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Ι Ι Ρ Ο Α Ο Γ Ο Σ .

Ι Ι ο  ΛΑΟΙ φρονούν ότι ό φόβος μόνον τη ς  ποινής εϊ- 
vo» ικανόν μέσον 'προς αποτροπήν τοΰ έκ των κακουρ
γημάτω ν κινδύνου των κοινωνιών. Ή μ ε ΐς  όμως, 
σύμφωνα μέ πολλούς των αρχαίων νομοΟετών, φρο- 
νοϋμεν ότι ή η θ ι κ ή  κ α ί  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  β ε λ τ ί ω -  
σ ι ς  τ ω ν  λ α ώ ν  ε ΐ ν α ι  τ α  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ι κ ώ τ ε ρ α  
π  ο ό ς ο ι α τ  ή ρ η σ ι ν κ α ί ε ύ η μ ε ρ ί α ν τ  ώ ν κ ο ι- 
ν ω  ν ι ώ ν μ έ σ α .  ΙΙώ ς δυνάμεθα ν’ άποτρέψωμεν τον 
άνθρωπον από τόν πειρασμόν τοΰ νά πράξη τό κακόν, 
όταν δύναται νά πράξη τοΰτο ατιμωρητί λανΟάνων τόν 
νόμον; Είναι δυνατόν νά ύπερνικήση τόν πειρασμόν τού
τον, έάν ή μέν ηθική δέν έμπνεύση βαΟέως εις τήν καρδίαν 
του τό « ό σ ύ μ ι σ ε ί ς ,  έ τ  έ ρ ω μ ή π  ο ι ή ς », έκ 
δέ τή ς θρησκείας δέν πεισθή νά πιστεύη άοιστακτως 
ότι, καί άν άποφύγη τ ις  τήν ποινήν τοΰ νόμου, ή Θεία 
Δίκη έπίκειται επί τής κεφαλής αύτοϋ καί κατά τήν 
παρούσαν καί κατά τήν μέλλουσαν ζω ήν;

Έ κ  τής καλής αρμονίας καί τής ήσυχου καταστά- 
σεως των κοινωνιών, οι μάλλον ωφελούμενοι είναι οι 
έχοντες τ ί ν’ άπολέσωσι διαλυομένης ή διατελούσης 
έν αταξία αυτής. Ποιοι δέ εΐναι πολυπληθέστεροι καί 
διά τοΰτο καί ισχυρότεροι έν αυτή·, ΙΙοΐοι ωφελούν
ται πλειότερον, ή μάλλον τ ις  βλάπτεται όλιγώτερον 
(διότι κάνεις δέν ωφελείται) έκ τής διαλύσεως αυτής;



οι μή εχοντες τίποτε, ή οί εχοντες όλιγώτερα ν’ ά- 
πολέσωσίν, ό λαός. Οΐ εχοντες λοιπόν τό μ εγ α λ τ - 
τερον συμφέρον εις τήν διάτήρησιν των κοινωνιών ο
φείλουν νά πράξουν καί πλειότερα ύπέρ της γενικής 
ευημερίας της κοινωνίας φροντίζοντες νά SoOvj ήθική 
καί θρησκευτικη ανατροφή καί ανάλογος έκπαίδευσις 
εις τον λαον, οια ν’ αφινη αυτούς ν’ άπολαμβάνωσιν 
έν άνέσει και ησυχία τα  αγαθά τοΰ βίου τω ν, ώστε 
κάνεις κίνδυνος νά μην περιστοιχίζη ούτε τον πλού
σιον, ούτε τον κτηματίαν, ούτε τον έμπορον, ούτε τον 
περιοδεύοντα.

Ό  λαός τη ς  Ε λλά δος έπαναστάς κατά τοΰ τυράν
νου του ύπεττήριξε τόν αγώνα διά των οπλών του, 
διά τών τροφών του, διά τη ς περιθάλψεως τώ ν πολε
μιστών κατά τας πληγώ σεις καί άσθενείας τω ν, άπώ- 
λεσε γονείς, τέκνα, αδελφούς, συγγενείς,' φίλους κατά 
τά ς αίματηράς της έπαναστάσεως μ άχας, είδε καιο- 
μέν /jv τήν οικίαν του, καταστρεφομένην τήν φυτείαν 
του, διαρπαζομένην ή φΟειρομένην πολλάκις τήν σπο
ράν του, έπείνασεν, έγυμνήτευσεν, έμακρύνθ/j π ο λλά 
κ ις  τοΰ τόπου τή ς γεννήσεώς του κατά τόν άγώνα. 
Ά λ λ ’ όταν ή θε ία  Δικαιοσύνη έστεφάνωσε τούς κό
πους του μέ τήν έπ'.τυχίαν τοΰ άγώνος, ποια υπήρ
ξαν τά  ώφελήματα αύτοΰ; ΆπεζημιώΟη δι’ όσας έ- 
χορήγησε τροφάς εις τούς άγωνιζομένους καθ’ δλην 
τοΰ άγώνος τήν διάρκειαν; Έ δω καν άμοιβήν τινα εις 
αύτόν δι’ όσον καιρόν ώ ς στρατιώ της ύπεστήριξε τόν 
άγώνα *, ΈλήφΟη εθνική πρόνοια διά νά άπαλλαχΟώσι 
τή ς δουλείας οί κατά τόν άγώνα αΐχμαλωτισΟέντες 
συγγενείς του; Έδόθη συνδοοατ τ ις  εις αύτόν διά νά

άνακτίση τήν οικίαν του καί νά προμηθευθή τά  άναγ- 
καιά του διά νά μετέλΟη επιτήδευμά τ ι δι’ ού νά πορ ί
ζεται τά πρός τό ζην ; Έδόθη κάν ώς άμοιβή τών έχ-  
δουλεύσεών του μέρος εθνικής γη ς  τήν οποίαν αύτός 
διά τής χύσεως τοΰ ίδιου του αίματος άπέσπασεν από 
τά ς χεΐρας τών τυράννων τ ο υ ; Νέφος πικρίας καί θλί- 
ψεως επικαλύπτει τήν καρδίαν παντός εύαισθήτου, ό
ταν άναλογισθή τήν τρομεράν ταύτην άδικίαν, τήν έ- 
λεινήν ταύτην κατάστασιν!

’Α λλά  μήπω ς τό κακόν περιωρίσΟη έως αύτοΰ ; Μή
πω ς άφησαν τόν λαόν νά τρώ γη έν πικρία καί θλίψει 
τόν άρτον τόν όποιον έπροσπάθει ν’ απόλαυση άπό τούς 
διά τών αιματηρών ιδρώτων του καταβρεχομένους κόλ
πους τή ς γ η ς  ·, ’Ορμαθοί φορολογικών νόμων, έπικα- 
λύπτοντες τά ς πλατείας καί ρύμας τών πόλεων καί 
τά ς  Ούρας τών έκκλητιών, τοΰ άνήγγελον επιβολήν 
φόρων, τών οποίων ποτέ δέν ήκουιεν ούδέ τόνομα. - μ ή 
νη υπαλλήλων οικονομικών, διοικητικών, δικαστικών, 
δημοτικών, κλητήρων, χωροφυλάκων κ τλ , κ τλ . περιε- 
κύ κλωσάν τήν πενιχράν του καλύβην διά νά άρπάσω- 
σιν απ’ αύτοΰ καί τόν τελευταΐον κόκκον τοΰ καρποΰ 
τόν όποιον έσύναξε. Δέν περιωρίσΟη δέ ούδ’ έως έδώ 
τό κακόν έπήλθον οί μηνύτορες, οί ποινήτορες, οί κα- 
τα ιχ ε τα ί, τοΰ ήρπασαν άπανθρώπως τήν κινητήν του 
περιουσίαν, καί τοΰ εξέθεσαν εις πλειστηριασμόν τήν 
άκίνητον καί επειδή κανείς δέν τήν ήγόραζε, (καί τ ίς  
εΐχε καρδίαν νά άγοράση περιουσίαν πνίγμένην άπό τά 
δάκρυα τοΰ αθλίου κυρίου της!) έ'συραν τόν οφειλέτην 
εις τήν φυλακήν ! Τοιαύτη έν γένει σχεδόν είναι ή κα- 
τάστασις τοΰ λαοΰ τής 'Ελλάδος.



’Ίσω ς τινές άποδώσωσιν υπερβολήν εις τήν περι
γραφήν τή ς είκόνος ταύτης. Είθε νά είχον τήν ικανό
τητα  νά περιγράψω μέ ζωηρά χρώ ματα  τήν κατάς-α- 
σιν ταύτην του λαοΰ τής Ε λ λ ά δ ο ς ! αλλά τό κρύον 
μου αίμα δέν θερμαίνεται ευκόλως, ή παγωμένη καρ- 
δία μου δέν συνταράσσεταί ταχέω ς καί ό νοϋς μου 
δέν έξάπτεται ούτε συναρπάζεται διά νά μέ παρασύρω- 
σιν εις φανταστικές θεωρίας. Έ μελέτησα τόν χω ρι
κόν υπό τήν πενιχράν του καλύβην, καί έγνώρισα καί 
τά ς άνάγκας του καί τα  παθη του. Ειοα τα  οακρυα 
του καταρρέοντα κρουνηδόν άπό τούς οφθαλμούς του 
όταν του ήρπαζον παρανόρ,ως άπό τάς άγκάλας τόν 
υιόν του ω ς στρατεύσιμον. Τόν είδα καθήμενον μέ 
απελπισίαν εις τήν άκραν τοΰ αλωνιού του, έν ώ οι 

 ̂ ένοικιασταί ώς γύπες διήρπαζον τούς καρπούς αύτοΰ, 
προϊόν τών έτησίων κόπων του, και μονήν έλπίοα 
ύπάρξεως τής οίκογενείας του. Υ πήρξα  αύτόπτης 
σκηνής, καθ’ ήν είσπράκτωρ μέ συνοδίαν ικανών χω - 
ροφυ7^άκων οικόνευσε παρ’ αύτώ, έτροφοδοτήθη δύω 
ημέρας άφθόνως διά νά είσπράξη δλίγω ν δραχμών φό- 
ρον, καί κατέσχε ώς καί αύτόν τόν λέβητα μέ τόν ό
ποιον έμελλε νά βράζη τά  λάχανα , μόνην ύπολειπο- 
μένην αύτώ τροφήν. Είδα καί τοΰ μεταβατικού τήν 
άπανθρωπίαν καί τοΰ χωροφύλακος τήν σκληρότητα δι’ 
ών άρπάζουσιν άπό τόν χωρικόν τροφήν την όποιαν δεν 
ώφειλεν ούτος εις αύτούς. Τόν ήζουσα ομιλοΰντα μ*, 
άγανακτήσίω ; καί άπελπισιας, όταν τά  παραπονα .ου 
δέν εισηκούσθησαν ούτε άπό τόν οήμαρχον ούτε άπο τήν 
διοικητικήν αρχήν διά τήν υπερβολικήν έκτιμησιν* διότι 
ούτοι έμποδίζοντο άπό παράνομα καί αθέμιτα συμφέ

ροντα νά τοΰ άποδώσωσι δικαιοσύνην. Τόν είδα πολ- 
λάκις συλλογιζόμενον εις τήν άκραν τοΰ άγροΰ του ποιον 
είδος προϊόντος ύπόκειται εις όλιγω τέρας καταπιέ
σεις διά νά ένασχο7α]0ή εις αύτό καί άπελπιζόμενον 
τέλος, διότι εις έκαστον αύτών έβλεπε πλήρες τό πο* 
τήριον τή ς πικρίας. Τόν είδα νά καταφύγη εις χ ε ΐ-  
ρας άνελεήμονος τοκιστου καί νά ύποσχεθή τόσον 
καρπόν, ώς τόκον, όσος έπλησίαζε νά ήναι Ισος μέ τό 
ποσόν τοΰ δανείου, καί τοΰτο διά νά μήν τόν μεταφέ- 
ρωσιν εις τήν φυλακήν οί υπάλληλοι τοΰ δημοσίου κα
τά  τήν κυριωτέραν ώραν τών γεωργικών του έργασι- 
ών, ή κατά τάς έορτάς, τά ς οποίας έσέβοντο καί αυ
τοί οί άγριοι τύραννοι. Έ φ ρ ιξα  όταν τόν είδα ρακένου- 
τον καί μέ τήν μακράν γεννειάδα του έπαν:ρχόμενον 
εις τήν άπηλπισμένην του οικογένειαν ύστερον άπό 
διετή μετά κακούργων συνδιαίτησιν εις τάς φυλακάς, 
και ήκουσα άπό τό  στόμα τοΰ ίδιου ό'τι τά κακουρ- 
γιοδικεΐον, ύστερον άπό διετή προφυλάκισιν, δέν εΐπεν 
εις αύτόν ότι είναι αθώος, ά λλ ’ ότι δέν είναι αύτός ό 
κατηγορούμενος ! Νομίζετε ότι εξέθεσα όλας τά ς ά
θλιας περιπτώσεις τοΰ ελεεινού αύτοΰ βίου; ’Όχι* αλλά 
πρέπει νά παύσω διά νά μήν παρατείνω τήν λύπην 
εις τά ς καρδίας τών εύαισθήτων. Θέλετε όμως νά πει- 
σθήτε περί τής άληθείας τής είκόνος τα ύ τη ς; αχού
σατε  τόν ίδιον χωρικόν όστις τήν πρό τής έπαναστά- 
σεως εποχήν, κατά σύγκρισιν τή ς παρούσης, τήν ο
νομάζει Κ α λ ό ν  κ α ι ρ ό ν .

Υ πέρ  τοΰ λαοΰ τούτου, τοΰ οποίου μόλις έσκια- 
γραφήσαμεν τήν κατάστασιν, έπεχειρίσαμεν πρό δύω 
ετών τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Λαοΰ, καί ύπέρ αύτοΰ



τούτου, διακοπεΐσαν έκ περιστάσεων, έπζναλαμβάνομεν 
ήδη. Γνωρίζομε-/ ότιμ ικράν, ή ούδεμίαν ίσως, ωφέλειαν 
θέλει παρέξει εις αυτόν ή άσθενής φωνή μας, ά λ λ ’ έ- 
νομίεαμεν χρέος μας νά ύπομ>ήσω;/εν εις έκάστην 
τάξιν τή ς κοινωνίας τά καθήκοντα αυτής, καί νά εύ- 
χηθώμεν νά έμπνευση ή Θεία Πρόνοια άγαθήν βου
λήν διά νά πράξωσι ποτέ τό καλόν εις αυτόν οί έχον- 
τες  τήν έντολήν ταύτην καί τήν δύναμιν. ’Ιδίως όμως 
έπικαλούμεθα τήν υ π έ ρ  τ ή ς  έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  τ ο ΰ  
λ α ο ΰ  σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  τ ώ ν  π λ ο υ σ ί ω ν ,  κ α ί  τ ή ν  υ
π έ ρ  τ ή ς β ε λ τ ι ώ σ ε ω ς τ ή ς  κ .α τα  σ τ ά σ ε ω ς  αύ 
τ ο ΰ  π ρ ό ν ο ι α ν  τ ώ ν  ύ π ο υ ρ γ ώ ν  δ ι ά  κ α τ α λ λ η -  
λ ο τ έ ρ ω ν  θ ε σ μ ο θ ε σ  ι ώ ν ,  κ α ι  ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν  
ε π α χ θ ώ ν  ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ν .

Ή  Ε λ λ ά ς  δέν έχει ούτε προνομιούχους ούτε θητι- 
κόν ο χλ ο ν  κάνέν πρόσκομμα λοιπόν δέν υπάρχει διά 
νά μήν τεθώσι καλοί νόμοι, ούτε δυσκολία τ ις  άπαν- 
τατα ι κατά τήν εφαρμογήν αύτών. Ή  ιδιοκτησία δέν 
έχει μεγάλας άνισότητας εις τήν Ε λλ ά δα , καί δέν α
πα ιτείτα ι άλλα πρός εντελή τακτοποίησιν τούτου, ειμή 
νά δοθή μέρος εθνικών γαιών εις τούς μή άποκτήσαν- 
τα ς  ετι. Τούτου δέ γενομένου,ούδείς τώ ν κατοίκων τή ς 
Ε λ λ ά δ ο ς  θέλει εύρεθή άνευ πόρου ζωής σταθεροΰ. 
Ό  ’λαός τής Ε λλ ά δο ς είναι άγχίνους, νοήμων, φ ι
λόπονος καί οικονόμος. ’Εάν, ύστερον άπό τοσαΰτα 
δεινά, τά  όποια έπέπεσαν εις αύτόν, δέν εΐναι χειρό
τερος άπ’ δ ,τι ήδη είναι, πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι 
έχει μεγάλην δόσιν αγαθότητας, έκτεινομένην εις όλα 
σχεδόν τά  συνιστώντα αύτόν άτομα. Ά λ λ ’ έάνήθελον 
φροντίσει υπέρ τής βελτιώ ίεω ς τής καταστάσεως αΰ-

τοΰ οί έχοντας τήν εντολήν καί τό χρέος τοΰτο, ό
ποια έπρεπε νά ήναι ή ευημερία του !

