιωπήσει τοσοΰτο μέγα έργον τοΰ μεγάλου πολιτευτοΰ. Ό Οργανισμός 
καί ή δικονομία τών δικαστηρίων τών Ήλιαστών, δποΐκ ί'σχυον έπι τών 
Αττικών ρητόρων, χρονολογούνται μέν Απδ τοΰ Περικλεούς, Αλλ’ αί παρά 
τούτου καί τών διαδόχων αύτοϋ έπενεχθεΐσαι τροπολογίαι τοΰ θεσμοΰ τοΰ 
Σόλωνος δέν Αναιροΰσι τήν ιστορικήν παράδοσιν ότι δ Σόλων ήτον δ ιδρυτής 
τής Ηλιαίας ώς δικαστικής αρχής έν τή πολιτείγ τών Αθηναίων.

1. Α. Τυπέλδος

ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΐΐΚΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΆΝΩΝ

Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν ουσίαν τοΰ κυρίου ημών θεμ.ατος Ανάγκη 
νά ποοτάξωμεν τδν δρισμ.δν τοΰ δάσους, διότι φρονοΰμεν, ότι άνευ τουτου 
πκσα περί-τοΰ θέματος ημών Ανάπτυξις καί Ακατάληπτος καί ξηρά καί 
άγονος καί μεστή παρεννοήσεων καθίσταται.

Φυσικοϊστορικώς καί έν τή συνήθει δμιλί^ι ύπδ τήν λεζιν δάσος εννοοΰ- 
μεν πασαν όπωσοΐν ριεγάΛιιν εχτασιν εδάφους περιΐχουσαν αγρζα δένδρα. 
'Τπδ τήν άνωτέοω δηλονότι έννοιαν zb δάσος είνε είς τύπος βΛαστήσεως 
ζιΰ φντιχυν βασι-.Ιείου. (’Ίδε σημ. 2 είς τδ άρθρον 1 τοΰ περί δασών Βαυα
ρικού Νόμου, έκδ. A, Ganghofer. Miinchen 1880).

Δασολογικώς, τούτέστιν ύπδ οικονομικήν, διαχειριστικήν καί αστυνο
μικήν έποψιν δ· δρισμδς του δάσους παρουσιάζει δυσχερείκς, καθότι διά 
τοΰ ορισμού .τούτου πρόκειται νά διατυπωθώσι καί έκφρασθώσι πραγμα-. 
τικαί νομικαί έ'ννοιαι, αΐτινες, ώς προϊόν τής έπιτοπίου, ήθικής, διανοη
τικής καί οικονομικής καταστάσεως, κατά διαφόρους χώρας διαφόρως εμ
φανίζονται καί διαφόρως διατυποΰνται. Ημείς ένταΰθα- έπιχειροΰμεν νά 
προτάξωμεν τούς ύπδ διαφόρων νομ.οθετών δοθεντας και εν ταΐς νομοθε- 
σίαις αναγεγραμμενους ορισμούς του δάσους, όπως μετά ταΰτα καταλ.η— 
ξωμεν είς τήν διατύπωσιν τοΰ δρισμοΰ τοΰ άρμόζοντος εις την παρ’ ημϊν 
ΰφισταμένην κατάστασιν τών δασονομικών.

Κατά τδν τελευταΐον περί δασών βαυαρικόν νόμον, δάσος εΐνε π&σα 
ύτωσοΰν ριεγά.Ιι; εχτασις εδάφους προωρισιεέν^ πρδς χα.Ι.Ιιεργίαν και τομήν 
ζύ.Ιων χαΙ τών έχ τούτων προϊόντων,

Τήν έκτασιν τοϋ δάσους ό νόμος δέν ορίζει, διότι δ τδ δάσος χαρακτη- 
ρίζων παράγων δέν είνε ή έκτασις, .Αλλ’ η χαΛΛιεργία καί κάρπωσις ζΰ~ 
.Ιων (σημ. 2 είς τδ άρθρον 1 τοΰ περί δασών Βαυαρικού Νόμου). Εντεύθεν

1 Είνε δε προωρισμένα τά. εδάφη πρΰς Αποκλειστικήν καλλιεργ'αν δασών (absolliter Wald- 
boden)· α) όπου έπίχειται.κίνδυνος σχηματισμού κινητών άμμων, 6; όταν κήνται έπι κορυφών 

ορίων ί ράχεων καί έπί κλιτύων εχουσών κλίσιν άνωτέραν τών 20 μοιρών, γ) όταν κην- 

ται παρά τας οχβας τών χείμαρρων καί τών ποταμών τών χειμαρρωδώς ζεόντων και κατα- 

στρεπτικάς πλημμύρας προς-τ,νούντων, δ) όταν ή έπί τών’ έδαφών τούτων δασοφυτεία θέωρή- 

ται αναγκαία πρδς βελτίωσιν τής ύγιεινής καί κλιματικής κ.αταστάσεως τής χώρας- διότι καί 
είς τάς τέσσαρας ταύτας περιπτώσεις τά δάση εώε προστατευτικά' καί ε) πάντα τά πρός πά
σαν γεωπονικήν χρήσιν ακατάλληλα καί άχρηστα έδάφη, οίον τά ορεινά καί πετρώδη εδά

φη, ατινα τδ εθνικόν συμφέρον απαιτεί νά καΟιστώνται παραγωγά.

Τόμος Ζ". II.—Νοέμβριος 1883. 59



910 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ 911

έπεται, οτι παράδεισοι και δενδροφυτεΐζι πρδς ώραϊσμδν και τέρψιν χρη
σιμεύονται, φυτεϊαι καρποφόρων δένδρων, μεμονωμένα δένδρα και τά πα
ρόμοια μή ό'ντα προωρισμένα πρδς" καΛΛιεργίαν και κάφ,πωσιν ζύΛωχ καί 
τών άπδ τούτων προϊόντων, δέν είνε δάσος (Gayer καθηγητές τής Δασο
λογίας έν τώ έν Μονάχω Πανεπιστημίω).

Παρά τά άνωτερω ύπάρχουσιν έν Βαυαρία και άποφάσεις τοϋ Άρείου 
Πάγου περί όρισμοΰ τοϋ δάσους. Ούτως ή άπόφασις τής 26 ’Απριλίου 1861 
(ί'δε Zeitschrift. VIII σελ. 101-102) ορίζει τδ δάσος ως εξής: «Ώς δάσος 
εθεωρεΐται πάσα έκτασις έδάφους προορισμένη πρδς καλλιεογίαν καί 
εκάοπωσιν ξύλων». Έτέρα δ’ άπόφασις τοΰ αύτοϋ. δικαστηρίου της 1 0 Φε
βρουάριου 1860 (ΐδε Zeitschrift VII σελ. 39) προστίθησι «πάντα τά συ- 
ιστατικά μέρη δάσους τινδς καί άν προσκαίρως δέν καλύπτονται ύπδ 
^δένδρων δηλοΰνται διά τοΰ περιληπτικού ονόματος Jaaoc, δασικοκ ΐ$α- 
νφος». ’Εντεύθεν έπεται, ότι και οί έντδς τών δασών άπαντώντες κενοί 
χώροι, αί οδοί κτξ. συμπεριλαμβάνονται είς τδ δάσος (σημ. 4 είς τδ άρθρ. 1 
τοϋ Βαυαρικοΰ περί Δασών Νόμου).

. Κατά τδν βυρτεμβεργικδν νόμον «δάσος είναι πάσαι αί γαΐαι αί διαρ- 
»κώς πρδς παραγωγήν ξύλων και τών άπδ τούτων δευτερευόντων προϊόν- 
»των’ προωρισμέναι καί άστυνομικώς ύπδ την άνωτάτην τοϋ Κράτους 
χέποπτείαν διατελοΰσαι».

Ό περί δασών νόμος της Βρουνσβίκης λέγων δάσος, έννοεΐ «πάσας τάς 
»μή περιπεφραγμένας και έντδς της περιφεοείας τών χωρίων μη κατεχο- 
»μένας γαίας τάς πρδς ύλοτομίαν ξύλων χρησιμευούσας».

Ύπδ την αύτήν περίπου έννοιαν διατυποΰται δ δρισμδς του δάσους έν 
άπάσαις ταΐς γερμανικαϊς νομοθεσίαις’ ό δρισμδς δηλονότι τοΰ δάσους βα
σίζεται αποκλειστικώς έπί τοϋ προορισμού αύτοϋ, δστις είνε νά παράγη 
ξύλα και τά άπδ τούτων ποικίλα προϊόντα τά παρ’ήμϊν ώς δασικά χα
ρακτηριζόμενα. >

Άλλ’έν χώρα έν ή, ώς και παρ’ήμϊν, ού'τε καταμέτρησις και δοοση- 
μανσις δασών έγενετο, ού'τε σύστημα διαχειρίσεως και καλλιεργίας δασών 
είσηχθη η έφηρμόσθη, προκειμένου νά δοθγ δρισμδς τοΰ δάσους άνάγκη 
νά ληφθώσιν ύπ’ δψει δύω τινά.

1) Νά έξασφαλισθώσι πάσης περαιτέρω άποξυλίσεως αί ύπάρχουσαι δα- 
σικαι έκτάσεις καί

2) Νά δοθή ύπδ τοϋ νόμου ή δέουσα προστασία είς τάς τυχδν. γενομέ- 
νας η γενησομένας δασοφυτείας.

’Επειδή λοιπδν παρ’ήμϊ; δ προορισμός τοΰ δάσους δέν δύναται νά χρη-

1 Περιοριζίμεθα μόνον εις τ’ας γερμανιχας νομοθεσίας, διότι ή Γερμανία όπηρξεν ο δη
μιουργός τής Επιστήμης τών δασών και μίχρι τής στιγμής ταότης ούδε'ις διαμφισβητεϊ αδτ§ 

τήν υπεροχήν.

σιμεύση ώς ουσιώδες κριτήριον, ήδυνάμεθα νά δρίσωμεν αύτδ ώς εξής. 
«Δάσος είνε πάσα ύπδ δένδρων η θάμνων, αύτοφυών η έκ σποράς ή φυ- 
»τείας προερχόμενων, άραιώς ή πυκνώς καλυπτομένη συνεχής έκτασις γης, 
βχοησιμεύουσα πρδς παραγωγήν ξύλων, ή καί πρδς άλλον τινά σκοπόν" 
^εξαιρούνται οί παράδεισοι η δενδρόφυτοι περίπατοι, αί δενδροστοιχίαι, 
»αί φυτεΐκι δπωροφόρων δένδρων, οί ελαιώνες εξημερωμένων έλαιοδέν- 
»δρων κτξ.».

Μετά τά προεισαγωγικά ταΰτα προβαίνομεν εις την άνάπτυξιν τοΰ κυ
ρίου ημών θέματος. Ή διαχείρισις τών δασών κατά τδν πολιδν ΙΑουδάϊχ 
(Judeich), διευθυντήν της έν Τάραντ (Tharandt) σαξωνικής δασολογικής 
Άκαδημείας ορίζεται ώς έξης : «Σκοπδς (λέγει) της διαχειρίσεως τών 
»δασών είνε η κατά χρόνον καί χώρον τοιαύτη της όλης χρησεως τοΰ 
ϊδάσους διάταξις, ώστε νά έπιτευχθή όσον ένεστι βέλτιον δ διά της δα- 
«σοπονίας έπιδιωκόμενος σκοπός», (’ΐδε Judeich Forsteinrichtung). Ό δ’ 
ημέτερος έν τή έν Άσαφεμπούργφ (Aschaffenburg) Άκαδημεία καθηγητής 
‘Ρουδόλφος Βέμπεο (R. Weber) ορίζει αύτην ούτως. «'Η διαχείρισις τών 
»δασών εινε δ καθαρώς οικονομικός κλάδος της Δασολογίας, δ άσχολού- 
»μενος περί τδν προσδιορισμόν τοΰ μεγέθους της έτησίας προσόδου τών 
ϊιδασών, ύπδ τδν όρον της διηνεκείας της προσόδου ταύτης και της δια- 
Βτηρησεως άνεπάφου τοΰ παραγωγού δασικού κεφαλαίου, είτα δε και περί 
»τήν κατά χρόνον καί χώρον διάταξιν τής χρησεως καί τη; λοιπής έκμε- 
Βταλλεύσεως πρδς τδ συμφέρον, τοϋ δασοκτημονος» (R. Weber. Vortriige 
fiber Forsteinrichtung). Ό δέ Γάλλος Τασσύ (Tassy) δίδωσι τδν έξης ορι
σμόν" «διαχείρισις τών δασών σκοπεί την διάταξιν της χρησεως δάσους 
»τινδς ούτως, ώστε νά παράγη πρόσοδον έτησίαν όσον ένεστι διαρκε- 
«στέραν καί χρησιμωτέραν» (Tassy Aminagement des Forets). 'Ο δέ Broil— 
liard, καθηγητής τής έν Νανσυ (Nancy) Γαλλικής δασο λογικής Άκάδη- 
μείας διετύπωσε τδν δρισμδν τής διαχειρίσεως τών δασών ώδε : «Ή.δια- 
»χείρισις τών δασών έστίν ή τέχνη η κανονίζουσα την καλλιεργίαν καί 
»τήν χρήσιν» αύτών (Broilliard Cours d'Am^nagement des Forets). Κατά δέ> 
τδν Άλφρέδον Πυτώ? (Alfred Puton), διευθυντήν τής αύτής δασολογικής. 
Άκαδημείας. «Ή διαχείρισις τών δασών είνε έργασία σκοπούσα τδν προσ
διορισμόν τής δασικής παραγωγής, τής κάλλιαν ίκανοποιούσής τά συμ- 
»φέροντα τοϋ δασοκτήμονος, καί τήν διακανόνισιν τοΰ εί'δους, τοΰ μεγέ- 
»θους, τής τάξεως καί τής πορείας τών δενδροτομών, αίτινες ένω άφίνου- 
»σιν άνέπαφον τδ ,ύλικδν τδ συνιστάν τδ δασικόν κεφαλαιον, άποτελοΰσι 
»τήν έτησίαν παραγωγήν» (Alfred Puton l’Am^nagement des Forets). 
Συγκεφαλαιοϋντες τούς ανωτέρω ορισμούς δυνάμεθα άρα νά εΐπωμεν, ότι 
«ή διαχείρισις τών δασών σκοπεί τήν κατά, χρόνον καί τόπον συμφορω- 
■»τέραν διανομήν τής παραγωγής τοΰ δασικού κεφαλαίου».
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Πρδς πρκγμάτωσιν τοΰ διά τής διαχειρίσεως έπιδιωκόμένου ,σκοπο® 
. προϋποτίθενται πολλαί καί ποικίλαι γνώσεις και κυρίως ή τής φύσεως τοϋ 
δασικού κεφαλαίου, καί άπκιτοΰνται πολλά! και περίπλοκοι έργασίαι,.ών 
•ή έκτέλεσις προϋποτίθησιν είδικάς γνώσεις καί ειδικήν πείραν. 'Αποπειρώ
μεθα λοιπόν πρώτον νά έομηνεύσωμεν τήν φύσιν τοΰ δασικού κεφαλαίου, 
και. δεύτερον νά έκθέσωμεν κεφαλαιωδώς τάς κυριωτέρας τών εργασιών, 
άς ή διαχείρισις δάσους τίνος συνεπάγεται.

"Οπως είς πάσαν άλλην έκμετάλλευσιν, ούτω και εις τήν τών. δασών 
άπαιτεΐται έν κεφάλαιον, δπερ διά τοϋτο και έκμεταΛ,Ιευτικόν xeyaJacor 
καλείται. Και έν μέν τή γεωπονία τδ κεφάλαιον τοϋτο άποτελεΐται α) 
έκ τοΰ εδάφους τοΰ άγρο.ΰ καί τών έπ’ αύτοΰ κτιρίων τοΰ άγροτικοΰ κτή
ματος καί β) έκ τών σπερμάτων, τών κτηνών καί τών γεωργικών εργα
λείων. ΛΕν μέρος τοϋ κεφαλαίου τούτου, τδ έδαφος καί τά έπ’αύτοΰ κτί
ρια, εινε ακίνητον, διδ καί άκίνητον κεφά,Ιαιον άπεκλήθη, τδ δέ έτερον, 
ήτοι τά σπέρματα, τά κτήνη, τά εργαλεία κτξ., εινε ώςεπιτοπλεΐστον 
κινητά, διδ καί κινητόν χεφά.Ιαιον λέγονται. Και ταϋτα μέν έν τή γεωρ- 

, γία- άλλ’ έν τή δασοπονί^ ή σύστασις του δασικοΰ κεφαλαίου εινε άλλοίκ" 
ένταϋθαΑδ έκμεταλλευτικδν κεφάλαιον εινε άποκλειστικώς ακίνητον, 
άποτελεΐται δέ πρώτον έκ-τοΰ εδάφους τοΰ δάσους, καί δεύτερον έκ τοΰ 
ογκου τών έπ’ αύτοΰ δένδρων- τά δένδρα ταϋτα άνάγκη ν’ άπαρτίζωσι 
κλίμακα ηλικιών ισαρίθμων πρδς τά έτη τής περιφοράς1, .ής τδ μήκος κα
νονίζεται πάντοτε επι τγ βάσει τής ηλικίας τής άπαιτουμ.ένης όπως τά 
δένδρα άποκτήσωσι διαστάσεις τοιαύτας ώστε νά χρησιμεύωσι πρδς ίκα- 
νοποίησιν ώρισμένων άναγκών τής καταναλώσεως1 2.

1 Περιφορά (Γερμαν. Turmes jj Umtrieb, γαλλιστί 81 Revolution) καλείται τδ χρονικόν 

δ.άστημα Εντός τοΰμποίου ολόκληρον τδ δάσος άνανεονται και αί ύλοτομίαι Επανέρχονται
τδ αύτδ σημεΐον.

2 "Αν δηλονότι ή ξυλεία, ής ΐχομεν χρείαν, μόνον Εξ έκατονταετών δένδρων ε’νε δυνατόν 

■νά ύλοτομηΟή, ή περιφορά ΐσεται ε'κατονταετής και δφείλομεν νά διατηρώμεν Εκατόν ηλικίας 

δένδρων, τουτέστι νά ΐχωμεν δένδρα άπδ Ενός μέχρις έκατδν Ετών, ό Εστι νά 'έχωμεν εκατόν 
ϊσά τμήματα δάσους σχηματίζοντα-κλίμακα ηλικιών άπδ 1-100" διότι μόνον δίά τής διατά" 

.ξεως ταύτης δυνάμεΟα νά ύλοτομώμεν κατ’ΐτος εν .τμήμα, περιέχον έκατονταετή δένδρα.

- Καί έν μέν τή γεωπονί^ έάν ο τδ γεωργικόν έδαφος εκμεταλλευόμενος 
πεισθή, οτι.η επιχειρησις του βαίνει κακώς, ή άν άλλως πως άναγκασθή 
νά έγκαταλείψη τήν έπιχείρησίν του, δέν δύναται νά έκποιήση τά,,κτί- 
pta ανευ τού εδάφους, διότι αγροτικά κτίρια άνευ τοΰ άγοοτικοΰ εδάφους 
ούδεμίαν δύνανται νά έχωσιν αξίαν έκτος δέ τούτου ούδείς αγοράζει τδν 
οίκον άνευ τοΰ οικοπέδου. Άλλ’ έν τή δασοπονία: ό. δασοκτήμων δύναται 
έν πάση δεδομένη στιγμή νά μετατρέψή εις χρήματα ολόκληρον τδ έπι 
τοΰ εδάφους ξυλώδες ύλικόν, καί τότε τδ έδαφος καθίσταται άγονον έπί 
μίαν ολόκληρον περιφοράν, δηλαδή καθ’δλον τδ χρονικόν διάστημα τδ 
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όπως ή φυσις π<ζρχγοίγν) βά νέου εχ.μετχΤΛευσψ.,ζ ζ’-Αχ, 
τουτέ^τν · άπχΛτουν-tou 100 εττ], όπως τχ ζυΧχ .•••αποχ.τνί'τωσι τ<χς 
παιτουμένας διαστάσεις ίνα καταστώσι χρήσιμα προς τινα ωρισμενον σκο
πόν, άνάγκη έπί 100 δλόκληρα έτη νά σπειρωμεν η φυτευωμ.εν κατ έτος 
άνά έν τμήμα, μέχρις ού καταρτίσωμεν εκ νέου την κλίμακα των ηλι
κιών καί τδ δάσος έπανέλθή είς ήν προτερον ευρισκετο καταστασιν, ήτοι 
καταστή έκ νέου παραγωγόν ώς και πρότερον.

Έάν έν τή έρεύνη τής φύσεως τοΰ δασικού κεφαλαίου λαβωμεν υπ 
έψει καίιτήν έτησίαν αύτοΰ πρόσοδον, άνευρίσκομεν τάς έζής σχεσεις’ έν 
μέν τή γεωπονί^ α) τδ έδαφος τοΰ άγροτικοΰ κτήματος αποτελεί το πα- 
ραγωγδν κειρά:1αιον β) τά γεωργικά έργαλεΐα, τα σπέρματα, αι μηχαναι 
κτλ. άποτελοϋσι τδ ^3οηδηΐΐχ0ν κε^ά.ίαιον τουτεστι τα παραγωγιχα bp* 
yara γ) ή έτησία πρόσοδος τοΰ άγοοτικοΰ κτήματος (άφαιρεσει τών εζό - 
δων τής καλλιέργειας καί τών τόκων τοΰ βοηθητικού κεφαλαίου) άπο
τελεΐ τδ ετήσιον εισόδημα τοϋ άγροτικοΰ κτήματος. ’Εν δε τν) δασοπονί^ 
α) τδ έδαφος τοΰ δασικού κτήματος άποτελεΐ ωσαύτως τδ παραγωγόν 
κεφάΛαιον β) δ όγκος τών δένδρων των επι τοΰ εδάφους αποτελεί τδ [3οη~* 
θητικδν κεφάλαιον ήτοι τά παραγωγικά όργανα γ) ή είς έκαστον τών 
άποτελούντων τδ δάσος δένδρων πρ.οσγιγνομένη έτησία κατ’ογκον αύξη- 
σις άποτελεΐ τδ ετήσιον εισόδημα τού δασικού κτήματος. Οπως λοιπόν 
γεωργικόν τι έδαφος άνευ τού βοηθητικού κεφαλαίου ουδεμιαν δύναται να 
παραγάγή πρόσοδον, ούτω καί δασικόν τι έδαφος ανευ τοΰ βοηθητικού 
κεφαλαίου, τών δένδρων δηλονότι, ουδεμιαν δύναται να παραγαγή πρό
σοδον. ’Επειδή δέ ώς άνωτέρω άπεδέίχθη, τδ έτήσιον τοΰ δάσους εισό
δημα άποτελεΐται έκ. τής ένι έκάστω τών δένδρων αυτού ετησιως προσ- 
γιγνομένης κατ’ όγκον αύξήσεως, έπεται οτι τά μέν τδ δάσος συγκροτούντο 
δένδοα δύνανται καλλιστα νά έξομοιωθώσι πρδς τοκοφόρον κεφάλαιον, ή 
δ’έτησίως έκάστω τούτων προσγιγνομένη κατ’ογκον αύξησις πρδς τδν 
τόκον τού κεφαλαίου τούτου.
’ Έν τή γεωπονί^, έάν δ τδ γεωργικόν έδαφος εκμεταλλευόμενος γεω
πόνος ήθελε τύχει εύκαιρίας όπως έκποιήσν; τδ βοηθητικόν αυτού κεφα- 
λαιον είς τιμήν τοιαύτην, ώστε νά ώφελήται άπο τών ετήσιων‘τόκων 
πλείονα, ή όσα κερδαίνει καλλιεργών τδ αγροτικόν κτήμα δικαίως ηδυ- 
νατο .νά έκληφθή ώς ασύνετος καί κακός έπιχειρηματίας, έάν μή έξεποιει 
τδ βοηθητικόν κεφάλαιον. Άλλ’έν τή δασοπονία: συμβαίνουσι δλως τά 
εναντία’ ένταϋθα ή έτησίω; κατ’όγκον ε/ι εκαστιρ τών δένδρων προσγι
γνομένη αύξησις, ή τήν έτησίαν τοΰ δάσους πρόσοδον άποτελοϋσα, δεν 
εινέ προϊόν χρημάτων, άλλά παράγεται ύπδ τών δένδρων τών συγκρο- 
τούντων τδ δάσος’έκποιουμένου άρα τορ βοηθητικού κεφαλαίου (τουτεστι 
τών. τδ δάσος συγκροτούντων δένδρων) έκλειπει και η ετήσια τού. δάσους 
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πρόσοδος, άπαράλλακτα ώς εκλείπει και ή άπδ τών τόκων κεφαλαίου τι* 
νδς πρόσοδος, άμα έκλείψν] τδ τοκοφόρον κεφάλαιον. Επομένως έν τή 
δασοπονίγ ή έκποίησις τοϋ βοηθητικού κεφαλαίου δέν δύναται νά γίνρ 
άνευ καταστροφής τής έτησίας προσόδου. Ένταϋθα δηλαδή ισχύει ο,τι έν 
τή γ&ωπο'ήΰρ θεωρείται ώς έξαίρεσις και άσυνεσία.

Ένταϋθα όφείλομεν νά σημειώσωμεν και έτέραν τινά διαφοράν μεταξύ 
γεωργικού και δασικού έκμεταλλευτικοϋ κεφαλαίου. Ό γεωπόνος δηλαδή, 
άν ποτέ περιέλθν) είς χρηματικάς άνάγκας, δύναται νά έκποίήσγ τά 
κτήνη, τά εργαλεία και τά λοιπά εκμεταλλευτικά όργανα, διότι ταΰτα 
αγοραζόμενα ύφ’ ετέρων καλλιεργητών δυνανται νά χρησιμοποιηθώσι πρδς 
έτέραν γεωργικήν έπιχείρησιν' έτι δ’ έν τή γεωπονίιρ ή στενοχώρια ατό
μου τίνος δέν συνεπάγεται την στενοχωράν ολοκλήρου της κοινωνίας. 
Άλλ’ έν τή δασοπονίγ οσάκις δ δασοκτήμων στενοχωρηθή χρηματικός 
πάντοτε έμβάλλεται είς πειρασμόν νά εκποίηση έν μέρος τών δένδοων 
τών άποτελούντων την κλίμακα τών ηλικιών, αΐτινες είνε άναπόφευκτοι 
πρδς την τοϋ δάσους έκμετάλλευσιν' έκ της έκποιησεως δέ ταύτης προ- 

, κύπτει διπλοϋν κακόν. Πρώτον μέν τδ έκποιηθέν ύλικδν δέν μεταβαίνει 
είς’έτέραν έκμετάλλευσιν, όπως μεταβαίνουσι τά εκποιούμενα γεωργικά 
όργανα είς έτέραν γεωργικήν έπιχείρησιν, άλλ’ άναλίσκεται" δεύτερον 
δ’ επέρχεται έλάττωσις τοΰ άριθμοΰ τών οργάνων τών έν τή χώρια πρδς 
παραγωγήν ξυλείας εργαζομένων' έπέρχεται δ’ η έλάττωσις αυτή διότι 
τδ ύπέρ την έτησίαν πρόσοδον έκποιούμενον ξυλώδες ύλικδν ύλοτομεϊται 
άπόκλειστικώς έξ ηλικιών νεωτέρων της έκμεταλλευσίμου, ήτοι απαρτί
ζεται έκ δένδρων μικροτέρων διαστάσεων, άτινα συνήθως μόνον καύσιμα 
καί ολίγιστα εργάσιμα ξύλα παράγουσιν’ επομένως ένδέχεται ή προσφορά 
τοϋ έμπορεύματος νά ύπερβή την ζήτησή καί νά έπέλθη έ'κπτωσις είς 
τάς τιμάς τϋςς ξυλείας' άλλ’ έκπιπτουσών τών τιμών, τδ κοινδν συμφέ
ρον πάσχει, πάσχει δέ διότι οί λοιποί δασοκτημονες δέν δυνανται νά πω- 
λησωσιν είς τιμάς άμειβούσας τά παραγωγικά αύτών κεφάλαια. Έν τοι- 
αύταις άνωμάλοις περιστάσεσιν οί κατανωλωταί εύθίσκονται στιγμιαίως 
έν άφθονίιη ξυλείας ύποτετιμημένης, όπως άμα έπέλθγ ή σπάνις άναγ- 
κασθώσι νά πληρώσωσι αύτην είς τιμάς υπέρογκους. Έκτος δέ πάντων 
τών άνωτέοω προκύπτει και τδ μέγιστον κακδν οτι πολύτιμος υλη ύπδ 
μάγου τοΰ ^γάκου και ούχ'ι ύπδ της άγθζΚύπίκης χκ/ήδς δημιονξίγοιψίμη εκ
πίπτει τής άξίας αύτης καί κατασπατάλάται. Ή τοιαύτη φύσις τοΰ δα
σικού κεφαλαίου άναγκάζει ού μόνον ενδελεχή καί σύντονον μέριμναν προς 
συντηρησιν τών δασών νά καταβάλλωμεν, άλλά καί μετά μεγίστης περι
σκέψεων είς την διαχείρισιν αύτών νά βαίνωμεν.

Ή κεφαλαιώδης έργασία της διαχειρίσεως συνίσταται είς την σύνταξιν 
σχεδίου έκμέταλλεύσεως, έν ω ή χρήσις τοΰ δάσους κανονίζεται ούτως 

,ώστε, έν$ εξασφαλίζεται τδ διηνεκές τής καρπώσεως, συντηρείται δέ, 
καί, όπου δυνατόν, βελτιοΰται ή παραγωγική τοΰ εδάφους δύναμις, δ μέν 
ιδιόκτητης νά. λαμβάνγ παρ’ αύτοϋ την μεγίστην εφικτήν πρόσοδον, τδ 
δέ δάσος άδιακόπως νά βελτιώται μέχρις ού καταστή κανονικόν καί έπΐτ 
δεκτικόν συστήματος χρησεως λογικωτέρου. Άλλ’ όπως καταντησωμεν 
είς- τδν τελικόν τοΰτον σκοπδν τής διαχειρίσεως προαπαίτοΰνται ποικίλαι 
έργασίαι συγκεφαλαιουμεναι ώς έξης.

Α): Κ.ατά«τρω®ες τής «αροΰο^ς τοΰ· δάσους ζαταστάσεως.
■— "Οπως γνωσθή δέ ή παροΰσα εσωτερική και εξωτερική τοϋ δάσους 
κατάστασις άνάγκη νά προηγηθώσιν, αί έξής βοηθητικά! έργασίαι.

1) Καταμέτρησις, σύνταξις, διαγράμματος καί ύπολογισμδς τής έκτά- 
σεως τοΰ δάσους.

2) Έκτίμησις τοϋ δάσους, τούτέστιν έ'ρευνα τής ένί έκάστφ τών δέν
δρων προσγιγνομένης έτησίας αύξησεως.
. 3) Διαίρεσις τοΰ δάσους είς τμήματα έπι τή βάσει τών ποικιλιών, άς 
παρουσιάζουσιν αί συνδενδρίαι και τδ έ'δαφος, καί ειδική έκάστου τών τμη
μάτων τούτων περιγραφή, έν νί λεπτομερώς νά έξετάζωνται καί περιγρά- 
φωνται δ σταθμός, ήτοι ή τοποθεσία τοΰ δάσους, τδ έδαφος, αί φυσικαί 
αύτοϋ ιδιότητες κτλ, καί νά δρίζηται τδ ποσδν τοΰ ξυλώδους ύλικοϋ, ή 
έ.τησία προσαόξησις ή έν έκάστγι τών συνδενδριών λαμβάνουσα χώραν, ή 
ηλικία καί ή πυκνότης αύτών κτξ.

■ . 4)- ’Έρευνα τής έσωτερικής καί εξωτερικής τοΰ δάσους καταστάσεως 
ήτοι έ'ρευνα τής κυριότητος καί τών λοιπών νομικών σχέσεων (δουλειών 
.κτξ)· τής φυσικής τοΰ εδάφους καταστάσεως (φυσικής καταστάσεως.τής 
επιφάνειας τοΰ εδάφους, ύδρομετεώρων, έπικρατούντων άνεμων, γεωλο
γικού σχηματισμού τοϋ εδάφους, πηγών, ρυακίων, ποταμών κτξ), τής 
τέως χρησεως καί τής παρούσης τοΰ δάσους καταστάσεως, τών μέσων 
τής συγκοινωνίας καί τών βιομηχανιών τών καταναλισκουσών ξυλείαν καί 
δασικά προϊόντα, καί τέλος έ'ρευνα περί τοΰ προσωπικού .καί τοΰ διοργα- 
νισμοΰ αύτοϋ.

. Β). ΙΙροσΠίορεσμος τοΰ σκοτςοΰ τής δεαχεερέσεως καί τοΰ
δεά ταύτης έπεδεωκομ-ένου τέλους. — Κατά τήν εργασίαν ταύτη,ν 

. οφείλομεν νά έ'χωμεν ύπ’ δψιν
1) "Οτι ή κάρπωσις δέον νά ή διηνεκής καί ούχί διαλείπουσα.
2) "Οτι δ μόνος σκοπός τής διαχειρίσεως εινε ή όσον έ'νεστι μείζων παρα- 

,.γωγή ξύλων χρησίμων είς τάς άνάγκας τής χώρας.
3) "Οτι ή κάρπωσις τής ξυλώδους τοϋ δάσους παραγωγής δέον νά γί- 

νηται ύπδ τδ δ'ρον τής διατηρήσεως άθικτου, ή μάλλον αύξησεως τοΰ 
δασικού κεφαλαίου' καί

4) ’’Οτι αί δουλεΐαι, οπού ύπάρχουσαι τοιαΰται, παρακωλύουσι τήν δμα- 
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Αην του δάσους διαχείρισιν καί άνάγκη, οπού δυνατόν ν’ άπκλλάσηταί 
αυτών τδ δάσος.

1) Λοατα^οξ τ·^ς το£» δάσους καΑ κανονεαριος
στροσοοον. —Τοϋτο κατορθοϋται

1) Δια τής καταλλήλου εκλογή; τών δένδρων καί της έφαρμοστέζς 
μεθόδου καλλιεργίας.

2) Διά τοϋ προσδιορισμού τοϋ χρόνου τής περιφοράς.
3) Δια τής υποδειζεως τοϋ καταλληλότερου τρόπου ανανεώσεως του 

δάσους (διά φυσικής ή τεχνικής σποράς, ή διά φυτείας).
4) Διά τής σκοπίμου διαιρέσεως τής επιφάνειας. .
5) Διά τοϋ προϋπολογισμοϋ τών προσόδων τοϋ δάσους και τής ύποπ 

δείξεως τής τάςεως καθ’ ήν γενήσεται ή χρήσις καί άνανέωσις αύτοΰ.
6) Διά τής τακτοποιήσεως τής εσωτερικής διαχειρίσεώς και
7) Διά τής συνεχούς συμπληρώσεως τοϋ έργου τής διαχειρίσεώς. ■
Επισκοπών τις τάς άνωτέρω άπαριθμουμένας ποικίλας καί πολυπλο-, 

κωτατας εργασίας αμέσως πείθεται, οτι ού μόνον είδικάς έπιστημο- 
νικάς γνώσεις, άλλά καί πείραν ούκ όλίγην δέον νά έ'/γ δ έπιχειοών την 
σύνταξιν σχεδίου διαχειρίσέως δάσους. ’Επειδή δέ παρ’ ήμΐν μέχρι τοΰδε 
ούτε καλλιεργια, ούτε επιστημονική τών δασών χρήσις έπετεύχθη ούτ* 
^λαβε ποτέ όστα κα'ι σάρκα ή τών δασών επιστήμη, καί:-τοι κατά τάς 
άρχάς αύτάς τής πρώτης βασιλείας γενναιότατα περί δασών έλή®θησαν, 
μέτρα, ατελεσταται δε και λίαν συγκεχυμεναι περί δασολογικής παι
δείας επικρατοΰσιν ιδεαι, επιχειροΰμεν έν ολιγοις νά πραγμζτευθώμεν 
περί τοϋ ποσρΰ καί τοϋ ποιοϋ τών γνώσεων, άς δέον νά έ'/η ύπάλληλο.ς 
π-ροωρισμένος όπως χρησιμεύση ως διαχειριστής δάσους.

Παραβάλλοντες τδ.χωρίον τών Νόμων 1 τοϋ θείου. Πλάτωνος, ένθα ποιεί
ται λόγον περί άποσοβήσεως τών άπδ. τών ύετίων ύδάτω,ν κίνδυνων διά 
ταφρευμάτων (δριζοντείων τάφρων κλιμακηδδν επί τών κλιτύων τών λό
φων καί όρέων τεταγμένων), διατηρήσεις τών πηγών καί κανονίσεώς τοϋ 
ροϋ τών. ποταμών διά δβνδροφυ^ειών, άναλογιζόμενοι δ’ δ,τι αί παρά τοΐς 
αρχαιοις απαντώσαι λεξεις ’'Λλσοχδμος, άλσοκομία, ά.Ισοποι'ί'α, ΰ.Ιωρός, 
ύ,Ιοκόμος, ύλουργία δεν ήσζν βεβαίως εκφράσεις κεναί, διερχόμενοι δ’ 

1 Και τώγέζ Διο.ς δδάτων, Γνα τήν χώραν.μή κακούργη, μάλλον 8’ ώφελή ζέοντα ξκ τών. 
δψ.γλών εις τα; εν το,ΐς όρεσι νάπα; οσαι κοΐλαι, τά; Βχροά; αδτών εΐργονται ο’χοδομήμασί 

τε χαί ταφρευμασιν, όπως αν τά_ παρά τοϋ Δώς υδατα καταδεχόμενα: και πίνουσαι τοΐς 

δποζμτωΟεν αγροί; τε χαί τόποι; π^σι νάματα καί χρήνα; ποιοδσάι, χα'ι τού; αδγμηροτάτοο.ς · 

τοπους πολυέδρους τε καί εδύδρους άπεργάζωνται' τά τε. πηγαϊα υδατ-α Ιάν τέ τ.ις πο
ταμό; έαν τε καί κρ.ηνη ή κοσμουντέ; φυτεύμασί τε και ο’χοδομήμασιν ευπρεπί- 

οτερα και συναγοντε; μεταλλεία:; νάματα· πάντα άφθονα ποιωσιν ύδρείαι; τε κα9’ έκάστα; 
τα; ώρα;, είτι που άλσο; ή τέμενος περί ταϋτα άνειμένον ή, τά γεύματα άφιέντε; ε’.; αυτά 
τά τών θεών ιερά κοσμώσι.... Πλατ. Νόμων, στ, 76,1. .

έπισταμένώς καί τά ωραία καί απαράμιλλα τοϋ Θεοφράστου περί κζλλιερ · 
γίας καί χρήσεως δασών διδάγματα ' άτινα και εις του; καθ ημάς χρό
νους έ'χουσιν επιστημονικόν κϋρος, άγόμεθα νά παραδεχθώμεν, ότι οί άρ- 
χαϊοι ού μόνον προύνόησαν περί των δασών τής ύπ’ αύτών κατοίκουμενης 
χώρας, αλλά καί περί διαχειριστικού προσωπικού έμερίμνησαν καί υπη
ρεσίαν δασών τελείως κατηρτισμένην ειχον' δυστυχώς όμως αί περί τού
των πληοοοορίαι δεν διεσώθησαν μέχρις ημών' διότι τδ μόνον ίχνος δια- 
χειρίσεως δασών άπαντγ έν Όλυμπίιγ τής ’Ηλείας (ί'δε Πζυσζνίου ’Ηλιακά), 
όπου ή διαχείρισις τών περί τδ ίερδν τοϋ ’Ολυμπίου Δτδς δασών ήν άνα · 
τεθειμένη εις ειδικόν υπάλληλον καλούμενον Ζυλέα, ού έργο; ήτο νά πζ- 
ρέ/η τά διά τάς θυσίας ξύλα «έ'στι δε δ ζν.Ιείκ έκ τών οίκετών τοϋ Διός, 
εργον δέ αύτώ πρόσκειται τά ές τάς θυσίας ξύλα τεταγμενου λ,ημματος 
και πόλεσι παρέχειν καί άνδρί ιδιώτη».

Κατά την δυτικήν Ευρώπην κοιτίς-τής Δασολογίας ύπήρξεν ή Γερμα
νία, ής τδ κϋρος και μέχρι τής στιγμής ταύτης- πανταχοΰ αναγνωρίζεται 
διότι πόΐσαι αί λοιπαί τής ύφηλίου χώραι ή βζίνουσιν επί τά ί'χνη τών 
Γερμανών ή έφζρμόζουσι τήν γερμανικήν επιστήμην. Τούτου ενεκα καί 
ημείς περιοριζόμεθ’ζ εις βραχεϊαν έξιστόρησιν τών φάσεων τής Δασολογίας 
έν Γερμανία παραπέμποντες τούς ενδιαφερομένους εις τδ τρίτομον σύγγραμ
μα τοϋ Bernhardt (διευθυντοϋ τής πρωσσικής δασολογικής ’Ακαδημείας έν 
Munden) Geschichte des Waldeigenthums der Waldnirthschaft und Forstwis- 
senschaft in Deutschland, καί τδ προ ολίγου έκδοθέν περί τής αυτής ύλης 
σύγγραμμα τοϋ ήμετέρου καθηγητοΰ Dr Adam Schwappach Grundriss del’ 
Forst und Jagdgeschichte Deutschlands. Berlin 1883.

Προ τών αρχών τής δέκατης όγδοης έκατονταετηρίδος τδ δάσος ήν 
έμπεπιστευμένον εις τήν φύλαξιν τών κυνηγών (Jaeger), διότι μέχρι τής 
(ποχής (κείνης ή θήρα ήν τδ σπουδαιότερον τών προϊόντων τοϋ δάσους. 
Άλλ’ άφ’δτου ή γεωργία ή'ρξατο έπεκτεινομένη έντδς τοϋ δάσους, συνέ
πεια δέ τής εντεύθεν προκυψάσης μεκόσεως τής έκτάσεως τών δασών 
έπήλθεν ενταύθα μέν νψωοις της τιμής τής ζυ.ΙεΙας, άλλαχοΰ δέ παντε
λής ελλει/ις, εύθύς ή'ρξατο ή έγγυτέρα τοϋ δάσους έ'ρευνα, άπολήξασα 
εις τδ αποτέλεσμα, οτι διά των κυνηγών ον μόνον κανονική διαχείρισις, 
άλλ' ουδέ καν διατήρησες των δασών δνναται νά έπιτευχθή· έπορ,ενως. πρώ
τον ήδη παρουσιάσθη ή κατεπείγουσα άνάγκη τής άντικαταστάσεως τών 
κυνηγών ύπαλλήλων σκοπίμως καί πγακτικως μεμονωμένων. Άλλ’έν τώ 
μαθητευομένω κυνηγφ π«σα κυνηγετική περιφέρεια2 παρείχε τά μέσα 
πρδς έκμάθησιν τής Θήρας καί τελείαν έκγύμνασιν, ό μαθητευόμενος δα-

1 Περί τών παρά το"; άρχα'ο;; δασολογιχών γνώσεων προτιΟέρεΟα νά ίχδώσωμεν ειδική» 
πραγματείαν.

2 Τό δάσος διηοεϊτο εις ζννηγετιχάς περιφερείας άποχαλουμένα; Jagen, 
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σοτεχνης Αναγκασμένος νά ζητγ τον διδάσκαλόν του πανταχόϋ 'με
ταξύ τών έπί πρακτικαΐς γνώσεσι φημιζομένων* ούτως η μέν πρακτική, 
εκπαιόευσις των τότε δασοτεχνών ην καθαρώς χειρωνακτική, η. δέ θεω
ρητική περιωρίζετο εις την έκμάθησιν κανόνων τινών της Δασονομίας 
(Waldbau), οϊτινες διά της παρκδόσεως μεταδιδόμενοι άπδ τοϋ διδασκά
λου είς τδν μαθητην μ.ετεβιβάζοντο είς τούς μεταγενεστέρους.

- Περί τά τέλη όμως της 1 8Γι« έκατονταετηρίδος θεωρητικοίτινεςάνα.- 
μιχθέντες είς την τέως τέχνην τών δασών, έ'θεντο τάς πρώτας βάσεις τ·ης 
συστηματικής έρεύνης της διζχε.ιρίσεως και καρπώσεως τών δασών.Ή κατά 
την εποχήν ταύτην έπελθοΰσα έ'λλειψις ξυλείας προύκάλεσε την έ'οευναν της 
ετήσιας προσαυξησεως καί τής κατά μονάδα επιφάνειας (σ.τρ.εμματικΑς). 
παραγωγής των δασών, όπως έπι τγ βάσει ταύτης κανονισθ-η καί ή έτησία, 
πρόσοδος αύτών, άνεγνωρίσθη δηλονότι η άνάγκη εφαρμογές συστήματος 
συνετωτέρας χρησεως έρειδομένης έπί τών τοπικών παραγωγικών συντε
λεστών, τούτέστιν έπί τοΰ κλίματος καί τοΰ εδάφους. Συνεπείς τ·ης κι- 
νησεως ταύτηςίδρύθησαν έν έ'τει 1 77 0 ΛασοΛογικαί ΣχοΛαϊ έν Βερολίνφ 
ύπδ τοΰ βοτανικού Gleditsch, έν Γοττίγγν) ύπδ τοΰ Beckmann, έν Ίένη 
ύπδ* τοϋ Suckow, έν Χαϊδέλβέργν) ύπδ τοΰ Jung, έν Μογοντιάκφ (Mainz), 
ύπδ τών Muellenkampf καί Nau και έν Φραιβούργη ύπδ τοΰ Trunk. Πάσαι 
αυται αί δασολογικαί σχολαί άπέτυχον, διότι η μέν τεχνική τΰν> φοιτη
τών μορφωσις ην περιωρισμενη, η δέ θεωρητική διδασκαλία έγίνετο ύπδ 
καθηγητών είς την σχολήν τών πολιτικών έπιστημών ά.νηκόντων καί 
πραγματευόμενων αύτην μόνον ύπδ οικονομολογικήν έ'ποψιν. Είς την άπο- 
τυχίαν δέ τών σχολών τούτων μεγάλως συνετέλεσε καί η άκρα, συγκα- 
τάβασις περί την παραδοχήν φοιτητών, τών πλείστων ανικάνων, έλλι- 
πώς κατηρτισμένων, η καί καθολοκληρίαν αμαθών, καί άνε.πιτηδείων πρδς 
κατανόησιν παραδόσεων έπιστημονικην έχουσών χροιάν.

Τούτων πάντων ένεκα πολλοί ίδιώται προέβησαν είς σύστασιν ιδιωτι
κών σχο.Ιων κληθεισών έμπειροτεχνικων (Μeisterschulen), ών διασημό- 
τεραι ύπηρξαν η έν έ'τει 1 785 ύπδ τοΰ Κόττα (Cotta) έν Τσίλμπαχ ίδρυ- 
θεϊσα καί η έν έ'τει 1791 ύπδ τοϋ Γεωργίου Λουδοβίκου Hartig έν Hungen 
(Wetterau) μετενεχθεϊσα κατόπιν εις Dillenburg. Ό Κόττας καί Χάρτι.γ 
ζεκτημένοι μεγάΛην μεν πείραν κατηρτισμένοι δέ καΛως είς τά μαθημα
τικά καί τάς φνσικάςέ πιστή μας συνειδότες δ’ ότι τά δασονομικά μόνον δ,ι’ 
έπιστημονικως μεμορ>φωμένου προσωπικόν δύνανται νά προαχθώσι προση- 
κόντως, πρώτοι έπεξέτεινον τδν κύκλον τΑς διδασκαλίας αύτών κατά την 
έ'ννοιαν ταύτην, διδ καί δικαίως Θεωρούνται ώς οι πρώτοι Ιδρνται των. Σα- 
σοΛογικων σχο.ίών καί άποκαλοΰνται πατέρες τής συστηματικής των δασών 
χρήσεως' δ κύκλος τών μαθημάτων έν άμφοτέραις ταύταις ταΐς σχολαΐς 
ην γυμνασιακός.

Συνεπεία της νέας ταύτης κινησεως αί πολυάριθμ.οι έμπειροτεχνικαί· 
σχολαί ηρξάντο μετασχημκτιζόμεναι είς ιδιωτικά δασολογικά εκπαιδευ
τήρια, συνάμα δέ καί άπειρα νέα ίδρύοντο έν διαφόροις χώραις, οΐον έν 
Dillenburg, Zillbacb, Gernsbach, Karlsruhe, Dessau, Kiel, Waldau, έν Βεοο- 
λίνω, Rothenburg, Homburg, Φούλδφ, Hohenholms, Lich, Schwarzenburg, 
Eichstaedt καί έν Aschaffenburg (έν έ'τει 1807). Πολλαί τών σχολών τού
των έξέλιπον άμα τφ θανάτω τοΰ ίδρυτοΰ, έτεραι δέ πάλιν, ώς ή τοϋ 
Aschaffenburg της Βαυαρίας μετεσχηματίσθησαν εις δημοσίας δασολο- 
γικάς σχολάς μέ βαθμόν γυμνασίου.

’Εν έ'τει 180 3 εις τών οπαδών της διά τών φυσικών έπιστημών παρα
γωγής της Δασολογίας δ ’Ιωάννης Ματθίας Βεχστάϊν (Johan Mathias 
Bechstein) μετενεγκών τδ έν Κεμνότε ιδιωτικόν αύτοΰ έκπαιδευτηριον είς 
Dreissigacker ώς δημόσιον, έπραγματοποίησε πρώτος την πρδ καιροΰ σχη- 
ματισθεΐσαν ιδέαν της έκπαιδεύσεως τών ύπαλληλων τών δασών έν σχο- 
λαϊς εϊδικαΐς καί μεμονωμένα:; (isolirte Forstlebranstalten. Ή νέα αύ'τή 
σχολή άποκληθεϊσκ Άκαδήμεια έφωδιάσθη διά πολυαρίθμου,, προσω
πικού καθηγητών καί πολλών διδακτικών συλλογών κτλ. Κατά τδν 
αύέδν δέ τρόπον* μετεποιηθησαν είς δημοσίας ^καδημείας τδ έν 'Γάραντ 

« της Σαξωνίας ιδιωτικόν τοϋ Κόττα έκπαιδευτηριον (έν έ'τει 1816) 
καί η έν Aschaffenburg της Βαυαρίας ιδιωτική δασολογικη σχολή. Άλλ’ 
αί σχολαί αύται δλιγίστους άπέφεοον καρπούς* διότι τά ταύτας ίδρύσαν- 
τα κράτη φρονοΰντα, ότι η έπιστημη τών δασών ην εύπεπτον καταπο- 
τιον, έπεζητουν έν βραχυτάτφ χρονικώ διαστηματι νά φέρωσι τδ ποθού- 
μενον Αποτέλεσμα, τουτεστι νά μορφώσωσι προσωπικόν έπιστημονικώς 
κατηρτισμένον' μηδόλως δέ λαμβάνοντα ύπ’ ό'ψιν, ότι εΐχον νά παλαί- 
σωσι κατά σπουδαστών άκαταλληλως προκατηρτισμένων, προσεπάθουν 
έν βραχεί χρόνφ νά άναδείξωσιν αύτούς ό'ργανα εύχρηστα πρδς την έξω- 
τερικην πρακτικήν υπηρεσίαν. Μόνον έν Τάραντ ή διδακτική τοΰ Κόττα 
ίκανότης έκάλυψε τά τρωτά μέρη τοΰ άτελοΰς διδακτικού οργανισμού καί 
παρεσκεύασε τ·ρ ύπ’ αύτοΰ διευθυνομένγ Άκαδημείφ τδν τίτλον της έζό- 
χου πασών.

Διά τδ θέμα όμ.ως δπερ πραγματευόμεθα, διδακτικότερα! εινε δι’ημάς 
αί περιπέτεια! τών δασόνομικών έν Πρωσσί^· διότι ένω έν τ·ρ λοιπηΤερ- · 
μανίγ. συνέβαινον τά άνωτέρω, έν Πρωσσί^ άμφεταλαντεύοντο περί της 
καταλλήλου έκπαιδεύσεως τών ύπαλληλων καί μετέβαινον άπο σχεδίου 
είς σχέδιον. Έν έ'τει 1811 προσεκληθη έκ Στουτγάοτηςδ έκεΐ την ιδιω
τικήν αύτοΰ σχολήν διευθύνων Γεώργιος Λουδοβίκος Χάρτιγ (Hartig), ΐνα 
μεταβτί.είς Βερολίνου καί άναλάβη την γενικήν τ·ης ύπηρεσίας τών δα
σών διεύθυνσιν. Ή’ ύπηρεσία τών δασών κατά την'εποχήν έκείνην Αν εν
τελώς άμορφος καί ανευ εσωτερικής συνοχής καί τάζεως. Είς τάς θεσεις 
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δασονομου άιωριζοντο τεχνικώς άμ.όρφωτοι ύπαξιωματικοί τοϋ σοθμαΐός 
τών κυνηγών και ή κατάστασις τών δασών ήν οίκτροτάτη. Ό βαθύνους 
Χαρτιγ άμεσως ένοήσας, δτι ή μεγίστη της υπηρεσίας τ&ν daa&r πΛηγή 
ην ή έ.Ι.ίιπης έκπαίδευοις τ&ν ί’παΛ^ή.Ιων, άνέλαβε νά παραδίδτ) μαθή
ματα εν τώ Πανεπιστημιιρ τοΰ Βερολίνου συνδυζζων όπως ηδύνατο κα- 
ταλληλότβρον τδν χρόνον, ώστε νά επαρκή καί είς τάς άνάγκας της άνα- 
τεθείσης αύτώ υπηρεσίας.

Εν ετει 1 820 η'ρξατο μ.εγάλη συζήτησις μεταξύ τών πεπαιδευμ-ένων 
■περί τοϋ ποσοΰ καί τοϋ ποιου της ποπδείκς τών ύπαλλήλων τών δασών 
καταλήςασα εις την παραδοχήν της γνώμης τοΰ Χάρτιγ και Πφάϊλ καθ’ 
ήν οι υπάλληλοι δέον νά καταρτίζονται θεωρητικ&ς καί πραχτικ&ς έν έκ* 
παιδευτηριοι$ παρέχουσιν άφθονα τά μέσα πρδς επιστημονικήν έκπαίδευ- 
σιν. Την αρχήν ταύτην ύπεστήριξε θερμότατα ό Πφάϊλ έν τινι φυλλαδίφ 
έπιγραφομένφ «ue'oer forstliche Bildmig und Unterricht im allgemeinen und 
mit besonderer Anweudung auf dem Pretissischen Staat» ήτοι περί δασολο- 
γικ·ης παιδείας και διδασκαλίας έν γένει και ίδιο: περί έφαρμογής αύτών 
έν τφ Πρωσσικώ κράτει, έξ ού άποσπώμεν τά'έξής:

«Είς τδν υπάλληλον τών δασών έμπιστευόμεθα μέγα μέρος τοΰ έθνι- 
!»κοΰ πλούτου, ού μόνο’ν δέ τοΰτο άλλά και την υπαρξιν εκατομμυρίων άν- 
«θρώπων παραδίδομεν είς χεΐρας αύτοϋ, ΙΙκσαι αί ύπδ τών λοιπών τής 
«υπηρεσίας κλάδων καταβαλλόμεναι προσπάθειαι πρδς άνύψωσιν της έθνι- 
>κής εύδαιμονίας άποβαίνουσι μάταιαι, δταν είς τάς προσπάθειας ταύτας 
«άντιτάσσηται αμάθεια και έσφαλμένη περί τής ύπηρεσίας τών δασών 
«ιδέα* δ αμαθής δασοτέχνης άγνοών την πορείαν, ήν η φύσις προχα- 
«ράσσει έαυτή πρδς αναπαραγωγήν καί διατήρησιν τοΰ δάσους, δέν δύ- 
«ναται; νά όρέξν) χεΐΓραο αρωγόν είς τδ παραγωγόν τών δυνάμεων αύτής-' 
«καταστρέφων δέ τάς δυνάμεις ταύτας καί βίαια: παρενείρων έμπόδια είς 
»τήν πορείαν αύτών εκμηδενίζει και δ,τι ή φύσις είς τάς ιδίας έαυτής 
«δυνάμεις έγκαταλιμπανομένη ηδύνατο νά παραγάγγ. Μή λαμβάνω,ν δ’ 
«ύπ’δψει τούς άναγκαίους όρους τής ύπάρξεως έκάστου εί'δους δένδρων, καί 
«εκλεγων Ακαταλλήλους καί τή φύσει αύτών αναρμοδίους σταθμούς, ού 
«μόνον τά προϊόντα τής πανσόφου φύσεως έν μέρει εκμηδενίζει, άλλά καί 
«χεϊρα έπί τής παραγωγού αύτής δυνάμεως επιβάλλει, 'Γπδ τήν φονικήν 
«αύτοϋ χεϊρα τδ έ'δαφος καθ’ έκάστην εξαντλείται καί έκεΐ οπού πρότε- 
«ρον έθαλλον καί χαρίέντως ύψοΰντο οί κολοσσιαίοι γίγαντες τοΰ δάσους 
«ούδέ θάμνοι πλέον αναπαράγονται . . . .» ■

Τάς Ανωτέρω περικοπάς τοΰ Πφάϊλ αύτολεξεί παρεθέμεθα, διότι ζω- 
γραφίζουσι κατάστασιν Ανακαλούσαν τήν αθλιότητα τών ήμετέρων δασο- 
νομικών. Περαιτέρω ο Πφάϊλ Αποδεικνύει, δτι δ ύπάλληλος τών δασών 
ών μόνος κεκλημένος ΐνα δεσπόζγ τών φυσικών δυνάμεων, διέπη, κάνο-

νίζη κα'τ συμπληροϊ αύτάς καταλλήλως'πρδς όφελος τής δασικής παρα
γωγής, καί δφείλων νά φροντίζη περί τής καταλλήλου διανομής τής πα
ραγωγής ταύτης, Απαιτείται νά ήνε εγκρατής τής κοτνωνικής οικονομίας 
τής έν γίνει πίουτοΛογίας καί τής δημοοιονομίςκ, δπως δι’αύτών Απο- 
κτήση τήν ικανότητα τοΰ σκέπτεσθαι περί εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Ούτος καταλλήλως καί έπιστημονικώς μορφούμενος δέν θέλ?ι όχυρωθή 
βπισθεν τής ανάγκης τής άιατηγήσεως τών δασών έπί εδαφών γεωργησίμοίν 
δταν ή αύ'ςουσα γεωργία τής χώρας Αναγκάζηται νά είσχωρήσν) είς τδ 
δάσος καί ζητήση έκεΐ έ'δαφος πρδς καλλιεογίαν, διότι ή επιστήμη θελει 
ύποδείξει αύτώ τήν οροθετικήν γραμμήν μεταξύ γεωργίας καί δάσους καί 
μεταξύ έπωφελοΰς. καί βλαβεράς δασοπρνίας καί θέλει τώ υπαγορεύσει τά 
μέσα, δι’ ών θά δυνηθή ν’ άντισταθμίσγ τήν έπελθοΰσαν με£ωσιν τοΰ δα- 
σικοΰ εδάφους. ' ■
,. Τδ ζήτημα τής δασολογικής παιδεύσεως έξητάζετο πρότερον λίαν έπι- 
πολαίως, καί ούδαμοΰ Ανεφαίνετο λογικόν τι οικοδόμημα τών δασολογι- 
κών γνώσεων καί τής δασολογικής έκπαιδεύσεως' καί έζήτουν μέν νά μορ- 
φώσωσιν έν τοιοΰτον, άλλά δέν ή.δύναντο νά εύρωσι τδ ζητούμενου. Παν- 
ταχοΰ έκυμκίνοντο μεταξύ πολλών σχεδίων, πανταχοΰ ή'θελον νά κά- ■ 
μωσιν οικονομίας, πανταχοΰ έβασίλευεν άβεβαιότης. Αί διευθύνσεις τών 
δασών ένα καί μόνον σκοπδν έπεδίωκον, τήν άπόκτησιν δηλονότι οργάνων 

μευ,ορφωμένων μόνον διά τδν είδικδν σκοπόν, δι’ θν προώριζον 
αυτά' έν άλλοις λόγοις ήθελον νά μορφώσωσι καλούς οικονομικούς ΰπα.Ι- 
Λή.Ιους καί έθεώοουν δλω; περιττήν τήν έκτενεστέραν γενικήν παιδείαν, 
μηδόλως φροντίζουσαι περί μορφώσεως ύπαλλήλων βασΐμως πεπαιδευ- 
μόνων και δυναμένων αύτοτελώς νά έργάζωνται’ πολλαχοΰ δέ καί οί 
διευθύνοντες τά τών δασών (κατά Gemghofer μηδέ πολλών μεγάλων 
κρατών έξαιοουμένφν) ήσαν έντεΛως άτεπιστήμονες και αδαείς τοϋ κ.ίάδου, 
8ν διηύθυνυΤ'

’Εν τώ μεταξύ τούτω αί υπηρετικά! τής Δασολογίας έπιστήμαι. Ανε- 
πτύσσοντο καί ή Ανάπτυξις τών δημοσίων συμφερόντων προήγετο καθ’ 
έκάστην, ενώ δ δασονομικδς κλάδος ύπελείπετο κατά τδν Αγώνα τούτον 
τής προόδου, διότι αί είδικαί σχολαί μή δυνάμεναι νά διαθέσωσι πλούσια 
διδακτικά μέσα, ήδυνάτουν νά λειτουργήσωσι δεόντως’ ούσαι δέ είδικαί, 
μεμονωμέναι καί μακράν τών επιστημονικών κέντρων, ύπελείποντο καθ’ έ
κάστην ώς πρδς τάς προόδους τών φυσικών επιστημών' καί οί καθηγηταί δέ 
αύτο'ι μακράν τών έπιστημονικών κέντρων ζώντες λεληθότως καί Ανε- 
παισθήτως παρήκμαζον καπνίζοντες καί καπνιζόμενοι έντδς τών τοίχων 
τών.μεμονωμένων σχολών. Ή .κατάστασις αύτη ένώ παρεκώλυε τήν άνά- 
πτυξιν τής επιστήμης των δασών έγίνετο πρόσκομμα καί είς τήν .μό,ρφω- 
σιν-εδραίου συστήματος διαχειρίσεως.
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Έν έ'-m 1874, έπηλθεν η έν Φρκϊβούργη (Freiburg) σύνοδος των Γερ
μανών δασο'λέγων, ηητις ηαμψηφιΐ άπεφάνθη κοιτά τών μ.εμονωμένων σχο
λών. ’Έκτοτε ώρίμκσεν ή ιδέα της συγχωνεύσεως της διδασκαλίας τ*ης 
δασολογίας έν Πανεπιστημίου, η βαθμόν Πανεπιστημίου έ'χουσιν άνωτέ- 
ροις έκπαιδευτηρίοις. ’Ήδη δέ πλην της Σαξωνίας, ητις την μ,νημην τοϋ 
πολλοϋ Κόττα τιμώσα δεν θέλει νά διάλυση την έν Tharand Άκαδημειαν 
καϊ τ·ης Πρωσσίας ητις προ ολίγων μόλις έτών δαπανησασα ύπέρ τά δύω 
εκατομμύρια Μαρκών προς άναδιοργάνωσιν και συμπληρωσιν τών δύω αύ- 
της Άκαδημειών, Αναγκάζεται νά διατηρηση τά πράγματα ώς έ'/ουσι, 
πάντα τά λοιπά κράτη της Γερμανίας συνεχώνευσαν την διδασκαλίαν 
τ^ς Δασολογίας μετά τ·ης διδασκαλίας τών πολιτικών έπιστηαών έν τόϊς 
Πανεπιστημίοις

1 ’Ey Εδρώπη ύφ'στανται α* ίξης δασολογικαι Σχολαι ί
α) h Βαυαρία. Μέχρι λήξεως τής θερινής έ^αμηνίας του 4878 ή διδασκαλία τής Δα

σολογίας ίγινετο έν τή μια καί μόνη δασυλογιχή Άχαδημείφ του Aschaffenburg· άλλ’ άπδ 

τής χειμερινής έξαμηνίας του 4878 ή σχολή του Aschaffenburg ύπεβιβάσΟη εις απλώς πρθ~α- 

ρασχευαστιζην σχολήν και ή Επιστημονική διδασκαλία μετηνέχθη εις τδ ly Μονάχψ Πανεπι- 

στήμιον συ Ι'χωνευθεΐσα έν τή 'Σχολή τών Πολιτικών ’Επιστημών του Δημοσίου μετά διετή 
μαθητείαν 1ν Aschaffenburg, οτΐου έκτελοΰσι καί τήν μονοετή στρατιωτικήν υπηρεσίαν ώς 
έθελονταί, μεταβαίνουσιν ε’ς το Πανεπιστήμιον τοϋ Μονάχον. *Ως καθηγητα! Γ.ροσ-J ή-ιθι- 

σαν πέντε τών διασημοτέρων Γερμανών δασολόγων ήτοι δ Gayer τέως διευθυντής της έν 

Aschaffenburg Άκαδημείας, ό Ebermayer καθηγητή; της έδαοολογίας 1ν τη αύτη Άζαδη- 
fzs'qc, ό R. Martig καθηγητής τής δασικής βοτανικής εν τή Πρωσσιζή Άκαδημείιρ Eberswalde, 
ό G. Beyer διευθυντής τής έτέρας έν Munden Πρωσσικής Άκαδημείας και F. ν. Baur καθη
γητής εν τή έν Hohenheim Βορτεμβεργική Άζαδημεία ζα'ι διευθυντής τής δασικής πειρα

ματικής c ρευνης* (τούτων ο G. Heyer άπεθιωσε το λήξαν θέρος προσβληθείς ύπό κεραυνρ- 
βόλου αποπληξίας). Διά τών καθηγητών τούτων τό Μονάχον κατέστη τδ μόνον δασολογιζόν 

ζέντρον ού μόνον τής Γερμανίας, άλλα και τής Εύρώπης ολοκλήρου.
6) έν Βυρτεμβέργη, μέχρι τοϋ 1880 ή Δασολογία έο'ιδάσζετο έν τή έν Hohenheim (παρά τήν 

Στουτγάρπην) δασολογιζή καί γεωπονική Άκαδημεία· άλλ’ εζτοτε καί ή Βυρτεμβέργη τή Βαυ

αρία έπομένη μετήνεγζε τήν διδασκαλίαν τής δασολογίας ε’ς τδ έν Τυβίγγη (Tubingen) Πανε- 

πιστήμιον.
γ) Έν Σαξωνία. ή Δασολογία διδάσκεται έν τήύπό τοϋ Κόττα ίδρυθείση δασολογιζή Άζα· 

δημε'α Πολλάζις έζητήθη ή συγχώνευσις τής δασολογίας έν τώ Πανεπιστημίφ τής Λειψίας 

και πιθανόν νά μή βραδύνη ή πραγμάτωσις τής ιδέας ταύτης.
δ) Έν Βάδη ή Δασολογία διδάσκεται έν τή Πολυτεχνική σχολή τής Καρλσρούης· αλλά 

και έκεΐ απο πέρυσι έξεδηλωθησαν τάσεις περί συγχ,ωνεύσεως τής διδασκαλίας εν τινι τών δύω 

Πανεπιστημίων τής χώρας ταύτης.

ε) Έν Εσση ή Δασολογία διδάσκεται έν τώ Πανεπιστημίφ τής Giessen από τοϋ 1831.
<7) Έν Πρωσσία ύπάρχουσι δύω δασολογικαι σχολαι ή έν Neustadt Eberswalde ίδρυθείσα 

έν.ίτει 1821 καί ή έν Munden τοϋ Άννοβέρου ίδρυθείσα έν έ'τει 1868. ’Από δέ τοϋ 1882 

ίδρύθησαν καί τινες κατώτεραι σχολαι προς μόρφωσιν δασοφυλάκων.
ζ) Έν Σαξοβεϊμάρη διατηρείται ε’σέτι ή έν Eisenach δασολογιζή σχολή, προωρισμένη να 

έκλειψη μετά τον θάνατον τοϋ γηραιοϋ διευθυντοΰ αδτής Grebe.

η) Έν Έλβετί? ή δασολογιζή Σχολή άπΛελεϊ τμήμα τοϋ ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου 

άπδ του 4855.

θ) Έν Αύστρία ύπάρχει μία άνωτάτη δασολογιζή Σχολή μ’ε βαθμόν Πανεπιστημίου έν τή 
έν Βιέννη Uochschule fur Bodencultur. Πλήν ταύτης ύπάρχουσι
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.Ενταύθα επέρχεται άναγκαίως το έρώτη^-α : όποιας χαί όπσσας γνω- 
•οεις dear νά, οΐ ύπάΛΛηΛοι των όααων\ Ή άπάντ?]σις εις το ερω-
ττ![Λα .τοΰτο διευκολύνεται άρια άναΤιΟγισθώριεν, οτι κατά τους καθ’ ·<"|ΐΛκ; 
χρόνους είναι έφηρ|Λθσριέναι φνσικαί καί οίχονομιχαι έπιστημαι καί επομέ
νως ·§τι αί φυσικαί. έπιστζριαι εινε θεμεΛιώδιις διά ττιν /Ιασο.ΙογΙαν καί 
ούχ'ι ϋπηρετιχαι ’, ώς έξελαριβάνετο εις άρχαιοτέοας έποχάς· έν έ'τει 1878

1) 13 Μέσαι σχολαί με βαθμόν Γυμνασίου, ε’ς διαφόρους πόλεις τής αυτοκρατορίας, καί

2) 53 κατώτεραι σχολαι δασοκομίας προς μόρφωσιν δασοφυλάκων.

ι) Έν Γαλλία ύπάρχει μία μόνη άνωτέρα δασολογιζή σχολή ή έν Nancy, έσχάτως άνα- 

διοργανωβεϊσα έπι τή βάσει τών τελευταίων έπιστημονιζών έν Γερμανία προόδων' εις την 

Σχολήν ταύτην ε’σΐ δεκτοί από τοϋ 1882 μόνον.οί φέροντες πτυχίον γεωργικής τίνος Γαλλικής 

■σχολής. ΓΙλήν τούτων ύπάρχουσι ζαΐ τρεις σχολαί πρός μόρφωσιν δασοφυλάκων.
ια) Έν Ιταλία ύπάρχει μία μόνη δασολογιζή σχολή ή εν Vallombrosa παρά τήν Φλω

ρεντίαν ίδρυθείσα έν έ'τει 1869.
ιδ) Έν Ισπανία ίδρύθη έν έ'τει 1835 ε’διζή σχ-ολή μηχανικών τών δασών έγκαταστα- 

θεϊσα από τοϋ 1869 έν τώ μοναστηρίφ San Lorenzo del Escorial παρά τήν Μαδρίτην.

ιγ) Έν Πορτογαλλίηι ύπάρχει γενικόν Γεωργικόν Ινστιτούτου έν Cruz de Taboado 

προαστεϊω τής Αισσαβώνος έν ώ διδάσκονται καί τινα δασολογιζά.
ιδ) Έν Δανία ίδρύθη έν έ’τει 1856 έν Κοπεγχάγη Άνωτέρα Βασιλική, Κτηνιατρική 

και Γεωργική σχολή' ε’ς ήν προσετέθη άπότής 22 ’Ιανουάριου 18G9 ζα'ι τμήμα δασο- 

λογιζόν.
ιε) Έν Σουηδία οί δασονομικοί ύπάλληλοι σπουδάζουσιν έν τώ Βασιλικώ δασολογιζορ Ίν- 

στιτούτω τής Στοκχόλμης, ίδρυθέντι έν έ'τει 1827, έν έ'τει 1870 και .13 ιοιωτικαι οασολογι- 
και Σχολαι ύποστηριζόμεναι ύπό τοϋ Δημοσίου, και έν έτει 1874 ίδρύθησαν πρός ταΐς άνω- 

τέρω έπτά έ'τι δασολογικαι σχολαί.
ιε) Έν Έωσσία ύπάρχουσι πέντε δασολογικαι σχολά'.
1) Ή έν Πετρόβσζη, παρά τήν Μόσχαν Γεωργική και Δασολογική σχολή ίδρυθείσα έν ΐκι 

1865 έπί τών αύτών βάσεων, έφ’ών άλλοτε ή έν Tharandt σαξωνιζή, όπου συνήθως έξεπαι- 

δεύοντο οί άνώτεροι υπάλληλοι τών δασών τής Έωσσίας.
2) Τδ Άγρονομιζδν Ίνστιτοϋτον τής Πετρουπόλεως, ε’ς ό μεταβαίνουσιν οί τά έν Πετρόβσζη 

μαθήματα διανύσαντες μαθηταί.
3) Δασολογιζή Σχολή Αεσσίνου 72 στάδια μακράν τής Πετρουπόλεως, εΐν,ε δέ καθαρώς 

πρακτική σχολή ζα'ι χρησιμεύει πρός μόρφωσιν τοϋ κατωτέρου προσωπικού.
4) ’Αγροτικόν και Δασολογιζόν Ίνστιτοΰτον Νέας Αλεξάνδρειάς (άπεχούσης τής,Βαρσο

βίας 103 στάδια) ίδρυθέν έν έ'τει 1869.
5) Φιλλανδιζή Δασολογική σχολή συσταθεΐσα έν έ’τει 1858 κατά παραζίνησιν τοϋ έζ.εί 

προσκληθέντος βαρώνου ν. Berg, διεοθυντοϋ τής έν Tharand Άζαδημείας, έντδς τοϋ βασιλι

κού παραδείσου Evois.
ις) Έν Τουρκία ε’χέν ίδρυθή δασολογιζή σχολή έν τώ ύπουργείω τών Οικονομικών ύπό τοϋ 

έκ Γαλλίας προσζληθέντος Mr Tassy, ήτις άναδιωργανώθη έν έ'τει 1870 ύπό τον Mr Simon.

"Ο άριθρός τών έν μόναις ταΐς Γερμανιζαϊς Άζαδημείαις φοιτώντων άνέρχεται κατά τάς 
καταστατιζάς του 1882 εις 1273 φοιτητάς.

1 *0 κύκλος τών μαθημάτων τής Δασολογίας διαιρείται ε’ς τρία- ’ήτοι α) ε’ς θεμελιώδεις 
έπιστήμας, 6) ε’ς κυρίας και γ) ε’ς βοηθητιζάς.

Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΖΤΗΜΑΙ 
α) Φυσικά. *

4) Γενική και θεωρητική Χημεία.

2) Ειδική άνοργανος καί όργανιζή,χημεί» καθόφον συσχετίζεται πρός τήν δασολογίαν.- 
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συζητουμένου Ιί ταΐ; Βκυαρικαΐ; Βουλαϊς τοΰ νόμου περί συγχωνεύσεως 
της διδασκαλίας της Δασολογίας έν τώ Πανεπιστημίω τοΰ Μονάχου, τινβς 
θέλοντίς ν’ άποδείξωσιν, δτι οί υπάλληλοι τών δασών δεν έχουσιν ανάγ
κην τόσον ύψηλής επιστημονικής έκπαιδεύσεως, διότι ήρκει αύτοΐς: δήθεν 
μόνη η πρακτική μόρφωσις, άνέφερον πρδς ύποστήριζιν τών λόγων των τδ 
ύπδ τοΰ Πφάϊλ (Ρΐθίί)ρηθέν «έρωτάτε τά δένδρα» (Fraget die Baeume)· 
είς ταϋτα δμω; ευφυέστατα άντέταξαν οι ενάντιοι τους λόγους τοϋ Χάρ- 
τιγ (Hartig) «δ Πφάϊλ άνεγνώρισεν, δτι στερείται Θετικών γνώσεων καί

3) Φυσική, Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

4) ’Ορυκτολογία καί Γεωγνωβία.

5) Βοτανική (γενική κα'ι δασική).
6) Γενική Ζωολογία και ε’.δική δασική ίντομολογία.

β) Μαθηματικά.

1) Καταμετρήσεις.

2) ιλενδρομετρία. <
3) ’Ιχνογραφία. -

4) Παραστατική Γεωμετρία.

γ) Οίκονομίκαί έπιστημαί.
4) Πλουτολογ’α. ,

2) Δημοβιονομία.

Β) ΚΥΡΙΑΙ ΕίΠΣΤΒΜΛΙ

1) Δασοκομία (Waldbau).

2) Δασορυλακή (Forstschutz).
3) Κάρκωσις δασών (Forslbenutsung) και δασική τεχνολογία.

4) Διαχείρισις δασών (Forsteinripblung).
5) Έκτίμησι; δασών και στατική (Waldwerthberechnung).

G) Διοίκησις δασών (Forstdiensteinrichtung).
7) ΔασικαΙ δουλεΐαι.
8) Ιστορία τής Δασολογίας,
9) Καταστατική.

10) Δασομετρία (Forstvermessungcn).

Γ) BOHB1ITIKAI ΕΠΙΣΤΠ3ΙΑΙ

α) Νομικά.
1) Ποινικός Νόμο; )
2) Ποινική Δικονομία) καθόσον συσχετίζονται προ; τήν καταδίωξιν τών δασικών ανομημάτων.

3) 'Ερμηνεία τοΰ περί δασών Νόμου.

6) Αρχιτεκτονικά.
4) Στοιχειώδεις γνώσεις οικοδομικής.

2) Στοιχειώδη; Γεφυραδο,το’ιια.

γ) Είναι γλώσσαι.

- δ) Στρατιωτικά. (Ασκήσεις δπλου και ξίφους).
Πασαι αΐ βαθμόν Πονεπιστημίου'ϊχουσαι δασολογ καί σχολα'ι και Άκαδήμειαι ίχολΟυθοΰδΙ 

μέ έλαχίατας τροποπο ήσεις τόν άνωτέρω διάγραφέντα ξπιστημονικόν κύκλον. At δ'ε κάτώτε- 

ραι τροποποιοΰσιν αότόν έκαστη άναλόγως τοΰ προορισμού καί τών πόρων οδ; διαθέτουβι. 

ϊή'θελε τά άναγνώσγ είς τά δένδρα, άλλά δέν έγίνωσκε την γλώσσαν 
»αύτών», διότι δπως έκμάθγ τις την γλώσαν τών δένδρων άπαιτεϊται νά 
ήνε έφωδιασμένο; μέ τάς φυσικάς έπιστήμας, έκεΐθεν νά μεταβή είς τά 
πετρώματα, ειτχ εις τό έ'δαφος, ειτα είς τά φυτά, έκεΐθεν είς την επι
στήμην τών δασών καί εντεύθεν τέλος είς την δασοπονίαν. Έάν καί κατά 
τού; προγενεστέρους χρόνους άνεγνώριζον καί έλάμβανον ύπ’ όψιν την άλή- 
θειαν ταύτην, ή διδασκαλία τής Δασολογίας, ύπό βασιμωτέρα; έρευνης 
βοηθουμένη, ήθελε προαχθή μεγάλως, και δέν θά έξήρ/οντο τών σχολών 
πληθύς νέων μέ συγκεχυμένα; ιδέας, οϊτινες μεταβαίνοντες έκ τής σχο
λής είς τό δάσος, ουδέποτε ήδόναντο ώς δασοτέχναι νά έφαρμόσωσιν έν 
τή πράζει το ορθόν καί κατάλληλον. Δικαίως άρα δ Χάρτιγ άπεκάλει τάς 
φυσικάς έπιστήμας μητέρα της πείρας. Καί ουτω μόνον τή βοήθεια: τών 
φυσικών έπιστημών άποκτα τις θετικά; καί αυταποδείκτου; γνώσεις. Καί 
διά τοϋτο δταν ή βάσις αυτή λείπει ή διδασκαλία κκταντή απλή χρησι- 
μοποίησις κανόνων άλλων, χωρίς νά είσέρχηται είς τήν έξέλεγξιν τής'άκρι- 
βείας ή τής στρεβλότητο; τών διδασκόμενων κανόνων. ’Άλλως δμως έχουσι 
τά πράγματα δ'σαν δ διδάσκαλος έχγ ένώπιον του μαθητάς καλώ; προ- 
κατηρτισμένους’είς τάς θεμελιώδεις γνώσεις· διότι τότε εϊνε δυνατόν οί 
μαθηταί νά μορφωθώσιν ούτως, ώστε δταν λέγγ τις αύτοΐς «έρωτάτε 
τά δένδρα» νά ρίπτωσιν έταστικόν βλέμμα έπί τοΰ δάσους, νά έρευνώσι 
τάς παραγωγού; αύτοΰ δυνάμει;, καί νά διευθυνωσι σκοπίμως καί άποτε- 
λεσματικώς τά; άνατιθεμένα; αύτοΐς έργασίας.

Ύπάοχει άρα άναντίορητον, οτι μόνον έπί βάσιμου θεωρητικής προ
καταρτίσεων δύναται νά ίδρυθή έντελή; πρακτική ίκανότης* διό καί δ Lie
big μεγάλην έζήνεγκε άλήθειαν είπών* «έπί πολλά; εκατονταετηρίδα; 
»έπίστευον, δτι εί; τού; πρακτικούς καλουμένους κλάδους ή άσκησις καί 
»ή πείρα άναπληροΰσι τά πάντα, καί δτι δέν πρέπει νά έμπιστεύηταί 
ητις είς τήν θεωρίαν. Καί τότε μέν δέν ήσαν κάτοχοι τής άληθοΰς θεω- 
»ρία;· άλλ’ εί; τού; καθ’ ημάς χρόνους εύτυχώς τήν έπ’ άορίστων κανόνων 
» βασίζομε νην παλαιάν εμπειρίαν άντικατέστησεν ή έπ’ άληθειών στηρι- 
«ζομένη επιστημονική· αί δέ εύτυχεΐ; ύποθήκαι τών μεγάλων νόων, οϊ- 
κτινε; συλλαμβάνουσι τον νόμ.ον, χωρίς νά έ'χωσι συνείδησιν τών αιτίων, 
βδΰνανται νά μεταδοθώσι καί είς άλλους· δ,τι πρότερον εί; μόνον τον- 
εγεννητικόν άνήκε καί απετέλει τήν ύπεροχήν αύτοΰ, δύναται σήμερον 
»διά τής επιστήμη; νά καταστή κοινόν αγαθόν.»

Μεγάλως έκώλυσε τήν έπιστημονικην καί οικονομικήν τοΰ ήμετέρου 
κλάδου άνάπτυζιν ή έπί πολύν χρόνον μιας μάλλον ή ήττον άβασανίστου 
έμπειρικότητος έπί μάλλον καί μάλλον παραμέλησις τής θεωρίας. Αΐ'τιον 
τούτου ύπήρξεν, δτι τόν θεωρητικώ; μεμορφωμένον ώς ημιμαθή έκλαμ- 
βάνοντες, προσέβαλον αύτόν έν πάσγι εύκαιρίγ ώ; μ.ορμολυκειον" και όεν 
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ειχον εντελώς άδικον- διότι άτυχώς επί μακρόν χρόνον δέν έφρόντιζον νά 
δώσωσιν είς τούς νέους τείείαν θεωρίαν ώς στεοεάν βάσιν, ουτω δέ προ- 
κατηρτισμένους νά είσάγωσιν αυτούς είς τά πρακτικά. Καί όντως άνευ 
τελείας θεωρίας συνοδευομένης καί ύπδ τελείας πρακτικής .έυ.πΐΐρίκς, ου
δέποτε δ δασοτέχνης δύναται ν' Αναδειχθη τέλειος- διότι ή μέν τελεία 
θεωρία εϊνε το δημιουργόν ή δέ τελεία πρακτική εμπειρία τδ rsJsaiovppbr 
στοιχεϊον. Άμφότερζι λοιπόν, ήτε τελεία θεωρία καί ή τελεία ποακτική 
εμπειρία Ανάγκη ώς αδελφαι νά παρέχωσιν άλλήλαις χεϊρα βοήθειας,

Έκ τών είρημένων λοιπόν έπεται δτι πάσα κυβέρνησις οφείλει νά έ'χη 
ύπ’ όψιν, δτι και έν τώ κλάδφ των δασών δέν πρέπει νά έγκαταλιμπά- 
νηται ή οδός έπί της οποίας ή διοίκησις τών δασών καί ή έπιστήαη τε- 
λεσφόρως δυνανται νά έπιδράσωσιν, ή οδός έφ’ ής Αμφότεραι συμβαδί- 
ζουσαι δυνανται νά συντελέσωσι πρδς μόοφωσιν αρχών άπηλλαγμένων 
έσφαλμένων ιδεών και προλήψεων- ή οδός αύτη εινε ή ζης άχριβοϋς ερεύ- 
νης, ή'τις τότε δύναται νά δείξγ ποΰ θεωρία καί εμπειρία πρότερον ήπα- 
τώντο- έν άλλοις λόγοις πκσζ Κυβέρνησις οφείλει νά φοοντίζη, 
ύπάλληλοι αύτής άποκτώσιν εύρείας γνώσεις είς τάς θεμελιώδεις 
μας, καί εις τούς ειδικούς 'δασολογικούς κλάδους, και κυρίως είς 
ικάς έπιστήμας τάς συσχετιζομενας μετά τής διοικήσεως τών 

’Οφείλει δηλονότι νά φροντίζη νά δίδγ ειύ 
τέραν ’Ακαδημαϊκήν έκπαίδευσιν 

όπως ot 
έπιστη- 
τάς γε-· 
δασών. 

Α τούς υπάλληλους τούτους άνω- 
τοιαύτας και τοσαύτας γνώσεις περι- 

λαμβκνουσαν, ώστε νά Αποκτώσι τή?; Ικανότητα νά συσχετίζωσι την έκ- 
τέλεσιν τοϋ καθήκοντος μετά τών γενικών της χώρας συαφεαόντων. ’Έτι 
δ’ δφείλει πάσζ Κυβερνησιςνά φροντίζτι όπως οί ύπάλληλοι είσέρχωνται 
είς την ύπηρεσίαν ίντιΛ&ς χατιιρτισιιένοι, διότι οί ημιμαθείς ούδέποτε 
μένουσιν εύχκριστημένοι, καί έπί τέλους ζητοϋσι τήν άπολεσθεΐσαν ευ
χαρίστησήν είς άλλα πράγματα μάλλον ή είς τάς γνώσεις καί το έπάγτ 
γελμά των. Ύπδ πολλάς δ’ επόψεις εινε επικίνδυνον νά άνατρέφηται δ 
δασοτέχνης μόνον εντός στενόν χύκΛου ειδικών yrdcewv, άφοΰ άπαιτοΰμεν 
παρ’ αύτοϋ ποτέ νά μή λησμοννΐ έν τή ύπηρεσία τήν εποψιν τής γενικό-
τητος.

Ό δασοτέχνης κατ’ έξαίρεσιν αναγκάζεται νά έργάζηται.άνευ τής βοή
θειας και επιτηρησεως άλλων, Εύρι.σκόμενος εζω είς τήν ύπηοεσίαν του 
ούδένα έχει πρδς ον νά καταφεύγη πρδς λύσιν τών αποριών του- απαι
τείται αρκ να εχη ιδέας ευκρινείς περί παντός συσχετιζομένου μ.έ τδή 
κλάδον τού- διότι μόνον τοιουτοτρόπως εξασφαλίζει έαυτώ κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τοΰ καθήκοντος του λυσιτελή Ανεξαρτησίαν καί προθόμως παρα* 
δέχεται τάς ιδέας τών κρειττόνων αύτοϋ, τοϋθ’δπερ, ώς ή πεϊοα διδά
σκει, ουδέποτε παρά τοϊς ημιμαθέ™ συμβαίνει.

Τινές ύπήρξαν γνώμης, ότι δέν χρηζουσι πάντες οί ύπάλληλοι. τών Λατ

,σών εκτεταμένης παιδείας, καί ύπεστήριξαν, οτι έ'δει νά διακριθώσιν .οί 
κατώτεροι δασονομικοί ύπάλληλοι (δανονόμοι) τών άνωτέρων (δασαρχών 
και επιθεωρητών)- άλλ’ή γνώμη αυτή είνε πεπλανημένη- διότι παντα- 
χοϋ μέχρι τής σήν.ερον οί τε ανώτεροι καί οί κατώτεροι ύπάλληλοι τών 
δασών έκ μιας και τής αύτής σχολής έξήλθον, καί μόνον ή Ατομική αύ
τών δεξιότης καί ή διά τής κατ’ ιδίαν μελέτης καί περαιτέρω μορφώ
σεως κτηθεϊσα ίκανότης κατέστησαν αύτούς καταλλήλους διά τάς Ανω- 

% τέρας- θέσεις. Διό ημείς φρονοΰμεν, ότι καί δι’ έκαστον κατώτερον δασο- 
νομικδν υπάλληλον ή γνώσις τών φυσικών και μαθηματικών επιστημών 
καί ή κατάρτισις είς τάς πολιτικάς έπιστήμας εΐνε άναγκαιοτάτη καί 
αναπόφευκτος, διά τδν λόγον οτι είς τούς καθ’ ημάς χρόνους ή μεγάλη 
τοϋ κλάδου τών δασών σπουδαιότης απαιτεί, όπως ό δασοτέχνης κατά 
τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος του μή λαμβάνη ανάγκην νά τόν έπιτη- 
ρώσι καί τδν διευθύνωσιν άλλοι. Παρά τκϋτα και ή τοποθ,έτησις τών δα- 
σονομικών ύπαλλήλων έντδς τών χωρίων έ'χει μεγίστην διά τήν μόρφω- 
σιν τής χώρας σπουδαιότητα καί μεγάλως επιδρά έπι τής κοινής εύημε- 
ρίας- διότι όσον περισσοτέρας καί ποικιλωτέρας γνώσεις έχει δ δασονοι/.ι- 
κδς ύπάλληλος, τόσον χρησιμώτερος αποβαίνει διά τδν τόπον. Εινε δ’ 
έσχατη πλάνη νά ζητή τις έν τφ προσώπφ τοΰ ύπαλλήλου τών δασών έν 
τυφλόν πρακτικόν ό'ργανον καί νά άρκήται είς τήν τυπικήν τής ύπηρεσίας 
έκτέλεσιν, διότι τότε διαπράττεται τό μέγα εκείνο σφάλμα δι’ § αί ει
δικά! σχολά! τοσοϋτον ύπδ πάντων κατεκρίθησαν. Ποσάκις δέν συμβαίνει 
ώστε ό δασονομικδς ύπάλληλος νά τεθή Απέναντι οικονομικών καί πολι
τικών ζητημάτων; αρκεί νά άναλογισθώμεν, δτι καί αυτός είνε οικονο
μικός ύπάλληλος καί διαχειριστής σπουδαιότατης δημοσίας περιουσίας1,

1 Κατά την επίσημον καταστατικήν ή εκ τών δασών τοΰ Βασιλείου έτησίως ύλοτομουμένη 

•κατειργασμένη ξυλεία πα·ντος εϊδους μετά τών διαφόρων δασικών προϊόντων έχει αξίαν 

δραχ. 5,800)000
Εις ταΰτα προστίθεται ή αξία της κατ’έτος ύπδ τών 400 χιλιάδων-.ο’- 

κογενειών τοΰ Βασιλείου καταναλισκομένη καύσιμος υλη (άνθρακες ή ξύλα) 

πρδς 100 δραχ. κατ’οικογένειαν . . . . . , . . . » 40,000,000

ήτοι δαπανάται ετησίως ξυλεία αξίας . » . . · ...
Έάν την έτησίαν ταύτην κατανάλωσιν Οεωρήσωμεν ώς έτησίαν 

,το άντιστοιχοΰν κεφάλαιον κεφαλαιοΰντες τήν πρόσοδον με τδν 

.λίαν ύπέρογκον τόκον τοΐν 6 ο)ο εύρίσκομεν δτι τά δάση τοΰ 

45,000.000.100

. . . » ' 45,80'0,000
πρόσοδον καί άναζητήσωμεν 

διά τήν δασικήν παραγωγήν 

Βασιλείου παριστώσιν αξίαν

750,000,000 δραχμών. Έν άλλοις λόγοις τά δάση-τής χώρας έκπρΌ-
6

σωποΰσι κεφάλαιον Επτακοσίων πεντήκοντα Εκατομμυρίων δραχμών. Έάν δέ κατορ- 

Θωσώμεν ώστε τά δάση τής χώρας μας νά παράγωσι και τήν εκ τή£ αλλοδαπής· εισαγομένην 

ξυλείαν (τοΰΟ’ δπερ εύκο.λώτατΟν ,κατορθοΰται) αξίας 109000>000 καί παριστώσαν άξίαν 

10.000,000. too , - , , ,
-------------------------------— 106,600,000 οραχμών, τα όαση τοΰ Βασιλείου Οά εκπροσωπώσιν αξίαν 

•6
'910)600)000 υπέρ τής διαχειρίσεως.τών οποίων ούδεν μέχρι τοΰδε έπετεύχΟη. 
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δπως έννοησωμεν, ότι οφείλει νά γινώσκγ καλώς τί έστί ΠΙστις vm χρή
ματα, τί εργασία, τί ΙίεφάΛαιον, τί Πρόσοδοι, τί ΠηγαΙ κερδών και ζημιών, 
τί μισθός, τί ενοικιάσεις, τί έμπορικαι επιχειρήσεις και κρίσεις καί τίνες 
αί ταϋτκ πάντα διέπουσαι άρχαί. ,ζΕτι δέ δποία ύ> ούσία της άκινητου 
ιδιοκτησίας. Ιδίως δ’ οφείλει νά γινώσκγ τά επί τοϋ δάσους έπιδρωντα 
η αύτδ έπηρεάζοντα πολιτικά, δημόσια ζα'ι βιομηχανικά συμφέροντα καί 
νά ·?)νε εγκρατής τών ζητημάτων τοϋ γενικού συμφέροντος* οΐα λ.χ. ή 
παραχώρησις δασικού εδάφους τη γεωργέ κτξ. ’Εάνη'δη εις ταϋτα πάντα - 
προσθεσωμεν και τά παντοειδή νομικά, ώστυνομικά καί τούτοις παρα
πλήσια ζητήματα, εύκόλως κατανοοΰμεν, οτι η ύπηρεσίκ τοϋ δασονο™ 
μικοϋ ύπαλληλου είναι η ποικιλοτέρα καί η πολυπλοκωτέρα πασών. Εύ
κόλως η'δη δ άναγνώστης κατανοεί την μεγάλην σπουδαιότητα ην έ'χου- 
σιν οί έν τ*7| Βαυαρική Βουλή λεχθέντες αξιομνημόνευτοι λόγοι’ «δσον η 
ίδιά τδ κοινόν συμφέρον σπουδαιότης τών δασών αυξάνει τοσρϋτον καί 
»οί δασονομικοί ύπάλληλοι δέον νά έχωσι κρίσιν άνεξάότητον καί επί 
»τών αρχών τ·ης γενικής πολίτικης οικονομίας βασιζομένην, καί τοσοϋ- 
»τον άνεπαρκεστέρα δέον νά θεωρηται η καθαρώς πρακτική τεχνική παί- 
δευσις». Οί υπάλληλοι άρα τών δασών ού μόνον καλοί οικονόμοι δέον νά
3)νε,  αλλά καί βκσίμως νά γινώσκωσι παν ζητημα τοΰ οικονομικού βίου 
δπως δυνηθώμεν άμερίμνως νά έμπιστευΟώμεν αύτοϊς την τόσον πολύτι
μον εθνικήν περιουσίαν, ης τδ μέγεθος επιβάλλει, όπως ή Κυβόρνησις μη- 
δεμιας ιγεισθή δαπάνης πρός μόρφωσιν ΰπαΛΛή.Ιων κεχτημένων τήν μεγΐ- 
στην ειδικήν τεχνικήν καί διοικητικήν ικανότητα. Έπιστημονικώς μεμορ- 
φωμένοι καί έπαρκώς μισθοδοτούμενοι1 ύπάλληλοι είσίν οί μόνοι παρά
γοντες δι’ ων καί δ οικονομικός καί δ κοινωνικός τ·ης διαχειρίσεώς τών δα
σών σκοπός επιτυγχάνεται καί εύοδοΰται. Διαχείρισις τών δασών διά 
προσωπικού τοιούτου, οΐον τδ άνωτερω περιγραφέν συνεπάγεται άρκού-

1 Παρ’ήμΐν Επικρατοδσι λίαν συγκεχυμένα! καί πρωτότυποι περί μισθοδοσίας ’δέαι. Πλεΐστοι 
τά στοιχεία τοΰ μισθού άγνοοΰντες ύπολαμβάνουσιν αύτόν ώς αμοιβήν δια τον καταβαλλό
μενος κόπον. Άλλ’ ό μισθός άποτελεΐται έκ τριών τινων στοιχείων τών Εξής· α) Εκ τοΰ ποσοΰ 
τοΰ άπαιτουμένου, όπως ό ύπάλληλος ζήση άναλόγως τής κοινωνικής τάξεως, ε’ς ήν ή πολι
τεία Εννοεί να κατατάξη αύτόκ, 6) Εκ τοΰ τόκου καί χρεωλυσίου τοΰ κεφαλαίου τοΰ κατα- 
βληθέντος όπως όυπάλληλος άποκτήση τήν ικανότητα ήν άπαχτεϊ παρ’αότοΰ ή πολιτεία, καί 
γ} Εκ τών άσφαλίστρων τής ζωής τοΰ υπαλλήλου κατά τών Εκ τής υπηρεσίας κινδύνων τών 
νόσων κτξ. ’Λπόδειξιν τρανωτάτην τών λεγομένων ίχομεν τά μισθολόγιά τών δασονομικώυ 
ύπαλλήλων τών ευρωπαϊκών κρατών, ών τινά παρατίθεμεν ενταύθα.

Λ) Μέγα δουκάτου Βρουνσδίκης.

1) Δασάρχαι Α—Γ τάξεως έτησίως άπο φράγκων
2) Δασονόμοι Α—Δ » »»
3) Βοηθοί Α—Δ » « »

4) Άρχιφύλακες Α—Δ » » »

5) Δασοφύλακες Α—Γ » » 1)

52 50-.6000 
3375—45C0 
1875—3000 
1500—2250 
1125—1500

και μερικών δαπανών 
προσόδου' εί'ς τιναξ

σας δαπάνας, αΐτινες μετά τών λοιπών ειδικών 
Ανέρχονται εις τδ ημισυ περίπου της Ακαθαρίστου

Β) Αλσατία καί Αορραίνη.

'Ο Δασονόμος λαμβάνει Ετησίως
α) μισθοδοσίαν....... .
6) Επιμίσθιον .....................
γ) σταθεράν επιχορήγησιν δι’οδοιπορικά κτξ. . .

Τό όλον φράγκα χρυσά. . .
Γ) Μέγα δουκάτου της "Εσσης.

1) *0 Δασάρχης λαμβάνει Ετησίως*
α) μισθοδοσίαν ...................
6) γραφικά. ......................
γ) ίπποφορβήν ...................

2) Ό Δασονόμος
α) μισθοδοσίαν 
β) γραφικα.
γ) ιπποφορβην

3) Οι Δασοφύλακες 
Α' τάξεως. Β' » .

» ·

φράγκα 3750
ι>

Η

750 
2625 
7125

φράγκα
η

I)
5625
1000
1750
8375

» 

ι>

Β

4025
500
875

5400
130011751050

Τδ ολον . .
»

Μ

Γ'
Δ) Σουηδία.

1) ΈπιΟεωρηταί τριών τάξεων. . . . .
2) ’Αρχικυνηγοί (δασάρχαι) τριών τάξεων .
3) Κυνηγοί (δασονόμοι) »
4) Δασοφύλακες οί πλεΐστοι άνω τών

’ Ε)
1) Γενικός Επιθεωρητής δασών
2) Δασάρχης (Conservateur)
3) Δασονόμος (Inspecteur)

άπο φρ. 7300—9000
» 4650—5040
» ' 2810—4220

875

φράγκα
»
»
»

15000
4650— 5040 

4800
3000— 3800
1800— 2000
1400— 1600
900— 1100 

1884 ν'α αύξηθώσι κατά
η

»

ίτους
προς τον βίον έπιτήδεια.

Γαλλία.

Ετησίως . .
» . .
Μ · ·

4) ΔασονομοςΒ’ τάξεως (Sous inspecteur) » . .
5) Άρχιφύλαξ ’ · ·
6) Βοηθός “ · ’
7) Δασοφύλαξ ’ · ·

"Απαντες οί ανωτέρω μισθοί πρόκειται άπο τοΰ προσεχούς
10-15 θ[ο Ενεκα τής επελθούσης μεγάλης ύπερτιμήσεως εις τα

’Αλλά καί Εν άρχαιοτέραις Εποχαΐς τά στοιχεία τοΰ μισθού δίν παρεγνωρίζοντο. Έν τοΐς 
Άρχείοις τοΰ Moser (tom. XI σελ. 337) άναγράφονταιαί Εν Ετει 1790 άποδοχαί τού δασάρ
χου Καρλσρούης ώς Εξής;

1) ε’ς χρήματα Ετησίως .......
2) τράπεζα Εν τοΓς άνακτόροις . · ...
3) 19 μέτρα σιτηρά..............
4) ΐπποφορβήν .................
5) καυσοξυλείαν.................
6) οίνος Α' καί Β' ποιότητος.........

ήτοι Εν όλοι

3961.43
342.86
149.83
114.00
205.71
690 00

μάρκας
ι>

»

η

>1

» 5463.83
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μάλιστα χώρκ; αί δαπάναι ύπερβκίνουσι καί τον ορον τούτον'· αλλά' 
δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι μόνον διά τοιούτου διοργανισμοϋ τ^ς δια- 
χειρίσεως των δασών επιτυγχάνεται ο διά τκό-ης έπιδιωκόμενος οικονο
μικός καί κοινωνικός σκοπός. ,

Περαίνοντες δέ τον λόγον δφείλομεν νά προσθέσωμεν, οτι της διαχει
ρίσεως χί δυσχέρειαι μεγάλως εξομαλύνονται διά της μεμελετημένης συγ- 
κροτησεως. των διαχειριστικών περιφερειών καί τ^ς καταλλήλου διανο
μές τών αστυνομικών οργάνων (δασοφυλάκων). Αί λίαν μεγάλαι περιφέ- 
ρειαι έκμηδενίζουσι πάσαν εργασίαν και προσπάθειαν τών αρμοδίων· οθεν 
άνάγκη η έκτασις τών δασονομείων καί δασοφυλακείων^ νά $vs κατ’ 
άνώτατον τουλάχιστον όρον ώρισμενη, άφιεμένης έλευθέρας της υπηρεσίας 
νά έλαττώντ] τον άνώτατον τούτον ορον άναλόγως τών εξωτερικών του 
>, , "‘·· ■» οασους περιστάσεων.

Παρά τά Ανωτέρω δ’έλάμβανε 1) έλευθίραν κατοικίαν,'2) μίαν έ’λαφον, εν αέγα θτίραρια;, 
ενα Αγριόχοιρον, 6 δορκάδας, 24 πέρδικας και 24 λαγωούς, 3) αποζημίωσιν διά πυρίτιδα, 
4) παρ’έκαστου κυνηγοΰ τά αντίτιμου της δοράς τοϋ θηράματος, 5) οδοιπορικά δι’ έκάστηυ 
ήμέραν οδοιπορίας φλωρ'νια 9,20, έκτιμώμενα άπαντα όμοΰ εις 3000 Μάοκας' έλάμβανε δη
λαδή περί τ'ας 10,580 δραχμάς έΐ; χρυσόν και ταΰτα προ έκατονταετίας περίπου, ότε τό Α
νωτέρω ποσον είχε τουλάχιστον πρνταπλασίαν αξίαν.

1 Αί δαπάναι τής διαχειρίσεως τών δασών συμπεριλαμβανομένων και τών μισθοδοσιών 
καί Αποζημιώσεων τοΰ προσωπικού Ανέρχονται κατά μέσον όρον εις τό ημισυ τής ακαθαρίστου 
•jmnrrn£ft·» »·'·· »' X —- .' >*

έτησίως της ολη; προσόδου. 60,3 ο[ο
» - Ζ·Π Λ

»

λαδή περί τας

ΙΑ! δαπάναι τής διαχειρίσεως τών δασών συμπεριλαμβανομένων καί τών μισθοδοσιών

προσόδου, ώς δεικνύει ό έπόμενος πίναξ, 

δαπανά
Ν

•Ρωσσίχ. , .
Πρωβσία .... 
Βυρτεμβέργη . ·. -
Σουηδία .... 
Γαλλία. . . ·
Βάδη ..... 
Βαυαρία .... 
Σαξωνία . . . ·
Αλσατία κα’ί Αο.ρραίν,η

» 

» 

» 

Β 

»

» Μ Β » Μ Η

ΒΒ
»
»

ήτο: κατά’μέσον ορον 49 ο[ο 

άστυνομ.ικδ»ν περιφερειών, 
μξ ίο ο ’ε κ τ α σ ι ς δασοφυλακείο^ 

στρ.
4,820

4,750
6,480 
1,470.
5,850 .
4,280
4,250

στρ.
9,210 

15,000 
18,190 
23,680 
32,710 
38,170 
55,750 
60.000 
70,380

. . 35,900
Επι τη βασει τών Ανωτέρω μέσων ορών τχ

. ««1 ,’π__ . Λ_____ V . , ... Γ

2 ’'Ε^τασις δ&αχε&ρ&στζκ<&ν καί
Χώρα εκτασιςδασονο

ΓόΟα..............................
Σαξωνία ...
Βαυαρία . .
Βυρτεμβέργη . .
Βάδη .....
Πρωσσία ....
’Αλσατία-Αορραίνη .
Γαλλία. ....
‘Ελβετία ....

Κατά μέσον ορον
5 — ■

σου ζίγΉπειροθεσσαλίας, υπυΛογιςομειι
167 δχσονομεϊχ και ί. 2.93 δασοφυλακεία.

4,640
δάση του παλαιού Βασιλείου, πλήν •-Επιανε

ς, υπολογιζόμενα ε’ς 6,000,000 στρέμματα έδει να Αποτελέσωσι» 

pAreyrccadii έκ εχτάχτω. αυνεδρί,α εου ΣυΛΛύγου).
Ν. Χλωρό?, Ιπιθεω.ρητής τών δασών.
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ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ύπό Κ. S. ΚΟΝΤΟΓ

§ Κ,αΟωμελημένον - καθομΑούμενον.

’Εν τ$ υπό τοΰ Ευσταθίου γενομένη Συγγραφή τΐ!ς 'Αλώσεως τ^ς Θεσ
σαλονίκης σελ. 294,56 Ταφ. φέρεται «Ταΰτκ καί μόνα κεφαλαιώσομαι, 
ότι τέσσαρας χρυσίνων χιλιάδας έγκρατώς έζητηθημεν οί μηδέ ψαμ.μίων 
η χοός δράκα η τό καθομι.ΙούμενοΓ σίελον επί στόματος έχοντεςε.

Έπέιδη πάντες οί οπωσδήποτε τ$ φύσει τ^ς Ελληνικές γλώσσης προσ- 
έχοντες καί μη παντελώς αυτής δλιγωροϋντες ταν παρακείμενον χαθωμι- 
Λϊ\ώΘμ παρελάμ.βανον προς δηλωσιν του γεγονίναι καί είναι, κοινόν $ δ//- 
μώδες, ούδαμώς άμφιβάλλομεν οτι έγράφη μέν υπό τοϋ Εύσταθιου τδ 
καθΩμιΙΗμένον^ ώς έν σελ. 302,29 «ου τι έκόντες ες γε τό παν άλλ’ 
είπεΐν καθωμι-Ιημένωι; έκουσιακούσιοι», άνεγνώσθη δέ κακώς υπό τοϋ βι- 
βλιογράφου τδ ,καθΟμιΛΟΪ'μενον·

Πολλάκις δ’δ Εύστάθιος ποιείται χρ·ησιν τοΰ’περί ου δ λόγος παρακει
μένου εν ταϊς είς ''Ομηρον Παρεκβολαϊς, οιον

σελ. 130,7: διό καί η χαΟαψι,Ιημέχη γλώσσα όρμισίας τάς τοϋ λιμενος 
προσγείους λέγει κατατομάς και καταγωγάς.

309,39: λαγάνες δέ ό'ρους κα,βωιιδίηι-ται.
310,44: ώς πολλαχοΰ κα,θωμίάηταί.
329,25: τη καθω^ιΛημένη άρεσκεία τών παλαιών.

449,6: δ καί λυκόφως η χαθωμι.Ιημ^η γλώσσα καλεϊ. 
518,23: καινή μ.έν (καί) χαθωμι^ημ^νη κλίσις τοϋ ’Άρεος. 
555,44: οτι δέ διττώς η ΎΙρις — καθωμΐίηται. 
637,18: οτι δέ ή ’Άρτεμις ή κύτη έστι τη σεληνγι καθωμΙΛηται.

1 533,45: ώς δηλοΐ τό καθωμτΛημΐνον χ^ζψλί.
1572,55: ώς δέ καί τις ύστερόν ποτέ ©ιληδών τφ όσπρίιρ έπεκαλεΐτο 

σκωπτικώς δι’ αυτό φακ·η χαβωμίίηται.
Πρβλ. και σελ. 1735,50. «ώς δέ παρά τό μελω καί αύται καί τό μέλι 

άλλα τοΰτο κεκωλωται».
Γράφει δ’ δ ΕύστάΟιος καί έν ταϊς εις Διονύσιον Παοεκβολαΐς σελ. 256, 

21 Δτδ. «δτε άποτελοϋνται τά παρ’ ήμϊν κατά την χαθαμι.Ιημένην γλώσ
σαν λεγάμενα κυνοκαυματα» και ^ελ. 27 1, 20 «οτι δέ προκατηγγυημένη 
■^ν τω Άχιλλεϊ ή ’Ιφιγένεια χαθωμΐ.1ηται'ί>.

Ές άλλων συγγραφέων παραδείγματα, κατελέξαμεν μέν έν τη Έφη- 
μερίδι τών Φιλομαθών (Έτ. ΚΕ', σελ. 232 κέξ.), θά καταλέξωμεν δέ 
καί έν άλλω βιβλίφ.
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§ Β. Κα0ο;Λ5λώ τενα

Τδ καθομιΛώ τινα, όπερπαρά πρώτω τφ Άριστοτέλει, καθ’όσον 'ΛμΜίί 
γινώσκομεν, άπαντ^, σημαίνει κατακτώμαΐ τινα όμΜών, αίρω τινα τή όμι~ 
Μα, άνακτώμαί τινα επιχαρΐτωι; αύτφ προσγερόμενος, ύποποιοΰμαί ztva 
τρύπω προσηνεί και έπαγωγώ. ή .Ιόγοις γρηστοϊς και κοΜικειτικοΐς χρωμε- 
νος, ποιώ τινα γι.Ιικώς μοι ή εύμενώς διακεΐσδαι Θεραπεύων αύτών και βω- 
ντεύων η οπωσδήποτε χαριϊ,όμενος. "Οθεν δύναται νά νοηθή καθόλου άντί 
■τοϋ καταγοητεύω ή καταθέ.Ιγω ή τοιούτου τινός. Διόδωρο; ο Σικελιώτης 
λέγει ΙΖ', β', 4 «ευεργετικός δέ ών και ταϊς όμιΜαις έκθεραπεύων τούς 
στρατιώτας μεγάλης έτύγχανε αποδοχής έν τ<5 στρατόπεδα)»’ τδ αυτό 

δέ θά έδηλοϋτο, και άν αντί τοϋ ταϊς δμι.Ιίαις έκθεραπεύων έ'κειτο τδ 

■καθομιΛών. Παράτφ Ήσυχίω φέρεται «Κατήσε: κατεκήλησε,καθωμίλησε» 
καί «Κατγσάτην: κατεκηλησάτην, καθωμιλησάτην» καί «ΚατηΘάτην: 
καθωμιλησάτην».

Περί της μετ’ αίτιακικής συντάξεως τοΰ ρήματος καθομι.Ιω ποιείται 
λόγον δ -Άσώπιος έν τή Εισαγωγή είς την Ελληνικήν Σύνταξιν σελ. 
309, § 36 γράφων «Θαυμασίως δέ φαίνεται η έκ της διαφοράς της έν

νοιας διαφορά τής συντάξεως είς τά πα.Ιαίειν τινί, όμιΜΐν τινι και χα- 

■■ιαπα.Ιαίειν τινά, καθομιΜΐν τινα' ούτως οί Λόγοι καταπαΛαίοναι Λόγους 
(Εύριπ. Ίφ. Α. 1013) — τούς μεν γνωρίμους καθομιΜΐν, τούς δέ ποΜΛοώς 
δημαγωγεϊν (Άριστ. Πολιτ. Ε', θ', 20. ί'δε και Κορ. Ίσ. Β', 33)' τδ δέ 
καθομιΛειν τοϊς καιροΐς—όμιΜϊν (iervireji. λέγει δ’ δ Άσώπιος και' έν 
τή Δευτέρορ Περιόδφ τοϋ Συντακτικού σελ. 243, § 25 «'Ωσαύτως εύρί- 
σκεται πολλάκις η λεπτή διαφορά τής έννοιας έκ της φύσεως τών -προσ
λαμβανόμενων προθέσεων, δυνάμει τών οποίων έξ απλώςδιευθυντικού εις 
υλως διόλου διαθετικδν μεταποιούμενου τδ ρήμα απαιτεί, άντί δοτικής, 

αιτιατικήν’ ομ'ιΜϊν τινι=^ιά. συνομιλίας κοινωνεϊν τινι, καί καθομι.Ιεΐν 
Tiva=i<hx συνομιλίας καταφέρειν τινά.—πιιΛαΐειν τινί και καταπαΜΜειν 
τ,ιχάΐ» ΓελοϊΟν εύρίσκομεν τδ Λεπτή διαγόρα και άηδώς πως διατιθέμεθα 
έκ της σκαιότητος τοΰ όλου λόγου. Παρατηροϋμεν δ’ έν προσθήκης μέρει . 

οτι δμοίως τίρ καταπαΛαίω τινά λέγεται καί καταποΛεμώ τινα, καταγω- 
νΐζομαί τινα, καταμάχομαί τινα, καταναυμαχώ τινα. Πρβ. και καταθΛώ 
lira, καταπαγκρατιάζω τινά, καταπΰγμαχώ τινα, καταστρατηγώ τινα, 
καταστασιάϊ,ω τινά, κατακε'κραγα (κατακεκράζομαίJ τινα, καΐαβοώ τιγα, 
καταβροντώ τινα, κτλ. έτι δέ καταυΛώ τινα, κατηχώ τινα, κτλ., περί ών 
άκριβώς μέλλομεν αλλαχού νά διαλάβωμεν.

’Έχομεν δέ μ.αρτύρια τοϋ καθομιΛώ τινα πρδς τω ύπδ τοϋ Άσωπίου 
έκ τοΰ Άριστοτέλους παρατεθέντι τάδε νά μνημο.νεύσωμεν,

Έκ τοϋ Πλουτάρχου «έδημαγώγει τε καί καθωμίΛει τδν Τισσαφέρνην 

τφ συναφομοιοΰν καί' συνοικειοϋν έκύτδν άπασιν» (Ήθικ. σελ. 52, ε') καί 

«καθομιΛήσας τδ πλήθος ή καί βιασάμενος» (Άγ. ΙΖ', I). Πρβ. «ούχ ήττον 
ί.δίςρ τούς πολλούς καζεδημαγώγει και κατεγοήτευε τή διαίτγ λακωνίζων» 

(Άλκιβ. ΚΓ', 3).
. Έκ τοΰ Άοριανοϋ «έπί τω καθομιΛήσαι τούς βαρβάρους» (Άναβ. Δ', 
7, υ. "

Έκ τοϋ Άππιζνοΰ «τδν τής πρεσβείας ηγούμενον Φκβρίκιον—καθω- 
μίΛει\έχωνι> καί «ούτω καθομιΛών τδν Καίσαάα δ Κοκκηϊος» (Σαυν. I', 

.4 καί Έμφυλ. Ε', 63).
. Έκ τοΰ Ίωσηπου «καθωμίΛει δ’ ένίους καί πχοηγόρει» (Άρχαιολ. ΙΕ', 

71', 2).
Έκ τοΰ Θεμιστίου «ώστε άμφισβητήσιμον είναι πότερον κατεπολέ- 

μησε τούς ανθρώπους ή καθωμΐΛησετ (σελ. 210, ά),
Έκ τοΰ’Αθηναίου «καθομιΛών Φκρνάβαζον τήν Περσικήν ένεδύσατο 

στολήν» (σελ. 535, έ).
Έκ τοΰ Βαβρίου «έ'ξω δ’ έφεστώς τήν ό'ϊν καθωμΙΛειη (132, 5, σελ. 

73 έκδ. Gitlbaper).
Εύρίσκεται δ’ ενίοτε καί τδ παθητικόν καθομιΛεισθαι και καθομιΛη- 

θήναι, οϊον έν τω Στοβαίου ’Ανθολογία» Κ', 50 «τδ τής δργής πάθος, μή 
καθομιΛούμενον μηδέ θεραπευόμενου φυσική νόσος γίνεται» καί έν τή 
Βιβλιοθήκη Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου IT', πζ', 3 «τέλος δ’ ύπδ τοΰ Δη- 

μάδουκαθομιΛηθέντα ταϊς Άττικαϊς χάρισι πάντας άπολϋσαι τούς αιχ
μαλώτους άνευ λύτρων» καί έν τή ’Αρχαιολογία τοϋ Ίωσήπου ΙΘ', δ', 2 

«οί μέν πρέσβεις τοιούτων άκροάσει λόγων καθομιΛηθε'ντες έξεπέμποντο».
Έν Επιστολή τοΰ Σωπάτρου παρά Στοβαίω Άνθολ. Μ7', 54 άναγινώ- 

σκεται «πολιτικής δέ φρονήσεως τοϊς έν δυνάμει καθομιλεϊν πρδς ωφέλειαν 
άνθρώπων». Άλλ’ έ'τρεψε τήν δοτικήν εις αιτιατικήν δ τε Βάκιος ΒιβΛ. 
Κριτ.Ν. Τόμ. Δ', σελ. 122 καί ό Κόβητος Μνημ. 1874, σελ. 109. Με- 
τέβκλε δ’ δ Κόβητος Collect; Crit. σελ. 24 3 καί τδ παρά Διοδώρφ τώ 
Σικελιώτή άπαντών ΙΔ', ο', 3 «δ δέ Διονύσιος—φιλάνθρωποι; λόγοις χρη- 
σάμενος καθωμίλει τω πΛήθει» είς τδ τά πΛήθη. Άλλά πρδ τοΰ Κοβήτου 
έπηνώρθωσε το τοΰ Διοδώρου χωρίον <5 ήμέτερος Κορκής έν σημειώσει είς 

■τδν Καίσαρα τοϋ Πλουτάρχου (ΠΜυτ* ΠαραΜΙ. Τόμ. Δ', σελ. 475), ήν 
άξιόλογον ούσαν ούδαμώς όκνοΰμεν ολην ενθάδε νά καταχωρίσωμεν. « Κα- 

.Οωμάλισε: ΔΓ, Καθωμήλισε· ί'σως έξ άμείνονος έτέρας τής ΚαθωμΜ,ησε. 
- ’Έστι δε τό μέν ΚαθωμάΜσε, έξ άγριων ήμέρους έποίησεν, άπδ μεταφο
ράς τών'δμαλιζομένων τραχέων χωρίων’ τδ δέ .Καθωμί.Ιησε, συνώνυμόν 
πως τω έκολάκευσεν, έκήλησεν, ή έδημαγώγησεν, ώς δήλον έκ τοϋ παρά 

τω Άριστοτέλει (Πολιτ. Ε', θ') τούς μέν γτωρίμονς καθομιΜών, τούς δέ 
. ΧΰΜΙούς δημαγωγεϊν, καί ετέρου Πλουταρχείου χωρίου (Πώς άν τις διακρ. 
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τδν,κόλ. τοΰ φίλ. § 7), οπού φησίν, ώς ’Αλκιβιάδης Τίσσαφέρτηχ εδημα·* 
γώγει και καθωμί.ίει, αύτδ τούτο ίστορηκότος αύταΐς λέςεσι καί ’Αθη
ναίου (IB, σελ. 535), πλην οτι Φζρνκβαζον άντί ΊΊσσαφέρνους μνημο
νεύει. Καί Ιπει πρδς αιτιατικήν συνάπτεται τδ Καθομι.Ιω επί τησδε τ·ης 
σημασίας, εικότως έν τοΐς άμφιβαλλομένοις έ'ταςεν δ Σνεϊδέρος τδ τοϋ Σι- 
κελιώτου Διοδώρου (!Δ, 7 0), 3 ds Αιονύοιος . . . ιρί-Ιαγθράποις ,Ιόγοις 
χρησάμετος ΚΑΘΩΜΙΛΕΙ ΤΩι ΠΛΗΘΕΙ καί τινας jitr- οωρεαϊς ετίμα 
χ.τ.Α. Κατευθυνέσθω τοίνυν καί τοΰτο προς τον κανόνα, τρεπόμενου εις τδ 
ΚΑΘΩΜΙΛΕΙ ΤΑ ΠΛΗΘΗ' ού γάρ μόνον τδ Το π,Ιηθος^ άλλά καί πλη- 
Ουντικώς, Τα. πΛήθη, επί μιάς χώρας η πόλεως πλήθους, καλώς έχει λέ- 
γεσθαι». Σημειωτέου δ’ότι καί έν τφ έκ τοΰ Άρριανοΰ, ■ παοατεθέντι, 
χωρίω εις τών κωδίκων έχει την ημαρτημένην εκφοράν «κκθομιλησαι. 
τοΐς β ιρβάροιςτ (Ίδε Έλλένδετον Άρριαΐ. Άναβ. Τόμ.Β’, σελ. 23).

Τδ χαθομι,Ιεΐν τοΐς καιρούς, ου έποιηοατο μ.νείαν ό Άσώπιος έν τγ Ει- 
σαγωγΰ) εις την 'Ελληνικήν Σύνταξιν, φέρεται έν τοΐς εις ’Αριστοφάνη^ 
Σχολίοις σελ. 276, 23 Διδ. «ένθεν καί Θηραμένης κόθορνος’ έλέγετο ότι 
τοΐς καιροις καθομιλεΐν έδύχατο» και σελ. 292, 15 «καθομιλών τοΐς και
ρούς και τδ συμφέρον έαυτοΰ τοΰ πιστού προτάσσων». Άλλ’ έν σελ, 302,. 
36 κεΐται «Δίδυμος δέ φησιν ότι δυναται και της παροιμίας μεμν^σθαι, 
ού Χίος αλλά Κΐος, παρ’ όσον ποικίλος τις ών και άγχίστοοφος κκθωμί- 
λει τούς καιρούς προς τδ κρεΐττυν μέρος άει διδούς εαυτόν», άνθ’ ού παρά 
τφ Σου'ίδα είνε γεγραμμένον «παρ’ όσον ποικίλος τις ην καί άγχίστροφος 
καθωμίλει τε τοΐς καιροΐς πρδς τδ κρεϊττον μέρος άει διδούς εαυτόν». 
Της μετ’ αιτιατικής συντάξεως παρέχει ημΐν παράδειγμα δ ’Αθηναίος 
λέγων σελ. 513, β' «δ δέ Μεγακλείδης φησ'ι τδν Όδυσσέα καθομι.Ιοΐντα 
τούς καιρούς υπέρ τοΰ δοκεϊν όαοηθης τοΐς Φαίαξιν είναι τδ αβροδίαιτοι 
αύτών άσπάζεσθαι» (Πρβ. Schweighauser Animadvert. in Athen. Τόμ. 
q", σελ. 347).

Περί τοΰ παρά Γρηγορίω τώ Ναζιανζηνω «τών βίβλων αίς καθωμί- 
Λησαςιι και τοϋ παρά τφ Ψελλφ «βραχέα δη άττα τώ βασιΛεΐ καθωμι- 
Ληκότες» καί τοΰ παρά τφ Άκομινάτω «τδ καθομιΑΐίσαι επί πλεΐστον 
άνθρωποιςΐ) θά γράψωμεν τά δέοντα έτέρωθι.

Σημειωτέου δ’ οτι λέγεται και εζομι.Ιώ Tira, οιον παρά τφ Πολυβίφ 
σελ. 603, ΙδΟύλσχ. «τέλος επί τοσοΰτον έζωμΜησαχ τδ μειράκιου, ώστε 
καθόλου μηδευί προσέχειυ τών άλλων» καί σελ. 1261,20 «νομίσας ό βα
σιλεύς αναγκαιότατου είναι τών παρόντων τδ τούς προειρημένους άνδρας 
έζομι,Ιησαι καθ’ όσον οιός τ’ $ν» καί παρά τώ Πλουτάρχφ Κίμ. Τ', 1 
«ύπολαμβάνων πρρίως τούς άδικουμένους καί φιλάνθρωπος εζομαΐων^ 
καί ΊΙθικ. σελ. 824, δ' «τδ μάλλον οίόμενον άδικεϊσθαι μέρος εζοιιι- 
Λονντα πρότερον καί συναδικεΐσθαι δοκοΰντα καί συναγανακτεϊν» καί 

S35>

παρά τφ Άππιανφ Έμφυλ. Ε’, 129 «ο δέ Καΐσαρ αύτών τούς μέν άρχον
τας είςωμΙΛει ποικίλως» καί παρά τφ Συνεσίφ Έπις·. σελ. 201, ά «δυνη- 
σεται τά δύστηνα ταϋτ’ άνθρώπια ύπέρ ύμών έζςμιΛεΐν καί μεταχειρί- 
ζεσθαι» καί σελ. 211, ά «ούτω τούς Ανθρώπους έζομιΛήοαι καί καταδη- 
μαγωγησαι τδ πλήθος, ώστε τδν χωρίς αύτοΰ βίον άβίωτον άπασιν είναι».

Έν τελεί παρατιθέμεθα τά ύπδ τοΰ Κορα'η γεγραμμένα έν τ·ΐΐ έκδόσει 
τοΰ Ίσοκράτους Τόμ. Β', σελ. 334 «Θαυμάζοντες και όμιλοΰντες: Έση- 
μειωσάμεθα έν τοϊς πρόσθεν (σελ. 111) τάς διαφόρους εικασίας τε καί 
διορθώσεις τοΰ Όμιλοΰντες διά τδ πρδς αιτιατικήν άσυντακτον του ρήμα
τος, τοΐς ποδ ημών έπινοηθείσας. .Καί έστι μέν αληθές τδ αείποτε πρδς 
δοτικήν φέρεσθαι τδ Όμιλεΐν ούδέν γε μην ένταΰθκ κωλύει καί πρδς αι
τιατικήν συνάψαι, κατά τδ παρά τοΰτο σύνθετον Καθομιλεΐν, αιτιατική 
πάντοτε συνταττόμενον, ώς έδηλωσεν δ Στέφανος έν τδ ©ησαυρφ (Β, σελ. 
1310). ’Ίσως δέ καί, Θαυμάζοντες καί καθομιλοΰντες, ίν η αρχαία γρα
φή». Τδ ομι.ϊω ισοδύναμον Sv παρά τοΐς παλαιοΐς τφ αύχειμι συγγί- 
γνομαι κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά συνταχθ-ρ αίτιατικΰ) ομοίως τφ 
καθομιΛώ, όπερ συνωνυμοϋυ τώ καταδημαγωγώ καί καταγοητεύω εύλόγως 
αιτιατική συμφέρεται. Καί άλλως δέ τφ στόματι τοΰ Ίσοκράτους, τοΰ 
έπιμελώς την συμβολήν τών φωνηέντων φεύγοντος, ήκιστα πρέπει η χα
σμωδία χΑΙ ΌμιΛοϋχτες. Ό Ισοκράτης έγραψε «θαυμάζοντες καί ζη,Ιοϋχ- 
τες», ώς είκασε μέν ο Βαλκενάριος έν τη έκδόσει τοΰ Ιππολύτου (σελ. 
177), έπεβεβαίωσε δ’έ'πειτα δ άριστος τοϋ ρητορος κώδιξ (Πρβ. Βενσελΐ- 
ρονΊΰο'χρι. 'Άρεοτταγ. 285 καί Κυννηρον Αιεζοδ. Γραμμ. Τόμ. Β',
σελ. 1068 έκδ. β'). .

Έν σελ. 818,8 προσθετέον τάδε: Παρατηρητέον δ’ότι έν. τοΐς εις 
’’Ομηρον Σχολίοις Τόμ. Α’, σελ. 101,14 φέρεται «Καί δ μέν κανών θέλει 
προπαροξϋτόνως — άλλ’ επειδή ουτω δοκεϊ στίζειν τφ Άοιστάρχω πειθό- 
μεθα. αύτω ώς πάνυ άρίστω γραμματικφ», όπερ εύλόγως μεταγράφεται 
τυνίζειν. ”ΐδε Ααρώχην Homer. Texiltr. σελ. 64 καί σελ. 347.
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ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ

[Έκ τής Ανεκδότου παραφράσεως ΰπο τοΰ κ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ}*  

Τών Τρώων καί τών ’Αχαιών άπεμονώθ’ η μάχη, 
Κ’ εδώ κ’έκεΐ έζυγιζεν αμφίρροπος ή νίκη, 
Έν ώ πυκνά τά δόρατα έμαίνοντο, κ’ έν μεσω 
Έσκίρτων τοϋ Σιμόεντος καί τών ροών τοΰ Εάνθου.

* ’Απηγγέλθη 1<ι τφ Συλλόγφ τή 4 Νοεμδρ'ου. 5

Ό Αί'ας πρώτος έθραυσε, τών ’Αχαιών δ πύργος,' 
Τούς Τρώας, κ’ έδωκε χαράν και φώς εις τούς συντρόφους*  
Έκτύπησε τον έξοχον πολεμιστήν της Θράκης, 

, Τον ισχυρόν Άκάμαντα, τον σκύμνον τοϋ Εύσώρου. 
Εις τά εμπρός τον έπληξε τοΰ λοφωμένου κράνους, 
Κ’ έμπηχθη κατά μέτωπον κ’ έπέρασεν η λόγχη 
Έκ τών δστών*  έκάλυψε τούς οφθαλμούς του σκότος. 
Τον ’Άξυλον έφόνευσεν δ κοαταιος Τυδείδης, 
Τον Τευθρανίδην*  έμενεν εις την καλήν Άρίσβην, 
Βαθύς τον πλούτον, πρόθυμος έν γεν’ εις τούς ανθρώπους*  
Κ’ εις όλους είχεν ανοικτήν προ τηςάδοϋ την θύραν. 
Πλην τότ’ έμπρός του νά ©κνγ κανένας δέν εύρέθη 
Καί νά τον σώσγ*  έρριψεν δ ηρως νεκρωμένους 
Αυτόν καί τον Καλησιον δμοΰ, ηνίοχόν του 
Πιστόν, κ’ ύπδ τ·ης μαύρης γης έχώθησαν τά σπλάγχνα.

Τδν Δρησον καί Όφέλτιον έφόνευσεν δ μέγας 
Εύρύαλος, καί- μετ’ αυτούς

Τον Αΐ'σηπον καί Πηδασον, ούς η ωραία νύμφη 
Άβκρβαρέα έδωκε ’ς τον Βουκολίωνά της. 
Τοϋ Ααομέδοντος υίδς δ Βουκολίων ητο, 
Την γένναν πρώτος, πλην υίδς ένώσεως κρύφιας*  
Βοσκός, την νύμφην έπειτα συνηντησεν εις δάσος, 
Κ’έκείνη ζεύγος δίδυμον τφ έδωκε τούς παϊδας. 
Αυτών τά μ.έλη έλυσε καί την γοργήν άνδρίαν 
Τοϋ Μηκιστέως .δ υίδς κ’ έγύμνωσε τών όπλων.

Σωρεύει τον Άστύαλον νεκρόν δ Πολυποίτης*  
Μέ δόρυ τον Περκώσιον δ Όδυσσεύς Πιδΰτην 
Κτυπά’ τδν Άρετάονα δ Τεΰκρος τδν άνδρεΐον. 
Έκρημνισε τδν ’Άβληρον τοϋ Άντιλόχου πάλιν 
Τδ δόρυ, καί τδν ’Ελατόν δ μέγας ’Αγαμέμνων. 
Την ΙΙηδασον τήν ύψηλήν κατεϊχεν εις τάς ό'χθας

Τοϋ Σατνιόεντος αυτός*
Κ’ έκτύπησε τδν Φόλακον δ Αηϊτος πετώντα 
Μακράν, καί τδν Μελάνθιον η χειρ τοΰ Εύρυπυλου.
Τδν ’Άδραστον κατέφθασεν δ αίχμητης Άτρείδης 
Πληρη ζωής*  συνταραχθέν τών 'ίππων του τδ ζεΰγος, 
Περιεπλέχθ’ εις τδν κορμόν μυρίκης, καί τδ άρμα 
Συντρίψαντες εις τοΰ ρυμοϋ την άκρην, πρδς την Τροίαν 
Έπέτων, όπου έ'φευγον αισθμαίνοντες πολλοί. 
’Εκείνος έκ τοΰ δίφρου του έζεκυλίσθη κάτω 
Πρηνης έπί τά χώματα, κ’ έμπρός του έπεφάνη 
Μέ στίλβον δόρυ, άνωθεν, δ αίχμητης Άτρείδης. 
'Ο ’Άδραστος τοϋ -ηρπασε τά γόνατα κ’ έφώνει*

«Κράτει με ζώντα, βασιλεύ, καί πάρε ό,τι θέλεις" 
» Εις τοΰ πατρός μου την αύλην πολύ; υπάρχει πλούτος, 
» Χαλκός, χρυσίον, σίδηρος σκληρός πρδς έργασίαν. 
»Θά σέ χαρίση δ πατήρ έκ τούτων όσα Θέλεις, 
«Άοκεΐ νά μάθη ζωντανός πώς είμαι εις τά πλοία.»

Είπών αυτά, έλυγισε τοΰ ηρωος τάς φρένας’ 
Καί ηδη θά τδν έδιδεν εις τδν θεράποντα του 
Νά τδν ύπάγ’ εις τάς σκηνάς, εάν δ ’Αγαμέμνων, 
Χυθείς έμπρός του, μέ φωνήν δέν έκρκζεν άγρίαν*

«~Ω άφρον, ώ Μενέλαε, τί τούς λυπεΐσαι ουτω; 
δ'Ωραϊα προσεφέρθησαν τώ δντ’ εις την τιμήν σου 
»Οί κύνες ουτοι! ”Ω, κάνεις τδν όλεθρόν μη φυγή 
»Καί την αιχμήν μας*  ούδ’αύτδ τδ άρρεν εις τά σπλάγχνα 
ϊΜητρός, κ’εκείνο μή σωθ·ρ' ακήδευτοι, χαμένοι, 
»Νά λείψουν όλοι, όλοι των διά παντδ; νά λείψουν.» 

Είπών αύτά, παρέπεισε τοΰ άδελφοΰ τδ πνεύμα 
Όρθώς τω ό'ντι*  ώθησε τδν ’Άδραστον εκείνος 
Μακράν, καί τδν έκτύπησεν έγγύς δ ’Αγαμέμνων 
Εις την λαγάνα, κ’ έπεσεν’ δ στρατηλάτης βαίνων 
Βαρύς έπί τοΰ στήθους του, έξέσπασε τδ δόρυ,

Ό Νέστωρ δέ άνέκραξε πρδς τούς Άργείους τότε*



333 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 53'3

»Ί2 φίλοι Δαναοί, πιστοί του "Αρεος οΐκέται! 
«Κάνεις σας τώρα λάφυοα μή κυνηγεϊ’ οπίσω 
«Κάνεις μή μέν’ εις τάς σκηνάς πλιότερα νά φερνι. 
«Τούς άνδρας <άς κρημνίζωμεν εδώ, κ’ έν ήσυχίςρ 
«Κατόπιν τούς γυμνόνετε νεκρούς’ εΐν’ έδικοί σας.» 

Είπών αυτά, έσάλευσε πάν στήθος καί καρδίαν.
Και τότε πρδς τδ.Ίλιον 0’ ανέβαιναν οί Τρώες, 
Ί’πδ τών πολεμοχαρών ωθούμενοι Άργείων, 
’'Αν εις τον 'Έκτορα εγγύς έλθών καί τδν Αινείαν, 
Δεν έλεγεν ό "Ελενος, τώνχρησμωδών δ πρώτος* 

«Αινεία κ’"Εκτορ' επειδή επάνω σας βαρύνει 
ί>Ό πόνος τών Τρωζδιτών κ’ ή μοίρα τών Αυκίων' 
»Καί είσθε σείς οί άριστοι πρδς πόλεμον καί σκέψιν" 
«Στκθήτ’ εδώ, κρατήσατε προ τών πυλών τά πλήθη, . 
«Πζντοϋ πετώντες, πριν ωχροί ρ·.φθοΰν εις τάς έσθήτας 
»Τών γυναικών των, καί χαρά την πολεμίων γίνουν. 
«Άφ’ού δέ στήσετε ορθές τά; φάλαγγας μας, πάλιν 
«Ημείς κτυπώμεθα, εδώ τούς Δαναούς κρατούντες, 
»’Άν κ’ ένεκρώθημεν σχεδόν" — ανάγκη μζ; βιάζει. 
«Σύ, "Εκτορ, τότε, μην άργ'ρς· πετάξο.υ είς την πόλιν, 
«Κ’είπέ είς την μητέρα μας νά φέργ τάς πρώτιστας 
«Γυναίκας είς τής ’Αθήνας τδ τέμενος επάνω- 
»Εύθύς ν’ άνοίξ'/ι τοΰ' ναοΰ τάς θόρας, κζ.ί τδ πέπλον 
«Τδ κάλλιστον έκ τών λοιπών, τδ πλουσιώτερόν της, 
«Έζ όσων έ/’είς την αυλήν καί ποοτιμγ, εκείνο 
»’Σ τής εύπλοκάμου Άθηνάς τά γόνατα νά θέση" 
«Καί δώδεκα νά τάξγ βους, μονοετείς, άζευκτους, 

»’Άν έλεήση πρδς στιγμήν
»Τδ άστυ, τάς συζύγους μας, τά νήπιά μας τέκνα, 
«Καί τοΰ Τυδέως τδν υίδν μακρύνη τής Τρωάδας, 
«Τδν άγριον άκοντιστήν, τδν οίωνδν τοΰ τρόμου. 
»Έγώ τδν κρίνω πρώτιστον τών ’Αχαιών απάντων" 
«Ούδέ τδν Άχιλλεα καν τδν στρατηλάτην τόσον 

«Δεν έφοβήθημεν ποτέ,
»*Αν καί τδν λέγουν γέννημα θεάς" αύτδς έμάνη, 
κΑύτοϋ κάνεις δέν δύναται την λύσσαν ν’ άντικρυση. ώ ■'

Είπε, καί δέν άπείθησεν ό "Εκτωρ είς τούς λόγους* 
Έκ τ’ άρματός του πάνοπλος έπάτησε πηδήσας, 
Καί δύω πάλλων δόρατα διέτοεξε τάς τάξεις,
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'Ώθών πρδς μάχην,, και πυράν έξήγειρε πολέμου. 
Οί Τρώες συνέστράφησαν σφοδροί πρδς τούς ’Αργείου;’ 
Κ’ ύποχωροΰντές, την σφαγήν παραίτησαν εκείνοι.. 
Θεός τις, έφαντάσθησαν, έξ ούρανου κατέβη 
Τών Τρώων σύμμαχος, καθώς έστράφησαν λυσσώδεις !

Είς δέ τούς Τρώας έκραξεν ύψιβοών δ "Εκτωρ" 
«’Ανδρείοι Τρώες, σύμμαχοι μακρόθεν κεκλημένοι" 
«Φανήτε άνδρες, φίλοι μου, καί θάρρος ένδυθήτε. 
»’Εγώ πηγαίνω’ πρδς στιγμήν θά πετζχθώ είς Τροίαν, 
«Νά εί'πω ’ς τάς γυναίκας μας δμοϋ καί τούς εγκρίτους 
®Ν’ά δεηθοΰν είς τούς θεούς καί τάξουν έκατόμβζς.»

Αύτά είπών, έκίνησεν δ θυελλώδης "Εκτωρ" 
Κ’ έκτυπα τδν αύχένα του καί τά σφυοά δ κύκλος, 
Που τελευταίος έζωνε την πυργωτήν ασπίδα.

'Ο Γλαύκος δέ και δ υίδς συνάμα τοΰ Τυδέως 
Έν μεσω ήλθον τοΰ στρατού νά κτυπηθοϋν οί δύω. 
'Οπόταν δέ προβαίνοντες είς χεΐρας ήσαν, πρώτος 
'Ο είς τάς μάχζς φοβερός τδν είπε Διομήδης"

κΤίς είσαι σύ ο έξοχος τών έπί γης ανθρώπων; 
«Ποτέ είς κινδυνοστεφή δέν συνηντήθην μάχην 
«Με σέ’ πλήν, φαίνεται, πολύ έπέρασες τδ θάορος 
«Τών άλλων, όταν καρτερείς τδ φονικόν μου δόρυ" 
«Γονέων τέκνα δυστυχών μέ συναντώσι μόνον. 
»’Άν ήσζι πλήν ουράνιος θεός, κ’ έκ τών αιθέρων 
«Κατέβη;, μέ θεού; εγώ δέν έρχομαι είς χεΐρας. 
«Ούδέ’τοΰ Δρύαντος ό παΐ;, δ κραταιδς Λυκούργος, 
«Έκέρδησε, μέ τ’ ουρανού μαχόμενος τά τέκνα. 
«Αύτδς έδιωξε ποτέ τοΰ μαινομένου Βάκχου 
«Τάς νύμτας παρά τδ βουνδν Νυσήϊον, κ’ έκεϊναι 
«Τούς θύρσους κάτω έρριψαν, ύπδ τοϋ άνδροκτόνου 
«Λυκούργου μκστιγούμεναι’ ό δέ θεδς έρρίφθη 
«Τρόμαξα; είς τήν θάλασσαν, καί τδν έδέχθ’ ή θέτις 
»’Σ τούς κόλπους της’ δέν έπνεε σχεδδν άπδ τδν φόβον. 
«Κατέστη όμως μισητός είς τούς θεούς εκείνος, 
«Καί τδν έτύφλωσεν δ Ζεύς" δέν ήδυνήθη πλέον 
«Νά ζήση άπδ τούς θεούς παραιτημένος όλους. 
«Κ’έγώ μέ τέκνα τ’ούρκνοϋ δέν έρχομαι είς χεΐρας. 
«’'Αν ήσαι πλήν έκ τών Θνητών δποΰ μέ σίτον ζώσιν, 
«Έλθέ, ταχέως νά ίδγς τής μοίρας σου.τδ τέλος.®
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Καί άπεκρίθη ό λαμπρό; υίδς τοΰ Ίππολόχου’ 
»Υίέ Τυδέως, τί ζητεί; τδ γέ->ος μου νά μάθης; 
«Ώς ή τών φύλλων γενεά κ’ή τών άνθρώπων είναι. 
)> Σκορπίζει φύλλα κατά γή; δ άνεμος, και φύλλα 
»Γενν^ τδ δάσος τδ πυκνόν, ή φύσις ,οταν θκλλγι' 
«Καί τών θνητών αί γενεκί ή φύονται ή σβόνουν.' 
»’Άν δ'μω; θελγ; και αύτά νά μαθρς, καί γνωρίσης. 
«Τήν γενεάν μου, άγνωστος ή μνήμη της δέν είναι. 
«'Υπάρχει πόλις ένδοθεν τοΰ ίπποτρόφου "Αργους, 

»'Η ’Έφυρα, καί είς αύτην
»'Ο Σίσυφος έπρώτευε, μοναδικός είς δόλου;’ 
» Ό Αίολίδης Σίσυφος, κ’ έγέννησε τδν Γλαύκον’ 
»'Ο Γλαύκο; δέ τδν άμεμπτον Βελλεροφόντην πάλιν. 
«Εΐ; τοΰτον κάλλος οί θεοί καί ζηλωτήν ά/δρίαν 
«Έχάρησαν, πλήν συμφοράς τοϋ έπλεκεν ό Προιτος. 
«Τδν έβγαλ’ έκ τή; χώρας του, ώ; πρώτιστος τών· άλλων 
«Άργείων’ εί; αύ~δν δ Ζεύ; τούς ειχεν ύποτάξει. 
»Μ’ αυτόν τοϋ Προίτου ή γυνή, ή ’Άντεια, έμάνη 
«Νά έλθ’εί; ένωσιν κρυφήν- πλην τδν Βελλεροφόντην 
«Δέν-έπεισεν’ή εύγενη; άντέτεινε ψυχή του. 
«’Εκείνη, τότε, κατ’ αύτοϋ έστράφη ψευδοιχένη’ 
— > Μη ζησ·/);, είπε, βασιλεϋ, άν τδν Βελλεροφόντην 
«Νά ζΰ) άφήσγς’ βδελυράς μοί έκαμε προτάσεις.— 
«Είπε, κ’έσάλευσε θυμδ; τοϋ άνακτο; τά στήθη. 
»Νάχύσ·ρ αίμ’άπέφυγεν — έω; αύτοϋ δέν ήλθε — 
«Πλήν τδν άπέστειλε μακράν, είς την Αυκίαν, γοάψα; 
«Εί; πινακίδα σφραγιστήν ολέθρια σημεία’ 
«Αύτήν νά δώσν; έμελλε ’; τδν πενθερδν τοϋ Προίτου. 
»Κ’ έκίνησε μέ τών θεών μαζή τήν συνοδίαν.
«Ώς εί; Αυκίαν έφθασε καί τάς ροά; τοΰ Ξάνθου, 
«Τδν ύπεδέχθη πρόθυμος δ άναξ τη; Λυκία;. 
«’Εννέα τοΰ προσέφερεν ημέρας βοϋς εννέα 
«Ξενίαν’ ή δέκατη πλήν ώ; έφθασε πρωία, 
«Τδν άνηρωτα καί γραφάς έζήτει τοΰ γαμβοοϋ του. 
«Τήν δέλτον τήν αίμκτηράν ώ; έλαβεν εκείνην, 
«Τήν τερατώδη Χίμαιραν τδν είπε νά φονευσγ) 
»’Εν πρώτοι;’ κ’ ήτο μίγμα τι αγνώστου γένους’ —λέων 
«Την δψιν, δράκων δπισθεν καί χίμαιρα τήν μέσην, 
«Πυρδς φυσφσα κύματα και φλόγα φονικήν.

«Αυτήν έφόνευσε, πεισθει; είς τών Θεών τδ νεΰμα. ’ 
«Κατόπιν μέ τού; άκουστού; Σολύμου; έκτυπήθη, 
»Κ’ εί; τραχυτέραν έλεγε πω; δέν εύρέθη μάχην. 
«Τών ’Αμαζόνων, έπειτα, συνέτριψε τδ θράσος. 
«Πλην άλλα είς τδν δρόμον του δεινά τδν έκαρτέρουν’ 
«Έντδς ένέδρας έστησαν τού; πρώτους τών Αυκίων 
«Νά τδν χτυπήσουν, και κάνει; δέν έστρεψεν δπίσω’ 
«Σφαγμένοι ολοι έπεσαν ποδ του Βελλεροφόντου. 
«Ένόησεν δ βασιλεύ; θεοϋ πώς ήτο κλήρος 
«Καί τδν έκράτησεν έκεΐ’ τήν κόρην του τφ δίδει 
«Καί τή; βασιλική; τιμής τδ ή'μισυ έξ ΐ'σου. 
«Συγχρόνως δέ οΐ Αύκιοι τοϋ έκοψαν τεμένη 
«Φυτείας καί σποράς, τήν γην νά νέμεται άφθόνως. 
«Ή βασιλόπαις έτεκεν εί; τδν Βελλεροφόντην 
«Τδν Ίσανδρον, Ίππόλοχον καί Λαοδάμειάν της.
«ΑΓ αύτήν δ βουληφόρος Ζευς γλυκύν έπήρεν ύπνον, 
»Κ’ έβλάστησεν δ Σαρπηδών, ισόθεος οπλίτης. 
«Πλήν όταν άπδ τούς θεούς δ ήρως έμισήθη, 
«Μονήρη; είς τ’ Άληίον πεδίον έπλαν^το, 
«Καί τήν ψυχήν του έφθειρε κ’ έμίσει τούς άνθρώπους. 
«Τδν ’Ίσανδρόν του δ θεδ; δ άπληστος πολέμων 
«Είς μίαν τδν έφόνευσε πρδς τού; Σολύμου; μάχην’ 
«Τήν κόρην του, ή τών δασών καλλίδιφρσ; θεότης. 
«Τοΰ Ίππολόχου είμ’ έγώ βλαστός’ υπέρ τής Τροίας 
»Μ’έπεμψ’εκείνος, καί συχνά μ’ έσύσταινε νά ήμαι 
«Τών άλλων πρώτος, άριστεύς παντοΰ, νά μήν αίσχύνω 
«Τδ γένος τών πατέρων μου, δποΰ κ’ εί; τή; Έφύρας 
«Την γήν ύπήρξαν άριστοι κ’είς τήν Αυκίαν πρώτοι. 
«Τοιούτου γένους κ’ αΐματο; σεμνύνομαι πώς είμαι.»

Είπε, καί χαίρων δ καλός τά όπλα Διομήδης, 
Έπί τής πολυτρόφου γής έκάρφωσε τδ δόρυ, 
Καί λόγους έλεγε γλυκείς είς τδν λαμπρόν ηγέτην 

«Ά, είσαι τότε πατρικός καί ξένος μου καί φίλος! 
«Ό ένδοξος ποτέ Οίνεύς τδν άμεμπτόν σου πάππον 
«Είς τήν αύλήν του εί'κοσιν έξένισεν ήμερα;. 
«Καί δώρ’ άκόμη άλλαξαν ωραία μεταξύ των’ 
«Ό πρώτο; ζώνην πορφυρήν τώ έδωκεν ώ; αίμα, 
«Χουσοϋν δ άλλος κύπελλον καί δίστομον τήν βάσιν’ 
«Αύτδ είς τήν οικίαν μου κατέλιπα στρατεύων.
Τόμο; Ζ’. 11· — Νοέμβριος 1883. 61
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»Δέν ένθυμουμ,αι τδν κοολδν Τυδέα” ήμην βρέφος, 
»Είς Θήβας όταν δ λαός τών ’Αχαιών έχάθη. 
»Καί τώρα, είμαι ξένος, σου και φίλος έν τφ μέσω 
»Τοΰ ’Άργους· είς Αυκίαν συ, έκεΐθεν άν περάσω. 
»Τδ δόρυ νΰν άς φεύγω μεν άλλήλων εις τάς μάχας' 
«Πολλοί εμπρός μου σύμμαχοι καί Τρώες νά κτυπήσω, 
»Ούς δ θεδς κ’ ή δύναμις μέ δώσγ τών ποδών μου' 
«Πολλοί κ’ εμπρός σου Άχαοί, &ν ευργς νά κτυπήσγς. 
»Πλήν έλ’ άς άνταλλάξωμεν τά όπλα, νά γνωρίσουν 
» Κ’οί; άλλοι, ότι σύντροφοι καυχώμεθα ξενίας.» 

Ειπεν αύτά κ’ επέταξαν ταχείς άπο τούς ίππους, 
Τάς δεξιάς των έσφιγξαν κ’ έπίστωσαν. φιλίαν., 
Τοϋ Γλαύκου, τότε, ό θεός συνήρπασε τάς φρένας* 
Άντί χάλκινων έ'δωκε τά πάγχρυσά του όπλα, 
’Αξίας εκατόν βοών άντί εννέα μόλις.

Ό "Εκτωρ δέ ώς έφθασεν εις τάς Σκαιάς τάς ίτυλας, 
Παρά τήν δουν, σ,υνέρρεον τών Τρώων αί γυναίκες 
Κ’ αί κόοαι, περί άδελφών, συζύγων των καί τέκνων. 

Άνερωτώσαι, καί όμοΰ ταΐς έλεγε νά τρέξουν 
Εις τούς ναούς, άν κ’ εις πολλάς ή συμφορά έπήλθε.

Κ’ εις τδ λαμπρόν άνάκτορον μετέβη του Πριάμου* 
Πελεκητάς είχε στοάς· πεντήκοντα ύπήοχον 
Εις τά πλευρά· του θάλαμοι κατά σειράν, έκ λίθου 
Κατεργασμένου, κ’ είς αυτούς οί παΐδες τοΰ Πριάμου 
Με τάς καλάς νυμφίας των ήδέως εκοιμώντο’ 

;Έξ άλλου, ένδον τής αυλής, κατ’ άντικρύ τών πρώτων, 
Κοιτώνες ήσαν δώδεκα, δ εις μετά τδν άλλον, 
Τών θυγατέρων του γλυπτοί' κ’είς τουτους οί γαμβροί του 
Με τάς σεπτάς γυναίκας των επίσης εκοιμώντο. 
’Εκεί, έφ.άν’ ή μήτηρ του εμπρός, τήν Λαοδίκην, 
Τήν γλυκυτέραν κόρην της πηγαίνουσα νά εύρη. 
Έκ της χειρδς τδν ήρπασε, τδν έκραζε κ’ έλάλει”

«Πώς ήλθες, τέκνον, τήν βοήν άφήσας τοϋ πολέμου; 
ιίίολύ σας σφίγγουν, φαίνεται, οί άνομοι Άογεΐοι 
»Διά νά φθάσουν ώς εδώ” κ’ έσκέφθης έκ τοΰ πύργου 
»Πρδς τδν Κρονίδην, υψηλά, τάς χεΐρας ν’ άνυψώσγς. 
«Πλήν σπάσου τώρα, διά σέ γλυκύν νά φέρω οίνον, 
»Σπονδάς εις τδν Αίγίοχον κ’είς τούς θεούς τούς άλλους 
»Νά κάμης* έπειτα καί σύ τά χείλη σου νά βρέξγς.
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«Είς κουρασμένου μαχητήν ό οίνος νεΰρα δίδει, 
»'Ως είσαι σύ κατάκοπος κ’ ύπέρ τών άλλων πάσχεις.» 

Καί άπεκρίθη πρδς αυτήν ό θυελλώδης "Εκτωρ” 
»Ά! όχι, μήτέρ μου’ γλυκύν μή μέ προσφέρεις οίνον, 

»Μή μ’ έκνευρίση κΓ ολον μου τδ σθένος λησμονήσου.' 
»Μ’ άνίπτους χεΐρας δεν τολμώ θυσίαν νά προσφέρω 
»Είς τούς θεούς” είν’ άτοπον μ.’ αίματωμένας χεΐρας 
»Νά κράζγ τις τδν άνακτα τών ζοφερών σύννεφων. 
«Πλήνσύ μέ θυμιάματα καί μ’ ολας τάς γυναίκας 
»Είς τδν ναόν τής ’Αθήνας ^ής νικηφόρου πέτα” 
»Τδ πέπλον σου τδ κάλλιστον καί πλουσιώτερόν σου, 
»Έξ δσων έχεις τιμαλφή καί προτιμμς, έκεΐνο 
»’Σ τά γόνατα τής ’Αθήνας τής εύπλοκάμου φέρε, 
»Καί τάξε μόσχους δώδεκα, μονοετείς, άζεύκτους, 

λ’Άν έλεήσγ πρδς στιγμήν
5)Το άστυ, τάς συζύγους μας, τά νήπιά μας τέκνα, 
»Κάί τοϋ Τυδέως τδν υΐον μακρύνρ τής Τρωάδος, 
λΤδν άγριον άκΟντιστήν, τδν οιωνόν τοΰ τρόμου. 
»Πλήν τρέξε σύ πρδς τδν ναόν τής τροπαιοΰχου Κόρης’ 
»Έγώ, τδν Πάριν θά ίδώ κ’ είς μάχην Θά προτρέψω, 
»’'Αν στέργ’ ή άγαπγ’—ή γή ν’ άνοιξη πρδ ποδών του 
«Καί τδν ροφήση'—φοβέραν τδν έστειλε κατάραν 
»Ό Ζεύς είς Τρώας, Πρίαμον καί τέκνα του συγχρόνως. 
5>’Ώ, Sv τδν έβλεπα νεκρόν καί άπνουν είς τδ χώμα, 
» Θά έλησμόνουν δλας μου τάς θλίψεις καί βασάνους.» 

Είπε, κ’ έστράφ’ είς τήν αύλήν ή δέσποινα καλοϋσα 
Τούς πάντας, καί τήν έφεραν τής πόλεβς τάς πρώτας. 
Κατέβ’ είς τδν ευώδη της κοιτώνα·, όπου είχε 
Ποικίλους πέπλους, γυναικών τοσούτων εργασίαν 
Έκ τής Σιδώνος” άπ’ εκεί τάς ήρπασεν δ Πάρις, 

Όπόχε σχίζων τά νερά, 
Είς Τροίαν τήν διονενή ώδήγησεν 'Ελένην. 
Έπήρεν ένα είς αυτών ώς δώρον τής Παλλάδας, 
Τδν κάλλιστον εις τάς γραφάς καί πλουσιώτερόν της, 
'Οπου ώς άστρον μεταξύ άπήστραπτε τών άλλων 
Κ’ έξήλθε- πλήθος γυναικών μαζή της συνωθαΰντο. 
'Ως ήλθαν είς τής ’Αθήνας τδ τεμενος έτϊάνω,

Τάς θύρας άνοιζ’ εύλαβώς
'Η ζηλευμένη Θεανώ, ή κόρη τοΰ Κισσέως,
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ΤοΟ ιππικοί! Άντήνορος νυμφίοι* οί πολΐταε 
Εκείνην είχαν της θείδς ιέρειαν έκλέξει.

"Ολ’ αί γυναίκες μέ λυγμούς ανύψωσαν τάς χέΐρας’ 
Το πέπλον δέ το θαυμαστόν ή Θεανώ λαβοΰσα, 
’Σ της εύπλοκάμου ’Αθήνας το έθεσε τούς πόδας. 
Καί. δεόμενη τοϋ Διδς την κόρην παρεκάλει'

«Σεπτή παρθένε, ζηλωτή θεά, της Τροίας σκέπη' 
«Τδ δόρυ θραϋσε τοϋ σκληρού Τυδείδου* δδς νά πέση 

«Πρηνής, αίματοκύλιστος είς τάς Σκαιάς τάς πύλας, 
«Καί βοϋς άμέσως δώδεκα μονοετείς, άζεύκτους, 
«'Ημείς νά σέ προσφέρωμεν, άν έλεήσγς μόνον 
«Τούς Τρώας, τάς γυναίκας των, τά'νήπιάτων τέκνα.» 

— Ουτω έκεΐναι τοϋ Διδς ίκέτευον την κόρην.— ■ 
Έν τούτες πρδς τά δώματα τοϋ ’Αλεξάνδρου ήλθεν 

Ό Έκτωρ τά περικαλλ·η’ τεχνΐται φημισμένοι, 
Οί πρώτοι τοϋ τά έκτισαν της καρποφόρου Τροίας’ 

.' Έπί τοΰ τείχους θάλαμον τοΰ έκτισαν καί δώμα
Μ’ αύλήν παρά τοΰ "Εκτορος τούς πύργους καί Πριάμου.
Έκεΐ έμβίίκε τοϋ Διδς δ πεφιλμένος, δόρυ. 
Φουκτόνων ένδεκάπηχυ’ έξήστραπτεν επάνω 
Χαλκοϋν τδ έγχος, καί χρυσοϋς τδ έγκολποΰτο κρίκος. 
Τδν Πάριν ηύρε τά κομψά νά καθαρίζη όπλα, 
Τδ σάκος του, τδν θώρακα, τά τόξα νά θωπεύγ* 
Καί μεταξύ τών γυναικών τήν εύγενη Άργείαν 
Νά παραστέκγ, θαυμαστά επιτηρούσα έργα. 

Άύτδν δ “Έκτωρ μέ πολλήν έπέπληςε πικρίαν* 
«Ταλαίπωρε* είν’ έγκαιρον τδ πεϊσμά σου, νομίζεις;

«Τά πλήθη πίπτουν γύρωθεν τής πόλεως, τοϋ τείχους, 
«Άγωνιώντα* διά σέ αλαλαγμός καί φόνος 
»'Γδ άστυ ζώνει’ έπρεπε καί άλλον νά έλέγξγς, 
»’Άν τοϋ πολέμου έβλεπες τδν στρόβιλον νά φεύγγ. 
«’Ανάστα, πριν πυρκκϊά τήν πόλιν συναρπάσγ!» 

Κ’ εί; τοϋτον δ καλλίμορφος άπήντησε τοξότης’ 
»Έκτορ, μ’ έπέπληξες δρθώς καί δχι άνευ λόγου’ 
«Πλήν άκουσέ με' ζύγισε τούς λόγους μου καί κρίνε. 
«Δέν είν’ ή άγανακτησις, ούδέ τδ πείσμα τόσον, 

«Όπου μ’έκράτει’ έπασχα καί άνεσιν έζήτουν. 
«Πλήν ή Ελένη μ’έπεισε μέ τούς γλυκείς της λόγου; 
«Νά δρκμω έξω, καί θαρρώ κκλλίτερον πώς είναι.
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«Ή νίκη κατά βουλησιν τούς άνδρας στεφανόνει. 
«Πλήν σπάσου τήν πολεμικήν νά ζώσω πανοπλίαν’ 
»*H πήγαινε καί δέν άργώ’ ταχέως σέ προφθάνω.» 

Είπε και δέν άπήντησεν ο θυελλώδης "Εκτωρ.

Άλλ’ ή 'Ελένη μ.έ φωνήν τδν έλεγε γλυκεΐκν*
«Άνδράδελφε μιας φρικτής, κακομηχάνου σκύλας* 

«Εύ.κταΐον ήτο τήν στιγμήν οπού τδν κόσμ,ον είδα, 

«Κακή άνέμου θύελλα νά μ’ είχε συναρπάσει 
»Καί ρίψ’ είς όρος ή βυθόν θαλάσσης πολυφλοίσβου, 
«’Εκεί νά μείνω, συμφοραί τοιαΰται πριν έπέλθουν. 
»’Αφ’ ού πλήν ήτον ή βουλή αυτή τών άθανάτων, 
»'Η σκέπη κάν νά μ’ έμενε συζύγου καλλίτερου, 
«'Οπου ν’ άκούγ τάς μομφάς.καί ύβρεις τών άνθρώπων. 

»Άλλ’ούδέ τώρα έχει νοϋν αυτός, ούδέ κατόπιν 
«Θά γίνη άλλος’τδν καρπόν τών έργων του θα ευργ! 
«ΙΙλήν έμβα τώρα* είς αύτδ τδ δίφρον άνκπαύσου, 
«Άνδράδελφε, άφ’ ού πολλάς πικρίας σέ ποτίζει 
»'Ο κυνισμός μου κ’ ή οίκτρά τοϋ Αλεξάνδρου βλάβη. 

«Κλήρος βαρύς μάς έλαχε’ νά γίνωμεν δπίσω 
«Τής λύρας αίσμα θλιβερόν καί υβρις τών άνθρώπων.»

Καί άπεκρίθη πρδς αύτήν δ θυελλώδης "Εκτωρ* 
«Καί μ’δλην τήν άγάπην σου μή μέ κρατείς, 'Ελένη, 

«Ματαίως* ή καρδία μου πετ<^ νά περισώσω 
«Τούς Τρώας* τάς στιγμάς εκεί μετροϋν καί μέ προσμένουν. 

«Πλήν τώρα δός του ώθησιν, άς βιασθγ καί μ.όνος, 
«Έντδς άν θέλν; τών Σκαιών νά μέ πραφθάσγ έτι. 
«’Εγώ πηγαίνω νά ίδώ τούς έδικούς μου τώρα* 
«Στιγμάς τήν Άνδρομάχην μου, τδν νήπιον υιόν μου. 
«Δέν τδ ήζεύρω δι’ αύτούς άν θά γυρίσω πάλιν, 
«Ή προ τής λόγχης τών εχθρών θά μέ σωρεύσ’ ή μοίρα.» 

Είπών αύτά, έκίνησεν δ θυελλώδης "Εκτωρ,
Καί ήλθεν είς τούς εύπρεπείς τών οί'κων του θαλάμους’ 
Πλήν τήν λευκώλενον εκεί δέν ηύρεν Άνδρομ.άχην. 
Με τδν υιόν της καί μαζή μέ τήν καλήν τροφόν του 
Έπι τοϋ πύργου έστεκε Θρηνοΰσα, κοπτομένη. 
Ό "Εκτωρ δέ τήν άμεμπτον γυναίκά του μή βλέπων,. 

Είς τδ κατώφλι έμεινε καί είπεν είς τάς άλλας* 
«’Ελάτε, τήν άλήθειαν είπέτε μ’ έν δλίγοις* 

«Ποϋ τώρα ή λευκώλενος έπήγεν Ανδρομάχη;

«
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»Εις άνδοαδέλφην της τίνά, εις σύννυμφον κάμμίαν, - 
»’Ή έξω εις της Άθηνάς τδν οίκον, δπου τώρα 
»Αί σύζυγοί μας την φριχτήν Θεάν έξιλεόνουν;» 

Και άτεκρίθ’ ή άγρυπνος τοϋ οίκου έπιστώτις" 
»"Εκτοο, ώς θέλεις, τίποτε δέν έχω νά σέ κρύψω’ 
»Ούδέ είς άνδοαδέλφην της, ή σύννυμφον κάμμίαν, 
ΐ'Ούδ’έξω είς τδ τέμενος τής ’Αθήνας έπήγεν, 
»"Οπου αί αλλαι την φριχτήν θεάν έξιλεόνουν" 
»’Αλλ’ είς τδν πύργον έτρεξε τής πόλεως, μαθοϋσα 
»Οί Τρώες οτι χάνονται κ’ οί ’Αχαιοί νικώσιν.
»’Εκεΐ έρρίφθη ώς. Μαινάς κι’άνεβ’είς τάς επάλξεις 
»’Γοϋ τείχους, μέ τδ νήπιον μαζή καί την τροφόν του.» 

Αύτά τδν εΐπεν ή γυνή, κ’ έςώρμησεν ό "Εκτωρ, 
Πάτων έπί τά ίχνη του και ρύμας διασχίζων. 
Ώς έφθασεν είς τάς Σκαιάς, την πόλιν προσπεράσας, 
’Ολίγον, δδεν έμελλε νά έ'βγ’ είς τδ πεδίον, 
Έκεϊ, μ’ έν βήμα ή καλή εύρέθη σύζυγός του, 
Ή ’Ανδρομάχη, προσφιλής θυγάτηρ βασιλέως, 
Τοΰ Ήετίωνος' αύτδς την δασωμένην θήοην 
Κατεϊχεν είς τδ Πλάκιον, καί ήρχε τών Κιλίκων" 
Αύτοΰ ή κόρη έλαβε τδν "Εκτορα τδν μέγαν.—- 
Και τδν συνήντησεν εκεί- τήν’ήκολούθ’ ή δούλη, 
Έπί τοϋ κόλπου απαλόν θηλάζουσα παΐδίον, 
Τδν’ Έκτορίδην, τδν γλυκόν ως άστρον τής πρωίας. 
Ό "Εκτωρ τδν ώνόμαζε Σκαμάνδριον, οί άλλοι 
Έκάλουν Άστυάνακτα' δ "Εκτωρ ήτον Τροία. 
Έχαμογέλασεν ίδών σιωπηλά τδ βρέφος, 
Κ’ ή Άνδρομάχ’ ύπόδακρυς έπέταξεν έμπρός του, 
Έκ τής χειρδς τδν ήοπασε, τδν εκοκζε κ’έλάλει" 

«Δαιμόνιε, τδ θάρρος σου αύτδ θά σ’ άφάνίσν) ! 
sTo νήπιόν μας, την πτωχήν εμένα δέν λυπεϊσαι, 
»Όποΰ θ’άφήσγς ορφανήν; ’Επάνω σου θά πέσουν 

’ »"Ολ’ οί Άργεΐοι, νά χαθής. ’Ώ, κάλλιον ν’ άνοίξγ, 
«Προτοΰ σε χάσω, δι’ εμέ τδ μνήμα' τέρψις άλλη 
»Δέν θά μέ μείνγ, αν χαθής, πλήν θλίψις, θλίψις μόνου 
»Καί πάθη’ μ’έμεινε πατήρ; έλπίζω είς μητέρα;
»'Γδν Ήετίωνα νεκρόν έπάτησεν δ μέγας 
»Πηλείδης, τήν πολυπληθή καθέδρκν του χαλάσας, 
»Τήν Θήβην τήν ύψίπυλον, κ’ έφόνευσεν εκείνον’ 

»Άλλά δέν τδν έγύμ.νωσεν’ είς τοΰτο έκρατήθη. 
»Μέ τ’άρματά του τά καλά τδν έκαυσε, μνημεϊον 
»Ύψώσας" καί περί αύτδ έφύτευσαν πτελέας 
»Αί θυγατέρες τοΰ Διάς, αί νύμφαι τών δρέων. 
»Οί δέ καλοί μου αδελφοί, δ είς' μετά τδν άλλον, 
»Έπτά, είς μίαν έπεσαν καί ώραν καί ημέραν’ 
»Φεΰ, όλους τους έφόνευσεν δ άγριος Πηλείδης, 
«Τους βόζς των καί τά λευκά ποιμένοντκς άρνία. 
«Τήν δέ μητέρα μου, σεπτήν βασίλισσαν τής Θηβης, 
»Έδώ μέ άλλας έ'φερεν αιματηρής του κτήσεις, 
»Καί πάλιν τήν άπέλυσε, λαβών γενναία λύτρα’ 
«Κατόπιν, ή τοξοχαρής τήν έπληξε Θεότης.— 
«"Εκτορ" συ τώρα δι’ εμέ πατήρ και μήτηρ είσαι, 
»Σύ άδελφός μου, σύ δμοϋ καί σύντροφος καί φίλος. 
«Πλήν οΐ'κτειρέ με, καί αύτοΰ, παρά τδν πύργον μείνε, 
»Μή μ.’ δρφανεόσγς τδ μικρόν κ’εμέ άφήσγς χήραν. 
»Τά πλήθ’ εις τδν έρινεδν σταμάτησε, δπόθεν 
»'Η πόλις εΤν’ άναβατή κ’ έπίδρομον τδ τείχος.
»Τοίς ήλθον μάτην ώς έδφ οί πρώτοι τών Άργείων, 
ϊ>'0 ακουστός Ίδομενεύς, οί Αί'αντες οί δύω, 
»Ίί έπαρσις τών ’Ατρειδών κι’δ ισχυρός Τυδείδης’ 
«Εί'τε διότι χρησμφδδς τοις έδειξε τδ μέρος, 
«Εΐ'τε διότ’ήθέλησαν καί ήλθον μοναχοί των.» 

Καί άπεκρίθη πρδς αυτήν δ Θυελλώδης "Εκτωρ’ 
«Κ’έμέν’απασχολεί συχνά τδ μέλλον,’Ανδρομάχη" 

«Τους Τρώας πλήν έντρέπομαι και τάς καλάς Τρωάδας, 
»”Αν έκ τής μάχης ώς δειλός μακρύνωμαι καί φεύγω. 
»Μοΰ φέρει κόπον’ έμαθα νά ήμαι στρατιώτης, 
»Καί πρώτος πάντα μεταξύ νά μάχωμαι τών Τρώων" 
«Αυτό μέ λέγ’ή δόξα μου κ’ή φήμη τοΰ πατρός μου. 
»’Εγώ γνωρίζω κάλλιστα κ’ άίσθάνομ’ ένδομύχως, 
«Πώς φθάνει ώρα, ή. καλή δπότε πίπτει Τροία, 
»Ό Πρίαμος καί δ λαός τοΰ αΐχμητοΰ Πριάμου.
»Πλήν ούτε βάλλω κατά νοΰν τους Τρωαδίτας τόσον,. 
?>’Ή τήν Έκάβην, ή αύτδν τδν Πρίαμον, ή έλους 
«Τους άδελφούς μου, σωρηδόν δπόταν ένας κ’ ένας 
»Θά κυλισθοΰν ’ς τδ έδαφος ύπδ εχθρών άγριων, 
«Όπόσον σέ,'οταν εχθρός επάνω σου άπλόνγ, 
»Καί δακρυσμένην, έντρομον σέ σύρ’είς τήν δουλείαν! 
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«Κατά το ’’Αργος θά ριφθγίς, δι’ άλλην θά ύφαίν'^ς, 
»Καί άπο την Ύπέρειαν η Μεσσηΐδα κρηνην 
»Νερδν θά φέργς* θλιβερά θά σέ κίνγ ανάγκη.
«Καί θά είπγ τις, βλέπω'; σε εις θρήνους λυομένην’’ 
»Είν’ή γυνή τοΰ "Εκτρρος, ποΰ μεταξύ των Τρώων 
»’Αρίστευεν, δπότ’ έκεϊ & πόλεμος έλύσσα.
»Αύτά θά κράξν) τις, καί σύ πικρότερα θά κλαύσγς 
«Τδν άνδρα, ποΰ δεν φαίνεται νά παύση τά δεινά σου.», 
«Πλην, χώμα, χώμα κάλλιαν χυτόν νά μέ καλυπτγ 
»Πρίν αισθανθώ τούς θρήνους σου και την άπαγωγην σο.υ„ϊ>

Είπε, και πρός το τέκνο,ν του έξετεινε τάς χεΐρας* 

Κ’εκείνο μ’ έντρομον φωνήν έχώθ’είς της τροφού το» 
Τούς κόλπους' το έτρόμαξεν ή οψις τοϋ πζτρός του>, 
Τοϋ κράνους τό σελάγισμα κ’ή δασωμένη χαίτη, 
®Ην ειδεν έκ της λοφιάς έκπληκτικώς νά πίπτγμ 
Κ’έγέλασ’δ καλός πατά? κ’η πότνιά του μητηρ. 
Τό κράνος έκ της κεφαλής άφγρεσεν δ "Εκτωρ, 
Κ’ επί της γης, τό άφησε νά κεΐται. φωτοβόλον. 
Κ’ έφίλησε τδ τέκνον του, τδ δψωσεν είς χεΐρας, 
Κ’ εύχηθ’ είς τδν, Αίγίοχον. και τούς θεούς τού; άλλους*’

»Ζεΰ κ’ ά χορεία τών θεών' σείς δότε με νά γίνγ 
»Καϊ δ υιός μου, ώς έγώ, τδ καύχημα τών Τρώων' 
«Νά ^ναι μέγας, εύγενως της Τροίας νά δεσπόζγ, 
»Καί νά είποϋν’ «έπερασε την δόξαν του πατρός το»» 
»’Εν, ω τδν βλέπουν νά περνδί μέ, λάφυρα βαμμένα 
«Είς αιμ’ ανδρείου, καί σκιρτδί τδ στήθος της μητρός τοβΓ»

Είπε, κ’είς της συζύγου του τδ έθεσε τάς χεΐρας, 
Κ’ έκείν’ είς την ευώδη της τδ έκλεισεν άγκάλην 
Δακρυγελώσα θλιβερά'—έπόνεσεν δ ηρως, 
Κ’ηοέμα την έθώπευσε, την έκραζε κ’έλάλει’

«Μη θορυβείσαι, δυστυχής, κ’ ύπέρ τδ δέον πάσχεις* 
«Δέν μέ φονεύει χειρ θνητοϋ, ή μοιρ’άν δεν θελησγ' 

ϊΠλην καί κάνεις δέν δύναται την μοίραν ν’ άποφύγγ, 
«Ανδρείος -η δειλός' άρκεϊ νά έγεννηθη μόνον. 
ιΠλην στρέψοςι ηδη, κύτταξέ τοϋ οίκου σου τά έργα, 
«Την -ηλακάτην, τον ιστόν, κ’ έπίβλεπε τών άλλων 
?;Την εργασίαν' είς ημάς δ πόλεμος ανήκει 
ίΤούς άνδρας—μάλιστα έμέ—τούς φύλακας της Τροίας,»

Είπών αύτά, έφόρεσε τδ λοφωμένον κράνος

Ό μέγας "Εκτωρ, κ’ η καλή άπηλθε σύζυγός του, 
Συχνά γυρίζουσα, σιγά είς δάκρυ λουομένη. 
Είς τ’ άνδροκτόνου "Εκτορος ώς ήλθε μετ’ ολίγον 

Τά δώματα, ηυρεν έκεΐ πολλάς τών γυναικών της, 
Και μίαν ηγειρεν βοήν κοινού μοιρολογιού" 
Τδν "Εκτορά της ζωντανόν ’ς τδν οϊκόν του έθρηνουν,. 
Κάμμία δέν έπίστευε πώς θά γυρίσγ πάλιν 
Ζωήν νά φέργ, έκφυγών τάς χεΐρας τών Άργείων.

Άλλ’ ούδ’ δ Πάρις έμενεν αργός είς τούς θαλάμους' 
Μέ τ’άρματά του τά καλά καί χαλκοτορ?ευμένα 
Έρρίφθη έξω, πεποιθώς- είς τών ποδών τδ τάχος.’