Ά λ λ ’ εάν έπεκαλέσθημεν ύπέρ τοΰ λαοΰ τή ν  πρό
νοιαν τή ς έξουσίας καί τών π/^ουσίων, πρέπει αράγε 
καί ό λαός αύτός νά μή φροντίση διά τήν ιδίαν αύτοΰ 
βελτίωσιν ·, "Επραξεν αύτός ό',τι ήτο δυνατόν άναλό- 
γ ω ς  τής καταστάσεως καί τών μέσων του ; Έ γνώ ρ ι- 
σεν άράγε ότι ή κακή κατάσ.τασις τή ς κοινωνίας εί
ναι μα7\λον έπαχθής εις τόν άδύνατον, καί άδύνατος 
άποβαίνει ό λαός έκ τής διαιρέσεως ·, Δέν συμπράττει 
αύτός εις τήν δυστυχίαν του συνεργών εις τάς κλο- 
πάς καί άρπαγάς τών ύπαλλήλων, τούς οποίους κα- 
τασταίνει θαρραλαιοτέρους πρός τό έγκλημα, καί οι 
όποιοι άλληλοδιαδόχως γυμνόνουσιν άπαντας; Διά τ ί 
υποθάλπει τόν ληστήν, Διά τ ί ύποκρύπτει καί προςα- 
τεύει τόν κακοΰργον ενώπιον τών δικαστηρίων; Ό  κα- 
κοΰργος δέν είναι όλης τής κοινωνίας αίσχος καί μά- 
στιξ;

Τό παρελθόν ημών έχει δύω διδακτικω τάτας άνα- 
μνήσεις. Οί άρχαΐοι τής πατρίδος μας κάτοικοι διά 
τή ς αρετής, τή ς φρονήσεως, τής δικαιοσύνης καί τής 
σοφίας όχι μόνον διετήρησαν τήν ελευθερίαν τω ν, άλ- 
λά  καί κατέστησαν ένδοξοι εις όλον τόν κόσμον, εις 
τόν όποιον καί ζώ ντες, καί περισσότερον άκόμη μετά 
θάνατον διά τών σοφών συγγραμμάτων τω ν, διέδωκαν 
τόν πολιτισμόν καί τήν έξημέρωσιν. Ά λ λ ά  τά  τέκνα 
των μετά καιρόν, άπομακρυνθέντα άπό τήν όδόν τών 
πατέρων των, ύπέκυψαν εις τόν τρομερώτερον τών 
ζυγών, τούς όποιους άνθρωπίνη φύσις ύπέστη ποτέ· τεσ
σάρων οέ αιώνων δουλεία υπήρξαν ή ποινή τής παρα-



βάσεως ταύτης. Ά λ λ ’ δτχν ή Θεία ΙΓρόνοια ένευσεν 
εις τά ς καρδίας τών ισχυρών τη ς γ η ς  νά επαναφέρω- 
σιν ήμας εις τήν όμήγυριν τών αυτονόμων και ελευ
θέρων εθνών, δέν όφείλομεν νά εχωμεν άτενώς προση
λωμένα τά βλέμματα ημών εις τά  δύω ταϋτα παρα
δείγματα, διά νά μιμουμεθα τό πρώτον, καί ν’άποφευ- 
γω μεν το δεύτερον; ’Ίσω ς διαμένοντες έν τη δουλεία 
ήθέλαμεν ελκύει υπέρ ημών τήν συμπάθειαν τινών ώς 
άναξιοπαθοΰντες άπόγονοί άγαΟών πατέροιν ά λ λ ’ άν 
δέν σταθώμεν άξιοι νά διατηρήσωμεν τήν ελευθερίαν 
μας, άν δέν δυνηΟώμεν ν’ άποκαταστήσωμεν τήν ευη
μερίαν εις τό έθνος μας, έχομεν πλέον δικαίωμα νά 
έπικαλεσθώμεν τήν συμπάθειαν τών ά λ λω ν , ήμποροΰ- 
μεν νά όνομάζωμεν εαυτούς απογόνους τών αρχαίων 
ενδόξων τή ς 'Ελλάδος κατοίκων καί ν’ άποφύγωμεν 
τό προσαπτόμενον εις ήμας όνειδος δτι είμεθα νόθοι 
Σλάοων, Σαρακηνών, κ τλ . κ τ λ ;  ΙΙαύομεν ελπίζοντες 
ικανά ταΰτα επί τοΰ παρόντος.

— οοοο—

Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ .

Τό Ε λληνικόν Έ θνος άποσεΐσαν τόν βαρύν καί δυ- 
σφόρητον τής τυραννίας ζυγόν, καί, ύστερον άπό μ ε 
γίστους κινδύνους καί άτρύτους αγώ νας, κατασταθέν 
εις τήν χορείαν τών αύτονόμων καί ανεξαρτήτων ε
θνών, όσον πλειότερα ύπέστη δεινά καί κατά τόν και
ρόν τής δουλείας καί κατά τόν υπέρ τή ς αυτο
νομίας του άγώνα, τοσοΰτον πολυτιμώτερον άγαθόν 
πρέπει νά θεώρηση τήν ελευθερίαν του. Ό σον δέ πο-

λυτιμω τέρα είναι αΰτη, τοσοΰτον προσεκτικώτερον 
πρέπει νά κατασταθή εις τήν διά παντός διατήρησιν 
αυτής, καί τοσοΰτον έπιμελέστερον πρέπει νά ηναι εις 
τήν εκλογήν τών μέσων, τά όποιχ δύνανται τά  στε- 
ρεώσωσι διά παντός τήν αυτονομίαν, καί κατά συνέ
πειαν τήν ευημερίαν του.

Δέν είναι ούδεμία άμφιβολία δτι εις τήν συντήρη- 
σιν καί μακροβιότητα τών εθνών συντελοΰσι τά  μ έ γ ι
στα δ ί κ α ι ο ι  κ α ί  α ρ μ ό δ ι ο ι  ν ό μ ο ι ,  σέ β α ς κ α ί 
ά φ ο σ ί ω σ ι ς  ε ί ς α ύ τ ο ύ ς ,  κ α ί  ά ρ ε τ ή  τ ό σ ο ν  
ι δ ι ω τ ι κ ή  ώ ς κ α ί π  ο λ  ι τ  ι κ ή εις τά  μέλη τής 
κοινωνίας. Έ άν όλα ταΰτα δέν ύπάρξωσι συνάμα, αί 
μεταβολαί τών πολιτευμάτων επέρχονται συχνότατα, 
πολλάκις μάλιστα διά βίαιων κλονισμών καί σπα
ραγμών εμφυλίων, οΐτινες καταστρέφουσι τάς κοινάς 
καί ιδίας περιουσίας, καί πολλάκις γίνονται α ίτια  ν’ 
άπολέσωσι τά  έθνη καί τήν ιδίαν αυτών αυτονομίαν.

Ή  Σπάρτη παρέχει εις ήμας τό λαμπρότερον τού
του παράδειγμα. Ιίαραδεχθεΐσα τούς νόμους τοΰ Λ υ
κούργου, λαβοΰσα κ α τ’ αυτούς καί τήν πολιτικήν ώς 
καί τήν ιδιωτικήν αύτής αγωγήν καί σεβομένη τούτους 
τοσοΰτον Ορησκευτικώς, ώστε καταντώσιν άπίστευτα τά 
ιστορούμενα περί τής πρός αύτούς ύπακοής παραδείγ
ματα, κατέστη τό ΐσχυρότερον κράτος τή ς Ε λ λά δο ς , 
καί ήλθεν εις άκμήν, ώστε νά κατασταθή ώ ς καί εις 
αύτούς τούς βασιλείς τών ΙΙερσών έπίφοβον ή δέ 
ισχύς αύτής διήρκεσεν ένόσω διήρκει καί ή διατή- 
ρησις τών νομών τοΰ Λυκούργου. Ό τα ν  δέ, μετά π έν
τε αιώνων περίοδον, τό πρός τούς νόμους τοΰ Λυκούρ
γου σέβας έξέλιπε, νέα δέ ήθη καί έθιμα είσήχθησα·*
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εις τόν τόπον τούτον, τοσαύτη ύπήρξεν ή μεταβολή 
καί τοσοΰτον προέβη ή διαφθορά καί ή έξάχρείωσις 
της κοινωνίας, ώστε, όταν ποτέ έπελθόντες οί ΑίταΛοί 
έλεηλάτησαν τ /jv λακωνικήν καί ελαβον μέγα  πλήθος 
α ιχμαλώ τω ν, έΟεώρησέ τ ις  τοΰτο ώς ευτύχημα διά 
τήν Σπάρτην είπών « ώφέλησαν τήν Λακεδαίμονα οί 
έγθροί έλαφρώσαντες .αυτήν άπό τό βάρος τοσούτου 
άριΟμοΰ ανδραπόδων». Καί τώ όντι ανδράποδα είχον 
κατασταΟή έγκαταλιπόντες τούς νόμους τοΰ Λυκούρ
γου έκεϊνοι, οί όποιοι καί αύτόν τόν μέγαν Βασιλέα 
ήνάγκασαν άλλοτε νά καταφυγή εις τό μέσον τών 
χρημάτων διά νά μεταβιβάση τόν πόλεμον άπό τής 
’Ασίας εις τήν Ε λλ ά δα .

Ευρισκόμενοί εις τήν αρχήν τοΰ πολιτικού ημών 
σταδίου, καί όφείλοντες νά φροντίσωμεν διά τήν άπο- 
κατάστασιν τοΰ πολιτικού ημών οικοδομήματος, άνάγ- 
κη νά έ'χωμεν ύπ ’ όψιν όλα τά  άρχαΐα παραδείγμα
τα , διά νά δυνηθώμεν νά συστήσωμεν νόμους όσον ε- 
νεστι δικαιοτέρους καί άρμοδιωτέρους, νά έμπνεύσω- 
μεν εις τούς πολίτας σέβας καί άγάπην πρός αυτούς, 
καί νά κανονίσωμεν τόν πολιτικόν καί ιδιωτικόν ημών 
βίον επί βάσεων δικαιοσύνης καί άρετής, καί οϋτω νά 
δυνηθώμεν νά προμηθεύσωμεν εις τό έθνος μας πο
λιτικόν βίον διαρκή καί ευημερίαν άνάλογον.

’Επειδή δέ πρώτος όλων τών νομοθετών τοΰ κο- 
σμου ό Αυκοΰργος συνέμιξεν άρμοδίως δ \α ς  τάς πο- 
λ ιτ ικά ς δυνάμεις, έφερε ταύτας εις ισορροπίαν τρό
πον τίνά , ώστε νά μην ύπάρχωσιν άντικρούσεις μετα
ξύ αυτών, καί συνέταξε τό τελειότερον σχεδόν πολί
τευμα, έΟεωρήσααεν άναγκαϊον νά έκθέσωμεν τά κυ-
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ριώτερα μέρη τής νομοθεσίας αύτοΰ διά νά χρησιμεύ- 
σωσιν εις παράδειγμα πρός μιμησιν. Θεο^ροΰμεν δέ έ- 
πάναγκες νά περιγράψώμεν συγχρόνως καί τόν βίον τοΰ 
μεγάλου τούτου, νομοθέτου τής άρχκιότητος, διά νά 
ίδωσι πόσον δίκαιος, πόσοι συνετός, πόσον επιεικής, 
πόσον ενάρετος πρέπει νά ήναι, όστις άναοέχεταί 
τήν ίεράν έντολήν τοΰ νά καταστήση εύδαίμονας τούς 
ύπ’ αύτοΰ διοικουμενους,

Ό  Αυκοΰργος ήτον άττό τήν γενεάν τών ΊΓρα- 
κλειοών, δευτερότοκος υίός τοΰ Εύνόμου, βασιλέως 
τή ς Σπάρτης. ΆποΟανόντος τοΰ πατρός τ ;υ  εί'ς 
τινα ταραχήν εσωτερικήν συμβασαν ενεκα τής έπι- 
κρατούσης εις τήν Αακεοαίμονα άνομίας καί ά τα ξ ία ς, 
διεδέχΟη αύτόν ό πρωτότοκος αύτοΰ υίός Πολυδέ- 
κτης. ΆποΟανόντος δέ καί τούτου άτέκνου, περ ιήλ- 
θεν ή βασιλεία εις τόν Λυκούργον. ΜαΟών όμως ότι 
ή σύζυγος τοΰ άποΟανόντος άδε’λφοΰ του ήτον έγκυος, 
έίιοίκει πλέον ώς επίτροπος, κηρύξας ότι θέλει πα- 
ραοώσει τήν βασι7*είαν εις τό τέκνον τοΰ άδελφοΰ 
του, άν τοΰτο είναι άρσενικόν ά λ λ ’ ή σύζυγος τοΰ 
άδελφοΰ του έπρότεινεν εις αύτόν, ότι δύναται νά δια - 
φΟείρη τό βρέφος, άν αύτός δέχεται νά λάβη αύτήν 
σύζυγον, καί νά βασιλεύση εις τήν Σπάρτην μ ε τ ’ αύ- 
τής. Ό  Αυκοΰργος έδυσαρεστήθη μεγά?^ως διά τήν 
πρότασιν τής γυναικός, ά λλ ’ έπροσποιήΟη ότι τήν πα
ραδέχεται καί έμήνυσεν εις αύτήν, ότι δέν πρέπει νά 
έκΟέση τήν ζωήν της εις κίνδυνον Οέλουσα νά δια- 

. φΟείρη τό βρέφος δι’ αποβολής, άλλά νά περιμείνη 
τήν κατά φύσιν γέννησιν τοΰ τέκνου· εάν δέ τό γεν- 
νηθέν είναι άρσενικόν, νά τό διευΟύντ αμέσως εις αΟ-
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τόν, καί αυτός θέλει φροντίσει πώ ς νά μήν ύπαρξη 
τοΰτο εις τό έξης.

Μέ τοιαύτας ελπίδας άναπαύσας τήν γυναίκα, εως 
ου έπλησίασεν ό τοκετός, διώρισεν ανθρώπους νά 
παραφυλάττωσιν αυτήν, ώστε δταν γέννηση άρσεν, νά 
λάβωσι τά παιδιον κ ι ί  νά τό μετακομίσωσπ εις αυ
τόν, εις όποιανδήποτε εργασίαν καί άν ήθελον εύ- 
ρεθή ένασχολημένος. ”£ τυ χ ε  δέ νά ηναι ό Αυκοϋργος 
εις τό δεΐπνον όμοϋ μέ τούς άρχοντας, δταν γεννη- 
θέν τό τέκνον^ καϊ δν άρσεν, τό έφερον εις αύτόν οί 
ύπηρέται του. Ο Αυκοϋργος λαβών αύτό εις τάς χεΐ- 
ράς του, καί συ στη σας ώ ς βασιλέα, τό έΟεσεν εις τήν 
βασιλικήν έδραν, καί τό ώνόμασε Χαρίλαον. Ή  αρετή 
τοΰ Αυκούργου έπροξένησε τοσοΰτον θαυμασμόν εις 
τούς συμπολίτας του, ώστε πλειότερον έπείθοντο εις 
αύτόν διά τήν αρετήν του παρά διά τήν βασιλικήν 
εξουσίαν.

’Α λλά  μ ’ δλα ταΰτα ύπήρχον καί τίνες φθονοΰντες 
τήν δόξαν καί τήν πρόοδον αύτοΰ,δταν ήτο ακόμη νέος, 
καί μάλιστα οί συγγενείς τής μητρός τοΰ νέου βα- 
σιλέως· διότι ούτοι έθεώρουν ώ ς προσβληθεΐσαν ταύ- 
την ύπ ’ αύτοΰ. Μή έχοντες δέ ύλην αληθινών κατη 
γοριών, άπέδιδον εις αύτόν σκοπούς περί αρπαγής 
τοΰ θρόνου, πλάττοντες ταΰτα επίτηδες, ώστε άν ήθε
λε συμβή τι εις τόν νέον βασιλέα, ν’ άποδωσωσιν εις 
αύτόν ύπονοίας δολοφονίας. Μή θέλων ό Λυκοΰρ- 
γο ς  ούδ’ απλή υπόνοια νά διαδίδεται καθ’ έαυτοΰ, ά- 
πεφάσισε ν' άποδημήση εις ξένους τόπους, εως ού ό 
νέος βασιλεύς ήλικιωθη καί απόκτηση διάδοχον τής 
βασιλείας.

Έ χ ω ν  οέ σκοπόν διά νέας νομοθεσίας νά καταστα- 
θή ώφέλιμος εις τήν πατρίδα του έμελέτησε τούς νό
μους τών εθνών εις τά  όποια έπεδήμησε· καί πρώτον 
μέν μετέβ/] εις Κρήτην, δπου τά  ήθη ή σαν ι^ανώ ςαύ- 
στηρά, ακολούθως όέ εις τήν Ιωνίαν, δπου ήσαν άντι- 
θέτως σχεδόν πολυτελή καί έκλελυμένα επί τό άσια- 
τικώτερον, μέ σκοπόν νά συγκρίνη τά  δύω ταΰτα 
μέρη, καί νά εύρη τήν άνήκουσαν θεραπείαν τών α 
τοπημάτων έκάστης νομοθεσίας. Τινές λέγουσίν δτι 
μετέβη καί εις τήν Α ίγυ π το ν  εϊς δέ καί μόνος, ό 
’Αριστοκράτης Ιππάρχου Σπαρτιάτης, λέγει δτι ό 
Αυκοϋργος έπήγε καί εις τήν Αιβύην καί εις τ-Γν 
Ίβηρίαν, καί εις τήν Ινδικήν. Κ ατά τήν εις Ιω ν ία ν  
όιατριβήν του ό Αυκοϋργος έπέτυχε τά  συγγράμματα 
τοΰ Ομηρου, και Οεωρησας δτι καί ταΰτα ήδύναντο 
νά ηναι συντελεστικά πρός τόν σκοπόν τής πολιτικής 
άγω γής τών Σπαρτιατών, τά  άντέγραψε διά νά τά  
μεταφέρη εϊς τήν τατρίδα του επανερχόμενος.

Κατα την απουσίαν τοΰ Αυκούργου ή κατάστασις 
τή ς Σπάρτης ή τον άθλιωτάτη, καί διά τοΰτο και οι 
πολιται και οί Βασιλείς έπεθύμουν τήν ταχεΐαν έπι- 
σ.ροφ/]ν αύτοΰ, διότι εις μονον αύτον ήδύναντο νά έλ - 
πίζωσι τήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ. Ό τα ν  δέ επανήλθε, 
και εύρε τοιαύτην εις τούς π αλ ιτα ς ύπέρ αύτοΰ διά- 
Οεσιν, συνέλαβε τήν ιδέαν νά μεταβάλη δλως διόλου 
τό πολίτευμα, σκεπτόμενος δτι έν μέρει νόμοι δέν 
ήτο δυνατόν νά έπιφέρωσι τήν πολιτικήν βελτίωσίν. 
Γοιοΰτον δε εργον οεν έτόλμησε νά επιχείρηση, γωρις  
νά έπικαλεσθή καί τήν Οειαν άντίληψιν. Μ ετέβη'λοι
πόν εις Δελφούς, καί προσέφερε Ουσίαν εις τόν θεάν,
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παρ’ ου ελαβεν ενα σημαντικώτατον χρησμόν, εις 
■τόν όποιον ή Πυθία τόν ώνόμασε θεοφιλή, καί ότι 
τόν έθεώρει μάλλον θεόν, ή άνθρωπον περί δέ τοΰ 
πολιτεύματος του εβεβαίωσεν ότι θελει αποβή το ι* 
σχυρώτατον καί τό μ αλλο / εύνομουμενον.

ΈπανελΟών εις τήν Σπάρτην καί ένθαόρυνθείς άπό 
τόν χρησχόν τοϋτον ήρ^ισε νά κοινοποιη τά ς περί 
μεταρρυθμίσεως τών πραγμάτω ν ιδέας του πρώτον 
ε ις  τούς φίλους του, καί επομένως εις τους καλητέρ;υς 
τών πολιτών. "Όταν δέ ένόμισεν αρμόδιον τόν και
ρόν πρός έκτέλεσιν, άπέστειλεν εις τήν άγοράν τρ ιά 
κοντα έκ τών σημαντιζωτέρων πολιτώ ν ώπλίσμένους, 
μέ σκοπόν νά έκφοβίσωσιν όσους τυχόν ήθελον άπαν- 
τήσει έναντιουμένους. “Ά μ α  δέ ήρχισεν ή ταραχή, 
ό βασιλεύς Χαρίλαος φοβηθείς ότι τό παν έγίνετο ά - 
τομικώ ς κατ’ αύτοΰ, κατέφυγεν εις τόν ν ιόν τη ς 
Χαλκιοίκου Άθηνάς- άλλά πεισθείς εις τούς λόγους 
τοΰ Λυκούργου, τούς όποιους έβεβαίωσε και δΓ όρκου, 
επανήλθε, καί έλαβε πλέον καί αύτός μέρος εις τά 
γινόμενα.