'Ως όταν ίππος βαρυνθείς έν φάτνγ, τά δεσμά του 
Συντρίβει, καί ποδοκτυπών σαλεύει τδ πεδίον' 
Κ.’ είς λίμνης σπεύδων νά λουσθγ νερά κρυσταλλωμένα, 

Έψόνει κάραν εύγενη, αί γαΐταί του κυμαίνουν 
Περί τού; ώμους, καί χυτά έπιδεικνύων κάλλη, 
Τά κοΰφα φέρει γόνατα είς τάς βοσκάς τών ίππων* 
'Ομοίως άπδ τών τειχών δ ΙΙάρίς τοΰ Πριάμου 
Λαμποκοπών είς τ’ άρματα ώς ήλιος, έκίνει 
Περιχαρής, κ’είχε πτερά τούς πόδας' μετ’δλίγον ■ 
Τδν ένδοξόν του άδελφδν άπηντησεν, δπότε 
Τ-ης γυναικός του την πικράν άφηκεν δμιλίαν. 
Καί πρώτος δ θεο,ειδης ’Αλέξανδρος τδν είπε'

«Σέ, παρεμπόδισα, θαρρώ, σεπτή μου αδελφότης, 
«'Οπότε σπεύδεις κ’έλεγες νά μη βραδύνω τόσον.» 
Και άπεκρίθη πρδς αυτόν δ θυελλώδης "Εκτωρ' 

«Ταλαίπωρε' πας τίμιος ομολογεί βεβαίως
«Την είς τά όπλα πράξίν σου καί είσαι στρατιώτης' 

«Πλην δέν άκούεις, αμελείς έν γνώσει, ν' -η ψυχή μου 
«Πονεΐ, δπόταν περί σοϋ δνειδισμούς ακούω 
«Παρά τών Τρώων' διά σέ τοσαΰτα υποφέρουν. 
«Πλην έλα, καί τά λέγομεν κατόπιν, άν θέλησή 
«Ό Ζεύς νά στησωμεν ποτέ είς τούς θεούς τούς ζώντας 

«Κρατήρα υμνου καί χαράς,
«Έδφθεν τούς εύκνημιδας έλαύνοντες Άργείους.»
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Έν t'PJ Πεφαιόΐ δημοτική βιβλιοθηζνι ευρον χειρόγραφον, οπερ, κοάπεφ 
μη όν πλήρες. πολλοΰ λόγου είναι άξιου τδ μέν ώς πολλά της νεωτέρας 
ελληνικής ιστορίας δκκσοςφοΰν, τδ δέ ώς ούκ ολίγα, τέως πλημμελώς "η ελ
λιπείς έ'χοντα και μάλιστα είς την έπί ’Αλη πασκ της Πελοπόννησου 
κατάστασιν καί τούς άρματωλούς καί κλέπτας άποβλέποντα, έπανορθοϋν 
τε καί συμπληροΰν, καθάπερ έπί τελεί περί πάντων τών .κατ’ αύτδ όσον 
οιόν τέ έκτενώς ρηθησεται. ’Έχει δέ ούτωσίν :

«Ή οικογένεια τοϋ Άλη πασκ έπ’δνόριατι τοϋ Μούτζου Χούσου' κατ- 
ηγε,το έκ της ’ Αλβανίας άφ’έν χωρίον ΤεπελένΡ δνομκζόμενον. Ό θεϊός 
του Μοΰτζο-Χοϋσος ευρέθη είς μίχν πολιορκίαν τ-ης Κέρκυρας έπί Βενοτζά- 
νων, δπου πολεμών έφονεύθη έμπροσθεν εις τάς πυλκς τοΰ φρουρίου, καί 
οί Βενετζάνοι λαφυραγωγησαντές τον έκρέμασαν τδ ξίφος του είς την με- 
γάλην θόραν τοϋ προαστείου, δπου διά πολύν καιρόν έσώζετο η καί 
σώζεται.

Ό πατήρ τοϋ Άλ·η πασά ονόματι Βελ·ης άξιωθείς παρά τοϋ σουλτάνου 
δυο τούγια έπωνομάσθη Βελη-πασάς, οστις άποθανών άφησε την γυναίκα 
του ονόματι Χάγκων μέ τδν Άλ-η-μπεη τδν υιόν του βρέφος ών καί κατά 
την συνήθειαν της ’Αλβανίας τάφησε κληρονομιάν κ^δλους τούς έχθρούς 
του. Ή Χάγκω καί διά την οξύνοιάν της καί διάτά θέλγητρά της3 άντέστη 
πολύν καιρόν έναντίον τών εχθρών τ'ης οικογένειας τών Μουτζο-Χούσιδων* 
έσχάτως άπαυδησασα γχμαλωτίσθη μετά τοΰ υίοϋ της καί θυγατρόςτης 
παρά τών Γαρδικιωτών. Αδτη η αιτία, δι’ ης δ Άλ'ή πασάς διά νά έςα-

1 Γ^οντες Ά)»β·χνο-1 διηγούνται οτι δ πρώτο; της οικογένειας ταύ^ης κατήγετο ίκ της ’Α

σίας και £λθών κατώχησεν εις την ’'Ηπειρον.
2 Κείμενον εις τδ μεσημβρινόν μέρος παρά τδν ΚΑυδνον ποταμόν, οστις χωρίζει την Πα- 

λαιαν "Ηπειρον U τής ’Αλβανίας’ χωρίον άσήμαντον και μόνον το τοϋ ’Αλή πασα ονομα 

ίκαμεν άκουστόν, αι οίκογένειαι τοϋ οποίου οδδ^ποτε αδξάνουσι τών τριάκοντα και έννέα. 

Οι ’Αλβανοί Εκείνου κάτοικοι φρονουσιν οτι ιβλιάς τις (δηλ. άγιος) τοιαύτην κατάραν τοΰ 

ίδωσεν. "Οτι δεν αδξάνουσιν εΐναι άληθ^στατον, Ιπειδη άμα προστεΟη μία οικογένεια, ανάγκη 

νά ΙξολοΟρευΟη ίτόρα έκ τών πρώτων» *0 ’Αλη πασας δεν Ιδυνήθη νά τάς έπαυξήση.

3 Διά τοΰτο οι’Αλβανοί τής ^πλαστούργησαν διάφορα ποιητικά Ερωτικά- τραγώδια, £κ 

τών οποίων ε’σι και τά έξης' και οΐ εξεύροντες την γλώτταν άς τά εξηγήσουν:

λιαμ’έ'τεκέκίενε! £ήν ντέντγία . Σιέκίενέ
’Ω λιαμι κουρμπάνινεΙ μδς μά τζάη μπαγχάγκυ^.^ 
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λείψη την άτιμίαν τ^ς μητρδς καί άδελφης ουδέποτε έκουράσθη, έ'ω; δτου 
έξωλόθρευσε καί τούς Γαρδικιώτας καί τδ Γαρδίκι σχεδόν έν γένεΑ

Έκ νεαρές του ηλικίας δ Άλή πασας έ'δειξε φρονήματα βαρβκρικά μέν, 
όμως μεγάλου άνδρδς κλίνοντα ποδς τυραννίαν καί μονοδεσποτίαν. Πριν τή 
άξιωθη τοΰ-τίτλου απασάς», δι’ ένδς Χορμοβίτου Τσαούς5 Πρίφτη ονομα
ζόμενου έδολοφόνησε διά μιας την κλόρκαν σύζυγον τοΰ θείου του μέ τδν 
οκταετή υίόΝ της Χουτα-μπεη καί'άπκντας τ-ης οικίας της, μεθ’ών εύρε- 
θείς σκλάβος καί ο πολυθρύλητος Ίσούφ άοάπης διέβη μετά την σφαγήν 
της κυρίας του είς την δούλευσιν τοϋ Άλη πασίί, δέν έπαυσεν όμως ου
δέποτε "νά μελετ^ έκδίκησιν κατά τοϋ επίβουλου Τσαούς Πρίφτη, έως δτου 
γενόμενος πασας δ Άλη μπέης καί δ Ίσούφ άοάπης διορισθείς χασνατάρης 
του η πρώτη χάρις, την οποίαν τοϋ έζητησεν, "ήτον νά παραδώσνι εις την 
εξουσίαν του τδν Τζαού; Πρίφτη, καί, -τούτου γενομένου, τδν έ'ψησεν είς 
την σούβλαν ζώντα έπί παρουσί^ χιλιάδοιν ’Αλβανών.

’Έχων τοιαύτην φιλοδοξίαν δ Άλη πασΧς, ώς εί'ρηται, άμα λαβών τά 
τούγια καί τά Τρίκκαλα, επομένως καί τά ‘Ιωάννινα .μανσουπί ® έσπούδασε 
νά έξαλείψ'ρ κοιτά πρώτον τδ σύστημα τοΰ Κούρτη καί επομένως άπαντας 
τούς έκ τ'ης οικογένειας του συγγενείς. "Οθεν μετά την σφαγήν της κούρ
κας διά πολλών μηχανουργιών συλλαβών τδν έξάδελφόν του Ίσλιά μπέη 
Κλεισούρα καί αδελφούς αύτοϋ (οικογένεια σημαντική τ·ης ’Αλβανίας) 
έφόνευσε πάντας.

Κατά συνέχειαν ούδέποτε έ'λειψεν άπ’ αύτδν τδν σκοπόν, δηλαδη άπδ 
τοϋ νά έπιβουλεύηται άπαντας τούς έκ σημαντικών οικογενειών της ’Η
πείρου μπέηδες καί άρχοντας τής Ίλλυοίας, της Θεσσαλομακεδονίας, Αι
τωλίας τε καί 'Ελλάδος, καϊ σχεδδν άπχντας τούς έξουδένωσε, τούς δέ έ'- 
πεμψεν άώρως είς τδν "Αδην\ Αυτή η πηγή, δι’ ής προήλθε καί ή απα
ραδειγμάτιστος κατά τοΰ πολυθρύλητου Πασόμπεη καταδρομή.

4 "Οτε έκυρ'ευσε δι’άπάτης τδ Ι’αρδ'κι, συλλαβών άνδρας τε και γυναίκας, ώςκαι τά βρέφη, 

μετεκόμιαεν είς την πεδιάδα τοΰ ’Λργυροκάστρου ώ; άγέλην προβάτων. Έκλέξας δέ όλους 

τούς άρρενας ήσφάλισεν ε’ς έν ξενοδοχεΐον και μετά τρεις ημέρας έκβαλών έξω τδν μπτού- 

σιαγα (πρώτον τών Γαρδικιωτών) Ιφόνευσεν ΐδίαις χερσί' τους δέ λοιπούς έσφαξε πάντας ώς 
χοίρους τδ στράτευμά του. "Οσα κοράσια ήτον ώραΐα έκλέξας μέρος Ιβάστασεν ό ’ίδιος καί 

μέρος διεμοίρασε τών άξιωματικών του- τάς δέ έπιλοίπους γυναίκας διασκορπΐσας ε’ς τάς 

έπαρχίας της 'Ελλάδος περιήρχοντο χρόνους λιμοκτονοΰντες τδν έπιούσιον άρτον' καί πάς 

τις έτρεμεν έκ τοϋ φόβου νά τάς έλε^σ;;.
5 Χριστιανού όντος καί άρχηγοϋ τών σωματοφυλάκων της κόρκας. Βεβαιόνουν ότι ^τον 

καί της Χάγκως, μητρδς τοΰ’Αλη πασα, Ιρωμένος.
6 ‘Ηγεμονία διδόμενη παρά τοΰ σουλτάνου εις σατράπας.

. 7 Τόν Μεχμέτ πασά Πλίάσα (γκέκαν σημαντικόν, γενναϊον καί καθ’ όλα άξιον) μή δυ- 

νηΟε'ις κατ’ άλλον τρόπον νά φονεύση κατεσκεόασε δι’ ένδς Εδρωπαίου Ν Σοΰτζου δνομαζο- 

■ μένου εν είδος ώς τελεσκόπιον καί έμπλήσας μέ διάφορα είδη κεραυνόν τοΰ τδ έ’πεμψε μέ ένα 
ταχυδρόμον έφωδ ιασμένον μέ. μίαν κολακευτικήν ίπιστολην του ώς δώρον. Ό δέ ϊδών αύτδ
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Ό Άλή πασάς θεωρών τον Πασόμπεη εύφυέστατον καί μέ προτερή
ματα μεγάλου άνδρδς καί έν τκυτώ είξεύρων οτι είναι δ μόνος κλάδος 
της σημαντικής οικογένειας τών Ίωαννίνων όνομαζομένης «Παπακαλοΰο 
εβουλήθη πολλάκις ρκέ διαφόρους τρόπους νά τδν πέμψ·ρ εις τδν 'Άδην. Ό 
Πασόμπεης μολονότι δεκαεπταετής ών, έννοήσας τους σκοπούς τοϋ Άλή 
πχσΧ, έφυγε μίαν νύκτα άπδ τά Ιωάννινα μέ τούς περ'ι αύτον κρυφίως 
καί δούς τόπον τή οργή διευθύνθη εις Σόφιαν ύπδ τήν δούλευσιν. του τότε 
'Ρούμελη βαλεσή καί μετά περιφέρειαν έξ επτά ετών ών έξω καί τής 
οικίας του καί της' εξουσίας τοΰ Άλή πασά έπεστρεψεν είς τούς συγγενείς 
του τούς μπεηζαντέδες Ζητουνίου, οπού διατρίψας αρκετούς χρόνους ύπδ 
την αυτών προστασίαν έπεριεποιήθη άναλόγως καί της συγγένειας καί 
τής ευγενικής των οικογένειας. Οί μπεηζαντέδες διά νά δυνηθοΰν νά εξι
λεώσουν τδν Άλή πάσα καί διά νά ελευθερώσουν τά ύποστατίκά του, τά 
όποια έζουσίασε μετά την φυγήν, συνεργήσαντες διά τοΰ χάσνατάρ Ίσούφ 
άράπη8 έλαβεν είς γυναίκα μίαν άνεψιάν τοΰ τυράννου μονάχην κόρην 
μιας σημαντικής οικογένειας έκ Δελβίνου, Κοκάταν όνομαζομένην, την 
οποίαν, άφοΰ έφόνευσε τδν πατέρα της καί τούς λοιπούς τών συγγενών 
της, λαβών είς τά ί'δια μηνιαίάν άνέθρεψεν η γυνή του ώς ιδίαν της κόρην.

Μετά την ύπανδρείαν ταύτην καί διά τά προτερήματά του καί διά την 
όποιαν άπέκτησε συγγένειαν ηύκολύνθη είς. τά έσωτερικά πράγματα τοΰ 
Άλή πασά καί τιμώμενος παρά πάντων ώς κλ,άδος σημαντικής οικογέ
νειας καί ώς γαμβρός της ήγεμονείας έγύριζε τήν ρόδαν, τήν οποίαν ένδό · 
μυχόν είχεν άφ’ής ώρας εννόησε τίνος απόγονος ήτον δίχως νά τήν φάνε-1 
ρώση ουδενός ποτέ. Ό Άλή πασάς όμως, μολονότι δ Πασόμπεης τδν έζο-- 
λάκευε πάντοτε, ώστε πολλάκις έκινδυνευσε καί τήν ζωήν του διά νά 
τδν εύχαριστή καί βαστ^ άποκοιμισμένον, ούδέποτε ήδυνήθη νά τδν θεω- 
ρήσιρ μέ καλόν δμμα καί, οσάκις έβλεπεν ανδραγαθίαν τινά ή άξιότητά 
του, τοσάκις έφλέγετο έσωτερικώς άπδ τδ πάθος τοΰ φθόνου καί της 
ύποψίας. Δέν ήθέλησε διά τά έσωτερικά του τέλη νά τδν φονεύσν) παρ
ρησία, πλήν δέν άφησεν ούδένα μέσον διά νά τδν έπιβουλευθή πλαγίως. 
Ό Πασόμπεης ένδον τής οικίας ταυτης απέκτησε τούς περισσοτέρους 
φίλους καί σχετικούς μετά τήν ύπανδρείαν, οτι ήγαπάτο καθ’ ύπερβολήν 
καί άπδ τήν κυράν, γυναίκα τοΰ Άλη πασά, ώς πενθεράν9, έκαμε στενήν 
τοσούτον ώρχΐον χαί θελήσας νχ τδ άνοιξη και περιεργασθξ άπήλθεν ε’ς τα ’ϋλόσια το3 
Μωάμεθ πεδία όμο3 με τδν ταχυδρόμον·

8 Ό Ίσούφ άράπης ήτον φρονιμότατος Τούρκο; με χαρακτήρα τιμιότατου και πιστός καθ’ 
δλα σιμά εις τούς αύθίντας του’ άνέθρεψε τούς υιούς τού Άλη πασά βρέφη όντα' εΐσήρχετο 
Ιλευθέρως εις τα λεγόμενα χαρέμια’ ίσόβετο καί παρά τού Άλή πασά καί παρ’α πάντων 
της οικογένειας” ο Μοοχτ’αρ πασά; καί Βελή πασάς τδν ώνόμαζον λαλά και τοδ ήσπάζοντο 
τήν χεϊρα.

9 Γυνή Ενάρετος καί καθ’ ύπερβολήν ε’ύσπλαγχνος και συμπαθητική καί, ξπειδή έπέπληττε 
πάντοτε τδν Άλή πασά δια τάς άνοσιουργίαςτου, τήν βπεμψεν είς τδν "Αδην διά δηλητηρίου. 

φιλίαν και μέ τδν Βελή πασά, ώς συνηλικιώτης, μέ τδν όποιον συνανα 
στρεφόμενος άρκετούς χρόνους έφθασε νά άνακαλύψτ) όλα τά κρύφια τών 
έσωτεοικών του καί θεωρών τήν φιλοδοξίαν του ότι είνε σύμφωνος μέ τούς 
σκοπούς του είς τδ νά καταστρέφουν τδν Άλή πασά δέν ήμέλησεν είς τδ 
νά τδν κατήχησή βαθμηδόν εντελέστατα. 'Εποπτευόμενος όμως πάντοτε 
μή τύχη καί άπδ τήν πολλήν έπιβουλήν τοΰ Άλή πασά ύστερηθή τήν 
ζωήν του πριν παρά νά βάλή εις πράξιν τδν σκοπόν του έπροσποιήθη 
τήν ένδειαν καί τήν άνοικονομίαν τής οικίας του καί -ούτω λαβών τήν 
άδειαν καί άποσυρθείς μέ φρόνησιν δι’ ολίγον άπδ τά ’Ιωάννινα καί άπδ 
τά έσωτερικά τοΰ Άλή πασά άπήλθεν είς Αάρισσαν τής Θετταλίας καί 
διά νά τδν άποκοιμίσν) μετεχειρίζετο τδ έμπόριον τών ήλτιζαμίων’θ* μό
λον τοΰτο δέν έλειπε καί έκ Λαρίσσης νά άνταποκρίνε ται μέ τούς φίλους 
του καί κατ’ εξοχήν μέ τδν Βελή πασάν μυστικωτατα.

'Η Απαραδειγμάτιστος άσωτεία τοϋ Άλή πασά εις τά άφροδισιακά 
πάθη έφθασεν, ώστε νά έρασθή καί τής νύμφης του, γυναικδς τοΰ Βελή 
πασά, θυγατρδς δέ τοΰ Ίμπραήμ πασά Μπερατινοΰ καί νά συνευρίσκεται 
μετ’ ,αύτής. Τοΰτο δέν έμεινε διά πολύν καιρόν μυστήριον καί, άφοΰ παρά 
πολλών έκ τών έσωτεοικών τής αύλής έκοινολογήθη είς τούς σημαντι- 
κωτέρους καί σημαντικωτέρας, έφθασε καί είς τά ώτα τοΰ Βελή πασά, 
οστις δέν έδωκε τόσην πίστην, έως δτου τδ έπληροφορήθη ίδίοις δφθαλ- 
μοΐς. 'Όλοι οί Αξιωματικοί τοΰ παλατιού κρυφοσυνομιλοΰντες κατηγορούν 
τδν Άλή πασά διά τήν άνοσιουργίαν του καί έκ συμφώνου έγαργάλιζον 
τδν Βελή διά έκδίκησιν, μολονότι έγνώριζον τήν άναξιότητά του.’Εκεϊνος 
όμως, οστις μετεχειρίσθη τήν ύλην ταύτην θεμέλιον έκδικήσεως, ήτον ο 
Πασόμπεης έχων καί έπιστήθιον είλικρινέστατον φίλον τδν Μάνθον Οικο
νόμου πρώτον γραμματέα τοΰ Άλή πασά, άνδρα αξιότιμον διά τάς άρε- 
τάς του. Ουτοι οί τρεις συνεννοηθέντες κατά πρώτον ώμοσαν κατά τοΰ 
Άλή πασά. Οί δύω γνωρίζοντες τδ κοΰφον τοΰ υίοΰ του τοΰ έδοσαν νά 
πιστεύσγ, οτι έξοστρακίζοντες τδν πατέρα νά τδν κατκστήσωσιν διάδοχον.

’Έχοντες ταύτην τήν μυστικήν συμφωνίαν κατά τύχην συνέπεσεν ή 
μάχη τής Πόρτας μετά τής Γαλλίας καί επομένως τής 'Ρωσσίας. Ό σουλ
τάνος διά νά Ασφάλισή τήν Πελοπόννησον έβιάσθη νά τήν Αφιερώσή είς 
τήν προστασίαν τοΰ Άλή πασά’ καί, γινόμενης άποφάσεως, νά είσέλθή είς 
αύτήν ό υιός του Βελή πασάς μέ δέκα χιλιάδας στράτευμα, συνεννοήθη 
περί τουτου μέ τδν Πασόμπεη. Ό Βελή πασάς ύποκρινόμενος: ότι φοβείται 
τήν έπιβουλήν τών Πελοποννησίων ζητεί διά μέντορά του τδν Πασόμπεη. 
'Ο Άλή πασάς έστοχάσθη ν’ άπατήσγ, όμως ήπατήθη. Μετακαλεΐ τδν 
Πασόμπεη έκ Ακρίσσης είς ’Ιωάννινα καί, άφοΰ τοΰ κοινοποιεί ότι άπεφά-

ΊΟ Έπιχείρησις δίχως ύπόληψιν παρα τοϊ; σημαντικοϊς ’Οθωμανό";. Μόλον τούτο καί 
ταύτην οί Άληπασαλίδες τήν ίτίμηααν.··
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σισε νά του παρκδώσγ τον Βελή πασκ ώς είς τόπον πατρός διά νά έ'μ- 
βουν είς την Πελοπόννησον, τοΰ προβάλλει συνθήκας ενόρκους καί νά τάς 
έκτελέσγ καί νά μή τάς πκραβή, "Ολαι χί συνθήκαί άπέβλεπον είς τό 
νά συλλάβουν τούς άρχοντας της Πελοπόννησου μέ τάς οικογένειας των, 
νά τούς μετακομίσουν είς το Καστέλλι της Ναύπακτού ύπό την εξουσίαν 
του επί προφάσει οτι τούς έγνώρισαν. της βασιλείας επίβουλους καί μετά 
το τέλος ταύτης της πρκξεως νά θέση στερεόν πόδχ είς την Πελοπόν
νησον καί νά την ένωση μέ την ηγεμονίαν της Ηπείρου.·

’Εκείνο το όποιον κατέπεισε περιπλέον τον Άλη πασό5 διά νά συγκατα- 
τεθνί νά ένωση και άποστείλγ τόν Πασόμπεη μετά τοΰ Βέλη πασα ητον, 
άφοϋ έκτελέσουν τάς συμφωνηθείσας συνθήκας καί λάβ-ρ είς την εξουσίαν 
του την Πελοπόννησον, νά αναφερθή είς την βασιλείαν οτι ό Πασόμπεης 
άπατήσας τόν υιόν του συνήργησε νά γένουν τοιαΰται επίβουλα! είς τό 
κράτος καί μετά τοϋτο νά έξοντώσ-ρ διόλου τήν οικογένειαν ταύτην. Ό 
Πασόμπεης όμως, όστις έγνώριζεν επακριβώς τά εσωτερικά τοΰ Άλη πασΧ 
και τάς πανουργίας του, ύπεσχέθη μέν δσα τοΰ έπρόβαλεν, όμως—κιάν 

,μέ πγιάσγς—άμα ήλευθεοώθη άπο τούς όνυχας του και έ'φθασεν είς τήν 
Αεβάδίαν τής Βοιωτίας, όπου εύρόντες τούς Κορινθίους μπέηδες πρός προϋ
πάντησήν των μέ γνώμην σχεδόν σύμφωνον διά τούς άρχοντας μ’ εκείνην 
τοΰ τυράννου," έ'δωσεν άλλην διδασκαλίαν τοΰ Βελή πασά. «'Ημείς μέχρι 
»τοΰδε, είπε, προωδεύσαμεν εύτυχώς είς τούς σκοπούς μας" όθεν διά νά 
«λάβω και τέλος αί'σιον καί διά νά γείνωμεν ημείς κύριοι τής Πελοπον- 
υνήσου μερικόν καιρόν καί ούχί ό πατήρ σου, έν ταύτώ νά δείξωμεν καί 
»πρός τήν βασιλείαν πίστιν καί άξιότητα ούχί μόνον δέν συμφέοει νά ένο- 
ϊχλήσωμεν τούς άρχοντας, αλλά μάλιστα νά έγκολποιθώμεν, περιποιη 
ϊθώμεν καί τιμήσωμεν, ώστε μέ τό μέσον τούτων δυνηθώμεν καλώς νά 
»ζήσωμεν είς τήν Πελοπόννησον καί δόξαν ν’ άξιωθώμεν καί πολύν και-· 
»ρόν νά έπιμείνωμεν καί νεύρα ανάλογα τών σκοπών μας νά άποκτήσω- 
»μεν διά νά μείνγς διάδοχος τοϋ πκτρός σου.»’

Ταϋτα πάντα εδέχθη ό Βελή- πασάς καί ούδεις άγνοεϊ πόσον ηύ'ξησεν 
ή ύπόληψις τών Πελοποννησίων αρχόντων είς τήν εποχήν ταύτην καϊ μέ 
ποιον φθονερόν όμμα τούς έθεώρουν οί’Οθωμανοί συμπολϊταί των. Επειδή 
ό'μως καί ό καθ’ αυτό σκοπός τής παρούσης συνοπτικής έκθέσεως αποβλέπει 
ώς επί τό πλεϊστον είς τό νά σαφηνίσω τά δσα αί'τια συνέπεσον τής αδιαλ
λάκτου έ'χθρας μεταξύ Άλή πκσζ καί Πασόμπεη, ητις δέν έπαυσεν, είμή 
μετά τόν άφκνισαόν άυιφοτέρων, παρατρέγω τά επίλοιπα.

Είναι Απερίγραπτος ή όργή τοΰ Άλή \πασα,ή'τις έξανανεώθη καί ηυ- 
ξησεν έ'τι μάλλον εναντίον τοΰ υίοΰ του και μέντορός του. Άφοϋ έπειτα 
άπο τόσας δοκιμάς είδεν οτι άπκ.τημένος περιπαίζεται δτέ μέν μέ κολα
κευτικά; έπιστολάς παραπονούμενο; τοΰ έπενθύμιζε τήν οποίαν έ'λαβεν

ILSLi*. —-------
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φροντίδα διά νά τόν άναθρέψν; μέ 'τζεβαίρια, τούς οποίους έδοκίμασεν 
; Αγώνας νά στερέωση τόν οΐκόν του διά νά τόν άφήσγ κληρονόμον, τήν 
ξεχωριστήν άγάπην προς αυτόν παρά είς τον Μουχτάρην' ότέ δέ μέ Απει
λητικά; τόν έφοβέοιζεν οτι, δν γλυτώση τήν οργήν του, δέν θέλει απο
φύγει εκείνην τοΰ μεγαλοδυνάμου, όστις ουδέποτε άφίνει άτιμωρήτους 
εκείνους, οϊτινες άποσκιρτοΰσι τής πατρικής υποταγής καί εύπειθείας. Ό 
Πασόμπεης είς όλα ταϋτα έστέκετο προσεκτικότατος καί,· 2ν ποτέ ^όν 
έβλεπε συλλογιζόμενον περί τούτων, ευθύς θετών αύτφ ύπ’ δψιν το φιλό· 
δοξον αντικείμενου τής διαδοχής καί τό όνειδος τής γυναικός του, μέ τό 

- οποίον έκάλυψε τήν ύπόληψίν του, τόν άνεκάλει είς τήν ποθεινοτάτην 
μυστικήν συμφωνίαν.

Ποιος δυναται νά καταγράψη λεπτομερώς τάς οσας ένήργησεν επίβου
λά; εναντίον τής ζωής τοΰ Πασόμπεη είς τήν Πελοπόννησον όντες είσέτι! 
Είς όλους τούς αξιωματικούς τοΰ Βελή'πασά είχε πέμψει κρυφίως διατα 
γής μ,έ μεγάλα; υποσχέσεις Ανταμοιβών είς δντινα τόν φονεύσ-/]. Μερικοί 
έκ τούτων έφανέρωσαν ταϋτα τοΰ Πασόμπεη' μερικοί τόν έπέβουλεύθησαν 
μέ διαφόρους τρόπους, όμως δέν έδυνήθησαν νά κατορθώσουν τόν σκορ
πάν, των.

Κατά τό 1810 κηρυχθέντος τοϋ πολέμου τής Πόρτας μετά τής 'Ρωσσίας, 
διωρίσθη ο Βελή πασκ; μέ βασιλικόν φερμάνι νά έκστρατευση κατά τών 
'Ρώσσων εις τά μέρη τοΰ IIαραδουνάβεως διά συνεργεία; τοϋ πκτρός του 
έλπίζων ότι είς χύτην τήν εκστρατείαν Θέλει δυνηθή νά έπιβουλευθή τήν 
ζωήν τοΰ Πασόμπεη, επομένως άνακαλέση καί τόν υιόν του είς ·τάς παοσ- 
ταγάςτου καί είς τήν πατρικήν του οικίαν. 'Όσα; επίβουλά; συνήργησε 
καθ’ ήν στιγμήν έίςεστράτευσεν από τήν Πελοπόννησον είς δλην τήν οδοι
πορίαν τής εκστρατείας έως Σόφιαν καί 'Ρουτζούκι διά νά ύστερήση τής 
ζωής τον Πασόμπεη, δλαι τοϋ έματαιώθησαν. Άφοΰ δέ ένήργει ταϋτά 
έσωτερικώς μ.’ όλα τά άρματα τής πανουργίας καί δολιότητος, δέν έλει- 
πεν άπο τοΰ νά ενεργή νά γεινγι έ'κπτωτος ο Βελή πασάς από τήν Πε
λοπόννησον καί έξωτερικώς διά τής Πόρτας. Πλην ή αποστολή τοΰ !'ζ- 
σόμπ?η έκ τοΰ στρατοπέδου είς τήν Κωνσταντινούπολή μετά τήν συνθή
κην τής ειρήνης, είς ήν συνήργησαν δ τε Βελή πασάς καί Πασόμπεης 
μέγα μέρος, έματαίωσε τάς ένεργείας του, δέστε εναντίον όλων τών αντε
νεργείων κατόρθωσε νά έπιστρέφγ ήγεμών καί αυθις δ Βελή πασάς είς τήν 
Πελοπόννησον μ’ όχι δλίγην δυσαρέσκειαν καί τών Πελοποννησίων.

. Πιθανόν ότι πολλοί άγνοοΰσι τάς αιτίας τή; μετά ταΰτ-κ έκπτώσεως 
τοΰ Βελή πασα έκ τής Πελοπόννησου' όθεν, διά νά δωσοι συνοπτικά; μέν 
άλλά ακριβείς πληροφορίας είς όσου; έπιθυμοΰν τήν αλήθειαν, έκρινα άναγ- 
καΐον νά παρεκτραπώ ολίγον τοΰ προκειμενου.

Οί τότε έν τοϊς πράγμασι τής Πελοποννήσου μακαρϊται οί λεγόμενοι
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αγ2αννιδες τε και άρχοντες εις εν διάστημά πέντε ετών ύπδ τδ τρομακτι- 
κον Ονομα τοϋ Αλη πχσχ καί Βέλη πχσχ ευρον ύλην πλουσίαν χχϊ καιρόν 

, , αρμόδιον && νά κατατυραννήσουν τδν μικρόν λαόν καί νά θησαυρίσουν τόσα,
ώστε νά γεινουν πλουσιότατοι. Δέν άρνουμεθα οτι και δ Βέλη πασάς δέν ε- 
πραξε καποιας πλεονεκτικά? άρπαγάς, αλλά μήτε τά στρατεύματα του οτι 
δεν εκαμον όμοιας τουρκικά; στρατιωτικά? καταχρήσεις, πλην δέν έ'καμε 
μήτε τδ εκατοστημόοιον άφ’ όσα? μέ τάς άναφορας των τδν κατηγόρησαν”. 

' Δυο κατάστιχα έτυπώνοντο κατ’ έτος είς την Πελοπόννησον' έκαστον
δεν ηδύνατο να υπερβή τάς επτακόσιας χιλιάδα; γρόσια. Ταΰτα έμεοί- 

'·■ κατ’ Αναλογίαν εί; τάς είκοσιτέσσαρας επαρχίας τής Πελοπόννησου.
ΙΙλην η ε’παρχια, ή'τις παραδείγματος χάριν άνελογεΐτο εΐ'κοσι χιλιάδες 

>ί γροσια, απδ το πρώτον κονδύλι τής Τριπολιτζάς έως είς εκείνα τών αρ
χόντων, τών επαρχιακών ταμείων καί έπομένως είς έκεΐνα τών χωρικών 

j προεστωτων καί τών λεγομένων ταχσηλιτάριδων ή ποσότης τών εΐ'κοσι
■ χιλιάδων άνέβζινε σχεδόν είς τάς εκατόν εΐ'κοσι. Είναι άληθέστατον ότι

■’ εις έκ τών άρχόντων, διά νά κάμη γαμβρόν είς μίαν άνεψιάν του ένα νέον
ί καλόν, πλήν ποταπής ,οίκογενείας καί πτωχόν, τδν διώρισεν είς τήν
ί επαρχίαν του σαμά.έμίνην (είς τάχυρα), οστις είς διάστημα δυο ή'μισυ
: ετών έθησαυρισεν εκατόν χιλιάδας γρόσια. Έκ ταυτης τής παραμικρά;

υπουργίας δύναται νά συμπεράνν; έκαστος τι έδοκίμασεν δ δυστυχής λαός 
Η τής Πελοπόννησου ύπδ τδ όνομα τοΰ Βελή πασά, οστις μ’ δλην τήν άλ-

βανιτικην λαιμαργίαν και βαρβαρότητα δέν έθεώρει διαφορετικά τδν Τούρ
κον άπδ τδν χριστιανόν, άλλά μάλλον έκολάκευε τούς χριστιανούς διά 
τά τέλη του παρά τούς Τούρκους. Ό Βελή πασας δέν έβαζε χεϊρα μήτε 
είς τήν^περιουσίαν μήτε εί; τήν τιμήν ούδενός, άλλά δέν άφηνε μήτε 
περιουσίαν μήτε τιμήν άφ’ δσου; έτερός τις ή'θελε τδν διαβάλει. Είς τήν 
αυλήν του δέν έβλεπέ τις σχεδόν έτερον, είμή τρυφήν, άσέλγειαν, άσω- 
τείαν, κολακείαν, προδοσίαν καί παρασίτου?. Ό Τούρκος έπρόδιδε τδν 
χριστιανόν και δ χριστιανός τδν Τούρκον' οί ιερείς τούς καλογήρους καί 
οί κκλόγηροι ,τούς ιερείς. Τέλος πάντων άφοϋ τοιουτοτρόπως έθησαύρισαν 
οί έν τοι; πράγμζσιν δσα ήδυνήθησαν εκτός μερικών τινων άρχόντων’? καθ’ 
3ν καιρόν εύρίσκετο είς τήν εκστρατείαν δίχως νά είξεύρη δ ήγεμών διόλου 
τά βάσανα τοϋ λαοϋ, δστις ή'ρξατο έκ τή; μεγάλης πληγής έλεεινολο- 
γούμενος νά φωνάζγ, έννόησαν οΐ τε μπέηδες καί άρχοντες δτι ή δευτέρα 
εί'σοδος τοϋ Βελή πασα είς τδν Μωρέαν, καταπονεμένου ,ό'ντος άπδ τά 
βαρύτατα έ'ξοδα τοϋ πολέμου, θέλει άνακαλύψει τά θησάυρίσματά των

11 Τόν κατηγόρησαν ότι εί; τό δ.άντημχ τή; ξν Πτλοπονν^ω ήγεριονιίας'του ϊμβασεν εί; 

το ταμειόν του οΟ μ,ιλτόντχ γρόσια τούρζ.ζα, & 31 μόνον έπτά ήμισυ, 7 1)2, νόμιμα ζα’ι άνο

μα, οιοτι ζατ έτος του; λογαριασμούς τού; έϋεώρει ο συγγραφεύ; (;).
12 Μεταξύ τούτων άπε3ε·'χ9η βαρετότερος ζαί άξιώτατος κατ’ Ιζείνην τήν Ιποχήν δ Σω-

τηραζης Δόντου ?ζ Βοστίτζης. Λ 1

και άνακαλύπτοντάς τχ ούχί μόνον θέλει τούς τάρπάσει, άλλά θέλει 
τούς τιμωρήσει διά μίαν τοιαυτην εύλογοφανή αιτίαν και μ’ δσην 
ρότητα δύναται τις νά στοχασθή άπδ τοιούτου? ηγεμόνας πλέον 
μανεΐς καί βαρβάρους ή δικαίους’3. "Οθεν διά νά προλάβουν, δέν 
καιρόν τοϋ ήγεμόνος νά έξιχνιάση τδ παραμικρόν άπδ τάς δικαίας 
τοϋ λαοϋ, άλλά συμφώνήσκντες ώμοσαν σύμπνοιαν δια- να τδν κατηγο
ρήσουν είς τδν σουλτάνου δτι δλα τά παράπονα τοΰ ρεαγιά προέρχονται 
άπδ τάς άρπαγάς καί καταχρήσεις τοϋ Βελή πασά. Πόσας άναφορας έδο- 
σαν εναντίον του καί πόσα έπραζαν, έως δτου τδν κάμουν έκπτωτον,,είναι 
περιττόν είς τήν παρούσαν καί έργον ιδιαιτέρας έκθέσεως. Τέλος πάντων 
έπειτα άπδ μίαν μεγάλην ταραχήν τελειώσαντες τδν σκοπον των άπε- 
φυγον τδν έπαπειλούμενον κίνδυνον. ,

Ή κατά τοϋ Βελή πασά αύτη άγωγή τών Πελοποννησίων συνέπεσε νά 
συμπράζγι είς τούς σκοπούς τοϋ Άλή πασά, δστις άφ’ ένδς. μέρους ένήργει 
δραστηρίως τήν έκπτωσιν του

αύστη- 
χρυσο- 
έ'δοσαν 
φωνάς

άε>’ ετέρου μυστικώς συλλυπουμενος δήθεν 
τδν έγραφε νά μήν έξέλθη τής Πελοποννήσου ύποσχόμενός νά τοΰ πέμψη 
ποδς βοήθειαν τον Μουχτάρ πασα διά τών Κκστελλιων με δέκα χιλιάδες 
στοάτευμα. Ό Βελή πασά; μολονότι φοβούμενος τήν δργήν τοϋ πατρός 
του διά τήν προλαβουσαν παρακοήν θεωρών μέ όπόσην ατιμίαν έξωνεται 
άπδ τήν Πελοπόννησον έπεθύμησε νά άκαυτη τάς συμβουλάς του' ό, Πα- 
σόμπεης'δέν τδν άφησεν όμως, άλλά τδν έσυμβούλευσε λέγων: «ώς μέ 
βασιλικόν φερμάνι είσήλθομεν είς τήν Πελοπόννησον, οίίτω μέ βασιλικόν 
φερμάνι πρέπει νά έςέλθωμεν τής Πελοποννήσου καί νά άπέλθωμεν εί; 
τήν σατραπείαν τής θετταλίας, όπου δ σουλτάνος διατάττει.»

Είς τούς 1807 κατά τδν Μάρτιον είσήλθβν δ Βελή πασάς .?<·; την 
Πελοπόννησον καί κατά τούς I 8 12 Αύγ'ούστου είκοσιν έςελθών διέβη είς 
τήν Αάρισσαν,' όπου δ δυστυχή; Πασόμπεη; έπρεπε^ νά άντιπαραταχθή 
είς τάς 'έπιβουλάς τοΰ Άλή πασά μέ τήν μεγαλειτέραν πολιτικήν του
καί φρόνησιν.

Ό Άλή πζσάς, άφοϋ 
Εγκλημάτων των να 
τής βασιλεία; άπδ τΛ 
Ιωάννινα νά ζήσουν υπο 
λήσουν καί δεν έδυνηθη, 
τάς μυστικάς έπιβουλάς 
πλέον έςεσχίσθη καί άν 
νον 
μενον. σέβας έζ. αίτιας

13 *0 συνασπισμός των ήτον ό|

έπροσπάθησε κατά πρώτον μέ τήν άφεσιν τών 
τούς άπζτήση νά ζητήσουν τήν παραίτησίν των έκ 

ήν σατραπείαν τής Θετταλίας καί νά άπέλθουν είς 
τά; πτέρυγα; του μ’ δποιονδήποτε τρόπον Θε- 
ή'ρζατο τούς φοβερισμούς χωρίς να αμ.εληση και 
εναντίον τή; ζωής τοϋ Πασόμπεη. Τδ πράγμα 

εφέοθη έζ άμφοτέρων τών μερών είς τον σουλτα-
• δ μέν παραπονούμενος δτι άπεσκίρτησεν δ υίός του άπδ τδ χρεωστού- 

τοϋ Πασόμπεη επικαλείτο εκδικήσιν* ο δε αντι- 
δρβδ;, διότι τοιοδτον σκοπόν “ Βελή. πασα;. «ύδέ

ίπλήν τινασυνήθη άντενέργειαν.
Τόμος Ζ’. 11· — Νοέμβριος 1883. .



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ 959
958 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ·

ί.
ft'

<·! ■ ■
J

ΐ;ί

Η

παραταττόμενος είς την κατηγορίαν μ’ όσην ραδιουργίαν εναντίον είς ένα 
βεζύρη τοΰ βασιλέως μεταχειρίζεται έζήτει φερμάνι καί εφόδια βασιλικά 

πατρός του. Τοΰτο ήταν τδ άρεστότατον 
όταν άπδ τδ στρατόπεδον διέβη 

•ε την Επιθυμίαν του σουλτάνου, ήν ει- 
είς τδ νά εξάλειψη την οικογένειαν τοΰ Άλώ πασά, δμως άγνοδν 
τοόπον διά νά έπιτύχη έπληροφορηθη μυστικώς άπδ τδν Πασόμπεη 

διά τοΰ Κισλά ραγασ'η περί τών δσωντρέχουσι μεταξύ .πατρδς 

σίαν τοΰ υίοΰ, χωρίς δμως 
προσταγής.

Μεταξύ τούτων επτά γκέκιδες ύπεσχέθησαν έπειτα άπδ πολλάς δω
ρεάς τοϋ ’Αλη πασΧ νά φονεύσουν τδν Πασόμπεη. “Οθεν εις τούς 1813 
τδ Σάββατον τοΰ Λαζάρου κατά την ένδεκάτην ώραν τδ εσπέρας καιρο- 
φυλακτήσαντές τον είς έν σοκάκι έφιπποι ώς έπορευετο είς τδ κατάλυμά 
του έφιππος καί ούτος καί περικυκλωμένος μέ εκατόν πεντηκοντα σχεδόν 
εκλεκτούς σωματοφύλακας τδν έκτύπησαν μέ τάς πιστόλας καί οί επτά’ 
τήν ιδίαν στιγμήν δέν έ'λειψε παρομοίως νά άνταποζριθώ πρδς αύτούς καί 
ό ί'διος καί οί σωματοφύλακες του στήθος μέ στήθος" καί έν τή συμπλοκή 
■τχΰτγ μήτε ό Πασόμπεης έκτυπηθη μήτε τινάς 
του, άλλ’ άπδ τούς γκέκιδες 
οί δ’ άλλοι τρεις έφυγον" πλην και έ:

τά όποια έφιππα έκίνησαν έξοπίσω των

νά στρέψη τά όπλζ κατά τοΰ
εις τδν σουλτάνου, επειδή ό Πασόμπεης, 
εις Κωνσταντινούπολή, άνεκάλυψι

τδν
και υίοΰ.

Όθεν τοΰ έδόθησαν μυστικαί όδηγίζι νά φέρη είς έκβασιν την άποστα- 
νά κοινοποιηθώ οτι κινείται διά βασιλικής

τών σωματοφυλάκων 
έμειναν ’τέσσαροι φονευμέναι είς τδν τόπον, 

έκ τούτων έσυλλήφθησαν οί δύω την 
έπιοΰσαν άπδ τά στρατεύματα, τά όποια έφιππα έκίνησαν έξοπίσω των 
μετά την συμπλοκήν, πληγωμένοι οντες’ εις δέ έζ αυτών έγλύτωσε μό
νος χριστιανός ων Καψομούνης επονομαζόμενος έξ Άγραφων, οστις ύπήγε 
την εί’δησιν τής αποτυχίας τοΰ Άλη πασΧ.

Δυναται έκαστος νά συμπεράνη πόσον έξηγριώθη τδ άγριον εκείνο θη- 
ρίόν άκοϋσαν την άποτυχίαν, δηλαδή ό τύραννος, οστις άφρίζων ώς λέων 
μανιώδης έφθασε νά γείνγ έκ τοΰ θυμοΰ και πικρίας φρενόληπτος. Θεω~ ' 
ροΰντες δέ οί άξιωματικοι τοΰ παλατιού του την φανεράν πλέον ταραχήν 
μεταξύ πατρδς καί υίοΰ και την άναξιότητκ τοΰ δευτέρου γνωρίζοντες και 
θέλοντες νά σβύσουν μίαν τοιαυτην άτελεσφόρητον καί ανωφελή πυρκαϊάν 
καί νά την άφησουν δι’ άρμοδιώτερον καιρόν ύπεσχέθησαν τοΰ Άλη 
πασΧ ότι, εάν άφησν) δλην την πληρεξουσιότητα είς αύτούς, δύνανται 
νά έκτελέσουν την επιθυμίαν του καί νά καθησυχάσουν τά πράγματα. 
"Οθεν λαβόντες την άδειαν έκίνησαν όλοι οί αξιωματικοί της αυλής του 
έως τεσσαράκοντα καί πέντε, οϊτινες φθάσαντες είς Τρίκκαλα ειδοποίησαν 
τδν Βελή. πασα ότι έρχονται πρδς συνέντευξίν του ούχ ώς εχθροί, άλλ’ ώς 
φίλοι και καλοθεληταί της οικίας του. Ουτος μολονότι έπληροφορήθη οτι ή 
έ'λευσίς των άποβλέπει τω ύντι πρδς μεσιτείαν ησυχίας ένεκα, τούς διέτά-

ήυέρας τδν Πασόμπεη διά

ξεν οτι νά έλθτ) έκαστος μ.’ ένα υπηρέτην μόνον υποπτευόμενος την πα
νουργίαν τοΰ πατρός του. ,

Άπ’αύτήν την εποχήν πλέον ηρξατο νά σαλευηται η υπαρξιςτοΰ Πζσόμ- 
πεη καί η αποτυχία τών τοσούτων καί τηλικούτων αγώνων τοΰ σκοποΰ του 
δέν προήλθεν άφ’ έτερόν τι, είμή έκ της μαλΟακότητος και φυσικής δει
λίας τοΰ Βέλη πασα. Άπδ τδ έν μέρος της πόλεως είσήλθον οί πρέσβεις 
τοΰ Άλη πασα καί άπδ τδ άλλο έξελθών ό Πασόμπεης μέ έως διακοσίους 
στρατιώτας διά τών Τεμπων τής Θεσσαλίας. διευθύνθη είς ΤζάγΙασιι.\ 
δπου προπέμψκς αρκετούς στρζτιώτας ήσφαλίσθη είς αυτήν την θέσιν 
περιμενων τδ άποβησόμενον τών αξιωματικών, οϊτινες έπειτα άπδ διαφό
ρους καί πολλάς συνομιλίας μετά τοΰ Βελή πασα τδν κατέπεισαν τέλος 
πάντων νά άπομκκρύνη μόνον τεσσαράκοντα ημέρας τδν Πασόμπεη διά 
την ωφέλειαν τοΰ όντζακίου καί διά νά γείνη δήθεν ό λόγος τοΰ Άλη πα
σα, τάς οποίας έσυμφώνησαν νά διατρίψη είς τδν Βώλον .καί μετά τάς 
τεσσαράκοντα νά έπιστρέψη διά διαταγής τοΰ Άλη πκσζ αυθις ύπδ την 
δούλευσιν καί προστασίαν τοΰ υίοΰ του καί μετά την συνθήκην ταύτην 
άναχωρησαντες επέστρεψαν είς Ιωάννινα.

'Ο (Ιασόμπδης διάτων περί τδν Βέλη πασά μυστικών του κατασκόπων 
έπληροφορεϊτο βαθμηδόν άπαντα καί τάς συνομιλίας καί τάς άποφάσεις. 
τάς όποιας εσχάτως άφοΰ τοϋ τάς έκοινοποίησεν έπισημως καί δ Βελή 
πασάς τδν έπροσκάλεσε πρδς συνέντευξίν. Δέν έλειψε νά έπιστρέψη είς 
Δάρισσαν ούχι δι’άλλο τι, είμη, άφοϋ επίπληξη τον δειλόν αύθέντην του, 
νά έτοιμασθή) και απομακρυνθώ άπ’ αυτόν διά πάντα. Περίεργον νά έβλε
πε τις τότε ζωντανήν την .δειλίαν είς 
τά δάκρυα καί νά ηκουε τούς φοβερούς 
ποτέ δέν θέλει ξεχάσει τδν προ πολλοΰ μελετούμενον σκοπόν καί οτι κα- 
νέν μέσον δέν ήθελε τδν υποχρεώσει νά μείνγ μίαν ημέραν μετά τάς τεσ
σαράκοντα κεχωρισμένος παρ’ αύτοΰ, άν καί δ πατήρ του ήθελε τοΰ άρ- 
νηθη την οποίαν οί πρέσβεις τοΰ ύπεσχέθησαν μέ σιάρτι1·® «μνηστείαν 
καί διαταγήν τής επιστροφής. Ό Πασόμπεης άπδ καιρόν είχε παρατηρήσει 
τήν άναξιότητκ καί ακαταστασίαν τοΰ νοδς τοΰ Βέλη πασα καί, μολονότι 
έγνώρισε τήν άπάτην τοΰ πατρός του καί τήν απέδειξε και τοΰ ίδιο·.;, 
τοΰ είπε διά νά μή στοχασθη ότι άπδ τον φόβον του δέν περιμένει τάς 
συμφωνηθείαας τεσσαράκοντα ημέρας καί. διά νά μήν τδν άφήση έν τκυτω 
παραμικράν τινα ύλην αιτίας διά- νά τοΰ προσάψη έπειτα κατηγορίαν 
άπιστίας, πηγαίνει είς τδν Βώλον καί έξοδεύει τάς ημέρας τής συμφω-

14 Άλικη παράλιος ε’ς τό ανατολικόν μ^ρος του Θερμαϊκόν κόλπου, είς τήν οποίαν τό 

αλος μετκκομιζόμενον άφ’ ετερκ μέρη -ωλεΐττι ε’ς τόν ενοικιαστήν.
■ |5 Σ·άρτη· εΐόος όρκου νενουοθετημ.ένου είς τό άλκοράνι, ότι οστις τοΰτο ανάγκη

να γωρίση τήν γυναΐκά τον νά κοιμηΟή τρεις νύκτας με ετερον άνορα ώστε, άν άρέση πε
ρισσότερον τη; γ,υναικο; ό .δεύτερος, δύνάται νά τόν ιγ.η καί διά πάντα. ■

καί
τούς οποίους έςεφώνει οτι

τδ πρόσωπον τοΰ Βέλη πασά 
δρκους,
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νιας. ’Εξήλθε λοιπόν έκ Ααρίσσης [as μίαν μεγαλωτάτην παράταξιν συν- 
τροφευμένος άφ’ όλους τούς μπέηδες της Λαρίσσης, άπο τον ί'διον Βελή 
πασά, άφ’ ολους τούς αξιωματικούς της αύλής αύτοΰ ν.οά μέ χιλίους 
πεντακοσίους. σωματοφύλαζάς του.

Είς την διάοκειαν τών ημερών της προθεσμίας αλληλοδιαδόχου ύπή- 
γαινον οί αξιωματικοί άπο τόν ένα είς τον άλλον περιποιήσεω; ένεκα 
καί παρηγορία; τοΰ χωρισμού των. Τελειωθείσης τέλος πάντων της προ
θεσμίας καί μη βλέπων την έκβασιν της συνθήκης ήναγκάσθη δ Πασόμ.- 
πεης νά έξοδεύσγ προσέτι καί άλλας είκοσι ημέρας διά παρακλήσεως τοΰ 
Βέλη πασά. Καί είς όλον αύτό το διάστημα δέν έλειψε νά μεταχειρισθή 
δ Άλη πασάς διάφορα εί'δη επιβουλής κατά της ζωής του, πλην ούδε- 
νος τούτων εύτυχησεν, επειδή ών περικυκλωμένος άπο τοσούτους παλαι
ού; του πιστούς στρατιώτας έδιπλασίασε την προσοχήν του.

■ Τέλος περιμενων έφθασεν δ γαμπρός τοϋ Βέλη πασά Χαλήλμπεης μπει- 
ζαντές φέρων δύο φορτία χρήματα καί μίαν επιστολήν τοϋ Βελή πασά, 
δι’ ής τόν παρεκάλει νά τά δεχθή ααί νά μή λησμονήση ποτέ τήν φι
λίαν των, αλλά δι’ αίτια συμφέροντα άμ.φοτέρων νά άποσυρθή ε’ις τήν 
Εύ'ριπον καί περιμείνγ) προσέτι μερικά; ημέρας , τήν έκπλήρωσιν τής ύπο- 
σχέσεως τοϋ πατρός του. Ό Πασόμπεης πάντα ταϋτα έχων υπ’ όψιν προ 
πολλοϋ ότι θέλει τον ακολουθήσουν δέν έταράχθη ποσώς, αλλά μάλλον 
διπλασιάσας το γενναΐον τής ψυχής του άπέπεμψε τον Χαλήλμπεην δμοΰ 
μέ τά χρήματα καί μέ μίαν επιστολήν άνάλογον τής απιστίας καί άνα- 
ξιότητος τοϋ Βελή πασά. Έκλέξας δέ εκατόν σωματοφύλακας έκ τών 
πλέον πιστών του καί εύκαταστάτων έβάστασε μεθ’ έκυτοϋ, τών λοι
πών δέ πληρώσας τούς μισθούς διέλυσε.

-Με τον ερχομόν τοϋ είρημένου Χαλήλμπεη πέμψας εις Τρίκεοι έναύλωσε 
τό πλοϊίν τοϋ Ίω. Κ. Χατζή Αεϊμονή καί διευθύνθη είς Ευριπον, όπου 
τόν εδέχθη ο Μπεκήρ πασάς άναλόγως τής τουρκικής του μεγαλοπρεπείας 
καί ηγεμονίας. Καί, επειδή τά σώματα τών κατασκόπων καί επίβουλων 
ή'ρξκντο είσέρχεσθαι κρυφίως είς τήν Εύ'ριπον,· συνεννοηθείς μέ τούς Καου- 
στινούς μπέηδες άπήλθον είς Κάρυστον κατά τήν !5 Ιουλίου τοϋ 181-3, 

. όπου έπέμεινε δεκκτέσσαρας μήνας φιλοξενούμενος καί σεβόμενος άπ’ 
εκείνου; τού; δύο γενναίους αύταδέλφους μπέηδες, -Όμέρπέην καί Ίμ- 
πραήμπεην. ’Αποσιωπώ τάς δσας σκευωρίας και επίβουλά; τοΰ έ'στησεν 
είς τό διάστημα αύτό δ Άλή πάσας είς Κάρυστον. Καί, επειδή άπο .βα
σιλεύουσαν καί άπό διάφορα έτερα μέρη οί φίλοι του τοΰ έδείκνυον μάκρος 
είς τήν ύπόθεσιν του καί, ενώ δέν τοϋ έ'διδον γνώμην νά άναβή εις τά 
βασίλεια, τον έσυμβουλευον έν ταύτώ νά τραβηγθή είς ασφαλέστερου 
μέρος νά φυλαχθή καί νά περιμείνρ εξαγοραζόμενος τον καιρόν, άπεφά- 
σισε ν’ άφήσν] τήν Κάρυστον. Ό σημαντικότερος τών φίλων του ήταν δ

πολυθρύλητος Χάλέτ έφέντης, όστις τοϋ έδιδε καί τήν άνωτέραν συμ
βουλήν μέσον τοΰ Μποχωράκη Σαπτζή σαράφη του, "Οθεν ίμ.βαρκαρισθείς 
είς τήν φιργάτα 16 τοϋ Όμέρμπεη, συντροφευμένος καί'παρ’ αύτοΰ, διηυ- 
θύνθη είς Ί’ζεσμέν, κωμόπολιν παράλιον τής ’Ανατολής απέναντι τής Χίου, 
όπου τόν ύπεδέχθη μπέης τις Μεμήσμπεης Ονομαζόμενος εύγενικώς.

Πολλά καί διάφορα έσχεδίαζεν μέ τούς περί αύτόν από τήν μίαν ώραν 
είς τήν άλλην ποιαν οδόν νά βαδίση δηλαδή, καί δτέ μέν άπεφάσιζε νά 
διαβή είς τήν Τούμελην καινά καταφυγή είς τόν φίλον του Μπερκόβ- 
τζιαλην είς τόν Παραδούναβιν, δτέ δέ νά διευθυνθή είς τό Σουβάζι, σατρα
πείαν τής Καππαδοκίας, ύπό τήν προστασίαν τοΰ Μπαμπά πασά. Τε
λευταίου άπεφάσισε νά ζητήση τήν προστασίαν τοΰ Σιακήρ πασά, όστις 
ήγεμόνευεν είς τήν σατραπείαν τής Κίουτάχ’ας'7 καί πέμψας ταχυδρό- 

έ'λαβεν άπάντησιν ότι διά νά μή περιπλεχθή εις 
δύναται νά τον δεχθή* δθεν άπεφά- 

καί νά διαβή είς τήν Εύρώπην. Ίμ- 
ολους τούς σωματοφυλακής του διά 

καιρούς μή δυνάμένος νά ταξιδεύσνι 
, όπου μετά 

, καί, έως δτου πληροφορηθή 
τό φορτίον του, έ'λαβε αρκετόν φόβον. Τό πλοϊον αύτό ή'ρχετο άπο τήν

* — *> α V. , κ „ ΎΛ_.

μον μέ επιστολήν του 
τάς κατηγορίας τοϋ Άλή πασά δέν 
σισε πλέον νάφήσγ τήν ’Ανατολήν 
βαρκαρίσθη λοιπόν είς δύο πλοία μ’ 
τήν Καββάλαν καί άπο εναντίους
προσωρμίσθη είς έν παράσκαλον τής νήσου Μεγάλης Αίμνου, 
δυο ώρας έφθασεν έν μέ σημαίαν μπεϊλίτικην, ‘ ‘ ~— -

ι <
’Αλεξάνδρειαν μετακομίζον τον Χουσεΐναγα Τζορβατζιόγλου συμπέθερον 
τοϋ Μεχμέτ Άλή, ό'στις προ δύω χρόνων διευθυνθείς είς τήν Μέκκαν εύ- 
λαβείας ένεκα έπέστρεφεν είς τήν Καββάλαν τήν πατρίδα του. Ό Πασόμ
πεης μέ τοΰτον τον ντερέμπεη έτυχε νά είναι καλά γνωρισμένος καί φι
λιωμένος έν ταύτώ, όστις, άφοϋ ή'κουσε τά συμβάντα του καί είς τήν 
οποίαν εύρίσκεται κατάστασιν, τοΰ έδωσε τήν δεξιάν του, τοΰ έπρόσφερε 
τήν οικίαν του καί τήν προστασίαν του, ώστε, χρεία; τυχούσης, ■ εάν ζη~ 
τηθή είτε άπο τόν Άλή πασά εί'τε άπο τόν σουλτάνου, τοϋ ύπεσχέθη 
μεθ’όρκου ότι θέλει έξοδεύσει όλους τούς θησαυρούς του διά νά τόν ύπε- 
ρασπισθή. Είς τήν οποίαν εύρίσκετο κατάστασιν δ Πασόμπεης τήν τύ
χην ταύτην τήν ένόμισε τής θείας προνοίας αποτέλεσμα καί, μολονότι 
έγνώριζεν ότι δ ξενοδόχος του φιλοτιμούμενος ύπέσχετο ύπεράνω τής δυ- 
νάμεώς του καί ότι ή θέσις αυτή τής Καββάλας τοϋ ήτο διόλου άσύμφο- 
ρος, εδέχθη ευχαρίστως τήν πρόσκλησιν. Φθάσαντες δέ είς τόν λιμένα 
τής-Καββάλας εδρον τήν πόλιν μεμολυσμένην καί τήν νόσον πανώλη ένδον 
τής οικίας τοΰ γενναίου ξενοδόχου. Έκ τούτου άφήσαντες τήν Καββάλαν 
διέβησαν εις έν ύποστατικόν του παραθαλάσσιον Γυφτόκαστρον όνομαζό-

16 Φιργάτα μ,πιϊλίτικη, δι’ ήςκατέτρεχε τούς πειρατάς τής Άσπρης θαλάσσης.
17 θρόνος το3 σατράπου της κατά τήν Έλάσσονα ’Ασίαν τή; Φρνγίας. Τό πάλαι ώνο- 

μάζετο Κοτνάειον.



9G2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ 963

μενον ’? τρεΐ; ώρας άπέχον τής Καββάλας δύσιν,δπδυ διατρίψαντες
δλον τδν Σεπτέμβριόν ήσθενησαν άπαντε,ς. Έκεϊθεν 
ΙΙράβισταν, δπου ήγεμόνευεν δ υίδς τοΰ Χουτε'ί-.'ζγα δ 
Ουτοςό νέος ξενοδόχος τδν έδέχθη ωσαύτως μ.’όλην

' ρ · , ■ νοιεοησαν εις την 
Καπουτζήμπασης. 
τήν άπκιτουμένην

γενναιότητα καί φιλοφροσύνην. Ό Άλή πασα; όμως δέν έβράδυνε νά πλη-’
ροφορήθγ παρά τών κατασκόπων του τήν διατριβήν τοΰ Πασόμπεη'καί 
περιφέρειαν καί νά συνεργήσγ μέσον τοΰ Ίτούφμπεη Σερεσλη νά πέμψουν' 
είς τήν βασιλείαν συμφώνω; οι ύπδ τήν εξουσίαν του άγ’άνιδες τής Μα
κεδονίας άναφορας καί νά τδν - κατηγορήσουν ως διαταρζχοποίον. Έκτος 

■ τούτου διέσπειρε και διάφορα σώματα κατασκόπων νά κκιροφυλακτήσουν 
ί(σως καί τδν φονευτούν. Είς αύτήν τήν θέσιν, δπου εύρέθη δ ταλαίπωρος 
ίΐασόμπεης, ήνοίχθη έν μέγκ θέατρου τής καταδρομής του και θεωρων’ 
ότι ή δύναμις τοϋ ξενοδόχου του δέν αναλογεί μέ τήν φιλοτιμίαν του και' 
ότι δέν θέλει δυνηθή νά βασταχθή είς αύτδ τδ μεοος πέμπει τδν γραμ.- 
ματέα του εις τήν Κωνσταντινούπολιν μέ επιστολήν είς διάφορα σημαν- 
κά υποκείμενα και μινιστέρια καί κατ’ εξοχήν είς τδν καπετάν πασδί καί' 
σάράφην του Σζπτζήν διά νά δργανίσγ ίώως τοϋ έδίδετο κανέν άνάλογον' 
τοΰ ύποκειμένου του μανσούπι’9 επάνω είς τήν ’Ανατολήν διά νά άπο- 
μακρυνθή άπδ τήν επιβουλήν τοΰ Άλή πασά καί καθησυχάσγ μερικόν 
καιρόν. Ή άποστολή αυτή εύτύχησεν’ δ μέν καπετάν πασάς τοϋ έπρόσ- 
©ερε τήν Κύπρον, δ δέ σαράφης του (τραπεζίτης) τώ ύπεσχέθη όλην τήν 
άνήκουσαν χρηματικήν ποσότητα διά τδ βασιλικόν ταμείου, πλήν επειδή 
διά νά ύπάγη τινάς είς τήν Κύπρον ήγεμών πρέπει κατά νόμον νά ένδυθή 
τδ καφτάνι ένδον είς τδ παλάτιον τοϋ'πασα καπουσιοΰ, δέν έτόλμησε νά 
κινδυνεύσγ. “Οθεν άποποιηθείς τήν ηγεμονίαν τής Κύπρου καί στενοχω
ρηθείς καθ’ύπερβολήν άπδ τάς αλλεπαλλήλους σκευωρίας τοϋ Άλή πασά 
φεύγει διά νυκτδς είς τδ φροόριον τής Καββάλας μέ δυσαρέσκειαν πολιτι
κήν τοΰ Τζορβατζ’ο'γλου χωρίς νά είξεύργ ποΰ έ'χει νά άσφαλισθή καί 
λαβών τδν δρόμον τής Δράμας έφιλοξενήθη είς έν ύποστατικδν τοϋ Μαχ- 
μούτμπεη Δράμαλη, ο σούμπασης τοΰ οποίου εύρεθείς γνωστός ποΰ Πα
σόμπεη έ'δωσεν κρυφίως τήν εί’δησιν τοΰ αύθεντός του. Ό γενναίος Μκχ- 
μου.τμπεης λαβών τήν εί'δησιν πέμπει τους αύταδέλφους του καί κεχα
γιά του καί τδν προσκαλεϊ είς τήν αυλήν του, όπου εύρε τω ό'ντι μεγάλήν 
ύποδοχήν καί'ψυχήν γενναίαν διά νά άντιπαρατα/θή καί αμέσως καί 
εμμέσως μέ τδν Άλή πασά. 'Ο Δράμαλης ήταν εις άπδ τούς πλουσιώτέ* 
ρους άγίάνιδες τής Μακεδονίας καί μέ τδν Ίσούφμπεη Σερεσλη εχθρός 
άσπονδος, σταθερός είς τδν λόγον του και είς άκρον φιλόδοξος" σύν πάσι

18 Ό Μιλίτιος λίγιι οτι τδ Γνφτόν.αστρον ’ίσως είναι η ποτέ Αιχαία πόλις τής ©ρ$χης.
19 Επίσημον τής βασιλείας ύπούργημζ. 

τούτοις τδ,ν ύπερασπίζετο καί ή βαλιντέ τοΰ βασιλέως29. Ό Μαχμούτ- 
μπε.ης διά νά δώση ύπόληψιν είς τδν ξενοδοχουμενόν του, σιμά είς τάς 
οποίας εςουσίκζεν επαρχίας, τοΰ παραδίδει δλας τάς υποθέσεις τής οικίας, 
του καί τδν κατασταίνει πληρεξούσιον είς ολα τά εισερχόμενα.καί έξερ- 
χόμενα. Τοΰτο δέν τδ έχάρη όμως διά πολύν καιρόν, επειδή ό Άλή πα- 
σας, άφοΰ δέν ήδυνήθη νά επιτυχή τήν δολοφονίαν διά τών διαφόρων κα
τασκόπων του, έκ τών οποίων· συλληφθέντες καί τρεις έφουρκίσθησαν πα
ρά τοΰ Μαχμούτμπεη, διά τών αναφορών τών άγίάνιδων καί αρκετής 
προσφοράς πρδς τά μινιστέρια τής βασιλείας κατόρθωσε νά τδν κάμη 
εςόριστον διά τήν Μεγάλην Λίμ.νον. Τά μινιστέρια τής πόλεως διά νά άρ- 
πάσουν τά χρήματα τοΰ Άλή πασά καί είς τδν αύτδν καιρόν νά φυλά
ξουν και τήν ζωήν τοΰ Πασόμπεη πριν παρά νά έκδώσουν τδ φερμάνι τής 
εξορίας, πέμψαντα επίτηδες μυστικώς έδοσαν εί'δησιν τοΰ Δράμαλη διά νά 
τδν μακρύνη πρδς ώραν άπδ τήν αυλήν του νά μήν τόν εύρη ό βασιλικός 
μπουμπασίρης καί έπί ταύτοΰ έπεμψαν τδ φερμάνι τής έξορίας μέέν βόδι τής 
Πόλεως, τδ όποιον δέν εί'ξευρεν ετερόν τι είμή νά τρώγν) καί νά κοιμάται. 
'θ άνθρωπος οδτος δέν είχεν έςέλθει ούδέποτε έ'ξω τών πυλών τής Κων
σταντινουπόλεως. Ό Δράμαλης άστειότητος ένεκα άπέρχεται έ'ξω είς έν 
υποστατικόν του καί είς τδν τόπον του παραιτεΐ τόν Πασόμπεη ύπό τδ 
δνομα Μαχμούτμπεη περικυκλωμένον άφ’ όλους τούς αξιωματικούς του 
κ«ί σωματοφύλακας τής αύλής του. Έλθών δέ δ βασιλικός άνθρωπος πκρ- 
ρησιάζεται είς τδν πλαστόν Μκχμούτμπεην καί μετά τάς συνείθισμένας 
περιποιήσεις τοΰ εγχειρίζει τδ φερμάνι· δ δέ Πασόμπεης λαβών καί άνα- 
γνώσας ό'ρθιος μέ τό άπαιτούμενον σέβας κατά τήν οθωμανικήν συνή
θειαν το έ'θεσεν επάνω είς τήν κεφαλήν του. Μετά ταΰτα λέγει τδν μπουμ- 
πκσίρη ότι: ατώ ό'ντι ό διαλαμβανόμενος είς τδ ύψηλδν φερμάνι έλθων 
»πρδ ημερών είς τήν οικίαν μου ώς ξένος τόν έδέχθην καί έφιλοξένησα 
»ώς άπαιτεΐ ό χαρακτήρ ένδς πιστού Μουσουλμάνου καί έκεϊνος τής οίκο- 
»γενείας μου, άλλά πρό δέκα ημερών άνεχώρησεν έντεΰθεν διά τδν Παρα- 
φδούναβιν καί, επειδή κατατρέχεται ύπδ τοΰ Άλή πασά, ώς μοί έξη- 
»γεϊτο, είς ποιον μέρος κατέφυγε όριστικώς άγνοώο. Τέλος διά νά μή 
πολυλογώμεν, λαβών επτακόσια πεντήκοντα γρόσια καί μίαν πρδς τήν 
βασιλείαν άναφοράν έπέστρεψεν αυθις είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

Είς μίαν τοιαυτην περίστασιν ο άθλιος Πασόμπεης έ'πρεπε νά λάβγ τά- 
νήκοντα μέτρα νά φυλάξγ τήν ζωήν του, νά μήν άφήση καί αιτίαν τοΰ 
Άλή πασά διά νά ένοχλή τά βασίλεια μ,έ τάς καθημερινά; άναφοράς του. 
"Οθεν μερίζει τούς σωματοφυλακής του καί ύπηρέτας" καί τούς μέν έξα- 
•ποστέλλει είς Θεσσαλονίκην, τού; δέ είς Σμύρνην τής ’Ασίας καί μέρος είς 
Κωνσταντινούπολιν" αυτός δέ μέ μ.·όνον τέσσαοας πιστού; του καί ήγαπη-

20 ΤΙ μητέρα τοϋ σουλταν ώαχμούτη.
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μένους έκλείσθη είς έν οΰημχ άχυρων τοϋ παλατιού μεταξύ χαρεμιού,καί 
σελαμλιζΛρΰ (γυναικωνίτιδος καί άνδρωνίτιδος), οπού περιωρισμ,ένος είς μίαν 
επίτηδες κατεσκευασμένην κλίνην Ιίίγως. νά τον είξεύρη ούδε'ις τών έξω 
τής πόλεως έζησε δύο ήκισυ έτη συνανχστρεφόμενος. συχνά, μέ τον Μαχ- 
μούτμ.πεη καί περιδιαβάζων τά; ώρας του μέ την πασέντζαν καί μέλι ρούμ,, 
Ό Άλη πασάς άγνοών ποΰ εύρίσκεται διασκόρπισα; διάφορα σώματα 
κατασκόπων είς 'Ρούμελην, εϊ; ’Ανατολήν., είς Κωνσταντινούπολιν, είς 
Πελοπόννησον, είς τδ Αίγαϊον πέλαγος και είς διάφορα έτερα μέρη τον 
έζή.τει. 'Ο Πασόμπεης καί ένδον τής ρηθείσης φυλακής δέν έπαυε νά άντα- 
ποκρίνηται δια των κατασκόπων του μέ τούς έν Ίωαννίνοις φίλους του21 
καί μέ τούς έν Κωνσταντινουπόλει περιπλέον μέ τον Χαλέτ έφέντην μέ
σον τοΰ Σκπτζή σαράφη του καί τοΰ έκ Ααρίσσης Άπτήμ.π’εη έφέντη. Ό 
γραμμκτεύς τοΰ Άλη πασά τον έπληροφόρει κατά διαδοχήν όλα τά κινή- . 
ματα. τοΰ έχθροΰ του. Ό Χαλέτ έφέντης, ενώ τδν έπαρηγόρει μέ τάς έπι- 
στολάς του, τον «συμβούλευε νά ΐσταται καλά πεφυλαγμένος καί θέλει 
έλθει έντδς ολίγου μία εποχή, εις την οποίαν ό ί'διος σουλτάνος νά τον ζη- 
τήση καί άπαλλάξνι τής εξορίας δίχως τών πεντακοσίων χιλιάδων γοο- 
σίων, την ποσότητα, ήν έπρόσφερε πολλάκις νά ελευθερωθώ της εξορίας 
του. Είς τοιαύτην τεταλαιπωρημένην θέσιν ευρισκόμενος, στενοχωρηθείς 
καθ’ ύπερβολήν είς τδ τών άχυρων οί'κημα, άπεφάσισε νά έξέλθτι κρυφίως 
καί περιέλθει αγνώριστος μερικόν καιρόν. "Οθεν άνταποκριθείς μέ τούς 
παλαιούς του φίλους μπέηδες της Καρύστου τοΰ έπρόσφερον έκ δευτέρου 
τήν προστασίαν των. Τυχών ουν πλοΐόν τι έκ της νήσου Σπετζών είς τούς 
λιμένας τών επαρχιών τής έςουσίας τοΰ Μαχμούτμπεη Δράμαλη εμπο
ρίου ένεκα και υποχρεωθείς ό καπετάνιος καί έμπορος τοΰ πλοίου’2 μέ ναύ
λον αρεστόν τδν μετεκόμισαν είς τδ Καστρί, λιμένα περί τδν Κάοον Ντά
ραν είς τδ μεσημβρινόν μέρος τής νήσου Εύβοιας. Έδόθη ή εί'δησις τών 
Καρυστινών μπέηδων, οΐτινες τοΰ ύπεσχέθησαν μ.έν τήν προστασίαν των, 
ώς εΐρηται, έκ. δευτέρου πολιτικώς, μή έλπίζοντες δέ οτι τω δντι θέλει 
■έπιστρέψει έδυσαρεστήθησαν είς όίκρον, καί έκ τούτου έπροξενήθη κάποια 
■ψυχρότης μεταξύ των μη δυνάμενοι δ? νά τον άποπέμψουν φιλοτιμηθέν- 
τες, μολονότι, έφοβοΰντο τήν όργήν τοΰ Άλή πασά καί εκείνην τής βα
σιλείας, τδν έδέχθησαν καί διά νυκτδς τδν έ'μβασαν είς τήν άκρό.πολιν τής 
Καρύστου, οπού τδν έδέχθη φιλοφρόνως ό ντηζστάρης (φρούραρχος) γυνα.ι- 
κάδελφος τοΰ Όμέρμπεη· Πλήν δέν έδυνήθη νά μ.είνγ μυστήριον ή είς 
Κάρυστον επιστροφή του, διότι, όπου άν. ύπήγαινε, δέν έδύνατο νά.πεοιο- 
ρισθή μ.’ δλην τήν καταδρομήν τοϋ Άλή πκσά διά νά μην χνταποκρίνηται 
μέ διάφορα ύποκείμενα φίλων του καί σχετικών.

21 Μέ τον πρώτον γραμματίχ τοϋ ’·\λη πασ.α Μάνθον Ο’ζονο’μοο Ικ Ζαγιίρι,

22^Εμπορος ό Παναγιωτάζης Πκπΐχριστόπουλος Πελοποννήσως Ιχ χωρίο» της ΕπαρχίαςΑχχιδαίμονο; Αογκχνίχο» δνομαζομένα». "

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ

Οί καττάσκοποι7 ειδοποίησαν τδν Άλή πασά τήν εις Κάρυστον έλέυσίν 
του καί, μολονότι τήν έδοσαν ώ, αμφίβολον, δέν ήμελητε να διατάςη 
Νταλίπζγά τινα Πρεν.ετινδν βο'ίβό^δα τοΰ Ξεροχωρίου*··^ διά νά έξετάσνι 
τήν αλήθειαν καί νά τδν έπιβουλευθ^· οστις περιερχόμενος μέ μίαν τρά
ταν ώπλισμένην είς τά τής Καρύστου παράλια άδιακόπως έπληροφορήθη 
οτι ό Πασόμπεης τω όντι είναι είς τήν Κάρυστον καί, επειδή εΐ’ςευρεν 
οτι τήν πρώτην φοράν κατφκει είς τήν εξοχήν είς ένα πύργον τοΰ Όμέρ- 
μ.πεη, διά νυκτδς ’κατόρθωσε νά θέσή είς τά κάτωθεν τοΰ πύργου έν βαρέλι 
μέ πυρίτιδα κόνινκαί προσαρμόσας τδ φυτήλιον έφυγε ν αύθι; είς τήν τράταν 
του περιμένων τά αποτελέσματα της’ πλήν κατά καλήν τύχην τής εις 
τδν πύργον κατοικούση; φαμελλίκς δέν εύτύχησε τδ φυτήλιον.

Θεωρών λοιπόν ό Πασόμπεης ότι έ'γεινε γνωστή ή είς Κάρυστον άφιξίς 
του πέμψας διά τοΰ Όμέρμπεη είς τήν νήσον Ψαρών έναύλωσε τδ πλοϊον 
τοΰ κ. Δημήτρη Παπά χωρίς νά γνωστοποιήσω) τοΰ πλοιάρχου τδ όποιον 
ήθελεν έμβάσει είς τδ πλοϊόν του φορτίον. Ό διαληφθεις Νταλίπαγας 
πληροφορηθεις τδ ναύλωμα τοΰ πλοίου καί τήν έλευσίν του επομένως είς 
τδν λιμένα τοΰ Καστοίου προκαταλαμβάνει διά νυκτδς καί έξελθών έκ τής 
τράτας μέ μέρος στρατιωτών συλλαμβάνει τδν κ. Δημήτριον Παπά καθ’ 
δδδν διίυθ υνόμενον είς τήν χώραν καί έλκύσας κατά μέρος τδν έρωτ^ 
ποιος είναι ; ποΰ πηγαίνει ; >*αι διά τί ; οστις τδν είπε τδ όΟομά του, τήν 
πατρίδα σου καί τήν είς τήν Κάρυστον διεύθυνσίν του διά ναύλον: «Τί 
«δμως είναι τδ φορτίον μου αγνοώ», είπεν, ώς καί τω ό'ντι. Ό Ντζλίπα- 
»γας τοΰ έξηγήθη σαφέστατα ότι τδ φορτίον του είναι δ Πασόμπεης" «καί 
«χαίρομαι», τδν είπεν, «οτι έλαβες τοιαύτην καλήν τύχην διακόσιαις 
«πεντήκοντα χγλιάδες γρόσια σοΰ μετρώ ένταΰθα άμα τδν ίμβαρκάρεις 
«καί, δταν φθάσωμεν εις τδν Άλή πασά, σοΰ ύπόσχομαι οτι έχεις νά λά- 
«βγς άλλην μίαν τοιαύτην ποσότητα και έκτδς τούτων, δταν άποκτήσρς 
«τήν εύ'νοιάν του ποιων ταύτην τήν σημαντικήν δούλευσιν τής έπιθυμίας 
«του, έ'χεις νά γείνγς ύπέρπλουτος». Ό κ. Δημήτριος θεωρών αύτδν άσκαρ- 
δαμυκτί καί συλλογιζόμενος έμεινε διά πολύ άφωνος καί αμφιρρεπής" τέ
λος έλθών είς εαυτόν άπεκρίθη: «Όμνύομαι είς ό πιστεύω, οτι δέν έχω 
«εί'δησιν διά τδν Πασόμπεη" δμως, άν καί μοί έπρόσφερον δλα τά πλούτη 
«τοΰ Κροίσου, δέν ήθελε μέ καταπείσουν νά πράξω μίαν τοιαύτην ώνο- 
«σιουργίαν καί νάτιμάσω τδν χαρακτήρα τοϋ έμπορίου καί τής πατρίδας 
«μου». ’Επειδή δμως καί ήν μόνος του καί τής πόλεως μακράν τρεις ώρας 
σχεδόν έφοβήθη άναμφιβόλως. "Οθεν διά νά τδν άναπαύση όπωσοϋν τοΰ 
ώρκίσθη οτι «άν ήθελε μοί προβάλουν νά ίμβαρκάρω τδν Πασόμπεη, σάς 
«κάμω τήν χάριν νά μή τδν δεχθώ». Καί τω δντι έκαμε τοιαύτην ένορ- 

; .23 Κωμόπαλις ε’ς τδ δντιχοαρζτικδν ρ,ίρος της νήσο» Εδδοίας άπίναντι της δπαρχίας

Ζητουνίου.
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κον. απόφασιν’ δμως, άφοΰ έ.παρρησιάσθη είς τδν Πασόμπεη, ίδστις : τδ*".- 
ενηγκαλίσθη κχΐ τδν εδέχθη μέ μεγάλην εύμένειαν,έλησμόνησε τήν οποίαν-.- 
υπεσχεθη ένορκον χάριν τοΰ Νταλίπαγα καί χωρίς νά φανερώσ^ κοΛ οσχ- 
τοΰ συνεβησαν καθ’ δδόν διά νά μη δώσγ υποψίαν έπρό,σφερεν είς τήν- 
εξουσίαν του καί τδ πλοΐόν του καί τδν εαυτόν του καί πάν ό,τι δύνκται 
να τόϋ χρησιμεύση διά την ασφάλειαν της ζωής του. ,

Ό Πασόμπεης ώς πρδς τούς ’Οθωμανούς ήτον άνθρωπος μέ μεγάλην 
πολιτικήν’ είχεν έκ φύσεως πολλά προτερήματα’ ήτον εύπροσήγορος, έτοι- ' 
μολογος καί γλυκυλογος’ παραστατικός είς τδ λέγειν, ελεύθερο; κατά τήν. 
χεϊρκ, γενναίος κκτά τήν ψυχήν και κζρδίκν’ εί'ςενρεν έπίτηδειότα-τα νά 
προσαρμόζγ τάς περιστάσεις εί; τά συμφέροντα του' μνήυιων είς άκρον καί 
ιστορικό; εκ τοϋ προχείρου αξιόλογος’ ποτέ δέν έσυλλογίζετο άν είναι 
πλούσιος ή πενη;’ είχε τοιοΰτον ελκυστικόν, ώστε άδύνατον δστις τδν 
συνανεστρέφετο νά μήν τδν άγκπήσγ’ άνθρωπος δίχως νά· τδν γνωρίζγι 
πώποτε, άν τδν έζήτει πεντήκοντα χιλιάδες γρόσια, καί, αν δέν τά ει- 
χε.ν, έπρεπε νά τά δανεισθή να τοΰ τα προσφέρν). Συν πζσι τούτοις, ΐ'σως 
διά κενοδοξίαν μάλλον ή εύσπλζγχνίαν, είχε τοιοΰτον ιδίωμα ώστε νά 
π.αραβλέπ’ρ τάς πλέον αναγκαίο τέρα; του ύποθέσει; διά νά δίδη βοήθειαν- 
δποιουδήποτε ήθελε τοΰ ζητήσει συνδρομήν, και πολλάκι; ένασχολοόμε- 
νο; μέ ζήλον διά-τοιαΰτα αντικείμενα έμενε νήττι; δι’όλης τής ημέρας. 
’Όντας είς τήν βασιλεύουσαν είς τάς δύο τή; νυκτός ποτέ παρρησιασθεϊς 
Γεώργιός τις Ξανθόπουλο; ονομαζόμενος γραμματεύς τοΰ μπαγκέρη Γεωργίου 
Καρακώστογλου^ τοΰ λέγει : «Έφένδη μ.ου, δι’άναφορΧς τοΰ πκτριάρχου 
ϊέςεδόθη φερμάνι καί περί τάς. δώδεκα τδ εσπέρας βασιλικοί τζαουσϊάδες 
ρσυλλαβόντες τδν αρχιμανδρίτην τής ενορίας μου διεύθυνον σιδηροδέσμιου 
> εί; τδ πατριαρχείου διά νά τδν πέμψγ έξόριστον είς τδ "Αγιον όρος. ’Έ- 
»λεος, τοϋ λέγει έφένδη μου, δι’αύτδν τδν δυστυχή!» Ό Πασόμπεης χω
ρίς νά στοχασθή τδ παράωρον πέμψας άμέσως ρζβάσιόν του τινα τουρκιστί 
πρδς τδν βεζόρην τής βουλλας μέ δύω τζοχανταρέους του παρήγγειλε νά 
τοΰ τδ εγχειρίσουν ίδίαι; χερσί. Ό βεζόρη; άμα ίδών τδ ραβασάκιον εύθύς 
εκδίδει προσταγήν έγγραφον, τδ λεγόμενον ίλιάκ φερμάνι, καί τήν διευ
θύνει μέ τζαούσην δμοΰ καί μέ τούς τζοχαντζαρέους τοϋ Πασόμπεη πρδς 
τδν πατριάρχην διά νά άφησφ ελεύθερον τδν αρχιμανδρίτην καί έν ταύτίμ 
παραδ.ώστ) είς χεϊοας των άνθοώπων τοΰ Πασόμπεη. 'Ο μακαρίτη; Γρηγό- 
ριο; πατριάρχης θεωρών τοιοΰτον άσυνήθιστον οτι μετά δύο ωρών τής 
εξορίας νά έκδοθή ίλ’άκ φερμάνι είς τδν αύτδν καιρόν καί είς τάς πέντε 
ώρας τής νυκτδς καί ήπόρησε καί έφοβήθη τήν βαρβαρότητα’ δθεν λα-

24 Έξ’Ιωαννίνων, όστις προ χρόνων μετοικήσει ε’ς τήν Κωνσταντινούπολή ποιων το 

Ιμπόριον τών σαμουρίων τής Τωσσίας έ'γεινεν ό πλουσιότερος των εν Κωνσταντινονπολει 

Χριστιανών ίμπόρων. 

βόντε; τδν καλόγηρον οι άνθρωποι έπαροησίασαν ταύτην τήν νύκτα τοΰ ' 
Πασόμπεη, δστις περιμένων τδ άποβησόμενον δέν έδείπνησε σχεδόν έώ-ς; 
τών επτά τής νυκτδς ωρών. "Οσοι γνωρίζουσι τδ βάρος τοΰ κισισχανέ 
(τάγμα τών κζλογήρων) κοντά είς' τδ οθωμανικόν κράτος διά διαφόρων 
επικυρωμένων άκτεναμέδων (συνθηκών) άφ’ δλην σχεδόν τήν σειράν τών 
’Οθωμανών αύτοκρατόρων δόνανται ευκόλως νά συμπεράνωσιν δπόση περι- 
φρόνησι; έγεινεν έκ τούτου είς τδ πατριαρχείου. Μ’όλον τοΰτο αΐ περι
στάσεις ώδήγησκν τδν νουνεχή μακαρίτην Γρηγόριον νά πέμψγ τήν επιού
σαν τδν πρωτοσύγγελλόν του καί ζητήστ] συμπάθειαν του Πασόμπεη λέ- 
γων, έπειδή ήγνόει ότι δ καλόγηρος ούτος ήτον ύπό τήν εύνοιάν του, έκα- 
μεν -έξόριστον·0.

"Οσοι περιηγηταί εί'τε πρέσβεις τής πόλεως "'Αγγλοι, Γάλλοι, 'Ρώσσοι, 
Γερμανοί καί έτερα μεγάλα τής Εύρώπης ύποκείμενα έγνώρισαν προσωπι
κούς τδν Πασόμπεη τδν ώμολόγησα'ν διά μεγάλον ’Οθωμανόν. Μολονότι 
έκολάκευε τούς'Ρώσσους, ήτον εχθρός των άσπονδος καί διά τό μίσος 
τοΰτο έπήνει τόν Ναπολέοντα τόσον, ώστε είς πάσαν συνομιλίαν καί 
συναναστροφήν έδιηγεΐτο τάς άνδραγκθία; του μέ μεγάλον ένθουσιασμόν.

"Όντος είς Κάρυστον, είς μίαν καί τήν αύτήν στιγμήν τοΰ ήλθον αί 
ειδήσεις ότι δ ’Αλή πασάς μέρος τών τζιφλικίων του πυρπόλησα; κατη- 
δάφισε καί μέρος έξουσίασεν’ ότι είσελθών είς τό παλάτιόν του έως έπί 
τά ένδότερα τής γυναικωνίτιδος, άφοΰ ήρπασεν άπασαν τήν πολύτιμον 
περιουσίαν. του έως τδ παραμικρόν, διέταξε τούς σωματοφύλακας του 
καί έ'συρον έκ τής κόμης τήν πρεσβύτιδα μητέρα του, τήν τριακονταετή 
γυναϊκά του, τήν δωδεκαετή κόρην του, άρραβωνιασμένην ούσαν μέ τδν 
Μεχμέτ πασάν υιόν τοΰ Βελή πασά, καί τδν οκταετή υιόν του Άχμέτ- 
μπεην εί; τάς ρύμας τής πόλεως Ίωαννίνων καί έφυλάκωσεν είς μίαν 
παλαιάν οικίαν, οπού έκ τή; λύπης έπλήρωσε τδ κοινόν χρέος ή μητέρα 
του’ τούς δέ έναπολειφθέντας μετά ταϋτα πέμψας είς Τεπελένι ησφάλι- 
σεν είς έ'ν σκοτεινότατου υπόγειον (μπουντροΰμι), οπού άπέθανε καί ή κό
ρη του. Άφου, λέγω, ταύτοχρόνως τοΰ ήλθον τοιαΰται πικραί ειδήσεις 
έδειξε τόσην γενναιότητα, ώστε δέν κατεδέχθη νά δείζν; παραμικρόν ση- 
μ,εΐον λύπης. Οί δέ περί αύτδν θέλοντες κατά τήν συνήθειαν νά τδν πα
ρηγορήσουν έ'λαβον άπόκρισιν τοιαύτην: «Φίλοι μου, σάς παρακαλώ νά μή 
ταράττησθε’ έγώ τά τοιαΰτα έθετα πρδ οφθαλμού, άφ’ ής έσυγχύσθην μέ 
τδν Άλή πασά- πλήν μή φοβείσθε, διότι δ θεός προόρισε νά ζήσο>, ώστε

25 'Ο αρχιμανδρίτης ούτος ώνομάζετο Σαμουήλ, ίφημε’ριος της ίζκλησίας τοΟ Χριστοδ 

ε’ς Γαλατ&ν χαί πνευματικός, δστις φοβούμενος πλίον νά ίπιμείνη ε’ς την βασιλεύουσάν 

ήχολούθησε τόν Πασόμπεη εως ε’ς Λάρισσαν, όπου μεσιτεύσας πρός τύν Λαρίσσης Πολύ
καρπον εχειροτόνησεν επίσκοπον Σταγών. 'Ο Σαμουήλ χατηγορήΟη ότι ίβάπτισεν όΟωμανιίν 

τινα- e πατριάρχης διά νά άποφύγη τόν ?νδϊχόμενον κίνδυνον τοιαύτην κινδυνώδη κατη

γορίαν πολιτικώς εκαμεν έξόριστον. Ί1 κατηγορία δέ ήτον ψευδής. - 
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νά αφανίσω έκ θεμελίων 
αύτην την μακαρίαν έπι 
Άλή πασά καί διά τον υιόν μου καί κόρην μου όλα τά παιδιά τοϋ έγ- 
γόνιά του καί έγγόναις του.

Ό Πασόμπεη; ήτον ασελγέστατο; υπέρ φυσιν καί ώς έπί τδ πλεΐστον 
άρρενομανής. Τδ δποϊο.ν έδείκνυε σέβας είς την Θρησκείαν ,του ητον κατ’ 
επιφάνειαν' μολονότι δέν έπίστευε τίποτε, έδιηγεΐτο διάφορα θαύματα 
καί ανδραγαθήματα τοΰ Μωάμεθ. ’Αστείος θαυμάσιος' χριστιανομάχος 
κατά τδ ενδότερον τής ψυχης του τέλειος" την οποίαν έδειχνε φιλίαν είς 
τούς χριστιανούς την υπαγόρευαν τά τέλη του. Φίλος καλός είς όσους είχε 
τι νά έλπίσν) καί έχθρδς"πολιτικδς είς τούς εχθρούς του φοβερός. Μολονότι 
έκκυχάτο ώς φυλαξ τών υποσχέσεων του, δέν είχε τόσην σταθερότητά 
είς τούς λόγους του είμή όσον νά έκτελέστ) τδν σκοπόν του. Τούς περί 
αυτόν δέν ήθελε μήτε πλουσίους μήτε τόσον πτωχούς διά νά είναι πάντοτε 
ύποζείμενοι εις την δούλευσίν του. Πλην S; έπανέλθωμεν είς τδ. προ-- 
κείμενον ·

Άφοΰ έφιλοξενήθησαν είς τδ προάστειον της Καρύστου μέ τδν κ. Δ. 
Παπά δύο ημέρας ίμβαρκκρίσθη διά νυκτδς δια μικρού πλοιαρίου είς έν 
παράσκαλον καί είσελθών είς τδ πλοΐον είσέπλευσεν αγνώριστος διά τοϋ 
Ελλησπόντου έ'ξω τής Κωνσταντινουπόλεως δίχως νά προσορμισθή είς λι
μένα καί, άφοΰ άνταπεκρίθη μυστικώς μέ τούς έν βασιλευούση φίλους 
του έπιστρέψαςδιευθύνθη είς Δοάμαν αύθις έ'νδον τής παλαιάς φυλακής του.

Ό Άλή πασάς, ενώ κκτέτρεχε καθ’ όλους τούς τρόπους τδν Πασόμπεη, 
δέν έ'λειπεν άπδ του νά κατατρέχη πολιτικώς καί τδν Δράμαλην, ώστε 
δωροκησας διάφορα μινιστέρια τοϋ σουλτάνου κατόρθωσε νά τδν μετακα- 
λέσουν είς τά βασίλεια και νά τόν διορίσουν άρπά έμινή (υπούργημα 
παρά τώ οθωμανικφ κρατεί βαρύτατου, επειδή δ υπουργός, ούτος είναι 
πάντοτε αναγκασμένος νά έξοδεύγ χιλιάδας πουγγεΐα έξ ιδίων του, διά 
νά δίδη εγκαίρως όλα τά βασιλικά σιτηρέσια καί νά τά λαμβζνγ έ'πειτα 
είς, ρετζεβούτας'βασιλικά;, είς είδος συναλλαγματικών, άπδ την Αίγυπτον, 
άπδ την Συρίαν, άπδ την ’Αρμενίαν και άπδ μέρη, τά όποια δέν έδύνατο 
μήτε τδ δεβλέτι νά συνάξγ). Ό δυστυχής Πασόμπεης, μολονότι ό Δρά· 
μαλης τδν εμψύχωνε λέγων ότι η είς τά βασίλεια άφίξίς του θέλει είναι 
διά συμφέρον του, στενοχωρηθείς μόνος του δίχως συναναστροφής έξελθών 
εΐ'ς τινας ορεινά; έξοχάς άγνώοιστος μέ επείσακτα ίμάτια καί μέ ολίγους 
σωματοφύλακας διέτριβε μεταξύ ποιμένων καί μερικών χωρικών σχετικών 
τοϋ Δράμαλη αρκετούς μήνας. Οί κατάσκοποι τοΰ Άλή πασή περιερχό- 
μενοι πανταχόθεν ακούραστοι έπληροφορηθησαν την δευτέραν επιστροφήν 
του είς Δράμαν καί τδν ειδοποίησαν. Νομίζων δέ ότι κατοικεί αύθις είς 
την πρώτην εκείνην θέσιν τών άχυρων κατόρθωσε διά πέντε ’Αλβανών 

την οικογένειαν τών Μουτζοχούσιδων καί εις' 
■οχήν έ'χω νά λάβω διά μίαν εκατόν γυναίκας τοΰ 
.· -.ιόν μου καί κόρην μου δλα τά παιδιά τού έγ-
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ΣιπΙΧρνωτών Χριστιανών νά πυρπόληση τδ περίφημου παλάτιον του Δρά
μαλη,. παλάτιον, ένδον τοΰ οποίου έκτος τών πολυτίμων λίθων καί μαρ
γαριτών σημαντικής ποσότητας’ άνελύθη καί μέγα μέρος τών έξ αργύρου 
καί χρυσίου θησαυρών. Έν ένί λόγω η ζημία τοΰ τε παλατιού μέ τά 
έν αύτώ έξετιμήθη υπέρ τών δέκα μιλιονίων γροσίων τουοκικών.

Ό Μαχμούτμπεης την εί'δησιν ταύτην ύποφέρων μέ γενναιότητα είπεν 
ότι «αύτη ή ζημία άιτκθανατίζει τδ όνομά μου" διά νά σώσω τδν φίλον 
μου, ευχαριστούμαι νά χάσω καί την ιδίαν μου ζωήν.»

Ό Μαχμούτμπεης ητον άνθρωπος φιλότιμος καί φιλόδοξος,. έπίμων 
καθ’ υπερβολήν καί δραστήριος. Μολονότι δέν είχε καμμίαν τακτικήν 
οικονομίαν τών εσόδων καί εξόδων, ήτον πλουσιώτατος. ’Ελευθέριος, 
αδιάκριτος, οργίλος είς άκρον καί σκληρός, άνδρεΐος κατά τήν καρδίαν 
καί μεγαλοπρεπής κατά τήν φαντασίαν' εχθρός άσπονδος τών άρρενομα- 
νών, όμως έξω τη; φύσεως θηλυμανής, Έκ τούτου είχε καί τεσσαρά
κοντα παλλακίδας εκτός της γνήσιας του συζύγου* ούδέποτε όμως έδέ~ 
χετο τδ γυναικολαθρεμπόριον. Γίοιήσας αγωγήν όμως είς τήν βασιλείαν 
ούχί δι’ άλλο είμή διά νά έρεθίση τήν όργήν της βασιλείας εναντίον τοΰ 
•Άλή πασα έλαβε τήν άπάντησιν της υπομονής.

Μ’ όλην τήν γενναιότητα τοΰ Μαχμούτμπεη ο ταλαίπωρος Πασόμ
πεης τυπτόμενος ύπδ τοΰ συνειδότος ήσθάνθη καιοίως τήν πυρπόλησιν 
τοΰ παλατιού καί πλησίασα; είς άπόγνωσιν έστοχάσθη τελευταίου νά 

■ βχ'λγ εις πραζιν τήν εξής απόπειραν:
Διά νά όργανίζη όσον δυνατόν εί; τδ νά έρεθίζη τήν βασιλικήν οογήν 

κατά τοΰ τυράννου καί διά νά πληροφορήται τί έγίνοντο εί; τά βασίλεια 
τής- Ευρώπης είς τήν περίοδον τής καταδρομής, δύο σωματοφυλακές του 
πιστοί διευθύνοντο ώ; κατάσκοποι είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί δύο 
έπέστρεφον πρδς αύτδν άλληλοδικδόχως μέ τάς οποίας ήρανίζοντο ειδή
σεις. Είχε πληροφορηθή ότι ό Άλή πασάς έπολιόρκει τήν Λίμπραν κωμό- 
πολίν τινα έκ τής σατραπείας τής Σκόνδρκς, τήν οποίαν καί έκατήντη- 
σεν είς τα έσχατα ν’ άνδραποδίσγ. Συνθέτει δύο αναφοράς κατά τοΰ Άλή 
πασά, μ,ίαν παρά τών κατοίκων τής κωμοπόλεως Δίμ,πρας και μίαν παρά 
τής έν ύπογείω φυλακωμένης γυναικός του. Μέ τήν πρώτην έγνωστοποιει 
τδν κίνδυνον, είς τδν όποιον εύρίσκεται ή πατρίς των παρά τοΰ Γιαζή 
Άλή, πασά, τοΰ όποιου ό σκοπός αποβλέπει, έλεγε, νά εξόντωση τδ όθω- 
μκνικδν κράτος^καί νά κατασταθή αυθαίρετος τύραννος' καί μέ τήν δευ
τέραν παρασταίνων τήν κκτάστκσιν, είς τήν οποίαν εύρίσκεται, δηλαδή 
ή. γυνή του, καί ότι δέν ήκηυσδη ούδεποτε τοιοΰτος τύραννος Μουσουλ 
μ.άνος, ώς ή'δη ό διαβόητος εκείνος Ταμερλάνος, ώστε νά φυλάτση χρόνους 
είς σκοτεινήν φυλακήν γυναίκας σημαντικά; Ίσμανίτιδας, πιστά; τοΰ
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προφήτου Μωάμεθ, αΐτινες προσκυνοϋσιν επτάκις τήν ημέραν, έζήτει μέ 
δάκρυα τδ έ'λεος τής βασιλείας.

Τάς δύο αναφοράς ταύτας διεύθυνε μέ τούς ρηθέντας τακτικούς δυο 
σωματοφύλακας του είς βασιλεύουσαν. Ούτοι συνεννοηθέν'τες. μέ τούς μυ
στικούς φίλους έ'λαβον σχέδιον νά τάς παρουσιάσουν είς ένα καί τδν αυ
τόν καιρόν. Πεντήκοντα πληρωμένοι γκέκιδες έκ τών . κκσάπιδων καί 
σαλεπτσίδων τής πόλεως έ'δοσαν την πρώτην εύγαίνων δ σουλτάνος την 
Παρασκευήν άπδ τδ τζαμί ώς άπδ μέρος τών Διμπρκνλίδων φωνάζοντεςί 
«Άλαχιτζάν! Μπιλιαχιτζάν!» Ταυτοχρόνως δ Βεκίλ χάρτζης τοΰ Πα
σόμπεη, Ίσλιάμ τζάμης, ένεχείρισε καί την δευτέραν μέ μεγάλας κλαυθ- 
μηράς φωνάς. Οί τοΰ Άλη πασά περί τδν βασιλέα δωροφάροι φύλακες 
δέν έπρόφθασαν νά τάς άρπάσουν κατά την συνήθειάν των καί κρύψουν. 
Ό σουλτάνος τάς έ'θεσεν είς ασφάλειαν. Φθάσας δέ είς τδ βασιλικόν πα- 
λάτιον καί άναγνώσας τάς άναφοράς έπληγη τήν καρδίκν συλλογιζό- 
μενος τίνι τροπω νά καταστρέψ-ρ τήν δφρύν τοϋ τυράννου. "Οθεν τήν 
έπιοΰσαν προσκαλεσας μυστικώς τδν Χαλετην καί συνομιλήσας μετ’ αύ- 
τοϋ περί τούτων είπε : >· Βασιλεύς είμί εγώ, όταν δέν δύναμαι νά δια- 
φθε'ντεύσω τούς υπηκόους μου άφ’ένα ζαλούμην (δηλαδή άρπαγον ; θεω- 
ροΰντες· ταΰτα οί άκράνιδές μου βασιλείς τής Ευρώπης πόίαν ύπόληψιν 
θέλει προσφέρουν πλέον είς τδ ποτέ φοβερόν βασίλειον τοϋ Όσμανλιαγηγέ! 
ΎΑρα δέν θέλουν μέ νομίσουν άνάξιον των προπατόρων μου άπόγονον, 
δταν δέν είμαι ικανός νά τιμωρήσω ένα ύποτελή μου αποστάτην καί νά 
κινήσουν πάντα λίθον οί γκίαούριδες νά εξουσιάσουν τδ κράτος μ.ου;

Πολλάκις ήνοχλήθη τδ χουζούρι μου (ή ησυχία μου) άπδ άναφοράς Πα
σόμπεη τίνος Γίάνγιαλη! Διά ποιαν άρά γε αιτίαν τον κατατρέχει τόσον 
δ Άλή, πασάς, ώστε νά σύρη τάς γυναίκας του έκ τής κόμης έ'ςω τής γυ- 
ναικωνίτιδος καί νά τάς κατακρατή είς σκοτεινήν φυλακήν τόσους χρό
νους; Καί ποΰ ή'δη άρα εύρίσκεται δ. άνθρωπος;» Ό Χαλέτης, οστις διά 
πολύν καιρόν ώργάνιζε νά έπιτύχγ τοιαύτην ευκαιρίαν, εχθρός ών πολι
τικός θανάσιμος τοϋ Άλή πασα, τοΰ έξηγήθη ολην τήν ύπό,θεσιν τής κα
ταδρομής του" τάς όσας έπιβουλάς έδοκίμασε, τάς ζημίας, άς έ'λαβεν’ ότι, 
άφοϋ δέν ήδυνήθη νά τελείωσή τδν σκοπόν του, ένεργήσας διά τοϋ διβα
νίου τδν καθυπέβκλεν είς εξορίαν’ ότι δέν έσυλλήφθη παρά τοΰ μπουμπά- 
σίρη’ ότι είναι καί καπουτζήμπασης τής βασιλείας’ οτι ταΰτα πάντα 
πάσχει διά τήν άξιότητά του παρά τοΰ Άλή πασα, διότι, γνωοίζων ότι 
έκ τής σημαντικής οίκογενείας τοϋ Παπακαλοΰ τών Ίωαννίνων είναι δ 
μόνος κλάδος οστις δύναται νά άντιπαραταχθή είς τά τυραννικά αύτοΰ 
φρονήματα, υποπτεύεται καί ότι άγνοεΐ άν ζή καί ποΰ εύρίσκεται. Πάν
τα ταΰτα δ σουλτάνος άκούσας μέ περίεργον προσοχήν καί άνεγερθείς λέ
γει: «Ή βασιλεία μου πρδ χρόνων ζητεί τοιοΰτον ύποκείμενον διά νά τδ
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μ^ταχειρισθη είς 'έξολόθρευσιν τής κατηραμενης γενεάς. τοΰ Άλή πασά 
καί νά μή τδ είξεύρη;» Σάς άφίνω -νά στοχασθήτε μέ ποιον τρόπον, τότε 
παρέστησε τήν άξιότητά τοΰ Πασόμπεη δ Χαλέτης πρδς τδν σουλτάναν 
καί πόσον μ’ έκείνην τήν ύπουλοπολιτικήν τών ρετζαλίων τής Κωνσταν
τινουπόλεως ήρέθισε τήν οργήν του πρδς έξολόθρευσιν τής γενεάς τοϋ Άλή 

■ πασά. Ό σουλτάνος αμέσως εκδίδει είς τδ διβάνι χάτι χουμαγίοΰν (άμε
σος βασιλική ίερά προσταγή), δι’ ού διακηρύττει ελεύθερον τδν Πα- 
σόμπεην έκτης εξορίας καί είς τδν αύτδν'καιοδν διατάττει νά προσκληθή 
εις τά βασίλεια. Παρρησιασθέν τδ χάτι είς τδ διβάνι καί διαδοθεϊσα ή 
εί'δησις είς τά μινιστέρια καί είς δλην τήν Κωνσταντινούπολην έταράχθη- 
σαν πάντες μέ τδ αίφνίδιον καί απροσδόκητο'/. 'Ο μέν βεζύρης τής βούλ- 
λας, διότι μή γινομένου δι’άναφοράς του’θ...................... .
. . . . ............... .. ’ ■ · ° · >’· · · ·

'Ο Πάσο ’Ισμαήλ πασάς δέν έ'λειψε νά τούς συντροφεόσγ μέ άοκετά δά
κρυα συλλογιζόμενος οτι ή έ'λευσίς του αντί νά έλευθερώση τήν πατρί
δα τους τής τυραννίας τοΰ Άλή πασά, ■ τήν πυρπολεί καί καταδα- 
φίζει. Είς τδν αυτόν καιρόν γυμνώνει καί τούς πολίτας συμπατριώτας 
του. Οί προειρημένοι Δ. Τζολάκογλους καί Μάνθος μή δυνηθέντες νά πλή- 
ροφορηθοΰν τήν άλήθειαν διά ποιον μέρος κινείται ό Ισμαήλ πασάς δι- 
χογνωμήσαντες, δ μέν Τζολάκογλους μέ διαφόρους άρχοντας Ζαγορίτας 
έλαβε τδν δρόμον τών Γρεβενών, δ δε Μάνθος εκείνον τών Τρικκάλων, 
οστις φθάσας είς τήν ζωμόπολιν Μετζόβων, λεγομένην Άνήλι-ζ (αντίκρυ 
κεϊται καί έτέρα κωμόπολις ονομαζόμενη Προσήλια) έφιλοξενήθη είς τήν 
οικίαν φίλου τού τίνος Τεγου όνομαζομενου. ΤΙ κωμόπολις αυτή έν τώ 
μέσω τοΰ Πίνδου όρους εύρισκομένη συνίστζται υπέρ τών χιλίων πεντα
κοσίων οικογενειών. Έν αυτή, ώς εί'πομεν ανωτέρω, είσήλθε θριαμβευτής 
δ χασνατάρης τοΰ Μαχμούτ πασά Όσμάν αγάς, οστις πληροφορηθεις τήν 
έλευσιν τοΰ Μάνθου πέμψας τδν έπροσεκάλεσεν· δ δυστυχής Μάνθος 
άγνοών τί τρέχει μεταξύ Μαχμούτ πασά καί ’Ισμαήλ πασά, έξ αιτίας 
τής οποίας άναφέραμεν διαβολής, μ’ όλην τήν πολυπειρίαν του έλανθάσθη 
ταύτην τήν φοράν' εξιστορεί πασίχαρος άπαντα δσα ήκολούθησαν τε- 
λευταΐον ότι ηύτομόλησαν οί σημαντικωτεροι άξιωματικο! τοϋ Άλή 
πασά, και ότι τδν έ'πεμψαν με αναφοράν των νά προϋπζντήση τδν Πά
σο ’Ισμαήλ πασάν, νά τόϋ παραστήσ·/] τήν πρδς τήν βασιλείαν εύπεί- 
θειάν των, νά τοΰ προσφέρτ) τήν δούλευσίν των, καί τήν οποίαν έχουν 
επιθυμίαν τής πρδς αύτδν άφοσιώσεώς των.

' Τά φαρμακερά τοΰ-φθόνου και τής κακίας βέλη έχουν τοσαύτην δύνα-

26 Νόμο; παοζ τοΐς ’Οθωμανοί;, ότι ό-οιαιδηποτε άναφορα'ι παρρησιαζόμεναι αν,έσως 

εις τδν βασιλέα να διεοΟόνωνται πρδς τον βιζύρην τη; βούλλα; νά τά; σκέπτητάι χαί δίδη 

γνώμην έγγραφον.
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διατάξα
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μιν, ώστε σπανίως δύνανταε νά τά νικήσουν οί νουνεχείς καί πεπαιδευ
μένο'. πολλώ μάλλον οί Αμαθείς καί βάρβαροι. Ό ’Οσμάν μπέης μέ μα
κεδονικόν κεφάλι Ανδρείου μέν αλλά χονδρόν καί Αδιάκριτου, καί τόσον 
περισσότερον, διότι ούδέποτε τδ άφινεν ελεύθερον τής πολυποσίας, τήν 
ποδς τδν Ισμαήλ πασα διεύθυνσίν του καί ούχί πρδς τον αύθέντην του 
Μαχμούτ πασα ένόμισε τόσον περιφρονητικήν, ώστε διατάξας Αιθίοπα 
τινα σκλάβον του έθανάτωσε τδν δυστυχή Μάνθον. Ό ’ίσμαήλ πασάς 

ταύτην έλυπήθη τόσον 
παρά τον Μάνθον. 

έ νουν 
ς, φιλόπατρις, φιλότιμος, 

τής τυραννίας άσπονδος, τέλειος
, καί αμίμητο

τδν δυστυχή Μάνθον. 
πληροφορηθείς τήν ανέλπιστον τραγικήν σκηνήν 
ώστε ήτο εύχαριστημένος νά χάση τδν μονογενή του 
'Ο Μάνθος, ήτο άξιος "Ελλην μέ αρετάς καί γνώσεις Αρκετά;, μ 
ύψηλδν καί μέ ψυχήν γενναίκν, χριστικνικώτατος, φιλόπατρις, 
φίλος αριστος καί έχθρδς τής τυραννίας άσπονδος, τέλειος τής ελληνικής 

έκ φύσεως ευφυής, και αμίμητος είς τήν έ'κφρασιν καί σύνθεσιν, 
καί τοσαϋτα έ'τη είς τήν ακαδημίαν τοΰ ’Αλή 

γάλα τής 
έ'φΟκσε νά I

γλώσσης, έκ φυσεως ί 
έν ένί λόγω γυμναζόμενος 
πασά, συναναστρεφόμενος καί Ανταποκρινόμενος μέ 
μανικής επικράτειας υποκείμενα καί σεβόμενος παρά τ, 
εύρη τδν σφυγμόν τοΰ τυράννου, τών 
κών τής αυλής ταύτης, ώστε νά είσχωρή καί νά έρωτ^ καί νά δίδη γνώ- 
μ.ην είς τά μυστικότερα συμβούλια. Ό Άλή πασάς μολονότι εχθρός έκ φυ
σεως τοιούτων ενάρετων Ανδρών, έ'χων ανάγκην τής γνώσεώς του καί συμβου
λής, 
ρίαν 
ταύτης, 
ύπόνοιαν τοΰ Άλή πασά κατ’ αύτοΰ.

δθω-
άντων

υιών του καί όλων τών

* · ’ · ο
. ζ ·■>’ 

έβιάζετο καί βίκων νά τδν βαστά πλησίον του. Μέ τοσαυτην έμπει- 
καί φρόνησιν κατέτρεξε πολιτικώς την τυραννίαν της οικογένειας 

ώστε εις εν διάστημα τριάκοντα ετών δέν έδωσε παραμικρήν τινα;

Είχε καί έτερον γραμματέα Β'νί Άλή πασάς Κώνσταν ονομαζόμενου έκ 
Κονίτζης^ (δστις έσχάτως έ'λαβε μυστικήν Ανταπόκρισιν καί ούτος μετά 
τοΰ Πασόμπεη κκτά τοΰ Άλή πασά) ευφυής και ούτος καί έμπειρος, 
δμως άπατεών, ραδιούργος, χριστιανομάχος, ασελγή:, χρυσομανής ' μυςι- 
κώτατος, κλέπτης έπιτηδειότατος. Ακατάστατος φίλος, δηλ. άπιστος, 
καί εις άκρον επίβουλος. Ό Ίσμαήλ πασάς είχε δίκαιον νά λυπηθή το- 
σοΰτον διά τον Ακριβόν του καί δυσεύρετου φίλον, επειδή έχασε τον Μάν
θον, έχασε τδ παν. Τήν μεγαλειτέραν μυστικήν ελπίδα του, διά νά φθάση 
είς τδν πρδς όρον έσπευδεν, έπεστήριζεν είς τήν Αξιότητα τοΰ Μάνθου, 
’’Οστις έ γνώριζε τδν Μάνθον, δέν δύναται νά εί'πη διαφορετικά. ’Άν έζη 
ό Μάνθος, ό έξολοθρευμδς τοΰ Άλή πασά δέν ήθελε χρονοτριβήσει τόσον, 
δέν ή'θελεν ακολουθήσει τδ σχίσμα τής Αλβανίας, ή διαίρεσις, τόσοι κίν
δυνοί τοΰ Πάσο Ίσμαήλ πασά, καί τελευταίου α άτιμος θάνατός του’ 
πλήν «τά κρίματα τοϋ θεού Ανεξερεύνητα καί ανεξιχνίαστοι αί όδοί αύ
τοΰ» φωνάζει μέ θαυμασμόν του ό μέγας Παΰλος.

’ Ό Ίσμαήλ πασάς τόσον έσυγχύσθη μέ τδν Μαχμούτ πασάν, ώστε, 

μολονότι β τε Χαλέτ έφέντης, Άβδήμπεη έφέντης καί λοιπά διάφορα μινι
στέρεα έμεσίτευσαν πολλάκις νά τούς αγαπήσουν έστάθη Αδύνατον νά 
εκριζώσουν διόλο υ ταύτην τήν πληγήν άπο τάς ψυχάς των.

Μετά επτά ημερών έκ Λαρίσσης οδοιπορίαν α Ίσμαήλ πασάς (έν τώ 
διαστήματι τώ·ν οποίων ήκολούθησαν δλαι δσας δυστυχίας άνεφέραμεν 
τοΰ Άλή πασά) φθάσας είς Κατζικά έστρατοπέδευσεν, οπού έλθόντες οί 
αύτομολήσαντες καί έτερα διάφορα τής Αλβανίας υποκείμενα, μπέηδές τε 
καί Αγάδες καί έκ τής 'Ελλάδος άρχοντές τε καί καπεταναϊοι τδν έπρο- 
σκύνησαν κατά τήν οθωμανικήν συνήθειαν. Είς τδν αύτδν καιρδν έ'φθασε 
καί δ κατά τδ φαινόμενον σερασκερης, Ίμπραήμ πασάς Ό Ίσούφ μπέης 
έκ Σερρών, δ Σελήμ πασάς έκ Θεσσαλονίκης δ Μαχμούτ πασάς Δράμαλης 
έκ Τρικκάλων καί διάφοροι ντερέ μπέηδες μέ Αρκετά διωρισμένα έκ τής 
βασιλείας στρατεύματα, συγκροτούν συμβούλιον είς Μπονίλαν, λαμβάνει 
έκαστος τήν Θέσιν του, καί διορίζουν είς τάναγκαϊα μέρη τά κανονοστά- 
σια, πολιορκούν τακτικώς τδν Άλή πασά καί τδν στενοχωρούν κατά πρώ
τον τόσον, ώστε εξούσιασαν δλας τάς έκτδς τοΰ ιτζκαλέ θέσεις, καί δέν 
άφησαν είς τήν; εξουσίαν του εί μή τδ προάστειον τών Αιθαριτζίων μέ τδν 
πολυθρύλητου παρ’ αύτώ αιμοσταγή πύργον, μερικάς οικίας είς τήν ένο- 
ρίκν, λεγομένην Αειβαδιώτη, ού'σας ύπδ τήν ύπεράσπισιν τών ‘κανονιών 
τοΰ κάστρου και τδ νησί τής λίμνης77, είς τδ όποιον φρουραρχών δ Ταήρ 
Άμπάζης καί έξαγοραζόμενος τδν καιρδν ύπέσχετο νά αύτομολήση καί 
παραδώση.

βΕν σώμα Άργυροκαστριτών, λείψανα Γαρδικιωτών, Χορμοβιτών καί 
Τόσκιδων διά διαταγής τοΰ στρατοπέδου πολιορκεί τδ Τεπελένι, δ έν 
αύτώ Μουχτάρ πασάς, Θεωρών ότι δέν δύναται νά Αντιπαραταχθή, ελευ
θερώνει έκ τής πολυχρονίου ύπογείου φυλακής, τήν γυναίκα τοΰ Πάσο 
Ίσμαήλ πασά μέ τδν υιόν της, καί έξαποστέλλει μέ μεγάλην παράτα- 
ζιν είς ’Ιωάννινα* είς τδν αύτδν καιρδν μέ συμφωνίαν «δι’ όσον νά είδο- 
ποιηθή ή βασιλεία νά μήν ύβρισθή», παραδίδεται καί δ ί'διος μέ τδν 
αύταδελφόν του Σαλήχ πασά, μέ τούς υιούς του Τζαφέρ πασά καί λοι
πούς, μέ τάς γυναϊκάς του καί μέ όλους τούς θησαυρούς του.

Ή συλλαβή τοΰ Άλή πασά προηγουμένως, επομένως καί τοΰ Μουχ
τάρ πασά καί λοιπών γνωστοποιηθεισα έπισήμως τώ σουλτάνω,. διέ
ταξε νά διευθυνθοΰν πανοικί Ασφαλώς είς τήν Ασίαν διά τοΰ ’Ελλησ
πόντου. Πριν φθάσουν δέ είς τδ Τζανακ-καλεσσί πέμψας έπίτηδες κΐα- 
τίπην τινα (γραμματέα) εμπιστευμένου μέ φεραάνί τούς ποοϋπάντησεν, 
δστις καταγράψας άπασαν τήν μεθ’ αύτών περιουσίαν έως τδ παραμικρόν

27 Τδ Νησί ουν'στατο άπο μίαν κωμόπολιν μέ εως έζ.αιδν πεντηκοντκ οικογένεια; καί άπδ 
ένδεκα μοναστήρια.

Τόμος Ζ’. 12. — Δεκέμβριος 1885. C3 
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άφησεν εις την εξουσίαν των, αυτούς δέ έξώρισ.βν εις Κ’ουτάχια καί είς τά 
πέριξ μέρη της Ανατολής.

'Ο Μπαμπά πασάς ευρών τάς ωραίας έζοχάς καί άφθονα διά τά στρα
τεύματα του. άναγκαΐα εις τήν πόλιν της ’Άρτης στρατοπεδεύσας παρε- 
δόθη εις τρυφήν. Ό σερασκέρ πασάς καί οί λοιποί τοϋ στρατοπέδου θεω- 
ροϋντες δτι έπειτα έκ τοσούτων προσκλήσεων διά νά έ'λθη και παραλαβή 
τήν θέσιν τής Μπονίλιας, επιμένει, έ'λαβον υπόνοιαν δτι φρονεί δια
φορετικά* έλθών δέ μετά ταΰτα καί στρατοπεδεύσας είς τήν είρημένην 
θέσιν έλαβε τώ οντι μυστικήν άνταπόκρισιν μέ τον Άλή πασά, πλήν 
τήν μετεχείρίζετο μέ πανουργίαν καί δόλον διά νά δυνηθή νά τον 
άπατήση καί συλλαβή καί μετά τήν συλλαβήν νά συμμεθέξη των θησαυ
ρών του, έν ταύτφ νά σφετερισθη μόνος καί τής εκστρατείας τήν δόξαν 
δέν έπρόφθασεν δμως νά φέρη είς πέρας τον σκοπόν του, επειδή άσθενή- 
σας διέβη εις ταμεία τοϋ "Αδου.

Ό Άλή πασάς πριν φθάσουν τά βασιλικά στρατεύματα νά τον πο-· 
λιορκήσουν και πριν παραδοθοΰν οί υίοί του καί λοιποί, ώς· εί'ρηται, έλαβε 

“κάποιας ψιλάς ιδέας περί, τής μυστικής των ’Ελλήνων 'Εταιρίας, τάς ο
ποίας (διά νά δυνηθή νά στρέψη τήν προσοχήν τής βασιλείας είς το ού-· 
σιώδες τοΰτο άντικείμενον) άνέφερεν είς τδ διβάνι. Ό Σουλτάνος δμως 
νομίσας δτι είσί έκ τών συνειθισμένων του πανουργιών, δέν έδωσε προσο
χήν. "Οθεν θεωρών δτι μέ κανένα τρόπον δέν δύναται νά έλπίση τήν άφε- 
σίν του προσκαλεϊ είς μυστικόν συμβούλων τδν Άλέξη Νοΰτζον έκ Ζα-' 
γόρι, τδν Τ. Λογοθέτην έκ Αέβκδείάς, τδν Τζολάκογλουν έξ Άγραφων, 
τδν Μάνθον και Κώνσταν γραμματείς του και ετέρους τινάς τούς στενό- 
χωρεΐ, τούς ορκίζει, τούς υπόσχεται νά γείνη μέλος καί αρχηγός τής ε
ταιρίας ^καΐ νά θυσιάση δλους τούς θησαυρούς του, τούς πολιορκεί μ’ εκεί
να τά συνειθισμένα πεπλασμένα δάκρυα, ώστε τού; καταπείθει καί εξι
στορούν καταλεπτώς τήν ύπόθεσιν τής εταιρίας καί τούς κλάδους της’ 
καί, επειδή τδν έπληροφόρησαν δτι δέν είναι δυνατδν ή'δη νά έμβη εις 
πραξιν, καί δτι δέν εινε μήτε είς τήν εξουσίαν των, βιάζεται καί διευθύ
νει τδν Σπϋρον Κολοβόν (άρχοντα έκ τών σημαντικών τών Ίωαννίνων. 
καί πιστόν του σύμβουλον) πρδς τήν έν Κερκύριγ μυστικήν τών 'Ελλήνων 
εταιρίαν μέ έπιστολάς και μέρος τχλλήοων αφιέρωμα διά τήν κοινήν- 
κάσσαν. Ούτος συλλαμβάνεται είς τήν διάπλευσίν του παρά τόϋ οθωμα
νικού στόλου καί πέμπεται είς Κωνσταντινούπολιν, οστις άσθενήσας βα- 
ρέως είς “Ύδραν καί μετακομισθείς είς Αθήνας έπλήρωσε τδ κοινόν χρέος.

Οί διορισμένοι ύπηρέται (άφ’ ού ένταφιάσθη) ύποπτευθέντες μή τύχη, 
καί τούς προσάψουν κατηγορίαν τινά, δτι λαβόντες άργύρια τδν έδρα- 
πέτευσαν, μετά τρεις ημέρας τής ταφής του άνοίξαντες τδν τάφον και 
λαβόντες τδ δέρμα τής κεφαλής έπεμψαν είς τδν σουλτάνου.

Ά’ού λοιπόν έπολιορκήθη, ώς εί'ρηται, ό Άλή πασάς ών μεμυημένος 
τών μυστηρίων τής εταιρίας δέν έλειψε μ’ δλην τήν- στενήν πολιορκίαν 
νά συνεννοηθή μέ τήν έν Παλαι^ Πάτρ^ι τής Πελοποννήσου έταιρίαν καί 
νά διευθύνη Μουράταγάν τινα έπίπλαστον ’Οθωμανόν (χριστιανόν ό'ντα 
Ζαγοραϊον) είς. τήν Πετρούπολιν πρδς τδν πρίγκηπα Αλέξανδρον Ύψη- 
λάντην, 'Οποίαν δέ άπάντησιν έλαβε παρ’αύτοΰ άγνοεϊται* πλήν δέν ήμέ- 
λησε περί τούτου νά συνεννοηθή καί μέ τούς έν τώ στρατοπέδω Αλέξιον 
Νοΰτζον καί Κώνσταν Γραμματικόν, οΐτινες θεωροϋντες τούς Σουλ'.ώτας 
καί λοιπούς καπέτανέους "Ελληνας δυσαρεστημένους έκ τών Όσμανλίδων 
καί περιφρονημένους είς τδ στρατόπεδον, έ'λαβον συχνάς μετ’ αύτών ομι
λίας καί κατηχήσαντες τούς βασιμωτέρους κατέπεισαν νά στρέψουν τά 
δπλα κατά τοϋ στρατοπέδου. Τόσον δ Άλή πασάς, καθώς καί οί καπε- 
ταναΐοι "Ελληνες ειχον διαφορετικόν σκοπόν είς τδ άντικείμενον τής εται
ρίας. Ό μέν νομίζων δτι, άφοΰ σηκώσή τά δπλα τών Ελλήνων κατά τής 
βασιλείας, θέλει βιασθή δ σουλτάνος νά τοϋ δώση τήν άφεσιν καί αυθις 
τήν εξουσίαν νά καταστρέψη τούς "Ελληνας καί νά έξοντώση διόλου τδ 
ελληνικόν έ'θνος (τοΰτο πολλάκις ύπεσχέθη τοϋ σουλτάνου). Οί δέ ύπο- 
κρινόμενοι τήν έλευθερίαν του καί άγάπην, έ'σπευδον νά όρθοποδίζουνείς 
τά τής εταιρίας καί, εί δυνατόν, νά βάλουν καί αυτόν καί τούς θησαυ
ρούς του είς χεϊρας. Ό Σιλιχτάρ Μπότας, δ ’Άγο Βασιάρης (μουχουρν- 
τάρης τοΰ Άλή πασά) καί δ Ταχήρ Άμ,πάζης έκ Τεπελένι 28 άπατη- 
θέντες παρά τών 'Ελλήνων δτι έσήκωσαν τά δπλα τω ό'ντι διά τήν έλευ
θερίαν τοΰ τυράννου, μέ έως τρεις χιλιάδας Αλβανούς ήνώθησαν μέ τούς 
καπέτανέους εναντίον τοϋ στρατοπέδου. "Εως δτου έσώζοντο διάφοροι 
άποθήκαι παντός είδους γεννημάτων είς διάφορα μέρη τοΰ Άλή πασά, 
αί ποίμναι καί αί άγέλαι βοών, έφαίνετο κάποια εύταξία είς τά οθω
μανικά στρατεύματα καί τακτική πολιορκία' δταν δμως έκ τής αρπα
γής και καταχρήσεως έξέλιπον, ήρξατο ή άταξία, ή απείθεια καί ή λει- 
ποταξία γενικώς είς δλον τδ στρατόπεδον. "Ωστε, δταν είς τήν τουρκικήν 
φυσικήν αρπαγήν καί λαιμαργίαν προσετέθη καί εύλογοφανής αφορμή καί 
αιτία, άς συμπεράνη έκαστος πόσαι δυστυχίαι έπεσωρευθησαν είς δλας 
τάς επαρχίας γενικώς καί μερικώς είς κάθε χριστιανόν. Τά έκ τοϋ στρα
τοπέδου στρατεύματα περιερχόμενα άσυστόλως είς σωματίδια τάς πόλεις, 
κωμοπόλεις καί χωρία, ή'ρπαζον ώς καί τήν μπουκιάν τοΰ πτωχοΰ "Ελ- 
ληνος. Ούτοι τρέχοντες - αγεληδόν πανταχόθεν είς τδ στρατόπεδον, 
έδιδον άναφοράς μέ κλαυθμούς καί δάκρυα. Άλλά ποιος τούς άκούει ή 
μάλλον είπεϊν ποιος άκούει τούς πασάδες κκί ηγεμόνας ’Οθωμανούς; 
Τόσον αί έκ τοΰ μέρους τών στρατευμάτων άγωγαί διά τήν έ'λλειψιν τών

28 ταύτην την συμφωνίαν ήτον χαΐ δ Όμερ Βρυώνης, δια συμφωνίας εμεινεν ε’ς

ϊδ στρατοπίδυν ναΎου; χοινοποίξ τχ πραχτέχ.
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σιτηρεσίων των, όσον καί άί κατάραι τών χριστιανών διά τά όποια έδοκί- 
μαζον κακά έκ της απεριορίστου αρπαγής και λαιμαργίας τών στρατιω
τών, επισωρεύονται δλαι εις την κεφαλήν τοϋ Πάσο Ισμαήλ πασά.'

Τδ στρατόπεδον έβάστασεν όπωσοΰν ευταξίαν και χαρακτήρα τουρκικοΰ 
στρατοπέδου άπδ τάς 20 τοΰ Αύγουστου μέχρι τέλους τοΰ Σεπτεμβρίου, 
.σχεδόν τεσσαράκοντα ημέρας. Στρατεύματα πραγματικώς έσυμποσοϋντο 
έως δγδοήκοντ'α χιλιάδες, πλην σιτηρέσια και μισθοί έμερίζοντο τριπλά- 
σίως καί έ'τι πρός. Μόλα ταΰτα ή πολιορκία έξηκολούθει και ό πόλεμος 
αδιάκοπος. Άπδ εκατόν κανόνια καί τεσσαράκοντα βόμβας έπολεμοΰντο 
τά φρούρια άκαταπαύσκως την νύκτα ώς έπί τδ πλεΐστον. Έκ τούτου δέν 
έγεινεν ολιγωτέρα καί η έ'λλειψις τών πολεμοφοδίων. Έν ω δέν έλειπεν 
ό σουλτάνος νά προμηθεύη τδ στρατοπέδου διά θαλάσσης άπδ παντός εί
δους ζωοτροφιών καί πολεμοφοδίων καί διά ξηράς κατά συνέχειαν μέ άρ- 
κετά φορτία μαχμ.ουτιέδων, έγυμνώθησαν καί άπαντα τά είς την εξου
σίαν του φρούρια- όμως ουδέποτε ήδυνήθη νά έμπληση την άλβανιτικήν 
απληστίαν, άλλα μάλλον έρεθίσας ύπερηύξησε καί την λαιμαργίαν καί 
την πλεονεξίαν. Μόλην την, έπιμονήν καί σφοδράς διαταγάς τοΰ σουλτά
νου είς τδ νά εξόντωση την κατηραμένην οικογένειαν ταύτην, δέν άμκρ- 
τάνομεν, έάν εί'πωμεν, ότι οί περισσότεροι πασάδες, ντερεμπέηδες καί 
λοιποί οπλαρχηγοί τοΰ στρατοπέδου (έκτδς τοΰ Δράμαλη καί Χασάν πασά 
Εύρίπου Βελεσσή) έ'λαβον μυστικήν άνταπόκρισιν μέ τδν ’Αλί} πασά, μέ 
σκοπόν ν’ αδυνατήσουν τδ στρατόπεδον διά νά άποδοθή τδ βάρος δλον είς 
την άναζιότητα τοϋ Πασόμπεη καί νά τδν αφανίσουν, Οδτος μολονότι έ- 
γνώοιζεν ακριβώς ταΰτα πάντα, ητο ηναγκασμένος πολιτευόμενος νά ύπο- 
μένη καί νά άντιπαλεύη είς δλας τάς καταδρομάς ταύτας της τύχης. '0 
Σιλιχτάρη·;, ό ’Άγο Μαχουρντάρης, δ Ταηραμπάζης στρατοπεδευμέ-νοι δν- 
τες είς τδ Αυκόστομον τέσσαρας ώρας μακράν τοϋ στρατοπέδου κατά δύ- 
σιν καί συνεννοηθέντες- διά διαταγής τοΰ Άλη πασά μέ τους Σου,λιώτα; 
καί λοιπούς καπετανέους έσχεδίκσκν είς μίαν νύκτα νά δομήσουν έκ 
συμφώνου άπδ τρία μέρη είς τδ στρατόπεδον- τδ σώμα τοΰ Άλή πασά 
άπδ τά φρούρια, άπδ Αυκόστομον τοΰ Σιλιχτάρη καί λοιπών καί άπδ τδ 
Θερεκησι (τρεις ώρας μακράν τών Ίωαννίνων κατά τδν άγιον Δημήτριον) 
τδ Σουλιώτικον διά νά τδ καταστρέψουν καί λαφυραγωγησον. Προ τριών 
ημερών της διορισθείση; προθεσμίας ή'ρξαντο τά φρούρια νά παρρησιάζουν 
κάποια σημεία ασυνήθιστα χωρίς νά λαμβάνουν αιτίαν άπδ τά έξω τοϋ 
στρατοπέδου κανονοστάσια (έπειδή υστερούντο πολεμοφοδίων)· εί'κοσι τέσ- 
σαρας ώρας έβάστκσαν τδν κανονισμόν' έν γέ·>ει άδιακόπως ημέραν καί 
νύκτα' άπαντες άποροΰντες εις τδ τοιοΰτον δέν ηξευρον τί νά συμπερά- 
νουν. *0 πανούργος δμως Ντερβής Χασάπης έκ Μαλεσόβου, οστις καί-τδν 
’Αλί] πασά ειδοποιεί τά τοΰ στρατοπέδου καί τά τοΰ Άλη πασά τδ στρα-
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τύπεδον, γνωστοποίησα; μ.υστικώς τδν Πασόμπεη έλαβε τά άναγκαΐα 
μέτρα, οστις διά νά δυνηθή καί σύρ-ρ τδν Όμέρ Βρυώνην άπδ τδ σώμα 
της συνομωσίας, ώς εί'ρηται, άνεφέρθη εγκαίρως είς τδ δεβλέτι διά νά 
τοΰ προσφέρ-ρ δύο τούγια, τά οποία κατά τύχην έλθόντα μίαν ημέραν 
πριν έμβ-ρ είς πράξιν τδ σχέδιον της εφόδου, εύρέθη ηναγκασμένος νά 
στρέψη τά όπλα του κατά τοΰ Άλη πασά. Είς τάς 13 ’Ιανουάριου 1821 
είς τάς οκτώ ώρας της νυκτός, κατά την οποίαν είχον στμφωνίαν τά εί- 
ρημένα εχθρικά τρία σώματα, ποιήσας τδ σύνθημα ό ίτζκαλές έξήλθον οί 
εκλεκτότεροι έως τρεις χιλιάδες καί πολεμοϋντες υπερπηδούν καί έξουσιά- 
ζουν τά δύο άναγκαιότερα βασιλικά κανονοστάσια καί προχωρούν έλπί- 
ζοντες ότι τδ ίδιον θέλει πράξουν τά έτερα δύο σώματα καί οτι έχουν 
καί τδν Όμέρ Βρυώνην σύμμαχόν των. Οί Σουλιώται ναί μέν είχον δώσει 
την ύπόσχεσίν των, όμως συλλογιζόμενοι ότι έχουν νά κάμουν μίαν οδοι
πορίαν πεδινήν διά νυκτδς είς καιρόν χέιμώνος τεσσάρων ωρών, μεταμελη- 
θέντες δέν έρριψοκινδύνευσαν. Ό Σιλιχτάρη; μέ τδ έτερον σώμα έλθών 
εως είς χωρίον Ζέλοβα δυο ώρας μακράν τών Ίωαννίνων κατά τά όποια 
ειχον σημεία, θεωρών ότι δέν έκινηθησαν οί Σουλιώται, δείλιασα; έστρεψε 
τά νώτα. Ό Πάσο ’Ισμαήλ πασα; μέ τδν Όμέρ Βρυώνην συνεννοηθέντες 
•κινούνται έκ συμφώνου εναντίον τοΰ έκ τοϋ ίτζ-καλέ έξελθόντος'σώμα
τος. ΤΙ συμπλοκή έγεινεν ένθουσιαστικη καί μανιώδης άμφοτέρων τών 
μερών καί ή σφαγή ούχί εύκαταφρόνητος, επειδή άμφότερκ ένόμιζον ότι 
ή μάχη αύτη θέλει άποφκσίσει τήν υπαρξιν έκαστου. Έν ένί λόγφ άπδ 
τάς οκτώ της νυκτδς έως είς τάς δυο τής ημέρας πολεμοϋντες ώς έξη- 
γριοίμένοι καί άμιλλώμενοι ποιος νά χώση τδ ξίφος είς τήν καρδίαν τοϋ 
•ετέρου έσφάγησαν ύπέρ τούς χιλίους τοϋ Άλή πασά καί τριάκοντα επτά 
έκ τών βασιλικών έκτδς τών πληγωμένων, έως ότου φθάσαντες, ό μέν Χασάν 
πασάς έκ Μπονίλας, δ δέ Μαχμούτ. πασάς Δράμαλης έκ τής ίεράς μονής 
Περιλεύτης (μίαν ώραν σχεδόν έξω τών Ίωαννίνων29, έβίκσαν τούς έναπο- 

■λειφθέντας έχθρούς νά δώσουν τά νώτα καί επιστρέφουν άτάκτως είς τά 
.φρούρια. Τοΰτο εινε τδ περισσότερον αίμα, τδ όποιον έχύθη άφ’ όλους 
.όσους πολέμους έσυγκροτήθησαν μεταξύ ’Αληπασαλίδων καί βασιλικών, 
καί ταύτην τήν άποτυχίαν ήσθάνθη δ Άλή πασάς πληγήν μεγαλειτέραν 

,άφ’ δσκς έδοκίμκσεν έως είς αυτήν τήν εποχήν' έπειδή οί στρατιώται, 
οΐτινες έσφάγησαν, ήτο τδ άνθος τών σωματοφυλάκων του, οί παλαιότε- 

• ροι, .άνδρειότεροι καί πιστότεροι του, άπαντες άναθρεμμένοι παιδιόθεν είς 
ι.τήν αυλήν του. Μόλον τοΰτο δέν ήμέλησε τάναγκαΐα σχέδιά του είς τοι- 
.αυτήν δυστυχή περίστασιν. Διά νά κάλυψη τρόπον τινά τήν λύπην τής 

- άποτυχίας ταύτης καί διά νά έμ.ψυχώσ·/ι τά στρατεύματά του, ρίπτει τήν 
■προσοχήν του είς έτερον στρατήγημα' συνεννοείται μετά τοΰ Σιλιχτάρη 

29 Ό Πασόμ-ιης ζζ! Όράρ Βρνώνης ήτον ίσζηνωρ,ίνοι ένδον τών Ίωζννίνων.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Τ1ΜΟΛΕΟΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ•57S

καί Άγο Μουχουρντάρη, οΐτινες μετζ δύο ημέρας αίφνιδίως πολιόρκοΰ» 
μίαν θέσιν άναγκαιοτάσην πλησίον τοΰ νησίου είς έν χωρίον παράλιον τής 
λίμνης3® καί μετά τριών ημερών πολιορκίαν στενοχωρούν τούς πολιορκούν 
μένους, τούς συλλαμβάνουν καί εξουσιάζουν την θέσιν καί έξουσιάσαντές 
την άνεζωπυρίσθη αυθις ή ελπίς τοϋ Άλή πασα καί έμψυγώθησαν τά 
στρατεύματα του·, επειδή ή εξουσία της δέσεως ταύτης άπεκατέστησεν 
έλευθέρζν τήν είσοδον καί έξοδον τών πολιορκουμένων καί ήρξαντο νά 
έμβαίνουν- κρέατα καί διάφορα ετερα είδη τροφών είς τά φρούρια, επειδή, 
μή εχοντες έτερόν τι έκτος σίτου, κατήντησαν είς τοσαυτην στενοχώριαν, 
ώστε έ'φθασε νά πωλήται το αύγδν διά τούς πληγωμένους καί ασθενείς 
πεντήκοντα γρόσια, διακόσια γρόσια ή οκά το κρέας, εκατόν πεντήκοντα 
δ καπνός, δ καφ-ρές κτλ. κτλ. είς μίαν τιμήν άπίστευτον, δμως βεβαίαν» 
Έν ω άφ’ ενός μέρους μετεχειρίζετο τοιαΰτα δ Άλη πασάς ύπ’ ό'ψιν τοδ 
στρατοπέδου, άφ’ ετέρου δέν έλειπε διά τών Σουλιωτών καί λοιπών κα- 
πετανέων ‘Ελλήνων νά διατάττη πολιορκίας, περιορισμούς καί πολέμους 
είς ’Άρταν καί είς διαφόρους θέσεις αναγκαίας. “Ωστε θεωρών δ ταλαί-> 
πώρος Πασόμπεης τούς περί ζωοτροφιών γογυσμούς, τήν κακήν κατάστα* 
σιν τοΰ στρατοπέδου, τάς επίβουλά; τών συμμάχων πασάδων, τήν φυγήν 
τών κάπετανέων άπο το στρατόπεδον, τήν πανταχόθεν φδομένην άπο- 
στασίαν τών Ελλήνων, τδ άκούραστον τοΰ έχθροϋ του, καί περιπλέον 
ήξεύρων τδ άκατάστατον της ύπερτάτης εξουσίας τοΰ δεβλετίου, έγνώ- 
ρισε πλέον οτι ή εκστρατεία αυτή θέλει λάβει κακδν τέλος δμοΰ μέ τήν 
άπώλειαν της ζωής του και άπελπισθεις έλαβε τήν όποιαν είχε φυσικήν 
γενναιότητα, εμπειρίαν, εύπροσηγορίαν καί ευγενικόν ύφος’ έν ένί λόγιρ 
κατήντησεν έν θέαμα άξιον συμπάθειας καί λύπης. ’Επειδή δμως καί δ 
άνθρωπος φυσικά φιλόζωος ών καί φιλόδοξος καί είς δποιαν δήποτε κατά- 
στάσιν καί άν ή'θελεν εύρεθή πάντοτε ελπίζει διά νά δυνηθή, εί δυνατόν 
νά άνορθώση τά πράγματα, άναφέρεται είς τδ διβάνι καί κατά μέρος ε
ξιστορεί τήν έλεεινήν κατάστασιν τοΰ στρατοπέδου, τάς αιτίας, τάς έπι
βουλάς τών συμμάχων του καί εκείνα; τών αγάδων τής Αλβανίας καί είς 
τδν αύτδν καιρδν ζητεί οτι νά διορισθ-ρ δ Χουρσίτ πασάς δ ήγεμών τής 
Πελοπόννησου, ώς εί'ρηται, 'Ρούμελη βαλεσσής και άρχηγδς τοΰ στρατό- - 
πέδου καί νά δικταχθή δραστηρίως νά προφθάσγ όσον ταχύτερον είς τδ 
στρατόπεδον. Τδ δεβλέτι ένέκρινε τήν αί'τησίν του καί ένφ τδν διώρισε 
'Ρούμελη βαλεσσή καί σερασκέρην (αρχηγόν}, τδν διέταξε κατά μέρος νά 
άκούγι πάντοτε τάς συμβουλάς καί οδηγίας τοΰ Πάσο ’Ισμαήλ πασά, διά 
νά μην άπατηθή άπδ τάς τοΰ Άλή πασα ραδιουργίας,

Ό· Χουρσίτ πασάς θανάσιμος έχθρδς ών τοΰ Άλή πασά, ώς καί δ Χα- 
,λέτης, ο Χαλέτης αυθις έχθρδς άσπονδος’τοΰ Χουρσίτη έκαιροφυλακτοΰ-

30 Στρούγγ όνομαζο'μενον.

δΰδ

βάν άμφρότεροι ευκαιρίαν έκδικήσεως. Ό Πάσο Ίσμαήλ πασάς φίλος άμ- 
φοτέρων. περιεπλέχθη πρδς τοϊς άλλοις καί είς άλλην δυστυχίαν συλλογι- 
ζόμενος τίνι τρόπω νά εύχαριστήση τάς γνώμας τών δύο φίλων του εχθρών 
ό'ντων.
ι Διατάττεται λοιπόν δ Χουρσίτ πασάς ν’ άφήσν; διάδοχόν του τδν κε
χαγιά του Μεχμέτ πασά καί νά έκστρατεύση διά τά ’Ιωάννινα νά παρα- 
λάβη τάς ηνία; τοΰ στρατοπέδου, πλήν εως δτου εύτακτήστι τά τής Πε
λοπόννησου, άσφαλίσνι τά χαρέμ’α του (γυναίκας του) καί θησαυρούς του 
ών καί προ πολλοΰ φιλάσθενος, χρονοτρίβησα;, έ'φθασε κατά τάς πρώτας 
τοΰ. Μαρτίου είς ’Ιωάννινα, όπου άπαντες οί ύπδ τήν οδηγίαν του βεζυράσ 
δες, πασάδες καί ντερεμπέηδες τδν προϋπάντησαν μέ μίαν μεγάλην 
πομπήν καί παράταξιν. Ή πανουργία τοΰ Άλή πασά δέν έ'λειψε καί άπδ 
τήν μέσην τής παρατάξεως ταύτης! διά νά δώση υπόνοιαν ή πονηρά χ- 
λώπηξ, καί ότι έ'χει άνταπόκρισιν μέ τδν νέον πληρεξούσιον, διά νά δείξν) 
έν ταύτφ γενναιότητα καί άφοβίαν, τοΰ ύψώνει διαφόρους χαροποιάς ση
μαίας, τδν χαιρετ^ μέ εί'κοσι καί έν τακτικά κανόνια καί διατάττει 
είς δλην τήν διάρκειαν τής παρατάξεως νά παύση δ έχθρικδς πόλεμος.»

(Προσεχώς τδ Β'. Μέρος) ■

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι ΣΥΛΑΟΓΩι

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΙΗ' ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

Ύποβάλλων τήν Λογοδοσίαν σήμερον τών κατά τδ λήξαν έτος πράξεων 
τοΰ ήμετέρου Συλλόγου πρέπει πρδ πάντων νά έκφράσω τάς ζωηράς μου 
εύχαριστίας επί τιμή, ής πρώτος έγώ ήξιώθην, τοΰ.νά περιβληθώ καί Τε
τάρτην φοράν τδ άξίωμα τοϋ προέδρου ύπδ τών μελών. Ή τιμή αύτη εί 
καί μέ καθιστ^ λίαν υπερήφανου, μοί επιβάλλει καί δικαιώματα, νά κατα
βάλω όσον τδ δυνατόν μείζονας ένεργείας πρδς προκοπήν τοΰ ήμετέρου, 
σωματείου. -

ΊΓ προκοπή δ’ αύτη έπήλθε κατά τδ λήξαν έτος ζωηρότατη καί άί 
"ένέργειάι τοΰ Συλλόγου ημών πολλαπλαϊ καί ποικίλαι έστέφθησαν ύπδ 
πλήρους επιτυχίας. Ή δέ κατά τμήματα δίαίρεσις τοΰ Συλλόγου ένεφύ- 
σησε νέαν ζωήν είς αύτδν, κατέστησε δέ συμμέτοχους τών τοΰ Συλλόγου 
έργων πάντα; αύτοΰ τούς εταίρους.

"Αρχομαι τής άναγραφή; τών γενομένων κατά τήν είθισμένην τάξιν.
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Μέλη προσετέθησαν ν.χτχ τδ ληξαν έτος 93 τοσαΰτα δηλ. οόχ είς- 
ούδέν τών παρελθόντων τελευταίων ετών, Έκ τούτων 62 προσετέ- 
θησαν είς την τάξιν.τών τακτικών μελών (29 είς την των ενεργών καί 
33 είς την τών παρέδρων) 19 είς την.τών επιτίμων καί 12 είς την τών 
άντεπιστελλόντων.

Ό Θάνατος δμως καί πάλιν άφγρεσεν έκ τών τάξεων ημών έννέα προσ
φιλείς *"έταίρόυς. Έκ τών τακτικών μελών άπωλέσαμεν τδν 5έ.ωνσταν- 
τί\ον Λ,αμ,παδάρεον, έκ τών παλαιοτέρων συναδέλφων έργασθέντα 
αείποτε μετά ζήλου και αγάπης ύπέρ του Συλλόγου. Άπεβίωσαν δέ· και 
πέντε έκ τών επιτίμων μελών, ενταύθα μέν δ πολύς τοΰ 'Ρωμαϊκού δι
καίου καθηγήτης Γεώργιος 'ϊ*άλλ»ΐς· και η χαρίεσσα ποιητριπ ,Φω- 
τεςνή Οέζονομεδου, έν Κωνσταντινουπόλει δ’ ο Γεώργεος
Κωνοταντίνίδ^ς έκ τών πρώτων μελών καί εύεργετών τοϋ Συλλό
γου, έν· Κερκύργ. ί τρυφερός ποιητης Έούλεος Τυπάλδος ακάματος 
συνεργάτης τοΰ ημετέρου περιοδικού καί έν Μονάχω δ διαπρεπής καί σοφδς 
καθηγητής ΚορράΒος Είονραοανός, Τρία τέλος άντεπιστέλλοντα 
μέλη παλαιοί συνάδελφοι, άναχωρησαντες τών ’Αθηνών άπεβίωσαν έν τη 
ξένη, δ Μάνος έν Βιέννη, δ ©εμ.εστοζλ'ϊγτ Καγ&α,ς
έν Νεαπόλει και δ Γεώργεος Εανδος έν Βάρνα.

’Άλλαι μεταβολαϊ πολλαί έγένοντο έν ταϊς τάξεσι τών μελών άντε- 
πιστέλλοντα τέως μέλη άποκαταστάντκ έν Άθηναις κατετάχθησαν είς 
τάς τάξεις τών τακτικών μελών, άλλα έκ τών τακτικών άνεγώρησαν 
είτε εις την ξένην εί'τε εις τάς επαρχίας, επίτιμα πολλά έκ τών έ'ξω $λθον 
μεταξύ ημών και μεταλλαγαί μεταξύ της ύποδιαιρέσεως της τάξεως 
τών τακτικών μελών, τών ένεργών λέγω καί παρέδρων. ’Αλλά ταΰτα 
πάντα^είναι της έσωτερικης υπηρεσίας τοΰ. Συλλόγου καί καταφαίνονται 
λεπτομερώς έν τοϊς συνήθως μετά της Λογοδοσίας συνδημοσιευομενοις πί- 
ναξϊ τών μελών. ’Εκείνο τδ όποιον δέον νά άναγραφρ ένταΰθα είναι δ έλι— 
κδς αριθμός τών μελών τοΰ Συλλόγου’ ούτος Ανέρχεται σήμερον είς 7 50. Έκ 

-τούτων 240 είναι τακτικά μέλη (ήτοι 108 ενεργά καί 132 πάρεδρα), 195 
επίτιμα, 264 άντεπιστέλλοντα καί 51 τά άπομένοντα έκ τ-ης καταργη- 
θείσης τάξεως τών εκτάκτων.

Είς τεσσαράκοντα επτά συνηλθενδ Σύλλογος κατά τδ ληξαν έ'τος.συνε
δρίας, έξ ων 12 μέν ησαν τακτικαί 35 δ’ έκτακτοι. Τών τακτικών άντς- 
.κείμενον ην πάντοτε τά άφορώντα τάς τοΰ Συλλόγου υποθέσεις, τών δ’ 
έκτακτων η άνάγνωσις διατριβών. Έντκΰθα χρεωστώ νά έκφράσω τά εύ·> 

,.χαριστηριά μου πρδς πάντα τά μέλη τοΰ Συλλόγου, άτινα διά. τ·ης προθυ
μίας των περί την προσέλευσιν είς τάς συνεδρίας κατόρθωσαν ώστε ούδεμία 
προκηρυχθεϊσα συνεδρία νά ματζιωθγ έλλείψει απαρτίας. 'Ομοίως δ’ οφεί
λω νά έκφράσω τοΰ Συλλόγου τάς θερμάς ευχαριστίας πρδς τδν σεβαστόν »

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΪΡΟΙΙΟΥΑΟΥ

άποτελουμένη έκ 
Μπαλτΐ! υπέβαλε 
έξελέγξεως, έν η 
συστησφ τώ Συλ-

ημών έπίτιμον πρόεδρον κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον διά τάν ύπέρ τοΰ Συλ
λόγου μέριμναν αύτοϋ.

Πρώτον τοϋ Συλλόγου έ'ργον -ΐςν η έπιψηφισις τοΰ προϋπολογισμοΰ. Κατά 
τοΰτον τά μέν έ'σοδα προϋπελογίσθησαν είς δρ. π. 21,599,80 τά δέ έ'ξο- 
δα είς δρ. 20,325 άπομένοντος περισσεύματος έκ δρ. 1274,80. Πιστώσεις 
νεώτεραι και εισπράξεις έκτακτοι έπηνεγκον ώς είκδ; μεταβολάς είς τούς 
Αριθμούς τούτους ώς Θέλει δηλωθώ κατωτέρω έν τώ περί ταμείου λόγιο. 

■ 'Ομοίως έν τών πρώτων τοϋ Συλλόγου έργων θίτο η έκθεσις τ·ης έξε- 
λεγκτικ'ης έπιτροπης τοΰ προλαβόντος έτους. Λύτη 
τών κκ. Άποστ. Βαρζέλη,Χρήστου Μαντζάκου καί Θ. 
διά τοΰ τελευταίου ώς είσηγητοϋ τδ αποτέλεσμα τίίς 
«καθήκον αύΐης έκρινεν» ώς αυτολεξεί σημειοϊ, «νά 
λόγω 'ί'/χ έκφράσγ τάς ευχαριστίας αύτοϋ ταϊς άρχαΐς τοΰ προκειμένου 
συλλογικού έτους». Ή έκθεσις αύτη έδημοσιεύθη έν τέλει τ-ης λογοδοσίας 
τοΰ παρελθόντος έ'τους.

Αί μετά τών Ελληνικών συλλόγων καί σωματείων καί τών ξένων επι
στημονικών καί φιλολογικών ιδρυμάτων σχέσεις ημών έξηκολούθησαν καί 
κατά τδ ληξαν έτος έγκάρδιοι, συνηψαμεν δέ νέας σχέσεις τι) αιτήσει 
αύτών μετά τών έξης σωματείων 1) της ένταϋθα ιστορικής καί έΘνολογι- 
κης εταιρίας 2) τοΰ ενταύθα καλλιτεχνικού συλλόγου 3) τοΰ έν Πει- 
ραιεϊ συλλόγου δ Περιχ.Ιϊμ; 4) τοϋ έν Αίγίω συλλόγου -η άΛ.ΙηΛοβοήθεια 5) 
τοΰ έν Καλλιπόλει συλλόγου ό Φοΐηζ 6) τ·ης έν Μοναστηρίφ Φιλεκπαι
δευτικής αδελφότητος Ka^ze^lac. Ί') τοΰ έν Θεσσαλονίκη συλλόγου Εύαγ· 
γε.1ισμ<κ. ΙΙρός τινας τών Συλλόγων τούτων καί πρδς άλλας κοινότητας 
δ Σύλλογος ημών άπέστειλε βιβλία καθόσον τοΰτο τ)ν δυνατόν, έσπευσε 
δέ καί αρωγός διά χρηματικές βοήθειας έκ τοΰ ύστερηματος αύτοϋ πρδς 
άνασύσ.τασιν τών έν Κρηνν) σχολείων. Δυστυχώς ού'τε οί έξαιτησάμενοι 
τότε την βοήθειαν -ημών Ατυχείς Κρηναίοι ού'τε ημείς αύτοί προεβλέπομεν 
ότι νέα ηθελον έπέλθει δεινά καί δτι μάταιαι ηθελον Αποβν) αί ένέργειαι 
τών άγαθών εκείνων κατοίκων ύπέρ τ·ης έκπαιδεύσεως τών τέκνων των.

Καί αί μετά τών ξένων επιστημονικών σωματείων σχέσεις τοϋ Συλ
λόγου ημών διατηρούνται άκμαϊαι, πολλά δέ τών σωματείων τούτων 
-άπδστέλλουσιν ημ.ϊν τακτικώς τάς δημοσιεύσεις των, δ δέ Σμιθσώνειος 
έν ’Αμερική σύλλογος καί ή Βασιλική βιβλιοθήκη τοΰ Βελγίου άπέστειλαν 
ημϊν, καλήν συλλογήν βιβλίων. Οί έν Γαλλίγκαί έν Άγγλίορ συνάδελφοι 

-σύλλογοι πρδς διάδοσιν τών 'Ελληνικών σπουδών έξακολουθοΰσιν Ανατι
θέμενοι ημϊν τάς εαυτών ύποθέσεις έν Έλλάδι, ό δέ αγγλικός μάλιστα σύλ
λογος καί κατά τδ λ-ηξαν έτος συνέστησεν ημϊν τούς έκ τών εταίρων αύ- 
τοΰ κατερχομένους πρδς έπίσκεψιν της Ελλάδος. Τδ έφ’ημϊν διά τών 
μελών τοΰ Συλλόγου, είς ά ανατιθέμεθα την οδηγίαν τών περιηγητών
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τούτων,. προσπαθοΰμεν όπως οί ξένοι άπέρχωνται της 'Ελλάδος άποζομίά 
ζοντες περί αυτής αγαθά; εντυπώσεις και αληθή ιδέαν της καταστάσεως 
τη; χώρας.

Είς τάς μετά των επιστημονικών σωματείων σχέσεις ανάγεται ή 
ςςρόσκλησις τοΰ ημετέρου Συλλόγου είς τό επιστημονικόν συνέδριου, δπεα 
συνήλθε πέρυσιν έν Μονρεάλ τοϋ Καναδά. Τοΰ συνεδρίου τούτου-έπελήφθη 
ή αμερικανική 'Εταιρία πρός πρόοδον τών επιστημών, ό δ’ ημέτερος άντι·» 
πρόσωπο; κ. Χουγέ Λατούρ με.τέσχε πασών τών συνεδριών καί ζατέθήκε 
τά ύπδ τοΰ ημετέρου Συλλόγου πεμφθέντα υπομνήματα καί τά; διαφό
ρου; διατριβάς. -

. Πλην τούτου δέ τδ υπουργείου τών έξωτεριζών τοΰ Μεγάλου Δουκάτου 
της Βάδης προσεκάλεσε διά τοΰ υπουργείου τών εξωτερικών τής Γερμα
νικές αύτοκρατορίας τδν ημέτερον Σύλλογον όπως άποστείλγ αντιπρό
σωπον αύτοΰ έν τή 56ν) συνόδω τών Γερμανών επιστημόνων, ητις έγέ- 
νετο έν Φρειβούργω την 6, 7, 8 καί 9 Σεπτεμβρίου. 'Η ’Εφορεία συνελθοΰσα 
ώρισεν ώς αντιπρόσωπον τοΰ Συλλόγου τδν καθηγητήν κ.’Α. Χρηστομά- 
νον ,οστις καί μετέβη είς Φρειβοΰργον. Τά τής αποστολής τοΰ κ. Χρηστο- 
μάνου διαφεύγουσι τά .όρια της παρούσης Λογοδοσίας, ευχαρίστως δέ μό
νον αναγγέλλω ύμϊν ότι δ κ. Χρηστομώνος έξελέχθη παμψηφεί ώςάντιπρδ* 
σωπος.τοΰ Συλλόγου πρόεδρος τοϋ της Χημείας τμήματος.

Ό ημέτερος Σύλλογος έθεώρησε καλόν νά συμμετάσχγ διά συγχα
ρητηρίου τηλεγραφήματος τής πανταχόθεν έορτασθείσης πεντηκοντα- 
ετηρίδος τοΰ πολίτικου βίου τοΰ μεγάλου φιλέλληνος Γουλλιέλμου Γλάδ- 
στωνος. Ό ιδιαίτερος τοΰ Γλάδστωνος γοαμματεύ; Γλέβεσον Δόβερ άπην- 
τησε διά λίαν φιλόφρονος επιστολής έξ ονόματος αύτοΰ πρδς τδ προεδρεϊον.

’Αλλά καί πρδς την οικογένειαν τοΰ μεγάλου πολίτου τής Γαλλίας 
Δέοντος -Γαμβέτα ψήφφ τοΰ Συλλόγου άπεστάλησαν συλλυπητήρια, πρδς 
& δεόντως άπήντησεν η οικογένεια.

’Ολίγον μετέπειτα άπέθνησκε πάρ’ ήμϊν ό Αλέξανδρος Κού- 
μ.ουνδοΰρος. Ό ημέτερος Σύλλογος δέν ηδύνατο νά μη μετάσχη τοΰ 
γενικοΰ πένθους έπί τώ θανάτω άνδρδς πολλαχώς αύτδν εύεργετήσαντος. 
Καί έψηφισε μέν εκτάκτως συνελθών την κατάθεσιν στεφάνων καί την ά- 
νάρτησιν της είκόνος αύτοΰ έν τή αιθούση τών συνεδριών, αλλά δέν ηδυ- 
νήθη νά' μή ύπακούση καί είς ' τήν πρόσκλησιν τής τεθλιμμένης αύτοΰ 
χήρας καί νά άναλάβ-ρ διά τών μελών αύτοΰ την κοσμητείαν της με
γάλης έκείνης 'κηδείας. Τά πρδς τδν σύλλογον γράμματα και τά ευχα
ριστήρια τή; τε χήρας καί τών δύο αύτής υιών Κωνσταντίνου και Σπυ
ρίδωνος άνεκοινώθησαν έ'κτοτε τφ Συλλόγω’ έγώμόνον ένταϋθα δημ.όσίς{ 
επαναλαμβάνω οτι διά τών ύφ’ημών πραχθέντων άπεδόθη μικρός φόρος 

■ C

ευγνωμοσύνης πρδς άνδρα, οστις είς την πρόοδον τοΰ Συλλόγου ημών μυ- 
,ριοτρόπως είργάσθη.

Αί τοΰ ημετέρου Συλλόγου έζπαιδευτικαί ένέργειαι και κατά τδ λή- 
ξαν έ'τος ύπήρξαν ποικίλαι. Αί διάφοραι σχολαί τοΰ Συλλόγου αί τε τών 
άπορων παίδων και αί δημοτικά! έλειτούργησαν τακτικώς’ η δέ πρώτη 
τούτων η έν Άθήναις σχολή τών απόρων καί πάλιν καλούς παρήγαγε 
καρπούς.

Έν συνόλω τδ λήξαν έτος ένεγράφησαν μαθηταϊ έν αυτή 585, τοσοΰτοί 
δηλ. οσοι ποτέ μέχριτοϋδε. Διά ταΰτα δ’η α'. τάξις ύποδιγφέθη είς δύο 
τμήματα,’καί είς μέν τδ πρώτον ένεγράφησαν 348, είς δέ τδ δεύτερον 
.158· έν τή β'. τάξει ένεγράφησαν 58, έν δέ τή γ'. 21. Έκ τών φοιτών- 
των εί; τήν σχολήν παίδων κατά πατρίδας έξεταζομένων, οί πλεϊστοι 
άνήκουσιν έκ τής έ'σω Ελλάδος είς τήν Γορτυνίαν (14 9), εις τήν Κοριν
θίαν (I 1 8\ εί; τάς ’Αθήνας (68). Έκ τή; έ'ζω Ελλάδος πλείονες είναι οί 
Μακεδόνες (69) καί οί Κρήτες (45), Έκ τών έπαγγελμάτων δέ τά όποια 
μετέρχονται οί παϊδες έπικρατοΰσι τά έξης. Στιλβωταί ύποδημάτων εί
ναι 107, όψοκομισταί 63,πηλοφόροι (άπαντες έκ Μακεδονίας)^ 0 και έφη- 
μεριδοπώλαι 54.

Εκείνο τδ όποιον είναι παρηγοράν είναι ή τακτική φοίτησις τών Μκ- 
κεδόνων πηλοφόρων, οΐτινες άγνοοΰντδς τδ πλεϊστον τήν Ελληνικήν, έν 
τή ήμετέρ^ σχολή έκμανθάνουσι τήν μητρικήν γλώσσαν, καταρτίζον
ται "Ελληνες τδ φρόνημα και τήν καρδίαν καί επανερχόμενοι εις τήν 
πατρίδα δικσπείρουσι τήν αγάπην πρδς τήν έλευθεοίαν καί τήν κοινήν 
μητέρα Ελλάδα.

Τδ άλλο φαινόμενον τής πυκνής προσελεύσεως παίδων έκ τών επαρχιών 
Γαρτυνίας καί Κορινθίας έξηγεϊται έκ τούτου, οτι αί δύο αύται έπαρχίαι 
πέμπουσι πάντοτε ένταϋθα τούς πκΐδας αυτών πρδς ευρεσιν εργασίας, 
ούτοι δέώς έπι τδ πλεϊστον μετέρχονται τδ έ'ργον τοΰ στιλβωτοΰ ύποδη
μάτων, όψοφόρου καί έφημεριδοπώλου. Πρδς βελτίωσιν κυρίως τών τά
ξεων τούτων τών παίδων είργάσθη πάντοτε ό ημέτερος Σύλλογος, διότι 
οί παϊδες ούτοι είναι έγκαταλελειμμένοι καί μόνοι έν Άθηναις. Κατόρθωσε 
δ’υπέρ αύτών και τδν έξευγενισμδν τής εργασίας και τδ κυριώτερον τήν 
περιστολήν, άν ούχί ί'σως άκόμη εντελώς τήν κατάπαυσιν, τής οίκτράς 
αύτών σωματεμπορίας. Διότι δυστυχώς οί παϊδες ούτοι ύπδ τών γονέων 
αύτών έξεμισθοΰντο είς σωματέμπορους ένταϋθα άντί έλαχίστης έτησίας 
άμοιβής, οί δέ σωματέμ.ποροι ούτοι παντοιοτρόπως έκακοποίουν τούς παϊ- 
δας. Τοΰτο δπερ δέν ήδυνήθημεν νά περιστείλωμεν νομίμως, καθότι οί 
παϊδες ήσαν ανήλικοι καί πκρενέβαινεν ή έννομος πατρική έξουσία, τδ 
κατωρθώσαμεν διά τών συμβουλών καί τής προστασίας ήν πρδς έξάσκη- 
σιν τοΰ έ'ργου αύτών παρέχομεν τοϊς παισίν.
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Ή δέ διδασκαλία έγίνετο έπι δίωρον ώς συνήθως κκτά το λήξαν ·έτθς* 
κκϊ διδάσκαλοι ύπήρξαν της μέν άνωτέρας γ'. τάξεως ο κ. Διονύσιος Κο- 
λοκοτσάς, ■ της β'. ό κ. Κ. Καλεβρας και τή; ά. δ κ. Δημ. Κολοκατσάς 
μετά βοηθοϋ τοϋ παλαιού της σχολής μαθητου κ. Δ. Καραβχ. Τά δέ δι- 
δαχθεντα μαθήματα ήσαν εις μέν τήν άνωτέραν τάξιν ιερά, άνάγνωσις, γρα
φή* γραμματική, αριθμητική, έλλην. 'ιστορία και γεωγραφία, έν δέ τή 
β' ιερά, άνάγνωσις, γραμματική, γεωγραφία και αριθμητική, έν δέ τή α·; 
τάςει άνάγνωσις, γραφή, αριθμητική. Ιίλήν τοΰτου δμως έδιδάχθη καί 
εφέτος τδ μάθημα τής έκ τής δαπάνης οικονομίας, συνόδευαν πάντοτε 
τάς καταθέσεις τών μαθητών έν το ταμιευτηρίφ, και άνά παν Σάββατον 
ή άνάπτυξις τοΰ Ευαγγελίου τής Κυριακής.

Συνεννοηθέντε; δέ μετά τοΰ Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου είσ- 
ηγάγομεν παρά τή σχολή τών απόρων παίδων κα'ι τδ μάθημα τής οργα
νικής μ,ουσικής και συνεστήσαιιεν θίασον μουσικόν, διδασκόμενου έν τώ 
Ώδείω άντί 170 δραχμών μηνιαίω; καταβαλλόμενων, έκ παίδων τής 
ήμετέρας Σχολής. Ό καταρτισθείς κανονισμός έν εί'δει Συμβολαίου ύπε- 
γράφη έκ μέρους μέν το'ϋ Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου ύπδ τού 
προέδρου αύτοΰ κ. Μ.,'Ρενιέρη, έκ μέρους δέ τοΰ Συλλόγου ημών ύπ’ έμοΰ 
■και ήδη άπδ τοΰ μηνδς ’Ιουνίου ήρξατο ή διδασκαλία τεσσαράκοντα περί
που παίδων έν τώ Ώδείω, ύπδ τοΰ αρχιμουσικού κ. Γ. Γαϊδεμβέργερ καί 
τοΰ κ. Φράντζ ’Έμκε. Ή εισαγωγή τοΰ θεσμού τούτου πολύ θέλει ωφε
λήσει τούς άπορους πζΐδας καί θέλει συντελέσει έ'τι μάλλον είς τήν έξη- 
μερωσιν αύτών.

Αί δ’ εξετάσεις γενόμεναι περί τά τέλη Μκ'ίου, ώς συνήθως ένώπιαν
■ τοΰ έπιθεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων καί πολλών φιλομούσων ύπδ 
τήν έπιτήρησιν έξεταστική; επιτροπής συγκείμενης έκ τοΰ αρχιμανδρίτου 
κ. Εύγ. Δεπάστα, τοΰ παιδαγωγοΰ κ. Βλ. Σκορδέλη καί τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Ίγν. Μοσχάκη παρήγαγον καλούς καρπού;.’ Έβδομήκοντα έν συνόλφ 
ένεφανίσθησαν κατά τάς εξετάσεις πίϊδες, έξ ών άπελύθησαν έκ τής ανώ
τερα; τάξεως τέσσαρες λαβόντες καί τδ κεκανονισμένον άπρλυτήριον τής 
σχολής διά τήν περαιτέρω έν τή κοινωνία άποκατάστασιν.

Ή δέ ύγιεινή κατάστασις τών παίδων έξηκολούθησε και κατά τδ λή
ξαν έτος άρίστη ύπδ τήν έπίβλεψιν τοΰ ίατροϋ τής σχολής καί κοσμή
τορας κ. Κ. Διγενή, δστις έπεσκέπτετο τού; άσθενοΰντας τών παίδων. 
“Ενεκα τής έπισκήψάσης επιδημίας τής εύλογίας διεκόπησαν έπί ένα μήνα 
τά μαθήματα τή; σχολή;, φροντίδι δέ τής κοσμητείας τής Σχολής έκομί- 

. σθη έκ τής 'Εσπερίας δαμαλίς, δι’ής ένεβολιάσθησαν πάντες οί εις τήν
■ σχολήν φοιτώντες παΐδες.

ΊΙ δέ λειτουργία τοΰ ταμιευτηρίου τής Σχολής έγίγνετο κατά τρίτην 
μετά τδ μάθημα τή; έκ. τής δαπάνης οικονομίας ύπδ τών διδασκάλων 

κατά.τήν ύποδειχθεϊσαν αύτο~; μέθοδον συμφώνως πρδ; τδ συστημ.» τοΰ 
ειδικού περί τά τοιαΰτα Γάλλου Μαλάρς. Κατετέθησαν δέ κατά τδ λή
ξαν έ'τος ύπδ 3.96 καταθετών παίδων δρ. 3,507,25 καί άπεδόθησαν δρ. 
2,738,35, μένουσι δ’είς διάθεσίν τών παίδων έν τώ ταμιευτηρίφ τής 
Σχολής δρ. 768,90.

Τά τής Σχολής κατά τδ λήξαν έ'τος διηύθυνε κοσμητεία άποτελου- 
μένη έκ τών κκ. Κ. Βάμ.βκ εφόρου, Α. Μαρινοπούλου γραμματέως καί 
τών κοσμητόρων κκ. Κ. Διγενή, Κ. Κενού, Δ. Παπαγεωργίου καί Θ. Μιχα- 
λοπούλου.
. ■ Και ταϋτα μέν τά άφορώντα τήν έν Άθήναις σχολήν, αί δ’έν τα?ς 
έπαρχίαις ήμέτεραι Σχολαί τών απόρων έξηκολούθησαν έπιτυχώς εργα
ζόμενα». καί κατά τδ λήξαν έτος. Πλην δέ τών ήδη ύπαρχουσών δ σύλ
λογος συνέστησε νέαν σχολήν έν Πύργω άποδεχθεις τήν αιτησιν όπως ή 
εκεί συστάσα σχολή ύπαχθή εί; τήν κατηγορίαν τών ιδίων αύτοΰ σχο- 
λ,ών και έκλεξάμενος πρδς τοΰτο κοσμήτορας τούς κκ. Κ. Μητρόπουλον, 
Ε. Χρυσανθόπουλον, Εύθ. Λεονάρδον, Σταμ, Βωβόν καί Άριστ. Μάρκον. 
’Έτι δέ συστάθείσης δημοτική; σχολής ύπδ. τής Κυβερνήσεως έν τφ χω- 
ρίω Γιαννησαίου τοΰ δήμου Κορθίου ’Άνδρου έ'νθα διετηρουμεν σχολήν, άπε- 
δεξάμεθα τήν αί'τησιν τών κατοίκων όπως ή ήμετέρα αύτη έν Άνδρω 
σχολή μετατεθώ εί; τδ χωρίον Γαυρίου Θολό. Πλήν τούτων δμως ο Σύλ
λογος έπήλθεν άρρωγδς καί είς τήν Δημοτικήνσχολήν τοΰ χωρίου ’Αν
δραβίδας τή; ’Ηλείας άποστείλα; κατ’αϊ'τησιν τών κατοίκων βιβλία διδα
κτικά εις ,αύτήν, καί εί; τήν έν Κέρκυρά συστασαν σχολήν τών άπό- 
ρων παίδων αιτήσει τής Φιλελεήμονο; αύτόθι εταιρίας Άγιος Σπυοίδων.

Διετηροΰντο λοιπόν ύπδ του Συλλόγου κατά τδ λήξαν έτος δέκα 
σχολαί* ή ένταΰθα καί έν ταΐς έπαρχίαις έν Καλάμαις, Σύρω, Ζακύνθφ, 
Πάτραις, ’Άνδρω, Νέα Πικέρνγι, Τραγανού, Κατσαροΰ καί Πυργω.

Προτάσει όγδοήκοντα τεσσάρων τακτικών ενεργών τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου ληξάσης τή; τριετοΰς διορίας-τής ισχύος τοΰ κανονισμού κατηργήθη 
τδ άρθρον 40 αύτοΰ έχον ώς εξής.

“ApQpov 40. Έπί τρία μόνον έτη κατά σειράν δύνανταινά έκλεχθώσι 
τά μέλη τής ’Εφορείας εί; τήν αυτήν θέσιν.

Συγχρόνως δ’έψηφίσθη ή τροποποίησις τοΰ άρθρου 8 τοΰ κανονισμοΰ 
όσον άφορφ περί τδν τρόπον τή; εκλογής τών νέων μελών. Άνετέθη δ’ 
είς επιτροπήν έκ τών κκ. Ν. Ζηλήμονος, Τ. Ήλιοπούλου καί Α. Βαρζέλη 
δπως ύποβκλγ τάς αναγκαία; τροποποιήσεις* καί ύπεβλήθησαν μέν αί 
τροποποιήσεις αυται δέν έψηφίσθησαν ομω; κατά τδ λήξαν έτος.

Τδ ήμέτερον περιοδικόν καί κατά τδ λήξαν έτος έξηκολούθησε μετά 
τή; αυτής πάντοτε έπιμελείας τακτικώς έκδιδόμενον τή φροντίδι τετρα- 
μελ.οΰς επιτροπής άποτελουμένης έκ τών κκ. Σπ. Π, Λάμπρου, Π. Φέ.ρμπου, 
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Ν. Γ. Πολίτου καί Σταμ. Βάλβη. Τοϋ Παρνασσού τακτικάς Αναλύσεις δη- 
μοσιεύουσι διάφορα έγκριτα της 'Εσπερίας περιοδικά, τινά δέ καί μεταφρά- 
ζουσιν ενίοτε τάς Αρχαιολογικά; καί φιλολογικά; αύτοΰ διατριβής καί 
Ανακοινώσεις.