Πρώτον δέ εργον τοΰ Λυκούργου ύπήρξεν ή σ ύ τα - 
σις τοΰ σήματος τών γερόντων, τό όποιον έτεθη με
ταξύ τοΰ λαοΰ καί τών βασιλέων διότι ποτε μεν η 
εξουσία, κλίνουσα πρός τούς βασιλείς, έγινετο τυ 
ραννική, πότε δέ πρός τόν λαόν, καί άπέβαινεν όχλο- 
κρατική* ώστε ή εξουσία τών γερόντω ν, τεθεΐσα τρ ί
τη δύναμις μεταξύ τών δυω αντικρουομενων, κατε- 
στησεν εις ισορροπίαν τρόπον τινά τήν πολιτείαν και 
έξησφάλισεν αύτήν άπό τά ς συνεχείς παρεκτροπας. 
Τοσοΰτον δέ σπουοαΐον έθεώρησε τό Ιργον τούτο ό
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Λυκοΰργος, ώστε έφρόντισΐ νά έπικυρωθη καί παρά 
τοΰ έν Δελφοϊς μαντείου, διά νά κατασταθη στερεώ- 
τερ ον.

Ά πέδω κε δέ εις μέν τούς βασιλείς καί τούς γέρον
τας τό δικαίωμα νά προβουλεύωνται καί νά είσάγωσι 
τά ς προτάσεις εις τον δήμον διά νά έπικρίνωνται 
παρ’ αύτοΰ, χω ρίς όμως νά έχη κάνέν τών μελών αύ
τοΰ δικαίωμα νά εισάγη τοιαύτην πρότασιν. Ε πειδή  
όμως μετά καιρόν παρετήρησαν οί βασιλείς ότι ό δή
μος προσθέτων καί άφαιρών άπό τήν προτεθεϊσαν παρ’ 
αύτών και τών γερόντων γνώμην τήν διέστρεφεν, έ- 
πρόσθεσαν εις τόν νόμον, ότι οί βασιλείς καί οί γ έ 
ροντες είχον δικαίωμα νά μην έπικυρόνωσι τήν γνώ 
μην, όταν αύτη διά τών έπιγενομένων τροπολογιών 
ήθελε διαστραφη παρά τοΰ δήμου.

Μ1 όλον ότι δέ διά τής συστάσεως τών γερόντων 
έμετριασε πολύ ή δύναμις τή ς μοναρχίας, συνε
τό: όμως βασιλείς, ώς ό Θεόπομπος, παραταρήσαντες 
άπό πολλούς χρόνους ύστερον, ότι ήδύνατο νά έπέλ- 
θη κλονισμος τ ις  εις τό πολίτευμα ένεκα τής δυνά- 
μεως τής μοναρχίας, ούσ/]ς έτι Εσχυράς, έσύστησαν 
τήν αρχήν τών εφόρων, ή τ ις  άφν-ρεσε πολλήν έκ τής 
όυναμεως τών βασιλέων. σΟταν όέ ή σύζυγος τοΰ εί- 
ρημένου Θεοπόμπου ώνε!διζεν αύτόν, διότι συγκατε- 
τέθη νά έλαττώσωσι τήν δύναμιν τής βασιλείας, καί 
τοΰ έλεγε» Θέλεις παραδώσει μικροτέραν τήν βασι
λείαν εις τά τέκνα σου η, ούτος έδωκε τήν συνετωτά- 
την άπόκρισιν, « Τόσον μεγαλητέρα θέλει είσθαι αύ
τη , όσον πλειότερον θέλει διαρκέσει.» Καί ό χρόνος, 
ώ ς καί αί συχνά! μεταβολαί καί τά παθήματα τών
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γειτονικών μοναρχιών, απέδειξαν ποσον συνετόν ήτο ^  
μέτρον τοΰ νά έλαττώσωσι μόνοι των οί βασιλείς τήν 

ούναμίν των.
Δεύτερον νομοθετικόν έργον τοΰ Αυκούργου ύπήρ- 

ξεν ή διανομή τής γη ς . Ό λ η  ή περιουσία ειχε συγ- 
κεντρωΟή εϊς χεϊρας ο λ ίγ ω ν  οί πλειότεροι δε των πο
λ ιτώ ν ήσαν άποροι καί άκτήμονες. Βλεπων ο Αυ- 
κοΰργος δτι διά τήν άνισότητα ταύτην δέν ητο δυνα
τόν' νά κατασταθή ησυχία εις τό πολίτευμα· διότι οί 
μέν διά τόν πλούτον έγίνοντο υπερήφανοι καί ύβριςαι, 
οί δέ άποροι καί άκτήμονες δέν ήμποροΰσαν νά έχω- 
σιν αγάπην και προσήλωσιν εϊς τήν πατρίδα, μετά 
τής οποίας κάνέν συμφέρον δέν τούς συνέδεε, κατωρ- 
Οωσε νά πείση τούς έχοντας τάς γα ίας νά τάς παραοω- 
σωσιν εις τό κοινόν, καί νά διαμοχρασθώσιν αΰται εξίσου 
μεταξύ τών πολιτώ ν. Έ κ α μ ε  λ ο ιπ ό ς  τοσαυτας μερί
δας, δσοι ήσαν καί οί πολ ΐτα ι, καί διά κλήρου άπε- 
δωκεν άνά μίαν εις έκαστον. Πόσην δ’ εύχαριστησιν 
έλαβεν δταν μετά καιρόν έπανελθώ* άπό τινα άποοη- 
μίαν, καθ’ ήν έποχήν οί άγροί ήσαν θερισμένοι, ειοε 
τούς σωρούς τών δεματίων όμοιους* «ή λακωνική, ει- 
πεν, ομοιάζει ώς νά άνήκη δλη εις άδελφους, οιτινες 

πρό ολίγου τήν έμοίρασαν» (α)._____________________

(α ) Τόσον άναγκαΐον ττρος ευημερίαν της Λ ακω νικό, /otvio  

νίας έΟεώοησεν ό Λυκούργος το  νά ^οΟ/ί γ ί  εις τούς κατοίκου; 

&ιά νά g/ω σ ι  αύττ,ς μέσον ύ^άοξεως, ώστε έπεισε. τους ί5 ιο- 

•/.τ/,τας νά παραχωρτίσωσι τήν ΐίιχτίν τω ν γην. Πόσον ί έ  ατ:α- 

οαίτητον προς γ ε ν ^ ν  ευημερίαν πρέπει νά έΟεωρηΟη το π ρ α γ-  

;,α  καί άπό τούς ίδιους κυρίους τών γα ιώ ν, ά π οίεικνύετα ι έ/. 

τοΰ δτι έ-είοΟησαν νά κ ά ;« * π  την πα ρα /ώ ρ-fciv ταύτήν. Λ'.ατί
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θ ίλ ω ν  δέ νά είσάξη τήν ισότητα καί ώς πρός τά 
έπιπλα, απήντησεν ανυπέρβλητα έμπόδια, ώστε ήναγ- 
κάσθη νά έπιχειρήση άλλον πλάγιον δρόμον πρός έξά- 
λειψιν τοΰ κακοΰ τούτου. Πρώτον μέν ακύρωσε τήν 
χρησιν των χρυσών καί αργυρών νομισμάτων, καί ά
φησε μόνον σιδηρά νομίσματα· καί εις ταΰτα δέ άπέ- 
οωκε πολύ βάρος και όλίγην δύναμιν, ώστε διά τό 
δυσχρηστον καί δυσμετακόμιστον νά παύση πάσα επ ι
θυμία τής άποκτήσεως αύτών. Έ κ  τούτου έξέλιπεν ή 
κλοπή, η αρπαγή, ή δωροδοκία καί τόσα άλλα εγκ λ ή 
ματα καί κακά, όσα επισύρει μεΟ’ έαυτής ή επιθυμία 
της άπσκτήσεως τοΰ πλούτου. Δεύτερον δέ κατήργη- 
σεν δλας τάς άχρηστους καί περιττάς τέχνας, μ ’δλον 
ο τι, εξαλειφΟέντος τοΰ νομίσματος, δλαι αύται κατη0τ 
γήΟησαν άρ’ εαυτών.

Τρίτον νόμον είσήξεν εις τό πολίτευμα ό Λυκούρ
γο ς τόν τών συσσιτίων, δστις άφηρεσεν όλοτελώς ττν  
τρυφήν καί τήν επιθυμίαν τοΰ πλούτου. Ε ις  τήν σύ- 
σ .ασ .; όμως „οΰ νομού τούτου ό Λυκούργος άπήντησε 
τήν μεγαλητέραν δυσκολίαν έκ μέρους τών πλουσίων,' 
οιτινες δέν ήθελον νά στερηθώσι τήν πολυτέλειαν τ τ ς  
τραπεζης των καί τήν μαλακότητα τών στρωμάτων, 
και να τρώ γω  σι προσοιωρ ισμένα φαγητά όμοΰ μέ τούς 
πτω χούς καί άπορους. Τοσαύτην δέ επιμονήν έδειξαν 
εις τήν έναντίωσιν, ώστε συνελθόντες ήγανάκτουν καί 
εφωναζον, καί τελευταιον έπέπεσον κατ’ αύτοΰ διά 
να τον κτυπησωσιν, ώστε ήναγκάσθη νά φυγη άπό τήν

ο;;,«ς ή Ελληνική Κυβέονησι;, κ* ;Τ01, | χου5Κ γ α ία ,  g .; ^  ^  

ςουσί-xv τη ς, ί έ ν  έχ ο ^ γ η σ ε ν  εις τού; γεωργούς τής Ε λλάδος  

οιτινες μ α λισ τα  απέκτησαν αυτήν 5 ιά  τού ίίίου  τω ν α ϊα α τ ο - '
ι 7 ’
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ά^οραν ορομαιως. Ενω ύε επλ/^σια^ε να εισε/.Οη εις 
εν ιερόν, καί νά έκφυγη οΰτω τήν καταδίωξιν, εις 
νέος, ονομαζόμενος Ά λκανδρος, ακολουθών μ ε τ ’ επ ί
μονης αυτόν τόν έπλησίασε, καί, ενώ ό Αυκοΰργος έ- 
στράφη διά νά ίδη οπίσω του, τόν έκτυπησε μέ τήν 
βακτηρίαν του είς τόν όφθαλμόν καί τοΰ τόν έβγαλε. 
Ό  Αυκοΰργος όμως καί μετά τό πάθος τοΰτο δέν έ- 
δειλίασεν, ά λλ ’ έπιμένων έστάΟη άντικρύ αυτών, καί 
έδειξε πρός τούς πολίτας τό πρόσωπον αύτοΰ αίματω - 
μένον, καί τό όμμάτιόν του έβγαλμένον. Τοσοΰτον δέ 
έλυπήΟησαν οί πολΐτα ι μετανοήσαντες, καί τοσοΰτον 
έντράπησαν διά τό συμβάν τοΰτο τοΰ Αυκουργου, ώ 
στε συνέλαβον τόν Ά λκανορον καί τόν παρέοωκαν είς 
τήν εξουσίαν του, συνοδεύσαντες αύτόν μέχρι τή ς οι
κίας του. Ά λ λ ’ οποίαν εύγενή έκδίκησιν εκαμεν ό 
Αυκοΰργος πρός τόν Ά λκανδρον! Τόν έδέχΟη εις τήν 
οικίαν του, καί άνέΟεσεν είς αύτόν τό χρέος νά τόν 
ύπηρετή άντί τών υπηρετών τούς όποιους είχεν άχρ ις 
εκείνης τής στιγμ ής καί τούς οποίους ένεκα τούτου 
άπεμάκρυνεν άπό τήν υπηρεσίαν του. Ό ποιον δέ λ α μ 
πρόν άποτέλεσμα έπέφερεν ό τρόπος ούτος τή ς έκδι- 
κήσ εω ς! Ό  Ά λκανδρος πληροφορηθείς έκ πείρας πό
σον άγαθός, πόσον πράος, πόσον ένάρετος ήτον ό Α υ
κοΰργος, όχι μόνον πρός τούς άλλους Ιπα ρ τιά τα ς έ- 
κήρυττε τήν άρετήν αύτοΰ, αλλά καί αύτός ό ίδιος 
μιμούμενος τό παράδειγμα αύτοΰ άπό αυθάδης καί ορ
μητικός έγένετο σωφρονέστατος καί πραότατος.

Προς τελείαν δέ τή ς  πολυτελείας κατάργησιν ένο- 
μοΟέτησεν, ώστε ή οικοδομή τών οικιών νά γίνεται άπό 
πρίονος καί πελέκεως μόνον, χω ρίς νά μεταχειρισΟώσιν

X ι » )(
ίλ λ α  εργαλεία, σχεπτόμενοί ίοΟώς ότι J κατοιχ& ι εις 
τοιαύτην οικίαν δεν εχει ανάγκην πολυτελών σκευών 
κα: επίπλω ν, αλλά πρέπει κα: ταΰτα νά ή να: προσαρ
μοσμένα άναλόγως, ή μέν κλίνη μέ τήν κατοικίαν, μέ 
τήν κλίνην δέ τά  φορέματα, μέ τά φορέματα δέ όλα 
τά  λοιπά σκεύη καί έπιπλα.

Α λλος νρμος τοΰ Αΰκούργου άπηγόρευε τό νά εκ
στρατεύω * συνεχώς κατά τών αύτών πολεμίων, διά 
νά μ<(ν γυμνάι,ωνται και έκεινοι εις τά πολεμικά αναγ
καζόμενοι συνεχώς νά ύπερασπίζωνται τόν εαυτόν τους. 
Λαμπρότατη άποδειξις τή ς κατά τοΰτο φρονήσεως τοΰ 
Λυκούργου ύπήρξεν έπί Α γησιλάου, διά τών εις τήν 
Βοιωτίαν συνεχών εισβολών τοΰ οποίου ήναγκάσΟησαν 
οί Βοιωτοί νά κατασταΟώσιν άντίπαλοι τών Λακεδαι
μονίων. Διά τοΰτο καί ό Ά νταλκ ίδας ΐοών τόν Α γ η 
σίλαον πλ(]γωΟέντα κατά τινα τών έν Βοιωτία μαχών 
“ Καλά δίδακτρα σοΰ δίδουν οί Θηβαίοι, τόν είπε* διότι 
τούς έδίδαξες νά πολεμώσι, μ ’ όλον ότι αύτοί ούτε 
ήδελον, ούτε ήξευρον. »

Θεωρών δέ ό Αυκοΰργος ώς τό σπουδαιότατον μέρος 
τής πολιτείας τήν δημοσίαν άγω γήν τών πολιτώ ν, ε- 
θεσεν υπό τήν έπιτήρησιν τής εξουσίας όλα τά  αναγό
μενα εις αύτήν, κάμνων άρχήν άπό τούς γάμους και 
τάς γενεσεις. Καί πρώτον μέν ένομοΟέτησεν ώστε αί 
γυναίκες νά ένασχολώνται είς διαφόρους σωματικάς 
γυμνάσεις, διά νά εχωσι τά  σώματα ισχυρότερα, καί

μονόν νά ύποφερωσι γενναιότε,οον τούς έπί τών γεν 
νήσεων πονους, αλλά νά γεννώσι καί ισχυρά τέκνα. 
Εσυγχώρησε δέ νά παρευρίσκωνται και οί νέοι, όταν 

αι παρθένοι μετέβαινον εις θέαν τινά ή πανηγύριν, καθ’
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ας έτραγώδουν καί έχόρευον. Τούς δέ επαίνους, ώς καί 
ΐά  σκώμματα, τά αποδιδόμενα άπό τάς παρθένους είς 
τούς νέους,έΟεώρησεν ώς μέγιστον έλατήριον πρός φ ι
λοτιμίαν α υτώ ν διότι ταΰτα έλεγοντο έπι παρουσία 
τών βασιλέων καί τών γερόντων, καί πολλών άλλων 

πολιτώ ν.
’Ίσω ς δέ τήν αγωγήν τών παρθένων τήν ένομοΟέ- 

τησε τοιαύτην ό Αυκοΰργος διά νά παρακινούνται οι 
π ο λ ΐ:α ι περισσότερον εϊς τον γάμον. Τόσον σπουόαΐον 
άντικείμενον έΟεώρει τόν γάμον, ώστε προσδιώρισε 
ποινήν τινα διά τους αγάμους. Δέν ήτον είς αυτούς 
συγχωρημένον νά παρευρίσκωνται είς τάς γυμνοπαι- 
οείας· έν καιρώ δέ χειμ,ώνος τούς οιεταττον οι άρχον
τες τά  περιέλθωσι γυμνοί τήν άγοράν, οί δέ παρευρι- 
σκόμενοι έψαλλον έν τραγούδιον έφαρμοζόμενον είς τήν 
περίστασιν α ύτώ ν ήτον δέ ή έννοια αύτοΰ ότι κα7*ά 
παθαίνουν μή ύπακούοντες είς τούς παραγγέ7^οντας 
τόν γάμ.ον νόμους, ’iivco οε οί νέοι τών Σπαρτιατών 
προσέφερον μέγιστον σέβας πρός τούς γέροντας, δεν 
άπέδιδον τό ίδιον καί πρός εκείνους οίτινες ήσαν άγα
μοι, ώς συνέβη είς τόν Δερκυλλίδαν ένα τών καλητέρων 
στρατηγών τή ς Σπάρτης. Νέος τ ις  δένέπροσηκώΟη είς 
αύτόν διαβαίνοντα, είπών «Ουδέ σύ έγέννησες τινά οιά 
νά προσηκωΟή εμέ. » Μή ύπάρχοντος δέ π7\θύτσυ, καί 
κατά συνέπειαν προικώ ν, δέν ήτο π7νέον δυνατόν νά 
ύπάρξωσι καί δυσανά7^ογα ώς πρός τήν ή/ακίαν καί τά 
7»οιπά φυσικά προτερήματα συνοικέσια.

Ούδέ τά γεννώμενα τέκνα δέν εΐχον τήν εξουσίαν οί 
γονείς νά τά Ορέψωσιν ά λλ’ άμα γεννηΟέν τό παιοιον 
έχρεώστει έκαστος νά τό φέρη είς τούς γεροντοτερους

ΐη ς  φυλής του, καί αύτοί έπιΟεωρήσαντες αύτό, εάν 
μέν τό εύρισκον κα7,ής κατασκευής καί εύρωστον, διέ- 
ταττον νά τό Ορέψωσι, καί έπροσδιόριζον δι’ αύτό μ,ίαν 
άπό τά ς μερίδας τής γής· εάν δέ ήτον κακής κατα 
σκευής καί σχηματισμού, τό εστε7/λον εις τά ς Ά π ο - 
Οέτας· ώνόμαζον δέ ούτως έν βάραΟρον π7,ησίον τοΰ 
Ταϋγέτου, όπου τά έρριπτον, Οεωροΰντες ότι τά  τοιαΰ- 
τα  ούτε διά τήν πό7αν, ούτε διά τόν εαυτόν του συμ
φέρει νά τρέφωνται.

Ά λ λ ’ εις τήν άνατροφήν καί παιδαγω γίαν τών νέων 
κατέβα7.ε μεγίστην πρόνοιαν ό νομοΟέτης ουτος· διότι 
κανείς τών γονέων δέν είχε τό δικαίωμα ν’ άνατρέφη 
καί νά έκπαιδεύη τά  τέκνα του, όπως ή0ε7νεν, ούδ’ έ- 
συγχώρει νά έχωσι παιδαγω γούς δούλους ή μισθωτούς· 
ά λ λ ’ άμα τά  τέκνα έφΟανον τό έβδομον έτος τής ήλ ι- 
κίας των, τά κατέταττ:ν  είς τάξεις, καί είς έκάστην 
τάξιν έπροσδιόριζον επιστάτην τόν φρονιμώτερον καί 
το7νμ.ηρότερον εις τά ς μάχας. Τοσοΰτον δέ έπείθοντο 
είς αύτόν, ώστε καί προσταζόμενοί ύπήκουονπροΟύμως, 
καί τιμωρούμενοι ύπέμενον άγογγύστω ς. ΈπεΟεώρουν 
δέ τούτους οί γεροντότεροι· καί τόσον όταν έπαιζον, 
καθώς καί όταν έπιάνοντο είς πόλεμον καί άλ7.ας φι- 
λονεικίας, τούς έπαρατήρουν οποίας φόσεως είναι έκα
στος ώ ς πρός τήν τόλμην καί ώς πρός τήν δειλίαν» 
1 ράμματα όλίγα  έοίδασκον είς αυτά· όλη δέ ή έξά- 
σκησις έγίνετο είς τό νά συνειΟίζουν νά υποφέρουν τούς 
κόπους, καί νά νικώσιν είς τάς μάχας. Κ αθ’ όσον δέ 
ηυξανεν ή ήλικία αύτών κατά τοσοΰτον π7^ειοτέρ« 
γύμνασις έπεβά7Λετο είς αύτά. Μία τών γυμνάσεων 
αύτών ήτο νά ήναt όσον τό δυνατόν δλιγολογώ τε-



ροι, άλλ’ οί λόγοι των νά έχωσι τόνον ένταυτώ και χά - 
ριν. Διά τοΰτο καί αί αποκρίσεις τών Σπαρτιατών 
καί αί έπιστολαί των ήσαν συντομώταται καί εύστο- 
χώ τατα ι.

Έ γύμναζον τους νέους καί εις τάς ώδάς καί εις 
τήν μουσικήν, τά  όποια κυριωτέρως συνίσταντο εις 
επαίνους τών υπέρ πατρίδος άποθανόντων, καί κατη
γορίας τών κατά τάς μ άχας άνα3ε:χ0έντων δειλών. 
’Εμεταχειρίζοντο δέ τήν μουσικήν καί κατά τάς μα- 
χα ς  άδιντες παιάνας καί εμβατήρια.

Ό τα ν  δέ οί νέοι εφΟανον εις ηλικίαν, καθ’ ήν ήσαν 
ικανοί νά έκστρατεύωσιν εις πολέμους, εϊχον πλέον 
τήν άδειαν νά τρέφωσι τήν κόμην, νά στολιζωνται με 
ενδύματα καλά, καί νά κοσμώσι τά  όπλα των, διά νά 
φιλοτιμώνται εις τούς αγώνας. Κ ατά τήν διαρ- 
κειαν της εκστρατείας ώλιγόστευον τά  γυμνάσια. 
Κ ατά  δέ τάς μάχας έπέμενον εως ού τρέψωσι τούς 
πολεμίους εις φυγήν, ύστερον δέ έπέστρεφον εις τό 
στρατόπεδόν των μή καταδεχόμενοι νά φονεύωσί τούς 
νικηθέντας. Τό μέτρον τοΰτο ήτο καί άλλω ς π ο λ ι
τικόν καί ω φέλιμον διότι οί ενάντιοι, γνωρίζοντες ό π  
μόνον τούς έναντιουμένους φονεύουσιν, τούς δέ φεύ
γοντας δέν καταδιώκουσι, προτιμώσι νά φεύγωσι παρά 
νά μένωσιν εις τήν μάχην.

Φρονοΰν τινές ότι ό Αυκοϋργος συνήργησε καί εις 
τήν σύστασιν τής ’Ολυμπιακής πανηγύρεως. ’Εάν τοΰ
το ηναι άληθές, ό χαρακτήρ τοΰ Λυκούργου πρέπει 
νά ήτον t-ίρηνικός καί πράος διά νά έπινοήση τοιοϋτον 
μέσον προσωρινής καταπαύσεως τών πολέμων και ά- 
καταστασιών. Ό λ α ι άοα αί είσαχΟεΐσαι παρ’ αύτοΰ

στρατιω τικαί εξασκήσεις δέν εΐχον άλλον σκοπόν, π α 
ρά νά έπιτύχωσι διαρκεστέραν ειρήνην.

Δέν ήτο συγχωρημένον εις τούς Σπαρτιάτας νά με- 
τέρχω νται ούδεμίαν τέχνην, ούδέ νά κάμνωσι τό έμ- 
πόριον. ά λλ ’ εν καί μόνον έργον ήτο προσδιωρισμένον 
οι’ αυτούς, ό πόλεμος· έν καιρώ δέ ειρήνης, -/οροί καί 
πανηγύρεις, καί ένασχόλησις εις κυνήγια καί γυμνά
σια. ’Εκ τών άλλων νομοΟετημάτων τοΰ Λυκούρ
γου τό  περί τών Οανόντων έφαίνετο apt στον. "Αφησε 
νά ύπάρχωσι τά  νεκροταφεία εντός τών πόλεων, διά 
νά μήν ταράττω νται ούδέ νά φοβώνται τόν θάνατον 
δέν έσυγχώρησεν ούδέν είδος πολυτελείας περί τάς 
τα φ άς, έπροσδιώ;ισε καί τό πένθος μόνον επί ένδεκα 
ημέρας, θεωρών μάταια τά  εξωτερικά σημεία, τά ό
ποια πολλάκις δέν εΐναι έξήγησις τών αισθημάτων 
τη ς καρδίας, ά λλ’ εξωτερική μόνον έπίδειξις.

Ά π ό  δέ τά σύνολον τή ς νομοθεσίας τοΰ Λυκούργου 
εξάγει τ ις  ότι ό νομοΟέτης ουτος κυριώτερον σκοπόν 
έλαβε νά έμπνευση τόλμην καί άνδρίαν εις τούς πο- 
λ ίτα ς , καί νά τούς καταστήση ισχυρούς καί ρωμα- 
λαιους· άλλά δέν φαίνεται ότι ετεινον οί νόμοι του 
πρός άόικίαν, ώς τινες ύπέλαβον διότι ή εξωσις τοΰ 
πλούτου καί τή ς πολυτελείας άπό τήν Σπάρτην τίνα 
άλ'λον σκοπόν εΐχεν, είμή τήν κατάργησιν τή ς αδικίας 
καί πλεονεξίας ;

Ά φ οϋ κατέστησεν όλα ταΰτα εις τήν πολιτείαν, καί 
άφοΰ έγυμνασε καί έσυνείΟισεν αρκετά τούς πολίτας, 
ώστε νά δύνανται άφ’ εαυτών νά διοικηΟώσι καλώς 
καί νά ύπάρξωσιν, έστοχάσΟη πώ ς νά κατορΟώση νά 
διαμείνη διά παντός τά πολίτευμα τοΰτο ά μ ετά τρ -



πτον καί άπαρασάλευτον. Πρός τόν σκοπόν λοιπόν 
τούτον συγκαλέσας εις συνέλευσήν όλους τούς πολί- 
τας· «Ο λα, είπε πρός αυτούς, διετάχθησαν είς τρόπον 
ώστε ή πόλις καί νά προοδεύση καί νά εύδαιρ-ονήση 
ίκανώς, ά λλ1 εν μέτρον, τό όποιον είνάί τό κυριώ τ.- 
ρον καί μέγιστον, δέν δύναμαι νά τό κοινοποιήσω πρός 
ύμας πριν συμβουλευτώ τό μαντεΐον. ’Ανάγκη λοιπόν 
νά μένετε εις τούς καθεστώτα? νόμους, χω ρίς νά μ ε
ταβάλετε ή νά τροπολογήσητε κανένα έξ αύτών, έως 
νά έπιστρέψω άπό τούς Δελφούς ». Γενομένης δέκτης 
της προτάσεως ταύτης, ύπέβαλεν είς όρκους άπαντας 
ότι θέλουν διατηρήσει τό καθεστώς πολίτευμα, έως νά 
έπανέλΟη άπό τούς Δελφούς, καί ούτως άνεχώρησε.

Μ εταβάς είς Δελφούς ό Αυκοΰργος ήρώτησε τό μαν
τεΐον, εάν οί νόμοι ή ναι ικανοί νά έπιφέρωσι τήν ευ
δαιμονίαν καί πρόοδον της πόλεως· έδόθη δέ χρησμός 
άπό τό μαντεΐον, ότι οί νόμοι συνετάχΟησαν καλώ ς, 
ή δε Σπάρτη θέλει γείνει ένδοξοτάτη έν όσο) μετα
χειρίζεται αυτούς. Ααβών ό Αυκοΰργος τήν μαντείαν 
έγγράφω ς τήν έπεμψεν είς Σπάρτην, αύτός δέ άπε- 
φάσισε να μήν έπανέλΟη πλέον είς τήν πατρίδα του διά 
νά μένωσι διά παντός οί Λακεδαιμόνιοι υποχρεωμένοι 
άπό τόν όρκον είς τό νά φυλάττωσι τούς νόμους του, 
άφο.ΰ καί παρα τοΰ Θεοΰ ώμολογήθησαν ότι είναι κα
τάλληλοι νά έπιφέρωσι τήν δόξαν καί ευδαιμονίαν τής 
πατρίδος του. Δ'έμεινε δε διά παντός είς τήν άπόφα- 
διν ταύτην έως ού ά.τέθανε, φρονών ότι τοΰ άγαΟοΰ 
ανθρώπου καί ό θάνατος πρέπει ν’ άποβή πρός τήν πα
τρίδα ώφέλιμος. Δέν είναι γνωστόν ποΰ άπέΟανεν ό 
Αυκοΰργος, ά λλ ’ οί μέν λέγο,υσιν ότι άπέθανίν είς "IX-

λί3α, οί δέ ε ίς Κίρραν, ci δέ είς Κρήτην, καί άλλοι 
μέν νομίζουσιν ότι τά οστά αύτοΰ μετακομισΟέντα είς  

τ /jv Σπάρτην εταφησαν έχει, άλλοι δέ ότι κατέκαυσαντό 
σώμά του καί έσκόρπισαν τήν στάχτην είς τήν Οάλασ- 
cav κατά παραγγελίαν τοΰ ίδιου, διά νά μήν εύρωσι 
ποτέ αιτίαν οι Λακεοαιμό'Ίοι νά καταργήσωσι τούς νό
μους μετακομίζοντες τά λείψανα αύτοΰ είς τήν Σπάρ
την, και λαμβανοντες τοΰτο αφορμήν διά νά λυθώσι 
τοΰ όρκου, ω ς νά επανήλθε όήθεν ό ίδιος είς τήν πα
τρίδα του.

ΐϊΐ όλον ότι εις τον Λυκούργον προσέφερον τάς με- 
γαλητερας τιμάς εις Σπάρτην, διότι οικοδόμησαν ιε
ρόν εις τιμήν αύτοΰ, καί προσέφερον Ουσίας ώς είς 
Οεον, μ όλα ταΰτα, λέγει ό Α ρισ τοτέλης ότι αί άπο- 
οιοόμεναι εις αύτόν τιμαί είναι όλιγώτεραι τών όσαι 
οικαιως άνήκον εις αύτόν. Τοσοΰτον Οαυμάσιον θεωρεί 
το πολίτευμα αύτοΰ ! Καί πραγματικώ ς δέ άπεδείχθη 
τοιοΰτον διότι ε:ς διάστημα πεντα/.οσίων έτ,ών, καθ’ ά 
έμενον έν ίσχύϊ οί νόμοι τοΰ Λυκούργου, ή Σ πάρτη , 

μονόν εσωτερικούς δεν ύπέπεσεν είς στάσεις καί 
μεταοολάς, αλλά καί είς τόέξωτερικόν τοσοΰτον ισχυ
ρά, τοσοΰτον ένδοξος, τοσοΰτον σεβαστή ύπήρξεν, ώ- 
στε ° λ ι μόνον έπρώτευσε τών λοιπών Ε λλή νω ν καθ’ 
όλον σχεδόν τό διάστημα τοΰτο, ά λ λ ’ έΟεωρεΐτο ώς 
παιδαγω γός καί σωφρονιστής καί τών άλλων πολι
τειών, όταν αυται παρεξετρέποντο. Διά τοΰτο ε!ς Σπαρ
τιάτης με μιαν βακτηρίαν καί ένα τρίβωνα, στελλόμε- 
νος άπό τήν Σπάρτην μετέβαλλε τήν κατάστασιν τών 
πολιτειών, ώς ό Λύσανδρος καί ό Γύλιππος καί άλ
λοι. Διά τοΰτο όταν οί Θηβαίοι ένίκησαν είς τά Λεΰ*



κτρα τούς Λακεδαιμονίους καί ύψηλοφρονοΰσαν δ :'α υ 
τό , άστεϊζόμένος ό Σωκρατικός ’Αντισθένης « 'Ο μοιά
ζουν οι Θηβαίοι, είπε, μέ τά  παιδάρια τά  όποια με- 
γαλοφρονοΰν διότι έδειραν τόν διδάσκαλόν των ο.

Τοσοΰτον δέ μεγάλη έΟεωρεΐτο ή δύναμις τών νό
μων τοΰ Αυκούργου, καί δταν πλέον δέν ήσαν εις πλή
ρη ενέργειαν, ώστε ό Φιλοποίμην, πρ.ρασυρόμενος άπό 
πάθος Ουμοΰ, ανάξιον τοΰ χαρακτήρος τών μεγάλων 
άνδρών, ϊ;θέλησε νά ύποβάλη τούς Σπαρτιάτας εϊς τήν 
ομοσπονδίαν τών ’Α χαιών, κατήργησε τούς νόμους τοΰ 
Λυκούργου, συλλογιζόμενος εύλόγω ς δτι δέν ήτο ποτέ 
δυνατόν νά φρονώσι ταπεινά άνθρωποι άνατρεφόμενοι 
κατά τούς νόμους τούτους.

Οί νόμοι τοΰ Λυκούργου δέν ήσαν γραπτοί, ούδ’ έτέ- 
Οησαν εϊς σιδηροϋν κίβώτιον (α). Ένεχαράσσοντο εις 
τήν καρδίαν ένός έκαστου τών πολιτών έκ νεαρας η 
λ ικ ία ς, καί έτυποΰντο βαΟέιυς εις τήν μνήμην των διά 
τή ς  Ανατροφής καί αγω γής τών νέων, ώστε ποτέ δέν 
ήτο δυνατόν νά ύπαρξη άγνοια αυτών. Ά λ λ ’ δ ,τι κυ- 
ριωτέρως έπέφερε τήν δόξαν καί προήγαγε τήν δύνα- 
μιν τών Λακεδαιμονίων υπήρξε τό μέγα  πρός τούς 
νόμους σέβας καί ή μεγάλη πρός αυτούς πειθαρχία. 
Διά τοΰτο εις μόνην τήν Σπάρτην δέν ήτο δυνατόν νά 
έφαρμοσΟή δ ,τι εϊπέ τ ις  τών αρχαίων σοφών περί τών

(α ) Οταν ό ‘Ρ ήγας ΓΙχλαρ-ή^ης έτρότεινε νά κατα^κευατΟ?) 

(ΐιδνιροϋν κιβώτιον ό ’.χ  νά τεθνί εις αύτό το σύντα γμ α , ό Γ . Α ί-  

νιάν εΐπεν ότι τό σύνταγίλα ίύ ν χ τα ι νά έ ί χ σ φ α λ π θ /ί, εάν έ γ -  

/*?°7.0ί  τάς κ*ρδί«ς τών Ελλήνων, και ό χ ι κλειόμενον εις 

·5'.'^ροΰν κιβώτιον.

νίμω ν, δτι είναι ώς ιστοί αράχνης, οιτινες συλλαμβά- 
νουσι μόνον τά μικρά ζωΰφια , τά δέ μεγαλήτερα ζώα 
διασχιζουσιν αυτούς καί δ ιέρχοντα ι. Καί βεβαίως, δπου 
οί ισχυροί Ουνανται ν’ άποφύγωσι τά ς συνεπείας τών 
νόμων διά τής δυνάρεως αύτών, οί αδύνατοι προσπα
θούν νά άποφύγωσιν αύτούς διά τοΰ δόλου· διότι ή 
μεταξύ τών πολιτώ ν πρός τούς νόμους άνισότης άφαι- 
ρει πλέον π#ν σέβας πρός αύτούς, καί τοΰτο φέρει τήν 
αθλιότητα τών πολιτειών, δπου δυστυχώς επικρατεί 
τοιαυτη πρός τούς νόμους καταφρόνησις, ή αδιαφορία, 
ωστε νά άποβαίνωσιν ουτοι όργανα εϊς τάς χειρας τών 
δυνατών.

Ιοσοΰτον οέ όρΟαί έΟεωρήΟησαν αί βάσεις τοΰ πο
λιτεύματος τοΰ Αυκούργου, ώστε έπ’ αύτών έστερέω- 
σαν τάς πολιτείας των καί δσοι έκ τών φιλοσόφων 
συνεγραψαν τοιαύτας. Ά λ λ ’ή βέβαια άπόδειξις τής βα- 
σιμότητος αύτών είναι δτι καί έκ τών μεταγενεστέρων 
έΟνών τά  πλειότερα έπ’ αύτών έστοχάσΟησαν νά συν- 
ταξωσι τά  πολιτεύματα αύτών, καί ταύτας έθεώρησαν 
ώς τό μόνον μέσον πρός εύνομίαν καί ευδαιμονίαν τών 
πολιτώ ν. Ά λ λ ’ δτι τό μέγα πρός τούς νόμους σέβας 
και ή μεγαλητέρα πρός αύτούς ύπακοή, είναι εν τών 
συντελεστικωτέρων μέσων πρός συντήρησιν τής π ο λ ι
τείας, καί πρός εύδαιμονίαν τών κοινωνιών, παρέχει 
εις τόν κόσμον λαμπρόν πάραδειγμα έν τών κατά τόν 
παρόντα αιώνα μεγαλητέρων, πλουσιωτέρων καί ένδο- 
ξοτέρων έΟνών, τό Α γ γ λ ικ ό ν .

ο?ρο—*



Η  Ε Σ β  Η  Ρ.

Μεταξύ τών κορασίων τά όποια διά τήν ωραιότητά 
των συνελεξεν α π ’ όλα τά μέρη τοΰ βασιλείου του καί 
έφερεν εις τό παλάτίόν του ό βασιλεύς τών Περσών 
Αρταξερξης, εκείνη, ή τ ις  πλειότερον έχινησε τόν θαυ

μασμόν του χα: προσήλωσε την χλίσιν το υ , ήτον ή 
Έσθήρ, παρθένος καταγομένη άπό τούς υπό τοΰ Να- 
βουχοδονόσορος αίχμαλω τισθέντας Ιουδαίους καί δια
σπά ρέντας είς τό βασίλειον τών ’Ασσυριών, τό όποιον 
κα: αϋτο ύπεκυψεν ύστερον υπό τόν Περσικόν ζυγόν.