Αί έκτακτοι συνεδρίαι τοϋ Συλλόγου είναι ώς γνωστόν αφιερωμένα! 
διά τά Αναγνώσματα. Ταΰτα εφέτος ή σαν πάμπολλα διότι συνεποσώθησαν 
είς 34, έφοιτώντο δ’ ύπδ πυκνοϋ πάντοτε πλήθους. Δέον νά μνημονεύσω 
ίδί^ρ μεταξύ τών Αναγνωσμάτων τοϋ τ·ης κυρίας Καλλιόπης Κεχαγιά 
διευθύντριας τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου καί επιτίμου τοϋ Συλ- 
λόγου μέλους, ήτις πρώτη έδωκε παρ’ήμϊν τδ κάλλιστον παράδειγμα της 
δημοσίγ ομιλίας τών γυναικών.

’Ιδού κατά σειράν τά αναγνώσματα τών μελών τοϋ Συλλόγου.
Πρώτον έγένετο ανάγνωσμα η μετάφρασι; τοϋ Πλούτου τοϋ Άριστο- 

φάνους τοΰ μεταστάντος τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Λαμπαδαρίου.
'Ο κ.Γ. Παράσχος τακτικόν μέλος Ανέγνω μετάφρασιν τοϋ Δ. της 

Ίλιάδος.
Ό κ. Κ. Βάμβας τακτικόν μέλος ώμίλησε περί συνεργατικών ‘Εται

ρειών. ■ · ■ ■
'Ο κ. Δαμιανός Βορρές τακτικόν μέλος πεγΐ τοΰ πγοσφορωτέρου διά τήν 

'Ελλάδα σωφρονιστικού συστήματος.
Ό κ. Κ. Γ. Ηένος τακτικόν μέλος περί 'Ραθελαί καί τής εποχής αυτόν.
*Ο κ. Ν. Χλωρός περί χρησιμότητας τώ? δασών Μέρος Α'.
Ό κ. Ν. X. Άποστολίδης τακτικόν μέλος πορίσματα, έζετάσεως τεμα

χίου κρητίδας μετά πειραμάτων.
Ό κ. Σιμός Μπαλάνος τακτικόν μέλος περί προσωπικής κρατήσεως ώς 

μέσου έκτελέσεως.
Ό κ. Α. Διομήδης Κυριάκός τακτικόν μέλος περί τής προτάσεως τής 

ίερας συνόδου περί, μισθοδοσίας τοΰ κλήροι·.
Ό κ. θ. Φλογαίτης τακτικόν μέλος περί τοΰ συγκεντρωτικού τής έν 

'Ελλάδι έπαργιακής διοικήσεως.
Ό Σεβκσμιώτατος επίσκοπος Πλαταμώνος κύριος ’Αμβρόσιος επίτιμον 

μέλος περί τοΰ ζητήματος τής μισθοδοσίας τών ’Εφημερίων.
Ό κ. Νικόλαος Γεωργιάδης Αντεπιστέλλον μέλος περί, πίστεως καί 

ίλισμοΰ.
Ό κ. I. Παπαλουκας Εύταξίας τακτικόν μέλος περί ελευθερίας τής 

συνειδήσεων.
Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος αντεπιστέλλον μέλος ανέκδοτα λυρικά ποιή

ματα.
Ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος τακτικόν μέλος περί τών εφαρμογών 

τοϋ ηλεκτρισμού μετά πειραμάτων.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 987

'Ο κ. Σπ. Σπηλιωτάκης μέλος επίτιμον περί τής εθνικής βιομηχανίας 
και τών προς βελτίωσιν αύτής μέσων.

'Ο κ. Μ. Δέφνερ τακτικόν μέλος περί τών σχέσεων τής συγκριτικής φιλο
λογίας πρδς τήν εθνολογίαν.

'Ο κ. Σπ. Σοκόλης Αντεπιστέλλον μέλος περί Αλβανίας και Ηπείρου. 
'Ο Αρχιμανδρίτης κ. Σ. Κολιάτσος μέλος έπίτιμ.ον περί τής έν τφ οί'κω 

ευδαιμονίας.
Ό κ. Βλάσιος Σκορδέλης τακτικόν μέλος ή φυλλάδα τοϋ Μεγάλου 

’Αλεξάνδρου καί ό οκτώηχος η σχολεΐον και λαός.
Ό κ. Σπ. Σοκόλης Αντεπιστέλλον μέλος περί Ήπειρον και ’Αλβα

νίας μέρος β'.
Ό κ. Άριστ. Προβελέγιος περί τοϋ Φάουστ τοϋ Γκαιτε μετ’ αποσπα

σμάτων εμμέτρου αύτοΰ μεταφράσέως.
Ό κ. Ν. Παγκώστας Αντεπιστέλλον μέλος περί τών διαφόρων θρησκευ

μάτων.
Ό κ. Τ. Άμπελάς τακτικόν μέλος περί τών τυχών τοϋ ονόματος 

Γραικός.
Ό κ. I. Ά. Τυπάλδος έπίτψ.ον ^ζέλος jrepl τωκ νομικών ορών της ’Ατ

τικής αναγνώσματα δύο.
Ό κ. Α. Πασπάτης επίτιμον μ,έλος πολιορκία καί αλωσις Κωνσταντι

νουπόλεως Αναγνώσματα πέντε.
'Η κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά επίτιμον μέλος εντυπώσεις τών έν Ε

σπερία Μουσείων.
'Ο κ. Άριστ. Προβελέγιος τακτικόν μέλος ό Άρίων ποίημα λυρικόν.
‘Ο κ. Λέων Μηλιώτης τακτικόν μέλος περί τής οικογένειας έν τή 

προϊστορική εποχή.
‘ Καί αδται μέν αί έν γένει έργασίαι τοϋ Συλλόγου, έρχομαι δέ ήδη έπί 

τά τμήματα.Προτάσει τών τακτικών μελών κκ. 'Γιμ. Άμπελά, Τιμ. Ήλιο— 
πούλου, Γ. Κρίνου, Μ, Π. Λάμπρου καί Α. Μαρινοπούλου καί μετά πεφωτισ- 
μένην συζήτησιν έγένετο δέκτη ή σύστασις πέντε ειδικών τμημάτων έν 
τω Συλλόγω ήτοι θεολογικοϋ, φιλολογικού καί Αρχαιολογικοΰ, νομικοΰ 
καί τών πολιτικών έπιστημών φυσιογνωστικοΰ, καί καλών τεχνών, ών 
σκοπός Ανεγράφη η έν'αύτοϊς μελέτη καί προεξεργασία τών είς τδν Σύλ
λογον ύποβαλλομένων προτάσεων καί η ύπ’ αύτών ύποβολή προτάσεων 
έχουσών Αντικείμενα σχετικά πρδς τούς κλάδους τών τμημάτων' έ'τι δ’ ή 
συζήτησις θεμάτων σχετικών έκάστω κλάδω, η έξεύρεσις μέσων πρός 
σύστασιν διαγωνισμών ετησίων έπί θεμάτων οριζόμενων καί η είς τδ κοι
νόν άνακοίνωσις πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων Αφορωσών είς τό κοινή 
συμφέρον, έζαιρουμένων τών όπως δήποτε σχετιζομένων πρδς τήν πολι
τικήν και τούς πολιτευτάς. Τά τμήματα δέ Αποτελούνται έκ πάντων τών 
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έν Άθήναις μελών, έκαστον δέ μέλος δύναται νά έγγραφή είς πλείονα 
τμήματα.

Τούτου γενομένου τδ προεδρείου προσεκάλεσε τά έν Άθηναις μέλη τοϋ 
Συλλόγου, άτινα πάντα καί τά είς διαφόρους τάζεις Ανήκοντας μετά σπά
νιάς προθυμίας ένεγράφησαν είς τά διάφορα τμήματα καί μετά ζήλου 
μετέσχον τών εργασιών αύτών.

Ούτως Αμέσως συνελθόντα τά τμήματα προέβησαν είς τδν καταρτισμόν, 
αύτών καί έξελέχθησαν τοϋ μέν θεολογικοϋ πρόεδρος δ Αρχιμανδρίτης κ. 
Σωκράτης Κολιάτσος, αντιπρόεδρος δ κ. Α. Διομήδης Κυριάκός καί γραμ- 
μκτεύς δ κ. Ιγνάτιος Μοσχάκης, τοϋ δέ τών νομικών καί πολιτικών επι
στημών πρόεδρος δ κ. Κ. Ν. Κωστής, αντιπρόεδρος δ κ. Ν. Ζηλήμων 
και γραμματεύς δ κ. Τιμ. Ήλιόπουλος, τοϋ δέ Αρχαιολογικοΰ καί Φι- 
ολογικοΰ πρόεδρος δ κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, Αντιπρόεδρος δ κ. Γ». 
Κρέμος καί γραμματεύς δ κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης, τοΰ τών καλών τεχνών 
πρόεδρος δ κ. Μ. Μελας, Αντιπρόεδρος δ κ. Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης καί 
γραμματεύς δ κ. Εύγ. Ζαλοκώστας καί τοΰ φυσιογνωστικοΰ πρόεδρος δ 
κ. Γ. Καραμήτσας, Αντιπρόεδρος δ κ. Α. Χρηστο’μάνος καί γραμματεύς δ 
κ. Α. Τριανταφυλλίδης.

Μ ετά την κατάρτισιν αύτών τά τμήματά προέβησαν αμέσως είς τάς 
εργασίας των, ών περίληψιν παρατίθημι ένταΰθα, παραπέμπων διά 
πλείονας λεπτομέρειας είς τάς έν τέλει της λογοδοσίας προσαρτηθησο- 
μ-ένας έκθέσεις τών τμημάτων.

Καί τό μέν ©εολογικδν τμήμα έκρινε καλόν μετά τόν καταρτισμόν 
τοΰ προεδρείου αύτοϋ νά συγχωνευθή μετά τοΰ φιλολογικού καί αρχαιο
λογικού.

Το δέ νομικόν καί τών πολιτικών επιστημών μετά την ψηφισιν τοΰ 
δργανισμοΰ του έπελήφθη τής συζητήσεως διαφόρων ύποβληθεισών αύτφ 
προτάσεων. Καί πρώτον μέν συνεζήτησε την ύπδ τοΰ κ. Ν. Λ. Αεβίδου ύπο-. 
βληθεϊσαν πρότασιν περί ταξινομησεως καθ’ ύλην καί χρονολογικώς τών 
έν Έλλάδι δημοσιευθέντων νόμων καί Β. Διαταγμάτων καί περί δη- 
μοσιεύσεως εύρετηρίου. Τδ τμήμα συνέστησεν επιτροπήν πρδς τοΰτο έκ 
τών κκ. I. Τυπάλδου, Ε. Αουριώτη, θ. Φλογα’ίτου, I. Παπαλουκά Εύ- 
τκςία, I. Καρύδα, Δ. Βορρέ, Σ. Μπαλάνου, Γ. Άγγελοπούλου, Ν. Ζηλή- 
μονος, Π. Χρυσανθοπούλου, Γ. Μελισσουργοΰ καί I. Άραβαντινοΰ, ή'τις με- 
λετησασα έπαρκώς τδ ζήτημα προέτεινε την σύστασιν διαγωνισμού, τοϋ. 
οποίου οί οροί συζητηθήσονται προσεχώς.

Τδ τμήμα λαβδν ύπ’ ό'ψει την ύπδ τών κκ. Κ. Ν. Κωστή καί Ν'. Ζη- 
λημονος ύποβληθεΐσαν πρότασιν περί έςευρέσεως τών μέσων, όπως οί έν 
τκϊς φυλακαϊς κρατούμενοι περιθάλπονται καί διδάσκωνται δεόντως, έζέ- 
λεξεν έπιτροπην συγκειμένην αρχικώς έκ τών κκ. I. Τυπάλδου, Ν. Ζη- 
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λήμονος I. Καρύδα, I. Άραβαντινοΰ, Δ. Βορρέ ΐνα έργασθή έπί τού θέ
ματος τούτου. 'Η επιτροπή αυτή, έκλεξαμένη πρόεδρον τδν κύριον I. Τυ- 
πκλδον έζέθηκεν έν δημοσία συνεδρί·γ τού τμήματος τδν σκοπόν αύτής, 8ν 
αύτδς δ Σύλλογος υιοθέτησε πρώτος προσενεγκών ύπέρ τούτου χιλίας 
δραχμάς. Ή έπιτροπή δέ τή εύγενεΐ συνεργασία φιλάνθρωπων κυριών 
προέβη είς τήν συλλογήν έράνων ύπέρ των φυλακισμένων, έπεμελήθη δέ 
τής πνευματικής καί ψυχικής αύτών μορφώσεως είσαγαγοΰσα, κατά τδ 
ένόν, έν ταϊς φυλακαϊς τήν διδασκαλίαν γραμμάτων καί τεχνών, καί 
φροντίσασα περί τής όσον ένεστι καλής διαίτης τών έν ταϊς φυλακαϊς 
κρατουμένων. Τά λεπτομερέστερα περί τούτων ώς καί περί τής χρημα
τικής καταστάσεως τοΰ ειδικού ταμείου τής έπιτροπής τκύτης Αναγρά
φονται έν τέλει έν ιδιαιτέρα έκθέσει.

Τδ τμήμα·ομοίως τή προτάσει τών κκ. Ν. Δαμασκηνού, Σίμου Μπαλά
νου, Κ. Ν. Κωστή καί I. Α. Τυπάλδου έπεληφθη τοϋ ζητήματος περί 
τής χρησιμότητος τής προσωπικής κρατήσεως ώς μέσου έκτελέσεως, 
κατέληζε δ’ έκφράσαν ευχήν ύπέρ τής καταργήσεως τού θεσμού τούτου.

Τδ τμήμα .. ομοίως προτάσει καί είσηγήσει τοΰ κ. Σίμου Μπαλάνου 
έμελέτησε τδ ζήτημα τής βελτιώσεω; τών δικαστηρίων. Συνέστη ή έπί 
τούτω έπιτροπή συγκειμένη έκ τών κκ. Κ. Ν. Κωστή, Ά. Παπαφράγκου, 
Ν. 'Ράδου, Σ. Μπαλάνου, Γ. Φιλαρέτου, Ν. Δ. Αεβίδου, καί Θ. Φλογα’ίτου 
ητις διά τοΰ τελευταίου τούτου ώς είσηγητοϋ συνέταξεν έ'κθεσιν λεπτο
μερή περιλαμβάνονταν δλας τάς φάσεις τοϋ ζητήματος καί τά προτει- 
νόμενα πρδς διόρθωσιν μέτρα, ή'τις έδημοσιεύθη προσηκόντως καί συζη- 
τηθήσεται προσεχώς.

Τδ τμήμα, έπεξειργάσθη δι’ έπι τροπών καί Αλλας προτάσεις, περί ών 
ειδικός λόγος γίνεται έν τή ιδί^σ τοΰ τμήματος τούτου έκθέσει. .

Τδ τμήμα τών καλών τεχνών πρώτον ζήτημα δπερ έπελήφθη ήν τδ 
τοϋ ελληνικού/θεάτρου, οπερ συνεζήτησεν έν διαφόοοις συνεδρίαις' συνε- 
κρότησε δέ 'καί έπιτροπην έκ τών κκ. Ίω. Ίσιδ. Σκυλίσση, Άλ. Α. 'Ραγ- 
καβή καί Μ. Π. Λάμπρου είσηγητοϋ οστις ύπέβκλεν . έ'κθεσιν πρδς τδ 
τμήμα α) ώς πρδς τήν πρότασιν τής συστάσεως διά τοΰ τμήματος θιά
σου ελληνικού, οστις ύπδ τάς αμέσου; αύτοϋ οδηγίας νά διδάσκη δράματά 
ελληνικά, β) ώς πρδς τήν πρότασιν περί συστάσεως μονίμου ελληνικού 
θεάτοου καί ελληνικού σχολείου δραματικού. Προέτεινε δ’ ή έπιτροπή 
Οπως γίνη άπόπειρά τις κατά τδ θέρος ΐνα ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ .τμή
ματος καί τήν έποπτείαν αύτοϋ συστή θίασος ελληνικός, οστις από 
τινός τών θερινών θεάτρων νά διδάσκν) κατά τάς οδηγίας τής έπιτροπής. 
’Επί τών δύο πρώτων προτάσεων ή συζήτησις άνεβλήθη ένεκα άλλων 
ασχολιών τοΰ τμήματος, τήν δέ τελευταίαν έφάνη παραδεχόμενου τδ 
τμήμα, Αλλά συστάς τότε δ Έθ,ικδς σύλλογος Ανέλαβεν αύτδς τήν-πραγ- 

Τόμος Ζ'. 12. — Δεκέμβριος 1883. C4
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κηπφ 
έκθέ-

μ,κτόπυίήσιν τίΐς .Απόπειρας ταύτης καί ούτωςΰ ήμέτερος Σύλλογος Απε- 
συρθη.

Έτερον θέμα περί § ένησχοληθη τδ τμήμα ην η τέλεσις κατά την 
.25 Μαρτίου εθνικής έκθεσεως μελλούσης νά περιλάβ-ρ Αντικείμενα σχε- 
τιζόμενα πρδς τδν ύπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνα. Τδ τμίμα παρεδέξατο την 
πρότασιν ταύτην, Αλλ’ Ανέβαλε την τέλεσιν της έκθέσεως διά τδ έπιδν 
έτος διότι ολίγος ύπελείπετο καιρδς εφέτος διά την ευπρεπή παρασκευήν. 
. ■ ΙΙροτάσει δέ του κ. Σπ. Σπηλιωτάκη τδ τμίίμα παρεδέξατο την τέ- 
λεσιν έκθέσεως Ανθέων καί φυτών. Ή έκθεσις αύτη ή'τις διηρκεσε τρεις 
ημέρας, την 6, 7, καί 8 Μαί'ου δι.ωργανίσθη έν τώ παριλισσίφ 
Παράδεισοί, δύναται δέ νά θεωρηθη ώς πρώτη τοιαύτη . απόπειρα
σεων έν Έλλάδι ώς έπιτυχοΰσα Αρκετά. Τά τοϋ διοργανίσμοϋ αύτ-ης άνέ- 
■λαβεν έπιτροπη συνισταμένη έκ τών μελών τοΰ τμήματος κκ; Ν. Τριαντα- ’ 
φυλλίδου, Γ. Δουρουτη, Α. 'Ραγζαβη, Α. Χαραλάμπη και Κ. Κουτσαλέξη. 
Έλλανοδϊκαι δ’ ώρίσθησαν οί κκ. I. Ίσιδ. Σκυλίσσης, Θ. Χέλδραϊχ καί Π. 
Γεννάδιος. Έκθέται παρουσιάσθησαν έν συνόλφ 57, έξ ών 52 μέν έξ Άθη- 

1 νών, είς έκ Κηφισσίας, τρεις έκ Καλαμών και είς έκ Πατρών. Έξετέθησαν 
δ’έν συνόλφ γάστραι μέν ανθέων καί φυτών .1565, συλλογαι δρεπτών Αν
θέων και ίδίρ: κεκομμένων ρόδων 10, προϊόντα Ανθοδετικής 10, πρωίμων 
λαχανικών καί οπωρών συλλογαι 10, τεχνητών Ανθέων καί καρπών συλ- 
λογαί .2, Ανθέων Αγρού συλλογή μία,, έτι δέ δ κήπος έν ώ η έκθεσις καί 
κινητός κήπος (jardiniere) έκ 50 γαστρων άριστά διασκευασμένος. Την 
έ'κθεσιν έπεσζέφθησαν έν συνόλφ 3690 άτομα, έτι δέ διά διαρκών είση- 
τηρίων 69.Τδ πρώτον βραβεΐον τιμής Απενεμηθη είς τδν έν Κερκύρα κ. 
Π. Κρεμύδην διά τδν κινητόν αύτοΰ κήπον ώς πέριεχοντα περί τά πεν- 
κοντοο εί'δη φυτών Αλλοτρίων κλιμάτων καί διά· την φιλόκαλου συναρμο- 
γην καί- τδν έπιστημονικδν έκάστου δρισμόν. Χρυσά δέ βραβεία ά.πενεμη- 
θησαν δύο, εις τδν έκ Κηφισσίας κ. X. Κοκκινάκην κηπουρόν τοϋ κ. Μ. 
Μελά καί .είς τούς ανθοκόμους Αδελφούς Καντόρου. Άπενεμηθησαΰ δέ καί · 
5 ΑργυρΑ βραβεία, 1 5 χαλκΑ, 5 έπαινοι καί χρηματικαι αμοιβαί είς δια
φόρους. ΙΙερί πάντων τούτων λεπτομερείς πληροφορίας παρέχει η έκθεσις 
τοϋ τμήματος.

Τ.δ δέ αρχαιολογικόν καί φιλολογικόν τμήμα ένησχοληθη κυρίως έίς 
Ανακοινώσεις διαφόρους τών μελών αύτοΰ, αΐτινες Ανηλθον είς πεντηκοντα 
δυο έν σονόλφ, άπτόμεναι τών διαφόρων μελετών τοΰ τμήματος ώς έξης.

Νομισματικά! Ανακοινώσεις έγένοντο τέσσαρες'ύπδ τοΰ κ. Π. Λάμπρου 
περί ανεκδότου νομίσματος ’Ιακώβου δέ Μιλλύ, καί ύπδ τοΰ κ. Αλεξάνδρου 
Μελετοπουλου περί ανεκδότων νομισμάτων της έν Εύβοίφ Χαλκίδος, τ·^ς 
εν Άμ,οργφ Μινώας, καί περί Ανεκδότου χαλκοΰ ’Αθηναϊκού συμβόλου. -

"Εργων Αρχαίας τέχνης Ανακοινώσεις δέκα' ύπδ τοΰ κ. Ί. X. Δραγάτση 
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περί κεφαλής Όμβρου έκ Πειραιώς, περί Αγγείου "πηλίνου μετ’ Αναγλύφου 
κεφαλ-ης "Ηρας, περί Αγάλματος ΆθηνΑς έκ Πειραιώς, περί Αναγλύφου 
παραστάσεως έρωτικ'ης αρπαγής’ ύπδ τοΰ κ. Α. Μελετοπουλου- περί 
χαλκοΰ ποδδς ίππου καί περί έπιτυμ.βίου Ανάγλυφου εκ Πειραιώς* υπο τοϋ 
■κ. Ν. Γ. Πολίτου περί κριοφόρου Έρμοϋ, περί ΆθηνΑς 'Ιππίας καί περί 
ειδωλίου πηλίνου δαμαλοφόρου Έρμοϋ' ύπδ τοΰ κ. Ν. Γ· Σολομοΰ περί 
προϊστορικού αγγείου έκ Ναυπλίου.
• Έργων μεσαιωνικής καί νεωτέρας τέχνης Ανακοινώσεις επτά* ύπδ τοΰ 
κ. Κ. Καραπάνου περί οικοσήμου της οικογένειας Δελαγραμμάτικα, ύπδ 
τοΰ κ. Δ. Καμπούρογλου περί τοΰ αύτοΰ οικοσήμου καί περί σφραγΐδος 
τοΰ έν Άθηναις Άρείου Πάγου, ύπδ τοΰ κ. Μ. Π. Λάμπρου περί ηπειρω
τικών ένεπιγράφων Μαστραπάδων, ύπδ τοΰ κ. Ά. Μελετοπουλου περί 
σφραγιδος της έν Άμοργώ μονής τοϋ προφήτου Ήλιοΰ, περί ύελίνης Βυ
ζαντινής σφραγϊδος καί περί χριστιανικές μυροθηκης. .

Επιγραφικά! Ανακοινώσεις έγένοντο ένδεκα’ ύπδτοΰκ. Κ.Παπαρρηγο- 
πούλου περί επιγραφές έκ Δυρραχίου,ύπδ τοϋ κ.Ι.Χ. Δραγάτση περί έπιγρα- 
φικών Σύρου, περί παναρχαίας επιγραφής Σίφνου, περί δυο έπιτυμβίων 
λίθων έκ Πειραιώς, περί δύο έπιγραφών ανεκδότων Πειραιώς, ύπδ τοϋ 
κ. Α. ΜελετοπούθΛυ περί όρου Πειραιώς, περί καταλόγων κυρίων ονο
μάτων έκ Τροιζηνος, ύπδ τοϋ κ. Σπ. Π. Λάμπρου περί έπιτυμβίας επι
γραφής τοϋ έν Πατησίοις μουσείου, ύπδ τοΰ κ. Ν. Γ. Φιλιππίδου περί 
έπιγραφών έκ Μακεδονίας καί περί επιγραφών έκ Δοξάτου, ύπδ τοΰ κ. 
Ά. Λασποπούλου περίέπιγραφών Δίου.
■- Ιστορίας αρχαίας, μεσαιωνικές καί νεωτέρας Ανακοινώσεις δεκατέσ- 
σαοες. Ύπδ τοΰ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου περί τοϋ ύπδ τοΰ κ. Β. Γεωρ- 
γιάδου έκδοθέντος βιβλίου αΛόγοι ανέκδοτοι τοΰ έπισκόπου Αθηνών 
Μιχαήλ Άκομινάτου καί Γεωργίου Βούρτζη» καί περί τοΰ ύπδ τοΰ κ. Σ· 
Α. Βλαστού έκδοθέντος βιβλίου η αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως τφ 
1453. Ύπδ τοϋ κ. Σ. II. Λάμπρου περί χειρογράφων τοϋ χρονικοΰ Μο- 
νεμβασίας καί περί νέας πηγης Αναφερομένης εις την πολιορκίαν τίίς 
Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών ’Αβαρών* ύπδ τοΰ κ^.’Ιω, Σακελλίονος περί 
διαθήκης Ανεκδότου Γερμανού καθηγουμένου ΓΙάτμου, περί της διακηρύ- 

ιξεως της Τουρκίας έν τφ κατά της 'Ρωσίας πολέμφ, περί Ανεκδότων ιστο
ρικών εγγράφων τοΰ Πατρίάρχόυ ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου’ ύπδ τοΰ κ. 
II. Λάμπρου περί ανεκδότων εγγράφων τοΰ Όδυσσεως Άνδρουτσου, ύπδ 
τοϋ κ. Γ. Κρέκου περί νεωτερων έρευνών έπί τοϋ ’Αθανασίου Διάκου, περί 
σειρΑς ιστορικών έγγραφων τοϋ Γκούρα, περί Ανεκδότου πηγίς ίςορίας τοϋ 
Άλη πασσΑ’ ύπδ τοϋ κ. Ν. Φιλιππίδου περί εγγράφων αναφερομένων 
είς την έν Χαλκιδική έπανάστασιν καί περί αύτογραφου τοΰ ’Εμμανουήλ 
Παπκ; -'.
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'Φιλολογίας τέλος .καί, κριτικής Ανακοινώσεις τέσ.σαρες ήτοι του μέν 
κ. Α. Πχσπχτν) περί τών Αμαρτημάτων τής έπιτεθεωρημένης αγγλικής 
μεταφράσεως της Καινής διαθήκης, τοϋ κ. Σταματίου Δ. . Βάλβη περί 
διοοθώσεως χωρίου του Πλατωνικού διαλόγου Λύσιδος, περ'ι διορθώσεως 
χωρίου της Ήλέκτρας τοΰ .Σοφοκλέους, ύπδ του κ. Ο. Ίασωνίδου. τέλος 
περ'ι των Φιλολογικών άρθρων-τής έπιτηρίδος τοΰ έν Άγγλίίρ Συλλόγου.

Τδ δέ Φυσιογνωστικδν τμήμα είργάσθη περ'ι τά έξης. Προτάσει τοϋ 
κ. Έμ. Δραγούμη παρεδέξατο την σύστασιν μετεωρολογικών σταθμών είς 
διάφορα σημεία τοΰ κράτους. Έψηφίσθη δέ οργανισμός καί έγένετο δεκτή 
η συστχσις σταθμών έπι τοϋ παρόντος έν Πειραιεΐ, Πάρφ, Ααυρίω, Κα- 
λάμαις, Τριπόλει καί Λαρίσσν). Ό Σύλλογος προθύμως έψηφίσατο τήν 
δέουσαν πίστωσιν, τδ δέ 'Υπουργείου τών Ναυτικών ένέγραψεν είς -τδν 
προϋπολογισμόν αύτοΰ βοήθημα χιλίων δραχμών καί τδ ύπουργεϊον της 
Παιδείας απεδέξατο όπως η διεόθυνσις τών έν Δαρίσση καί Τριπόλει σταθ
μών άνατεθή είς τά αύτόθι διδασκαλεία καί άνέλαβεν δπως καταβάλη 
την δαπάνην διά τά όργανα τών σταθμών τούτων Οί μετεωρολογικοί ου- 

' τοι σταθμ.οί άρχονται τάχιστα λειτουργοϋντες,
■' Έγένετο δέκτη πρότασις τοΰ κ. Σταματίου Κρίνου όπως συστή. επι
τροπή πρδς φυσικήν έξέτασιν τή; ’Αττικής. Ή επιτροπή αυτή συγκρα- 
τηθεϊσα έκ τών κκ. ’Ιουλίου Σμίθ, Π. Βουγιούκα, Α. Κοοδέλλα, Α. Χρη. 
στομάνου, Στ. Κρίνου, Δ. Κοκκίδου, Θ. Χέλδραϊχ, Κ. Μητσοπουλου,. Τ. 
Άργυροπούλου, Ε. Δραγούμη, Μ. Χρυσοχόου, Θ. Κρύπερ και Ν. Άποστο-. 
λίδου έξελέξατο πρόεδρον αύτής τδν κ. ’Ιούλιον Σμίθ, άντιπρόεδοον τδν 
κ. Α. Κορδέλλαν καί γραμματέα τδν κ. Ν. Άποσ.τολίδην καί συνέταζε τδ 
πρόγραμμα τών εργασιών της καθ’ 8 την μέν μαθηματικήν γεωγραφίαν 
της Αττικής άνέλαβον οί κκ. Δ. Κοκκίδης, Μ. Χρυσοχόος καί Α. Τριαν-. 
ταφυλλίδης, τήν δρεογραφίαν καί ύδρογραφίαν δ κ. Α. Χρηστομάνος, τήν 
μετεωρολογίαν δ κ. I. Σμίθ, τήν κλιματογραφίαν ή Εταιρία τής 'Υγιει
νής, τήν γεωλογίαν καί ορυκτολογίαν οί κκ. Π. Βουγιούκας, Α. Κορδέλ- 
λας, Κ. Μητσόπουλος καί Ε. Δραγουμης, τήν ζωολογίαν οί κκ. Ν. Άποτ 
στολίδης καί Θ. Κρύπερ καί τήν βοτανικήν οί κκ. Θ. Χέλδραϊχ καί Στ. 
Κρίνος. Τοΰ.προγράμματος τούτου τήν έκτέλεσιν πρώτος ανέλαβεν δ σε
βαστός τής επιτροπής πρόεδρος κ. ’Ιούλιος Σμ,ίθ, δ κλεινός διευθυντής τοΰ 
ημετέρου ’Αστεροσκοπείου. Τό δ’έ'ργον αύτοΰ περί μετεωρολογίας και φαι
νομενολογίας τής’Αττικής έκτυπούμενον ή'δη τάχιστα Θέλει δημοσιευθή, 
έγκαινίζον ούτως έπ’ άγαθώ τήν σπουδαίανταύτην έργασίαν τοΰ ήμετ 
τέρου Συλλόγου.

Περί άλλων προτάσεων τοΰ τμήματος άλλα μή συζητηθεισών διαλαμ
βάνει ή ειδική περί τούτου έ'κθεσις, ένταϋθα δ’ αναγράφω τάς έν τώ

περί βρέφους στερουμένου τών άνω άκρων, 
περί περιέργου διαστροφής τών οργάνων τοΰ Αν

Α. Χρηστομάνος α) περί καϊρίνης

«ίμήματι γενομένάς Ανακοινώσεις αίτινες Ανέρχονται είς είκοσιπεντεικαί 
κατανέμΟνται ώς εξής.

Φυσεολογία. — Ό κ. 'Ρήγας Νικολα'ίδης α) Περί τών ερυθρών αιμο
σφαιρίων τής φλεβδς τών πυλών έν σχέσει πρδς τήν ήπατικήν φλέβα. . . 

L β) Περί τής διάτομής τοΰ μυϊκοΰ σωματίου τών ραβδωτών μυών.
' Ό κ. Δ. Χασιώτης περί τής έμβρυακής άναπτυξεως τών ραβδωτών 

μυϊκών ίνών τών μαστοφόρων ζώων.
- Ό κ. Α. Φιλίππου

'Ο κ. Μ. ’Αθανασίου 
θρώπίνου σώματος.

Χ.ημ.ε£α. — 'Ο κ.
β) περί έπιδραργυρώσεως τοΰ ψευδαργύρου τών γαλβανικών στοιχείων, 
γ) περί χημικής ονοματοθεσίας,
δ) περί Αναλυτικοΰ χωρισμού τοΰ καλιού Απδ τοΰ νατρίου.

' Φΐίβεκή καε Μετεωρολογία.—Ό κ Τ. Άργυρόπουλος περί μο
νάδας φωτός.

'Ο κ. Έμ. Δραγούμης περί μετεωρολογικών σταθμών.
Γεωλογία. —Ό κ. Α. Κορδέλλας α) περί τής σχετικής γεωλογικής 

ηλικίας τών πετρωμάτων τής ’Αττικής.
β) περί τοΰ ηφαιστείου τής Θήρας.
'Ο κ. Α. Χρηστομάνος, περί τών ποσίμων ύδάτων τοΰ λεκανοπεδίου 

τής'’Αττικής.
Ό κ. Α. Ήλιόπουλος περί τοΰ γεωργησίμου εδάφους τής’Αττικής.
Ζωολογία. — 'Ο κ. Ν. Άποστολίδης α) περί θαλασοπτερίδός τής 

φώσφοριζούσης.
β) περί φυσητήρος τοΰ μακροκεφάλου.
γ) περί άμφιόξυος τοΰ λογχοειδούς.
Ό κ. S. Νίδερ περί λευκασμοΰ τών πτηνών.
Ό κ. Α. Κορδέλλας περί τέττιγος τοΰ Αμπελοφθόρου.
Ό κ. Δ. Χασιώτης περί κυττάρων σφηκών.
βότανεκή. —'Ο κ. Θ. Χέλδραϊχ α) περί φυτολογικής έρευνής τής 

1 Θεσσαλίας.'
β) περί χλωρίδος τής νήσου Κεφαλληνίας.
Ό κ. Α. Παρλαπάς περί νυμφαίας τής λευκής.
Τοίαΰται είναι καί αί έργασίαι τών τμημάτων τοΰ Συλλόγου κατά τδ 

λήξαν έ'τος, τδ πρώτον τής συστάσεως τοΰ νέου τούτου θεσμοΰ τοΰ Συλ
λόγου.

Τήν δ επέτειον τής συστάσεως αύτοΰ δ ημέτερος Σύλλογος έώρτασεν ώς 
συνήθως διά συμποσίου,δπερ καί εφέτος έδόθη έν Φαλήρφ ύπδ τήν προε
δρείων τοΰ επιτίμου προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Κ. Παπαρρηγοπουλου κάί 
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τώνπροέδρων τών.διαφόρων τμημάτων καί παρισταμένων μελών ,περ'. τΛ 
δγδοήκοντα. Προπόσεις έξεφωνήθησαν καί λόγοι Αντηλλάγησαν εγκαρ
δίου .σύμπνοιας καί. ύποσχέσεις εργασιών μειζόνων διά τό μέλλον. Κατά 
τδ διάστημα τοϋ γεύματος έπα’.άνιζεν ή μουσική τοϋ Πυροβολικού,

Ή. δ* Εφορεία τοΰ Συλλόγου συγκείμενη κατά τδ ληξαν έ'τος έξ έμοΰ 
ώς προέδρου, των αντιπροέδρων κκ. Τιμ. Άμπελα καί Τιμ. Ήλιο,πούλου, 

τοϋ γενικού γραμματέως κ. Μ. Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέων κκ. 
Α. Α. 'Ραγκαβή καί Ν. Αούριώτη, τοΰ τάμίου κ. Σπ. Κονοφάου, του· έπι- 
μελήτοΰτής βιβλιοθήκης κ. Π. I. φέρμπου κα'ι τοϋ διευθυντοϋ τοϋ ανα
γνωστηρίου κ. Στ. Βάλβη, συνήλθεν είς συνεδρίας 16 συσκεπτομένη περί 
πάντων τών Αφορώντων εί; την διοίκησιν τοϋ Συλλόγου. Χάριτας πολ- 
λάς οφείλω είς πάντα τά μέλη της ’Εφορείας διά την ευμενή ύποστήρι- 

ξιν και την αδελφικήν σύμπραζιν, ήν iy πάσί μοί παρέσχον. ■
"Έρχομαι δ’ ή'δη είς τδν περί ταμείου λόγον. Τδ ταμεϊον κατά τδ λη

ξαν έ'τος- είσέποαξε δρ, 46144,38 καί έδαπάνησε 44776,18 έμεινε δ? 
ουτω πεοίσσευμα δρ. 1368.30. , .

Μεταξύ τών κατά τδ ληξαν έτος δωρεών ιδιαίτατης μνείας αξίαν 
κρίνω την τοΰ έν Όδησσώ κ. Π. 'Ροδοκανάκη, οστις επιτελών την εντο

λήν τοΰ πατρδς αύτοϋ, όπως διάθεση ύπέρ τών έν Άθήναις κοινωφελών 
ιδρυμάτων δεκακισχίλια ρούβλια εύηρεστήθη νά διαθέσγ έκ τούτων ύπέρ 

τοϋ ημετέρου Συλλόγου χάριν τών Αναγκών τής Σχολής των απόρων 
παίδων πεντε χιλιάδας ρούβλια, ήτοι δρ. ν. 14128. Ο Σύλλογος Αποδεχ
θείς εύγνωμόνως-τήν δωρεάν, ένφ Αφ’ένός ,Απεφάσισε νά έκφράσγ τάς εύ- 
χαριστίας αύτοϋ πρδς τόν κ. Π. 'Ροδοκανάκην διά την προτίμησιν ταυ- 
την τοΰ Συλλόγου, άφ’ ετέρου Ανέγραψε μέγαν αύτοϋ ευεργέτην τδν Αεί
μνηστον πατέρα αύτοϋ Θεόδωρον 'Ροδοκανάκην καί Απεφάσισε νά αναρ- 
τησγι την εικόνα αύτοϋ έν τη κυριωτέριγ τών αιθουσών της Σχολής.

Μεταξύ τών εκτάκτων εισφορών ύπέρ της σχολής τών απόρων δέον 
νά μνημονεύσω τοϋ ύπέρ αυτής ευεργετικού χοροΰ οστις έδόθη έφέτος 
έν ταϊς αίθαύσαις τοϋ Δημαρχείου εύμενώς παραχωρηθείσαις. Τόν χορόν 
Αν.έλαβον ύπδ τήν προστασίαν αυτών αί εύγενεϊς κυοίαι 'Ρόζα Σ Βαλκω- 
ρίτου, Τερψιχόρη Β. Μελά, ’Ιφιγένεια Α. Συγγροΰ, Ναταλία Α. Σουτσ-άυ 
και Σοφία Σ. Σχλιέμαν' είσεπράχθη δέ έξ αύτοϋ τδ ποσδν Δρ, 5576, 
εξ ών μετά τήν άφαίρεσιν τών εξόδων ύπελείφθησαν καθαραί δρ. 3924. 
85.’Οφείλω δημοσίιγ νά έκφράσω τάς ευχαριστίας τοΰ Συλλόγου πρδς τάς 
εύγενεϊς κυρίας τάς Αναλζβουσας τήν προστασίαν τοΰ χοροΰ.

Περί άλλων μικρότερων εκτάκτων έσόδων καί δωρεών ώς καί έν γένει 
λεπτομέρειας περί της καταστάσεως -τοΰ ταμείου περιλαμβάνει ή δημο- 
σιευθησομένη έκθεσις τοΰ κυρίου Ταμίαν. ’Ενταύθα όμως δέον μετ' εύχα- 
ριστήσεως νά αναφέρω ότι κατεβάλομεν τδ λήξαν έ'τος πρδς τήν Εθνικήν
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Τράπεζαν δρ. 10162.19, πρδς έξόφλησιν τοϋ πρ.δς αύτήν χρέους-. Απέναντι 
τοΰ καταστήματος -της σχολής, καί τοΰ Συλλόγου,, ουτω δέ τδ. κατά
στημα τοΰτο οπερ δτε ήγο.ράσθη τώ 1878 έπεβαρύνετο διά χρέους 

37500 δρ. σήμερον είναι εντελώς ελεύθερον. . .
. Έκ τών συνημμένων εκθέσεων τοϋ. έπιμελητοΰ τής βιβλιοθήκης καί 

τοΰ διευθυντοϋ τοϋ αναγνωστηρίου θέλετε μάθει τά κατά τά . παραρτή

ματα ταΰτα. τοΰ ημετέρου Συλλόγου.
Γενομένων των Αρχαιρεσιών διά τδ ιθ'. έ'τος τοΰ Συλλόγου έξελέχθησαν 

πρόεδρος μέν έγώ, αντιπρόεδροι οί κκ. Τ· Ήλιόπουλος καί Τ. Άμπελας, 
γενικός γραμματεύς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κκ. Α. 
Α.'Ραγκαβής καί Ν. Τζανετόπουλος, ταμίας δ κ. Σπ. Κονοφάος, επιμελη
τής,τή; βιβλιοθήκης δ κ. Π. I. Φερμπος καί διευθυντής τοΰ Αναγνωστη
ρίου ό κ. Στ. Βάλβης. Πρόεδρος δ’ επίτιμος δ κ. Κωνς-, Παπαρρηγόπουλος. 

’Έφορος δέ τής Σχολής τών απόρων παίδων δ κ. Κ. Βάμβας καί κοσμήτο
ρες οί κκ. Κ. Διγενής, Γ. I. Δουρούτης, Άλέξ. Μαρινόπουλος, Ν. Κουρής, 
Ν.Τριανταφυλλίδης καί Κ. Κουτσαλέξης. Έξελέχθησαν δ’ έλεγκταί οί κκ. 
Ν· Γ· Πολίτης, Α. Βαρζέλης καί Στ. Ίωαννίδης.

Τοιαύτη ή κατάστασις τοϋ Συλλόγου κατά τδ λήξαν έ'τος, εύχομαι δέ 

κρείττονα έργα νά Αναγγείλω τδ έπιδν έτος.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΟΕΤΖΕΝΣΕΕ ΦΥΛΑΚΗΣ*

Ζωηράς διατηρών τάς Αναμνήσεις τών έν τφ συλλόγω ήμών κατά , 
τδν παρελθόντα χειμώνα συζητήσεων καί διασκέψεων περί τής βελ- 
τιωσεως τών παρ’ ημϊν φυλακών, οτε κατά τδ παρελθόν θέρος μετέβην 

είς Βερολϊνον, έ'σπευσα είς έπίσκεψιν τής περιωνύμου φυλακής τοΰ Plotzen- 
see. Πριν υποβάλω τά συμπεράσματα άτινα έκ τής έπισκέψεως ταυ- 
της έξήγαγον, επιτρέψατε μοι όπως διά βραχέων Απεικονίσω 'Υμϊν, 
έφ’ όσον τδ τοιοΰτον έ'σε.ται δυνατόν, τήν φυλακήν ταύτην καί συγκοινω- 
νούς Υμάς τών έντυπώσεών μου καταστήσω, ώστε άσφαλέστερον είς τδν 
έλεγχον τών συμπερασμάτων νά προβήτε. Τδ παράπαν δέν μέ λανθάνει 
οτι δι’απλής, άφηγήσεως αδύνατον εϊναι-νά παραστήσν} τις τελείαν τήν 
Αρχιτεκτονικήν διασκευήν καί οικονομίαν οικοδομήματος είς σωφρονιστι
κήν φυλακήν προωρισμέναυ. Έν αύτφ συμπλέκονται πλεϊστα όσα τεχνικά 
ζητήματα ών ού μόνον ή έκτίμησις, Αλλά καί ή κατανόησες καί ή 
^Αντίληψις προϋποθέτουσι .ποικίλας είδικάς γνώσεις, Ας δέν κατέχει δ,μή 

. ·. Άνεγνώσ6?ι έν.τξ συνιδρ’^ι τη; 4 Δεκεμβρίου 1883 τοΟ ναμικοΰ τρ.ή;ν.ατο;.
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άποκλείστικώς είς τνιν σπουδήν αύτών έγκύψας. Έγκαταλείποντες τήν 
μελέτην τών τοιοότων ζητημάτων εις. τούς αρμοδίους πρδς έρευναν αύτών, 
θέλομ.εν ένδιατρίψει εις την γενικωτέραν τών οικοδομημάτων περιγραφήν, 
κυρίως δέ θέλομεν άσχοληθή εις έ'κθεσιν τών άφορώντων εις τδν εσωτε
ρικών οργανισμόν τής φυλακής καί την δίαιταν τών καταδίκων, άρυσθέντες 
τάς περί, τών άντικειμένων αύτών πληροφορίας έκ τών επίσημων εκθέ
σεων τοϋ έν Πρωσσίιρ υπουργείου της Δικαιοσύνης.

Πρδς την βορειοδυτικήν πλευράν της εξοχικής περιφερείας τοΰ Βερολίνου/ 
εις. άπόστασιν έξακισχιλίων μέτρων άπδ τοϋ κέντρου της πόλεως έν τή 
θέσει ήτις άλλοτε εκαλείτο α Jungfernha'iden καί παοά τή πλευστή διώ- 
ρυγι τοϋ Σπανδάου, εγγύς τής λίμνης Plotzensee υπάρχει τδ σύμπλεγμα 
τών έξ έρυθροχρόων οπτόπλινθων οίκοδομημένων κτιρίων τοϋ ομωνύμου 
σωφρονιστηρίου τοΰ Plotzensee. Τά σχέδια τών κτιρίων έξεπόνησαν οί άρ- 
χιτέκτονες Hermann, Spieker καί Lorenz- ή δέ οικοδομή -αύτών άρξαμένη 
έν έ'τει 1869 άπεπερατώθη καθ’ ολοκληρίαν μετά παρέλευσιν όλης δεκαε
τίας έν ετει 1 879. ’Αλλ’ άπδ τοΰ έ'τους 1872 έγένετο ή'δη χρήσις, 
πρδς κάθειρξιν τών ενηλίκων τών εις ποινήν φυλακίσεως άπδ μιας ημέρας 
μέχρι πέντε έτών καταδικάσθέντων (άρθρ. 16 καί 17 τοΰ Γερμ. ποιν. 
νόμου) ώς καί τών έφηβων τών διαπραζάντων αδικήματα άπδ της ηλι
κίας τοϋ 12 μέχρι τοϋ 18 έτους, περί ών τά δικαστήρια άπεφάνθησαν δτ& 
μετά διακρίσεως ένηργησαν. Αί γυναίκες εϊ<?ίν άποκεκλεισμέναι τών εύερ- 
γετημάτων τοϋ σωφρονιστηρίου τούτου.

Τδ σωφρονιστηρίου τοΰ Plotzensee είναι άςιον μελέτης διότι έκύρωσε 
την λύσιν πολλών ζητημάτων άναφερομένων είς την δίαιταν τών κατα
δίκων, τδ σύστημα της καθείρζεως, την άρμόζουσαν τροφήν καί τήν δια- 
τηρησιν τής υγείας αύτών.

1) Άρχετεκτονεκή δεασκευή.

Τδ σύμπλεγμα τών οικοδομημάτων τών άποτελούντων τδ σωφρονιστη
ρίου καταλαμβάνει έ'κτασιν 25 έκτάρ ήτοι 250000 τετραγων. μέτρων, 
έκ τών οποίων δύω περίπου έκτάρ ήτοι 20000 μέτρα κατέχουσιν αί οί- 
κοδομαί, τδ δέ υπόλοιπον χρησιμεύει δι’ αύλάς, κήπους καί μέρος καλύ
πτεται ύπδ δάσους.

At οίκοδομαί διακρίνονται είς τρεΤς κυρίως κατηγορίας. -
1) Είς τά καταστήματα τών φυλακών.

-, ;2) Είς τά καταστήματα τά χρησιμεύοντα διά τά γραφεία τϋς δι^υ- 
θύνσεως καί δι’ εργοστάσια, καί

.=. -3) Είς. τά οικήματα τών υπαλλήλων.
Έν τω κέντρω ύπάρχουσι τά γραφεία της διευθυνσεως καί η εκκλησία, 

άμφοτέρωθεν δ’αύτών διά στενών d'iz-δρόμων συνδεόμεναι δύω πτέρυγες 
φυλακών ένθα καθείργοντκι ενήλικοι κατάδικοι. Είς ολίγην άπόστασιν 
ένδοτέρω δεξιόθεν τφ είσιόντι υπάρχει τδ νοσοκομείου, άριστερόθεν δέ η 
φυλακή τών άνηλίκω/, δπισθεν δέ ταύτης ύπάρχει τδ μέγα σωφρονιστη
ρίων τών ένηλίκων καταδίκων.

Αί οίκοδομαί αύται χωρίζον τκι απ’ άλλήλων δι’εύρυχώρων αύλών και 
κήπων, έν δέ ταΐς αύλαΐς ύπάρχουσι τοποθετημένα τά εργοστάσια, τδ 
πλυντηρίου, τα μαγειρεία, άτμομηχαναί διά τήν διοχέτευσιν τοΰ υδατος, 
οί σταΰλοι, τδ κατάστημα τοϋ φωταερίου δι’ ου φωτίζεται δλόκληρος ή 
φυλακή. "Απαντα τά οικοδομήματα τζϋτα περιβάλλονται δί’ ύψηλοΰ 
τοίχου έζ μέτρων υ|ιους, παρά τήν είσοδον τοΰ οποίου υπάρχει τδ φυλακεΐον 
έν φ διαμένει ή στρατιωτική φρουρά. "Εςωθεν τοΰ τοίχου καί πέρίξ τών 
τριών αύτοΰ πλευρών τής κατά μετώπου καί τών άμφοτέρωθεν τκύτης 
ύπάρχουσιν είς, σύμμετρον άπόστασιν άπ’άλλήλων τοποθετημέναι πολυά
ριθμοι οίκίκι μετά τών αύλών καί κήπων αύτών, χρησιμεύουσαι πρδς ένοί- 
κησιν τών υπαλλήλων τής φυλακής ή'τοι τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ύποδιευθυντοΰ 
τών ιερέων, επιστατών ώς καί τοΰ υποδεεστέρου προσωπικοΰ. Αί οίκίάι 
αύται αί μέν διά τούς άνωτέρους ύπαλλήλους προωρισμέναι είσί διγρη- 
μέναι είς 2-4 κατοικίας, αί δέ διά τούς υποδεεστέρους είς 8-12.

2) Χωρητεκότης καε δαπάνη.

παραρτημάτων αύτοΰ 
ενα ώς εξής.
. . . . 500
. . . . 500
. ... 294
. . . . 106

< Τδ σωφρονιστηρίου τοϋ Plotzensee μετά τών 
δόναται νά περιλκβν) δισχίλια πρόσωπα διανεμόμ 

Τδ πρώτον σωφρονιστήριον. ..... 
Τδ δεύτερον ωσαύτως..................... .....
Τδ τοίτον τής άπομονώσεως......................
Τδ τών άνηλίκων ......................................

,. .. . ή'τοι τδ δλον 1400
Έν τώ νοσοκομείφ δύνανται συγχρόνως νά νοσηλεύωνται 118 άσθενεϊς 

άλλ’ ουδέποτε ύπερέβη δ άριθμδς τών νοσηλευομένων τούς 60.
Έκτδς τών φυλακισμένων, ών ώς εί'ρηται ό άριθμδς δύναται ν’ άνέλθ-ρ 

μέχρι τών 1400, διαιτώνται έν τω σωφρονιστήριο» 117 οίκογένειαι τών 
ύπαλλήλων τής.φυλακής, αίτινες άποτελουσι 549 πρόσωπα» έκτδς δέ τού
των έργολάβοι καί εργοδηγοί 60.

'Η όλη δαπάνη τής φυλακής ταύτης διά τήν οικοδομήν, τά έπιπλα - 
αύτής, τήν ενδυμασίαν τών καταδίκων καί τά εργαλεία τών τεχνών άν- 
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ήλθεν είς τόποσόν τών 6,287,000 Μάρκων, ήτοι .7,858,750. δραχμών. 
. Ό κ, Stevens έν τώ συγγράμματι αύτοΰ περί τών κελλιοειδών φυλακών 

τοΰ Βελγίου Αναβιβάζει τήν δι’έκας-ον κελλίον τή.ςφυλακής ταύτηςδαπάνην; 
εις δραχμάς 6385, έν φ έν Βελγίφή Αναλογούσα είς έκαςτον κελλίον δαπάνη?, 
ανέρχεται είς δραχ. 3672,35)00, καί πολλών άλλων φυλακών η Αν~ίστοι-, 
χος δαπάνη εινε κατώτερα ώς λ. χ. της φυλακής τών Madelonett.es6000.. 
της Φιλαδελφίζς5,930 τοΰ Petonville 4078, τοΰ Bruchsal 3431, Louvain. 
2983 κτλ» Άλλ’ ο υπολογισμός τοΰ Κ, Stevens ώς πρός την φυλακήν, τοΰ 
Piotzensee δεν φαίνεται ακριβής, διότι ώς θελομεν ί'δει έν τή φυλακή; 
ταυτη δέν εφαρμόζεται απολύτως τό σύστημα τής άπομονώσεως. Ή οι
κοδομή τής φυλακής έ’νθκ εφαρμόζεται τό σύστημα τής άπομονώσεως,. 
δεν Απήτησε δαπάνην άνωτέρκν τών 928,368 μάρκων. ήτοι δραχ, 1, 
160,460’περιεχει δέ 300 κελλία, ώστε ή δι’ έκαστον δαπάνη Αναλογεί* 
εϊς δραχμάς 3868 περίπου.

3) ΖΧίύβτημα Καθε£ρξ@ως κα-ϊαδέκων.

Έν τη φυλακή τοΰ Piotzensee δέν ύπάρχει δμοιόμ.οοφον σύστημα ζα- 
Οειρξεως «τών καταδίκων, διό και τό σύστημα της άπομονώσεως συ.ναντ 
τώμεν έν χρήσει καί τό σύστημα της συμβιώσεως άλλ’ Αμφοτέρων ή ε
φαρμογή έρρυθμίσθη τοσοΰτον καταλλήλως ώςε επίσης εύδοκίμως λειτουρ- 
γοΰ'σιν. Ή τοιαύτη Αμφοτέρων τών συστημάτων συνύπαρξις πηγάζει έκ 
τών εξής λόγων. Ώς είρηται ή φυλακή τοΰ Piotzensee προώρισται πρός 
άπότισιν τών κατά της ελευθερίας ποινών τών καταγνωσθεισών παρά 
τών έν Βερολ.ίνφ έδρευόντων ποινικών δικαστηρίων, καί τών οποίων ή 
διάρκεια δύναται νά ή μιας ημέρας μέχρι 15 ετών. Κατά τόν Γερ
μανικόν ποιν. νόμον (άρθρ., 22) ή έν απομονώσει' φυλάκισις δέν δύνα
ται άνευ συναινέσεως τοΰ καταδίκου νά παραταθή πλέον τής τριετίας’ οί 
συμπληρώσαντες τό.χρονικόν τ.οΰτο διάστημα,πρός άπότισιν τοΰ ύπολοίπου 
τ·ης ποινής αύτών ,μεταφέρον,ται εις τάς φυλακάς τής συμβιώσεως τών. 
καταδίκων. Τό σύστημα τής απολύτου άπομονώσεως εφαρμόζεται έν τώ 
πρός τό; βορειοδυτικόν μέρος τοϋ περιβόλου ύπάρχοντι καταστήματι τών 
φυλακών. Τδ δέ σύστημα τής συμβιώσεως έν τή φυλακή τών Ανηλίκων 
ως καί έν ταΐς Αμφοτέρωθεν τών γραφείων τής διευθύνσεως καί κατά μέ· 
τωπον τής εισόδου ύπαρχούσαις φυλακαϊς.

Διά τοΰ συστήματος τής άπομονώσεως δέν έπιζητεΐται ή άπόλυτος 
Απομόνωσις τών καταδίκων καί ή άπαγόρευσις πάσης μετ’ αύτών συγκοι
νωνίας,. Αλλά μόνον δ Αποχωρισμός τών καταδίκων Απ’αλλήλων, καί ή 
■πρόληψις πάσης έπιβλαβοΰς έκ τής συγκοινωνίας αυτών έπιδράσεως.Ή διη
νεκής κοινωνία τοϋ καταδίκου μετά τών υπαλλήλων, τοϋ σωφρονιστηρίου 

τώγ τε προϊσταμένων καί υποδεεστέρων, οΐον τοΰ. διευθυντοΰ, τοϋ .ύπό- 
διευθυντοϋ, τοΰ ίερέως, τοΰ ίατροΰ, τών έπιστατών καί δεσμοφυλάκων, ού 
μόνον δέν Απαγορεύεται άλλά τούναντίον έπιβάλλεται, ύποχρεουμενων- 
απάντων τών είρημένων προσώπων νά έπισκέπτωνται καθ’ έκάστην εκ 
περιτροπής αριθμόν τινα καταδίκων, καί διά τών έπισκεψεων αύτών νά συν- 
τελώσιν εις τήν ηθικήν βελτίωσιν καί σωματικήν εύεξίαν αύτών.

Υπάρχει μάλιστα διαρκής δ έλεγχος τής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος 
τούτου τών υπαλλήλων τής φυλακής, διότι έκαστος κατάδικος κρατεί 
σημ.ειω^.κτώριον, έν ώ γράφει τά όνόμκτα τών έπισκεπτομένων. Έκτος 
τής μετά τών είρημένων προσώπων συγκοινωνίας,ήτις εινε Αδιάλειπτος, δ 
κατάδικος εύρίσκεται εις συγκοινωνίαν διαρκή μετά τών εργοδηγών τών 
διαφόρων χειροτεχνών αΐτινες έκτ'ελοΰνται έν τοΐς κελλίοις τής φυλακής.

Τό σύστημα τής συμβιώσεως συνίσταται είς τήν κατά τήν διάρκειαν 
τής ημέρας συνεργασίαν τών καταδίκοον έντός έργοστασίων τοποθετημέ
νων. έν ταΐς παρακειμένκις τή φυλακή αύλαΐς’ τήν δέ νύκτα τινές μέν 
έκ τών καταδίκων κατακλίνονται εντός κοινών θαλάμων περιεχόντών 
οκτώ έως δέκα κλίνας, άλλοι δέ πάλιν άποχωρίζονται διά τοΰ εξής 
προσφυεστάτου τρόπου Έντός εύρυχώρων αιθουσών τοποθετοΰνται αί κλι- 
ναι τών καταδίκων είς θαλαμίσκους διακεχωρισμένους έκ τών τριών αυ
τής πλευρών διά σανιδώματος δύο μέτρων ύψους, άνωθεν δέ καί έμπροσθεν 
οπού υπάρχει ή είσοδος, άποκεκλεισμένων διά σιδηροΰ δικτυωτοΰ φράγμα
τος. Τοιουτοτρόπως και ό χωρισμός τών καταδίκων έπιτυγχάνεται, καί 
χώρος πολύς εξοικονομείται, διότι έντός μιάς αιθούσης δύνανται νά τοπο- 
θετηθώσι 30-40 τοιοΰτοι θαλαμίσκοι, έντός τών οποίων άνέτως ύπνώτ- 
τει ό κατάδικος. "Απαντες οί κατάδικος ύποβάλλονται είς εργασίαν, ποι- 
κίλαι δ’ είσίν αί ύπ’ αύτών ένασκούμεναι χειροτεχνία'.’ είς μέν τούς έν Απο
μονώσει διατελοΰ.ντας δίδονται τοικϋται έργασίαι αΐτινες δέν απαιτοΰσι 
τήν σύμπραξιν πλειόνων προσώπων, οΐον ή ραπτική, ή ύποδηματοποΐία, ή 
ξυλουργία, ή βιβλιοδετική κτλ. είς τούς έν τοΐς έργοστασίοις διημερεύον
τας ποικίλαι άλλαι τέχναι διδάσκονται, ώς ή κατασκευή καί έπιχρύσω- 
σις πλαισίων, ή σιδηρουργία καί κλείθρο ποι'ί'α, ή διά μηχανών κατασκευή 
καλτσών, ή κατασκευή τεχνητών Ανθέων, ή κατασκευή διαφόρων χρη
σίμων Αντικειμένων έκ λευκοσιδήρου, καί ούτω καθεξής.

4) 'Όροε εύβξέχς τών καταδίκων.

Ή στέρησις τής έλευθερίας έπιδρ^ παλλαχώς έπί τής υγείας τοΰ αν
θρώπου, περιορίζουσα τήν κατά προαίρεσιν διάθεσιν τών σωματικών αύτοΰ 
δυνάμεων καί Αναγκάζουσα αύτδν νά ύποβληθή είς τήν κεκανονισμένην καί 

. έμοιόμορφον. δίαιταν τής φυλακής, ητις Αφαιρεΐ άπ’αύτοϋ πάσαν αύτοβου- 
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λίαν. Η τοιαυτη τοϋ καταδίκου ήθική κατάστασις δύναται ού [χάνον επί' 
τών πνευματικών αυτοΰ διαθέσεων νά έπιδράση άλλά καί έπί της σώμα- 
τιζης αύτοϋ εύεξιας σπουδαία νά έχη αποτελέσματα. Άλλ’έκτος τούτου 
και η έν τώ αύτώ περιπεφραγμένω χώρφ. συμβίωσις πολλών προσώπων, 

oL άπαραίτητοι οροί της συνυπάρξεως αύτών δέν συντρέχουσι, δα
λίαν επιβλαβείς νά έ'χγ συνέπειας. Διά τόν λόγον αύτόν μεγίστη 
νά καταβάλληται έν ταϊς φυλακαϊς προσπαθώ 
όροι της εύεςίας τοΰ σώματος

οσάκις 
ναται 
πρέπει 
τιστοι 
καθαρός, ύδωρ άφθονον, τροφή άρμοδία, 
ύγιεινά μέτρα. Έζεταστέον κατά πόσον 
τοϋ Plotzensee ύφίστανται.

φυλακαϊς προσπάθεια, δπως οί πρώ- 
ύφίστανται. Είσί δέ ουτοι αήρ 
ώς καί διάφορα άλλα παρεπόμενά, 
οί δρο.ι ουτοι έν τω σωφρονιστηοίφ

α) Χωρητικότης των αιθονσων και κε.ΐ.ΐΐων και Αερισμός,

Κατά γενικάς παρατηρήσεις δι’ έκάστης εισπνοής εισέρχεται είς τούς 
πνεύμονας ημών ήμισεικ λίτρα άέρος καί κατά τινας [λέν είς έκαστον 
λεπτόν τής ώρας γίνονται 13—15 είσπνοαί, κατ’ άλλους δέ 18-20, έπο- 
μενως δ άνθρωπος έν.τός είκοσιτεσσάρων ωρών εισπνέει κατά μέσον δρον 
9000 λίτρων άερα. ’’Οπως λοιπόν προληφθή π&σα έπιβλαβής έπίδρασις 
επί τής υγείας τών καταδίκων διά τής εισπνοής μεμ,ολυσμ.ένου άέρος, 
πρέπει ο περικλειων τόν αέρα χώρος νά ήναι έπαρκης καί ή έν αύτώ άλα- 
νέωσις τοϋ άέρος νά γίνηται προσηκόντως καί άδιαλείπτως.

Έν ταϊς φυλακαϊς τοϋ Ploizensee δπου μέν εφαρμόζεται τό σύστημά 
τής άπομονωσεως τών καταδίκων, τα κελλία έ’χουσι μήκος μέτρων 2,33, 
πλάτος 4,21, ύψος 3,05-3,36, ώστε περιέχουσι κατά μέσον δρον 29 θ'/θθ 
—32'3®/0θ κυβικά μέτρα άερος.'Όπου δέ ύπαρχουσι κοινο'ι κοιτώνες προς 
κάθειρζιν τών καταδίκων τό εμβαδόν αύτών και ή χωρητικότης παραλλάσ
τε». άναλόγως τοϋ αριθμοΰ τών έν αύτοϊς οίκούντων. Οί θάλαμοι έν οΐς 
καθείργονται πέντε κατάδικόι έ'χουσι μήκος μέτρων 4,47, πλάτος 4,39, 
ύψος 3,05· επομένως άναλογεϊ είς έκαστον κατάδικον 11,97 κυβικών μέ
τρων άηρ, άναλόγως δέ μεγεθύνονται αί διαστάσεις αύ'ανομένου τοΰ άριθ- 
μοΰ τών καταδίκων. Έν τοϊς θαλάμοις έν οίς καθείργονται 1 1 κατάδικόι 
τό μήκος αύτών είναι μέτρων 9,93 — 10,06, τό πλάτος 4,30 καί τό 
ύψος 3,05, κατά μέσον δρον είς έκαστον κατάδικον άναλογεϊ έμβαδόν χώ
ρου μέτρων 3,88 καί κυβικά μέτρα άέρος 1 1,82. Παρατηρητέον δτι έν 
τοϊς θαλάμοις αύτοϊς ύπνώττουσι μόνον οί κατάδικόι, έργαζόμενοι διαρ- 
κοόσης τής ημέρας έν'τοϊς έργοστασίοις, ώστε οί θάλαμοι ουτοι αερίζον
ται καθ’ δλην την ημέραν. Διά τόν αύτόν λόγον δ χώρος δ έκάστφ ανα
λογών σμικρύνεται ένθα έπί τινας μόνον ώρας, οί κατάδικόι διαμένουσιν, 
ως έν τοϊς σχολείοις, έν τή έκκλησίγ, ένθα είς νξ^αστόν κατάδικον άνά- 

^.ογοϋσιν 6--—I 0,65 κυβικά μέτρα άέρος. Τούναντίον δ .χώρος οδτος μεγε
θύνεται έν τώ νοσοκομείω ένθα είς έκάστην κλίνην άναλογοϋσι 37,85 
39,1.5 κυβικά μέτρα άέρος, έν φ έν τοϊς νοσοκομείοις Brighton, Bristol, 
Glascow, Edimburg κτλ. άναλογοϋσι μόνον 28-— 31 κυβικά μέτρα άερος 
εις έκάστην κλίνην..

Μόνη ή ύπκρξις τοΰ άναγκαίου έν τοϊς κελλίοις καί έν τοϊς θαλάμοις 
τών φυλακών άέρος δέν άρκεϊ, διότι ώς εί'δομεν δ άηρ διά τής εισπνοής 
άλλοιοΰται καί απαιτείται ή διηνεκής αύτοϋ άνανέωσις. Κατά τάς γενο- 
μ,ένας έν Γαλλία παρατηρήσεις πρός συντήρησιν τής ύγείας απαιτούνται 
δι’ έκαστον κατάδικον έν μια ώργ δέκα κυβικά μέτρα καθαρού άερος. 
Έπί τή βάσει τών παρατηρήσεων αύτών έν μέν τή φυλακή τοϋ Mazas 
έν Παοισίοις είς έκαστον κελλίον καθ’ώραν είσάγονται 25 κυβικά μέτρα 
καθαροϋ άέρος. Επίσης καί έν τοϊς νοσοκομείοις είς μείζονα αναλογίαν 
γίνεται ή τοϋ άέρος άνανέωσις.

Κατά μέσον δρον δι’έκάστην κλίνην καί καθ’ ώραν είσάγεται .καθαρός 
άηρ είς τό νοσοκομείου Lariboisiere έν Παρισίοις 74.3 κυβ. μέτρα, Quy 
έν Λονδίνφ 66.6. —118, Glascow, 100-105. Έν ταϊς φυλακαϊς τοϋ 
Ploizeusee είς τούς θαλάμους τής κοινής καθείρςεως τών καταδίκων 
είσάγονται καθ’ ώραν 35-45 κυβ. μέτρα καθαρού άέρος, είς τά κελλία τής, 
δι’ άπομονωσεως καθείρξεως 40 κυβ. μέτρα. Είς τά κελλία τών άνηλί- 
κων καταδίκων 60 κυβ. μέτρα είς τάς αίθουσας τοϋ νοσοκομείου 80-100 
Είς πολλάς τών αιθουσών τοϋ νοσοκομείου εύρον 8-9 ασθενείς μεταξύ τών 
οποίων καί τινας έκ στηθικής πκθήσεως βκρέως νοσοΰντας έν τούτοις ούδέ' 
ή έλαχίστη άποφορά ούδέ οίαδήποτε οσμή ύπήρχε.

'Ο τοιοΰτος αερισμός τών κελλίων καί αιθουσών ένεργεϊται δι’ άτμο- 
κινήτων μηχανών ευρισκομένων έν τοϊς ίσογείοις έκάστης φυλακής καί 
διά τών δποίων είσάγεται δ καθαρός αήρ, άφκιρεϊται δέ δ μεμολυσμένος.

β) Ώ’δωρ

Είς έκ τών ποωτίστων δρων τής εύεξίας τών καταδίκων καί τής συν- 
τηρήσεως τής καθζριότητος έν ταϊς φυλακαϊς είνε ή ύπαρξις άφθονου καί 
καθαροϋ ύδατος. Τοϋ ύδατος έν ταϊς φυλακαϊς ού μόνον πρός πόσιν γίνε
ται χρήσις άλλά καί διά ποικίλας άλλας λειτουργίας, οίον πρός παρασκευήν 
τών εδεσμάτων, πρός λούσιμον τών καταδίκων, πρός πλϋσιν τών ένδυ- 
μκ-ων αύτών και πρός καθαρισμόν τών διαχωρητηρίων κ?ί ύπονόμων καί 
διοχέτευσιν τών περιττών ύλών, πρός άρδευσιν τών κήπων καί φυτειών αί- 
τινες πρέπει πάντοτε νά περιβάλωσι τά σωφρονιστικά καταστήματα. Το 
ζήτημα τής ύπάρξεως άφθόνου. ύδατος έζετάζετα»· πάντοτε μετά πολλής 
περισκέψεως κατά τήν έ'ρευναν τής εκλογής τοΰ γηπέδου ςτρός .οικοδομήν'
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των φυλακών. 'Η έν τή · περιφερείς τών φυλακών του Plotzensee έλλειψις 
πηγαίου υδατος άνεπληοώθη διά τής άνυρύξεως φρέατος έντδς τοϋ περι
βόλου τών φυλακών. Τδ φρέαρ αύτδ έχον διάμετρον τοιών μέτρων και 
βάθος όκτω, περιλαμβάνει ύδωρ ύψους 6 μ.έτρων θερμοκρασίας-)- 8 βζθμ.ών. 
Ή χημική άνάλυσις τοϋ φρεατείου τούτου υδατος έπεβεβαίωσε την .χρη
σιμότητα αύτοΰ πρδς πόσιν, δθεν δι’αύτοΰ άναπληροΰνται άπασαι αί ποι- 
κιλαι τής φυλακής άνάγκζι. Ή διοχέτευσις τοϋ υδατος είς τά οικοδομή-· 
ματα τών φυλακών ώς καί τάς πολυαρίθμους κατοικίας, όπου ύπάρχουσι 
τά γραφεία ή ένδιαιτώνται οί υπάλληλοι, γίνεται έκ τών. ύπ8ρκειυ.ένων 
πεντε δεζαμενών χωρητικότητας 150 κυβικών μ.έτρων υδατος, εις άς ανα
βιβάζεται τδ ύδωρ δι’ Ατμοκίνητων μηχανών* και ή μέν κυρία δεξαμενή 
εις ύψος 25 μέτρων ύπάρχει έπι της κορυφής πυργοειδούς οίκοδομήμα- 

ώ ίσογειφ τοΰ όποιου ύπάρχουσιν αί 
τεσσαρες οεζαμεναι επι των οροφών 
άλλ’ αί τεσσαρες αυται είσί μικροϋ 

έπικουρικαί, διό έξ' αύτών δέν εκρέει 
κυρία δεξαμενή. Έπί τών σωλήνων 

διοχετεύεται τδ ύδωρ ύπάρχουσιν 
έκρήξεως πυρκαϊας

εις ύψος 25 μέτρων ύπαρχει έπί 
τος, παρακειμένου τω φρέατι, έν τώ 
άτμοκίνητοι μηχαναί, αί δέ λοιπαί 
Τών καταστημάτων τών φυλακών, 
μ.εγέθθυς καί χρησιμεύουσι μόνον ώς 
τδ ύδωρ είμη μόνον άφοΰ κενωθή ή 
δι’ ών έκ τών εΐρημ,ένων δεξαμενών 
εξωτερικά! οπαί πρδς άντλησιν ύδατος έν πεοιπτώσει

Κατά μέσον όρον διά την ύπηρεσίαν τοΰ σωφοονιστηρίου τοΰ Plotzensee 
άπαιτοΰνται καθ’έκάστην ημέραν 600 κυβ. μέτρα ύδατος, είς έκαστον 
δέ τών ένοικούντων άναλογοΰσι κατ’ άνώτατον όρον 300 λίτραι ύδατος, 
ποσδν πολύ, άνώτερον τοΰ άναλογοϋντος είς τούς κατοίκους πολλών έκ 
τών μάλλον εύμοιρουσών ύδατος πόλεων. Έν τή πόλει τοΰ Βεοολίνου άνα- 
λογοΰσι είς έκαστον κάτοικον καθ’ ημέραν 132 λίτραι, έν Danzig 1 07, έν 
Βιέννη 142, έν Στρασβούργω 150, έν Άμβούργω 170. Μόνον έν Νές 
'Γόρκη άναλογοΰσιν είς. έκαστον κάτοικον 305 λίτοαι καθ’ έκάστην, καί 
έν τώ'βορείφ διαμερίσματι τοΰ Λανδίνου 450.

Ή τοιαύτη τοϋ ύδατος αφθονία έν τω σωφρονιστηρίω τοΰ Plotzensee 
δέν πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς ολως ματαία,διότι έν ταϊς φυλακαϊς όπου 
αχετικώς πρδς τάς 
μείζων άριθμδς προσώπων, έπιτείνεται ή Ανάγκη

τολεις έντός μ.κλλον περιορισμένου χώρου συχ.πυκνοΰται
της καθαριότητος*

γ)

Ή τροφή τών καταδίκων χορηγουμένη τρις τής ημέρας τήν πρωίαν, 
τήν μεσημβρίαν καί τδ εσπέρας διακρίνεται είς τρία εί'δη. Τήν συνήθη 
τροφήν τήν χορηγουμένην είς τούς υγιείς καταδίκους, τήν τροφήν τών 
άσθενουντων ή έν. άναρρώσει διατελούντων καταδίκων και τήν αε- 
σκιαν τροφήν (Mittelkost) ή ειδικήν τροφήν τήν χορηγουμένην είς ά.ατα- 

δίκου.ς οΐτινες ώς έκ τής σωμ.α τικής αύτών καταστάσεως, οΐον ένεκα Α
δυναμίας τοϋ στομάχου ή τών πεπτικών όργάνων, μακροχρονίου καθείρ- 
ξεως, προβεβηκυίάς ηλικίας ή ένεκα τής προγενεστερας αύτών διαίτής 
δέν δύνανται άνευ βλάβης τής ύγείας αύτών νά ύποβληθώσιν είς την συ
νήθη τροφήν τών καταδίκων.
.·.■■· ΤΙ συνήθης τροφή τών ύγιών καταδίκων τήν μέν πρωίαν συγκειται 
εκ σούπας οσπρίων ή έκ καφέ τρις τής έβδομάδος.Τήν μεσημβρίαν έκ δία- 
•φόρων λαχανικών είς ά τρις τής έβδομαδος και τάς έπισήμους έορτάς, 
έν σονόλω 156 ημέρας τοΰ έ'τους, προστίθεται και κρέας βόειον ή χοιρι
νόν, έκ γαιωμήλων, όρύζης κτλ. Τδ δέ εσπέρας έκ σούπας έκ διαφόρων 
δσπρίων κατασκευκζομένης. Τδ μόνον ποτδν τδ έπιτετραμμένον τοϊς κα- 
ταδίκοις είναι τδ ύδωρ. Τδ ποσδν τοϋ χορηγούμενου άρτου καθ’ έκάστην 
είς έκαστον κατάδικον ύπολογίζεται εις 700 γραμμάρια.

Ή τροφή τών νοσόύντων τήν μέν πρωίαν σύγκειται ή έκ σούπας ώσαυτως 
•ή έκ καφέ άπλοδ ή γάλακτος, ή τείου. Τήν μεσημβρίαν έκ κρέατος παρε- 
σκευασμένου διαφοροτρόπως και έκ λαχανικών καί οσπρίων, και τδ εσπέ
ρας έκ σούπας.

ΤΙ μεσαία τροφή σύγκειται έκ τής τροφής τής χορηγούμενης είς τούς 
υγιείς καταδίκους συν τή προσθήκη ή γάλακτος καθ’ έκάστην πρωίαν 
Αντί σούπας, ή ζωμοΰ και κρέατος τήν μεσημβρίαν πεντάκις τής εβδομά
δας, και ούτω καθεξής. Έν γένει γίνονται διάφορο'ι συνδυασμοί τών φαγη
τών και δι’ αύτών ύπάρχουσι τέσσαρα εί'δη μεσαίας τροφής, τήν όποιαν δ 
ίάτοδς είδικώς ορίζει κατά τάς Ανάγκας τοϋ καταδίκου, ύποβάλλων ήτιο- 
λογημένην έκάστοτε έ'κθεσιν είς τδν διευθυντήν τής φυλακής παρ’ ου δί
δεται ή άδεια τής χορηγήσεως τής μεσαίας ταύτης τροφής.
• Διά τήν τροφήν τών ύγιών ώς καί τών νοσηλευόμενων συντάσσέτάί 
καθ’ έκαστον μήνα κατάλογος τών διαφόρων ■ φαγητών τών δοθησομένων 
έκάστην εβδομάδα, λαμβάνεται δέ καί πρόνοια ώστε έκαστον είδος φα
γητού νά δίδηται άπαξ μόνον τής έβδομαδος καί νά μή συμπίπτη πάν
τοτε κατά τήν αύτήν ημέραν.

Είς τούς καταδίκους τούς εις έπιπόνους έργασίας Ασχολούμενους προσώ 
τίθενται είς τήν μερίδα τοϋ ημερησίου άρτου 167-250 γραμμάρια. Οί 
δέ κατάδικοι οί έργαζόμενοι είς τάς άτμοκινήτους μηχανάς, είς τα μα
γειρεία καί τά πλυντήρια λαμβάνούσι καθ’ έκάστην ήμισείαν λίτραν 
ζύθου.

: Είς τούς διακεκοιμμένης έπιμελείας καί άμέπτου διαγωγής καταδί
κους -.έπιτρεπεται έκ τοΰ περισσεύματος τής έργασίας αύτών νά δαπανώ-' 
σι 60 φοινίκια καθ’εβδομάδα πρδς. Αγοράν προσθέτων τροφίμων είς τήν 
τακτικήν αύτών τροφήν, οιον'νωποϋ βουτύρου, τυροϋ, άλάντων, καπνοΰ κτλ<Γ
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δ) διάφορα παρεπόμενα υγειονομικά, και ψυχαγωγικά μέτρα.

Έκτος τής ύπάρξεως τών προεκτεθέντων δρων τών Απαραιτήτω; Απαι- 
τουμένων πρδς εύεξίαν τών καταδίκων, μεγίστη λαμβάνεται πρόνοια περί 
τή; ύγείας αύτών διά της έφκρμόγή; διαφόρων ύγειονομικών μέτρων.

Εύθύς άμα ό κατάδικος είσέλθη εί; τήν φυλακήν ό ίατρδς οφείλει νά 
έπισκεφθή αύτδν καί νά γνωμοδότηση περί τής καταστάσεως της ύγείας 

; ποινήν φυλακίσεως μείζονα τών τριών 
οφανθή ό ίατρδς έάν ή ύγείζ 

φυλάκισιν, Μετά τοϋτο λαμβάνει δ κα- 
καθαρισμδν τοϋ σώματος. Πάντες δέ οί 
ή τρίτην εβδομάδα έκάστου μηνδςλού- 
χειροτεχνίκς έξ ών άκαθαρσίαι προέρ- 

'Έκαστος κατάδικος 
•ρόκειται νά διέλθη έν τή φυλακή λαμ- 

κί ένδύματα άναλόγως της εποχής τοϋ 
τή; καθ’ έ-

του. Περί τών καταδίκων τών είς 
μηνών καταδικασθέντων δέον νά άπ 
έπιτρέπτ; τήν δι' άπομονώσεώ; 
τάδικος θερμόν λουτρόν, πρδς 
κατάδικος άνά πάσαν δευτέραν 
ονται, οί δέ εργαζόμενοι είς 
χονται ύποχρεοϋνται καθ’ εβδομάδα νά λούωνται. 
καί έάν έν μόνον ήμερονύκτιον 
βάνει καθαρά κλινοσκεπάσματα καί 
έτους. Ουδείς τών καταδίκων απαλλάσσεται ή αποκλείεται 
κάστην έν τή αύλή τής φυλακής έπί μίαν ώραν ή τούλάχιστον έν τέ
ταρτον παραδιαβκσεως. Διά τούς έν απομονώσει καθειργμένους ύπάρχουσι 
παρά τή φυλακή ακτινοειδώς κατασκευασμένα περιπατητήρια έντδς τών 
όποιων έκαστος δύναται άκωλύτως νά περιδιαβάζ·/)' έντδς έκάστου τών 
περιπκτητηρίων ύπάρχει καί δίζυγον διά γυυ.ναστικά; ασκήσεις, τάς ο
ποίας δ κατάδικος "καί έν τώ κελλίω αύτοΰ δύναται νά έκτελή κατά τάς 
έπί τουτω Ανηρτημένας έν έκάστω αύτών οδηγίας.

Ούδ έποτε απαγορεύεται ή συγκοινωνία τοϋ καταδίκου μετά τών οι
κείων καί συγγενών, οθεν καί αί έπισκέψεις αύτών έπιτρ,ίπονται καθ’ ώρι- 
σμένας ημέρας καί ή μετ’αύτών αλληλογραφία. Έκτδς δέ τούτου δύναται 
δ κατάδικος καί μέρος τοΰ έκ τής εργασίας του περισσεύματος νά διαθέτη 
πρδς περίθαλψιν τών οικείων του.

Κατά τάς ώρα; τή; ανεσεω; δύνανται οί κατάδικοι νά άσχολώνται είς 
άνάγνωσιν προμ,ηθευύμενοι τά βιβλία εί'τέ έκ τής βιβλιοθήκης τή; ©υλακής

αύτών

εΐ'τε καί έ'ξωθεν.

5) ΛΙόβοε ζαε Ονηβεμ.ότης.

Ό Αριθρώς τών έν ταΐ; φυλακαΐς νοσουντων πάντοτε 
άντιπαραθέσει πρδς τού; έν έλευθερίιη βιοΰντας. Ό δέ 
κειται ού μόνον έν τή έπιδράσει ήν Ασκεί ή στέρησι; ' 
τής ύγείας τοϋ σώματος ώ 
καχεξία έν ·?ί τυγχάνουσιν έκτος τινών έξαιρόσεων οί φυλακισμένοι, Ώ 

εΐναι: ανώτερος έν 
"λόγος τούτου έ'γ- 

τής έλευθερίας έπί 
ι; ανωτέρω εί'πομεν, άλλα, καί έν τή σωματική 

; έπί
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τδ πολύ έν ταΐς πόλίτείαις τής Εσπερίας Εύρώπης τδ έγκλημα είναι δ 
αχώριστος οπαδός τής πενίας, τοϋ έκδεδινιτημένου βίου, καί τής διαφθο
ράς, ή τοιαύτη δέ κατάστασις έπιδρη ούσιωδώς έπί τοΰ σωματικού 
έργανισμοΰ, έμβάλλουσα έν αύτώ τδ σπέρμα διαφόρων ασθενειών αΐτινες 
έκδηλοΰνται κατά τδν χρόνον τής φυλακίσεως. 'Όθεν μόνον διά τής προ· 
σηκούσης διαρρυθμίσεως τής διαίτης τών καταδίκων, διά τής προλήψεω; 
τών νοσογόνων αιτιών δύναται νά διατηρηθή έν καλή καταστάσει ή 
υγεία τών φυλακισμένων.

Τδν δέ έλεγχον τής εύδοκίμου κατασκευής καί διοργανώσεως παντός σω
φρονιστηρίου παρέχει ή έρευνα τής ύγιεινής καταστάσεως καί τής Θνησι
μότητας τών φυλακισμένων. Έάν ύπδ τήν έ'ποψιν ταύτην έξετάσώμεν τδ 
σωφρονιστήριον τοΰ Piotzensee λίαν εύάρεστα πορίσματα δυνάμεθα νά έξα- 
γάγωμ.εν έκ τής Αντιπαραβολή; τών στατιστικών πινάκων έν οΐς Αναγρά
φονται οί Αριθμοί οί ένδεικνύοντες τούς άσθενήσαντας καί άπόβιώσαντας, 
έπί τοΰ όλου Αριθμ,οΰ τών καταδίκων.

'Ως ασθενήσαντες λογίζονται έν τοϊς στατις-ικοΐς πίναξιν όσοι ένεκα τής 
παθήσεως αύτών ήναγκάσθησαν νά διακόψωσι τήν εργασίαν καί νά 
μεταφερθώσιν είς τδ νοσοκομεϊον, ούχί οί ύπδ μικροΰ πάροδικοΰ νοσήματος 
καταληφθέντες οί ούδόλως πρδς έργασίαν καταστάντες Ανίκανοί καί έκτδς 
τοΰ νοσοκομείου ίαθέντες. ’Επίσης είς τήν κατηγορίαν τών ασθενών δέν . 
υπάγονται οί Ανάπηροι καί οί έξ Ανιάτου νοσήματος πάσχοντες πρδ τής 
καθείρξεως· οί τοιοΰτοι φυλακίζονται είς ιδιαίτερον τμήμα έπικαλούμενον 
τών Απομάχων (Invalidenabtheilung\

Τδν Αριθμόν τών νοσηλευθέντων έκ τοΰ συνόλου τών φυλακισμένων έκά
στου έ'τους άπδ τοΰ 1873 μέχρι τοΰ 1882 ώς καί τήν σύγκρισιν τοΰ Αρίθ- 
μοϋ τών ύγιών πρδς τού; νοσοΰντας καθ’ έκάστην ημέραν παρέχει ήμΐν δ 
εξής πίναξ.

Τόμος V. 12.-- Δεκέμβριος 1885. 65

”E τ ο ί

Σύνοδον
Νοση^ευ- 

θεντες

Μέσος ορος
τΰν» καδ’ έκάστην ήμέραν 

φυλακισμένων.

'Γγιεϊς 1 ’Ασθενείς

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879 — 80
1880—81
1881—-82

2078
4756
5072
6230
7912
8570
5446
5353
6002

34 6
588
693
786
940
921
646
840
84 3

526
• 839

910
1112
1393
1470
1215
1484
1518

9
13
16

. . 19
49
27
15
20
22



10071006 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Έξ ού εξάγεται οτι δ άριθμδ; των άσθενούντων ανέρχεται εις 2% έπί 
τοϋ μέσου δρου τών καθ’ έκάστην ημέραν φυλακισμένων. Ούδέποτε μέ
χρι τοΰδε έν τώ σωφρονιστηρίω ένέσκηψε γενικόν επιδημικόν νόσημα.

Πολλάκι; σποραδικώς προσεβλήθησαν οί φυλακισμένοι ύπό κοιλιακού 
τύφου, έρυσιπέλατος, διφθερίτιδος, ή σκαρλατίνας, άλλ’ούδέποτε τά νοσή
ματα ταΰτα ήδυνήθησαν νά λάβωσιν ένδημικδν χαρακτήρα.’Άλλοτε λίαν 
συνήθεις ύπαρχον οί διαλείποντ,ες πυρετοί, ώς έκ τών έν τοϊς.περιχώροις γε- 
νομένων έργασιών πρός κατασκευήν της διώρυγος, καί τών ύπαρχόντων 
πέριξ λιμναζόντων ύδάτων και τελμάτων'άλλά διά τή; άποξηράνσεως τών 
ελών καί μετά την άποπεράτωσιν τής κατασκευής της διώρυγος ήλαττώ- 
Οησαν έπαισθητώς τά κρούσματα τοΰ διαλείποντο; πυρετοΰ. Αί συνηθέ- 
στεραι τών άσθενειών είσίν αί δυσπεψίαι, κατάρροι τοΰ στομάχου, η των 
έντέρων- σπανιώτεραι ή φθίσις, βρογχίτης οξύ; ή χρόνιος, πνευμονίαι κτλ.

’Εντός έννεαετίας άπδ 1 Ίανουαρίου 1873 μέχρι 1 ’Απριλίου 1882 
άπεβίωσαν έκ τών καταδίκων 117' και έκ τούτων 113 μέν έκ φυσικοΰ 
θανάτου, 4 δέ μόνον έξ αυτοχειρίας. Έάν λάβη τις τόν δλον αριθμών τών 
έντδς τής έννεαετίας φυλακισμένων άνερχόμενον είς 5 1 41 9 άναλογοΰσιν 
έπί 100 φυλακισμένων 0,22 άποβιώσεις. Έπί δέ τοΰ όλου αριθμοΰ τών 
άσθενών άνερχομένου είς 6606 αναλογεί έπί 100 άσθενών 1 ^'/θθ θάνα
τος. Έκ τών 117 άποβιωσάντων 78 έ'πασχον έκ φθίσεως ή'τις ύπήοξε καί 
ή αιτία τοϋ θανάτου αύτών.Έν ταϊς φυλακαϊς όλων τών επικρατειών πάρε- 
τηρήθη ότι οί κατάδικόι προ πάντων προσβάλλονται καί άποθνήσκουσιν 
έκ φθίσεως ώστε άνεξαιρέτως ή αναλογία τών φυλακισμένων τών ένεκα 
φθίσεως άποβιούντων εινε πάντοτε άνωτέρα τών έν έλευθεοίγ τυγχανόντων 
καί ύπό τοΰ αύτοϋ νοσήματος παθόντων.

Ό έλάχιστος άριθμδς τών αύτοκτονησάντων κατά τδ έννεατές διά
στημα, ώς καί τών άποπειρών αύτοχειρίκς α'ίτινες άνήλθον μέν είς 13 
άλλ’ αί έπτά άπεδείχθησαν έκ προσποιήσεως γενόμεναι, μαρτυρεί ότι 
τδ σύστημα της καθείρξεως τών καταδίκων καί ίδίγ της άπομονωσεως 
λειτουργεί άπροσκόπτως καί ούδεμίαν επιβλαβή έπί τών καταδίκων έπί” 
δρασιν άσκεϊ.

Δέν έπιχειρώ νά είσέλθω εις την έρευναν πολλών άλλιον επουσιωδέστε
ρων άντικειμένων δώτι έκ τών είρημένων πιστεύω δτι έβεβαιώθητε περί 
της τελειότητος καί ακρίβειας μεθ’ ή; τά πάντα είσί διατεταγμένα έν 
τγί φυλακή ταύτγ. 'Όθεν εύ'λογον καί δίκαιον θέλετε θεωρήσει τδ αί'σθημα 
τοϋ θαυμασμ.οϋ ύφ’ ού τις κατέχετε έξερχόμενος έκ τής φυλακής ταύ- 
της μετά τινων ωρών έν αύτή διαμονήν.

Ύπδ τδ κράτος τοιούτου αισθήματος διετέλουν ότε ή'κουσα συστρεφο- 
μένην ό'πισθεν έμοΰ την βαρύγδουπου θύραν τοϋ σωφρονιστηρίου τούτου δτε 
εύρέθην έπί τής λεωφόρου της άγούσης εί; τδν εγγύς σταθμόν τοΰ ίπ-. 
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ποσιδηροδρόμου· Άλλά κατά συμπτωσιν την στιγμήν εκείνην ό αί'θριος 
ορίζων, αί κατ’έξαίρεσιν καυστικαί τοϋ ήλιου άκτϊνες, αί αντανακλώμενα', 
έπί τοϋ αμμώδους τών περιχώρων τοΰ Βερολίνου έδάφους, μ.οί άνέμνη- 
σαν την πατρώαν γήν, μοί άνέμνησαν τάς διηγήσεις περί τής κάτα- 
στάσεως τών ήμετέοων φυλακών τάς τοσάκις έπαναληφθείσας έν τν) 
αιθούση ταύτη ύπδ της έπιτροπής τών φυλακών της πάνυ φιλοτι
μώ; εργαζόμενης. Κατεϊδον τδ μέγα χάσμα τό ύπαρχον μεταξύ τών 
φυλακών ημών και τής φυλακής ήν πρό τινων στιγμών είχον έπι- 
σκεφθή, καί τδ αί'σθημα τοΰ θαυμασμού ύπεχώρησεν είς τδ . αί'σθημα της 
λύπης και άθυμίας, ήν παρώξυνεν έ'τι μάλλον. ή. σκέψις δτι παρ’ημϊν ούχί 
οί φυλακισμένοι άλλ’ αυτοί οί έλεύθεοοι πολϊται στερούνται πολλών ά- 
γαθών ών άπολαμβάνουσιν οί δεσμώται τοΰ Plotzensee. "Οτχν τδ θέρος 
στερουμεθα τοΰ πρδς πόσιν καθαροϋ ύδατος, δ δεσμώτης τοΰ Plotzensee 
έχει είς την διάθεσιν αύτοϋ 300 λίτρα; ύδατος διαυγοϋς καθ’ έκάστην. 
'Ο δεσμώτης.τοϋ Ploizensee εισπνέει αέρα καθαρόν τά δέ τέκνα ημών τά 
φοιτώντα εί; τά δημόσια καί δημοτικά σχολεία διημερεύουσιν έντδς δω
ματίων καθύγρων η πεπληρωμένων άτμοσφαίρας μεμολυσμένης, έν ώ δ δε
σμώτη; τοϋ Plotzensee τυγχάνει της θρησκευτικής παραμυθία; καί δι
δασκαλίας διά καταλλήλου διδαχής, ήμεϊς άκροώμεθα έν ταϊς έκλησίαις 
ρινόφθογγα απηχήματα άκαταλήπτων ψαλμωδιών, ού'τε τά ώτα τέρποντα _ 
■ού'τε τδν νοΰν τρέφοντα.

Έν κοινωνία διατελούση έν τοιαυτη καταστάσει καί πάράκαιρον καί 
άνέφικτον είναι νά έπιδιώξωμεν τήν ΐδρυσιν σωφρονιστηρίων λαμβάνοντες 
«; ύπόδειγμα φυλακάς οίκ ή τοΰ Plotzensee ή καί άλλα; μικρότερα; μέν 
κατά τάς διαστάσεις άλλά κατά τδ αύτδ σύστημα λειτουργούσα;. Ό 
μ,ηχανισμδ; τοούτων φυλακών είναι άδύνατον νά λειτουργήση παρ’ ημϊν 
οπού είσέτι πολλών στερούμεθα. Δέν πρέπει έχοντε; ένώπιον ημών τά 
πρότυπα τοιούτων φυλακών, καί χρημάτων πολλών, καί διευθύνσεως κα- 
ταλήλου δεόμενων, νά έπιζητώμεν τά άδύνατα παραμελοΰντες τά δυνατά 
γενέσθαι, δαπανώντες τδν χρόνον εί; σχεδιαγράμματα πολυδάπανων κτι
ρίων, ών ή έκτέλεσις άνέφικτος, καί προκκλοΰ>τε; γνωμοδοτήσεις περί 
εφαρμοστέων συστημάτων, έν ψ στερούμεθα τών θεμελιωδών βάσεων 
τή; έφκρμογή; αύτών. Καί έν Γερμανί^ καί έν Άγγλίγ καί έν Βελγίφ, 
©που σήμερον εύρίσκονται τά πολυτελέστερα οικοδομήματα τών φυλακών 
καί οί έντελέστεροι αύτών οργανισμοί, δέν έδημιουργήθησαν ταΰτα έξα- 
πίνης, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον προήχθησαν. Μέγα βήμα προό- 
δου έν τή παρούση ήμών καταστάσει δύναται νά θεωρηθή έάν δ φυλα
κισμένο; δέν στερήται τροφής καί ύδατος, έάν δέν είσπνέν) άέρα μεμο- 
λυσμένον, έάν έπιβάλληται αύτώ εργασία, καί χορηγήται αύτώ ή δέουσα 
θρησκευτική καί τών γραμμάτων διδασκαλία., Τ,αϋτα πάντα κατορθοϋν- 
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τκι έάν άνοιβάλωμεν έπί τινα χρόνον την ιδέαν της εφαρμογές της άπο- 
μονώσεως των καταδίκων, ώς έν ταΐς προτύποις φυλακαΐς τοΰ είδους τού
του εφαρμόζεται, και εάν άποστώμεν πολυορόφων οικοδομημάτων, τά δ- 
ποια άμέσως προκαλοΰσι τά ζητήματα τοΰ άερισμοΰ, της δωχετεύσεως 
τοΰ υδατος καί άλλα παρόμοια, καί εντός εύρυχώρου γηπέδου δι’ύψηλοϋ 
και παχέως τοίχου περικλειόμενου έγείρωμεν ισογείους οικοδομάς τάς 
μέν πρδς κατοικίαν τών καταδίκων, τάς δέ δι’ εργοστάσια, έν τω μέσςμ 
δέ τοΰ τετραγώνου δπερ θέλουσιν άτοτελ.εΐ τά οικήματα ταΰτα και τά 
εργοστάσια υπάρχει δ ναΐσκος καί τδ σχολείου. ’Άραγε διά διακοσίων 
■71 τριακοσίων χιλιάδων δραχμών δέν δυνάμεΟα νά εχωμεν τοιαύτην φυ
λακήν, ή'τις δμολογουμένως πολύ Θέλει απέχει τής τοϋ Plotzensee έν Βε- 
ρολίνφ, τής τοϋ Petonville ένΑονδίνω, της τοϋ Anvers έν Βελγίω, καί άλ
λων δμοίων, αλλά άναντιρρητως ούδεμία σύγκρισις Θά ύπάοχν] μεταξύ , 
αύτής καί τών φυλακών τοϋ Μενδρεσέ καί Κόκλα, ών μόνη η Θέα δύναται 
νά χαρακτηρίση την κατάστατιν ημών ώς κατάστασιν έ'θνο.υς έν βαρβα- 
ρότητι διατελοΰντος. Τοιαυτη φυλακή έν τοϊς περιχώροις ’τής πρωτευού- 
σης έγειρομένη δύναται νά χρησιμεύση ώς πρότυπον της ίδρυσεως καί.άλτ 
λων δμοίων φυλακών εις άλλα μέρη τοϋ κράτους, άφ’ ού ή χρησίμότης 
αύτης δοκιμασΟή καί βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον μορφωθη έν αύτή τδ 
άναγκαϊον προσωπικόν άνευ τοΰ οποίου καί έν τοϊς έντελεστέροις ύπδ αρ
χιτεκτονικήν έ'ποψιν σωφρονιστηρίοις αδύνατον νά όρθοποδηση οίονδηποτε 
σύστημ.α. ’Όταν οί πόροι τοΰ κράτους* ημών αύξηθώσιν, δταν παρασκευά- 
σωμεν τδ άναγκαϊον προσωπικόν, τότε από τών ατελέστερων δυνάμεθα 
νά προβώμεν εις την κατασκευήν έντελεστέρων.

Ή πρόοδος δέν συντελεϊται δι’ άλμάτων, δταν τοιαΰτα διαλογιζώμεθα 
η ανεπάρκεια τών δυνάμεων φέρει τδν δισταγμόν δ δέ δισταγμός την 
άναβολην καί στασιμότητα.

Κ. Ν. Κωστή;

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ

ΔΡΑΜΑ

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΓΓΚΩ*

Τδν. χαρακτήρα τοΰ γελωτοποιού Τριβουλέτου, τοΰ πρωταγωνιστούν- 
τος έν τφ δράματι, ουτινος θά λάβω την τιμήν νά σας άναγνώσω τάς 
μάλλον ενδιαφέρουσας σκηνάς, είχον αναπτύξει άπδ τοΰ βήματος τούτου 
προ τριετίας. ’Αληθώς δέ η ομιλία μου έκείνη έγένετο η πρώτη άφορμη 

* ’άνεγνώσδη έν τω Συλλόγω xfj 18 Νοεμβρίου 1883.
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της μεταφράσεως ταύτ.ης, την οποίαν, παραμελησας έπί μακράν, έπανηρ- 
χισα πάλιν άνευ σκοποΰ ώρισμένου καί‘άπεπεράτω,σα. χωρίς νά έννοώ 
οτι η άσυντακτος. έκείνη έργασία έ'μελε νά καταληξν) μίαν ημέραν 
εις έν τι όλον.*

Πολλάκις έν τφ μεταξύ έσκέφθην άν πράγματι δέν ητο τόλμημα η μετά*, 
φρκσις, καί έ'μμετρος μάλιστα, δράματος ενός τών μεγίστων ποιητών τοΰ 
καθ’ ημδίς αίώνος. Πολλάκις,άναμετρών τάς εμάς δυνάμ,εις καί τδ ύψος τοϋ 
Ούγκώ, διέκοψα την έργασίαν έν άποφάσει νά μη την έπαναλάβω. Διότt 
γνωρίζετε, κάλλιαν έμοΰ ί'σως,οτι δ Ούγκώ μετά τών αλμάτων τής φαντα
σίας έχει καί ύφος ίδιάζον αύτφ, ένιαχοΰ συνεσφιγμένον μέχρι τοΰ ακατά
ληπτου, διά πρώτην τουλάχιστον άντίληψιν. Πολλάκις ύπδ μίαν λέξιν

* Ή Β' πράξις τής μεταφράσεως δημοσιεύεται μετ’ ού πολύ έν τφ Άττικιρ Ήμερο- 
λ δ'γίφτοΟ προσεχοδςέτους. Παρακαλοδνται οΐ εύμενεϊς άναγνώσται, ο'ιτινες 0’ άξιώσωσι ν’»; 
διίλΒωσι και το Ιν τω Άτ τ ικφ *Η μ ερ ο λ ογί φ άπόσπασμα, ν’ άναγνώσωσι τούς κατω
τέρω στίχους διωρθωμένους ώς ?πεται, διότι ή φιλική τοΰ Κυρίου Άσωπίου σπουδή με ήνάγ- 
κασε να τω παραδώσω τδ χειρόγραφον, χωρίς προηγουμένως νά δυνηδώ νά δποβάλω αύτδ 
de έπισταμένην βάσανου, οποίαν άπαιτεί ή μετάφρασις ϊργου μεγαλοφυούς ποιητοϋ, ώς δ

Ούγκώ.
ρότω, οί έν τή· Λ", σκηνή στίχο: 25ος μέχρ: και τοΰ 28ου δέον ν’ άναγνωσΟώσι:

Τριβουλέτο;

Και τί λαμβάνεις άρά γε
*Ίνα φονεόσης ενα έρωτόληπτον;

Χαλπαδαδήλ

Ά! άναλόγως μέ τδν έρωτόληπτον 
Ποΰ δά φονεύσω και μέ την άξίαν μου.

Οί έν τή Α*. σκηνή στίχοι 78ος μέχρι Χαί τοΰ 8! ου ώς ε'ξής:

Λευκή

Κύριε, πόδεν ϊίρχεσ.θε;

Ό Βασιλεύ;

’Αδιάφορου
’Εάν άπδ τδν αδην ή τδν ούρανόν,
'Ο Σατανάς άν ημαι ή ό Γαβριήλ.
Σέ άγαπώί

Καί οΐ τής τελευταίας σκηνής τελευταίοι στίχοι οΰτω:

Τριδουλέτο;

Θέλουν καί καλά
Έδώ νά πλύνω πάσαν αμαρτίαν μου;
Νά έχουν τελειώση;—”Ω τί χλευασμός!

«···■>■»··> . Δ
Τούς οφθαλμούς μου μου έκάλυψανί

"Ω ! ή κατάρα! Γ. Ζ. ; . *
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υποκρύπτει αύτος νόημχ, δπεο δέν δύναται τις άζόπω; νά έξαγάγ·/) καί 
τδ όποιον έπί τέλους δέν ριεταρέρεται μετά της αύτης χάριτος, μετά 
τής ιδίας δυνάμεως είς την -ημετέραν πρδ πάντων γλώσσαν, -ητις πρό
κειται ασχημάτιστος άζόμη καί άνίσχυρος νά μεταδώση πάσαν έννοιαν 
ξένης γλώσσης επακριβώς.

Καί μεθ’ δλα ταϋτα η μετάφρασις συνεπληρώθη, ήθέλησα δέ πριν η 
κυκλοφορησν) είς εύρύτερον όμιλόν, νά υποβληθώ είς την πεφωτισμένην 
κρίσιν τών ευμενών άκροατών τοΰ Παρνασΰοΰ.

Ή γλώσσα, την οποίαν ηκολούθησα εινε οποία σήμερον.γράφεται, συμ- 
βιβκζομένη ούχ’ ηττον πρδς τάς άπαιτησεις τοΰ διαλόγου και τοϋ θεά
τρου τάς άνάγκας. 'Όπου δμως όμιλεϊ η καρδία, δ λαός, η δπου. εκφρά
ζονται άπλουστερα αισθήματα και ίδέαι αφελείς, προσέφυγα, έφ’ δσαν 
μοι έπετρέπετο, είς την έκφραστικωτάτην καί χαρίεσσαν τοϋ λαοϋ διά
λεκτον. Ώς μέτρον, άντί τοΰ δεκαπεντασυλλάβου δμοιοκαταληκτου, έ- 
προτίμησα, ώς καταλληλότερου διά τής άπδ σκηνής διδασκαλίαν, τδν 
τρίμετρου ιαμβικόν, τδν όποιον άλλως τε ένεκαίνισαν οί άπδ εικοσαετίας 
,γράψαντες ή μεταφρ’άσαντες δράματα λόγιοι ημών.

Δ’ιά τοΰ δράματος ό ήασιΛιύς όιασχίύάζιι μεταφέρει ημάς δ Ούγζώ 
είς τδν ΙΣΤ' αιώνα, τδν άκαταπόνητον εκείνον αιώνα τής άναγεννησεως 
τών γραμμάτων καί τεχνών, καθ’ δν η έλληνικη άρχαιότης πρωτηγω- 
νίστησε. Φέρει έπί σκηνής τδν βασιλέα της Γαλλίας Φραγκίσκον Αονμετά 
τοΰ περιφανούς γελωτοποιού του Τριβουλέτου, ΐνα έν τω προσώπω εκείνον» 
ρχπίσν) τάς μεσαιωνικάς προλήψεις, καί διά τούτου παραστηση την ά- 
πέλπιδα κατάστασιν τοΰ τότε λαοΰ, ύπδ την τυραννικήν πίεσιν τών αρ
χόντων του ούδεμίαν, έστω καί οικογενειακήν, χαράν δυναμένου νά συγ- 
κρατησ·/].

Ό 'Γριβουλέτος εινε δ ευφυέστατος καί ετοιμότατος τών γελωτοποιών 
τοΰ μεσαίωνος. Ή γραφίς δέ τοϋ Ούγκώ τδν καθιστά: τδν μάλλον έπίχα- 
ptv τύπον. Εινε δ πανταχοϋ έν τή Αύλγΐ παρών, δ μαντεύων πάσαν, δο
λοπλοκίαν, δ έμπιστος τών έρώτων τοϋ Λούβρου. Είνε η γλώσσα” η καυτη- 
ριάζουσα την χαμέρπειαν τοΰ Αύλικοΰ, η ευφυής σάτυρα τών στίχων τοΰ 
βασιλέως, διότι δ Φραγκίσκος Λ', παρασυρόμενος ύπδ τοΰ ρεύματος της 
έποχής, έγραφε στίχους, άλλά στίχους μόνον.

Μία έκ τών χαριεστέρων τοΰ δράματος σκηνών εινε η άπεικονίζουσα 
τδν ελευθέριον καί φαιδρόν της γαλλικής Αύλής βίον κατά τούς πυοετώ- 
δεις χρόνους της άναγεννησεως. 'π Αύλη εκείνη, . ητις περιέκλειε τάς ω
ραιότερα; γυναίκας καί τούς μάλλον ενθουσιώδεις καλλιτέχνας, έγένετο 
συγχρόνως καί τδ κέντρον τών ακατάβλητων τοΰ αίώνος ελληνιστών. Οί 
δυστυχείς αυτοί έλληνισταί ησαν δ καθημερινός. σκοπός τής σατυρική; 
ευφυΐας τοϋ Τριβουλέτου;

Τριβουλέτο;

Εις τήν πλήξιν δμως τούς σοφούς 
Νάσυμβουλεύουν! —Συμβουλή πρωτάκουςος! 

ί’Αλλ’ ή Κυρία Μαργαρίτα πάντοτε, 
Θά το παραδεχθήτε, άποκλίνουσα 

ί Πρός τούς άπελπισμένους φαίνεται.

Ό Βασιλεύς
Καλά ! 

’Όχι σοφούς! Άλλ’ δμως ποιητάς πέντ’έξ...

Τριβουλέτος

Άν ή μην ο,τι τώρα είσθε, Βασιλεύ, 
Πλειότερον θά έφοβούμην ποιητήν, 
Ποΰ μέ τούς στίχους πάντοτε μωρολογεί, 
Παρ’ δσον τδ λιβάνι ο Βεελζεβούλ.

Ό Βασιλεύς

Πέντε ....

Τριδουλέτος

Πέντε ή εξ! θά έ’χωμεν
Τότε ’Ακαδημίαν, ίπποστάσιον 
”Η θηριοτροφείον 1 Μήπως άρκετδς 
’Εδώ δέν εινε ό δικός μας ό Μαρώ, 
Χωρίς νά μας ποτίσουν άλλοι ποιηταί 
Τδ δηλητήριόν των;

Τριδουλίτος έξακολουθών άρξαμένην 
συνδιάλεξιν.

Μου φαίνεται σάν πράγμα έκτρωματικδν 
Έντδς τών ανακτόρων δάσκαλοι.

"Ο Βασιλεύς

Άλλά
Πείσε την αδελφήν μου, ήτις τούς- σοφούς1 
Νάμε περιστοιχίζουν θέλει.

Τριδουλέτος

Βασιλεύ, 
Παραδεχθήτε— άναμεταξύ μας—πώς 
”Επια κάτι όλιγώτερον. Λοιπόν 
Διά νά κρίνω μέ τάποτελέσματα 
Καί δλας τάς αιτίας το»ν τά πράγματα, 
Λόγον τινά, ή μάλλον δύο, άπδ σας 
Ιίερισσοτέρους εχω— δέν έμέθυσα 
Διόλου καί δέν είμαι Βασιλεύς. —1 
Άντί σοφούς νά εχητε πλησίον σας 
Προτιμότερα εινε ή πανώλη ή 
*0 πυρετός καί τά λοιπά.

*Ο Βασιλεύς

Ή γνώμη σου 
Εινε ολίγον Ελαφρά. ’Επιθυμεί 
'Η Μαργαρίτα τούς σοφούς πλησίον μου.

Ό ούρανός, δ κόσμος, ό έπίγειος 
Παράδεισος είν’ αί γυναίκες, Βασιλεύ! 
Θεέ μου ! τάς γυναίκας εχετε! Λοιπόν 
Μοΰ ονειροπολείτε τούς σοφούς, άφοΰ 
Τόσας γυναίκας εχετε πλησίον σας ! 
’Αφήσατε με ήσυχον !

Ό Βασιλεύς

'Ησύχασε!
Μά τήν βασιλικήν μου πίστιν, δι’ αύτούς 
Ούτε φροντίζω.

(Τινές είς τδ βάθος της σκηνής γελώσιν).
Άλλ’ οί κομψευόμενοι 

Αύτοΐ σέ περιπαίζουν.
('Ο Τριβουλέτος μεταβαίνει, καί άκούσας 

Επανέρχεται).

Τριίουλότος

’Όχι! πρόκειται 
Δι’ ενα άλλον, Βασιλεύ, τρελόν.

Τριδουλότος

Πολύ κακόν εκ μέρους άδελφής. — Ούδέν 
*Γπάρχ£ΐ ζώον, λύκος, κόραξ λαίμαργος, 
Ή κουκουβάγια, βώδι, ούτε ποιητής, 
Χήνα, άρκοΰδα, θεολόγος, Φλαμανδός 
Δήμαρχος, σκύλος, ούτε μωαμεθανός, 
Άσχημος τόσον καί επίσης μαλλιαρός, 
’Αντιπαθητικός, μέ παραλογισμούς 
Γεμάτος, καί βρωμιάρης περισσότερον, 
’Αγκαθωτός καί φουσκωμένος μ’ άνεμον, 
*Όσο ό σαμαρωμένος αύτός γάδαρος 
“Όπου τδν λέγουν δάσκαλον.—Σας λείπουσιν 
Αί κατακτήσεις, ή ισχύς, αί ήδοναί, 
Αί δροσεραί γυναίκες νά καλύνωσς 
Τάς έορτάς σας;

*0 Βασιλεύς

Άλλ’ ή άδελφή μου χθες 
Μέ έβεβαίου, οτι θέλω βαρυνθή 
Μίαν ημέραν τάς γυναίκας, όταν δέ 
θά πλήττω · · ·
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*O Βασιλεύς

Καί ποιον ;

Τριβουλέτος

Διά σας

•Q Βασιλεύς

Μπά! τί μου φλυαρούν;

Τριδυυλότυς

Φυλάργυρον σας λέγουν, δτι στέλλετε 
“Ολα τά χρήματα καί πασαν εύνοιαν 
Εις τήν Ναβάρραν, τίποτε δέ δι’ αυτούς 
Δέν γίνεται! I

'Ο Μονσενή δμου μέ 
Καί τον Βριών.

Ό Βασιλεύς

Τούς βλέπω άπ’ έδώ τούς τρεις— 
,έ τον Μονμορενσή

1
Μή νομίσητε δμως _ δτι 5 Τριβουλέτος ήτο ευτυχής, "ίίτυ κυφός, ήτα 

άσθενής" δεν ήδόνατο νά γελάσγ; ή όταν ή'θελεν ή Αύλή* νά κλαυσγι ώς 
άνθρωπος, καί μάλιστα ώς δυστυχής άνθρωπος, δέν τω έπετρέπετο, διότί 
ή Αύλή έκείνη έγέλα, έγέλα πάντοτε:

f

'Η φύσις καί οί άνθρωποι . 
Μέ έχουν καταστήσει άληθώς πολύ 
Σκληρόν, πολύ κακοΰργον καί. δειλόν πολύ. 
ΤΩ λύσσα! Το νά ήσαι γελωτοποιός 
Καί δύσμορφος συγχρόνως ! Πάντοτε αυτή 
'Η σκέψις I ’Ή κοιμώμαι, είτε άγρυπνώ, 
Καί εις τού κόσμου όνειροπολών ποτέ 
Τά πέρατα άν φθάσω, επανέρχομαι 
Εις μ(αν σκέψιν : Είμαι γελωτοποιός 
Του Βασιλέως ! ’Άλλο νά μή δύνασαι, 
Νά μή έπιθυμής, νά μη όφείλης τι 
’Άλλο νά πράττης, παρά μόνον νά γελάς 

■—Όποια άθλιότης και ταπείνωσις I 
Πώς ! καί έκεινο, ό'περ άπολαύουσιν 
Οί στρατιώται οί. συναθροιζόμενοι 
Περί τό ράκος, τό όποιον λέγουσι 
Σημαίαν, καί παν δ,τι εις τον είλωτα 
Τής Τύνιδος, εις τον έπαίτην έμεινε 
Τής 'Ισπανίας, κα'ι τον ε’.ς το κάτεργον 
Δεσμώτην δ,τι πας τις ζών επί τής γής 
Απολαμβάνει, ήτοι το δικαίωμα 
Νά μή γέλα, καί δταν θέλη νά θρηνή, 
Έγώ δεν έχω !—ΤΩ Οεε μου ί άπελπις, 
Βαρύθυμος, δεσμώτης έντός άτελοΰς 
Σώματος, το όποιον μέ στενοχωρεί,

* Πραξις Λ'. Σκηνή Δ'.

Τριβούλέτο?

Εκείνοι είνέ.

Ό Βασιλεύς

"Ω. αυτοί 
Οί αυλοκόλακες! τί γένος μισητόν! 
Τον ένα έχω διορίσει ναύαρχον, 
Τον άλλον δέ στρατάρχην, επιμελητήν 
Τοΰ οίκου μου τον τρίτον. Έφαντ-άζεσο 
Αυτό ποτέ σου; Δεν εύχαριοτοΰνται.

Τριδουλίτας

1■> Δίκαιον είνε εργον νά τούς κάμητε 
Ακόμη κάτι.

Ό Βασιλεύ)

Τί;
Τριδουλέτοξ '°

Νά τούς κρεμάσητε.* 

Άηδιάζων έκ τής ασχήμιας μου, 
Ζηλότυπος προς πάσαν καλλονήν κ’ ’ισχύν* 

. Κυκλούμενος έκ μεγαλείων,,ατινα
Μέ καθιστώσι μάλλον σκοτεινόν, έάν 

) Ποτέ επιζητήσω μόνος, σκυθρωπός, 
Και έπ’ολίγον, την άφάνειαν, έάν. 
Έπί στιγμήν Οελήσω την ταλαίπωοον. 
ψυχήν μου νά πραΰνω, ήτις θρηνωδεί 
Κ’αΐμάσσει, αίφνης έρχεται ό χαροπός 
Δεσπότης μου, ώραίος, νέος, υγιής, 
Ευδαίμων, έν τφ βίιμ καί πανίσχυρος, . . 
Ό παρά πάσης γυναικος έρώμενος, 
'Ο τής Γαλλίας Βασιλεύς, καί λησμονώ» · 
Έξ ευτυχίας και τον θάνατον αυτόν, 
Μ’ ?ν λάκτισμά του έκ τής. άφανείας μου, 
Έν ή στενάζω, μέ καλεΐ χασμώμενος:
— Κάμε με νά γελάσω, γελωτοποιέ !
— Πτωχέ των ανακτόρων γελωτοποιέ! 
Είνε καί ουτος έπί τέλους άνθρωπος ! 
Καί όμως το κοχλάζον έντος τής ψυχής 
Εκείνου πάθος, την άκράτητον οργήν ,< 
Καί τήν μνησικακίαν, τόν εγωισμόν,
Τον οθόνον, τήν μανίαν τήν άκάθεκτον, 
Τήν αΐωνΐαν σκέψιν πρός τινα σκοπόν 
Φρικώδη, πάντα ταΰτα τά. αισθήματος

Τά μαύρα, τά όποια τήν ψυχήν αύτοΰ 
Σπαράσσουν, ε’ιςέν νεύμα τοΰ κυρίου του 
Εντός αύτοΰ τά πνίγει, φέρων γέλωτα 
Εις δν τινα θελήση I — Τις ταπείνωσις I 
Είτε βαδίζει, "σταται, έγείρεται, 
Πάντοτε έχει εις τον πόδα τον κλοιόν·

— ΤΩ δυστυχία 1 τούτο είνε ή ζωή; 
Χολήν νά ρίπτης εις τον οίνον, ό’ντινα 
Θά ·πίη ό πλησίον· ν’ αποσπάς έκ σού 
”Αν ένστικτόν τι άρετής ριζοβολή· 
Το πνεύμα, τό όποιον θέλει νά σκεφθή, 
Νά τό ζαλίζης μέ παιδός αθύρματα,

Καί μεθ’ δλα ταδτα ό αγαθός θεός έπεφύλαξε καί διά τον άπόβλητον 
γελωτοποιόν μ.ίαν ευτυχίαν. Είνε πατήρ, καί ούδ’ αύτός δυναται νά πι- 
στευση δτι είνε τόσον εύτυχής. ’Έχει ώραίαν δεκαεξαέτιδα κόρην, τήν 
Λευκήν, πρός ήν άφοσιοΰται πάσα σκέψις του, εις ήν άνήκουσιν οί παλμοί 
της συντετριμένης καρδίας του. Καί πόσον διαπύρως τήν κόρην ταύτην 
άγαπίρ! Φοβούμενος τής εποχής τά χαλαρά ή'θη, τήν άπέκρυψεν εις άπό- 
κεντοόν τινα γωνίαν τοΰ Μπισύ, ύπό τήν έπίβλεψιν τής γραίας Κεράς 
Βεράρδης, καί εκεί, άποβάλλων τού γελωτοποιού τήν πέδην καί άναλαμ- 
βάνων τού πατρός τάς τρυφεράς μέριμνας, έ'ρχεται νά λησμονήσρ τί ήτο 
μίβιν στιγμήν πρότερον καί νά πεισθή δτι είνε καί αύτός άνθρωπος.

— Πού άλλως τε, λέγει εις τήν κόρην του, καρδιά τις άνταποκρινομένη;

’Ώ σέ αγαπώ
"Οσον μισώ πάν άλλο εις τήν γην.—Έλθέ 
Πλησίον μου καί λέγε : τον πατέρα σου 
Τον άγαπφς ; ’Εφόσον είμεθα όμοΰ 
Καί εντός τής χειρός μου αναπαύεται . 
Ή χειρ σου, τί μάς άναγκάζει άράγε 
“Ινα δι’ά'λλο είπωμεν ; 7Ω κόρη μου, 
7Ω μόνη εύτυχ'α ήν έπέτρεψε 
Νά εχω ό θεός, -οί άλλο·, έχουσι 
Τέκνα πολλά και συγγενείς καί αδελφούς, 
Προγόνους, φίλους, ακολούθους, σύζυγον, 
Υποτελείς— τις οίδε ! ’Εγώ έχω σέ, 
Σέ μόνον. ’Άλλοι είνε πλούσιοι — καί σύ 
Είσαι ό θησαυρός μου, μόνη είσαι σύ 

Καί τήν κρατεί έπί των γονάτων του,.τή θωπεύει τήν μαύρην κόμ.ην, 
τήν φιλεϊ, τήν φιλεϊ, καταβρεχων αύτήν έκ δακρύων χαράς. Εις τόν ψί
θυρον.· των φύλλων, είς τής θύρας τόν έλάχιστον τριγμόν συνταράσσεται, 
άνησυχεί", έρευν^. Τί φοβείται; Τής εποχής τά χαλαρά ή'θη, καί προ πάν-

* Πραξις Β' Σκηνή Β/.
** Πραξις Β' Σκηνή Γ'. ' .

Όλας σου τάς ημέρας νά διέρχησαι, 
'Ως πονηρόν τι πνεύμα, μέσω εορτών, 
Αΐτινες είνε είρωνία διά σέ·
Νά καταστρέφης των ανθρώπων τήν χαράν, 
“Ενεκ’άνίας" ώς φιλοδοξίαν σου
Νά έχης τού πλησίον τήν καταστροφήν, 
Καί κατά πάντων, καί έντός σου πάντοτε 
“Οπου σέ τάξ’ ή τύχη, νά διατηρής, 
Νά κρύπτης, ύπό σκωπτικόν μειδίαμα, 
Κ’ε’ις κάθε τι νά τό μεταχειρίζεσαι, 
Άρχαΐον μίσος πλημμυροΰν έν τή ψυχή ! 
’Ώ, πόσον είμαι δυστυχής ! *

Έμοΰ ή εύτυχία. "Αν πιστεύωσιν
Εις τόν Θεόν, πιστεύω, βλέπεις, και έγώ 
Εις τήν ψυχήν σου. ’Έχουσι νεότητα 
Ο! άλλοι καί γυναίκα, λάμψιν, έρωτα, 
Χάριν, ύγείαν καί ύπερηφάνειαν, 
Είνε ώραξοι· άλλ’ έγώ δέν έχω τι
Έκτος τής καλλονής σου. Τέκνον προσφιλές! 
Χώρα, πατρίςμου, μήτηρ, οικογένεια, 
Σύζυγος, κόρη, αδελφή καί πλούτος μου, 
Θρησκεία, εύτυχία, νόμος καί τό πάν 
Σύ είσαι, αιωνίως σύ, καί τίποτε
Εκτός σου. Ή ψυχή μου ή ταλαίπωρος 
Προσκρούει πρός πάν άλλο. —’Άν σέ έχανα! 
Κ’ έπί στιγμήν δέν δύναμαι νά τό σκεφθώ! **
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των τοϋ Βασιλέως, οστις ήγάπα τάς γυναίκας, όσον ήγάπα τούς πολέ
μους, την Γαλλίαν καί τά γράμματα.

Άλλ’ δ Τριβουλέτος ήτο δυστυχής, διότι δ Βασιλεύς είδε την Λευκήν, 
την παρηκολουθησεν έκκλησιαζομένην, καί είσδυσας είς τδ. παρθενικόν 
της άσυλον ύπδ τδ ό'νομα πτωχού μαθητου—τοΰ Γκωσσέ Μαχιέ—ήνα- 
ψεν έν τή ψυχή της την πυρκαϊάν, ητις άνάπτει εντός πάσης άπειρου καί 
αθώας καρδίας. Πόσον ή Λευκή άγαπ^ τον βασιλέα το εκμυστηρεύεται 
εις την γοαΐαν σύντροφόν της:

σε ποΰ άπολήγουσι τοϋ Φραγκίσκου οί έ'ρωτες. Θεέ μου, λέγει, πώς γελά! 
ήθελον νά μή αίσθάνωμαι! Καί δ Βασιλεύς άπαντ<γ:

Λευκή σκεπτική, προσέχουσα ε’ς τά βήματα 
τοϋ άπομακρυνομένου πατρός της.

Και δμως μέ βαρύνει ή συνείδησις !

ΚερΛ Βεράρδη

Συνείδησις! καί διατί;

Λευκή

Δέν είδες πώς 
Με τίποτε τρομάζει καί ταράσσεται! 
Εις τώμμά του έν δάκρυ δταν ’εφέυγεν 
Είδα νά λάμπη. Πόσον είνε άγαθός ! 
Πτωχέ μου πάτερ I έπρεπε νά τώ ειπώ 
Οτι έςερχομενας τήν κυριακήν 

Είς νεανίας πάντοτε ακολουθεί. 
Σύ τδν γνωρίζεις τδν ώραϊον νέον.

Κερςι Βεράρδη 

Καί 
Πρδς τί, κυρία, νά τοΰ τδ ε’πής αυτό ;

Μή δέν είξεύρεις οτι είνε άγριος, 
Παράξενος ολίγον ό πατέρας σου ; 
Λοιπόν, αύτδν τδν νέον τον μισείς πολύ ;

Λευκή

’Εγώ ; τί είπες ; νά μισώ αδτόν ; ποτέ ! 
Οιμοι! τδ εναντίον μάλιστα, άφ’ ου 
’Εκείνον είδα άλλο δέν μ’ έπασχολεΐ. 
Άφ’ής άνταπεκρίθη είς τδ.βλέμμα μου 
Τδ βλέμμα τον, πρδς δλα αδιαφορώ, 
’Ενώπιον μου βλέπω πάντοτε αύτόν, 
'Ότι ανήκω είς αύτδν φαντάζομαι. . .— 
Μοϋ φαίνεται τών άλλων ύψήλότερος ! 
Οπόσον είνε εύγενης, αγέρωχος, 
Πόσον γλυκύς, Βεράρδη, γενναιόκαρδος I 
'Όταν ίππεύη πώς θά ήνε θαυμαστός ’

Κερά Βεράρδη

Είνε χαριτωμένος!*

Λευκή άπωθοϋσα αύτόν.

’Αφήσατε με!— Είμαι δυστυχής!

Ό Βασιλεύς

Άλλα είξεΰρεις ποιοι εΐμεθα ημείς! 
'Όλ’ ή Γαλλία, είς λαδς ολόκληρος 
Έξ εκατομμυρίων δεκαπέντε, και 
Πλούτη, ήδοναί, τιμαϊ καί δύναμιί, 
Χωρίς κανένα νόμον είτε χαλινόν, 
'Όλα ανήκουν κ’ είνε δι’ εμέ, έγώ 
Είμαι ό αρχών! ”Ε λοιπόν! θά ήσαι σύ 
Τοΰ κυριάρχου ή κυρίαρχος. Λευκή, 
Είμαι ό άναξ, σύ δέ ή βασίλισσα.

Λευκή

Βασίλισσα ! κ’ ή σύζυγός σας;

'Ο Βασιλεύς γελιϋν

Αρετή 1
Τίϊ άθωότης | Άλλα έρωμένη μου 
Δέν είν’ ή σύζυγός μου.

Λευκή

’Ερωμένη σας !
Ποτέ! όποιον αίσχος!*

’Ώ, οί χοροί, τά παίγνια, 
Αί έορταί, οί γλυκείς λόγοι έρωτος 
Πρδς τδ εσπέρας είς τδ βάθος τών δασών, 
Τά ίπποορόμίά μας, τόσαι ήοοναί, 
'’Ας θά κάλυψη μέ τδν πέπλον της ή νύξ — 
Ιδού τδ μέλλον καί τών δύο μας Λευκή! 
’'Ας ζη'σοιμεν ώς δύο άγαπώμενοι, 
Σύζυγοι δύο, δύο ευτυχείς! Άφοΰ 
Μίαν ημέραν 0ά γηράσωμεν. Αύτδς 
Ό βίος, τδν όποιον κερματι'ζουσιν 
Οί χρόνοι, κ’ έρωτος στιγμαί βραχυταται 
Φωτίζουν,, είνε ράκος θλιβερόν, «άν 
ΆφαιρεΟοΰν έκείνα τά κοσμήματα. 
Λευκή, πολλάκις τοΰτο έμελέτησα, 
Ιδού είνε ή σοφί’. Άπόλαυσις, 
Καλδ φαγεϊ, αγάπη, δόξα τω θεφ!

Λευκή οπισθοχωρούσα ’έκπληκτος

Ώ πλάναι μου ! Πόσον είνε άνόμοιος 
Μ’ εκείνον I

Ό Βασιλεύς

Πώς ! κανένα μέ ένόμιζες 
Σχολαστικόν ή δειλιώντα έραστην, 
Άπδ εκείνους τούς τρελούς ποΰ κλαίουσι, 
Χωρίς νά έχουν φλόγα, και πιστεύουν πώς 
Έάν έκβάλλουν στεναγμούς καί φθισικοΰ 
’Έκφρασιν λάβουν, θέλουν τούς παραδοθή 
Ευθύς δλ’ αί -γυναίκες άπδ έρωτα;

Οι έοωτες δμως τοΰ Φραγκίσκου Α\ ήσαν εξάψεις μιας στιγμής μόνον. 
Σεβασμός πρδς τήν τιμήν τής παρθένου καί τής συζύγου τήν πίστιν ήσαν 
αισθήματα δλως ξένα καί άγνωστα κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρό
νους τή; μεταβατικής καταστάσεως των κοινωνιών.

’Ήρκει οτι ή Λευκή ήρεσεν είς τδν Βασιλέα. Οί δέ περικυκλοΰντες τδν 
βασιλικόν θρόνον εύγενεΐς έπεζήτουν τήν ευκαιρίαν ίνα εύχαριστήσωσι τόν 
κυρίαρχον. Συνέρχονται λοιπδν, συνωμοτούν καί μεταβαίνουσι διά νυκτδς 
είς τδ Μπισύ, ΐνα άρπάσωσι τήν ερωμένην τοΰ μίσητοΰ Τριβουλέτου, ώς 
ένόμιζον. Προγράφεται ή τιμή και ή εύτυχία μιάς γυναικός' άδιάφορον! 
θά εύχαριστήσωσιν εκείνον, οστις γνωρίζει νά εκτιμά καί άνταμείβγ τοι- 
αύτας εντίμους ύπηρεσίας. Έσαν τότε σκοτεινοί καί οί άνθρωποι δσον 
καί οί καιροί.

'Η δύσμοιρος Λευκή, άπαχθεΐσα είς τδ Αοΰβρον, ευθύς έξ άρχής ένόη-

* Πραξις Β'. Σκηνή Δ'.

Διά τδν Τριβουλέτον τδ πάν έτελείωσε πλέον. Ούχ’ ήττον δέν έκσπώ- 
σιν άκόμη οί κεραυνοί τή; οργής τού, άλλά προσποιείται εντελή άπά- 
θειαν καί εξακολουθεί συναναστρεφόμενος παιγνιωδώς τούς έν τω Λού- 
βρω. Μόνον τδ βλέμμα του, άγριον, άνήσυχον, έταστικδν, δτέ έκπέμπον 
φλόγα, δτέ άναβλύζον δάκρυα, προδίδει τήν άγανάκτησιν καί τήν ψυχι
κήν σφαγήν. Άλλοίμονον, έάν έκραγή δ ώκεανός, δ πλημμυρών έν τω 
στήθει του! Καί άληθώς δέν ήτο δυνατόν νά μή έκσπάσγ ή μανία του 
δτε ούδεμία πλέον τω άπέμεινεν αμφιβολία οτι τήν Λευκήν του άπέκρυ- 
ψεν δ Βασιλεύς είς τά ιδιαίτερα αύτοΰ δωμάτια:

Αί! αρκεί1· Τά άστεΐά σας 
"Ας τελειώσουν πλέον άν έπαίζατε ! 
Τήν κόρην μου τήν θέλω, μέ ακούετε ; 
Γελώντες συζητεΐτε, ψυθυρίζετί, 
Καί λέγετε περί τοΰ πράγματος, έμέ

* Πραξις Γ'. Σκηνή Β’.

Τδ κατακτητικόν σας ύφος δέν πτοεί!
Κύριοι, είπα—δότε μου τήν κόρην μου !

(όρμα πρδς τήν Ούραν τοϋ δωματίου 
τοϋ Βασιλέως).ΕΥ 5'1ινε εκεί I
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(πάντε; o' αόλικαί παρεμβαίνετε; τώ 
φράτίουσι τήν θύραν).

Μαρδ»

Βέβαια παρεφρόνησε !

Τρεδουλέτος

Κατηραμένη γενεά, ώ κόλακες, 
Δαίμονες μαύροι, αύλοκόλακες !
Εΐν’ άληθές πώς ήρπασαν τήν κόρην μου 
Οί λησταί ούτοι ! — Βέβαια, μία γονή 
Είς τήν συνείδησίν των εινε τίποτε. 
"Οταν, κατ’ ευτυχίαν, και ό Βασιλεύς 
Εινε οργίων Βασιλεύς, αί δέσποιναι 
Τών εύγενών, αί μάλλον έπιδέξιαι, 
Τούς έξυπηρετοΰσι ζάλλιστα. Αύτοι 
Καί τής παρθένου τήν τιμήν τήν θεωρούν 
'Ως πράγμα δλως περιττόν, ώς Θησαυρόν 
Φέροντα βάρος. 'Η γυνή εινε αγρός 
Προσοδοφόρος, εινε ύποστατικόν, 
Ούτινος καταβάλλει τό ένοίζιον 
'Ο Βασιλεύς εις πασαν λήξιν· "Αφθονοι 
Τιμαί, πίπτουσαι, δπως ή βροχή, 
’Άδηλθν πόθεν, μία τις κυβέρνησις, 
Ώφέλειαι άπαύστως έπαυξάνουσαι,
Είς τόν λαιμόν ωραία αλυσσις ! — Καί τίς, 
Εις έστω, να μέ διάψευση δύναται; 
Δέν εινε, κύριοί μου, ταϋτα αληθή·, 
Πράγματι, όλοι σας θά τφ πωλήσητε, 
’Εάν ακόμη τούτο δέν έπράξατε, 
Δι’ έ’να τίτλον, όνομά τι, ή τίνά 
Χίμαιραν, άλλην,

(πρός τόν δέ Βριών) 
Τήν γυναίκα σου, Βριών,

(πρός τόν δέ Γόρδ)
Τήν αδελφήν σου σύ,

(και- προ; τον νέον Παρδαγιάν)
Σύ τήν μητέρα σου |

Τίς θά πιστεύση; Δούκες καί πατρίκιοι, 
Τής'Ισπανίας άρχοντες, ώ αίσχος! είς 
Έκ τοΰ Καρολουμάγνου καταγόμενος 
Βερμανδοά, καί εις Βριών, ούτινος δούς 
'Ο πάππος ήτο τοΰ Μιλάνου, εϊς ΙΙιέν, 
Εϊς Γόροης Σιμιάνης, εις Μονμορενσή, 
Είς Παρδαγιάν, .τά μάλλον φημιζόμενα 
Όνόαατα, οτι τοϋ 'δυστυχούς πατρός 
Θά ήρπαζον τήν κόρην ! — Δέν άνήκουσιν 
Είς τούς μεγάλους τούτους ο’ικους ευτελείς 
Τόσον καρδίαι, καλυπτόμεναι ύπό 
Οικόσημα τοσοΰτον ένδοξα ! Ούχί, 
Δέν σας άναγνωρίζω ! — Αί μητέρες σας 

Είς τού; άμαςηλάτας των έδόθησαν, . . 
j Κ’ έν συριγμοΐς καί α’ίσχει σας έγέννησβν· 
"Ολοι σας εΐσθε νόθοι! ........

Πόσα, δ Βασιλεύς σας σας επλήρωσεν, 
"!να πώλησης’ είς αυτόν τήν κόρην μου| 
Γό έ’ργον σας βεβαίως θα άντήμειψε! 
Κ’ εμέ, δστις «κείνην μόνον έχω —αν 
’Ήθελα —-χωρίς άλλο — εινε εύμορφος 
Καί νέα — ά βεβαίως θά έπλήρωνε ! 
Μήπως ό βασιλεύς σας έφαντάσθη πώς 
Θά δυνηθή καί δι’ εμέ νά πράξη τι; 
Δύναται νά κάλυψη μ’άλλο όνομα, 
Καθώς τά ίδικά σας, τδνομά μου; Είς 
'Ωραΐον νά μέμεταβάλη, άνθρωπον 
Καθώς οί άλλοι; — Μοΰ άφήρπασε τό παν* 
—"Ω τό χαριτωμένου τούτο έργου σας 
Εινε άπάνθρωπον, κακούργου, χαμερπες,_ 
Καί μέ δειλίαν τό έξετελέσατε.
Κακούργοι, δολοφόνοι ! εισθ.ε άνθρωποι 
Τοΰ σκότους, κλέπται καί λησταί, άπαγωγοί 
Τών γυναικών.—"Ε, κύριοι, τήν κόρην μου. 
Τήν θέλω έπί τέλους ! θά τήν δώσητε ;
— ’Ώ, ε’ίδατε τήν χεΐρα ταύτην ! εινε χειρ. 
'Ενός ανθρώπου τοϋ λαού, χειρ άσημος, 
Βάναυσος δούλου' άλλ’ ή χειρ αύτη, μεθ’ής 
Γελάτε οτι εινε άοπλος, έάν.
Δέν θλίβει σπάθην, έχει ό’μως όνυχας!
— Έπί πολύ, νομίζω, έπερίμενα ! 
Άπόδοτέ την!—”Ε, ανοίξατε, αυτήν 
Τήν θύραν 1

(Όρμα 1κ νέου προ; τήν. θύραν, τήν όποιαν 
προασπίζουσιν οί aiiXtzo't πάντες. Παλαίει μετ’ 
αύτών έπί μικρόν, καί καταβληθείς, ασθμαί- 
νων, έρχεται και πίπτει γονυπετής ε’ς τά προ
σκήνια.)

"Ολοι εναντίον μου μαζή 1.
Κατά ενός κ’ οί δέκα 1

(Αναλυόμενο; ε’; δάκρυα) 
"ίδατε λοιπόν 

Τά δάκρυάμου τώρα !

Συγγνώμην σας ζητώ, ιδού, 
Γονυπετής. "Ω, είμαι άσθενής... λοιπόν 
Λάβετε οίκτον δι’ εμέ, παρακαλώ.
— "Αλλην ημέραν άλλως τό παιγνίδι σας 
’Ήθελα κρίνει. Άλλά, βλέπετε, συχνά, 
Μόλις έν βήμα κάμω, εις τό σώμά μου, 
Χωρίς νά λέγω τίποτε, αισθάνομαι 
Πόνους φριχτούς. Διέρχεται κανείς 
Εις τήν ζωήν του καί- ημέρας σκοτεινάς 
"Οταν ςρεβλώς έπλάσθη! - Προ πολλών ετών 
Ό γελωτοποιός σας είμαι: σας ζητώ 
Τό έλεος σας ! Εύσπλαγχνίσθητε, καί μή 
Μή τήν χτυπάτε ουτω τήν πλαγγώνά σας. 
Ό' Τριβουλέ τοσάκις νά γελάσητε ;

Σας έκαμε - . . . . ......
“Ω καλοί μου κύριοι, 

Εύσπλαχνινθήτε! πώς νά ζήσω θέλετε 
Χωρίς εκείνην’; — "Εχω τόσον Απηνή 
Τήν τύχην! Και εκείνη ήτο έπί γης 
Τό μόνον αγαθόν μου!

(πάντε; σιγώσι. ’Εγείρεται άπελπι;)

Καί δτε ή Λευκή, διαφυγοϋσα τέλος, εξέρχεται %αί λυσίκομος, πελι
δνή, έν άταξία έπαναπίπτει είς τήν άγκάλην του, δ δυσριοιρος πατήρ 
λησμονεί πασαν άλλην άπαισίαν σζέψιν και πιστεύει έν μιζ στιγμή οτι 

εινε ευτυχής ακόμη. ΟιΑλοι! ή πλάνη του δέν διήρκεσε πολύ!

Τριβουλέτος βαρύς

Λέγε μου τώρα.
Λευκή κάτω νεύουσα καί διακοπτομένη 

[ύπό λυγμών
Νά σοΰ είπω, πάτερ μου, 

Όφέίλω οτι νύκτα χθες είσέδυσεν 
Είς τήν οικίαν·..

(θρηνούσα κκ! κρΰπτουσα διά τών χειρών 
τού; οφθαλμού;)

"Ω! α’ισχύνομαι.
(Ό Τριβουλέτο; τήν Ιναγκαλίζεται) 

Έπί 
Πολύν καιρόν μέ ήκολούθει — ώφειλα 
Νά σοΰ τό είπω .νωρίτερα...

(διακοπτομένη)
Άλλά

Δέν μού ώμίλει... Πρέπει νά γνωρίζης πρίν 
Οτ είς τήν έκλησίαν τήν κυριακή.ν

'Ο νέος οΰτος ήρχετο...

Τριδουλ&τος

'Ο Βασιλεύς!

Λευκή

Ινα τον ιοω, πάντοτε τήν εοραν μου 
Νομίζω πώς έκίνει διερχόμενος.

(διά φωνή; μδλλον ασθενούς) 
Χθες νά εΐσδύση εντός τής οικίας μας 
Κατόρθωσε·..

Τριβουλέτος

Μαντεύω τά επίλοιπα. 
Πλέιότεριιν δέν θέλω νά βασανισθής, 
Διηγούμενη δλα- —· Δυστυχία μου ! 
Σ’ ήτίμασε καί σέ περιεφρόνησε

*ΤΪράξι; Τ'. Σκηνή Γ'.
** Πραξι; Γ’. Σκηνή Δ'.

Δέν ε’ιξεύρετε
Τίποτε άλλο παρά νά γελάτε, ή
Σιωπηλοί νά ήσθε; Τόσην ηδονήν
Σάς πρόξενε? ή θέα δυστυχούς πατρός, 
"Οστις κτυπα τό στήθος, καί τήν ζόμην του 
Έκσπα ! Δύο τοιαϋται νύκτες δύνανται 
Νά μέ λευκάνουν ! *

"Ινα σέ στιγματίση ! Ή πνοή αύτοΰ 
Έμόλυνε τήν κύκλω σου ατμόσφαιραν! 
Τό στέμμα σου βαναύσως άπεφύλλισε ! 
Λευκή μου, μονον άσυλον τού δυστυχούς ! ' 
Φως, τό όποιον διεσκέδαζεν εύθύς, 
Τό έξ εκείνων σκότος'ώ ψυχή δι’ής 
Άνέβαιν’ ή ψυχή μου πρός τήν άρετη'ν· 
Σκέπη αγνή τό α’σχός μου καλύπτουσα· 
Τού επαράτου, δν τινα παν άγαθον 
Εγκαταλείπει, μόνον ζαταφύγιον- 
"Αγγελε, τόν όποιον έλησμόνησεν 
Έξ εύσπλαγχνίας ό θεός πλησίον μου· 
Μόνη θεατής, τήν οποίαν πάντοτε 
Έπίστευσα, θεέ μου ! νά ζυλύηται 
Είς τήν ίλύν τοΰ αίσχους! Μετά τήν πληγήν 
Αύτήν, τί θ’άπογείνω συστρεφόμενος 
Έντός Αύλής άτιμου, άφοΰ έπί γής, 
Καί έν έμοί καί πέριξ δέν έγνώρισα 
Είμή κακίαν, άτιμίαν, όργια, 
’Αναίδειαν, μοιχείαν καί ασέλγειαν, 
’Αφού δέν εΐχον ή τήν παρθενίαν σου, 
Έφ’ής οΐ οφθαλμοί μου ν’ άναπαύωνται! 
Συνείθισ’ άγογγύστως νά άνέχωμαι 
Τήν αθλιότητά μου· "Ολα τά δεινά, 
"Ατινα ή αισχύνη παρακολουθεί, 
Τούς γέλωτας έπί τή δυστυχία: μου, 
Τά δάκρυα, καί δσας ό εγωισμός 
Λαμβάνει τοΰ άνθρώπου φοβερός πληγάς, 
Τήν καταφρόνησιν, & ολα ήθελα, 
Θεέ μου, νά τά έίχον, όχι πλην αύτη ! 
’Εφόσον μάλλον έπιπτα, πλειότερον 
’Εκείνην ύψουμένην ήθελα. Παρά 
Τήν λαιμητόμον νά ΰπάρχη είς 
Βωμός· Άλλ’ άνετράπη ό βωμός.
Κρύψε τό μέτωπόν σου—κλαΰσε, τέκνον μου 
Αγαπητόν.—Ναί,ζλαΰσε.Μόλις προ μικρού 
Νά όμιλήσης σέ ήνάγκασα πολύ.
’Ενίοτε, τής λύπης μέρος, όταν κλαίωσιν 
ΟΙ νέοι, έξαντλεϊται. Έάν δύνασαι 
Εις του πατρός σου χύσε δλα τήν ψυχήν.**
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Άλλ’ ή Λευκή, ή δικψευσθεΐσα έν τφ ερωτί της, ή άτιμασθεϊσα τοϋ 
γαλλικού λαού κόρη, άγαπγ άκόμη και πάντοτε τον Βασιλέα.—Τον ά- 
γαπας λοιπόν; την έρωτα ό Τριβουλέτος.—Ώ, πάντοτε, άπαντα εκείνη.

Τριβουλέτος

’Εγώ 
Έν τούτοις τόνον σ’ άφησα καιρόν, αύτόν 
Τόν άφρονα να λησμονήσης έρωτα-

Λευκή

Τον άγαπώ.

Τριβουλέτος

Καρδία γυναικός πτωχή ! 
Έξήγησέ μου, διά νά τόν άγαπας, 
Τί λόγους έχεις ;

Λευκή

, Δεν γνωρίζω*

Τριβουλέ-έος

Άλλ’ αύτό 
Πολύ παράδοξον μοΰ φαίνεται.

Λευκή

Ποσώς ! 
Ενεκα τούτου άκριβώς τόν άγαπώ. 

Πολλάκις μέ άνθρώπους συναντώμεθα, 
Εις τούς όποιους την ζωήν όφείλομεν, 
Συζύγους, οΐ οποίοι καθιστούν ημάς 
Πλούσιας, έπιζήλους. ΙΙάντοτε αύτούς 
Τούς άγαπώμεν ; — Εις εμέ αύτός 
Μόνον κακόν νομίζω έπροξένησε, 
Τόν άγαπώ και δεν γνωρίζω διατί. 
Τόν άγαπώ τοσοΰτον, ώστε τίποτε 
Δεν λησμονώ, κ’ είξεύρω πώς άν έπρεπε 
— Βλέπεις παραφροσύνη I — δπως διά σέ, 
Ον άγαπώ τοσοΰτον, ούτω δι’ αύτόν, 
Οστις μοΰ είνε δαίμων, θά άπέθνησκα.

Τριβουλέτος

Σέ συγχωρώ, παιδίον.

Λευκή

Άλλα μ’άγαπα. 
Ε’ιξεύρεις ;

Τριβουλέτος

Ώ παράφρων!— δεν σε άγαπα

Αευκή

Τό είπε, τό ώρκίσθη μάλιστα αύτό. 
"Επειτα λέγει τόσα περί έρωτος 
Ωραία και μέ τόνον κατακτητικόν, 

"Ωστε καταλαμβάνουν την καρδίαν σου. 
"Εχει δέ τόσον διά κόρην συμπαθείς 
Τούς οφθαλμούς.'Ωραίος είνε βασιλεύς, 
’Επιφανής, γενναίος.

Τριβουλέτος

Είνε άτιμος!
Ούδείς θά είπη δτι άτιμωρητεΐ 
Μοΰ ήρπασε την ευτυχίαν ό δειλός 
Ά παταιών·

Λευκή

Άλλ’ δμως την συγγνώμην σου 
Δεν έδωσες; - \

Τριβουλέτος

Εις ένα ιερόσυλου : 
Καιρόν έζήτόνν μόνον, την παγίδα μου 
Νά στήσω.

Λευκή

Άλλα πρότινος—σοϋ ομιλώ 
Και τρέμω — πας τις θά ένόμιζε 
Οτι τόν Βασιλέα άγαπας.

Τριβουλέτος

Ποτέ.
Είνε άπατη. — Θά έκδικηθώ, Λευκή. ,

Λευκή

Πάτερ μου, μη τό πράξης.

Τριβουλέτος

'Άν τούλάχιστον
Σ’ ήπάτα, ή ψυχή σου θά ώργίζετο ;

Λευκή

Αύτός νά μ’ άπατήση ; "Ω ποτέ αύτό 
Δεν θά κιοτεύσω I

e

Τριβουλέτος

Καί έάν τόν έβλεπες 
’Εδώ εμπρός σου,-μέ αύτούς τούς οφθαλμούς; 
”Αν δεν σ’ ήγάπα, λέγε μοι, ακόμη σύ 
Θά τον ήγάπας 5

Λευκή

Δεν είξεύρω. Μ* άγαπα, 
Πώς με λατρεύει χθες άκόμη έλεγε.

Και παρακολουθεί η ταλαίπωρος τοϋ γελωτοποιοί! κόρη τοϋ Βασιλέως 
και τής Μαγελόνης τούς χυδαίους έρωτας, ακούει τούς ταπεινούς λόγους, 
βλέπει πάσαν ελευθεριότητα διά τής ρωγμής τής καλύβης του Σαλταβκ- 
5ήλ, δολοφόνου έξ επαγγέλματος καί προαγωγοϋ τής ιδίας άδελφής.

Μαγελΰνη διαφεύγουσα των χειρών 
τοΰ Βασιλέως,

’Όχι δά !

*Ο Βασιλεύς

Καλά. ’Αλλά 
Εΐξεΰρεις oct δυνατά μ’έκτύπησες, 
Διότ’ ήθέλησα νά σ’ έναγκαλισθώ ! 
"Οχι δά 1 τοΰτο είνε μία πρόοδος, 
Τό όχι δά 1 σπουδαϊον εινε βήμα.— Ά ! 
Πάντοτε φεύγει 1 — Άς συνομιλήσωμεν.

('Η Βοεμή πλησιάζει)
1’’ις τό ξενοδοχεϊον πρώτην μου φοράν 
Τούς οφθαλμούς σου τούς γλυκείς συνήντησα. 
Είνε οκτώ ήμέραι τώρα ! — Τίς εκεί 
Μέ έφερε ; Νομίζ’ ό Τριβουλέτος μου — 
Λοιπόν οκτώ ημέρας τώρα σ’ άγαπώ, 
Δεν άγαπώ δέ άλλην παρά μόνον σέ, 
Ωραία κόρη·.

Μαγελόνη γελώσα.

Καθώς άλλας ει’κοσι.
Μοΰ φαίνεσθε πώς είσθε ένας τέλειος 
Παραλυμένος, Κύοιε.

Ό Βασιλεύς γελων έπίσης.

Εΐν’ άληθές
Ώτι πολλάς νά δυστυχήσουν έκαμα. 
Πράγματι είμαι τέρας.

Τριβουλέτος πικριϋς

Και ποιαν ώραν;

Λευκή

Τό εσπέρας χθες.

Τριβουλέτος

Λοιπόν 
Ίδέ και βλέπε, Sv νά ι'δης δύνασαι.*

Μαγελόνη

"Ω, τό ξόπασμα !

'Ο Βασιλεύς

Σέ βεβαιόνω. ’Αλλά τώρα μ’ έφερες 
Εις την καλύβην σου αύτήν, τό άθλιον 
Ξενοδοχείου, όπου άσχημα κανείς 
Δειπνγ. καί πίνει τό κρασί, πού έκαμε 
Ό αδελφός σου ένα ζώου φοβερόν, 
ί ί βλάκας πού θά ήνε ακοινώνητος, 
Άφοϋ έμπρός στό εύμορφό σου πρόσωπο 
Νά φαίνεται τολμά ό άσχημάνθρωπος. 
Αλλά μοΰ ε’νε άδιάφόρον· εδώ 
Σκοπεύω νά περάσω έως τό πρωί.

Μαγελάνη ’δία.

'Ησύχασε, αύτό θά γείνη μόνο του.

('Ο Βασιλεύς άποπειραται νά τήν 
Ιναγκαλισθή).

11, άφησε με!

*Ο Βασιλεύς

Πόσον κάμνεις θόρυβον 1

Μαγελόνη

Πρέπει νά ήσαι φρόνιμος,.

* ΙΤράξις Δ', Σκηνή Α'.
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*Ο Βασιλεύ;

’Αγάπη μου, 
’Ιδού τί είνε φρόνησις : Καλό φαγεί, 
Άπόλαυσις, άγάπη. Τοΰτο σκέπτομαι, 
Καθώς ό μακαρίτης Σολωμών.

Μαγελόνη

Εις τδ οινοπωλείου περισσότερον 
Συχνά άπδ τήν εκκλησίαν φαίνεσαι.

Ό Βασιλεύ; τείνων αΰτή τόν βραχίονα. 

Ώ Μαγελόνη !

Μαγελόνη διαφιΰγουσα.

Αϊιριον.

Ό Βασιλεύ;

, ’Άν μοΰ ε’πής
Αδτήν τήν λέςιν άλλοτε τήν μισητήν 
Και βάναυσου, αμέσως τδτ τραπέζι σου 
Γυρίζω άνω κάτω ! Ναί· ούδέποτε 
Πρέπει νά λέγη αύριον ή καλλονή.

Μαγελόνη έρχομένη παρά τδν Βασιλέα.

Γίνωμεν πάλιν φίλοι.

Ό Βασιλεύ; λαμβάνων τήν χεΐρά της.

θεέ μου ! τί 
'Ωραία χειρ I Και. ποιος, χωρίς άγιος 
Νά ήνε, δέν δα ηΰχετο καλλίτερου 
Απδ αύτήν νά δέχεται ραπίσματα 
Παρά θωπείας άπο άλλην!

Μαγελόνη

Μέ γελφς!

'Ο Βασιλεύ;

Έγώ, ποτέ ί

Μαγελόνη

Άλλ’ είμαι άσχημος I

Ό Βασιλεύ;

, , Τίς, σύ;
Είς τα ουράνιέ σου, κόρη, θέλγητρα

* Πράξι; Δ’. Σκηνή Β’.

’Έσο δικαιότερα! ΤΑ πώς καίομαι I
I Τών άπανδρώπων άνασσα, δέν έμαθες 
Ποσον ό έρως μάς καταλαμβάν’ήμας 

-Τών οπλών τούς άνθρώπους· πώς γινόμεθα, 
. ζ » ■ ι ΊΟταν μας αγαπηση εύμορφος γυνή,

Λάβα και πΰρ, ακόμη έάν εί’μεθα
Κ’ε’ις τήν Ρωσσίαν.

Μαγελόνη καγχάζουσα

Εις βιβλίου κάποτε 
Αυτά 6ά είδες.

'Ο Βασιλεύ; ΐδίφ

Πιθανόν.
(γεγωνυία)

Έν φίλημα.

Μαγελόνη

’Έλα και εΐσαι μεθυσμένος.

Ό Βασιλεύ; γελών

Ναι, άπδ Τ” Μ 'Ιον έρωτα.

Μαγελόνη

Μοΰ παίζεις χαριτολογών, 
’Αμέριμνε μου, Κύριε.

Ό Βασιλεύ;

’Όχι!
(τήν έναγκαλίζεται)

Μαγελόνη

’Αρκεί.

Ό Βασιλεύ;

Στάσου και βέλω νά σέ νυμφευθώ.

Μαγελόνη γελώοα

Τί λες, 
'Αλήθεια »

Ό Βασιλεύ;

Πόσον εΐνε γοητευτική
Ί ρελή ερώτων κόρη*

Ό κύβος έρρίφθη.Ό Τριβουλέτος θά έκδικηθή. Δέν εινε πλέον δ ύπηρέ- 
της, δ σκύλος δ δεχόμενος λακτίσματα, άλλ’ δ αντιμέτωπος τοϋ Βασιλέως. 
'Ο άνθρωπος, δ δυνάμενος νά εξυπηρέτηση τδν σκοπόν του εΓνε πρόχειρος 
—δ Σαλταβαδήλ. 'Ο τόπος, έν τώ δποίω -ήθελε τελεσθή άφανώς, άθο- 
ρύβως τδ έγκλημα ήτο ή οικία τής Μαγελόνης, παρ’ ή συχνάκις, διά 
νυκτδς μάλιστα, μετέβαινεν δ Φραγκίσκος. 'Η αδελφή, ύπδ τά ερωτικά 
ασίΛατα, -ήθελεν άποκοιμήσει, δ άδελφδς διά τοϋ εγχειριδίου -ήθελε συ
νεχίσει τδν άμέριμνον εκείνον ύπνον.

Ό Τριβουλέτος, έτοιμάζων τά τή; φυγής, ζευγνύει ίππον, περιβάλλει 
τήν κόρην του ανδρικά ενδύματα, δέν τή λέγει ώρισμένως τίποτε, είμη 
μόνον οτι τήν νύκτα εκείνην θά τελεσθγ φοβερδν έ’γκλημα. 'Η Αευκή, 
μαντευουσα όλα, έ'ρχεται ύπδ τδ νέου ένδυμα πρδ τής οικίας τοϋ Σαλτα-
βκδήλ, μή γνωρίζουσα άκόμη τι τγ

Λευκή
Εΐνε φοβερόν !

— Τδν νοΰν μου χάνω! — Πρόκειται τήν 
[νύκτ’ αυτήν 

Εις ταύτην τήν οικίαν νά άναπαυθή! 
'Ότι έγγίζει πολύ κρίσιμος στιγμή 
Αισθάνομαι. Συγγνώμην, πάτερ μου. Έδώ 
Δέν εΐσαι πλέον. Ερχόμενη οε 
Χέ παρακούω. [Ιλήν δέν ήτο δυνατόν 
Ν’ άνθέξω.—

(πλησιάζει πρδς τήν οικία») 
Τί θά -γείνη αρά γε εδώ, 

Καί πώς θά τελειώση ή ΰπόθεσις; 
Έγώ, ήτις ήγνόουν, μόλις πρδ μικροΰ, 
Τδν κόσμον και τδ μέλλον καί τάς συμφοράς, 
Έντδς άνΟέων ζώσα, κόρη άπειρος, 
Νά ρίπτωμ’ αίφνης έντός τόσω σκοτεινών 
Πραγμάτωνj— Οιμοι! καί ή ευτυχία μου,

Τί θέλει πράξει ; θά σώσ-η 
νου ; πώς ; ’Έπειτα, πριν γείνη 
τρελή και ελευθερία Μαγελόνη, 
τήν σωτηοίαν έκείνου. Εινε 
τδ ύπερώον ώς μικρός άγγελος, 
ποέπει νά παραδώσωσιν εί 
ένδς διαβάτου οίουδήποτε, 
έκείνη νυκτί.

Ή Μαγελόνη κλαίει και 
τήν κατεποόδωσε ποιον γόη· 
τήν καλύβην, ύπδ κρουνούς βροχής

* Πραξις Δ'. Σκηνή Ε’.
Τόμο; Ζ’, 12.—■ Δεκέμβριο; 1883.

απομένει νά πράζν;:

Κ’ ή άρετή μου, δλα κατεστράιρησαν ! 
’Όλα πενθούν 1—Ό ερως, έντός τής ψυχής, 
Έν τή όποίφ έ'λαμψέ ποτέ, ούδέν 
Άφίνει φεύγων-ή ερείπια ; Μικρά 
Εναπομένει τέφρα άπδ δλην τήν 
Πυρκαϊάν του! — Δέν με άγαπα λοιπόν 
’Εκείνος πλέον !

Μοΰ έφάνη πρδ μικροΰ 
*Ανω τής κεφαλής μου οτι ήκουσα 
Θόρυβον μέγαν,— ’Ισως νά [βρόντησε. 
— Τί άπαισία νύς! Μία γυνή τδ πάν 
Έν τή άπελπισία εΐνε Ικανή 
Νά πράξη. Έγώ, ήτις τόσον έτρεμα 
Πρδ τής σκιάς μου !

(βλέπουσα τό φως της οικίας)
Τί~ συμβαίνει αρά γε ;

(προχωρεί, εΐτα ?πανέρχ_εται) 
Πώς τρέμει ή ψυχή μου δταν ήμ’ ά«εΐ I 
’Αρκεί νά μή φονεύσουν άνθρωπόν τινα I *

Πώς ; Θά φονευθή άντ’ έκεί- 
! Αλλά ιδού ή αντίζηλος, ή

κλαίει, αίτουμένη παρά τοϋ αδελφού της 
ωραίος δσον ο Απόλλων, κοιμάται επάνω είς 

Ας τεθή έντδς τοϋ σάκκου, τδν όποιον 
τδν Τριβουλέτον τδ μεσονύκτιον, τδ πτώμα 

όστις θά ζητήσγ άσυλον έν τή τρικυμιώδες

ή Αευκή φοβείται τήν ζωήν; Άφοΰ εκείνος 
ρον παρέχει είς αύτήν ό βίος; Προχωρεί πρδς 

καί τήν βροντήν τοϋ κεραυνού. "Ιστα-

6 δ
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το£ΐ, δτπσθοχωρεϊ, προβαίνει πάλιν καί πάλιν επανέρχεται, εις μίαν στιγ- 
μί]ν Αναλαμβάνει τ^ς θυσίας τδ θάρρος καί κρούει την θύραν. 'Ο σίδηρος 
διαπερ^ τ·ης δυστυχοΰς τ·δ στήθος, και πριν η έκπνεύση ετι την ράπτου- 
σιν εντός τοΰ σάκκου, ένω έξ άλλου φυγαδευουσι τον Βασιλέα.

Φοβούμενος μη έμακρυγόρησα, έπεθύμουν νά καταλήξω ενταύθα. Άλλ’ 
η'θελον παραλείψει την δραματικωτέραν, και μάλλον ευγλωττον της τρα- 
γφδίας πραξιν, διά τ·ης οποίας η φαντασία τοΰ Ούγκώ έξικνεΐται εις τό 
υψιστον τοΰ μεγαλείου της σημεΐον. Διά τοΰτο τολμώ νά έπασχολησω 
υμάς έπί μικρόν ακόμη διά τη; άναγνώσεως τών κυριωτέρων σκηνών της 
τελευταίας πράζεως, έν ψι δ Τριβουλέτος πατεΐ έπι τοΰ σάκκου, λοιδωρεϊ 
και τύπτει αυτόν, φρονών δτι εγκλείει τον νεκρόν τοϋ Βασιλέως, ένφ 
πράγματι περιέχει την Λευκήν ψυχορραγούσαν έτι :

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΚΗΝΙΙ ΤΡΙΤΗ

Τριβουλέτος μόνος, βλέπων πάντοτε 
τόν σάκκον.

Εϊνε έδώ! —Νεκρός ! Και όμως ήθελα 
Νά ,τόν ιδοί I 1

(ψηλαφών τον σάκκον) 
Άλλ’είνε «διάφορον,'

Βεβαίως εΐν’αύτός.—Ναί, τόν αισθάνομαι 
‘Γπό τον σάκκον τούτον.-Διά τού ύφάσματος 
Ιδού οί πτερνιστήρες too εξέρχονται.— 
Είνε αύτός! —

(στρεφόμενος καί πατών έπί τοϋ σάκκου) 
Καί τώρα, κόσμε, βλέπε με. 

’Εμπρός σου έχεις ένα γελωτοποιόν, 
Και ένα άνακτα !— Καί ποιον άνακτα ! 
Τόν πρώτον πάντων καί τον υψιστον ! Ιδού 
Κρατώ αύτόν ύπό τούς πόδας μου, αύτός 
Έκεΐνος'εινε· ’Έχει δέ ώς μνήμα του 
Τον Σηκουάναν καί τόν σάκ'/.ον σάβανου. 
Τίς ολα ταύτα έπραςε ·

(σταυρών τούς βραχίονας)
Μόνος έγώ !

’Όχι, νά τό πιστεύσω εΐν’ αδύνατον 
'Ότι τοιοΰτον ήρα θρίαμβον, καθώς 
Ουδέ δ κόσμος θά πιστεύση αύριον. 
Τό μέλλον τί θά εΐπη; Ποιαν φοβερόν 
Θά παραγάγη εϊς τά .έθνη εκπληξιν 
Έν γεγονός τοιοΰτον; Πόσον εύκολα 
Μας άφαρπάζεις, Τύχη, σύ ήτις έδώ 
Μας έρριψες! Πώς! εν παμμέγιστον λοιπόν 
Τόΰυ ανθρωπίνων μεγαλείων, εϊς θεός, 
Άφ’ ού αθανασία μόνον έλειπεν, 
Εΐς τής Γαλλίας βασιλεύς, δστις πολύν 
Έν τή ψυχή του εΐχεν ενθουσιασμόν, 
'Ο τοΰ Καρόλου Πέμπτου αντιμέτωπος, 
Φραγκίσκος ό τοΰ Βαλοά, ό νικητής

Έν τοίς πολέμως, δστις μέ τό βήμα το» 
Τά τείχη από βάθρων έσειεν,

(βροντφ)
Αύτός

"Όστις τήν νύκτα κατ’άλλήλων τούς στρατού? 
Θορυβωδώς έξώθει, κ’εϊτα τήν αύγήν 
Μέ χεΐρας αίμοφύρτους έκ τριών ξιφών 
Έκράτει μόνον έν τεμάχιον, αύτός 
Ό Βασιλεύς, ό άνθρωπος τοΰ Μαρινιάν, 
"Οστις τήν οικουμένην μέ τήν δόξαν του 

■■ Έκλεισε, πώς άποτόμως, ώ θεέ, 
Θέλει έκλείψει! Μέ τό μέγα όνομα, 
Τόν θόρυβόν του, των κολάκων τήν αύλήν 
Καί τήν ϊσχύν του, ώς παιδίον έκθετον 
Ήρπάγη αίφνης, άνηρπάγη έν νυκτί 
Τρικυμιώδει από ένα άγνωστον !
Πώς ! ή αύλή εκείνη, το βασιλείαν 
Καί ό αιών, παρήλθον ώς καπνός ! Αύτός 
Ό βασιλεύς, ούτινος ήτο ή ζωή 
Αύγή ώραία, εσβυσεν, έξέλιπε, 
Διεσκορπίσθη εϊς τόν άνεμον !Έύθύς 
ΈλΟε, παρήλθε, καθώς μία αστραπή! 
Αύριον ίσιος κτ'ρυκες άνωφελώς 
Θά περιέλθουν πάσαν πόλιν, άφθονον 
Δεικνύοντες χρυσίον, καί θά κράζωσιν 
Εις τούς έπτοημένους διαβαίνοντας: 
— ’Ανήκει ε’ις εκείνον, δστις δυνηθή 
Ν’άνεύρη τόν Φραγκίσκον Πρώτονί-’Ώ αύτό 
Είνε λαμπρόν!

(Μετά τινα; οτιγμάς) 
ΤΩ κόρη μου περίλυπος, 

Ιδού έτιμωρήθη ούτος, ϊδού δτι σύ 
Έξεδικήθης ! ΓΙόσον έπεθυμησα 
Τό αΐμά του! ΜΆλίγα χρήματα, ιδού 
Τόν έχω!

(κύπτων παραφόρως έπι τοϋ πτώματος) 
7Ω κακούργε! Τώρα δύνασαι 

Νά μέ ακόυσες! "Ηρπασες τήν κόρην μου,

Τρτβουλίτοφ κρατών τόν σάκκον

Έ, έμπρός !
(’Ακούεται ή φωνή τοΰ Βασιλέως ψάλλοντος 

το γνωστόν φσμά'του)
Ποια φώνή 

Είνε αυτή ! ΤΩ φάσματα νυκτερινά, 
Μ’εμπαίζετε ;
(Στρέφεται καί τείνει τό ούς ’έντρομος. Ό 

Βασιλεύς ακούεται ψάλλων έ'ξω τής σκηνής) 
Κατάρα ! Μέ ήπάτησαν !

Τόν έχουν φυγαδεύσει, δέν κρατώ αύτόν· 
(Τρέχει πρός τήν οικίαν, ής τίνος μόνον το 

δίνω παράθυρου εϊνε ανοικτόν) 
Κακούργε !
(άναμετρών τό ύψος ώσε! Οέλων ν’άναρριχηθή) 

Είνε ύψηλά πολύ!
(έρχόμενος εις τόν σάκκον)

■ ’ ’Αλλά
Ποιον έντός τοΰ σάκκου νά μοΰ έθεσεν 
Ό δολοφόνος; Τίν’ άθψον ; — Τρέμω. . .

(ψαύων τον σάκκον) 
Ναί, 

Είνε ανθρώπου σώμα.
(σχίζει τόν σάκκον κατά μήκος διά τοΰ εγχει
ριδίου του και παρατηρεί έν αύτω Ιναγωνίως) 

’Αλλά τίποτε
Δέν βλέπω !—Τόσον σκοτεινά! 

(στρεφόμενος)
Εις τήν οδόν 

Κανείς ! Εις τήν οικίαν ούτε ! Ούτε φως! 
(στηρίζεται άπελπις Ιπί τοΰ σάκκου) 

”Ας περιμείνω νά άστράψη !
(αναμένει έπί τινας στιγμάς θεωρών έντός 

τοϋ σάκκου) από τοϋ όποιου έξήγαγε τήν Λευ
κήν κατά τό ήμισυ).

"Ητις άξίζει περισσότερον πολύ
■ Τοΰ στέμματός σου, ή οποία εις τινά 
Κακόν δέν επραξε' μοΰ τήν έφθόνησες 
Κ ήτιμασμένην μοΰ άπέδωκες αΰτήν 
Καί δυστυχή! ”Ε, μέ ακούεις τό λοιπόν; 
Παράδοξον δέν είνε; ναί, είμαι έγιο 
'Όστις έδώ καγχάζω κ’ εκδικούμαι. 7A ! I 
Προσεποιούμην δτι έλησμόνησα !
Καί σύ άπεκοιμήθης !—Καί επίσπευσες— ( 
’Ανόητε !—πώς εξαντλείται ή οργή 
'Ενός πατρός ευκόλως | — ’Όχι! εϊς αΰτήν 
Τήν μεταξύ μας πάλην, πάλην ασθενούς 
Πρός ισχυρόν:, ό.άσθενής ένίκησεν. 
Εκείνος, δστις έλειχε τούς πόδας σου 
Σοΰ κατατρώγει τήν καρδίαν ! Σέ κρατώ ! ■ 

(κύπτων έπ! πλέον έπί τοϋ σάκκου) ί 
Δέν μέ ακούεις; ώ 'ίππότα Βασιλεύ, 
Είμαι εκείνος ό τρελλός, τό ήμισυ 
'Ενός ανθρώπου μόλις, γελωτοποιός, 
Τό ζώον τοΰτο τό αμφίβολον, πρός δ 
’Έκραζες — Σκύλε !

(τύπτει τό πτώμα)
" Βλέπεις; δταν τήν ψυχήν

Την μάλλον ηρεμούσαν ή έκδίκησις 
Ώθηση, δέν κοιμάται πλέον τίποτε 
Εντός αυτής I Ό μάλλον τότε ασθενής 
Ά.νδρίζεται, δ πλέον δέ ουτιδανός 
Μεταμορφοΰται, ή οργή έκρήγνυται 
Τοΰ δούλου, τίγρις ή γαλή καθίσταται, 
'Ο γελωτοποιός δέ δήμιός!

(ήμιεγειρόμενος) 
Ώ πώς

Έπόθησα νά ήτο δυνατόν, χωρίς _
Νά κινηθή διόλου, νά με ήκουε ! —

(κύπτων αύθις Ιπί τοϋ πτώματος) 
”Ε, μέ ακούεις ; σέ βδελύττομαι ! Καί νυν, 
ϊίϊς τον πυθμένα ύπαγε τοΰ ποταμού, 
"Όπου πάν ίχνος τής ζωής σου θά σβεαθή, 
Νά ΐδης μήπως εις τό κοιμητηρίου 
Των Γάλλων βασιλέων κανέν ρεΰμά του 
Έπαναστρέψη πάλιν.

(εγειρόμενος)
Εις τόν ποταμόν, 

Φραγκίσκε πρώτε !
(Ααμδάνει τόν σάκκον ?κ μιας άκρας και 

τόν σύρει εϊς τό χείλος τοΰ ποταμού. Καθ’ήν 
στιγμήν τόν άποθέτει έπί τοΰ παροχ_θίου περι
τειχίσματος, η Μαγελόνη ανοίγει μετ’ έπιφυ- 
λάζεως τήν θύραν τής καλύοης καί παρατηρεί 
περί έαυτήν άνησύχως. Μή διακρίνουσα τινά, 
εισέρχεται καί Ιπανέρχεται μετά μίαν στιγμήν 
μετά τοΰ Βασιλέως, εις τόν όποιον διά νευμά
των έξηγεΐ ότι ούδείς πλέον εινε εκεί κάΐ ότι 
δύναται ν’άπέλθη. Εισερχομένης αυτής, κλείει 
ή θύρα, ό δέ Βασιλεύς διέρχεται διά τοϋ βά
θους τής σκηνής, άκολουθών τήν διεύθυνσιν, 
ήν τώ έδειξεν ή Μαγελόνη. ,Ταύτη τή στιγμή 
6 Τριβουλέτος έτοιμάζεται νά ρίψ|] τόν σάκκον 
β’ς τόν Σηκουάναν).

SKHN1I ΤΕΤΑΡΤΗ

Τριβουλίτος, Λευκή

(’Αστράπτει' ό Τριβουλέτος Εγείρεται κα! ο
πισθοχωρεί έκβάλλων κραυγήν φρενητιώδη)

Τριβουλέτος

'U κόρη μου !
Θεέ μου! Δυστυχία! εΐν’ ή κόρη μου!
Ή κόρη μου ! ή κόρη είνε τώρα !

(ψηλα®ών τήν χεϊρά του)
"Ω!

Έβράχ’ ή χείρ μου! τίνος αΐμα εΐν’ αύτό; 
—'Η κόρη μου!—’Ώχάνομαι!πλήν όνίιρον, 
Φάντασμα μόνον είνε τοΰτο φοβερόν! 
Αδύνατον έκείνη άνεχώρησε,
Πρός το'Εβραί βαδίζει -τώρα. ........

(γονυπετέΐ παρά τό σώμα προσηλίίν τούς 
οφθαλμού; πρός τόν οόρανον)
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Ώ θεέ!
Δεν εΐνε άληθές πώς είνε ό'νειρον 
Φρικώδες μόνον, δτι σύ την κόρην μου 
'Γπό τάς πτέρυγάς σου διεφύλάξες, 
"Οτι αυτή δεν είνε, ώ Θεέ μου!

^Δευτέρα αστραπή ρίπτει ζωηρόν φως επί 
τοϋ ώχροΰ προσοιπου και των κεκλεισμένων 
οφθαλμών τής Λευκής)

Ναί !
Εκείνη είνε! εϊν’ αυτή!'

ifιπτάμενος θρηνωδώς έπ'ι τοΰ πτώματος) 
κόρη μου !