Γ1ψω0εΐσα επί τοΰ βασιλικοΰ θρόνου ή Έ σθήρ, καί 
περικυκλωμένη άπό πλήθος ευνούχων καί υπηρετριών 
εις τό κέντρον τοΰ λαμπροτέρου βασιλικοΰ πα7^ατ:'ου, 
εύρισκετο έν τώ μέσω τών μεγαλητέρων απολαύσεων, 
οποίας νοΰς ανθρώπινος ήούνατό ποτε νά έπιΟυμήση. 
Ενώ δέ ποτε έκάΟητο έπί της κλίνης της άναλογιζο- 

μένη τά αγαθά ύπό τών όποίω; περιεστοιχίζετο, άναγ- 
γέλουσιν έξαίφνης είς αύτήν ότι ό έξάοελφός της M ap- 
δοχαίος, κατηφής καί περίλυπος, ένδεδυμένος σάκκον, 
καί έχων σποΐόν έπί τή ς κεφαλής αύτοΰ έπικα7,ειται 
νά τοΰ δοΟή ή άδεια νά παρουσιασΟη εις αύτήν. Έ ν 
τρομος καί ^νήσυχος ή Έσθήρ εγείρεται βιαίως άπό 
τή ς  κλίνης, καί πέμπει πρός τόν Μαρδοχαΐον ενδύματα 
e ta  νά ένδυΟή καί οΰτω νά παρουσιασΟη ένώπιόν της* 
διότι δέν ήτο συγχωρη;ν.ένον νά εισέλΟη εις τό παλά- 
τιον ευρισκόμενος είς τοιαύτην έλεινήν κατάστασιν.

’Αδύνατον, ειπεν ό Μαρδοχαίος εις τόν κομίσαντα 
πρός αύτόν τά  ενδύματα εύνοϋχον, άδύνχτον νά επ ι
βάλω εις τό σώμά μου ενδύματα χαράς, έν όσω εύ-

ρίσκομαι εις τοιαύτην λύπην καί εις τοιοΰτον κίνδυνον, 
— Α λλ είναι έξίσου αδύνατον καί τό νά εισέλ- 

0/j έν το ιαυτ/] καταστασει εις το παλάτιον, είπεν ή 
Έ σθήρ, όταν τής εφερον τήν άπάντησιν τοΰ Μαρδο- 
χ,·.ιου. Καλεσασα λοιπον ένα τών πιστωτέρων αύττς 
ευνούχων, τόν έπεμψε νά μάθη παρά τοΰ Μαρδοχαίοο 
τήν α ίτίαν·τής λύπης του, καί τ ί α ιτεί άπό αύτήν.

 ̂ —  Είπε εις τήν Έσθήρ, ειπεν ό Μ αρδ;χαΐος 'πρός 
τον εύνοϋχον, ότι διάταγμα βακ λ ιχόν  έξεδόθη παραγ- 
γελον τόν όλεθρον όλων τών καθ’ όλα τά μέρη τοΰ 
ΙΙερσικοΰ βασιλείου διεσπαρμένων ’Ιουδαίων, καί 
συγχωρούν εις τόν ’Αμάν, ό ςτις είναι καί ό αίτιος 
.οΰ ο:αταγματος τούτου, νά λάβη τάς περιουσίας αύ

τών. Προσδιωρίσθη δέ ρητή ημέρα πρός έκτέλεσιν 
τούτου, καί παραγγελία  εστάλη ήδη εις όλα τά  μέρη 
τοΰ βασιλείου· ούοεμίαν δέ έλπίδα σωτηρίας δυνάμεθα 

έχωμεν, εκτός έάν ή Έσθήρ κατορΟώ-η νά άνα- 
τρεψη τό διάταγμα τοντο.

 ̂ —  ’Αλλοίμονο ν ! είπεν ή Έσθήρ, όταν τής εφερον 
τήνείόησιν ταυτην. Π έκ τέλεσ ις τοΰ δ ιατάγματος πρό
κειται νά γένη σύντομα, εγώ δέ κατά τήν έθιμοταξίαν 
δέν ήμπορώ^νά παρουσιασθώ εις τόν βασιλέα προ ενός 
μηνός· εάν δέ τ ις  ήθελε παρουσιασΟη ακάλεστος ή 
ποινή είναι θάνατος.

—-■ Καί τ ί  φρονεί; άπήντησε διά τοΰ ευνούχου ό 
Μαροοχαΐος· νά ζήση αύτή μόνη διά νά η η  τον όλεθρον 
όλων τών ομοεθνών τ η ς ; Πρέπει νά έκθεση τήν ζωήν 
k/K ε!* Χΐνουνον, καί ή νά ζήση σώζουσα τούς όμο- 
εΟ^οΤς α )τή ς άπό τόν όλεθρον, ή νά συναποθάνη καί αύτή 
μ ετ’ αύτών.



—  Ά ναδέχομα ι, να ύποκύψω εϊς τόν μέγαν καί προ» 
φανή τρΰτον κίνδυνον της ζωής ρ.ου, παρήγγειλεν ή 
Έ:ϊθήρ πρός τόν Μαρδοχαίον, διά νά δυνηΟώ ν’ απαλ
λάξω τούς ομοεθνείς μου άπό τόν όλεθρον, ά λ λ ’ ας 
νηστεύσωσίν δλοι τρείς ημέρας , καί άς δεηθώσι 
θερμώς πρός τόν Κύριον δ'-ά νά εύοδώση τό επ ιχε ί
ρημά μου. *

Β \

Μετά τό τέλος τη ς τριημέρου νηστείας, εις ήν καί 
ή  Έσθήρ καί αίύπηρέτριαι αύτής ύπεβλήθησαν μεθ’δλης 
τη ς  αύστηρότητος, ή Έσθήρ άναλαβοΰσα τήν βασιλι
κήν αύτης στολήν καί κοσμηθείσα μέ δλην τήν δυνατή- 
λαμπρότητα μετέβη εϊς τήν άνδρωνίτιν διά νά παρουν 
σιασθή εις τόν Ά ρταξέρξην συνοδευομένη άπό δύω 
ύπηρέτιοας. Ά ν  καί ήθελε νά έχη τό πρόσωπον Γλα
ρόν καί χαρακτήρα ώστε νά κάμη έντύπωσιν εις τήν 
καρδίαν τοΰ Ά ρταξέρξου, ό φόβος δμω ς τοσοΰτον είχε 
κυριεύσει τήν καρδιάν τη ς , ώστε αϋτη έπαλλε μέ με- 
γ ίστην σφβδρδτητα. Ό  βασιλεύς έκάθητο επί τοΰ θρό
νου έν λαμπρότατη στολή, ά λλ’ άμα άνοιχθέντος τοΰ 
παραπετάσματος έφάνη ή Έ σθήρ προσερχομένη, βλέμ
μα Ουμοΰ καί άγαν α κτήσεως, άποτανθέν ώ ς άστραπή 
πρός τήν Έσθήρ, τοσοΰτον έξέπληξε καί έτάραξεν 
αυτήν, ώστε ώχρίασεν άπό τόν φόβον τη ς, καί λειποθυ- 
μήσασα ήθελε πέσει εις τό έδαφος, έάν μία τών συνο- 
δ.υουσών αύτήν ύπηρετριών δέν έπρολάμβανε νά τήν 
κράτηση εϊς τάς άγκάλας τη ς. Ή  κατάστασις αυτη 
τή ς  Έσθήρ τοσοΰτον μετέβαλε καί συνεκίνησε τήν καρ- 
διαν τοΰ βασΓλέως, ώστε ουτος έπήδησεν άπό τοΰ θρό

νου, ήρπασεν εις τά ς άγκάλας του τήν Έσθήρ, καί 
τήν έπεριποιείτο έως οϋ συνήλθεν εις έαυτήν. Α κ ο 
λούθως δέ έπροσπάθησε μέ ειρηνικούς λόγους καί εύ- 
νο'ίκάς εκφράσεις νά τήν βεβαίωση δτι τό πρόσταγμα 
τοΰ θανάτου δ:ά τούς άνευ άδειας παρουσιαζομένους 
δέν εχει χώραν ώς πρός αύτήν, τήν οποίαν θεωρεί ώ ς 
άδελφήν καί άνωτέραν τής τάξεως τών λοιπών ανθρώ
πων. Ά λ λ α  μ ’ δλας τάς ένθαόρυντικάς ταύτας εκ
φράσεις, ή Έσθήρ μόλις ήρχισε νά όμιλήση, καί έ- 
πηλθε νέα λειποθυμία, ή τ ις  τήν έκαμε νά πέση -επί τοΰ 
έοάφους. Τότε ό βασιλεύς, τεταραγμένος καθ’ ύπερ- 
βολήν διά τήν κατάστασιν ταύτην τής Έσθήρ, άφοΰ 
τήν έπανέφερον πάλιν εις τήν ζω ή ν

Α γα π η τή  μου Έσθήρ, τής είπε μέ πολλή ν φ ι
λοφροσύνην καί άγαθότητα, ζήτησαι έλευθέρως άπό 
έμέ δ ,τι θέλεις, καί είμαι έτοιμος νά σοΰ προσφέρω 
έως τό ήμισυ τής βασιλείας μου.

Μ εγιστε Βασιλεΰ! εΐπεν ή Έσθήρ, επιθυμώ νά 
κάμω σήμερον εν συμπόσιον, εις τό οποίον νά έλθη ή 
Μ εγαλειότης σου καί ό Α μ ά ν .

Ό  Βασιλεύς παραδεχθείς τήν αίτησιν μετέβη εις τό 
γει;μα, ώ ς και ό Αμάν, καί κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ 
ό βασιλεύς ήρώτησε καί πάλιν τήν Έσθήρ περί τή ς  
αίτήσεως αύτής· ά λ λ ’ αΰτη δέν ήθέλησε νά έξηγήση 
αύτήν, ά λλ’ έκάλεσε καί πάλιν καί διά τήν έπιοΰσαν 
εις συμπόσιον τον βασιλέα καί τόν Α μ ά ν .

Γ .

Ό  Α μ ά ν , άφοΰ άπέκτησε τοσαύτην εύνοιαν καί δύ- 
ναμίν παρά τώ βασιλεΐ, κολακευθείς καθ’ ύπερβολήν



καί άπό τήν φιλοφροσύνην ταύτ,'ν της Έσθήρ- διότι 
αΰτός μόνος προσεκλήΟη μ ιτά  τοΰ βασιλέως εις τό 
συμπόσιον, έστοχάζετο μέ ποια μέσα να διατηρήση 
περισσότερον καί νά καταστήση στερεωτέραν τήν ε
ξουσίαν εις τάς χεΤράς του. ’Επειδή ό ΜαρδσχαΤος, 
έ·/ων συγγενικάς σχέσεις μετά τής Έ σθήρ, έφαίν;τ3 
δτι ή Όν ενδεχόμενον ποτέ νά προοδεύση καί νά αφαι
ρέτη δλην, ή μέρος τή ς δυνάμεωςαύτοΰ, συνέλαβε τήν 
ιδέαν τοΰ νά κατας-ρέψη αυτόν καί συγκροτήσας συμ- 
βούλιον μετά τών φίλων του άπεφάσισε τήν έπιοΰσαν 
νά αίτηση παρά τοΰ βασιλέως τόν διά σταυροΰ θάνα
τον αύτοΰ κατά συνέπειαν τοΰ προεκδοθέντος κατά 
τών ’Ιουδαίων διατάγματος. Τοσαύτην δέ πεποίΟησιν 
είχε περί τής ισχύος του πλησίον τοΰ βασιλέως, ώς-ε 
διέταξε καί έκοψαν πεντήκοντα πηχώ ν ξύλον διά νά 
σταυρώσωσιν επ’ αύτοΰ τόν Μορδαχαΐον.

Ά λ λ ’ όποΐαι είνχι αί β^υλαί τής Θείας ΙΙρονοίας ! 
Κ ατά τήν αύτήν νύκτα, καθ’ ήν ό Α μ ά ν  εκαμνε τά  
ανωτέρω καταστρεπτικά διά τόν Μαρδοχαίον σχέδια, 
ό Ά ρτα ξέρξης, μή εχων ύπνον, είχε διατάξει τούς 
ύπηρέτας του νά άναγινώσκωσι τά υπομνήματα, εις 
τά  όποια κατέγραφον τούς οπωσδήποτε πράξαντάς τ ι 
ωφέλιμον εις τήν βασιλείαν. Εις τά  ύπομνήματα 
ταΰτα εύρέΟη δτι ό Μαρδοχαΐος άνεκάλυψε μίαν συ
νωμοσίαν κατά τής ζωής τοΰ βασιλέως, ένεργουμένην 
άπό δύω έκ τών ευνούχων του.

— Τί καλόν έκάμαμεν ημείς εις τόν άνθρωπον τούτον 
πρός αμοιβήν τή ς εύεργεσίας του ; ήρώτησεν ό βασι- 
λ ε ύ ς .— Οΰδέν άπεκρίΟη ό άναγινώσκων τά ύπομνήμα
τα  υπηρέτης.

—  Έ χο μ εν  λοιπόν χρέος νά άποδώσωμεν άνάλιγον 
άμοιβήν εις αύτόν, εΐπεν ό βασιλεύς.

Τήν π ρω ίαν  δέ, ενώ ό βασιλεύς ειχεν *ετι εις τόν 
νοΰν του πώ ς νά άνταμείψη τήν εύεργεσίαν τοΰ Μαο- 
δοχαίου, ό Α μ ά ν  εΐσήρχετο εις τήν αύλήν νά ζητήση 
παρά τοΰ βασιλέως τον διά σταυροΰ θάνατον αύτοΰ.

— Είπέ μου, είπε πρός αύτόν ό βασιλεύς, δταν θέλω 
νά τιμήσω άνθρωπόν τινα , τ ί πρέπει νά κάμω εις αύτόν, 
—  Ο Α μ ά ν  κυριευόμενος πάντοτε άπό τήν ιδέαν τής 
βασιλικής εύνοιας, ποιον άλλον παρ’ εμέ, ειπε καθ’ εαυ
τόν, έχει σκοπόν νά τίμηση ό βασιλεύς·, Καί άποτείνων 
έπειτα τόν λόγον εις τόν βασιλέα.— Ή  μεγαλητέρα 
τιμ ή , είπε, τήν όποιαν ουναται νά κάμη ό βασιλεύς, 
εΐναι νά δώση μίαν βασιλικήν στολήν, καί ενα ίππον 
εκ τών βασιλικών εις τον άνθρωπον, τον οποίον θέ
λει νά τίμηση* οϋτος δε, άφοΰ ένουΟή άπό ενα τών 
βασιλικών φίλων, καί άναβιβασΟή εις τόν ίππον, νά 
περιφερΟ?] -ίς  δλην την πόλιν, ό οέ περιφέρων αύτόν 
φίλος νά κηρύττη δτι οΰτω τιρ.α ό βασιλεύς τούς εύερ- 
γέτα ς  του.

—  Ούτω λοιπόν άπαραλλάκτως θέλεις πράξει καί 
σύ εις τόν Μαρδοχαίον, ειπεν ό βασιλεύς.

Ό  ’Αμάν έμεινεν ώ ς άπόπληκτος διά τόν λόγον 
τοϋτον τοΰ βασιλέως ά λ λ ’ εύρέθη εις τήν λυπηράν 
ανάγκην νά πράξη πάντα ταΰτα υπέρ τοΰ Μαρδοχαίου 
τον όποιον αύτος ήτοίμαζε διά τόν σταυρόν.

Δ
Ο .αν ό Αρταξερξης έπι τοΰ ο.υτερου συμποσίου,

3



εις τό όποιον παρευρίσκετο καί ό ’Αμάν, ήρώτησε τήν 
Έσθήρ περί τής αίτήσεως αυτής·

— Τό έθνος τών ’Ιουδαίων, άπό τό όποιον καί εγώ 
κατάγομαι, ειπεν αυτή, κατεδικάσθη νά καταστραφή 
καί νά όιαρπαγή καί ή περιουσία του. Διά τήν κατα
στροφήν ταύτην, ή τ ις  άποβλέπει καί εμέ τήν ίοίαν, 
έτόλμησα νά παρακούσω τό βασιλικόν πρόσταγμα, καί 
έπαρουσιάσθην άνευ άδειας ενώπιον σου. Ε πικαλούμαι 
λοιπόν τώρα τό έ'λεός σου, καί παρακαλώ νά συγχω - 
ρηθή τό έθνος μου, καί νά μήν ύποπέση εις τά  άπο- 
φασισθέντα δεινά- διότι έκ διαβολής πρέπει νά άπεφα- 
σίσθησαν ταΰτα.

— Καί ποΐος είναι εκείνος, δστις έτόλμησε νά κάμη 
τοιαΰτα π ρ ά γμ α τα ; είπεν ό βασιλεύς μ ετ ’ άγανακτή- 
σεως.

— Ό  πονηρός ουτος άνθρωπος, ό ’Αμάν, είπεν ή 
βασίλισσα.

Ό  λόγος ουτος τοιαύτην άγανάκτησιν έπροξένησεν 
είς τόν βασιλέα κατά τοΰ ’Αμάν, ώστε έξελθών άπό 
τό συμπόσιον μετέβη είς τόν κήπον καί περιεπάτει 
πρός διασκέδασή τής οργής του· ό δέ ’Αμάν βλέπων 
εις ποιον κίνδυνον έξετέθ/], έπεσεν εις τούς πόδας τής 
Έσθήρ καί έπεκαλεΐτο τό έλεος αυτής. Ό τα ν  δέ ό 
βασι7εύς έπανερχόμενος ευρεν αύτόν είς τοιαύτην θέ- 
σιν, ώργίσθη έτι πλειότερον κ α τ’ αύτοΰ διά τήν αύθά- 
δειαν ταύτην, ώστε ό ’Αμάν δέν είχε πλέον κάνέν κατα- 
φύγιον.

Έ νώ  δέ έγίνετο λόγος μεταξύ τοΰ βασιλέως καί 
τή ς βασιλίσσης περί τοΰ ’Αμάν, προσέρχεται είς τών 
ευνούχων καί άναγγέλει ότι ό ’Αμάν είχε στήσει ξύ-

λον πεντήκοντα πηχώ·ι ύψος διά νά σταύρωση τόν 
Μαρδοχαΐον έπ’ αύτοΰ.

— Ε ις αύτό νά σταυρώσωσιν αμέσως τόν ’Αμάν, 
ανέκραξε μ ετ’ άγανακτήσεως ό βασιλεύς, καί συγχρό
νως τήν μέν περιουσίαν αύτοΰ έδώρησεν είς τήν Έσθήρ, 
τόν δέ -Μαρδοχαΐον κατέστησεν εις τήν εξουσίαν, τήν 
όποιαν εϊχεν ό ’Αμάν. Ούτω δέ τό κακόν, τό όποιον 
εμολετ ησε νά επεβαλη ο Αμαν εις τον Μαρδοχαΐον, 
ή Θεία Δίκη τό έπέφερεν είς τήν κεφαλήν αύτοΰ.