Παιοίον, άποκρίσου, άποκρίσου μου,
’’Ω! ο'ι κακούργοι σέ έδολοφόνησαν !
Όμίλει μου ! Δεν εινε άλλος τις έδώ ί 
Παρά ή φρικαλέα οικογένεια,
Θεέ μεγάλε ! λάλησε, όμίλει μου.
ΤΩ κόρη μου! ω κόρη 1

(Ή Λευκή ώσεί ζωογονηθεΐσα εκτών κραυ
γών τοΰ πατρός τ/ς. ήμιανοιγει τά βλέφαρα 
και όμιλεΐ διά φωνής έκλιπούσης)

Λευκή

: ’ Ποιος μέ καλέ";
Τροδουλέτος έξω {αυτοϋ

Λαλεΐ! κινείται κάπως! ή καρδία της 
Πάλλει, άνοίγει τώμμά της, θεέ μου I ζή 

('11 Λευκή ήμιεγείρεται* φέρει δποκάμισον, 
είνε καΟημαγμένη και λυσίκομος. Το κάτω τοϋ 
σώματος καλύπτει δ σάκκος)

Λευκή

Ποΰ ε’μαι;
Τριβουλέτος ύποστηρίζιον αΰτήν έπί 

τοϋ στήθους του
Μέ άκούεις; λέγε, τέκνον μου,

ΤΩ μόνη εις τον κόσμον εύτυχία μου, 
Αναγνωρίζεις την φωνήν μου ;

Λευκή

Πάτερ μου I 

Τριβουλέτος

’Αγαπητή μου κόρη, τί σου έκαμαν ;
— Πόσον φρικώδες εΐν’ αύτό μυστήριον! 
Φοβούμαι νά σε ψαύσω μή πόνεσης, καί 
Δεν βλέπω.’Έχεις κάπου,κόρη μου,πληγήν; 
Την γεΐρά μου όδήγει.

Λευκή μετά φωνής διακοπτομένης

Την καρδι’αν μου,
— Είμαι βεβαία, — ήγγισεν ή μάχαιρα,— 
”Ω, τό ήσθάνθην. . .—

Τριβουλέτος

Ποιος σέ εκτύπησε;

• ■ Λευκή ' ■

Έγώ εις όλα έπταίσα,—σ’ ήπάτησα.— 
Άπείρως τον ήγάπων— θνήσκω— χάριν του·

Τριβουλέτος

Ώ πεπρωμένον άκαμπτον! Ένέπεσεν 
Εις την έκδίκησίν μου! Κάι ό ’’Γψιστος 
Μέ τιμωρεί! Άλλ’ όμως, εξηγήσου μου, 
Κόρη μου, λέγε, τί σου έκαμαν ;

Λευκή θνήσχουσα
Ώ, μή 

Μέ άναγκάζής νά λαλώ.

Τριβουλίτος καταφιλών άΰτήν

Συγγώρει με. 
Πλήν νά χάσω, χωρίς νά γνωρίζω πώς? 
Οΐμοι! ή κεφαλή σου κλίνει !

Λευκή προσπαθούσα νά στραφη

Στρέψε με ' 
’Από τό άλλο μέρος. . . πνίγομαι! . «

Τριβουλέτος άνεγείρων αΰτήν
Λευκή! 

Λευκή! μή άποθάνης I . .
(στρεφόμενο; έν Απελπισία)

”Ω, βοήθεια !■· 
Κανείς έδώ δεν εϊνε ; Καί θ’ άφήσωσι 
Να άποθάνη ουτω ή θυγάτηρ μου;
— Ιδού, ό κώδων τοΰ πορθμείου. Κόρη μου 
’Αγαπητή, δεν δύνασαι μίαν στιγμήν 
Νά περιμένηε, νά σου φέρω ύδωρ καί 
Σημάνω ΐνα έλθη κάποιος;

(ή Λευκή τώ νεύει ότι είνε άνωφελές) 
Άλλα

Δεν θέλεις;— Πρέπει όμως. . .
(κράζων από τής θέσειός του)

’Άνθρωποι!. ; 
(σιωπή πανταχού. Ή ο’κ’α οΰδέν προδίδει 

σημεϊον ζωής)
Θεέ! 

’Άφωνος τάφος εινε ή οίκί’ αυτή !
(ή Λευκή άγωνια)

,Μή άποθνήσκης, θησαυρέ μου, κόρη μου, 
Περιστερά μου· άν μοΰ φυγής τίποτε 
Δέν θ’ άπομείνη πλέον εις έμέ, Δεοκη. · ■ 
Μή άποθάνης 1

Λευκή

’Ώ!

Τριβουλέτος

Έδώ σέ ενοχλεί 
Ή χείρ μου., δέν εΐν’ αληθές;— Περίμενί, 

Ν’ άλλάξω Οέσιν.—Κάτι τι καλλίτερα 
Δέν είσαι οΰτω;—”Ω, Jk’ όνομα Θεού, 

Κράτησεν τηνίπνοήν'-rfov; έώσοΰ.κανείς 
Μας βοηθήση!—’Ό, κάνεις δέν βοηθοί I

Λευκή διά φωνής έχλιπούσης

Συγχώρησές τον, πάτερ μου» . · 'Γγίαινε I
. (Ή κεφαλή της κλίνει)

Τριβουλέτος έκσπών την κόμην του 

Λευκή ! . .. ’Εκπνέει!
(Τρέχει προς τον κώδωνα τοΰ πορθμείου, 

όν κινεί όρμητικώς)
Φόνος! φόνος! τρέξατε ! 

(Επανερχόμενος πρδς τήν Λευκήν) 
Λευκή, προσπάθησ’ ένα μόνον λόγον σου 
Νά μοΰ ε’.πής ακόμη. Εύσπλαγχνίσου με ! 
'Ομίλησε μου! μίαν λέςιν !

(προσπαθών νά τήν Ιγείρη)
Διατί 

Θέλεις νά μένης ουτω πως ακίνητος ! 
Δεκαεξέτις! Εινε νεαρά πολύ!

όχι, όχι, δέν άπέθανες! Λευκή, 
Πώς ήδυνήθης μόνον τόν πατέρα σου 
Ν’ άφήσης; Είνε αληθές πώς άλλοτε 
Δέν θά σ’άκούση πλέον; Διατί, Θεέ;
(Εισέρχονται άνθρωποι τοδ λαοϋ μετά λαμ

πάδων, άκούσαντες τδν κώδωνα) 
'Υπήρξεν άνοικτίρμων ό Θεός προς σέ, 
Άφοΰ σέ έδωσ’ εις έμέ. Τοΰλάχιστον 
Δέν σε έκάλει, πριν τήν ώραιότητα 
Μοΰ δείξη τής ψυχής σου; προς τ! μ’άφησε 
Νά ί’δω ποιον είχα θησαυρόν; Προς τι, 
Ότε μικράν άκόμη σέ έπλήγωσαν 
Τά άλλα τά παιδία, δέν άπέθνησκες; 
Κόρη μου! κόρη! . . i

SKHNH ΠΕΜΠΤΗ

Τριβουλέτος, Άνδρες και Γυναίκες 

τοϋ λαοϋ

Μία Γυνή

Μοΰ σπαράζουν τήν ψυχήν 
•01 λόγοι του!

' Τριβουλέτος στρεφόμενος

Ά1 τώρα έρχεσθε! καλά!
Πολύ Εγκαίρως ’έρχεσθε!
(δραττόμενος τοδ περιλαίμιου άμαξηλάτου τινός, 

όστις κρατεί τό μαστιγών του) · 
Χωριάτη, σΰ

Είπε μου έχεις άλογα, άμάξι;
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Ό 'Αμαξηλάτης

Πώς μέ τινάζει !

Τριβουλέτος

’Έχεις; Βάλε τό λοιπόν 
Νά κόψη τό αμάξι τό κεφάλι μου. 

j (Επανέρχεται καί f ίπτεται Ιπι τοΰ πτώματος) 
Κόρη μου !

Εϊς τών παρισταμένων

Κάτι φονικόν θά έγεινε! 
Τί δύστυχος πατέρας ! Μή άφήσωμεν 
Αυτόν πλησίον της.

Τριβουλέτος

’Όχι! επιθυμώ 
Νά μείνω! θέλω νά τήν βλέπω! Έγώ σας 
Δέν σας γνωρίζω. Πώς θά τήν άρπάσητε 
Άφοΰ κακόν κανένα δέν σας έκαμα;

(προς μίαν γυναίκα) 
Κυρία, κλαίεις; "Ω σύ είσαι άγαθή, 
Νά μή μου τήν άρπάσουν λέγε τους, 

ι (Ή γυνή έπεμδαίνει υπέρ αΰτοΰ. ’Εκείνος 
Επανέρχεται προς τήν Λευκήν προ τής όποιας 
γονυπετεϊ)

Πτωχέ! 
I Κλίνε τό γόνυ παρ’ αυτήν «πόθανε 
Γονυπετής !

*Π Γυνή

Μά ησυχάσατε. Έάν 
Τοιουτοτρόπως θά φωνάζετε, αΰτοί 

| Θά σας τήν πάρουν.

Τριβουλέτος

”Ω, άφήσατέ μου την 
I Νομίζω πώς άκόμη δέν έξέπνευσε I 
Τήν συνδρομήν μου. θέλει! ’Αλλά τρέξατε 
Βοήθειαν καμμίαν νά ζητήσετε 
Άπό τήν πόλιν. ’Επί τής καρδίας μοΰ 
Αφήσατε την, καί θά ήμαι ήσυχος.

(Τήν σύρει ίλην προς τό στήθος του, καί τήν 
διευθετεί ώς μήτηρ τό κοιμώμενον τέκον της) 
’Όχι ! νεκρά δέν εΐνε. Ό Θεός αύτό 
Δέν ήθελε ! Διότι τό γνωρίζει πώς 
Δέν έχω ε’ις τόν κόσμον άλλο τι έκτος 
Αΰτής. Ό κόσμος δλος σ’άποστρέφεται 
Όπόταν ήσαι άσχημος. Σέ φεύγουσιν 
Ο'ι άνθρωποι, κανείς των δέν παθαίνεται 
Εις τά δεινά σου. Άλλ’αύτή μέ άγαπα, 
Αυτή είν’ή χαρά μου καί τό στήριγμα.
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“Οταν γελώσι τον πατέρα της, αύτη 
Μαζή του κλαίει· Τόσον εύμορφος, νεκρά ! 
Άίύνατον! δότε μου τώρα κάτι τι 
Τό μέτωπόν της νά σπογγίσω» ,

(τη σπογγίζει τό μίτωπον)
Ερυθρόν

Τό χείλος της ακόμη εΐνε- ”Δ» καί σείς 
Έβλέπατε έκείνην παΐδα διετή 
Με τήν χρυσήν της κόμην! ώ, έγώ, ξανθήν 
'Ως ήτο τότε, δέν τήν έλησμόνησα. 
Βασανισμένη κόρη, εύτυχία μου, 
Λευκή μου! οίότω τήν έκράτουν άλλοτε 
Παιδίον. “Οπως τώρα, άνεπαύετο 
’Επάνω μου καί τότε; ”Αν εΐξεόρατε, ( 
“Οταν έξυπνα, ποιος ήτο άγγελος. 

‘Δέν έφαινόμην εις αύτήν παράδοξος, 
Μοΐ έμειδίων οί γλυκείς της οφθαλμοί, 
Κ’έφίλουν τάς μικράς της χεΐρας, “Ακακον 
Παιδίον!—“Οχι, δέν άπέδανεν, άλλα 
Κοιμάται, ησυχάζει. Μόλις προ μικροΰ 
'Ωσάν άποθαμμένη ήτο, κύριοι. 
Έξύπνησεν έν τούτοις. Περιμείνατε. 
Ναί, θά ΐδήτε πάλιν νά άνοίξωσι 
Τά βλέφαρά της έξαφνα. ’Έ, βλέπετε, 
Κύριοι, οτι τώρα ομιλώ όρθώς. 
Κανένα δέν προσβάλλω, ειμαί ήσυχος, | 
Γλυκύς. Άφοΰ κανένα δέν παρήκουσα,

ΔόναοΟε έλευΟέρως νά μ’ άφήσετ® 
Τήν κόρην μου νά ,βλέπω.

(παρατηρών αδτήν) 
"Ιίκφρασις 

'Πόνου καμμ'α, ούδεμία κδν ρυτίς! 
Εντός τών ίδικών μου τάς έβέρμανα 
Τάς χεΐρας της. Ίδέτε, ψαόσατε αΰτάς.

I Ή Γυνή τή> Τριβουλέτφ
Ό ιατρός.

ΤροβουλΙτοξ τφ χειρουργφ.

’Ελάτε, ΐδατε αύτήν., 
Δέν θά σας εμποδίσω· Δέν ών’ αληθής

| Λιπόθυμος πώς ε’εν ;
}

Ό ιατρός Ιξετάζει τήν Λευκήν

Φεΰ ! απίθανε! 
(Ό Τριδουλέτος άνατινάσσεται αίφνιδίως) 

“Εχει πληγήν βαθεΐαν εις τ’ άριστερόν 
Ιίλεύρόν. Τό αίμα έφερε τον θάνατον.

Τροδουλότος

Τήν κόρην μου, τήν κόρην έθανάτωσα J 
(πίπτει άναίσθητος).

Εΰγ· Γ. Ζαλονιώατο^

ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΦΥΣΙΟΔΙΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΦΡΕΪΒΟΪΡΓΗΙ

"Οτε κατ’ Αύγουστον προσεκλήθην έπισήμως έκ μέρους τοϋ 'Υπουργείου 
τής Παιδείας τοΰ Μεγ. Δουκάτου τής Βάδης νά μετάσχω τοϋ 56ου Συ
νεδρίου τών Γερμανών φυσιοδιφών και ιατρών, τελούμενου τήν 6)18 Σεπτ. 
ε. ε. έν Φρειβουργη τής Βάδης, έλαβε καί ο φιλολογ. Σύλλογος Παρνασ
σός τοιαύτην πρόσκλησιν" ένίσχυσε δέ τήν πρόθεσίν μου νά λάβω μέρος, 
είς τδ συνέδρων ή τιμώσά με Αντιπροσώπευσή τοϋ Συλλόγου, ήν ουτος 
μ.οί άνέθηκε και δ ζήλος μεθ’ ου προεθέμην νά έκτελέσω την εντολήν 
ταύτην.

Άπδ τοϋ 1882 τελούνται κατ’ έτος, έν έτέρ^ έκάστοτε πόλει, άπδ 
τής 18 μέχρι τής 22 Σεπτεμ-βρίου ή'τοι περί τδ τέλος τών ακαδημαϊκών 
διακοπών, τά ύπδ του φυσιοφιλοσόφου Ocken ίδρυθέντα συνέδρια ταΰτα, 
είς ά πλείστην πρόοδον οφείλουσιν αί φυσικαί καθόλου έπιστήμαι, διότι
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έκαστον μέλος τών συνεδρίων τούτων φιλοτιμεϊται νά προσαγάγη κατά τήν 
έπιστημονικήν ταύτην πανήγυριν τήν άρίστην τών επιστημονικών αύτοΰ 
εργασιών καί τώρα ακόμη, καθ’ ήν εποχήν τά πρδ 56 ετών έλλείποντα 
επιστημονικά περιοδικά και οί επιστημονικοί σύλλογοι παρέχουσι τάς στή- 
λας ή τάς συνεδριάσεις αύτών είς τάς επιστημονικής συζητήσεις καί 
Ανακοινώσεις, τά συνεντευκτήρια ταΰτα τών γερμανών φυσιοδιφών καί 
τών τήν επιστημοσύνην τούτων σεβόμενων αλλοδαπών είσίν Αγαπητά 
τοϊς πάσιν. Έν αύτοϊς γίνονται πλειότεραι Ανακοινώσεις ή δσαι καθ’ δλον 
τδ έτος δημοσιεύονται έν τοϊς περιοδικοϊς, αί δέ επιθεωρήσεις τών κατά 
τδ διάστημα τοΰ έτους πεπραγμένων καθορίζουσι τάς έποχάς έν τή ίστορίιρ 
τής προόδου τής συγχρόνου φυσικής επιστήμης.

Είς τδ 56°ν συνέδρων λοιπδν τών φυσιοδιφών καί ιατρών συνήλθον έξ 
όλων τών μερών τής Γερμανίας είς τήν Απαράμιλλον διά τήν φυσικήν 
καλλονήν τών περιχώρων, τήν. σπουδαώτητα τών επιστημονικών ιδρυ
μάτων καί συλλογών καί τήν φιλοξενείαν τών κατοίκων, Αρχαίαν πόλιν 
Φρεϊβούργην 1100 επιστήμονες, τδ πλεϊστον ιατροί, καί κατέγειναν πυρε- 
τωδώς είς Ανακοινώσεις καί συζητήσεις έν δυσί γενικαϊς συνελεύσεσι καί 
πολλαπλαϊς συνεδριάσεσι τών 24 ειδικών τμημάτων, είς Α ύποδιγρέθη- 
σαν καί κατετάχθησαν.

Έν τή πρώτη τών γενικών συνελεύσεων μετά τάς προσάγορεύσεις τοϋ 
■προέδρου τοϋ συνεδρίου, καθηγητοΰ τής χημείας κ. Claus, τοϋ πρωθυ- 
πουργοΰ καί ύπουργοΰ τής παιδείας τής Βάδης κ. Nokk, τοΰ δημάρχου 
τής πόλεως καί τοϋ πρύτανεως τοΰ Πανεπιστημίου, ό καθηγητής τής 
ζωολογίας Hertwig τής Ίένης ήγόρευσε περί τής «Συμβιώσεως έν τώ βα- 
σιλείω τών ζώων», Αναπτύξας διά γεγονότων τδ περίεργον θέμα τής συ- 
νυπάρξεως καί Αμοιβαίας κοινωνίας δύο ή καί πλειοτέρων ζωικών ό'ντων 
άπδ τών ελάχιστων οργανισμών τών εντόμων μέχρι τών οικογενειών τών 
έντελεστέρων ένσπονδύλων ζώων, καταδείξας ότι ή έξουδετέρωσις τών 
Αντιθέσεων τών Οργανισμών αύτών, Απδ τών μρρφολογικών διαφορών 
μέχρι τών χημικών έν αύτοϊς συμβκινουσών λειτουργιών, παρακινοΰσιν 
αύτά είς συμβίωσιν καί είς Αλληλοβοήθειαν, .Ακριβώς όπως παρατηροΰμεν 
τοΰτο έν ταΐς κοινωνίαις τών Ανθρώπων καί ότι τό φαινόμενου τοΰτο το- 
σούτφ γενικόν υπάρχει έν τή φύσει, ώστε έπεκτείνεται καί μέχρι τοΰ 
άρρηκτου συνδυασμοϋ τοΰ ζώου μετά τοΰ φυτοΰ.

Μετ’αύτδν.δ πολύς τής Τυβίγγης καθηγητής καί παθολόγος Lieber- 
meister ήγόρευσε «περί τών νεωτέρων προσπαθειών τής θεραπευτικής»,έπι- 
θεωρήσας τάς νεωτέρας θεραπευτικάς μεθόδους, άς έχαρακτήρισεν ώς με- 
τάβασιν έκ τής αρχαιότερα; συμπτωματολογικής ιατρικής είς τήν νεωτέ- 

:ραν παθολογικο-Ανατομικήν' ώμίλησε περί τών μολυσμάτων καί μιασμά
των, περί τής έντεΰθεν προφυλακτικής.μεθόδου, τών ενδημικών καί τών
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επιδημιακών νοσοεγερτών, μνησθείς καί τής μεθόδου τοΰ Αποκλεισμού, 
βν τόσφ έπιτυχώς έφαρμ,όζει ή ‘Ελλάς κατά τής έν Αίγύπτφ χολέρας 
και κατέληξεν εις την καταπολέμησή των μικροοργανισμών, διά της 
ανακαλυψεως των οποίων νεον νυν ανοίγεται στάδιον εις την θεραπευ
τικήν.

Κατά δέ την δευτέραν- γενικήν συνέλευσιν, καθ’ ην ώρίσθη προς τοΓ; 
ιίλλοις οτι τό δ ’»* τοϋ προσεχούς έτους συνέδριου θέλει τελεσθή έν Μαγ- 
δεβουργρ, ό μέν περιώνυμος τής κεντρώας ’Αφρικής διερευνητής, καθηγη
τής Schweiufurth, ώμίλησε διά μακρών περί της παρ’ αύτοϋ ανακαλυφθεί- 
σης χώρας Socotras, δ δέ καθηγητής Eimer έκ Τυβίγγης περί της έννοιας 
τοϋ ζωικού δντος (individu).

Ποικίλη δε ήτο η υλη περί ής ήσχολήθησαν τά 24 ειδικά τμήματα 
(Sections), των οποίων αί κατ’ ιδίαν γενόμεναι συνεδριάσεις διηρκεσαν έπϊ 
•4 ημέρας.

1. Τό μαθηματικόν καί αστρονομικόν τμ^μα 

συνεζητησε περί των έζης ανακοινώσεων"
Περί των κωνικών του.ών,

» των αριθμών τοϋ Bernouilli,
8 της επιφάνειας τοΰ ελλειψοειδούς,
8 τής μεθόδου του B^zout (Ellimination),
8 τίνος αξιώματος τοΰ Άρχιμήδους,
» Ανακλάσεως έν τή Ατμόσφαιρα των πλανητών,
8 φασματοσκοπήσεως τών τελευταίων κομητών,
» δι^ιττόντων αστέρων.

2. ΊΓμήμα Φυσεκ^ς καί Μετεωρολογίας»

Περί φωτεινών ηλεκτρικών εκκενώσεων έντδς αερίων,
» πυροήλεκτρικής τών κρυστάλλων,
» κρυσταλλωτικών μικροσκοπίων,
8 της τροπής τοΰ επιπέδου τής πολώσεως,
» ατμόσφαιρας τοΰ αίθέρος τών μορίων,
8 τής τροπής τοΰ πεπολωμένου φωτός ύπδ μαγνητών,
» σχέσεων μεταξύ Αντιστάσεως ηλεκτρικής καί τριβής,
8 8 8 τοΰ αίθερος καί τών βαρέων μοφίων,
» τοϋ φάσματος τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.

3. Τμήμα χημείας.

Περί Απορροφήσεως τοΰ Βρωμίου ύπδ πυριτικοΰ άμμου (Kieselguhr) κ«1 
στερεοποιημένου Βρωμίου,
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Περί ίδιζζουσης όξειδωτικής ένεργείκς τοΰ Αραιοΰ νιτοικοΰ οξέος έπ'ι Α
ρωματικών ενώσεων,

* » έμμ.έσου Αναλύσεως του Καλιού και τοϋ Νατρίου,
» ίππουροπαραφίνης,
» προϊόντων τοΰ Φαινυλοξονίου,

* » τινων νέων έφαρμογών τοϋ Νκτριαμαλγαμ.ατος,
* » παρασκευής τοΰ Άμμωνιαμαλγαματος,

» Αλκαλοειδών της Κίνας και τεχνητής αύτών παρασκευής,*
* » καύσεως τής Αμμωνίας έν όξυγονφ

β φλογοαντιδράσεων τών οργανικών ενωσεων
» εφαρμογής τών θεμελιωδών νόμων τής φυσικής έπ'ι τής χημείας
» μεθόδων χωρισμού τών ισομερών νιτροενώσεων τής Ναφθαλίνης,

* » τοΰ τύπου τής συνθέσεως τοΰ ύποχλωριώδους ασβεστίου καί λιθίου,
» τής έπιδοάσεως τοΰ έδάφους έν Stassfurt έπΐ τοΰ ύδατος τοϋ ’Άλβιος,

* » έπιδράσεως τοΰ άτμοϋ τοΰ ιωδίου έπ'ι Ασβέστου,
* » παραγωγής τής ύδροϊσατίνης,

» νέων συνθετικών μεθόδων τής οργανικής χημείας, ·
» Αζωτοενώσεων τών Κρεσσελαίων,
» τοΰ τύπου τοΰ στυφνικοΰ οξέος,
» τής τεχνητής συνθέσεως τοΰ χλωριουχου φθαλυλιου,
» τής τεχνητής συνθέσεως τοΰ χλωριούχου ήλεκτρυλίου,
s νέας σειράς δξυαζωτοενωσεων,

* » Αναλύσεων 2 ιαματικών πηγών τής Καζαμιτζιολας εν Ισχιρς,
* Πρότασις περί σχηματισμού διεθνούς έπιτροπής προς σύνταξιν νέας,

ορθής και ενιαίας χημικής δνοματολογίας
Περί μετασκευής τών Ανθρωπίνων έκκρίσεων τής πόλεως Φρέϊβουργ εις 

διάφορα εί'δη λιπάσματος (Poudrette).

4. Τμ^μα ’Ορυκτολογίας, Κρυσταλλογραφίας, 
Γεωλογίας.

Περί τών προόδων τής ’Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Απδ τοΰ 1 838 καί 
τοΰ σημερινού σκοποΰ αύτής,

d τεχνητών ορυκτών και πετρωμάτων,
» γενέσεως τοΰ λιθάνθρακος,
» μεταμορφώσεως τοΰ Ααβραδορίτου εις λευκήρην (Albit) και Ζεόλιθον,
» νέων ακτινωτών έκ τοΰ Ίούρα,
» εύρέσεως Όφιούρων εις Βυρτεμβέργην,
s νεφρίτου, ΐαδεΐτου και χλωρομελανιτΟυ και απόδειξις οτι δεν προ- 

έρχωνται έκ μόνης τής Ελβετίας,
φ Πλεστομαρίου Holzendorf τής ’Ιαπωνίας.
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5. Τμήμ.α Γεωγραφίας καί Εθνολογίας.

Πρόοδοι αυτής καί θέματα εϊσέτι άνεκτέλεστα,
Διερευνησις τής ’Αφρικής. Περιήγησις -Schweinfurth καί-Passavant εις Sa- 

κωτρχν καί τό δρος Camperoon,
'Η ’Αφρική δέν ήτο ποτέ ηνωμένη μετά τής’Αμερικής.

6. Τμήμα Ανθρωπολογίας.

Περί προϊστορικών κρανίων τοΰ Στρασβούργου,
» είσελάσεως του είδους homo sapiens έν ’Αμερική,
» των Tumuli τής χερσονήσου τοΰ Αίμου
» διχασμού των κυττάοων,
» τοϋ βασωτικοΰ των θηλαστικών,
.3 τής μορφολογικής αζιας των όστεων του ώτός, τής άρθρώτεως τής 

κάτω νιαγώνος και τών arcs visceraux.
, ι

7. 'Γμ,ηρ.α Εδοτανικής. '

Τά άνώτερα κρυπτόγαμα έν σχέσει πρός τήν ύπόθεσιν τοϋ Δαρβίνου' 
Σχέσεις τοΰ φωτός πρός τήν άπόδοσιν τοΰ οξυγόνου έν φυτοΐς’
Τό χλωροφύλλιον και τά χρώματα των φυτών'
Βοτανικά έξαμβλώματα'
Νέα φυτά'
Φυτά κηπευόμενα και ειτα έγκλιματισθέντα*
Τά φυτά τοΰ ωκεανοΰ*
Περί νέων ειδών Διατομέων'
Ποιαν έπιρροήν έχει ό γεωλογικός σχηματισμός τοΰ έδάφους έπί τής χλω- 

ρίδος τόπου τινός.

8. Τμήμα Ζωολογίας.

Περί τής έμβρυολογι.κής άναπτυξεως τής Asterina gibbosa Forbes, :
» σαρκοσποριδίων έκ τοΰ φάρυγγος τής αΐγός,
» Σποροζώου έν τώ άπευθυσμένφ τοΰ ίππου, >. :
2 νέου πρωτόζωου: Εενόμυξα, ή ίόχρους,
» γενεαλογίας τοΰ- κυνός καϊ κανονικότητας τών σχεδίων τοΰ δέρ

ματος τών κυνών καί τών γαλών, . .
» Μεδουσών, , '
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Περί Coregonen,
» Peripatus Ed'ivarti,
» Stelechopus,
» Μυζοστομίων,
» καλλιέργειας καί άνατροφής TOoVortex νΐπώδέντόςδιυλισθέντος υδα- 

τος, δτε παράγονται είδη άχροα, έστερημένα πράσινων κυττάρων,
» τοΰ πυρήνος τών έγχευματικών ζωυφίων.

9. Τμήμα Γεωπονικόν.

Περί ζυμώσεως τοΰ αραβοσίτου,
» κατεργασίας τών άνθρωπίνων ύποχωρηματων και παρασκευής λι

πασμάτων έξ αύτών,
8 τής χρηματικής άξίας τών καταβοθρών διά ανθρώπινα ύποχω- 

ρήματα,
» τοΰ άζώτου αύτών καί πειραμάτων πολυετών περί άφομοιώσεως 

αύτοΰ ύπό άγρών έν Giessen,
a προσδιορισμού τοΰ άζώτου τών λιπασμάτων καί συσκευών σχετικών, 
» ά <& ύ ;εως τοΰ καρποφόρου χοός,
» τροφίμων .τών βοών καί ιδίως τών ύπολειμματων τής εκθλιψεως 

τών σεύτλων,
» καθαριότητος τών πόλεων καί χρησιμοποιήσεως τών περιττωμά

των έν Φρεϊβούργγ,
» συστατικών τοΰ τυροΰ,
Συζήτησις περί τών καταλληλότερων συστημάτων άπομακρύνσεως 

τών ύποχωρηματων κατά τον Liernur. ’Επιδοκιμάζεται ή εις λι
πάσματα μετασκευή, άποδοκιμάζεται δε η αμ.εσος μεταφορά εις 
εις άγρους,

» καθιζήσεως τών σπορισμάτων έν ύγροϊς διάφορου πυκνοτητος και 
χωρισμού αύτών,

» προϊόντων έκ τοΰ γάλακτος,
» αποτελεσμάτων λιπάνσεως γρανιτικοΰ καί αμμώδους εδάφους εις 

παραγωγήν βρώμης και άχυρων διά κοφίνους.

10. Τμήμα Κτηνιατρικής.

’Εμβρυολογία τοΰ προβάτου.
Περί διαρρήξεως τής σκληράς τών 'ίππων,

» πνευμονομυκώσεων τών ζώων διά τοΰ Aspergillus famigatus Virchowi, 
» φυσιολογίας τής αναπνοής τοΰ 'ίππου,
» βαλβίδων τής καρδίας τοΰ ίππου. ·
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11. Τμήμα φυσεκομαΟηματεκ-^ς δεδαβκαλίας.

Περί κατασκευής φυσικών συσκευών ύπδ μαθητών, 
» ορίων της φυσικής έκπαιδεύσεως έν γυμνασίοις, 
» διανομής καί μεθόδου της μαθηματικής διδασκαλίας, 
ε νέων συσκευών.
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12. Τμ^μα ανατομίας.

Περ'ι διαμέσου έστοΰ της πτέρνας τών θηλαστικών os intermedium Tarsi, 
» συγκριτικές ανατομίας τών νεύρων καί τών ηλεκτρικών οργάνων, 
» μεσοβλάστου (δέρματος) τών ’Αμφιβίων,
» της άνατομίκς τών πτηνών,
» εμβρυολογίας τοϋ ανθρώπου,
» πιθηκοειδών σχημάτων ανθρωπίνων κρανίων,
» μηχανισμού τοϋ Ανθρωπίνου ποδός,
» τών σταδίων της άναπτύςεως τοϋ επιθηλίου τοϋ περιτοναίου,
» άπορροφησεως έν τω άπευθυσικένω,
» τομής μυών άπαγχονισθέντων,
» τών άκρων τών αξονικών κυλίνδρων καί τές ουσίας αυτών,
» θερμάνσεως τών μικροσκοπικών παρασκευασμάτων κατά τήν παρα- 

τήρησιν,
» πλαγίου σιαγονικού τρήματος,
» γενεσεως τών άδένων τές γλώσσης καί τοϋ θυρεοειδούς άδένος,,
» τών φλεβών του ύπογαστρίου έν τφ έμβρύφ τοϋ Ανθρώπου,
» ένεργείας τών νεφρών έν τώ έμβρύω.

13. Τμί$μα φυοεαλογίας.

Περί ήλεκτρικών έργάνων τών ζώων,
» της Ακοές,
» της Αρθρώσεως τές κάτω σιαγόνας,
ώ τοϋ Basioticum τών θηλαστικών.

■-*.· ·
14. Τμήμα παθολογικές ανατομίας.

Περί Ακτινομυκώσεως,
» γλοιωμάτων,
» τές τύχης τής Ατελεκτασίας τών πνευμόνων,

IG32

Περί συφιλίδος έκ γενετής τών πνευμόνων,
» φυσιολογικών καί παθολογικών παρατηρήσεων έπί τοΰ αίματος,
» τοϋ Ulcus rotundum vaginae,
» διατρήσεως της μήτρας, ’
» μικροκόκκων τών πνευμόνων,
» παθογενών σχιζομυκήτων,
» εύρέσεως φιματιωδών βακτηριδίων έν τώ γεννητικφ συστήματι φθι- 

σιώντων.

1 5. Τμήμα νομολογίας.

Περί Ατροφίας ποοϊούσης τών μυών,
a θεραπείας τοΰ δξέως ρευματισμού τών άρθρων διά σαλικυλικοϋ έξέος
» ψευδοϋπερτροφίας τών μυών,
» παθολογίας τοΰ κοιλιακού τύφου,
» διαβήτου άπλοϋ και κληρονομικέ; διαθέσεως αύτοΰ,
» χημικών αλλοιώσεων άσΟενούντων ιστών,
» κλινικαί παρατηρήσεις έπί Θανατωθέντων ύπδ τοΰ κεραυνού,
» αΐματοσφαιριναιμίας καί σχέσεως αύτης πρδς τήν αίμοσφαιρινουρίαν,
» φαρμάκων νέων καταβιβαζόντων τήν θερμοκρασίαν,
» βρωμιοκαφουρας ώς καυστηρίου καί φαρμάκου είσπνεομένου κατά 

επιληψίας, διφθερίτιδος καί κοκκύτου,
» αλλοιώσεων τές καρδίας κατά τήν νεφρίτιδα,
» παθογενέσεως της φιματιώδους περικαρδίτιδος,
» της χρήσεως τοϋ ήλεκτρισμοΰ κατά τοΰ ρευματισμού καί της Αρ- 

θρίτιδος,
» πειραματικές έπιδείξεως βακτηριδίων φιματιώσεως,
» καταμετρήσεως της διαπνοής τοΰ υδατος παρά τώ άνθρωπω,
» Ανατομίας εγκεφάλου παιδδς Αποβιώσαντος έξ εγκεφαλονωτιαίας 

μηνιγγίτιδος.

16. Τμ^μα ^εφοιυργεκί^ς.

Περί τραυματικές ρήξεως τές κύστεως,
» έπισχέσεως αιμορραγιών δι’ άντισππτικών έπιδέσμων καί ίδιω; διά 

τοϋ άτμοϋ τοϋ ίωδοφορμίου,
» δικλεΐδος έκ περιτροπές ένεργούσης έπί τοΰ ούρητηρος,
» οστεωμάτων,
» κατάγματος τοϋ Processus Cubitalis,
3 Αγγειοσαρκώματος τοΰ όστοΰ τές κνήμης,
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Περί θεραπείας τές βρογχοκήλης,
» νέων χειρουργικών εργαλείων,
» ύδροκηλης,
» φιματιώδους ούρηθρίτιδος,
β έπιδείςεως βλημάτων έξαχθέντων έκ τραυμάτων»

17. Τμ.^μ.α γυναικολογίας.

Περ'ι Αναισθησίας κατά τον τοκετόν,
» κύστεων έν τω κόλπω της μήτρας,
» ταινιών τοϋ Simonart,
» Αντικαταστάσεως της έρυσιβώδους ώλύρας ύπδ τοϋ φλοιοϋ της ρίζης 

τοϋ βάμβακος (Rad. Gossypii),
» λεκάνης ύπδ Ανθρωπολογικην έ'ποψιν,
» εγκυμοσύνης έκτος της μήτρας,
» έμμηνων,
» νέων γυναικολογικών η μαιευτικών εργαλείων,
'» προπτώσεως τές μήτρας καί ραφές τοϋ κόλπου.

18. Τμ.^μ.α τταεδεατρεκ-^ς.

Α\ ΤΙερΙ (ριμα-ιιώσεως.
’Ανατομική πορεία τοΰ φιματιώδους ίοϋ μετά την είσοδον εις τδ σώμα, 

Περί φιματιώσεως τών νεογνών,
» συχνότητος καί έντοπίσεως της φιματιώσεως κατά την παιδικήν 

ηλικίαν,
Έντόπισις έγκεφαλιλη,
Διάθεσις τών πνευμόνων,
Καταρροϊκή πνευμονία και μετάπτωσις αυτές εις φθίσιν,
Φιματίωσις τοΰ λυμφατικοϋ συστήματος,

» δστέων καί άρθρων,
Όζεΐα κεγχροειδης φιματίωσις,
Θεραπεία της φιματιώσεως, 
Άδενικη φιματίωσις.

Β'. Ζ7«γί συΐ]>ι.11ΰος (LuesJ.

’Αποκαλύψεις της παθολογικής Ανατομίας,
Κληρονομιά και μετκδοσις αύτ·ης,
Κλινική είκών της συφιλίτιδος,
Θεραπεία αυτής,

Σύφιλις τών δφθαλμών,
» τοΰ έγκεφάλου και νωτιαίου μυελοΰ,
» τών οστών και άρθρων,
» τών υποχονδρίων καί οργάνων της κοιλίας,
» τών οργάνων τές αναπνοής καί κυκλοφορίας,
® λεμφικού συστήματος,
» τοΰ δέρματος.

Περί θεραπείας της ραχίτιδας διά τοΰ φωσφόρου,
» ίδιοτρόπων μολυσματικών νοσημάτων τών παίδων,
» γυναικείου γάλακτος καί θρεπτικών συστατικών αύτοϋ,
a θεραπείας καί φύσεως τών χοιράδων (Scrophulose) μετά την Ανα- 

κάλυψιν τών φιματιωδών βακτηριδίων τοΰ Koch,
β νέας μεθόδου προς συλλογήν τών ουρών άμφότέρων τών νεφρών κατ’ 

ιδίαν καί διαγωνιστικη σημασία αυτής διά τά νοσήματα τοϋ 
ούροποιητικοϋ συστήματος τών παίδων,

» έπιρροης της ίλαρας καί τοΰ κοκκύτου έπί την γένεσιν της φιμα- 
τιώσεως,

» έπιρροης της Ατελείκς της θρέψεως,
» ιστορίας τηςπκληοονομικης φιματιώσεως,
» Στατιστικά', παραβολαί.

19, Τμ.^μ.α οφθαλμολογίας.

Περί ύδροφθαλμοϋ έκ γενετές’
Αιτιολογία καί παθολογική Ανατομία τοϋ γλαυκώματος.

20. ΊΓμ.^μ.α ψυ^εατρεκ-^ς κολ νευρολογίας.

Περί χλωριαλικης ψυχώσεως,
» ανατομικής έντοπίσεως καί κλινικές σημασίας τοϋ φαινομένου τοΰ 

γόνατος ('KniephanomenJ,
» έπιδράσεως τοϋ στατικού ηλεκτρισμού έπί μυών έκπεφυλισμένων, 

Κλινική τοΰ οίνοπνευματισμοϋ Alcoho'ismus chronicus, 
Πειραματικαί έρευναι περί έγκεφαλικές ατροφίας,

Περί προϊούσης παραλύσεως τών φρενοβλαβών,
» . νευρωτικές Ατροφίας,
» τών Neuroglia.

21. Τμ,ημ,α’^τεατρεκής.

Περί τραυματισμού τοϋ ώτδς ύπδ ιατροδικαστικήν έποψιν,
» ιστολογίας τοΰ Ανθρωπίνου ώτδς,*
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Περί ινωμάτων τοΰ ώτός,
» έξοστώσεως καί εξαγωγής διά της σμίλης,
» αύτοφωνίας,
» τεχνητού τυμπάνου,
» ’Αναπαραγωγής της άκοής διά πληρώσεως τοΰ άκουστίκοΰ πόρου δι’ 

ΰδατος.

22. λαρυγγολογόας καί ρινολογίας.

Περί θεραπείας τής βρογχοκήλης,
» θεραπείας της Angina phlegmonosa διά τοϋ ίεοροξύλου^βδϊηβ Guajaci), 
» μυκώσεως τών άμυγδαλών,
» λαρυγγοφθίσεως,
ι άδενσειδών νεοπλασμάτων έν τώ φάρυγγι,
» νευραλγικών συμπτωμάτων έν τοϊς νοσήμασι τοΰ φάρυγγος,
» παρέσεως τοΰ Posticus,
» νέας θεραπείας τοΰ κοκκυτου,
»' ταξινομίσεως τών οιδημάτων της βλεννομεμβάνης τής ρινός,
» ρινοχειρουργικής’θεραπειας τών ρευματικών οιδημάτων τοΰ προσώ

που, ρευματικών νευραλγιών, ρευματικών οιδημάτων τοϋ δέρμα
τος έν γενει, ρευματικών παθήσεων τών μυών καί ρευματικών 
εξοιδήσεων τών άρθρων δι’ αντανακλαστικής χειρουργικής έγχει- 
ρίσεως έπί μερών τινών τών βλεννομεμβρανών της ρινός,

Περί οζαίνης,
» θεραπείας τής μυκώσεως διά κινολίνης,
» θεραπείας τής βρογχοκήλης δι’ άρσενικοϋ.

23. δημοσίας 'Ι,’γεεενης.

Περί υδραγωγείων τών πόλεων,
» μεταποιήσεως τών διαχωοωμάτων είς λιπάσματα,
» φορείων,
» στατιστικής τής φυματιώδους φθίσεως,
» ύγιεινής σπουδαιότητος τών έςερημένων άσβεστου φυσικών ύδάτων,
» έξαρτήσεως τής συχνότητος τής φθίσεως έκ τοΰ υψους τοΰ τόπου 

άπδ τής έπιφανείας τής θαλάσσης,
» φυσικοΰ φωτισμού’ άποδοκιμάζεται ή έκθεσις δωματίων, οί'κων καί 

νοσοκομείων πρός άνατολάς καί συσταίνεται ή προς μεσημβρίαν,
» άπολυμάνσεως διά Βρωμίου,
» στατιστικών δημοσιευμάτων έβδομ-αδικίων δι’ έκάστην νόσον·
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24. Τμ^μα στρατεωτεκ^ς ύγεεενί^ς.

Περί αντισηπτικού έπι δέσμ ου έν τώ πολεμώ,
Περί χρήσεως τής άχνης και τοΰ ίωοδοφορμίου.
Άπατεΐται δμοφώνως έν τω τόπω τής έπιδέσεως νά ύπάρχγ διαρκές ιατρι

κόν σο'αβουλιον, όπως γνωματεύγ περί τής θεραπείας τραυματιών. 
’Απορρίπτεται ή βάττα καί συσταίνεται ή γάζα καί ή άχνη ώς καί τό 

ιωδοφόρμιον άντι τοΰ φανικοΰ δζεος.
Παλαιοί έπίδεσμοι Lister εισίν άχρηστοι.

Καθώς έκ τής περιληπτικής ταύτης άπαριθμήσεως τών κυριωτέρων 
λόγων καί συζητήσεων προκύπτει, ήτο λίαν πλούσια ή επιστημονική συγ- 
κομ,ιδή τοΰ έφετεινοΰ συνεδρίου. Κατερχόμενος δέ τοΰ βήματος δέν δόνα- 
μαι νά παραλείψω δτι άνακοινώσας έν τή β? συνεδριάσει τοΰ τμήματος 
τής ύγιεινής τάς άναλύσεις μ.ου έπί 29 ύδάτων φυσικών πηγών καί φρεάτων 
τών ’Αθηνών, άς έξ αφορμής τής επιδημίας τοΰ κοιλιακού τύφου κατά 
τό έ'τος 1881 έπεχείρησα, καί διανείμας τό έν τώ περιοδικω τοΰ Παρ
νασσού1 δηυ.οσιευθέν μέρος τής σχετικής πραγματείας μου, άπέσπασα 
ζωηρά χειροκροτήματα ύπέρ τοΰ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, οτε 
έπεοωτηθεί.ς περί αύτοΰ, άν ήναι εταιρία ή ακαδημία, έ'λαβον άφορμήν 
νά εί'πω μετά πεποιθήσεως καί ενδομύχου ίκανοποιήσεως OTt είναι τό μό
νον μέχρι τοΰδε ίδρυμα έν Έλλάδι, δπερ τρέφει, έκδηλοΐ καί διαδίδει 
έμ.πράκτως καί αύταπαρ·'ήτως χάριν τοΰ καλοΰ καί ωφελίμου τον πρός 
καλλιέργειαν τών έπιστημών ζήλον τών 'Ελλήνων.

Έν Άθήναις τή 1 Orj Νοεμβρίου 1883
’Αναστ. Κ. Χρηστομάνος2

Σημ. Αΐ δι’ Αστερίσκου σημιιούμεναι Ανακοινώσεις έγένοντο ύπό τοΟ κ. Χρηοτομάνου.

ΠΕΡΙ ΑΥΚΟΦΩΤΟΣ

Πάντοτε όπόταν ουράνιόν τι φαινόμενον δεικνύει μεγαλειτέραν τής συ
νήθους έ'ντασιν ή παρεκκλίνει τής τακτικής αύτοΰ πορείας εξεγείρει κατά 
τό μάλλον ή ήττον τήν προσοχήν καί περιέργειαν. Νεον τούτου παρά
δειγμα παρέχουσιν αί τελευταΐαι ή'μεραι. καθ’ άς τά λαμ.πρά χρώματα 
τοΰ εσπερινού λυκόφωτος άπό τής 19 Νοεμβρίου (1 Δεκεμβρίου) προσείλκυον 
τά βλέμματα πάντων πρός τόν ουρανόν. ’Άν καί ακόμη δέν είναι, και
ρός νά πραγματευθώμεν περί τοΰ φαινομένου τούτου κατά βάθος καί ύφ’

4. "13ε τοΰ παρόντος τόμου σελίδα 4 65. ,
•·2< ΆνεγνώσΟς εν τή σονεδρίοι τοΰ φυσιογνωστικοΰ-τμήματος τής 22 Νοεμβρίου. .

Τόμος Ί’. 12.— Δεκέμβριος 1885. 67
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δλα; τάς έπόψεις, επειδή πάσζι αί ξέναι παρατηρήσεις έλλείπουσι, πα- 
ρέχομεν δμως τ’ Ακόλουθα ως πρόχειρον πληροφορίαν.

Τό Αξιοθαύμαστου φαινόμενου κατά τάς 8 εσπέρας από της 1-8 Δε
κεμβρίου ήτον απλώς καί μόνον λυκόφως. Ασυνήθηςδέν ή το τόσον ή λαμ- 
πρότης τών χρωμάτων όσον η ί'σως μοναδική διάρκεια τοΰ φαινομένου έπί 
εβδομάδα καί πλέον καί η ύπερβασις τοΰ μέ^>ου ορού τών συνήθων ορίων 
τόΰ όρκτοΰ τοΰ λυκόφωτος. 'Σχεδόν καθ’ έκάστην πρωίαν τό αυτό φαι- 
νόμενον πκρουσιάζετο πρός ΝΑ άνωθεν τοΰ Τμ.ηττοΰ.

Καθ’ δσον είναι γνωστόν ούδαμοϋ άλλοθι η έν Άθήναις ήρευνήθη εί- 
δικώς τό φαινόμενου τοϋ λυκόφωυος διά παρατηρήσεων έπί πολλά έ'τη. 
’Αλλ’ δμως ή παρατήρησις έ’δει νά περιορισθή είς τό εσπερινόν λυκόφως 
διότι η θέσις τοΰ Πεντελικοΰ καί τοΰ Ύμηττοΰ εμποδίζει την πλήοη 
θέαν τοΰ Ανάλογου φαινομένου πρός τό ανατολικόν μέρος τοΰ ούρανοΰ. 
Έκτος τών χρωμάτων, τοΰ 
κόφωτος Αντικείμενου της 
σμός τοΰ χρόνου, καθ’ δν οί 
τό >Ζενίθ, καί πότε γίνεται

την πλήρη

ί 
ύψους, τοΰ χρόνου καί τής έκτάσεως τοϋ λυ- 
παρατηρήσεως είναι επίσης καί δ προσδιορι- 
άστέρες διαφόρων μεγεθών έμφανίζονται είς 
αφανές τό τελευταϊον έπί τοΰ δρίζοντος φως 

καί τό τελευταίου χρώμα τοΰ λυκόφωτος. Διά την τελευταίαν ταύτην 
παρατήρησιν δέον ή ατμόσφαιρα νά ήναι εντελώς καθαρά και νά μή φω- 
τίζηται ύπό τής σελήνης, δπως δυνηθή τις νά παρατηρήσω τήν άντα- 
υάκλασιν τών τελευταίων ύπό τον ορίζοντα ευρισκομένων Ακτινών τοϋ 
ήλιου έπί τών ύψηλών στρωμάτων τής άτμοσφκίρας. Διά τοιούτων παρα
τηρήσεων Αναγνωρίζει τις τήν από ημέρας είς ημέραν μεταβαλλομένην 
διάρκειαν τοΰ λυκόφωτος προστιθέμενου δτιέχει προσδιορίσει καί σημειώσει 
ακριβώς μέχ^ρι λεπτοΰ δι’ έκάστην ημέραν τήν δόσιν τοΰ κέντρου τοΰ ή
λιου ύσίό τον πραγματικόν ορίζοντα διαλαμβανόμενης ύπ'ό'ψιντή; δριζοντίας 
δ'.αθλάσεως, ήτις επιβραδύνει τήν δύσιν έπί τινα λεπτά τής ώρας. Άπό 
τής άφανείας τοΰ τελευταίου κατ’ Αντανάκλασιν ήλιακοΰ φωτός.άρχεται 
ή πραγματική νύξ, άφ’ ού πρότερον γίνωσι καταφανείς οί μικροί Αστέρες 
τοΰ 6°« μεγέθους, δ Γαλαξίας καί τό ζωδιακόν φως. ’Άν ποτέ τό λυκό
φως διαρκέσγ έπί πολλά λεπτά τής ώρας πλέον τοΰ συνήθους δεικνύει 
δέ έκτακτον ζωηρότητα τών χρωμάτων, ή αιτία τοΰ φαινομένου δέν πρέ
πει νά ζητηθή είς άπωτέρας χώρας, πρόκειται μάλλον πεοί λύσεως τοϋ 
ζητήματος περί τής καταστάσεω; τής ατμόσφαιρας κατά τον χρόνον, 
καθ’ Sv παρουσιάσθη τό φαινόμενου, ή δέ κατάστασις αυτή γνωρίζεται 
κατά βάθος μόνον δταν ύπάρχωσι παρατηρήσεις έκ μεγάλων έκτάσεων, 
αίτινες έπί τοΰ παρόντος έλλείπουσι ήμΐν καθ’ ολοκληρίαν.

Εί'μεθα λοιπόν Αναγκασμένοι νά έξαγάγωμεν υποθετικά συμπεράσματα 
έκ τών μονομερών έν Άθήναις παρατηρήσεων. "Οπως τό λυκόφως ή ορατόν 
έπί μακρότερον χρόνον τοΰ συνήθους δέον δπως υψηλότερα ή συνήθως

Ατμοσφαίρας δύνανται ν’άντανακλώσι πρός ήμάς τάς άκ- 
ιι. έπρεπε καί 

’Αλλ’ άν,αγκαϊον δέν είναι 
είς μέγα ύψος έλαφρός θερμός καί 

αυτή τοϋ αέρος ύπήρχεν αληθώς άπό 
παύσει μέχρι τής 28)10 Δεκεμβρίου, 

τον στρώμα τών νεφών ήτο ταπεινόν., τά ύψη- 
>ος πλήρη Ατμών, ώστ δούοανός ούδέποτε,έφαί-

στρώματα,τής ι 
τϊνας τοΰ προ πολλοΰ δύσαντος ήλιου. Έν τοιαύτν) περιπτώσει 
τό βαρόμετρου νά δεικνύρ μεγάλην υψωσιν. ...........
καί τοΰτο, διότι δυνατόν νά ύπάρχν) 
πλήρης ατμών άήρ. Ή κατάστασις 
τής 18)30 Νοεμβρίου καί δέν είχε 
Καθ’έκάστην τό κατώτκ 
λρτερα στρώματα τοΰ Αέρ 
νέτο καθαρώς κυανοϋς αλλά γαλακτώδης καί κατά μέν τήν μεσημβρίαν 
δ ήλιος τήν δ’ εσπέραν ή σελήνη περιεκυκλουτο ύπό άλω. Ή άλως δμως 
αυτή ουδέποτε έδείκνυε τό γνωστόν δακτειλιοειδές σχήμα τοϋ στεφάνου 
(corona) άλλ’ ήτο κυκλοειδής τις λαμπρά άτμ.ώδης άλως έν σχήματι δί
σκου. "Οτι δέ δ άήρ ήτο λίαν υγρός εξάγεται Αναμφισβητήτως καί έξ 
άλλων φαινομένων. Τέλος κατά τάς ημέρας ταύτας παρουσιάζαν.το 
μέγισται μεταβολαί τής Ατμοσφαιρική; θλίψεως. Παραθέτω ένταϋθα πί
νακα τής μετεωρολογική; καταστάσεως άπό τής 18)30 Νοεμβρίου πε- 
ριέχαντα μέσους δρους μετά τινων παρατηρήσεων.

βαρομ. Οερμακ. 8ιεύ0. ϊντασις άήρ
Νοέμβρ. 
Δεχιμ.

Β

301
2

758.254 5
49 9

10.911.512.0
Β 
Β 
Β

2.3
1.50.5

κεχ.αλ. άτμοι ώ. νεφελώδης » 5.5παρήλιος έοτ 
άψοι » » »

c άστ. ΝΑ 
» ΝΑ

Η 3 50.5 12.6 Β 0 5 νεφελώδης άτμοι βροχ,Φ
Β 4 46.9 13.0 ΝΑ 1.0 άτμοί · » Να

Β 5 40 3 15.6 Ν 4.0 νεφελώδ. άτμ. θύελλα βροχή ·* » ΝΑ
» 6 50 2 9.7 ΒΔ 0.7 νεφελώδης ατμοί » » ΝΑ ΒΔ
1» 7 536 11.2 ΝΑ 0.8 νεφελώδης άτμ. βροχή

■ 1» 8 53 9 11.5 Β Ο.3 Η Β » ” »■ ΝΑ Ν
η 9 759 9 10 6 Β 1.5 » » »

Κατά τον χρόνον τοΰτον συνέβαινον πρός νότον τών Αθηνών μεγάλαι 
καταιγίδες καί θύελλαι περί τών δποίων μάτην ήθελέ τις ζητήσει ειδή
σεις έν ταΐς έφημερίσι. Μόνον κατά τήν 3. Δεκεμβρίου άνηγγέλθη καται- 
γίς μετά χαλάζης έκ'Ρόδου. Ή δλη μεταβολή τής ατμοσφαιρικής θλίψεως 
έν Άθήναις ήτο έκτάκτως μεγάλη τουτέστιν 22,4. χιλιοστά έντδς 4 ή- 
μερών (Δεκεμβρίου 4 έως 9 Από 739,4 έως 761.8). Αοιπόν Αληθώς ύπήρχεν 
άπό τής 1 8)30 Νοεμβρίου δ έν λόγω Ατμώδης Αήρ είς (ύψηλά στρώματα 
τής Ατμ.οσφαίρας, καί επειδή από τής 19)1 Δεκεμβρίου παρετηρήθη ή 
σπανία αυτή λαμπρότης τοΰ λυκόφωτος έν τε Βενετίι^ καί . Κωνσταντι- 
νουπόλει, έπεται δτι τό έν λόγφ στρώμα τοϋ άέρος είχε μεγάλην έγ.τασιν 
Τό έκ Παρισίων δμως άγγελθέν φαινόμενου έ'λαβε χώοαν τήν 14)26 Νοεμ
βρίου καί ή περί αύτοΰ εί'δησις στερείται τοΰ Αναγκαίου χαρκκτηρισμοϋ, 
ώστε μέχρι τοΰδε, ένεκα έλλείψεως χρησίμων ξένων παρατηρήσεων, δέον 
νά περιορισθώμεν, είς τάς έν Άθήναις Αντιλήψεις.
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Κατά τήν τοϋ ήλιου χί άκτϊνες αύτοΰ διανύουσι την μεγίστην
δδόν Six τοΰ άέρος. Έν τφ φάσματι φαίνονται πυλυάριθμοι σκοτει
νοί γραμμαί έκ τών καλούμενων γήινων γραμμών, είναι δέ γνωστόν δτι 
σχεδόν άπαν τό κυανοϋν φως άπορροφάται ούτως ώστε μόνον τό ερυθρόν 
φως δ συνήθης χρωματισμός τοΰ λυκόφωτος απομένει. Ή άπορρόφησις 
έ'φθασε κατά την περίστασιν τούτην εις τον μέγιστον ορον κατά συνέ
πειαν έφαίνετο τοσοΰτον έντελής η έρυθρότης καθ’ έκάστην πρωίαν καί 
καθ’ έκάστην εσπέραν. 'Όπου τό φως τοΰ λυκόφωτος ήτο ελεύθερον ώχροΰ 
χρώματος ήτοι βαθεως ερυθρόν, έφαίνετο ΐόχρουν κατά τά άκρότατα όρια 
αύτοΰ, εκεί μόνον όπου ύπέκειτο δ κυανούς ουρανός, η σκοτεινά στρώματος 
ατμών. Τό ζωηρόν χλωρόν χρώμα, δπερ κατά τόν χρόνον τής έντακτικής 
έρυθρότητος έδείκνυε κατά μέρη δ άλλως κυανοΰς ούρανός έφαίνετο καί 
παρά τή σελήνγ καί τοϊς φανοϊς καί ήτο απλώς αποτέλεσμα τής άντιθέσεως 
επειδή τό ερυθρόν προκαλεΐ ως συμπληρωματικήν άντίθεσιν τήν έντύπω- 
σιν τοΰ χλωροΰ εις τόν δφθαλμόν. Δεν θά εκθέσω ενταύθα τάς λεπτομέ
ρειας τών ήμετέρων παρατηρήσεων άπό της 1 Δεκεμβρίου, διότι αύται 
είσέτι ^έν έπεξειογάσθησαν ,καί θ’ άπήτουν πολύν χώρον. Παρατηρητέον 
μ.όνον οτι τά λαμπρά ερυθρά καί ωχρά χρώματα παρουσιάζονται συχνά 
κατά τό λυκόφως. ’Αλλ’ δ κατά τάς τελευταίας ημέρας ορατός γενόμε- 
νος βαθέως ερυθρός ώς δ τοΰ αίματος χρωματισμός, καθόλου όμοιος ποός 
τόν τοΰ μεγάλου βορείου σέλαος της 2 Φεβρουάριου 1872, τόσον σπα- 
νίως παρουσιάζεται κατά τό λυκόφως, ώστε έγώ μόνον τρις ή τετράκις 
εΐδον αύτόν έν Άθήναις άπό τοΰ 1858, ουδέποτε όμως έπανάληψιν αύ-* 
τοϋ έπί 2 ή 3 ημέρας.

Διά νά δείξω πόσον χρόνον μετά τήν δύσιν τοΰ κέντρου τοΰ ήλίου 
συμβαίνει ;τό τέλος τοΰ λυκόφωτος έν τώ δρίζοντι εκθέτω συντόμως τ’άκό- 
λουθα εξαγόμενά.

Δΰσδς τοΰ κέντρου 

τοΰ ήλδου

Διάρκεια τοΰ 

λυκόφωτος 

ώ. λ.

Τέλος τοΰ λυκόφωτος είς 

τόν δρίζοντα

·\ ·ω. λ.ω. λ.
Ίανουαρ 15 5. 2,1 1. 24,8 6. 26,9
Φεβρ. 14 5.35,2 1.20,0 6. 55,2
Μαρτ. 15 6. 4,8 1. 18,1 7. 22,9
Άπρ. 15 6.33,1 1. 22,5 7. 55,6
Μα’ίου 15 7. 0,1 1. 28,6 8. 28,7
Ιουνίου 15 7.17,5 1. 39,6 "8. 57,1
Ίουλ. 15 7.19,1 1. 36,4 8. 55,5 '

ΐ

Αύγ. 15 6.51,0 1. 27,1 8. 18,1
-

Σεπτ. 15 6. 6,1 1. 21,9 7. 28,0
Όκτ. 15 5.17,8 1. 22,4 6. 40,2
Νοεμ. 15 4.46,3 1. 27,8 6. 14,1
Δεκεμ. 15 4.39,4 1. 30,5 .. 9. 9,9 ’

Αί μέσαι τιμαι τής διάρκειας τοΰ λυκόφωτος εϊναι άκριβεϊς μέ προσέγ- 
γισιν περίπου ’/j λεπτοΰ τής ώρας. “'Οταν συμβαίν^ τό τέλος τοΰ λυκό
φωτος κατά τόν δρίζοντα δ ή'λιο; άπέχει άπό τοΰ κατακορύφου 105,9 
ήτοι εύρίκεται έν Άθήναις 15°, 9 ύπδ τόν δρίζοντα, δ αριθμός ούτος έπι- 
σπώθη καί διά τών παρατηρήσεων τοΰ Behrmann κατά τούς' τροπικούς. 
Μέχρις δτου έγένετο γνωστόν κατά τό 1864 τό εξαγόμενον τών έν Άθή-' 
ναις παρατηρήσεων παρεδέχοντο τόν αριθμόν τοϋτον ίσον προς 18° συμ- 

,_φώνως πρδς τ’ άναφερόμενα ύπό αρχαίων ’Αράβων άστρονόμων. Κατά τό 
τέλευταϊον φαινόμενον τοϋ λυκόφωτος έμειώθη (άπό τής 19)1 Δεκεμ
βρίου) τό τελευταϊον φώς αύτοΰ έπ'ι τοΰ δρίζοντος ώς έξης, παραθέτω δέ 
και τόν χρόνον τοϋ τέλους τοΰ τυπικοϋ λυκόφωτος, ώς τοΰτο ύπελογίσθη 
έ,κ τών έν Άθήναις άπό τοΰ 1860 γενομένων παρατηρήσεων.

Τέλος τοΰ λυκόφωος Τέλος τοΰ τυπ. λυκόφωτος Έπιδρίδυνσις

C/ ω. λ. ώ. λ. λ.
Αέκεμ. 1 6. 16 6. 9,7 6, 3

» 2 6, 20 6. 9,8 18, 2
4 6. 25 6. 9,9 15, 1

2* 5 6. 15 6. 9,9 S, 1
6 6. 21,5 6.10,0 11,5
7 6. 18,0 * 6.10,0 8,0. α Οι rΚατά μέσον όρον λοιπόν έφάνη τό τέλος τοΰ κνέφους επιβράδυναν κατά 

λ.9,5 τουτέστιν ήτο ορατόν κατά τόν χρόνον, καθ’ 8ν δ ή'λιος εύρίσκετο 
περίπου 20° ύπό τον δρίζοντα άντ'ι 16°, επομένως υπήρχε κατ’άνάγκην 
λίαν υψηλόν πλήρες ατμών στρώμα άέοος, οπω,ς άντανακλάται αισθη
τόν ήμϊν φώς ευρισκομένου τοΰ ήλιου 20° ύπό τόν δρίζοντα, Τό στρώμα 
τοΰτο ύπήρχε πράγματι έπι δέκα ημέρας, οί δέ δροι πρός ένίσχυσιν τοΰ 
έρυθροΰ. φωτός δέν έλλειπον.

Μετά τοΰ βορείου σέλαος είχε τό φαινόμενον άπό τής 19)1 Δεκεμ
βρίου έξωτερικήν ή μορφολογικήν δμοιότητα, ουτω π. χ. τά στρώματα τών 
νεφών τά δποϊα πολλάκις παρουσιάζοντο ώς βάσις καί αί ύπέρ ταΰτα ώχραί 
καί έ'πειτα έρυθραί παρυφαί. ’Αλλά πάντα, τά λοιπά χαρακτηριστικά τοΰ 
βορείου σέλαος ^Λειπον εζ όΙοχΛήρου μή λαμ.βανομένου ύπ’ οψιν δτι ή 
θέσις αύτοΰ είναι προς τά ΒΔ, Β, ΒΑ. Κατ’ έξαίρεσιν εμφανίζεται το πο
λικόν σέλας καί εις τό Ζενίθ καί (ώς κατά τήν 3 Δεκεμβρ. 1845) πρός 
νότον.

δΡ ι. Φ. I. ΧμίΟ

(Άνεκο,ινώθη ?ν τη συνεδρία της 30 Νοεμδρίοο το5 Φόσιογνωστικοδ τμ^ματος^·
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ΠΕΡΣΟΪ* ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ

'Γπήρχόν' κοίτά τδ 1650 μ. X. έν 'Ισπαχάνη (τοΐς Άσπαδάνοις τών 
Ελλήνων) πρωτέϋούσν) τότε τής Περσίας, έπί τής βασιλείας Άββκ τοϋ 
Β'. δύο οϊκογένειαι έν τή συνοικίιρ Ίσεβάρβζγη, ήνωμέναι από τίνος χρό

νου πρός άλλήλκς διά σχέσεων μυχίαιτάτης συμπάθειας.
Άμφότεραι πλούσιαι, Αμφότεραι συνδεδεμέναι μετά τών επισημότε

ρων καί ισχυρότερων προσώπων τής αυλής, αί οϊκογένειαι αυται Απή- 
λαυον έν τή πρωτευούση μεγίστης ύπολήψεως.

Πρωίαν τινά δ Άσράφ, αρχηγός τής μιας έξ αύτών, μεταβάς πρός έν- 
τάμωσιν τοϋ Άμσέφ, Αρχηγοΰ τής έτέρας, ειπεν εϊς αύτόν :

— Εί'μεθα φίλοι.... τοΰτο δέν Αρκεί. Θέλω νά γείνωμεν κηδεσταί.
Άρέσκει σοι ή πρότασίς μου; -

-----Μάλιστα, μοι άρέσκει υπέρ τδ δέον, Απεκρίθη δ Άμσέφ. Περί τίνος 
πρόκειται;

— 'Πόσων έτών εινε ή θυγάτηρ σου Βεχάρη;
— ’Οκτώ έτών. ‘ -
— Ό υιός μου Ούεδδάχ εϊνε δέκα" Ανάγκη νά συζεύξωμεν τήν θυγα

τέρα σου μετά τοϋ υίοϋ μου.

-— Ευχαρίστως.
1 Άμ’έπος, Αμ’ έ'ργον.

Καί δ μέν Άσράφ έστειλε νά ζητήση τδν Ούεδδάχ, δστις κατ’εκείνην 
τήν στιγμήν μετά τινων ομηλίκων άτακτων παίδων έπί τής δημοσίου πλα
τείας ήτο όλος άπησχολημένος νά περιπαίζη ένα νάννον γέροντα καλού- 
μενον Σαφήν.Ό δέ Άμσέφ έστειλε νά καλέση τήν Βεχάρην, ή'τις εϊργάζε- 
το μετά τής μητρδς καί τών αδελφών έν τή γυναικωνίτιδι, τφ παρά μέν 

τοϊς δθωμανοΐς καλούμενοι παρά δέ τοΐς Πέρσαις τότε καίνΰν erzs-
porr, διαμερίσματι τής οικίας προωρισμένφ διά τάς γυναίκας καί τάς νεά- 

. νιδάς και εις 8 μόνοι οί σύζυγοι καί οί γονείς έχούσι δικαίωμα νά εϊσέρ- 

χωνται.
■—Ούεδδάχ, ειπεν δ Άσράφ εις τδν υιόν του, αυριον δίδω σοι μνηστήν 

τήν Βεχάρην-θυγατέρα τοΰ Άμσέφ.

— ’Έχει καλώς, πάτερ, άπεκοίθη δ Ούεδδάχ.
— Βεχάρη, ειπεν δ Άμσέφ εις τήν θυγατέρα του, αύ'ριον δίδω σε μνη

στήν εϊς τδν Ούεδδάχ, υίδν τοϋ Άσράφ.
— ’Έχει καλώς, πάτερ, άπήντησεν ή Βεχάρη.
Καί πράγματι ή τελετή έγένετο τήν έπαύριον.
Ή τελετή αδτη εινε πρωτοφυής κατά τήν απλότητα.

Φοροΰντες τά ωραιότατα τών φορεμάτων αύτών, οί δύο νέοι ήχθησαν 
ενώπιον πάντων τών μελών τών δύο οικογενειών, συνελθουσών εϊς μίαν 

τών κυριωτέρων αιθουσών τοϋ μεγάρου τοϋ Άσράφ.
Κατά τδν ίερδν νόμον τοϋ Κορανίου, δστις απαιτεί νά μή δύνηται δ 

σύζυγος νά ί'δ·/) τήν γυναίκα, εϊμή καθ’ ήν ημέραν κυρίως νυμφεύεται αύ- 
τήν, τοΰτ’ έστι. τρεις ή τέσσαρας μήνας ένίοτε μετά τήν μνηστείαν, ή 

μνηστή ήτο κεκαλυμμένη τό πρόσωπον.
Εϊς ιμάμης, δηλ. ίερεύς, κληθείς επί τοιαύτη περιστάσει, ένώσας τάς 

χεΐρας αύτών έξεφώνησε τάς τυπικάς καθιερωμένα' λέξεις . . .
Κατόπιν οί παρεστώτες έξέπεμψαν κραυγήν εύθυμίας.
’Ητο τετελεσμένον τδ πάν’ δ Ούεδδάχ καί ή Βεχάρη ήσαν μεμνη- 

στευμένοι.
Άπ’ εκείνης τής στιγμής κατά πρώτον επετράπη νά έπιδοθή 3ις τήν 

καλουμένην μαμζΜμπαζΙ, ή'τοι παιίιάκ τοΰ ρι?ηστήρος, καί βοηθούμενος 
επί τούτφ ύπδ τής συγκαταβατικής Αδυναμίας τής μητρδς τής νεάνιδας 

κατώρθωσε νά εΐσδύση ώς ήθελεν ή δπως έτύγχανεν έκάστοτε, εϊς τδ 
ένδερούν, άναβαίνων διά κλιμάκων τάς δροφάς, ή εισερχόμενος άπδ τών 

παραθύρων. *
Δεκαετής μνηστήρ καί δκταέτις μνηστή ! Βλέπω τάς άναγνωστρίας μου 

μειδιώσας. Τί έκαμνον δ Ούεδδάχ και ή Βεχάρη δτε ήσαν μόνοι;... 

"Επαιζον τάς πλαγγόνας βεβαίως.
"Ισως δέν έπαιζον μετά τοσαύτης άθωότητος! έν τή κεντρική καί με

σημβρινή ’Ασίγ δέν συμβαίνει δπως έν ΕύρώπνΓ ή θερμότης τοΰ κλίματος 
Αναπτύσσει εϊς τούς Ανθρώπους ταχυτερον ή παρ’ ήμϊν τήν. θερμότητα 

τών αισθήσεων.
Τό βέβαιον εινε δτι δ Ούεδδάχ δέν έβράδυνε νά έπωφεληθή τά χορη- 

γηθέντα αύτφ προνόμια έκ .τής νέας θέσεως τοϋ νά παρίσταται εϊς τδ 

χαρέμιον τοϋ Άμσέφ.
Τοιαύτη προθυμία ήτο κατ’ούσίαν νομιμωτάτη.Όυίδς τοΰΆσράφ έσπευδε 

νά βεβαιωθή άν ή θυγάτηρ τοΰ Άμσέφ, ή μνηστή αύτοΰ, ήτο ωραία.
Ή δέ γυνή τοϋ Άμσέφ παρεσκεύασε πρός τοΰτα μικράν και Αστειοτά- 

την κωμφδίαν.
Ή πρώτη έπίσκεψις τςΰ Ούεδδάχ έγένετο εσπέρας, καθ’ήν. στιγμήν 

ήτο παμπληθής συναναστροφή γυναικών, νεανίδων καί κορασίων, εϊς τήν 

κυρίαν αί'θουσαν τοΰ γυναικωνίτου.
Πώς ποτέ, μή γινώσκων αυτήν, νά διακρίνη μεταξύ τούτων τών τε

λευταίων τήν Ανήκουσαν αύτφ; ...
Ό Ούεδδάχ 'ίστατο ακίνητος, Αναποφάσιστος, έν αμηχανία.
— Τί τρέχει, Ούεδδάχ; ήρώτησεν ή Όμέλ-’Αφίζ, γυνή τοΰ Άμσέφ, 

τί θέλεις, φίλε μου; Ζητείς. τήν Βεχάρην; Ζητεί, ζήτει.
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— Ζητεί, ζητεί, έπανέλαβον γελώσοκ πάσαι αί γυναίκες.
, Θά άνεζήτει έφ’ ίκανδν χρόνον, άλλ’ έν έκ τών κορασίων, τδ χαριέ- 

στατον, προσποιούμενου δτι στρέφεται νά λάβιρ τδ μανδύλιον αύτής, έρ- 
ριψεν in αύτοΰ λάθρα γλυκύ βλέμμα. . :

-— ’Ιδού ή Βεχάρη, είπεν έφορμών έπ’ αύτής. ' .
Εκείνη ή.ρυθρίασε. — Καί ή'δη έρωτότροπος, προσεπάθησε νά άρνηθρ 

άφοΰ πρώτον πρού'δωκεν έαυτήν.
—-· Σφάλλεσαι, Ούεδδάχ, είπεν αυτή, δέν είμαι έγώ ηιΒεχάρη.
— Αληθώς; έπανέλαβε μετ’ ειρωνείας δ Ούεδάχ. Αοιπδν άν σύ δέν 

είσαι ή Βεχάρη, λυπούμαι πολύ δι’ αυτήν, επειδή σέ καί §χι άλλην άγα

πώ .. . και.άείποτε θά άγαπώ . ..
"Οπως ένισχύσγ τδν δρκον του δ παϊς σφίξας περί, τήν δσφύν τδ κο— 

ράσιον, τδ έφίλησε.
Τδ φίλημα πιθανώς ήρεσεν αύτή όσον και άν ήτο αρχάριος εις τοιοΰτο· 

είδος θωπευμάτων, επειδή έρυθριώσα έκ νέου, —αλλά τήν φοράν ταύτην- 
έξ ηδονής,—έψιθύρισε, σφίγγουσα- μετά τρυφερότατος τή,ν χεΐρα τοΰ μν,η- 

στήρος. ·
—τΝαί, έγώ είμαι ή Βεχάρη.
Έξ έκείνης τής στιγμής δ Ούεδδάχ δέν ήνωχλήθη πλέον ύπ’ ούδενός.
Δίά τής διανοίας καί τοΰ πνεύματος είχε δικαιολογήσ-ρ τά μνηστευ- 

τικά αύτοΰ δικαιώματα.
Ούδείς διενοήθη νά διαμφισβητήσγ αύτφ ταΰτα.
"Οληντήν ήμέραν διέτριβεν έν τφ ένδερούν, εις τδ πλάγιον τής έπα- 

φροδίτου μνηστής.

Άπνιτεϊτο ή γυνή .τοΰ Άμσέφ νά θυμώσγ δπως ύποχρεώσγ αύτδν νά 
άποχωρήσγ, ότε έσήμαινεν ή ώρα τής άναπαύσεως.

— Άφ’ ής στιγμής ή, Βεχάρη είνε σύζυγός μου, έπανελάμβανεν έπιμό- 
νως, διατί νά άποχωρίζωμαι αύτής ; . . .

. Έν μι^ τών εσπερών προσποιηθείς οτι άναχωρεΐ, κατώρθωσε νά κρυβ^ 
έν τφ κοιτώνι τής κόρης. . .

. Εκείνη είχεν είσέλθη καί ή'ρχισε νά έκδύηται παιγνιδίζουσα καθ’ έαυ
τήν, δπως κατακλιθή, άποκαλύπτουσα ουτω βαθμηδόν Θέλγητρα μόλις 
έσχεδιασμίνα ύπδ τής φύσεως, άπερ δμως άπδ τότε έφαίνοντα ήδη ηδο

νικά εις τά δρίματα τοΰ πρωίμου λάτριος.
Έν τφ άμα έξορμών άπδ τής κρύπτης του :

-. —Βεχάρη, Βεχάρη μου, άνεφώνησεν δ Ούεδδάχ.
Εκείνη έςέπεμψε κραυγήν πτοηθείσης περιστεράς.
— Σύ ! ώ ! είσαι πονηρός ! . . . Σύ έν τφ κοιτώνι μου ! , .
— Καί διατί ό'χι, άφοΰ είσαι σύζυγός μου! . . . σέ άγαπώ»
— ’Άπελθε, έξορκίζω σε. '
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. ·— Τί ίχεις νά φοβηθείς άφοΰ είσαι σύζυγός μου ; Σέ άγαπώ.

—- ’Άπελθε, εΐδέ μή θά καλέσω κανένα.
■— Σέ προκαλώ νά πράξγς τοΰτο, άν δύνασαι. . .
Και δ μικρός πονηρδς έ'σφιγγεν αυτήν ημίγυμνου είς τούς βραχίονας καί 

έκάλυπτε διά φιλημάτων πάντα τά μέλη τοΰ σφριγώντος έκείνου σω

ματίου. . .
Παιδαριώδη άναμφιβόλως. . . άλλ’ άτινα συν τφ χρόνω ήδύναντο νά 

καταντήσωσι σπουδαία.
. Έπαναλαμβάνομεν δτι έν Περσίφ δέν συμβαίνει δπως έν Εύρώπγ. Τδ 

παν έκεΐ ωριμάζει ταχύτερου, οϊ τε καρποί καί αί καρδίαι. ’Εκεί τδ έ'αρ 
εινε θέρος. Είνε έπίσης άληθές δτι πρδς άντιστάθμκσιν τδ θέρος ομοιάζει 

ενίοτε πρδς χειμώνα. . . Γυνή τριακοντοϋτις έκεΐ είνε γραϋς.
Παιδίσκη διερχομένη παρά τδν θάλαμον τής Βεχάρης, έ'στη έκπεπληγ- 

μένη έκ τοΰ άποτελουμένου θορύβου, δστις παρωμοίαζε πρδς κέλαδον 

πτηνών.
Δέν έβράδυνε νά άνεύργ τήν έξήγησιν έκείνου τοΰ κελάδου, καί έ'σπευσε 

νά άναζητήσγ τήν γυναίκα τσΰ Άμσέφ.
Ό. Ούεδδάχ έξεβλήθη τής θύρας μεθ’ δλας τάς τιμάς τάς δφειλομένας 

είς τήν ιδιότητα αύτοΰ ώς μνηστήρος. Έξ έκείνης δμως τής ημέρας ή Βε
χάρη έδείχθη περιπαθεστέρα πρδς τδν ποθητδν αύτής Ούεδδάχ. . . . καί 
στενάζουσα άπδ πρωίας μέχρις έσπέρας, εί'πέρ ποτέ καί πρότερον, έπόθησε 

νά άνταλλάξγ τδν τίτλον αύτής ώς μνηστής διά τοΰ τής γαμέτης.

\ Οΐ'μοι ! ο έ'ρως προτίθεται άλλο. . . καί τδ συμφέρον διατίθησιν άλλο. 
*Έξ μήνες είχον παρέλθη άπδ τής ήμέρας τής μνηστείας τοΰ Ούεδδάχ και 

τής Βεχάρης. ’Άλλοι έξ μήνες ύπομονής ύπελείποντο όπως όριστικώς συν- 

δεθώσιν.
Έν πρώτοις δ Ούεδδάχ είχε διακηρύξγ, οτι άν έπί μάλλον παρετείνετο 

ή προθεσμία, θά ή'ρπαζεν ίδιοχείρως την γνναΐχά του, Ή δέ Βεχάρη άφ’ 
ετέρου είχε βεβαιώσει δτι θά άπέθνησκεν έκουσίως έκ τής δίψης καί τής 
πείνης, άν κατά τήν ώοισμένην προθεσμίαν, ούδέ στιγμήν βραδύτερου, δέν 

παρεχωρεϊτο είς τδν ανδρα της.
Δυστυχείς έρασταί ! έ'καμνον τούς ύπολογισμούς αύτών μή λαμβάνοντες 

ύπ’ δψει τήν Έριν,—θυγατέρα τής νυκτδς καί μητέρα τών έπιορκιών, τών 
θλίψεων καί τών αγωνιών, — ήτις ϊστατο νά μηδενίσγ τάς προσφιλείς 

αύτών έλπίδας.
Πρωίαν τινά δ Άσράφ, πατήρ τοΰ Ούεδδάχ, και δ Άμσέφ, πατήρ τής 

Βεχάρης, πορεύονται δμοΰ είς τήν άγοράν τής Ίσπαχάνης όπως διαπραγ- 

ματευθώσιν άπδ κοινόν περί διαφόρων άγορών.
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Ήάγορά εϊνε έν Περσί^ περίπου δ,τι έν Ευρώπη τά. καφενεία, τόπ'ος. 
συνεντεύξεως.

Ό Άσράφ και 5 Άμσέφ έπορεύθησαν λοιπόν δμοΰ εις την άγοράν, καί 
άπό τινων στιγμών κρατούμενοι άπό τών βραχιόνων περιεπάτου.ν ύπό τάς; 

^τοάς. τάς τεταγμένας διά τούς εμπόρους τών ύφασμάτων καί, φορεμάτων, 

έ'νθα έκαστος έπόθει νά ζγοράσγ ένα χουΛντζίτ (ειδο.ς μεταξωτοΰ χιτώ- 
νος), επειδή έπλησ.ίαζεν ή εορτή τοϋ μπαϊραμιού, άντιστοιχοϋντος πρός. 
τδ πάσχα τών χριστιανών, έπί δέ τή εορτή τζύτν) τά πλούσια ύποκείμενα 
έν Τσπαχάν·/], έπεδείκνυντο με.γάλην πολυτέλειαν.

Ειχον ήδη παρατηρήσει εϊκοστύν κουλυτζέδων χωρίς νά έπιτύχωσι 
κά.νενα τής άρεσκείζς των. Έπ,ι τέλους έπεδείχθησαν αύτοϊς δύο τοιοΰτοί/ 
άξιοι τής εκλογής των.

Οί δύο ούτοι χιτώνες ήσαν πράγματι ωραιότατοι, δλοκέντη,τοι διά χρυ- 
σοϋ καί μαργαριτών. Καί ηγεμόνες άν ήσαν δέν ήδύναντο νά άπαιτήσωσι: 
ποσώς καλλίτερους.

‘Γπελείπετο νά συμφωνήσωσι περί τής τιμής. Ό έμπορος ήθελε χίλια·, 
φλωρία δι’ έκαστον . . . ^ΙΙτο ακριβά, αλλά τί πρδς τοϋ,τα. άφοΰ θά κα
θίσταντο ζηλωτοί. καί επίφθονοι κατά τήν εορτήν τοϋ μπαϊραμιού, διά·: 

τών λαμπρών εκείνων κουλυτζέδων.
Δούλος άκολουθών τούς δύο φίλους, πεφορτωμένος σάκκον χρυσών νο- 

μισμάτων, έλαβε τήν εντολήν νά πλήρωσή τά δισχίλια φλωρία εις τδν. 
έ'μπορον, καί νά παραλαβή έπί τών ωμων,έπιμελώς περιτετυλιγμένους εϊς 
σώμα μαλακού βάμβακος, τούς δυο χιτώνας.

Κατόπιν ύπέστρεψαν εϊς τήν εαυτών συνοικίαν Τσεβαρβάγην, ένθα άμ- 
φότεροι ανυπομόνως περιέμενον νά. λάβωσιν επευφημίας παρά τών δύο. 
οικογενειών διά τόσον αξιόλογου άγοράν.

Οί.δυο κουλυ.τζέδες ήσαν όμοιοι καθ’όλα, είχε βεβαιωθή. τοΰτο, καί 
προήρχετο έκ τοϋ ότι άμφότεροι εϊχον τήν αύ.τήν τιμήν..

Έν τούτοις άφοϋ έ'φθασαν εις τδ μεγάρου τοϋ Άσράφ, δτε πρόκειται, 

νά διανεμηθώσιν αύτούς, καί ό Άσράφ έλεγεν: αάς λάβή έκαστος ο.ν τινα. 
τύχη«, ιδού έξ αιτίας τής γυναικδς τούτου τοΰ τελευταίου, άνεφύη σο
βαρά δυσχέρεια.

Αί γυναίκες έχουσιν οφθαλμούς καλλίτερους τών άνδοών εϊς τδ έξετά-’ 
ζειν και έρευναν πάν τδ άναφερόμενον εϊς τδν στολισμόν.

— Αλλά, ■ φίλε μου, ειπεν αυτή εϊς τδν οίνδρκ της, δέν παρετήρησας 
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων χιτωνών; ούτ.ος. 
έχει δώδεκα μαργαρίτας ολιγωτέρους έκείνου.

. — Δώδεκα μαργαρίτας ολιγωτέρους! είνε ποτέ δυνατόν; άνεφώνησαν 
οί δύο φίλοι. . .. · ...

— Παρατηρήσατε λοιπόν, .
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Ήτο αυτόχρημα άλήθεικ* εϊς τδ κέντημα τοΰ ένδς χιτώνος S έμπορος 
είχε κάμη οικονομίαν δώδεκα μαργαρίτας. Ούδεμία άλλη διαφορά ύπήρχε.

— ’Ώ, ώ, ύπετονθόρυσεν δ Άσράφ, δ έμπορος ούτος εινε λγστής δι

πλωματούχος.
— Βεβαίως, ύπέλαβεν δ Άμσέφ. ’Αλλά τώρα εινε πολύ άργά ωστε'νά* 

κατηγορή τις αυτόν. Ουτος ήδύνατο νά άπαντήσή ήμϊν: α"Επρεπε νά έ- 
ξακριβώσητε τά κεντήματα πρίν πληρώσητε τά ενδύματα* έγώ είμαι’ 
ύπεύθυνος δι’ έκεϊνΟ δπερ έν γνώσει ύμών έδωκα, καί ούχι δι’ δ,τι έφαν- 

τάζεσθε δτι ήδύνατο νά είνε».
—— Συνελόντι εϊπεϊν, άνέλαβεν δ Άσράφ, δέν θά εινε πολύ δυσάρεστου 

διά τοΰτο εϊς ημάς νά πληρώσωμεν εις τήν αυτήν τιμήν δ,τι προφανώς 

δέν παριστγ τήν αύτήν άξίαν.
— ’Έχεις δίκαιον, Άσράφ, άπεκρίθη δ Άμσέφ' άλλά τί θέλεις νά γεί- 

νγ; Θέλεις νά κληρώσωμεν εϊς τίνα θά άνήκγ δ κατά δώδεκα μαργαρίτας 

ελλιπής κουλυτζές ;

— °y?·
— Τότε λοιπόν τί θέλεις ; υποθέτω δτι δέν θά άξιώσγς νά σοι δώσω,': 

έπι μόνφ τώ σκοπφ τοΰ νά σέ εύχαριστήσω, τόν ωραιότερου χιτώνα.'
— Και διατί δέν έδ ικαιούμην νά έχω ταύτην τήν άξίωσιν ; Πλεονά· 

κις έπέδειξα γενναιοδωρίαν πρός σε, διατί, φέρ’ εϊπεϊν, νά μή άπόδώσγς 

εϊς εμέ τά ίσα; ...
— "Εδωκες συχνάκις δείγματα γενναιοδωρίας πρός με; . . . σύ; ... και 

πότε;... έν τίνι περιστάσει;
— Καθ’ ά φαίνεται άπώλεσας τό μνημονικόν. ’Άς έξηγηθώμεν. Δεν 

παρήλθον οκτώ ήμέραι άφ’ δτου έστειλά σοί έν λαμπρόν πτερόν διά τόν 

επίσημον πϊλόν σου.'
— Καί δι’αυτό... τγ υστεραίοι έδωκά σοι μεγαλοπρεπή σπάθην... Ούδέν 

δφείλω σοι. Λοιπόν, άγαπητέ μοι διακηρύττω σοι ότι άν διεκδικγς μοι τόν 
κουλυτζέν ον έπιθυμώ,θά χαρακτηρίσω τοΰτοτο διάβημα ώςχαμέρπειάνσου. 

■ Χαμέρπειαν ! Σοι βεβαίως, Άσράφ, άνήκει νά τάπεινώσαι εις μικροπρέ
πειας . . . καί κατά τήν στιγμήν ταύτην δεικνύεις τοΰτο διά τών άθλιων 

σου άντεγκλησεων.
Άμσέφ, έξ όσων φαίνεται τά εκλαμβάνεις σπουδαία .. . Πρόσεχε... 

Δέν άγνοεϊς δτι ή υπομονή εϊνε προσόν ξένον έϊς έμέ.
— Τώρα μεταβαίνεις εϊς τάς άπειλάς ! ... έγώ θά είμαι φρονιμότε

ρος* δέν θά άρδεύσω δι’ αίματος τήν ρήξιν τριακονταετούς φιλίας ... Συ 
προθυμεϊσαι περισσότερον νά άποκτήσης ολίγους μαργαρίτας έπί πλέον 

έφ’ ενός κουλυτζέ παρά τήν χεΐρά μου έν τή ϊδική σου; . . . ’Ές·ω... Ό 
ωραιότερος χιτών εϊνε ϊδικός σου. Άλλ’ εϊνε ή τελευταία φορά καθ’ ήν 
υπερβαίνω το κατωφλιού σου. Άπό τής σήμερον ημέρας ή θυγάτηρ μου 
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Βεχάρη δέν είναι πλέον μνηστή τοϋ υίοΰ σου Ούεδδάχ. Έντδς τριών αη· 
νών θά εινε σύζυγος άλλου, Χαΐρε.

Συνέβη λοιπόν, δι’ ολίγα σφαιρίδια τιτανωδους ουσίας,— άποτέλεσμα- 
νόσου τών όστρέων, —ούδέν άλλο είναι οί μαργαρϊται, —δ Άσράφ καί δ' 
Αμσεφ νά λογομαχήσωσι λυσσωδώς.

Τφ δντι έζ αιτίας ερίδων τών γονέων των έπι άσημάντων πραγμάτων, 
&περ μόλις καί μετά βίας ήδύναντο νά γείνωσι θέμα οικιακών αμφισβητή-·· 
σεων δ Ούεδδάχ καί ή Βεχάρη έχωρίσθησαν διά παντός· Πόσα δάκρυα έδυ
σαν ! Πόσας ικεσίας δέν μετήλθον πρδς τούς παραγωγούς τής· ύπάρξεως 
αύτών ! εκείνοι άλλο δέν έ'καμνον παρά νά γελώσι.

Καί επειδή δ Ούεδδάχ, έπί τέλους, παρηνώχλει πολύ διά τών δεή
σεων του τδν Άσράφ, έκεϊνος διά νά απαλλαγή έξαπέστειλεν αύτδν παοά 
τινι τών συγγενών του εις Τεχεράνην,

’Επειδή παρομοίως καί ή Βεχάρη κατεπόνει τδν πατέρα διά συνεχών 
έκδηλώσεων τής θλίψεως αύτής, μετά παρέλευσιν ένδς μηνδς αντί τριών 
ώς ειχεν εί'πη, δ Άμσέφ ή'νωσεν την Βεχάρην μετά τίνος έξαδέλφου της· 
Ούαλίδ Θαγή-Χάν, νέου αξιωματικού παρά τοϊς άνακτόροις.' Ούχ ήττον 
ούτος ήτον ωραίος καί πλουσιότατος. Καί τοι δέ άπό τίνος χρόνου η κό
ρη ήρεσκεν είς αύτόν, δλιγώτερον δμως ανυπόμονος τοϋ Ούεδδάχ, έ'σχε- 
τήν φρόνησιν νά περιμένγ αύτήν νά μεγαλώσγ, ή διά νά εΐ'πω άλλως, νά 
συμπλήρωσή τά δέκα έ'τη, διά νάμή μεταχειρίζηται πλέον αύτην ώς παΐδαν

Λέγεται κοινώς ότι πασα ημέρα τοΰ βίου παρερχομένη εινε ψύλλον 
προστιθέμενόν είς την βίβλον της λήθης.

Βεβαίως, μετά δύο έτη, ή Βεχάρη δέν ύπέφερε τόσον ζωηρώς ώς κατά- 
τάςπρώτας ημέράς δτε εΐχον ματαιωθή οί άρραβώνες αύτης μετά τοΰ 
Ούεδδάχ. Έν τούτοις τδ περιστατικού τοΰτο ειχεν άφήση είς αύτην 3ώ-> 
ριστόν τινα τάσιν είς μελαγχολίαν. Καί πέντε έ'τη βραδύτερον, οτε δηλ, 
ήτο πεντεκαιδεκέτις, δσάκίς η'κουε προφερόμενον ενώπιον αύτης άνομα 
άγαπητόν, η άρχαία μνηστή τοΰ Ούεδδάχ δέν ήδύνατο νά άποφύγγ λυ-. 
πήραν φρικίασιν.

Τί ειχεν άπογείνη δ Ούεδδάχ; διεδίδετο οτι ήτο είς τήν ύπηρεσίαν 
ήγεμόνος τινδς έν τή επαρχία Μαζανδεράνγ (τή άρχαί^ Ύρκανίρι). Προσ
φιλής Ούεδδάχ! Ήκούσαμεν κυρίας τινάς βεβαιούσας οτι αί τρυφερότατα» 
καί περιπαθέσταται θωπεΐαι τοΰ συζύγου ούδαμώς ίσοφαρίζουσι ‘παρ’ αύ·· 
ταΐς τδ πρώτον φίλημα τοΰ έραστοΰ ... Ή Βεχάρη άνελογίζετο τδ πρώ
τον φίλημα τοΰ Ούεδδάχ . . . καί διά τοΰτο είς τούς βραχίονας τοϋ Ούα- 
λίδ-θαγή-Χάν, συνέβαινεν αυτή συχνάκις νά άναμίξη δάκρυ θλίψεως 
μετά δακρύου ήδον.ής·

ΰΆν ή άνάμνησις αυτή έ'οωτος μηδενισθέντος δέν έπεσκιαζε την ζωήν 
εκείνης, ή Βεχάρη θά ήτο εύτυχεστάτη, επειδή δ σύζυγός της ελατρευεν 
αύτήν.

Επτά έ'τη κατοχής,—ων τά δύο πρώτα δοκιμασίας, εινε αληθές,—· 
ούδ’ έπί ελάχιστου είχον άλλοιώση τήν μετά θαυμασμού συνηνωμενην 
συμπάθειαν ήν ούτος έπεδείκνυε πρδς αύτήν. Μετά θαυμασμού συνηνωμε
νην! ~Ητο πράγματι ωραιότατη ή ήμετέρα Βεχάρη. ’Ώ! η γυνή είχε δια
τηρήσει τήν παιδικήν αύτης ύπόσχεσιν! όπως άρεσκη είς αυτήν, ο Ούαλίδ 
Θαγή-Χάν έβασάνιζε πάσαν στιγμήν τδν εγκέφαλον. Καθ’ έκάστην προσ- 
έφερεν αύτή νέαν έσθήτα, καθ’ έκάστην ήγόραζεν είς αύτήν άνά μιαν 
δούλην.

Κατά δυστυχίαν τά έν τώ άνακτόριρ καθήκοντα έκράτουν αύτον μέ
ρος τής ημέρας μακράν αύτής καί κατ’ εκείνον τδν χρόνον, ώς σήμερον 
οτε τά ή'θή τής Πεοσίας δέν μετεβλήθησαν πολύ, έν Ίσπαχανη ή γυνή 
ένδς μεγάλου κυρίου δέν είχε πολλά αντικείμενα διασκεδάσεως. II Βε- 
χάόη λοιπδν έστενοχωρειτο αρκετά έν τή γυναικωνίτιδι, ένθα τόγ’επ’ 
αύτήν πολύ απείχε τοΰ νά άσχολήται εις ωδάς' έν τουτοις έδεχετο παμ
πληθείς επισκέψεις, γυναικείας έννοεΐται.

Μία τών έπισκεπτουιένων αύτήν ή μάλλον άρέσκουσα ήτο Κερβέλα 
τις, γυνή ένδς τών κυριωτέρων διαχειριστών τοΰ βασιλικού θησαυροΰ. Ή 
Κερβέλα έγίνωσκε τήν Βεχάρην μικράν έ'τι, έγίνωσκε τήν ιστορίαν τών · 
ματαιωθέντων αρραβώνων μετά τοΰ Ούεδδάχ... καί δτε ήσαν μόναι, 
τδ θέιχα τής δμιλίας τών δύο φίλων περιεφέρετο σχεδδν αείποτε έπ’ ε
κείνων τών λεπτομερειών.

’ Τώρα ημέραν τινά ή Κερβέλα έφθασε παρά τή Βεχάρη μετά χαρακτη
ριστικών ένεψυχωμένων ύπ’ έκτάκτου συγκινήσεως.

— Τί έ'χεις λοιπδν φιλτάτη μοι; εΐπεν έκείνη.
— ’Έχω σπουδαίαν άγγελίαν νά σοί ανακοινώσω, άπήντησενή Κερ

βέλα. Γινώσκεις τδν άδελφόν μου Χασάνην ;
— Μάλιστα.
— Λοιπόν, μαντεύεις τίνα ούτος συνήντησε ταύτην τήν πρωίαν παρά 

τάς πύλας τής πόλεως έν τφ προαστείω Τζουλφά ; ’Άγε δή, θές άμφο- 
τέρας τάς χεΐρας έπί τής καρδίας νά μή σέ φύγγ ! ό Χασάν συνήντησε 
τδν Ούεδδάχ.

— Τδν Ούεδδάχ! . . . έψιθόρισεν ή Βεχάρη, δ Ούεδδάχ εΐνε έν Ίσπα- 
χάνή !

-—Ό Ούεδδάχ εΐνε έν Ίσπαχάνη διαταγή τοΰ ήγεμόνος Μιρ-Μαχμούτ 
τοΰ κυρίου του, οστις μέλλει νά φθάση έντδς ολίγων ημερών. Κατοικεί 
έν τΰ> μεγάρφ Τσεχέλ-Σουτούν δ Χασάν συνωμίλησεν έπί μακρδν- μετ’ 
αύτοΰ . · . έπί μήκιστον ! Σέ αγαπά Αείποτε φίλη μου! . . ω ! δέν προσε-
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έπί

εις 
τον

.Ούεδδάχ!

> · ■·

πάθησε νά άποκρύψγ τοΰτο ! καί επειδή ό άδελφός μου συνέχαιρεν αύτφ 
διά την παραδειγματικήν πίστιν του, ό Ούεδδάχ τοσοΰτον εύχαριστήθη 
διά τοιοΰτον έπαινον, ώστε έ'δωκεν αύτω μεγαλοπρεπές έγχειρίδιον, δπερ 
έ’φερεν έπ'ι της ζώνης. Ε ινε αρκετά ωραίος έξ όσων φαίνεται. Ό Χασάν μοί 
■έπανέλαβεν πλέον ή δεκάκις δτι ούδένα γινώσκει'"έν τγ πολει δυνάμενον 
νά συγκριθή μετά τοΰ Ούεδδάχ κατά τήν χάριν και τήν γλαφυρότητ.α ! 
. . . ’Ατυχής Βεχάρη ! . . . Ίδού σε δλην άνω κάτω ! ειχον άδικον ί’σως 
νά σοΐ εί'πω .... άνεζωπύρησα τά παλαιά σου !. .. εντούτοις άν προσε- 
θετον δτι . . , όταν τδ θέλης . . . έ'χω μέσον εύκολον νά σέ ενώσω 
μίαν ή δύο ώρας μετά τοΰ προσφιλούς σου μνηστήρας, τί Οά έ'λεγες ;

Ή Βεχάρη σκιρτήσασκ— Θά εί'τω ύπέλαβεν δτι δέν ανήκω πλέον 
έμαυτήν .. . δτι οφείλω νά άποποιηθώ τδ νά πλησιάσω εις τδ έξης 
.Ούεδδάχ!...

— Καί άν ούδείς κίνδυνος ήτο ού'τε διά σέ ούτε δι’ αύτόν; έν συντό- 
μφ, ΐνα μή σέ κάμ,ω και τήκησαι έπί μακοότερον χρόνον, άγαπητή μοι, Οά 
σοί εί'πω τδ παν. Ειδον κάγώ πρδ μικροΰ τδν Ούεδδάχ έν τγ άγορκ πε- 
ριπάτοΰντα μετά τοΰ Χα'σάν, μοί ώμίλησε. Είπέ: ναί, κα'ι ταύτην τήν 
εσπέραν θά είνε έδώ·έν αύτή ταότγ τγ αιθούση τοΰ χαρεμιού σου !

— ’Εδώ! · . . ’Αλλά τδ λέγεις άστεϊζομένη Κερβέλα! .. . κα'ι πως θά
ήτο δυνατόν νά φθάσγ έως εδώ;. .

— Κατά τδν άπλούστατον τρόπον. Ό άνήρ σου επιτρέπει σοι άπαξ 
τής έβδομάδος διασκέδασιν έκ θιάσου ορχηστών . . . Μετημφιεσμένος στο
λήν μουσικοΰ συνοδεύοντος τούς δρχηστάς, ώς παίκτης μανδολίνου, δ 
Ούεδδάχ ...
. — Ούχί, ούχί, διέκοψεν ή Βεχάρη, δέν θέλω τοΰτο . . . δέν τδ θέλω ! 
... μή έπίμενε περαιτέρω Κερβέλα.

— ’Έστω, συνεπέρανεν ή τελευταία· έν τούτοις εινε άπώλεια σημαν
τικής εύκαιρίας, τοσουτφ μάλλον, δσφ δ Ούεδδάχ συνεννοήθη ή'δη μετά 
τών ορχηστών, καί οσω βλέπων τήν έναντίωσίν σου, θά άναγκασθ'ρ νά

■ πκραιτηθή τής έκτελέσεως σχεδίου, δπερ καθίστα αύτδν ευτυχή.
— ’Αληθώς συνεννοήθη μετά τών ορχηστών;
—— Βεβαιότατα" και δ αδελφός μου περιμένει έπι τής δδοΰ τήν άπάν- 

τησίν σου δπως φέργ αύτήν είς τδ Τσεχέλ-Σουτούν. Συλλήβδην, απο
ποιείσαι άπολύτως νά τδν δεχθής ; Άφοΰ λέγω σοι δτι ούδείς κίνδυνος 
υπάρχει. 'Ο άνήρ σου δέν κρατείται δλην τήν σημερινήν νύκτα έν τφ 
άνακτόρω; Άλλως τε τίς θά ήδύνατό ποτέ νά άναγνωρίσγ αξιωματικόν 
τοΰ ήγεμόνος Μίρ- Μαχμούτ ύπδ τά ένδύματα μουσικοΰ; λοιπόν; ...

Ή Βεχάρη παλλομένη τήν καρδίαν έκρυψεν τδ πρόσωπον έν τώ κόλπφ 
τής φίλης* ώς νά άπεκρίνετο: αάς έ'λθγ.»

Καί ήλθεν. 'Ο θίασος τών ορχηστών άπετελεϊτο έξ οκτώ παίδων έν-

δεδομένων γυναικεία, μετά μακρύς καί έπί του ώμου πιπτούσής κόμης, 
καί ©οοούντων έπί τής κεφαλής πιλίδια χρύσωσα καλούμενα άρακτΜ?, 
άπερ δύνάται νά παρατήρηση τις είς πάσας τάς περσικάς εικόνας τάς 
πεο’.ε/ούσας συμπλέγματα γυναικεία. ' ’

’Εχόρευσαν τδν Xepari'r·, είδος ρυθμικής παντομίμας έπί τοΰ ή'χού τοϋ 
μανδολίνου, δπερ πάνυ τεχνηέντως διεχε’ΐρίζετο δ Ούεδδάχ, καθήμενος, 
κατά τήν συνήθειαν, είς γωνίαν τινά τής αίθούιης έ'νθα συνίβαινεν δ χο
ρός: Διά μιας, κατόπιν σημείου τοΰ μουσικοΰ, οί οκτώ δρχησταί έγενοντο 
άφαντοι άκολουθούσης τής Κερβίλας. Ή Βεχάρη εύρέθη μόνη μετά τοΰ 
Ούεδδάχ* μόνη καί πασών τών εξόδων κεκλεισμένων. Δέν άπώλεσε και
ρόν είς μακράς φράσεις. Καί αύτή δέ δέν διενοήθη κάν νά έναντιωθή.

■ Τδν έρωτα τοΰτον δστις άντέσχεν εις επταετείς θλιβεράς δοκιμασίας, 
ήδύνατο νΰν τόσον πλησίον τής εύδαμονίας νά απόκρουση ; Μία ώρα 
παρήλθεν, ήτ·.ς διά τούς έραστάς ημών έφάνη έν λεπτόν. Ή Κερβέλα έπα- 
νήλθε κατεπτοημένη ...

— Ιδού δ Ούαλίδ-Θαγή-Χάν . ..
— Ουρανέ, έψιθύρισεν ή Βεχάρη* καί οί δρχησταί; ...
— Άνεχώρησαν.
— Τί νά κάμω τότε;
— Να κράτησης τδν Ούεδδάχ ένταΰθα έως αυριον πρωί. ■
— Καί ποΰ νά κρύψω αύτόν.
— "Οπου δήποτε' έκεΐ μέσα.
'Η Κερβέλα έδ-ίκνυε μέγα κιβώτιον. Ό Ούεδδάχ χωρίς νά περιμένη 

τήν συγκατάθεσιν τής έρωμενης έχώσθη έντός, μείνας έκεΐ οκτώ ήμέρας. 
Λέγοντες οκτώ ήμέρας έννοούμεθα. Καθ’δλον τδ διάστημα τών οκτώ 
ημερών δέν έμενεν έν τώ κιβωτίω* τήν ήμέραν έν άπουσίγ τοΰ Ούαλίδ- 
Θαγή-Χάν, δ Ούεδδάχ ήτο είς τδ πλευρδν τής Βεχάρης .. . καί τήν νύκτα 
άκόμη, δλην τήν νύκτα.... Μόλις ύπώπτευε τήν πλησίασιν δχληροΰ τίνος, 
κατέφευγεν είς τήν κρύπτην αύτοΰ.

Τέλος συνέβη ημέραν τίνά, δτε δ Ούαλίδ Θκγή-Χάν είχε σταλεί είς 
τήν κάτω πόλιν έξ ονόματος τοΰ Σάχη διερχόμενος τήν αγοράν, παρετη- 
ρη'σεν είς τήν έκτεθειμένην δακτυλιοθήκην χουσοχόου τίνος εμπόρου, δα
κτύλιον μετά ρουβινίων, δστις έφάνη αύτώ πάνυ χαρίεις. Τοΰτον άγοράσας 
είπεν είς τδν ύπηρέτην τοΰ καταστήματος, παΐδα δωδεκαέτη, φυσιογνω
μίας ζωηράς καί νοήμονος,' καλούμενον Ποΰλον:

— Κόμισον άμέσως τοΰτον τδν δακτύλιον είς τδ μέγαρόν μου, πρδς 
τήν γυναίκα μου Βεχάρην.

— ’Εν τώ άμα, κύριε, άπήντησεν δ Ποΰλος.
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—Και θζ έπανέλθ'ρς νά μοί εΐ'πγς πώς ύπεδέχθη η γυνή μου τοΰτο 
τδ δώρον.

— Μάλιστα κύριε.
Συντομώτερον τών είκοσι λεπτών τής ώρας, διότι τδ μέγαρον αύτοΰ 

δέν άπεΐχε μακράν της άγοράς, δ Ούαλιδ-θαγή-Χάν είδεν επανερχόμενου 
τδν Παύλον.

—· Λοιπδν πώς είδες την κυρίαν; ειπεν αύτώ.
— Πιστεύω, άπεκρίθη δ υπηρέτης, ή γυνή σου νά ηύχαριστήθη κύριε.
— Πώς; πιστεύεις; δέν σοι έφάνη ότι ήτο πράγματι ευχαριστημένη;
— Τί νά εΐ'πω; ούχ'ι τόσον πολύ, διότι άπέφυγε νά μοι δώστ; άργυροΰν 

τι νομισμάτων διά τά κόμιστρά μου.
■— Άπέφυγε! τοΰτο εϊ/ε παράδοξον, διότι ή Βεχάρη δέν εινε φιλάρ- 

γύρος. Φαίνεται δέν παρέστης εις αύτην μετά1 τρόπων έπιχαρίτων.
Ό παϊς μειδιάσας είπε.—- Ούχ'ι διά τοΰτο δέν μοί έδωκε τίποτε, αλλά 

διότι ήτο παρωργισμένη.
,— Παρωργισμένη; και διά τίνά λόγον;
— Διότι . . . δσον καί άν έ'σπευσε νά κλείσ-fl τδν κλωβόν, έ'σχον και

ρόν νά ί'διο τδ έντδς πτήνόν. · ■
— Τδν κλωβόν;. . . τδ πτηνόν;. .. τί θέλεις νά εί'πγς; έξηγήθητι, μι

κρέ πονηρέ, άλλως άποκόπτω σοι τά ώτα.
Ό Ποΰλος ώχρίασε, διότι δ Ούαλίδ-θαγή-Χάν συνωφρυοΰτο. ’Ίσως 

ένδομύχως άπεδοκίμασεν εαυτόν οτι έσχε πολύ μακράν την γλώσσαν’ 
άλλ’ είχε προέλαση πολύ πρόσω, ώστε δέν ηδύνατο νά οπισθοχώρηση.

— λοιπόν, επειδή εΐχον ήδη τδ προνομίαν νά πηγαίνω συχνάκις εις 
τδ μέγαρον της εύγενείας σας, μή βλέπων ύπηρέτας, εις τδ ύπδ τδν 
πρόδομον ισόγειον, εις ούς νά δμιλήσω, άνέβην τήν ταχίστην εις τδ εν
διαίτημα τής κυρίας Βεχάρης’ έχων δέ τδν πόδα έλαφρδν ήδυνήθην νά 
$ισδύσω μέχρι, της ούδοϋ τοΰ δωματίου ένθα διέτριβε, χωρίς νά άκουσθώ 
ύπ’ αύτης. Έν τούτοις, ένω ωθούν τήν θύραν τοΰ θαλάμου, προΰδωκέ με 
δ τριγμός’ ή δέ κυρία Βεχάρη έκρυψε πάραυτα έν μεγάλω έρυθρω κιβω- 
τίω ένα άνδοα οστις ήτο μετ’ αύτης.

— “Ένα άνδρα! έψεύσθης γέννημα κυνός, έξεφώνησεν δ Ούαλίδ-Θαγή-
Χάν, σφιγγών τδν παϊδα μετά τοσαύτη; ορμής ώστε έ'καμε νά είσχωρή- 
σωσιν τά δάκτυλα εις τάς σάρκας του. -

— ’Άν έψεύσθην, φόνευσόν με, άπήντησεν δ Ποΰλος, οστις δεν άφήκε 
μέν κραυγήν, άλλ’ οί δακρύοντες όφθαλμοί του άπεκάλυπτον ζωηράν Ολί- 
ψιν’ αλλά πρίν μέ φονεύσγς βεβαιώθητι άν έψεύσθην.

Οί δάκτυλοι τοΰ Πε’ρσου αξιωματικού ήνεώχθησαν.
— ’Έχεις δίκαιον, άπεκοίθη μετά βραχεϊκν σιωπήν. Πρώτον μου καθή

κον είνε νά βεβαιωθώ άν είσαι ή μή ψεύστης.Περίμενέ με λοιπδν έν ταύτη 

τή θέσει, καί πρδς χάριν τής ζωής σου, μηδέ μίαν λέζιν νά μή έξενέγζτ)ς 
δι’όλα ταΰτα, μηδ’είς τδν πατέρα σου. ’Άν είπες μοι τήν άλήθειαν, έσο 
ήσυχος’ θά σοί δώσω τόσα άργυρΧ νομίσματα, δσζς τρίχας έχεις έπί -τής 
κεφαλής.

— Έν τοιαύττ; περιστάσει θα είμαι λοιπόν πολύ πλούσιος άπήντησεν 
εύθυμως ό Ποΰλος, επειδή δέν άριθμώ όλίγας τρίχας.

— Περίμενέ με.

Ό Ούαλίδ Θαγή-Χάν διηυθύνετο μκκροΐς βήμασι πρδς τδ μέγαρον αύ
τοΰ, καί ένφ ώδευεν έσκέπτετο, κάτω νεΰων τήν κεφαλήν, καί μετ’ οφ
θαλμού πενθίμου.

Βεβαίως δ παϊς δέν είχε ψευσθή· πρδς τί τάχα θά έλεγε ψευδός; ΊΙ 
Βεχάρη ήτο έ'νοχος* καί τίνι χαριζομένη αύτη έζηπάτα αύτόν;

’Απρόοπτος αστραπή διεφώτισε τδ όμμα τοΰ προσβεβλημένου συζύγου 
καί άνεπόλει οτι ή'κουσεν ότι δ Ούεδδάχ έθεάθη έν Ίσπαχάνη. Ό Ούεδ
δάχ! . . . νά ήτο αύτδς δ διαπραξάμενος . . . Τί νά κάμγ; έν σκάνδαλον; 
ούχί. Άπητεΐτο νά έκδικηθή, άλλ’ είς τρόπον ώστε μηδεις νά παρατή
ρηση τδ έλάχιστον.

Έπλησίκσεν είς τδν έαυτοΰ οίκον’ οί ύπηρέται ανήγγειλαν αύτδν είς 
τήν Βεχάρην. Ό Ούαλίδ Θαγή-Χάν είσήλθεν είς τό δωμάτων, ένθα ή νέα 
γυνή είχε δεχ'ίή τοσοΰτο κακόν ! τον Ποΰλον.

’Ησαν εκεί δύο κιβώτια τών αύτών διαστάσεων, αλλά κεκαλυμμένα 
διά διαφόρου ύφκσματος, τοΰ μέν έρυθροΰ, του δέ κυανοϋ. Ό Ποΰλος είχε 
δηλώση είς αύτδν τδ ερυθρόν" έπ’ αύτοΰ λοιπόν τοΰ έρυθροΰ καθίσας δ Ούα- 
λίδ-θαγή-Χάν, είπε κατόπιν μετά μειλιχιωτάτου τόνου.

— ’Έλαβες έν ρουβινοκόλλητον δακτυλάδιον, Βεχάρη;
— Μάλιστα, άπήντησεν αύτη μετά παρομοίας εύγενείας. Ιδού τούτο· 

έπί τοϋ δακτύλου μου.
— "Εχει καλώς· πρδς άντάλλαγμα δέ τοΰ δώρου μου θά σέ ζητήσω 

έν άλλο.
— Παν τδ έμδν εΐνε σόν.
— Πολύ περιποιητική! Δός μοι τδ κιβώτιον έφ’ οδ κάθημαι.
'Η Βεχάρη έφριζίασεν, άλλ’όμως συνέχουσα έαυτήν άπεκρίνατο.
— Έν τουτω τω κιβωτίω είνε πράγματα αναγκαία διά γυναίκα.
— Δέν επιθυμώ τδ περιεχόμενον, άλλ’ απλώς τδ κιβώτιον.
-— Λάβε τδ άλλο τδ κυανοΰν.
— Έγώ προτιμώ τδ κόκκινον.
— Έκείνη έννόησεν ότι ήτο χαμένη άν προσέθετο μίαν λέξιν περι- 

πλέον. ΊΙγάπα τδν εραστήν της άλλ’ έφρόντιζε καί περί τής ζωής.
—— Λοιπόν, άπεκρίθη, λάβε τδ κόκκινον κιβώτιον.

Τόμος Ζ'. 12.— Δεκέμβριος 1883. 68
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καν έκινεϊτο.

■ — Δόξα σοι δ Θεός! ,εϊπεν δ Ούαλίδ-θαγη-Χάν.
Εις το πρόσταγμα «εμ.πρδς» προσέδραμον τέσσαρες δοΰλοι.
—- Σηκώσατε άπ’ έδώ τοΰτο τδ κιβώτιον.
— Ποϋ κύριε;

Εις τον κ·ηπον.—Καλήν άντάμωσιν, Βεχάρη, 
’Εκείνη δέν έσχε τδ θάρρος νά άποκριθ-^: «δέν άξί 

δι’ ένδς νεύματος έφαίνετο ώς νά τδ έλεγε.
~Ω γυναίκες! ... δ δυστυχής Ούεδδάχ ούδέ
Οι δούλοι ειχον καταθέσει τδ κιβώτιον έν τω κηπφ ύπό την σκιάν τών 

συκομορρεών. Ό Ούαλίδ-θαγη-Χάν διέταξε νά σκάψωσιν ένα λάκκον ύπό 
την γην μέχρι βάθους ένθα νά εύρίσκηται ύδωρ. ’Ακολούθως πλησιάσας 
την οπήν τοΰ κιβωτίου, έξεφώνησε;

— Μο'ι ειπον κάτι τι περί σοΰ'αν η πληροφορία εϊνε άληθης παν ίχνος 
σου άς έξαφανισθη, οίαδηποτε εί'δησις περί σου άς ταφίς. Άν δέ μοί ειπον 
ψευδός, ούδέν κακόν κάμνω θάπτων έν κιβώτιον’ ξύλον άπλοΰν ένωσα e \ \ Λ,υπο την γην.
, Τότε διέταξε νά καταβιβάσωσι τδ κιβώτιον εϊς τδν λάκκον καί νά τδ 
γεμισωσι διά τοΰ αύτοΰ ύ'λικοΰ τοΰ έξαχθέντος έκεϊθεν. Περάνας δέ 
το μετέβη εις τδ ένδιαί-ημά του ένθα έξ ένδς άρμαρίου έλαβε 
την κ^υσταλλινην εχουσαν χρυσοΰν -πώμα. Κατό·
εις την ocyopocv εις την θε<πν εν-θα ττερξέ’Λενεν 
Ούαλίδ-Θαγ·?ί-Χάν, έπανηρχετο μειδιώντι προσώπφ, ούτως ώστε δ παΐ: 
οστις δέν ητο άνευ ανησυχίας τινός, τί νά εϊχε πλήροφορηθη συνεπείς 
εαυτοΰ καταμηνύσεως, γσθάνθη διαλυόμενους τούς φόβους του.

— Λοιπόν, κύριε; ήρώτησε.
Αοιπον εχεις δίκαιον, φίλε μου' ητο εις άνηρ έντδς τοΰ έρυθροΰ 

βωτιου' αλλά γινώσκω τδν άνθρωπον τοΰτον, εινε φίλος μου δστις έπαιξε 
μετά τ'ης γυναικός μου' αλλά δέν πειράξει έγώ θά σέ άντζμείύω δτι έ- 
σχες καλούς δφθαλμους' πλην τών ύποσχεθέντων σοι νομισμάτων, φέρω 
σοι ταυτην την φιαλίδα ένέχουσαν αφέψημα ρόδων οσφραίνεσαι λοιπόν 
ποσον ωραία είναι ή δσμ.η του;

Ο Ούαλίδ-θαγη-Χάν εϊχεν έκπωματίση 
αυτήν πρός τδν Ποΰλον. Ό δέ πζϊς άνευ 

καΐ εύχαριστώ. 
αΐίζει τδν κόπον», άλλά

■τοΰ- 
χαριεστά- 

όπιν έπανηλθεν εις 
αύτόν ό μικρός Ποΰλος. Ό 

της

κι-

την φιαλίδα και 
δυσπιστίας 

αυτήν εις τούς ρώθωνας καί εισπνευσας ίσχυρώς έ'πεσεν ώς κεραυνόπληκ- 
άφεψημα ρόδων ητο αύτόχρημα τρομερόν δηλητη- 
ήτο θανατηφόρος.
Ήερσης αξιωματικός, έπαναθέμενος την φολίδα έν 

; ; 0,Az:-lfp· τί έ'πκθε λοιπόν οδτος δ μικρός ; συγκοπήν τ$5ς. καρδίας βε-
’ ' · <α· απεμκκρυνθη έν ώ ό πατήρ τοΰ Πούλου καί τρεις έμποροί 

προσδ'ραμόντες μάτην προσεπάθουν νά άνακαλέσώσιν αύτδν εις την ζω^ν.

παρουσίαζεν
τίνος έπλησίασεν

τος. Τδ κκλού.υιενον
ρίον.ού μόνη η οσμή

— ’Ώ, ! ε -/.χυ,ε··/ ό 

ΟΆχκίίο· τί s
■>:- . · . xx‘
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■ Ή Βεχάρη δέν έπέζησε πολύ μετά τδν Ούέδδαχ* μαθοΰσα τον τοπον· 
Μα είχε" ταφή τδ κιβώτιον δέν έπαυσε (καθώς λέγει τό Αραβικόν βι
βλίου έξ οί ήντλησαμεν τοΰτο τδ διηγημα) νά πηγαίνη καί νά παρακα- 
,λ'/ί καί νά,κλαί'/) μέχρις ού έσπέραν τινά εύρέθη έκεϊ άπνους,.έ'χουσα την 
οψιν έστραμμένην πρός τδ έδαφος.

Διά τού ’Ιταλικού «· Κ·

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΑ

άκολουΟδαι. Μεταξύ τών μέχρι τοΰδε έρευνηθεντων 
ύπ’έμοΰ 65 μουσικών χειρογράφων, τών έκ τών Θετταλικων μονών εν τ'/) 
έθνικγί βιβλιοθήκη μετενεχθέντων,ύπάρχει καί χειρόγραφον χάρτου, τδ μό
νον, έξ δσων έ'ντε ταΐς εύοωπαϊκαΐς βιβλιοθηκαις καί άλλαχοΰ έςητασα, 
περιέχον πλην άλλων πρδ της άλώσεω; μελωδιών καί δύο άσματος κα^ 
λουμένους εσπερινούς μετά τηςτάξεως αύτών, πολύ διαφόρου τ·ίίς σήμερον. 
Αί Ανώνυμοι μελφδίαι τών άσματικών τούτων εσπερινών παραβαλλόμενα! 
προς τούς ους έκ χειρογράφου της βιβλιοθήκης τών Παρισίων άντιγραψας 
έχωψαλμού; μεμελοποιημένου; ύπδ τοΰ γνωστού ύμνογοάφου καί μελοποιοϋ 
τών σωζομένων μελωδιών τών ώρών Χριστουγεννών, Θεοφανείων καί Μεγά
λης Παρασκευές Σωφρονίου τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων κατα τδν εκτον 
αιώνα άκμάσαντος, φαίνονται δτι έπί μέρος δεν είναι αρχαιοτεραι τοΰ 80J 
αιώνος. Τοΰ εί'δους της άσματικης ταύτης μελοποΐίας καί Ακολουθίας, περί 

έποιησαμεν λόγον έν τγ ήμετέογ διατριβή « Περί τνίς κατά τδν μεσαίω- 
να μουσικές τ^ς ελληνικής έκκλησίας», ούδεμία γίνεται μνεία ούτε έ/ 
τώ ίεροσολημιτικώ τυπίκώ, ούτε έν τοΐς άλλοις ύμνολογικοϊς και λει
τουργικοί; βιβλίοις'της σήμερον έκκλησιαστικίίς τάξεως, διότι -ή ψσματι- 
κψ 'ακολουθία άπετέλει μέρος τοΰ κοσμικού τυπικού καί ούχί τοϋ μονα
χικού, δπερ πιθανόν έπεκράτησεν άπδ τ*?ίς άλώσεως τών λατινων μέχρι 
τη; σήμερον έν ταΐς κοσμικαΐς έκκλησίκις κατά τέ)ν μαρτυρίαν τοΰ ©ετ- 
ταλονίκης Συμεώνος λέγοντος: «Ή φσματικί) Ακολουθία παρά τών πατέ
ρων ημών άνωθεν δέδοται .'. . καί αί καθολικαι δέ έκκλησιαι πάσαι ανα 
»την οικουμένην άπ’ άρχ'ίς ταυτην έτέλουν μελωδικώ; μηδέν χωρίς λέ- 
,,γουσαι μέλους, εϊ μψ τάς τών ιερέων μόνον εύχάς καί τάς τών διακόνων 
Μιτώσεις' έξαιρέτως δέ αί μέγισται έκκλησιαι της Κωνσταντίνου καί Άν- 
»τιοχείας ποτέ καί Θεσσαλονίκης ... εϊς ην (δηλ. Θεσσαλονίκην) άρτι καί 
ϊμόνον έν μόνω τ’ης τοΰ Θεοΰ 'Αγίας Σοφίας θείφ ναψ ένεργέϊσθαι υπολε- 
»λειπται. . . Οί Κωνσταντινοπολϊται δέ τοΰτο θαυμάξουσι, μη εϊδοτες, ως 
«ταΰτα διωγμώ λατίνων τά κάλλιστα κατέλιπον έθη.» 'Άτι δέ ύπηρχον 
δύο τυπικά, έν τδ τών μοναστηρίων και έτερον τών κοσμικών εκλησιών,
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μζρτυρεϊ ο αύτος Συμεών λέγων: «’Έτι Μ καί του ΊεροσόλυμιτικοΟ 
«τυπικοΰ,δπερ μοναχικόν έστί, έτερον δέ έστί τδ τής Μεγάλης Έκκλη- 
’7’Τ οπερ δη καί πάσαι αί έκκλησίαι’ αί συνεχείς δέ τών έθνών
εεπιδρομαί ~τήν τάξιν τούτου κατέλυσαν, έν τ·7, καθολική δέ μόνον ύπολέ- 
ϊλειπται τών Θεσσαλονικέων εκκλησία.» , ’ „

I. Α. Τζίτζης

Τό ΦΟενόπωρον τοΰ 1883 τδ . , ,, . ίο φΰινοπωρον ως γνωστόν κατά
τας μετεωρολογικά? παρατηρήσεις περιλαμβάνει τούς μ/ηνας Σεπτέμβοιον, 
Οκτώβριον καί Νοέμβριον Ιδού δέ κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ αστερο
σκοπείου ’Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας ήμΐν ύπδ τοϋ βοηθού κ. Α. 
Ρουρλη τίνα φαινόμενα παρουσίασε τδ φθινόπωρον τοϋ έτους τούτου έν 
Άθηνοας,
/'Η μέση αύτοΰ βαρομετρική θλΐψις ήν 753,06 άπέναντι 753,03 τοδ 

φθινοπώρου τοϋ παρελθόντος έτους ήτοι ή αύτή. Κα'ι μεγίστη μένήν τήν 
19 Νοεμβρίου J758, 93) έλαχίστη δέ τήν 7 Σεπτεμβρίου (744,36). Ή 
μέση θλΐψις των τριών μηνών ήν

Σεπτέμβριος 751,06 
’Οκτώβριος 753,71

; Νοέμβριος 754,41 ' '
Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών σημειωθεΐσα έκ τών τριών κα

θημερινών παρατηρήσεων καί ούχ'ι ώς πρότερον έκ τοϋ έλαχίστου κα'ι με
γίστου της θερμοκρασίας, ήν είς βαθμούς τής εκατοντάβαθμου διαιοέσεως 
\Κελσιου) 19,44 άπέναντι 20, 34 τοϋ μέσου όρου τής θερμοκοασίας τοϋ 
φθινοπώρου τοΰ 1882.

Τδ μέγιστον τής θερμοκρασίας ήν 34, 1 τήν 5 Σεπτεμβρίου, καί τδ 
ελάχιστου του μεγίστου 22,5 τήν 8 Νοεμβρίου. Ή μέση θερμοκρασία τών 
τριών μηνών ήν

Σεπτέμβριος 24,31
’Οκτώβριος 19,43 
Νοέμβριος 14,60

, ’Ημέρας βροχής έ'σχομεν 32 κα'ι τδ ποσδν τοΰ καταπεσόντος δδατο- 
ανέρχεται εις χιλιοστά τοϋ μέτρου 330,93, ποσδν μέγιστον άν λάβωμε-J 
υπ οψιν οτι ο μέσος όρος τήςώ Άθήναις έτησίας πιπτούσης βροχής είναι 
409 χιλιοστά του μέτρου υδατος.

Έπικρατήσαντες άνεμοι ήσαν οί ΒΑ πνεύσαντες 28 ήμέρας, οί Ν. πνεύ* 
σαντες 23, οι ΝΑ πνεύσαντες 17 καί οί Β. πνεύσαντες 15. ’Έπνευσαν 
δε. τρις Α, δις ΝΑ, δίς Δ, καί άπαξ ΒΑ,

Μέ»,, Κΐ ϊίί1κάτ, ο τύν Σ . .
6?“’ 1,32 τί, Οκτώβριον 1,23 ««1,1, 0, 90, *

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Νοέμβριος. Λεκέμβριος 1883

ΕΡΓΑ2ΙΑΙ ΪΥΑΑΟΓΟΥ

Τεσσαρες συνεκροτήθησαν συνεδρία·. τοΰ Συλλόγου κατά τούς δύο τού
τους μήνας, έγένοντο δέ τά εξής άναγνώσματα. „, „

Τοΰ κ. Γ. Παράσχου τακτικοΰ μέλους μετάφρασις έμμετρος του L της
Ίλιάδος. ,,►>„·

..Τοΰ κ. Ε. Γ,Ζκλοκώστα τακτικοΰ μέλους ό βασίίβυς δτασχ^Μ,ει όραμα 
τοΰ Βίκτωρος Ονγκώ.

Τοϋ κ. Σπ. Σοκόλη άντεπιστέλλοντος μέλους περί ά.Ιβανιχου συν

δέσμου. , < ,
Τοϋ κ. Α. Παπαδιαμαντοπούλου τακτικού μέλους περί tar ορίων του 

ανθρωπίνου πνεύματος. .
Τοΰ κ. Α. Πασπάτη (έπιτίμου μέλους περί βυζαντινών αναχτόρων 

μέρος α'. .
Τοΰ κ. Ν. Χλωρού τακτικοΰ μέλους περί διαχεφΖσεως δασών χαΐ δια

χειριστικών οργάνων. ,
Τοΰ κ. Ν. X. Άποστολίδου τακτικοΰ μ.έλους περί μυρμηκων. ,
Τοΰ κ. Κ. Γ. Ηένου ή Ίσπανιχη φιλολογία κατά τόν ιστ καί ιζ αίωνα.~ 

. Ό Δήμαοχος Κρανίων άπέστειλε τώ Συλλύγω δρ. 350 δπως συστηθή 
έν Άογοστολίω μετεωρολογικός σταθμός. Ό Σύλλογος έ.ςέφρασε τα ευ
χαριστήρια αύτοΰ κα'ι παρέπεμψε τά ' περαιτέρω είς τδ Φυσιογνωστών

κ" Θ. Πετροκόκινος άπέστειλε τφ Συλλόγφ 6000 σιγάρα Βρασι
άς δπως έκποιηθώσιν ύπ’ αύτοΰ πρδς όφελος τοΰ ταμείου του.. Ο Σύλ
λογος άποβλέπων είς τδ ποσδν δπερ θέλει προσπορίσει αύτφ η πωλησι,ς 
αδτη, άνεκήρυξε τδν κ. Πετροκόκινον εύεργέτην αύτοΰ. ,

Έψηφίσθη ή άομοδία πίστωσις 'ίνα δημοσιευθ? και τρίτος τομος ηθ
ελληνικών άναλέκτων, έν ώ θέλει περίληψή ή σταλεϊσα τφ Συλλέγω 
συλλογή παραμυθιών άσμάτων καί άλλων δημοτικών τής Κρητης 
προϊόντων ύπδ τοϋ έν Ήρακλείφ δημοδιδασκάλου κ. Ίω. Ζωγραφακη. 
Πρδς τδν εύγενή δωρητήν ό Σύλλογος παρεχώρησεν έκατδν άντιτυπα. < 
> Κοσμήτορες τής έν ®ολφ τοΰ δήμου Γαυρίου Άνδρου σύστασης υπο 
«-οΰ Συλλόγου Σχολής τών άπόρων παίδων έξελέχθησαν οί κκ. ΐιαννου- 
λης Γιάννουλίδης,-Γεώργιος Σταύρου, ίερεύς Νικόλαος Μπαμπουσης, Γεωρ- 
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γιος,Ταράσης, Γεώργιος Πεηράκης. Διδάσκαλος δέ τ·ης σχολής ταύτης 
οιωρισθη ο κ, Στέφανος Καλογερόπουλος.

Είς Αντικατάστασιν παραιτηθεντων έξελέγησαν κοσμήτορες της έν Συ- 
ρφ σχολής τών απόρων παίδων οί κκ. Λάζαρος Μ. Γαίτης καί Ίω. Ζ. Πε- 
τροκόκκινος.

’Απδ της 20 Δεκεμβρίου, ήτοι 1 Ίανουαρίου κατά τδ Γρηγοριανδν ημε- 
ρολόγιον, ή'ρξατο ή τακτική λειτουργία τών ύπδ τοΰ Συλλόγου συστάν- 
των μετεωρολογικών σταθμών.

Εψηφισθη υπο του Συλλόγου ή σύστάσις σχολάς απόρων παίδων" έν 
Άργοστολίφ Κεφαλληνίας καί ή διά τών παίδων της έν Άθήναις σχολής 
συστασις σώματος κομιστών.

Έν τη σχολγ τών Απόρων παίδων ένεγράφησαν μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου 411 μαθηταί, tfroi έν τ?ί Δ', τάξει 24, έν τγ Γ'. τάξει 40, έν τ·ρ 
Β'. 123, έν τοϊς δυο τμάμασι της Α'. τάξεως 224. Έν δέ τώ ταμιευτη* 
ρίφ της σχολάς κατετέθησαν ύπδ τών παίδων κατά τούς δύο μήνας δρ. 
9823Ο/θΟ· μεγάλης συρροής μαθητών έν τγ α'. τάξει προσ-
ελήφθη και έτερος διδάσκαλος έγκρίσει τοϋ Συλλόγου 5 κ. I. Γ. Γιανοΰκος 
τελειόφοιτος τοϋ Διδασκαλείου.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έ’μ^μα νομικόν καί τών πολιτικών επιστημών. Τρεις συνε- 
κρότησε τδ τμϋμκ τοΰτο συνεδρίας κατά τούς μήνας Νοέμβριον'καί Δε
κέμβριον. Κατά τ*ν πρώτην τούτων μετά τ*ν ύπδ τοϋ προέδρου Ανακοί- 
νωσιν έν,περιληψει τών κατά τδ παρελθόν έ'τος γινομένων ύπδ τοΰ τμή
ματος, απεφασίσθη δπως έν" πρόσεχε? συνεδρίφ γίνωσιν αί Αοχαιοεσία» 
τοϋ τμήματος διά τδ Β' έ'τος, συγχρόνως δέ πρατάσει τοΰ κ. Γ.*’Αγγελο- 
πούλου γίνεται δεκτόν δπως αί συνεδρίαι τοΰ τμήματος συγκροτώνται δίς 
του μηνος ενεκα των πολλών ύπδ συζητησιν ύπαρχόντων αντικειμένων.

Έν τγ β'.συνεδρία 5 πρόεδρος τοΰ τμήματος κ. Κ. Ν. Κώστας έποιη- 
σατο μακράν άνακοίνωσιν περί της Πλοέτζενσεε παρά τδ Βερολϊνον σω
φρονιστικές φυλακές. Τδ τμήμα δμοφώνως Απεφάσισεν όπως ή άνακοίνω- 
σις αυτή καταχωρισθγ έν τώ Παρταυοφ, δημοσιεύεται δ’ έν τώ παοόντι 
τεύχει. ’ ‘

Εν τ^ γ συνεδριγ έγένοντο αί Αρχαιρεσίαι τοΰ τμήματος. Έξελέχθη 
δε^πρόεδρος καί αδθις ό κ. Κ. Ν. Κωστης, άντιπρόεδοος δ κ. Σ. Μ^αλάνος 
και γραμματεύς δ κ. Τ. Ήλιόπουλος. Κατόπιν δ κ. Σ. Σπηλιωτάκης ύπε- 
βαλε πρότασιν ϊνα τδ νομικόν τμ-ημα δι’ έπιτροπ-η; του έξεύργ τά μέσα 
προς^ περιορισμόν τ·ης έν τοϊς χρηματιστηρίοϊς κυβείας· ί πρότασις αύ'τη 
μετά συ,ητησιν κάθλην έ'λαβον μέρος οί κ. Γ. Άγγέλόπουλος και ·Ν,Τζ«; 

νετόπουλος πολεμησαντες ταύτην, καί οί κκ. Σ. Μπαλάνος και,Γ. Φιλη- 
μων συνηγοοησαντες αύτης, έγένετο αποδέκτη, τδ δέ τμήμα έξελεξατο 
επιτροπήν έκ των κκ. Σ. Μπαλάνου, Τ. Φιλημονος, Γ. Άγγελοπούλου, 
και Κ.Βάαβα ϊνα ύποβάλν) έκθεσιν περί αύτ·ης. Ειτα τδ τμήμα ωρισε την 
προσεχή αύτοΰ συνεδρίαν πρδς συζητησιν της περί τίίς βελτιωσεως των 
δικαστηρίων έκθέσεως τ-ης ειδικής επιτροπής.

ΊΓμ^μα <Ε»υσΐογνωστικ0ν. Τρεις συνεκρότησε συνεδρίας και τοΰτο. 
τδ τμήμα κατά τούς δύο'μ^νας. Έν ττ) πρώτη τούτων δ πρόεδρος έσυ- 
μόψισε τάς κατά τδ παρελθόν έ'τος έργασίας τοϋ τμήματος· μεθ’ 8 έξε- 
λέγη δμοφώνως γραμματεύς δ κ. Ν. X- Άποστολιδης παραιτηθεντος τοϋ 
κ. Α. Τριανταφυλλίδου έ'νεκα ασχολιών. Ό κ. Ν. X. ’Αποστολιδης ώμί- 
λησε περί τεχνητού μετασχηματισμού τών κεφαλών τών Σπειρωτών,και 
τών κατοίκων τοΰ Πηλίου, άπέδωκε δέ τδν πρώτον είς την κακήν ανα
τροφήν τών νηπίων ύπδ τών ηπειρωτισσών, άνατρεφουσών ταΰτα διαρκώς 
έν τοϊς λίκνοις μέχρι τοΰ τρίτου έτους τ-ης ηλικίας, τδν δέ οευτερον εις 
την χρησιν ίδιου κεφαλόδεσμου δνομαζομένου παρά τοϊς πηλιώταις τούρ- 
λου. Μετά τοΰτον δ κ. Άν. Χρηστομάνος άνέγνω έ'κθεσιν τών έργασιών 
τοΰ 56°IJ συνεδρίου τών φυσιοδιφών καί ιατρών έν Φρεϊβουργγι ου μετε- 
σχεν ώς Απεσταλμένος τοΰ Συλλόγου ίδίφ κληθέντος. Ή έ'κθεσις αύ'τη 
δημοσιεύεται έν τώ τευχει τουτφ.

Κατά την β' συνεδρίαν δ κ. Εμμανουήλ Δραγούμης άνέγνω μετάφρα- 
σιν έκ τοΰ Γερμανικού άνακοινώσεως τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αστεροσκοπείου, 
κ. I. Φ· I. Σμίθ, πραγματευόμενης τδ άπδ 19 Νοεμβρίου και έφεξης ημέ
ρας παρατηρηθεν έν τώ δρίζοντι’Αθηνών ούράνιον φαινόμενον.τοΰ Λυκό-, 
φωτός. Καί η άνακοίνωσις αυτή δημοσιεύεται έν τώ δε τφ τεύχει.

Έν τ?ί γ' τέλος σ,υνεδρίφ δ κ Α. Χρηστομάνος άνεκοί.νωσε τά κατά, 
την μέθοδον Buhl et Keller, δι’ $ς παρασκευάζονται λιπάσματα έκ τών 
διαχωρημάτων. Ό κ. Τ. Άργυρόπουλος άγγειλεν. ότι. οί δ-ημοι Βώλου, 
Μεσολογγίου καί ’Αργοστολιού έψηφισαν την σύστασιν έν α,υτοις μετεω
ρολογικών σταθμών ύπδ τ^ν διεύθυνσιν τοΰ Συλλόγου, καί. δτι. παρηγ- 
γέλθησαν ηδη είς Παρισίους τά σχετικά δργαν,α.

ΊΓμ^μα φιλολογικόν και αρχαιολογικόν. Δύο συνεδρίας τας 
τακτικάς αύτοΰ. συνεκρότησε τδ τμ·?ίμα τοΰτο κατα τους δύο ληξαντας 
μήνας.

Κατά την α' τούτων έγένοντο αί έξης Ανακοινώσεις. ‘Ο κ. Ίω. Σακελ 
λ'ιων Ανέγνω τδν λόγον περί έλευθερίας 8ν έξεφώνησε τ·^ν 1 Μαΐου 1821 
δ πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Θεόφιλος. Ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος Ανεκοί- 
νωσέ τινα. σχετικώς μέ την λέξιν Λαντού^ς άναφορικώς πρδς οσα ειπεν 
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έν παρελθούση σύνεδρέ δ-κ. ·Ν. Σολομός. Ό κ. Τω. Τσέτσης έπί τ60 ^τοφ 
Osp-asro; ειπεν δτι τδ όνομα πακτογ^ ούδεμίαν έ'χει συγγένειαν μετά τοϋ 
^ωμουνικοΟ. pa du re (δάσος) καί τοϋ παραγώ,γου padurarfi (δ φύλαξ τοϋ 
σους),: Αλλά μόνον μετά τοΰ πζρζγώγου ράηίΙά·:·ύ (δραγάτης). Κατά τδν 
ρωμοΰνον λεξικογράφον-τδ παντούρης είνε ουγγρικόν, παντοϋροι δέ ώνομά 
σθησζν το,πρώτον έν Ούγγαρίγ καί ύστερον έν Έωμουνίγ σώματα, οίς ήν 
Ανατεθειμένη ·η άγρυπνος φυλακή τής χώρας. Τδ τουρκικόν πζίτούρμπασης 
έσχηματίσθη πιθανόν κατά τήν κατοχήν της Ουγγαρίας καί ‘Ρωμοανί.ας 
υπο τών τούρκων, έάν δέν εινε κοινόν τη τε Ουγγρική καί -Τουρκική. γλώσ- 
σ·τΐ, αμφοτέραις μογγολικής καταγωγής. 'Ο κ. Στ. Δ. Βάλβης διέλαζε π--ρ*. 
τών στίχων τής ’Αντιγόνης νο.ϋ Σ.οφοκλέου,ς :

και σφας έσιδέχν ' 
πολλώ ρεύματι προσνισσοαένους 
χρυσού κα-ναχν) θ’ ύπερόπταζ, 
παλτφ ρίπτει παρι βαλβίδων., 
έπ’ αχρων ·ηδη 
νιχ’^ν όρμώ.ντ’ άλαλάςαι.

( i ("Στ. 418-133).
Άνεκοινωσε δέ την έ-αυτο.ϋ εικασίαν ότι. □ τρίτος τών ανωτέρω παρα- 

'τεθειμένων στίχων, δέον-.νά γρ^φτί :
χρυσού ·Κ α π α ν ε ι £ υ ν θ υ π ε ρ ό π τ α,

Ό κ. Ίω. Τσέτσης ανεκοίνωσε τά τή; εύρέσεως δύο ^τματικών έσπερινών 
μετά σημείων μουσικής περί ών ούδέν ίχνος υπάρχει μέχρι σήμερον,ποιείται 
δε μόνον μνείαν αύτών δ Συμεών Θεσσαλονίκης. Έν τέλει δ κ. Γ. Κρέμας 
ανήνεγκέ τινα περί περιέργου χειρογράφου άνευρεθέντος έν Φωκίδι έν τή 
μονή τοϋ οσίου ΛουκΧ καί περιεχοντος μετάφρασιν τώ,ν στοιχείων τής Τλιά- 
δος A, Β (στίχ.Ί-50 1), Γ, Δ (στίχ. 1-498), τών τής Όδυσσείας A, Β (στίχ. 
1-336^393-τέλος), Γ (στίχ. 1-432), Ζ (279-331), έ'τι δέ Γρηγορίου 
ΪΡαζιανζηνοΰ εις την πλάσιν καί την έκπτωσιν τοϋ Άδάμ, Πλουτάρχου, 
αποφθέγματα βασιλέων καί στρατηγών, Θεμιστίου. φιλοσόφου, τοϋ επικλη- 
θεντος Εύφραδοϋς περί φιλίας.,

Βν δε^τή β συνεδριγ ο κ. Μ. Π Λάμπρος έποιήσατο Αρχαιολογικήν 
περιγραφήν τών παρά τδν άγιον Φίλιππον έν τφ Ανασκαπτομένω ύδρα 
γωγείω άνευρεθεισών αρχαιοτήτων, Αςκατελθών ύπογεί.ως έπεσκέψατο' 
έ^νεγκε δέ τήν εικασίαν, δτι οί έκεϊ Ανευρεθέηες κίονες Ανήκουσινιείς 
δεξαμενήν καί επέδειξεν έν τέλει κεφαλήν τινα νεανικήν Ανευοεθεΐσαν 
έκεϊ πιθανώς ρωμαϊκών χρόνων ύπδ τών έργατών τοΰ δήμου. Προσέθετο 
δ’ οτι Αποδείκνυται Αληθής ούτως ή παράδοσις περί Αρχαίου κάτωθι το,ϋ 
άγ. Φιλίππου οικοδομήματος ήν Ανεκοίνωσεν εις τδ τμήμα τδν παοελ- 
οντα Μαίον., Ειτα δ κ. Α. Μελε.τόπουλο.ς ειπεν ολίγα τινα περί τίνος Αγαλ* 

ματίου έκ χαλκού, Ανευρεθέντος εσχάτως έν Όλυμπίγ καί περί τίνος νο- 
μίσυ.ατος αργυροΰ τής Έπιδαύρου, φέροντας έφ’ ένδς μέν τήν κεφαλήν τοϋ 
Άσκληπιοϋ, έφ’ετέρου δέ τδν ’Ασκληπιόν κρατούντα βακτηρίαν τη Αρι-. 
στερά χεφί, τήν δέ δεξιάν έ'χοντα ύπεράνώ κεφαλής δράκοντος. ‘Η επί 
τοϋ' νομίσματος παοάστασις τοϋ ’Ασκληπιού άνζφέρετζι ύπδ τοΰ Παυσα- 
νίου έν Κορινθιακοί; σελ. 164. Μετ’ αύτόν δ κ. Σπ. Π. Λάμπρος ώμίλησε 
π??ί τής κατά τους μέσους αιώνας ύπάρξεως δυο εκδόσεων τοΰ Αιλιανου. 
’Ακολούθως δ κ. Γ. Κρέμος ποιείται λόγον περί τοΰ ίεοοκήρυκος Κοσμά, 
τοϋ καί ώς Αγίου θεωρούμενου. Άποδεικνύει δτι δένκατήγετο έκ,Μεγά- 
Χόυ Δένδρου τής Ναυπακτίας άλλ’ έξ Άποκώρου τής επαρχίας Αρτης, 
παρατηρεί, δ’δτι αί διδαχαί αύτοΰ ήσαν πάντη άγνωστοι καί παρουσιάζει 
χειρόγραφον, έν ω περιέχονται : ά) πέντε διδαχαί πλήρεις, εχουσαι μεγά- 
λην ρητορικήν Αξίαν καί περιέχουν. πολλά ιστορικά περί ’Ηπείρου ιδίως 
καί περί τής κατά τδν παρελθόντα αιώνα κοινωνικής καταστάσεως, β) ση
μειώματα περί τών κειμηλίων τοΰ αγίου ’Όρους καί γ) Ακολουθία τοϋ 
αγίου Μοδεσίου Ανέκδοτος. Τέλος δέ δ πρόεδρος τοΰ τμήματος κ. Κ· Π“' 
παρρηγόπουλος, Ανακοινώσας δύο νέας πραγματείας, τήν μεν περί τής έν 
Βυτίνη Σχολής καί τών έν τφ δήμω Νυμφασίας λόγου Αξιων μνημείων, 
ύπδ τοΰ ίερέως καί σχολάρχου κ. Παναγιώτου Παπαζαφειροπούλου,, τήν δέ 
περί τών Βυζαντινών έν τή κάτω Τταλίγ κατά τήν Θ' και Τ εκατον
ταετηρίδα ύπδ τοϋ 'Ρώσου Μ. Βρούνα, ύπέβαλε περί αμφοτέρων καί μά
λιστα· τής τελευταίας, πληροφορίας τινας και παρατ ηρησιίς.

Τμ,^μ.» καλών τεκνών. Δυο τδ τμήμα τοΰτο συνεκρότησε συνε
δρίας. Έν τή πρώτη έξελέχθησαν όμοψήφως αί Αρχαί τοΰ τμήματος διά 
τήν παροϋσαν περίοδον έκ τών κκ. Μ. Μελά προέδρου, 1. ’Ισιδ., Σκυλίσση 
Αντιπροέδρου καί Γ. Δροσίνη, γοζμματέως. Άπεφασίσθη εΤτα, ΐνα η προ
σεχής έ'κθεσις τών Ανθέων προκηρυχθώ Απδ τοΰδε, έξελέχθη δέ καί έπι- 
τροπή έκ τών κκ. Ν. Άποστολίδου, Γ. Δουρούτη, Κ. Κουτσαλέξη καί Ν. 
Μπκλάνου, ήτις συνεργαζομένη μετά τοΰ προεδρείου τοΰ τμήματος θελει 
κανονίσει τά τής έκθέσεως ταύτης. Έκφρασθείσης δέ ύπό τινων μελών 
τής επιθυμίας ν’ ακούσωσι τδν κ. Ί Ί’ζέτζην, έφαρμόζοντα τάς περί βυ
ζαντινής μουσικής μελέτας καί σκέψεις αύτοΰ, ούτος ύπεσχέθη νά πράξη 
τοΰτο- έν έκτάκτφ σύνεδρέ τοΰ τμήματος ψάλλων ι^σματά τινα καί κρουων 
ταΰτα άπί κλειδοκύμβαλού άπδ τών αρχαίων σημείων. Ύπεβλήθησαν 
ώσαύτως ύπδ τών μελών προτάσεις, ίνα συζητηθώσιν έν τη προσέχει συ
νεδρία τοΰ' τμήματος α) ύπδ τοΰ κ. Σπ. Λάμπρου περί αναμνηστικών 
πινάκων, οΐτινες θέλουσι τεθη έν Άθήναις, ώς άλλαχοΰ γίνεται τοΰτο, 
έπί τών οί'κων, έν οΐς έγεννήθησαν ή κατφκησαν ή άπέθανον έπίσημοι 
Ανδρες τής νεωτέρας Ελλάδος, β') ύπδ τοΰ κ. Μ. Κατσίμπαλη περί άνεγέρ- 
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σεως Πανθέου-, -ήτοι Στοάς, έν -?) θέλουσι στηθ?! οί άυδριάυτες τών δια- 
πρεπώυ άνδρώυ, τής 'Ελληνικής -Παλλιγγενεσίκς. ’Επί τής δευτέρας πρ,ο- 
τάσεως παρετήρησεν δ χ« Ν. Γ. Πολίτης, δτι ή Κυβέρνησις προ τοΰ ’ 824 
έξεδωκε διάταγμα πρδς ίδρυσιν τοικύτης Στοάς, δπερ δέν έζετελέσθη, 
έζτοτε, κατά δέ τδ Ιο 75, νομίζει, καί δ βασιλεύς έδή.λωσεν δτι ποοσ~ 
φέρει πρδς τδν σκοπόν αύτόν 2 5 χιλ. δραχμών. — Περί τοΰ ζητήματος τή;ς.- 
ίδρύσεως μονίμου 'Ελληνικού θεάτρου, τδ τμήμα αποφασίζει ν' ά~όσχη. 
ηδη άφοΰ συνέστη ί'διος έπί τούτφ σύλλογος δ «’Εθνικός», ϊνα μή φανή 
δτι υπάρχει σκοπός άντιπράξεως έκ μέρους τοΰ. τμήματος πρδς τάς ένερ-- 
γείας έκείνου./Εν τελεί δέ τη αιτήσει τοΰ εφόρου της Σχολής, τών ’Από
ρων παίδων ό Πρόεδρος έδήλωσεν οτι τδ τμήμα θέλει άναλάοει ευχαρί
στως ύπδ τήν προστασίαν αύτοΰ τον, μουσικόν θίασον της Σχολής τδν έν- 
τώ Ώδείω εκγυμναζόμενου.

’Εν τή δει» τέρ<γ συνεδρίας απάντων άμφοτέρων τών είσαγαγόντων. 
προτάσεις έν τή προηγούμενη συνεδρί<γ ή έπ’ αύτών συζήτησις άνε- 
βλήθη. 'Ο κ. X. ’Άννινος προ.έτεινε ίνα κατά τήν 25 προσεχούς Μαρ
τίου έορτασθή ή έπέτειος τής ελληνικής παλιγγενεσίας δι’ έκθέ-. 
σεως ιστορικών αντικειμένων άναφερομένων είς τδν, ύπέρ έλευθερίας, 
Αγώνα καί άλλης δημοτέλοϋς πανηγύρεως- ή πρότασις αύτηπροστί- 
Οησι, καί πέρυσιν έγένετο άλλ’ Ανεβλήθη. ένεκα το.ΰ ανεπαρκούς χρόνου,, 
έφέτος δμως δύναται νά γείνη ανυπερθέτως τή συμπράξει τοΰ τμήματος, 
μετά τής Ιστορική; καί ’Εθνολογικής έταιρίκς τής 'Ελλάδος. Τδ τμήμοςι 
Αποδεχόμενου τήν πρότασιν ταύτην ώς έπείγουσαν εκλέγει τριμελή έπι- 
τροπή > έκ τών κκ. X. Άννίνου, Κ. Βάμβα καί Γ. Δροσίνη ή'τις θέλει συν- 
νενοηθη έπι τοΰ Αντικειμένου τούτου μετά τής 'Ισταοικής και ’Εθνολογι
κής εταιρίας.
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, ΦΙΛ.ΟΛ.ΟΓΙΑ.

Αρχαία φελο»λογ£κ. Πλατωνικού χωρίου έπανόρθωσις ύπδ Στ. Βάλ
βη σ. 189. — Διόρθωσις χωρίου Ήλέκτρας Σοφοκλεους σ. 388.

Κ. Σ. Κό'.του Γ,Ιωσσιχα'ι ηαρατιιρήυιις § 1. 1. Προσαρκτικδς σ. 579.— 
§ 2. Εύοσφραντικός, δυσοαμιητικδς σ. 671. —· § 3. Δυσαισθητικός, εύαι- 
σθητικός σ. 67 4. -- § 4. Ά καταπληκτικός σ. 813. — § 5. Άνεπιστημο- 
νικός σ. 816.—Ποιχ'ιΛα (ρι.Ιο,Ιογικά § 1. Βέσβιος ή Βεσβιον ούχί Βέβιος 
σ. 706. —§2. ’Εγκαύτης και έγκαύστης ούχ'ι έγκαυτής καί έγκκυστής 
σ. 708. — §3. Τονίζω, τονισμός. Τονώ, τόνωσις σ. 817. — § 4. Καθω- 
μιληυιένον, καθομιλούμενον σ. 931. — § 5. Καθομιλώ τινά σ. 932.

Όμηρου ’ίλιάδος όαψωδία Ζ' μετάφρασις έμμετρος Γ. ΙΙαράσχου σ. 936.
Διόρθωσις στίχου ’Αντιγόνης σ. 1 060,
’Ασματικαί Ακολουθία: ύπδ I. Τζέτζη σ. 1055.

ΛΙεωτέρα φελολογόα. Κοριολάνος δοαμα τοΰ Σαίξπηρ είς 5 πράξεις έκ 
τής αγγλικής μεταφρασθέν ύπδ Μ. Ν. Δαμηράλη σ. 560.

'Η μυρμηκιά διήγημα 'Ρωμουνικόν, μετάφρασις Π. I. Φέρμπου σ. 859.
Ό Βασιλεύς διασκεδάζει, δραμα Βίκτωρος Ούγκώ ύπδ Εύγ. Γ. Ζαλο- 

κώστα σ. 1.009.
Μεοδλλ-^νεκή φελολογεακ. Α. Χρηστοπούλου. Άνέκδ, ποίημα σ. 196. 

Θηραϊκά παραμύθια α) δ Σιδερόλυκας σ. 551.—β) δ κύρ ΒορριΧς σ. 555. 
Δημοτικά άσματα Κρήτης· α) δ Δασκαλογιάννης σ. 769 — β) δ Δασζα- 

λαντώνης σ. 771. — γ) ή αιχμάλωτος σ. 771.
Κρητικά παραμύθια. Ό μικρός ψαρρας σ., 838.

Περί κριτικής φιλολογικής ή βιβλιοκρισίας κατά τδ Γαλλικόν ύπδ 
Π. I. Φέρμπου σ. 42.

JAJPX.A.IO.A.Or'IJA

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Ζ' ΤΟΜΟΥ
1^Ιομ.εσμ.ίΧ·Εε·ζή. ’Ανέκδοτα νομίσματα τής έν Εύβοια Χαλκίδος καί τής 

έν Άμοργώ Μινωας ύπδ Α. Μελετοπούλου σ. 77.
’Ανέκδοτον χαλκουν σύμβολου ’Αθηναϊκόν ύπδ Α. Μελετοπούλου σ. 181. 
’Ανέκδοτον ’Αθηναϊκόν τετράδραχμου.ύπδ Α. Μελετοπούλου σ. 774. 
Βυζαντιναί σφραγίδες ύπδ Μ. Π. Λάμπρου σ. 867.
'Ελληνική νομισματοποι’ία σ. 874. ·|8
Άργυρουν νόμισμα Επίδαυρου σ. 1060.

Γλυπτεκή. Κάλπη νεκρική μουσείου Πειραιώς
’Ανάγλυφου έκ Σ,πάτα σ. 88.
’Αρχαιότητες Γκιούλ-Μπαχτσέ σ. 88. 285. — Κριοφόρος 'Ερμής σ. 93. 

. Όμήρου κεφαλή ύπδ Ίακ. X. Δραγάτση σ. 177.
’Αθήνας άγαλμα έκ Πειραιώς σ. 184.
’Ανάγλυφος έρωτικής αρπαγής παράςασιςύπδΐ. X. Δραγάτση σ. 185,28 1. 
’Ανάγλυφου Άθηνάς 'Ιππία? ύπδ Ν. Γ. Πολίτου σ. 277.
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'Ανάγλυφων έξ ΈλευσΤνος σ. 284.
Κεφαλή ‘Ρωμαίας αύτοκρατείρας σ. 285,
Άνάγλυφον μουσείου Πειραιώς σ. 77 3.
Γλυπτά έργα ’Επίδαυρου σ. 871.
Ευρήματα έν Κρητ-ρ σ. 872.

Χρυ«α, αργυροί, ^αλαά, σιδηρά καί υέλενα άντεκεεμ-ενα,.—— 
'Ίππος χαλκούς ύπδ Α. Μελετοποόλου σ. 80.
Χρυσούς ιχθύς άρχαίας ελληνικές τέχνης σ. 8 9.
'Τελίνη Βυζαντιακη σφραγίς σ. 388.
Περίεργος σιδήρους ενεπίγραφος σταθμός σ. 870.
Τρίαινα όρειχαλκίνη ενεπίγραφος σ. 870.
Χαλκοΰν άγγεϊον μετά διατοητου επιγραφές σ.'871.
Χαλκοΰν αγαλμάτων έξ ’Ολυμπίας σ. 1061.

Αγγεία, στήλενα ειδώλια και άντε κείμενα.— Παλύχροα αγγεία- έκι 
Τανάγρας μετ’ έντυπων παραστάσεων σ. 87.

Είδώλιον πηλινον δαμαλοφόρου Έρμου σ. 94.
Προϊστορικόν άγγεϊον εύρεθέν έν Ναυπλίω ύπδ Ν. Σολωμοΰ σ. 182. 
'Ήρας πηλίνη κεφαλή ύπδ I. X. Δραγάτση. σ. 18 2.
’Αγγείον.ημίλευκον μετά παραστάσεω; Άκτκίωνος σ. 284.
Αι'θουσα πηλίνων άγγείρν Μουσείου, άρχαιολογικ-ης εταιρίας σ. 283.. 
ΐϊηλίνη χριστιανική μυροθηκη σ· 483.
'Η συλλογή τών πήλινων ειδωλίων της αρχαιολογικής έΐαιρίας σ. 870s. 
Αγγεϊον πηλινον ανθρωπόμορφων έκ Πειραιώς σ. 774.

Έςτογραφεκή. Κατάλογος κυρίων ονομάτων ύπδ Α. Μελετοπούλου. σ.79* 
Έπιγραφαι επιτύμβιοι Πειραιώς ύπδ Α. Μελετοπούλου σ. 80.
Στηλη κυλινδρική έπιτυμβία ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 81.
’Ανέκδοτοι Σμυρναϊκαί έπιγραφαι σ. 85.
’Επιγραφή Τρικκάλων σ. 88.
Επιγραφή παναρχαίκ Σίφνου σ. 94.
Δυο επιτύμβιοι λίθοι Πειραιώς ύπδ I. X. Δραγάτση σ, 183*
Δύο ελλιπείς έπιγραφαι Πειραιώς σ. 184.
Έπιγραφαι Δίου ύπδ Α. Αασποπούλου σ. 186.
Λείψανα επιγραφικά Πειραιώς ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 282.
Έπιγραφαι έκ Δυρραχίου σ. 285.
Επιγραφή Μουσείου Πατησίων σ. 291.
Πειραϊκαί αρχαιότητες (έπιγραφαι) ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 381.
Παρατηρήσεις τινές περί τών, χορηγικών επιγραφών της Δήλου, ύπδ, * 

Στ. Ν. Δραγούμη σ. 469.
Επιγραφικά Πειραιώς ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 7 72.
Στρατιωτικά ρωμαϊκά άφετηρια γράμματα ύπδ Σ. Κ. Σακελλαροποά- 

λου σ. 869.
’^.ρχετεκτονεκ.ή.—’Αρχαία φρεαττύς σ. 483, 1860.

'Η έπαυλις τοϋ Όρατίου ύπδ Gaston Boissier μετάφρασις Σ.Κ.Σ. σ. 711.. 
Τά Προπύλαια της έν Άθήναις Άκροπόλεως ύπδ'Ριχάρδου Βόν μετά- 

φρασις Ν. Πετρη σ. 845.
- Τά αρχαία τών Αθηνών τείχη ύπδ Σοαζυσ. ,873. 
’^.νασκαφαε. Ευρήματα έν θηβαις σ. 87.

Άνασκαφαί Άκροπόλεως σ. 283. 291. — Έλευσΐνος σ. 284. Επί
δαυρου σ. 284. 776. 867. — Δήλου σ. 284. — Λοκρίδος σ. 87 1 
Όλυμπιείου σ. 87 1. — Άσσου σ. 872. — Λαγινων σ. 8 /2. Ααρισ* 
σης της Αιολικής σ. 87 3.

Μουσεία. Μουσείου Άρχαιολ. Εταιρίας σ. 88.
Άποκτηματα Μουσείου Εταιρίας σ. 284.
Αί νέαι. αί'θουσαι αύτοΰ σ. 283, 870.
Μουσεΐον ’Ολυμπίας σ. 284.
Άποκτηματα Λούβρου σ. 873.

Άρχαεολ, ιδρύματα. Γερμανική σχολή σ. 86. 186. 383.
’Αρχαιολογική Εταιρία σ. 87.
Γαλλική σχολή σ. 284, 871.

• Τμήμα άρχαιολογικδν Παρνασσού 92, 195,29 1, 388, 482,876.

ΚΔ.αΑΑ.1 ΤΕΧΙΧΓαΑΙ

’Αναμνήσεις και σπουδαί θεατρικά!. Ό κοινός συνεργάτης ύπδ Ε. Αε- 
γουβέ (μετάφρασις Δ. Π. Α.) σ. 211.

'Ραφαήλ Σάντιος έπί τγ δ', έκατονταετηρίδι τών γενεθλίων αύτοΰ 
ύπδ I. Βαλαβάνη σ. 24 5.

Περ'ι ηπειρωτικών ένεπιγράφων μαςφκπάδων ύπδ Μ. Π. Λάμπρου σ.269. 
Πεοί τοΰ έν Ίταλίγ μουσικού ζητήματος σ.’ 688.
’Ηπειρωτικοί μαστοαπάδες σ. 87 3.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

*Η πρότασις της ΊερΧς Συνόδου περί μισθοδοσίας τών εφημερίων ύπδ Α. 
Δωμηδους Κυριάκου σ. 7.

Ή οκτώηχος καί η φυλλάδα τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου η σχολεΐον καί 
λαός ύπδ Βλ. Σκορδέλη σ. 197.

Όλίγαΐ λέξεις πρδς τούς έν φυλακαΐς ύπδ Ίγν. Μοσχάκη σ. 277.
Περί άγωγης καί παιδείας τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου ύπδ Α. Σπαθά- 

κη σ. 334.
Περί μισθοδοσίας τοϋ κλήρου ύπδ Ήλία Α. Καντά σ. 376.

ZKOIISrriJSTIKAA. ΚΑΙ ΠΟ^ΙΤΕΙαΑΚΙΑ.

Περί τοΰ προσφορωτέρου διά την Ελλάδα σωφοονιστικοΰ συστήματος 
ύπδ Δαμιανού Βορρέ σ. 25.

Περί τοΰ συγκεντρωτικού τ^ς έν Έλλάδι έπαρχιακνί; διοικησεως ύπό 
©. Φλογαίτου σ. 97.

Περί συνεργατικών ’Εταιρειών ύπδ Κ. X. Βάμβα σ. 1 10.
Έπί της μελετωμένης διαρρυθμίσεως τών φυλακών ύπδ I. Α. Τυά^Χ-' 

δουσ. <145. |
Νομική ερμηνεία τών έν τη Άττικγ όρων ύπδ Γ. Α. Τυπάλδου σ. 

389.485. ‘ '
. Έκθεσις έπί τοΰ ζητήματος τη; βελτιώσεως τών δικαστηρίων ύπό ©, 

Φλογαίτου σ. 414, ' ■
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Περί φορολογίας τοΰ οινοπνεύματος ύπδ Α. Χρηστομάνου σ. 425.
Μελετη περί εισαγωγές έν Έλλάδι τών τελών τ·ης καταχωρίσεως ύπδ 

Δ. Πλατύκα σ. 653.
"Ελληνες έν Ίταλίςε σ. 479.
Περί διαχειρίσεως δασών καί περί διαχειριστικών οργάνων ύπδ Ν. Χλω

ρού σ. 909.
Περί της έν Πλοετζένσεε φυλακής ύπδ Κ.. Ν.,Κωστη σ. 995.

ΙΣΰΤΟΡΊΑ.

'Ρωσικά περί 'Ελλάδος έγγραφα νυν τδ πρώτον είς την 'Ελληνικήν με
θερμηνευόμενα ύπδ Κ. Α. ΓΙαλαιολόγου σ. 223.449.

Περί Ηπείρου καί ’Αλβανίας κατ’ άναφοοάν πρδς τδν γεωγραφικόν πί
νακα τοΰ Δέ-Γουβερνάτης ύπδ Σπ. Σοκόλη σ. 293.

Περί τών σχέσεων των 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων πρδς την Βαλτικήν ύπο 
Ν. Πετρτί. σ. 409.

Μονεμβασιωτικά ύπδ Σπ. Π. Αάμπρου σ. 471.
Ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής Ιάκωβος Γάο- 

φηλδ ύπδ Ε. Laveleye μετάφρασις Σ. Α. Βλαστού σ. 502.
Έκ τών ιστορικών απομνημονευμάτων τοΰ ρώσου διπλωμάτου κόμη- 

. τος I. 'Ριμπωπιέρ (άπόσπασαα), έκ της ρωσικής ύπδ Κ. Α. Παλάιολόγου. 
σ. 679. ‘

'Ηλικία ύπδ I. Α. Τυπάλδου σ. 781. 877.
Κ. Παπαρρηγοπούλου. Λόγος εναρκτήριος είς τδ μάθημα τ·ης ελληνικές 

ιστορίας σ. 802.
Βιάγκη -Καπέλλο Ιστορική μελέτη (μετάφρασις Δ. Π. Λ.) σ. 824, 
'Ιστορικά έπανορΟωματα ύπδ Γ. Κρέμου α) Άλη-πκσας σ. 950.

Ε3ΙΙ2Ώΐ·ίΜΑΪ

ίΕωολογία. Θαλασσοπτερίς η φωσφορίζουσκ σ. 7 3. 
Φυσητήρ 5 μακροκέφαλος σ. 7 4,
Άποδημίαι τών ιχθύων καί έποχαί αλιείας έν Έλλάδι ύπδ Ν. X. Ά- 

ποστολίδου σ. 266.
Άμφίοζυς 5 λογχοειδής ύπδ Ν. X. Άποστολίδου σ. 285.
Περί λευκοΰ. κοσσυφου ύπδ Ξ. Νίδερ σ. 442, 
Σπογγαλιεία έν Έλλάδι σ. 4 78.
Περί κυττάρου σφηκών σ. 484.
Περί άμπελοφθόρου τέτιγγος σ. 484,
Οί της ’Αμερικής μυρμηκες σ· 768.

Βοτανεκή. Περί της φυτολογικης έξετάσεως της Θεσσαλίας ύπδ Θ. 
δέ Χέλδραϊχ σ. 257.

Νυμφαία η λευκή ύπδ Α. Παρλαπα σ. 3.7 3.
'Η χλωρϊς της νήσου Κεφαλληνίας σ. 4 76.

Γεωλογία. Περί τών. ποσίμων ύδάτων τοΰ λεκανοπεδίου Αθηνών ύπδ 
Α. Χρηστομάνου σ. 165.
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ϊίερί της γεωλογικής ηλικίας τών πετρωμάτων της Άττικ-ης ύπδ Α. 
Κορδέλλα σ. 1 7 4,

Περί τοΰ 'ΙΙακιστείου της Θήρας ύπδ Α. Κορδέλλα σ*187.
Περί τοϋ γεωργησίμου εδάφους έν τ·ρ ’Αττική ύπδ Α. Ίίλιοπούλου σ.347.
Π ιθανά αίτια τοΰ σεισμού της Ίσχίας σ. 87 5.

.’Φυσεολογία, ψυ^οατρεία. Τά όρια της παραφροσύνης ύπδ Α. Βάλλ’ 
μετάφρασις ,Ν. X. Άποστολίδου σ. 65.

Διαστροφή τών σπλάγχνων τοϋ ανθρωπίνου σώματος ύπδ Μιχ. ’Αθα
νασίου σ. 189.

Περί τών έρυθρών αιμοσφαιρίων της φλεβδς τών πυλών σ. 194.
Βρέφος στερούμενου τών άνω ακοών σ. 194.
Περί της έμμέσου διατομης τών μυϊκών σωματίων τών ραβδωτών 

μυών σ. 3b7.
Περί της έμβρυκκης άναπτόζεως τών ραβδωτών μυϊκών ίνών τών μα

στοφόρων ζωων σ. 483.
Μετεωρολογία. Μετεωρολογική άποψις τοΰ 1882 σ. 96.

Ό χειμών τοΰ 1882-1 883 σ. 190.
Τδ έαρ τοΰ 1883 σ. 479.
Τδ θέρος τοΰ 18 8 3 σ. 7 7 7.
Μετεωρολογικά Πάρου σ. 778.
Τδ λυκόφως ύπδ Δ'>ί I. Φ. ί. Σμίθ σ. 1 04 2.
Τδ φθινόπωρον τοΰ 1883. σ. 1 056. 

■Φυσεκή καί ^μεία. Περί μονάδας φωτός σ. 92.
'Η καϊρίνη σ. 9 2.
Περί μεταγλωττίσεως τών χημικών ορών σ. 195.
Νέα μέθοδος τοΰ προσδιορισμού τών άλκαλιμετάλλων καλίου καί να

τρίου δι’έμμέσου άναλύσεως ύπδ Α. Χρηστομάνου σ. 543.
Νεα μέθοδος πρδς έφυδραργύρωσιν τοΰ ψευδαργύρου τών γαλβανικών 

στοιχείοιν σ. 3871
Έκθεαεες, συνέδρια, έϊϊοστημ,ονεκά έδρύμ,ατα. Μετεωρολογικοί 

σταθμοί σ. 92. 387.
’Έκθεσις ένθεων σ. 286. 477.
Κρίσις τών ελλανοδικών της έκθέσεως τών άνθέων σ. 445.
Κανονισμός καί τύπος τών μετεωρολογικών σταθμών ύπδ 1. Φ. ’Ιουλίου 

Σμίθ σ. 820.
To 5SQV συνέδρων τών Γερμανών φυσιοδιφών καί ιατρών ύπδ Α. Χρη

στομάνου σ. ! 026’.
Επιτροπή φυσικής έξετάσεως της’Αττικής σ. 92. 1 94. 386.
Τμ·ημα φυσιογνωστικδν Παρνασσού σ. 91, 194, 292, 387, 483.

•Δ-ΙΕίΓΗΠ^^Τ-Α.

•Μία ημέρα έν Μαδέρα' ύπδ Παύλου Μαντεγάτσζ μετάφρασις Μαρίας
Μιλτ. Θεοχάρη σ.·49, 129, 229, 357, 453, 526, 748.

Είναι λυτός η δεμένος; Λέσχη, Ειρηναίου Άσωπίου σ. 850.
Περσου έκδίκησις μετάφρασις Μ. Κρίσπη σ. 1048. '
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Έργασίαι Συλλόγου σ. 89. 191, 289, 384, 480, 779, 875, 1057.
Τμήματα Συλλόγου, α) Θεολογικόν σ. 90. — β) Νομικόν και Πολιτικών 

επιστημών β. 90, 193, 290, 386, 482. — γ) Καλών τεχνών σ. 9 i, 19 3, 
289, 385, 401. — δ) Φυσιογνωστών σ. 91, 194, 292, 387, 483. - ε) 
Αρχαιολογικόν καί φιλολογικόν σ. 93, 195, 291, 383, 482. 876, 1059.

Έκθεσις άνθέων σ. 286, 477.
’Επιτροπή βελτιώσεως τών φυλακών σι 287, 478.
’Επιτροπή φυσικής έζετάσεως ’Αττικές σ. 92, 194, 380.
Σχολαί απόρων παίδων σ. 89, 190, 385, 480.
Μουσικός θίασος σχολής ’Αθηνών σ. 384.
Μετεωρολογικοί σταθμοί 92, 387.
Λογοδοσία τοϋ προέδρου τοϋ Συλλόγου Τιμολέοντος Άργυροπούλου τών 

κατά τό ΙΗ έτος γενομένων σ. 97 9. .· .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1883

Μιχ αηλ ’Αθανασίου, Σταμ. Άντωνόπουλος (έν Βουκουρεστίω), Ν. Χ· 
,’Αποστολίδης, Τιμολέων Άργυρόπουλος, Ειρηναίος Άσώπιος, I. Βαλαβάνης, 
Σταμ. Δ. Βάλβη:, Κωνστ. Βάμβας, Στέφανος Α. Βλαστός (έν Μασσαλία), 
Δαμ. Βορρές, Μιχ. Ά.· Δαμηράλης, Ιάκωβος X. Δραγάτσης, (έν Πειραιεΐ), 
Α. Διομήδης Κυριάκός, Στέφ. Ν. Δραγουικης, Ευγένιος Ζκλοκώστας, Α» 
ΊΙλιόπουλος, Μαρία Μιλτ. Θεοχάρη (εν Μονάχω), ΊΙλίας Α. Καντας αρ
χιμανδρίτης (έν Μασσαλία), Κ. Σ. Κόντος, Α. Κορδέλλας, Γ. Κρέμος, 
(έν Πειραιεΐ), Μ. Κρίσπης (έν Ναυπλίω), Κωνσταντίνος Ν. Κωστ’ης, Διο
νύσιος Π. Λάμπρος, Μιχαήλ II. Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Α. Λα- 
σπόπουλος, Αλ. Μελετόπουλος (έν Πειραιεΐ), Ίγν. Μοσχάκης, S. Νίδερ 
(έν Μεσ.ολογγίφ), Κ. Α. Παλαιολόγος (έν Όδησσω', Γ. Παράσχος, Α. ΙΙαρ- 
λαπόίς (έν Αϊτωλικω), Κ. Παπαρρηγόπουλος. Ν. Πετρη; (εν Λευκάδι), 
Δ. Πλατυκας, Ν. Γ. Πολίτης, Σ. Κ. Σακελλαοόπουλος, Βλ. Σκορδέλη;, 
Δρ. I. Φ. 'Ιούλιος Σμίθ, Σπ. Σοκόλης (έν Πειραιεΐ), Ν. Σολωμός, Α. Σπα- 
θάκης, I. Τσέτσης, I. Α. Τυπάλδος, Θεόδωρος I. Φερμπος, Παναγιώτης 
I. Φέομπος, Θ. Φλογαίτης, Θ. Χέλδραϊχ, Ν. Χλωρός, Α. Χρηστομάνος.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ Ι11ΝΑΚΕΣ*
Νόμισμα άργυροΰν Χαλκίδος σ. 77. — Νόμισμα χαλκοΰν Μινώας σ. 78. 

— ’Ανέκδοτον χαλκοΰν συμβολον ’Αθηναϊκόν σ.1 8 !.— ΙΙανομοιότυπον έπι* 
γραφής 'Ρωμαϊκή; σ. .58 1 .—Ανέκδοτον ’Αθηναϊκόν τετράδραχμον σ 779.

Πΐναξ Α . Όμηρου Κεφαλή. — Β'. Ηπειρωτικός μαστραπας μετά χρω
μάτων.— Γ'. Ηπειρωτικά αγγεία.—Δ'. Άνάγλυφον ερωτικής άοπαγης.

Σελ. 40 στ. 18 γράφε: άπαΟανατίση '— 338, 26 γρ. άρματωλοΰ — 392, 23 γρ., τουτέστι—. 
428, 32 γρ. έποτίνει— 501 , 22 εν άρχη, γρ. 499) — 503, 4 =ν -ή ’κιγρυφή άντί 0' γρ. Α'— 
652, 42 αντί 520 γρ. 502 — 781, 7 ζάτ. γρ. -φτ,ξί —· 817, 22 γρ. τρωτόν — 848, ίΐ γρ. 
&ηό τινων μέν-έτώ», χαί στ. 16 γρ. ύπολαμβάνει—819,8 αντί καί γρ. ή.