 0000---

Ο ΥΙΟΣ Τ Η Σ  Χ Η Ρ Α Σ .

Γ .

Έ πλησίαζεν ό ήλιος είς τήν δύσιν του, όταν εις τινα 
πενιχράν οικίαν ενός χωρίου των Θηβών έπλησίασαν 
τρεΐς χωροφύλακες καί είς ύπάλληλος συνοδευόμενος 
παρ αύτών. Ε ίς τήν αύλήν τής οικίας εύρίσκοντο τρία 
τέκνα, τών όποιων τό μεγαλήτερον μόλις εΤ/ε δώδεκα 
ετών ηλικίαν. Ό τα ν  ταΰτα εϊδον πλησιάζοντας τούς 
ανωτέρω χωροφύλακας άπεσύρθησαν δρομαίως πρός 
τό αντίθετον μέρος τής εισόδου, τά μέν μικρότερα 
κλαιοντα και έκφωνιζοντα δυνατά, τό δέ μεγαλήτερον 
στρέφον άπό καιρόν είς καιρόν τήν κεφαλήν του όπ ι
σθεν όιά νά παρατηρήση, άν δέν τά  έπιδιώκουσιν οί 
χωροφύλακες.

Οταν η ανωτέρω συνοόεια έπλησιασεν είς τήν θύραν 
τή ς  οικίας, εΤς έξ αύτών ήνοιξεν αύτήν, ά λ λ ’ ίδών ότι



χάνεις δέν ήτον εντός, έξήλθεν άμέσω;· όλοι δέ όμδΰ 
έστησαν τά όπλα των πλησίον της Ούρας, ακολούθως, 
οί μέν άλλοι έκάθησαν εϊς πέτρινόν τ', κάθισμα π λ η 
σίον τοΰ τοίχου ττ]ς οϊκίας, εΐς δέ τών χωροουλάκων 
οιευθύνΟη πρός τά  παιδία διά νά ερώτηση περί τοΰ οΐ- 
κοοεσποτου. Οταν τά παιδία εϊδον διευθυνόμενον πρός 
αυτά τόν χωροφύλακα, άνενέωσαν τάς φωνάς καί έτοι- 
μάζοντο νά πηδήσωσι τήν άπό δεμάτια πρίνων κατα
σκευασμένη'* φράκτην της αυλής, αλλά φωνή τ ις  προσ- 
έοαλεν εϊς τά ώ τά τω ν, καί έστράφησαν πρός τό μέ
ρος, ό'Οεν αύτη διευΟύνετο. Γυνή τ ις , τεσσαρακοντούτης 
περίπου τήν ηλικίαν, ήρχετο πρός τήν οικίαν διώκου- 
σα εμπροσθεν αύτης μίαν όνον φορτωμένην πρινάρια. 
Ή  γυνή αΰτη ή Ίον οικοδέσποινα καί μήτηρ τών πα ι
δ ιώ ν ή δέ παρουσία της έδωκε θάρρος εϊς τά παιδία, 

στε έπαυσαν τάς φωνάς καί τά κλαύματα, άφοΰ μά
λιστα καί ό χωροφύλαξ, όςτις  διευθύνετο πρός αύτά, 
έστραφη αϋθις εϊς τήν λοιπήν συνοδείαν νομίσας περιτ* 
τόν νά άποτείνη ερωτήσεις πρός τά παιδία, έρχομένης 
ήδη τής γυναίκας.

J I  γυνή αΰτη πλησιάσασα εϊς τήν Ούραν καί χα ι- 
ρετήσασα τούς ξένους ήρχισε νά καταοιβάζη τό φορ
τίο ν άπό τήν όνον τη ς.

—  Π ώ ς ! (λέγει είς τών χωροφυλάκων μέ τρόπον 
εκφραστικόν Ουμοΰ) ημείς νά καΟήμεΟα εδώ έξω τόσην 
ώραν, και τώρα θέλεις νά προσμένωμε; έως νά προσ- 
φέρης-όλας τάς περιποιήσεις σου είς τήν ό'νον σου ; ρας 
εκαμες χειροτέρους άπό αύτήν ; — Σας ζητώ  συγχώ ρη- 
σιν, ειπε μέ ταπείνωσιν ή γυνή. Έ γ ώ  δέν έγνώριζα ότι 
Οά ελΟητε διά νά παοευρεΟώ έδώ· τώρα δέ ότε εΦθασά,

ηρ,πορώ να άφησω το ουστυχές τοΰτο ζώον φορτωμέ- 
νον; ήθελα σας παρακαλέσει νά ανοίξετε μόνοι σας 
καί νά είσέλθετϊ είς τήν οικίαν, άλλ’ είναι άνάγκη να. 
σαρώσω καί νά στρώσω διά νά καθήσετε· καί έπειδτ 
έμελλον ν’άργήσω είς τήν εργασίαν ταύτην, έστοχάσθην 
να μ /jv αφ/]7ω το άθλιον τοΰτο ζώον φορτωμένον. **.£1 
γυνή, ενώ έλεγε ταΰτα, έξηκολούθει νά ξεφορτόνη τό 
ζώον της* άλλ ό χωροφυλαξ δυσαρεστηθείς διότι α ύτ/ 
οεν υπήκουσεν άμεσως είς τήν πρόσκλησίν του, κα 
ν άφήση τό ζώον φορτωμένον πρός χάριν αύτών.

—  Βλέπω, λέγει μέ οργήν πρός τήν γυναίκα, δ~ 
οεν Οά ειμεθα καλοί γείτονες άπόψε, άν έξακολουθη<;

ε/ ϊ ϊ^  τα  ρυελα. ' | [  ώρα είναι αρκετά περασρ,έ 
ν/]· ημείς πρέπει νά φάγωμεν καί νά πίωμεν καλά, κα: 
εσυ είσαι με τον νοΰν όποΰ έγεννήθηκες.   Θά φά
γωμεν ό,τι έδωκεν ό Θεός, εΐπεν ή γυνή μέ προσ
ποιητήν άταραξιαν, ενώ, άφ’ ής σ τ ιγ μ έ ς  εΐδεν σύτοϋς. 
συλλογιζομενη ότι τίποτε δέν είχεν είς τήν οικίαν τη. 
διά νά εύχαριστήση τάς απαιτήσεις αύτών, καί προ- 
βλέπουσα τά  αποτελέσματα τοιαύτης έλλείψεως, εΐχ;
κυριευθή άπό μεγίστην ανησυχίαν Ό  Θεός δίδει διό
σας ψωμί ξηρόν καί μουχλιασμένον, ειπεν ό χωροφύ
λα ξ ρ.έ τον ιόιον τόνον τής φωνής, άλλά διά ημάς 
πρέπει νά δώση δύω όρνιθες εϊς τό σουβλί, πέντε όκά- 
δας κρασί, καί χωριστά μίαν τυρόπητταν. Καί όταν t 
Θεός οεν όώση αύτά, καί δέν τά δώση καί όγλίγω ρα, 
ό οικοκυρης οεν ευρίσκει τήν Ούραν τής οικίας του διά 
νά έξελθη. Η  γυνή έγνώριζεν ότι είς τήν οικίαν τη ς δέν 
είχε τώ όντι, είμή μόνον ολίγον ξηρόν καί μουχλιασμέ
νων άρ τον όςτις  δέν ήτο αρκετός ούδέ διά τά τέκνΛ



■Της μονόν' άλλα καί άν έπρόκειτο νά άφήση αυτά νη
στικά, οί χωροφύλακες δέν εύχαριστοΰντο εις μόνον 
άρτον, καί τοιοΰτον μάλιστα. ’Ενώ δέ συλλογιζομένη 
■ποιαν θεραπείαν νά εύρη διά νά έξέλθη της δεινής ταύτης 
Οέσεως,δέν εύρισκε κάμμίαν ευκολίαν, οί οφθαλμοί της 
έγέμισαν άπό δάκρυα, καί αί χεϊρές τη ς καί οί πόδες 
της- έναρκώθησαν, καί ήθελε πέσει ίσως κατά γη ς  λει- 
ποθυμημένη, έάν ή φωνή χωρικού τίνος, τότε  έλθόν- 
το ς , δέν εδιδεν εις αυτήν θάρρος καί ελπίδα. Ό  χίυ- 
ρικός ουτος ήτον ό πατήρ τοΰ στρατευσίμου, είς τό
πον τοΰ όποιου άντικατεστάθη ό υίός αυτής διά τής 
δολίου ένεργείας τοΰ γραμματέω ς τής δηρ,αρχίας. Ου- 
το ς ,ά ν  καί δέν συνέπραξεν άμέσως μετά τοΰ γραριμα- 
τέω ς διά τήν άντίκατάστασιν ταύτην, διότι αύτός ήγό- 
ρασε τήν έξ αυτής ωφέλεια'*, χω ρίς νά γνωρίζη τ ί 
επραξεν ό γραμματίύς· έπειδή όμως συνέβη ή άδεκία 
αϋτη είς τόν υιόν τής χήρας υπέρ τοΰ υίοΰ του, έθεώ- 
ρει καί τόν έαυτόν του συνένοχον τή ς πράξεως ταύ
τη ς , καί έπροσπάθει πάντοτε νά γίνεται ώφέλιμος είς 
τήν χήραν, χορηγών είς αυτήν έν ανάγκη άνάλογα 
βοηθήματα, διά νά άνακουφίζη τήν δυστυχίαν αύτής, 
καί ν’ άναπληρόνη τρόπον τινά τήν έλλειψιν τή ς συν
δρομής, τήν οποίαν ήδύνατο νά χορηγήση εις αύτήν ό 
υίός της, έάν δέν ήθελε σταλή στρατεύσιμος. Διά τοΰτο 
ή φωνή τοΰχω ρικοΰ έφάνη ώ ς ά κτίς θείας άντιλήψεως 
καί παρηγορίας είς τήν δυστυχή γυναίκα. Ό  χω ρικός 
ούτος διαβαίνων έξωθεν, καί ίδών τούς χωροφύλακας, 
είσή7^0ε διά νά πληροφορηθή τήν αιτίαν, καί νά φανή 
ώφέλιμος είς τήν χήραν, άν ύπάρχη τ ις  άνάγκη. Π λη - 
σιάσας δέ είς τήν όμήγυριν ταύτην, ήρχ^σε νά έρωτα

ποιοι είναι, καί πώ ς ήλθον είς τήν οικίαν τής γυναι- 
κός, καί παρά τίνος διευθύνθησαν είς αύτήν. Ό λ ο ι ή- 
σαν δυσαρεστημένοι άπό τήν γυναίκα διά τήν βραδύ
τη τα  τής υποδοχής των, ά λλ ’ έκ συνεννοήσεως προλα- 
βούσης, εΤς τών χωροφυλάκων, ό προλαλήσας, ήτον 
επιφορτισμένος διά νά όμιλή αύστηρώς διά νά απο
λαμβάνουν περίσσοτέρας ώφελείας άπό τούς οίκο- 
δεσπότας* ό'ταν δέ τό πράγμα έπροχώρει π ο λύ , καί 
ήτον φόβος σημαντικής ταραχής, έλάμβανον οί λοιποί, 
ή τινές έξ αύτών, τό ύφος τοΰ μεσολαβοΰντος· άπε- 
δοκίμαζον τρόπον τινά τάς πράξεις τοΰ φιλονεικοΰντος, 
καί έπανέφερον τήν ειρήνην μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ ο ί- ' 
κοδεσπότου, διά νά άπολαύσωσιν έν ειρήνη καί άναπαύ- 
σει τά  διά τής προλαβούσης αύστηρότητος προετοιμα- 
σθέντα τρόφιμα. Κατά τό σχέδιον τοΰτο, τό όποιον 
προ καιρού ουτοι έμεταχειρίζοντο, όχωροφύλαξ έμελ
λε νά δώση άπάντησιν είς τόν χωρικόν διά τά ς όποιας 
τούς εκαμεν άνακριτικάς ερωτήσεις· καθείς δέ δύναται 
νά συμπεράνη οποία έμελλε νά ήναι ή άπάντησις πρός 
χωρικόν, όςτις έθεωρεΐτο άναρμόδιος νά κάμη τοιαύ- 
τα ς ερωτήσεις, μή ών άπό τήν ιδίαν οικίαν, καί μή 
υπάρχων δημοτικός ύπάλληλος.

Ε ίς τοιαύτην κατάστασίν ήτο τό πράγμα , όταν έφά
νη ερχόμενος πρός αύτούς εις νε'ος φορών τήν ενδυ
μασίαν τοΰ στρατιώτου τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής, άνευ 
όπλων καί εχων ένα σάκκον είς τούς ώμους, καί μίαν 
χονδρήν ράβδον είς τήν χεΐρα· έφαίνετο δέ ίδρωμένος 
ώς ερχόμενος μέ βήμα ταχύτερον τοΰ συνήθους. "Όταν 
έπλησίασεν ούτος, όλοι έστρεψαν τήν προσοχήν των 
πρός αύτόν, καί διακόψαντες τήν παρούσαν ομιλίαν



άπέβλεπον προ ; αυτόν μέ περιέργειαν. Ουτος δέ άφη
σ α ; κατά γ η ς  τόν σάκκον του, καί στήσας τήν βακτη
ρίαν του, προέβαινε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν χή ρ α ν  αϋ- 
τη  δέ προσηλώσασα πρός αυτόν τά  βλέμματά της μετά 
προσοχής καί παρατηρήσασα ολίγον, έοραμε μέ ορμήν, 
καί λαβοϋσα αύτόν είς τά ς άγκάλας τη ς, — Υιέ μου, 
είπεν, αξιώθηκα πάλιν νά σέ ίδώ! καί παρ’ ολίγον ήλ~ 
Qs νά λειποθυμήση είς τάς άγκάλας αύτοΰ.

"Οταν άπεδόθησαν αί άμοιβαιαι φιλοφρονήσεις μετα
ξύ τών μελών τής οίκογενείας τα ύ τη ς , ό χω ρικός 
στοχαζόμενος ότι ήτον δλω ς άτοπον νά ταραχΟή ή 
ήσυχία καί αί άμοιβαιαι εκφράσεις τή ς οίκογενείας διά 
τή ς  είς τήν οικίαν διανυκτερεύσεως τών χωροφυλάκων, 
έπανέλαβεν έντονώτερον τάς ερωτήσεις του πρός 
αυτούς.

—  Είμαι εισπρακτωρ τοΰ Δημοσίου, λέγει ό παρά 
τών χωροφυλάκων συνοδευόμενος* ή γυνή αΰτη χρεω- 
στεΐ δώδίκα δραχμάς άπό γάρους, καί ήλΟομεν νά 
τάς είσπράξο>μεν διά τή ς  βίας. ’Οφείλει λοιπόν νά 
κάμνη τά  έξοδα τή ς τροφής καί διατηρήσεως ήμών είς 
τήν οικίαν τη ς, έ’ως ου εξοφλήσει τό πρός τό δημό
σιον χρέος της.

—- ΙΙτον καλόν, νομίζω, ειπεν ό χω ρικός, νά έμε-
ταβαίνετε είς άλλην οικίαν απόψε, διότι ό υίός τη ς,
έλΟών ύστερον άπό τέσσαρα έτη, είναι άτοπον νά εύρη 
είς τήν οικίαν του κατάλυμα, καί νά μήν εχη τήν
άναγκα'αν ησυχίαν, διά νά κάμωσι μεταξύ των τάς
άπαιτουμένας εξηγήσεις καί φιλοφρονήσεις, τάς ο
ποίας άναγκαίως άπαιτεΐ τοσοΰτον μακρυνός άπς- 
χωρισμός.

Ό  έπιφορτισμένος νά όμιλη μέ αυστηρότητα χωρο- 
φύλαξ, προλαμβάνων έκ συνεννοήσεως τόν είσπράκτο- 
ρα· —  Ή μ ε ΐς , είπε, Οέλομεν τούς διασκεδάσει καλή- 
τερον καί μέ τραγούδια, καί μέ χορούς άκόμη, άν θέ
λ ο υ ν  διότι βέβαια τό κρασί Οά ήναι πλέον άφΟονον 
πρός χάριν τοΰ ξενιτευμένου.

—  fΗ μείς δέν Ιχομεν τήν συνήθειαν νά φεύγωμεν 
χω ρίς νά πληρωΟώμεν, λέγει ό είσπράκτωρ. Έ άν εί- 
χομεν τοιαύτην συνήθειαν, ήμπορούσαμεν νά τρέχωμεν 
άπό οικίαν είς οικίαν, καί ποτέ νά μήν συνάζωμεν ουδέ 
εν λεπτόν.

— ’Ιδού, λέγει ό χω ρικός, τά  χρήματα. Καί άμέ- 
σως εύγάζει άπό τον κόλπον του μίαν σακκοΰλαν μετα
ξωτήν πλεγμένην, εχουσαν μίαν πήχην σχεδόν μάκρος. 
Α μα τήν εύγαλεν άπό τόν κόλπον του,έβρόντησαν διά

φορα παλαιά νομίσματα κρεμάμενα είς τάς δύο) άκρας 
αυτής, τήν έξετείλιξε μέ ταχύτητα , εβαλε τήν χεΐρά 
του μεσα, καί λαβών εις τό άπλόχειρόν του διάφορα 
άργυρα νομίσματα έδιάλεξε δύω δίστηλα, καί τά έ- 
προσφερε πρός τόν είσπράκτορα.

ΙΙρεπει συγχρόνως (λέγει ουτος) νά πληρώσετε 
και τά ποινητόρια* διότι είναι όκτώ ήμερα’, άφ’ ότου 
ειόοποιηΟη ή γυνή αύτή νά πληρώση καί δέν ύπήκουσε.

— Π οτέ, λέγει μέ θαυμασμόν ή γυνή, κανείς δέν μοΰ 
ειπε τίποτε* πρώτην φοράν τώρα άπό σας εμαΟον ότι 
μοΰ ζητούνται χρήματα.

— Ε χω  τήν άπόδειξιν τοΰ δημάρχου, λέγει ό είσ- 
πρακτωρ, οτι οκτώ ημέρας κατά συνέχειαν σοΰ έδω- 
καν τήν είδησιν εγώ έπλήρωσα τόν ποινήτορα, καί 
πρέπει νά πληρωθώ καί αύτά.



—  Πόσα είναι καί αύτά ; φωνάζει j/,έ άγανάκτησιν 
ό χω ρικός, καί βάζει πάλιν τήν χεΐρα είς τήν σακκοΰ- 
λάν του.

—  Δεκαέξ δραχμαί, λέγει ό είσπράκτωρ, άνά δύω 
δραχμάς έκάστην ημέραν.

— Λάβε καί αύτάς, φωνάζει μέ άγανάκτησιν ό χ ω 
ρικός, καί άδειάσατέ μας πλέον τήν γωνιάν.

—  Ά ς  ύπάγη δπου θέλει ό είσπράκτωρ, λέγει ό 
•προσδιορισμένος νά όμιλή χωροφύλαξ· ήμεις τοιαύτην 
ώραν δέν φεύγομεν άπό τό κατάλυμά μας. Δέν είμεΟα 
διακονιαραϊοι διά νά περνώμεν άπό σπήτι είς σπήτι* 
καί όποιος θέλει, άς ελθη νά μας έβγάλη.

Ή  άνέλπιστος αΰτη άπάντησις τοΰ χωροφύλακος 
τοσοΰτον έτάραξε τόν χωρικόν, ώστε πρός στιγμήν 
έμεινε συλλογιζόμενος, άν έπρεπε νά άρπάση τήν βα
κτηρίαν τοΰ υίοΰ της χήρας, στημένην έμπροσθέν του, 
καί νά άρχίση μέ αύτήν τόν χωροφύλακα. Ό υ ίό ς  τή ς 
χήρας δμως έγνώρισε τήν κατάστασιν τοΰ χωρικοΰ, καί 
Οέλων νά τόν καθησυχάση διά νά μή δοθή άφορμή είς 
κάνέν δοσάρεστον συμβεβηκός. —  Δέν πειράζει τίποτε, 
κύριέ μου, λ έγε ι πρός τόν χωρικόν, εάν φιλοξενήσω- 
μεν τούς άνθρώπους μίαν εσπέραν^ ησυχάσατε παρα
καλώ .— Εΐναι άδύνατον, λέγει ό χωρικός μέ τόνον ά- 
γανακτήσεως, άδύνατον νά διαμείνωσιν αύτοί οί άν
θρωποι άπόψε είς αύτήν τήν οικίαν. Θέλω κάμει άνω 
κάτω  δλον τό χωρίον, θέλω καταστρέψει δλην τήν 
περιουσίαν μου, και τήν ζωήν μου άκόμη, ά λ λ ’ είναι 
άπολύτως άδύνατον νά διαμείνωσιν οΰτοι είς τήν οι
κίαν ταύτην.

Ό  είσπράκτωρ ένόησεν άπό τόν τόνον τή ς φωνής

τοΰ χωρικοΰ, καί άπό τήν επιμονήν του, δτι ήτον ικα
νός νά έπιχειρήση, δσα ήπείλησε, καί διά τοΰτο έστο- 
χάσθ.·] δτι ήτον συμφερώτερον δι’ αύτόν νά δοθή τέ 
λος είς τήν σκανδαλώδη ταύτην σκηνήν.

—  Ά ς  ύπάγωμεν, λέγει πρός τούς χωροφύλακας. 
Δέν πρέπει νά κατα 'εχθώ μεν ούδέ μίαν βραδυάν νά μεί- 
νωμεν μέ τοιούτους βαρβάρους. Καί οΰτως έκίνησεν 
αύτός, άκολούθως καί οί χωροφύ?ιακες, τών οποίων 
τελευταίος άπεσύρετο ό επιφορτισμένος νά όμιλή μέ 
αύστηρότητα. ’Θταν ουτος άπεμακρύνθη ολίγον, ς-ρέ- 
φων τό βλέμμα του πρός τόν χω ρικόν,— Αύριον βλέπεις, 
λέγει κινών άπειλητικώ ς τήν χεΐρά του, αύριον. Έ -  
τόλμησας νά μας ύβρίσης, νά περιφρονήσης άντιπρο- 
σώ π:υς τής εξουσίας, καί νά προκαλέσης στάσιν. Τ ί 
νά κάμω τοΰ ειστράκ τορος, δστις δέν έπέμεινε, καί ή- 
μην έγώ καλός καί άπόψε άκόμη νά σας βάλω γνώ - 
σ ιν .— Δεΐξέ μας τήν ράχιν σου, λέγει ό χωρικός. Καί 
ένώ έμελλε νά προσθέση καί άλλα  είς άπάντησίν τοΰ 
χωροφύλακος, ό υιός τής χήρας, πλησιάσας είς αύτόν 
— Σάς παρακαλώ, ειπε μέ τρόπον ικ ε τε υ τ ικ ό ν , άφή- 
σατέ τον, μήν άποκρίνεσθε πλέον. Δέν έπιθυμώ νά 
έκτεθήτε περισσότερον δι’ ήμας.

— Π αιδί μου, λ έγε ι ό χω ρικός, δέν ύποφέρονται αύ-. 
τοί οί άνθρωποι. 'Π  κατάστασίς μας εΐναι άθλία. Δέν. 
ήξεύρομεν άπό ποΰ νά προφυλαχθώμεν. "Θλοι έβ α λα ν  

σκοπόν να μας γυμνώσουν, νά μας φάγουν ζωντανούς. 
Δέν ήξεύρομεν πώ ς νά προφυλαχθώ μεν κουράζεται 
καί ή ύπομονή μας κάμμίαν φοράν, καί λέγομεν κάνέ
ναν λόγον περισσότερον. '0  Θεός νά κάμη τό ελεός 
του· έγώ  είμαι είς άπελπισίαν διά τήν κατάστασιν μ α ςι



Λαβών οέ τήν δεξιάν τοϋ νέου στρατιώτου καί συγ- 
χ α ρ ά ς  αυτόν διά τήν επιστροφήν του, τόν άπεχαιρέ- 
Τη σε καί άνεχώρησεν.

Η  γυνή μετά τών τέκνων της έμβήκε πλέον είς 
Τφ  οικίαν, κυριευμένη άπό τήν ευχαρίστησήν τής ά- 
φίξεως τοϋ υίοΰ της, ή τ ις  έξήλεεψεν όλα ' τά διατρέ- 
ξαντα εις τήν προλαβοΟσαν σκηνήν. Μίαν μόνην ανη
συχίαν είχε τ ί νά οώαη είς τροφήν τοΰ υίοΰ της· άλλ’ 
ένφ έσυλλογίζετο περί τούτου, βλέπει τόν υπηρέτην 
τοΰ χω ρικού φέροντα είς εν καλάθιον εν. καρβέλι ψω
μί, έν όπισυνόν κομμάτι κρέας,χαί μίαν μεγάλην μπο- 
τιλ ιαν μ.ε κρασί.-

Οταν έτελείωσε τά δεϊπνον καί εγειναν άμοιβαίως 
ιαφοροι ερωτήσεις περί συγγενών, περί φίλων, καί 

πε>°; διαφόρων ουσιωδών περιστατικών τη ς ζωής ά·χ- 
φοτερων, οποία συνήθως είς όμοιας περιστάσεις γίνον
τα ι, ό υιο, ήρωτησε τήν μητέρα, πόθεν προέρχεται 
/] άγαθότης καί ή βοηθητική διάθεσις τοΰ χωρικοΰ. 

~  ‘̂ ευ συνΰΡ°μής τούτου, άπήντησεν ή μήτηρ, 
ήτον αδύνατον νά διασώσω τά δυστυχή ταΰτα παιδία. 
"Οταν έλθοΰσα είς τάς Θήβας διά νά Ενεργήσω διά 
την άπαλλαγήν σου άπό τήν στρατευσιμότητα, δέν σέ 
ευρον έχει όιοτι σε μ·.τεφερον είς Α θή να ς, έπέστρεψα 
6·ς -ό χωριον μου άπηλπισμένη καί κλαίουσα απαρη
γόρητα· μαλιστα όταν έ μ βήκα είς τήν οικίαν καί έσυλ- 
λογίσθην ότι σέ ύστερήθην, χαί χάμμίαν ελπίδα σω
τηρίας 0-V ειχον έπι τής γη ς , έξεφώνησα τοσοΰτον 
ουνα.ά, χαι εμυρολογοΰσα ώς νά σέ είχον νεκρόν έμ
προσθεν μου. Κατά τήν περίστασιν ταύτην ήλθεν ό ά- 
γαθοποιό; ουτο; άγγδλος καί παρηγορώ·/ μοΰ ειπε

«Μή λυπείσαι διά τήν χττέρησιν τοΰ υίοΰ σου, αύτός 
θά έπι στρέψη καλητερος άπό ό,τι ητον. Ό σον δέ διά 
τήν βοήθειαν, τήν όποιαν ήθελε σοΰ κάμει, διότι είσαι 
πτω χή  καί ενδεής, άναδεχομαι νά τήν άναπληρώσω 
έγώ· και άπό σήμερον νά ζητης άπό εμέ Ιλευθέρως ό, 
τ ι σοΰ χρειάζεται, καί είς πάσαν περίστασιν νά έπιχα- 
λ?σαι τήν προστασίαν μου.» ΙΙρίν δέ εγώ τοΰ ζητήσω 
πποτ&, αύτός προλαμβάνει όλας τάς άνάγκας μου.

Ευχαριστώ τόν Θεόν, είπεν ό νέος, διότι δέν σέ άφη- 
•εν εις τήν άναγκην, καί είς τήν απελπισίαν, ί ϊς  τήν 

οποίαν σε έφανταζομην. ’Αληθώς ό Θεός είναι ό π α 
τήρ τών ορφανών χαί ό προστάτης τών χηρών.

Γήν έπιοΰσαν ό υίός της χήρας έπηγε ν’ άποδώση 
τάς ευχαριστήσεις του είς τόν χωρικόν διά τήν προ
στασίαν και τήν συνδρομήν τήν οποίαν άπέδωκεν είς 
τήν μητέρα του καί τά άδέλφιά του. — Καί τί έκαμα 
πρός ύμας; λέγει μέ αγαθότητα ό χω ρικός. Ή συνείδησίς 
μου με ετυπτε πάντοτε· διότι, άν καί άκων, συνετέ* 
λεσα χαι εγώ είς τό νά ύπάγης στρατεύσιμος· καί ε 
ξήγησε τά οιατρέςαντχ μέ τόν γραμματέα κατά τήν 
κλήρωσ ιν.

Ο ,τι όμως μέ ειχεν είς μεγίστην άνησυχίαν, έπρό- 
σθ^,σ^ν, ήτον, μήπω ς άποθάνης είς τήν στρατιωτικήν 
υπ/|ρ=,σίαν, και εχω εγώ  τήν αμαρτίαν χαί διά τήν έ- 
ο ι κ ν  σου απώλειαν χαί διά τήν δυστυχίαν τή ς μη- 
.ρό, σου καί τών άδελφών σου· καί διά τοΰτο συνε- 

χώ ς έζητοϋσα πληροφορίας περί σοΰ. ’Εστοχάσθην δέ 
ό .ί οεν ή μπορώ νά ελευθερώσω άλλω ς τήν συνείδησίν 
μου άπό τό βάρος, τό όποιον τήν κυριεύει, είμή άπο- 
^.ανατταίνων σε ευτυχή. Ε ιιες τήν νέαν αύτ/·ν, r  όποια



εύγήκεν όταν σύ ήλθες εις έπίσκεψίν μου* εΐναι θυγά- 
τηρ μου* τήν εχω προσδιωρισμένην διά σέ όμοΰ μέ τήν 
μίσην μου περιουσίαν.

’Εάν δεχθής τήν πρότασίν μου, έγώ  θέλω σέ βοη
θήσει μέ τήν κατάστασιν μου καί τούς φίλους μου, 
εσύ δέ θέλεις μέ βοηθήσει μέ τήν γνώσίν σου, καί τά 
γράμματά σου* διότι έγώ έμαθον πόσον καλά έφέρθης, 
καί πόσον έπρόκοψες είς τάς ’Αθήνας. Ούτω δέ βοη- 
θούμενοι άμοιβαίως Gελομεν ζήσει καλά καί οί δύω. 
Μ ’ δλον δτι ή πρότασίς μου εΐναι έπωφελεστάτη διά 
σέ, σου δίδω μ ’ δλον τούτο καιρόν νά συσκεφθής μετά 
τή ς  μητρός σου, καί νά μέ είδοποιήσητε, άν έ'χητε τήν 
εύχαρίστησιν νά τήν παραδεχΟήτε.

Ή  πρότασις αΰτη τοσοΰτο μάλλον άνέλπιστος ήτον 
είς τόν υιόν τή ς χήρας, δσον μεγίστη ήτον ή διαφορά 
τή ς  μεταξύ τών δύω οικογενειών καταστάσεως. Ίδ ώ ν  
δέ καί τήν προτεινομένην νέαν καί εύχαρις-ηθείς άπό τήν 
καλλονήν αύτής, ήΟελεν αμέσως άπαντήσει παραδεχό
μενος τήν πρότασιν* ύπείκων δμως εις τήν παραγγε
λίαν τοΰ χωρικού, ύπεσχέθη νά συσκεφθή μετά τής 
μητρός του καί άνεχώρησε.

Μετά τρεις ημέρας έδόΟη άπάντησις παραδοχής, καί 
μετά  δύω εβδομάδας έτελέσθη ό γάμος. ’Επειδή δέ ό 
υιός τής χήρας ήτον ό μόνος είς τόν δήμον εκείνον 
γνωρίζων γράμματα, καί εχων συμπεριφοράν εύγενή 
καί πολιτισμένην, κατώρΟωσε νά κερδήση τήν άγάπην 
δλων τών δημοτών ύπεοέχετο δέ πάντα υπάλληλον, 
ή άλλους σημαντικούς άνθρώπους, ερχομένους είς τόν 
Εήμόν του* έκ τούτων δέ είς ολίγον διάστημα καιροΰ 
τοσαύτην ύπόληψιν άπέ/.τησεν, ώστε έξελέχθη δήμαρ

χος. Ά πηλλάχΟ η δέ καί άπό τό μόνον πάθος τό ό
ποιον έκυρίευε τήν καρδίαν του, τό νά έκδικηθή τόν 
γραμματέα  τή ς  Δημαρχίας* διότι ούτος πράξας π λα 
στογραφίας τινάς είς τινα τών πλησίον δήμων, δπου 
υπηρετεί ώ ς γραμματεύς, κατεδικάσΟη παρά τοΰ κα- 
κουργιοδικείου είς πενταετή ειρκτήν.

— οοοο—

ΤΑ  ΕΠ Τ Α  ΘΑΥΜΑΤΑ Τ Ο ϊ  ΚΟΣΜΟΥ

Θεωροϋντες άναγκαΐον νά βάλωμεν ύπ ’ οψιν τών 
άναγνωστών μας τά σημαντικώτερα έργα, δσα ή άν- 
θρώπινος τέχνη καί δύναμις προήγαγε κατά διαφόρους 
έποχάς, κ?.ί τά  όποια είλκυσαν τόν θαυμασμόν τοΰ 
κοινοΰ, καθ’ 3ν τρόπον φέρομεν είς γνώσιν αύτοΰ καί 
τά  έξοχα προτερήματα, ή τάς μεγάλας άρετάς τών 
κατά καιρούς διαπρεψάντων μεγάλων άνδρών, ένομίσα- 
μεν καλόν ν’ άρχίσωμεν άπό τά  επτά θαύματα τή ς 
άρχαιότητος. Ώνομάσθησαν θαύματα, διότι έκίνησαν 
τόν θαυμασμόν τών άνθρώπων, είτε διά τήν εντέλειαν 
τής τέχνη ς, είτε διά τό μέγεθος τοΰ έργου, είτε διά 
τά ς ύπερνικηθείσας μεγάλας δυσκολίας τής κατα
σκευής.

Α '.

Τό έν ό λ υ μ - ία  ά γ α λ μ α  τοΰ Διό;.

Ε ίς τήν Ή λ ιδ α  κατεστάθη ή πανήγυρις τών ’Ο λυμ
πίων άπό τόν βασιλέα αύτής ’Ίφ ιτον, συνεργεία καί



άλλων ενδόξων άνδρών της εποχής εκείνης, η καί με
ταγενεστέρων οιτινες Ιπροσπάθησαν διά τήν άποκατά* 
στασιν καί στερέωσιν αύτης.

Ιό  εργον τοΰτο πρέπει νά θεωρηθή έπινόημα μεγά
λου πολιτικοΰ άνδρός. 'Π  Ε λ λ ά ς  έδιαιρείτο είς πολλά 
κράτη αυτόνομα καί ανεξάρτητα απ’ άλλήλων καί συ
νεχώ ς άντιμαχόμενα· ύπήρχεν άνάγκη ενός μέσου ά- 
νακω χης τών πολέμων, καί ενός κέντρου γενικής άσκή- 
σεως καί έκπαιδεύσεως· τό πρώτον διά νά αισθάνων- 
τα ι οί διαμαχόμενοι τά αγαθά της ειρήνης καί νά 
προσπαθώσι κατά τάς είρηνικάς ταύτας συνεντεύξεις, 
καί οιά μεσολαβησεως φιλικών άλλων πόλεο^ν, νά κα
τορθώνεται η ειρήνη μεταξύ τών διαμαχομένω ν τό 
δεύτερον δέ διά νά άμιλλώνται αί πόλεις "τις νά επί
δειξη άνδρας ίκανωτέρους είς τούς συ-ηθέντας αγώνας.

Η  στ^ρ^ωσις τη ς πανηγυρεως ταύτης έπέφΓρ· διαρ
κή ειρήνην είς τήν Η λ ε ία ν . Έ κ  δέ τής ειρήνης ταύ
τη ς  ά<ρ’ ενός, καί έκ τής μ εγ ίσ τη ς  συρροής τών Ε λ 
λήνων άφ’ ετέρου, ό πλούτος ηύξησε μ εγάλω ς ώ ςκα ϊ 
ο πληθυσμός είς τόν τόπον τούτον. Ά λ λ ά τό σ η μ α ν - 
τικώτερον πάντων ήσαν τά δώρα, τά όποια προσεφέ- 
ροντο είς τόν Ό λύμπιον Δια, τόν προστάτην τής πα
ν ηγύρεως ταύτης, απ’ όλους τούς προσερχομένους είς 
τήν πανήγυριν.

Από τόν πλούτον τοΰτον κυριωτέρως, καί άπό τά 
λάφυρα τά  όποια έλαβον άπό τούς κατοίκους τή ςγ ε ι-  
τονς.υούσ/]ς μετ αύτών πόλεως Πίσσης, άπεφάσισαν οί 
-ΗλεΓοι νά κ α τα σ κ ευ ά σ ε ι τό άγαλμα τοΰ Διός. ’Α λλά 
0ελοντες νά τό κατασκευάσωσιν άξιον καί τοΰ Θεοΰ 
τον οποίον εμελλε νά παριστα επί τή ς γ η ς , καί τοΰ

πλοτύου, τόν όποιον άπεφάσισαν διά τό Ιργόν τοΰτο, 
έφρόντισαν νά εϋρωσι καί τεχνίτην δυνάμενον νά εκ 
πλήρωσή έπ ιτυχώ ς τόν σκοπόν τοΰτον κατά τ /jv επιθυ
μίαν τ ω ν  καί τοιοΰτος ένεκρίΟη ό Φειδίας, ό ενδοξό
τερος τών άγαλματοποιών εκείνης τής εποχής.

Τό άγα7^μα παρίστα τόν Δία καΟήμενον επί θρόνου, 
καί έτέθη έν τώ  μέσω τοΰ ναοΰ. Δέν είναι γνωστόν 
πόσον υψος εΐχεν, ά λ λ ’ επειδή τινες έ'καμαν τήν πα- 
ρατήρησιν ότι, άν ό Ζεύς καθήμενος έ'φθανεν εως τήν 
οροφήν τοΰ ναοΰ, έγερΰείς έπρεπε νά άνατρέψη τήν 
στέγην, εικάζεται ότι πρέπει νά εΐχεν ύπέρ τάς εξή
κοντα π ήχεις τό όλον σύμπλεγμα, ήτοι τό βάθρον, ό 
θρόνος καί τό άγαλμα· διότι τό ύψος τοΰ ναοΰ ήτον 
εξήκοντα οκτώ πηχώ ν.

‘Ο Φ ειδίας πρό : έκτέλεσιν τών έργων τής ζω γρα
φικής, τά όποια ήθελε θεωρήσει αναγκαία διά νά ά- 
παρτίσωσι τόν στολισμόν τοΰ έργου του, προσέλαβε 
τόν Πάναινον, ένδοξον ζωγράφον, όστις έζωγράφησεν 
ολας τά ς εικόνας. Συν ιστατο δέ όλον τό σύμπλεγμα 
τοΰτο ώ ς εξής.

1. ‘Υπήρχε περί τό άγαλμα  έν έρυμα, ήτοι περί·* 
φραγμα, τό όποιον εμπόδιζε τήν είσοδον άνθρώπων 
εντός τοΰ τόπου, όπου ιστατο τό άγαλμα. Τό περί
φραγμα τοΰτο ή to  τετράγωνον, καί ή μέν πρός τήν 
εισοοον πλευρά ήτο κυανή, άνευ τινός είκόνος, είς δέ 
τάς λοιπάς τρεις πλευράς ήσαν αί έξής εικόνες. I / O  
Ά τ λ α ς  βαστάζων τόν ούρανόν· πλησίον δέ ιστατο ό 
Η ρ α κλή ς είς θέσιν νά διαδεχθή αύτός τό βάρος άπό 
τούς ώμους τοΰ Ά τ λ α ν ΐο ς . 2 . Ό  Θησεύς καί ό Πει- 
ριθους. 3. Ή  Ε λ λ ά ς  καί ή Σαλαμίν μ ’ ανθρωπίνους
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μορφάς, ή τελευταία κρατούσα είς χεΐρας τάς πρώρας 
τώ ν περσικών πλοίων. 4 . Ό  αγών τοΰ Ή ρακλέους 
κατά τοΰ έν Νεμέα Δέοντος. 5 . £0  Α ίας βιάζων τήν 
Κασσάνδραν. 6 . Ή  Ιπποδάμεια  τοϋ Οίνομάου μετά 
τη ς  μητρός της. 7 . Ό  ΠρομηΟεύς δεδεμένος είς τόν 
Καύκασον, καί ό Η ρ α κλή ς ίστάμενος πλησίον καί 
Βλέπων πρός αύτόν. 8 . ‘Η  Ά μ α ζώ ν  Πενθησίλεια έκ- 
πνέουσα είς τάς άγκάλας τοΰ ’Α χ ιλλέω ς, 9 . δύω ε
σπερίδες κρατοΰσα'. είς χεΐρας τά  χρυσά μήλα.

Ε ν τό ς  τοΰ περιφράγματος τό έδαφος ήτον άπό μέ- 
λανα λίθον λεϊον καί στίλβοντα καί περί αύτόήτο κρη- 
π ίς  άπό Πάρια μάρμαρα. Έ ν  τώ  μέσω τοϋ έδάφους 
τούτου ητον ή κρηπίς έπί τη ς οποίας ίστατο ό θρόνος. 
Ε ίς  τά ς πλευράς τη ς  κρηπίδος ταύτης ήσαν τά  έξης 
αγάλματα . 1. Ό  "Ήλιος έλαύνων τήν άμαξαν αύτοΰ.
2. Ό  Ζευς καί πλησίον αύτοΰ ή Ή ρ α  καί μ ία τών 
τριών Χαρίτων. 3 . Ό  Έ ρ μ η ς. 4 . Ή  Ε σ τ ία . 5. Ό  
Έ ρ ω ς  υποδεχόμενος τήν έκ θαλάσσης άναδυομένην 
Ά φροδίτην, τήν οποίαν έ'στεφεν ή Πειθώ. G. Ό  ’Α 
πόλλων καί ή "Αρτεμις· 7 . ή ’Αθήνα* 8· 'Η  ’Α μφι
τρ ίτη  καί ό ΙΙοσειδών καί 9. Ή  Σελήνη όχουμένη έφ’ 
ίππου.

Έ π ί τή ς κρηπίδος ταύτης ίστατο ό θρόνος στηρι- 
ζόμενος είς τέσσαρας πόδας· είς έκαστον δέ αύτών 
ήσαν τέσσαρες νίκαι είς σχήμα χοροΰ. Ε ίς τούς έμ- 
προσΟίους πόδας παρίσταντο σφίγκες άρπάζουσαι τά 
τε>;να τών Θηβαίων, καί ό ’Απόλλων καί ή Ά ρ τε μ ις  
φονεύοντες μέ τά  βέλη των τά  τέκνα τής Νιόβης. Ε ίς 
τούς συνδέοντας τούς πόδας οριζοντίους κανόνας ύπήρ- 
χον διάφορα αγάλματα έν ο!ς καί ό Η ρ α κ λ ή ς ά γω 

ν-.ζόμενος πρός τάς ’Αμαζόνας μετά τών εταίρων του, 
μεταξύ τών οποίων διεκρίνετο ό Θησεύς. Ε ίς τά έπά- 
νω μέρη τοΰ θρόνου άφ’ ένός μέν μέρους ήσαν τρεις 
'/άρ ιτες, άφ’ ετέρου δέ· αί ώραι. Ε ίς  τό ύποπόδιον όπου 
έστηρίζοντο οί πόδες τοΰ αγάλματος ήσαν κατεσκευ- 
ασμένοι χρυσοί λέοντες, καί ό Θησεύς μαχόμενος κα
τά τών ’Αμαζόνων. Ή  υλη, έξ ή ς ό θρόνος ήτο κα
τασκευασμένος, συνίστατο είς έλέφαντα, εβενον, χρυ
σόν, καί πολιτίμους λίθους άρμοδίως διατεθειμένα 
πρός άλληλα.

Τό δέ άγαλμα  παρίστανε τόν Δία καθήμενον έπί 
τοΰ θρόνου, καί Ιχοντα  καταβιβασμένας τά ς όφρΰς. 
Έ π ί τή ς κεφαλής είχε χρυσοΰν στέφανον είς σχήμα 
κλάδων έλαίας. Ε ίς τήν δεξιάν χεΐρα έκράτει νίκην 
κρατούσαν εις τήν ^εΐρα ταινίαν, καί φέρο,ισαν έπί κε
φαλής στέφανον· ήτο δέ αυτη κατεσκευασμένη έκ χρυ- 
σοϋ καί έλέφαντος. Ε ίς δέ τήν άριστεράν ε?χε σκή- 
πτρον πολυτελώ ς καί ποίκίλω ς έπεξειργασμένον έπί 
δέ τοΰ σκήπτρου έκειτο χρυσοΰς αετός.

Α έγεται ότι ό Φειδίας άποπερατώσας τό έργον του 
έσυγχώρησεν είς τό κοινόν νά έπισκεφθή καί θεωρήση 
αύτό. Αύτός δέ μένων κρυμμένος όπισθεν παραπετάσ
ματος ήκουε μετά προσοχής τά ς έπικρίσεις τών θεα
τώ ν, καί έπομένως έπ’Οεωρήσας αΙΟις τό έργον του 
παρέδωκεν αύτό τέλειον είς τούς Ή λείους* Ούτοι δέ 
καί αύτόν έτίμ/]σαν Οαυμάσαντες διά τήν έπιτηδειότη- 
τα  τή ς τέχνης του, καί είς τούς άπογόνους του άπέ- 
οωκαν τήν έπιμέλειαν καί κάθαρσιν τοΰ αγάλματος, 
έργασίαν, ή τ ις  έθεωρεΐτο ένδοξος καί περιφανής.

’Αν καί όλα τά  μέρη τά  άπαρτίζοντα τό άγαλμα
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τώΰτο ήσαν αριστοτεχνήματα, ό σχηματισμό; ό μ ω ί 
τοΰ προσώπου τοΰ άγαλματος, καί ό έμφαινόμενο£ 
εις αύτόν χαρακτήρ, έξέπλητταν άπαντας, ώστε έφρό- 
νουν πολλοί δτι τήν ιδέαν ταύτην ένέπνευσεν είς τόν 
Φειδίαν ή παρά τοΰ Ό μηρου παριστανομένη είκών 
τοΰ Διός.

Ό  Φειδίας κάτωθι τοΰ αγάλματος έγραψε τόν έ
ξης στίχον.

« Φειδίας Χαρμιοου υιός ’Αθηναίος μ ’ έποίησε » 
εις ένα δέ τών δακτύλων τοΰ αγάλματος ένέγραψε 
Π ο δ ά ρ κ η ς  Κ α λ ό ς .

Τό αριστούργημα τοΰτο άπωλέσθη, καί δέν εΐναι 
γνωστόν πότε καί άπό ποιον. Ό λ α  δέ τά λεγόμενα 
περι τοΰ ότι μετεκομίσθη τοΰτο είς Κωνσταντινούπο- 
λ ιν  και έκει άπωλέσθη υπό τοΰ πυρός εΐναι αδέσποτα,

— οοοο—

Π Ε Ρ Ι ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Η Σ Ε Κ ΙΙΑ ΙΔ Ε ΪΣ Ε Ω Σ .

Δεν είναι άρκετόν εις έν έθνος, άν ύπάρχωσιν όλαί 
αι εύκολιαι διά νά έκπαιδεύωνταί at άνώτεραι μόνον 
τή ς  κοινωνίας τάξεις, Εΐναι άνάγκη ό λαός νά έκπαι- 
δευθη, νά άπομάθη πολλάς κακάς έξεις, καί νά τεθη 
είς θεσιν ώστε νά δύναται νά πράττη ώφελιμώτερον 
καί έπικερδεστερον τό έργον του, καί ούτω νά άποβη 
ό πολίτης και είς εαυτόν καί είς τήν κοινωνίαν ώφελι- 
μώτερος. Φρονοΰμεν ότι ή έκπαίδευσις τοΰ λαοΰ πρέ
πει νά ηναι έν είδος ανατροφής, τήν όποιαν χρεωστει 
τό Δημόσιον νά κάμη είς όλα τά μέλη τής κοινωνίας,

δίά νά έμπνεύση δι’ αύτής είς όλους τά  αύτά αίσθή'· 
ματα  τής άρετής, τοΰ πατριωτισμοΰ, τής τιμ ιότητος 
κτλ . διά νά έπιτυχηθή, όσον τό δυνατόν εύκολώτερον 
καί ταχύτερον, ό σκοπός τή ς  συστάσεως τών κοινωνιών.

Ή  ένεστώσα κατάστασις τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ 

εΐναι ατελής καί πλημ μ ελής διά τούς έξής λόγους.
’Ενώ καί ή καθ’ όλους τούς δήμους τοΰ κράτους 

σύστασις σχολείων δέν δύναται νά έκπληρώση εντελώς 
τόν σκοπόν τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοϋ· διότι τά  παιδία 
τών χωρίων, ό'σα κεϊνται μακράν τή ς πρωτευούσης τοΰ 
δήμου, δέν δύνανται νά ώφεληθώσιν άπό τά  είς τά ς 
πρωτευούσας τών δήμων σχολεία· δέν έσυστήθησαν 
ούδ’ εις όλους καν τούς δήμους τοΰ κράτους σχολεία· 
ή δέ έλλειψις αύτη υπάρχει μάλιστα είς τά  μέρη, ό
που ή έκπαίδευσις εΐναι ά/αγκαιοτέρα, καί όπου ή έν
δεια τών κατοίκων εΐναι μεγαλητέρα. Ά νά γκ η  λ ο ι
πόν όχι μόνον καθ’ όλους τούς δήμους νά συστηθώσι 
δημοτικά σχολεία, άλλά καί είς όλα τά  χωρία ή καν 
είς τά πολυαριθμότερα.

Ά λ λ ’ ό σκοπός ούδ’ ούτως δέν είναι δυνατόν νά 
έπιτυχηθη έντελώς. Διά νά δοθή έκπαίδευσις καί ανα
τροφή είς τό έθνος, άνάγκη νά συστηθώσι δημοτικά 
σχολεία τών κορασίων, όσα καί τών ά^ρένων π α ίδω ν 
διότι ούτως αί μητέρες μετά καιρόν θέλουν προ
παρασκευάζει τά  τέκνα είς όσα πρόκειται νά διδαχθώ- 
σιν είς τά  αλληλοδιδακτικά σχολεία, ιδίως όμως θέ
λουν εμπνέει είς ταΰτα τήν έπιθυμίαν τής σπουδής, 
τήν φ’ιλοπονίαν, καί τήν άγάπην τή ς τάξεω ς, ώστε 
τά  τέκνα, ούτω προπαρασκευασμένα νά παρέχωσιν b- 
λ '.γωτέρας δυσκολίας είς τήν κατά τά Δημοτικά σχρ-



λί,~α έκπαίδευσιν αυτών. Ε ίς τά  σχολεία δέ ταΰτα τών 
κορασιων πρέπει νά είσαχθώσι χειροτεχνήματα έπω- 
φελή, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς μέσα πορισμοΰ, 
καί όχι πολυτελείας καί ματαίας έπιδείξεως.

Δέν αρκεί δέ μόνον ή σύστασις τών Δημοτικών 
σχολείων, πρέπει νά γείνη φροντίς καί πώ ς είναι δυ
νατόν να έπιτύχη εύκολώτερον καί ζαλήτερον ό σκο
π ός τη ς γενικής τροπον τ:νά τοΰ λαοΰ έκπαιδεύσεως. 
Φρονοΰμεν λοιπόν συντελεστικά πρός τόν σκοπόν τοΰ- 
τον τά  έξης μέτρα.

Ρίά συγχωρηθη είς τούς διδαχθέντας παρά τιν ι οη- 
μοσιω διδασκάλω παΐδας νά διδάσκωσι γραφήν καί ά- 
ναγνωσιν είς τά παιδία τών μακράν τών πρωτευουσών 
τών δήμων χωρίων μέχρι της ηλικίας τών εξ ή έπτά 
έτών, οιοτι κατά τήν ήλικιαν ταύτην οί γονείς αύτών 
άεν δυνανται νά τά  πέμψωσιν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
δήμου τ ω ν  μενοντα οέ είς τό χωρίον οέν είναι δίκαιον 
νά χάνουν τόν καιρόν τοΰτον, όστις ουδ’ είς τούς γ ο 
νείς των δύναται νά ήναι χρήσιμος. Ά π ό  δέ τήν ηλ ι
κίαν τών έπτά έτών μέχρι τών δέκα, ό πατήρ έκα
στου παιοος πρεπει νά θεωρηθή ύπόχρεως νά πέμψη 
τό τεκνον του είς τό σχολεΐον τοΰ δήμου, όπου νά δια- 
μεινη δύω ολόκληρα έτη άπαραιτήτως, καί νά λάβη 
άποοειξιν παρά τοΰ διδασκάλου καί τή ς ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής τοΰ σχολείου περί τούτου* ό δέ μή έχων 
τοιοΰτον αποοεικτικόν νά ύπ:βάλλεται είς πρόστιμον, 
και νά ύποχρεονεται νά έκπληρώση τόν νόμον καί όταν 
ακόμη τό τέκνον του ήναι καί είς άνωτέραν ήλικίαν.

Ε κτός τών μαθημάτων, τά  όποια διδάσκοντα: σή
μερον εις τά  δημοτικά σχολεία, θεωροΰμε·/ άναγκαϊον

νά προστεΟώσι καί άλλα τινά μαθήματα, οϊον,
1. Ερμηνεία  σύντομος τών κατά τούς ίσχύοντας νό

μους έπιληψίμων πράξεων καί περί τών συνεπειών τών 
παραβάσεων αύτών, διά νά γ ν ω ρ ί σ η  ό πολίτης τ ι απαρ
τίζει τήν άξιόποινον πραξιν,πώ ς θεωρείται ή συμμετοχή, 
τ ί είναι ή άπόπειρα, ή προμελέτη κτλ . Ποσοι έκπιπτουν 
είς κακουργήματα μή γνωρίζοντες τόν βαθμόν της 
άξιοποίνου πράξεως καί τήν δεινότητα τών συνεπειών 

α ύ τή ς!
2 . Ή  καταμέτρησις τών αγρών, τών οικοδομών κλ, 

διά νά ήναι είς κατάστασιν έκαστος τών χωρικών νά 
ένεργη μόνος του όλας τά ς πράξεις ταύτας γνωρίζων 
κ ατ’ ακρίβειαν τά  μέτρα, καί δυνάμενος νά έκτελεση 
διαφόρους πράξεις τή ς καταμετρησεως.

3 . Ή  γνώσις υδραυλικών τινων άρχών, διά νά όδη- 
γήτα ι ό χωρικός είς τά ς  άφορώσας τ ή ν  ισορροπίαν τοΰ 
υδατος έργασίας, τήν χρήσιν τοΰ υΟατος εις τά ς  οι 
αύτοΰ κινουμένας μηχανάς, τήν άνοιξιν όχετώ ν, τήν 
άποστράγγισιν βαλτωδών γαιών κ τλ .

4 . Ή  σύντομος διδασκαλία κτηνοϊατρικών γνώσεων 
και κυρίως τών άφορωσών τά  σημαντικωτερα οικιακά 

κτήνη.
5. Ή  διδασκαλία τών πρώτων άρχών τή ς γεω ργι

κής, τών λόγω ν ενός έκάστου τών γνωστών φαινομέ
νων της γεω ργίας έπί των σ υμ φ ερω τέρω ν γεωργικών 
προϊόντων, καί τή ς  επ ιτυχ ίας, ή προόδου αύτών κατά 

τήν 'Ε λλάδα (α).

(α ) ΜάΟη;χα γεω ργική; νίρχισε μέν νά δ ιδά σ κ ετα ι εις τους 

δ '.δκτ/.α λ ισ τά ;, α λλά  δεν ύ π α ρ χ έ  βιβλίον γβ ω ογικ ΐς , $



Ολα οε τα μαθηματα, όσα χανονισθή νά διδάσχη ό 
§ημί>δ(δάσκαλος, πρέπει νά διαιρεθώσιν είς δύω τάξεις 
άνάγχασΐικά  καί έκούσια· καί τά μέν πρώτα πρέπει 
νά κανονισθη νά τά  διοασκωνται δλα ανεξαιρέτως τά 
τέκνα τών Ελλήνων, τά  δέ δεύτερα, όσα μόνον Οέ- 
λουσιν. Είναι δε πολύ ωφέλιμον νά έκτείνωμεν τόν κυ- 
χλον τών γνώσεων τών δημοδιδασκάλων, διά νά μήν 
«ναγκαζωνται οί πολΐται νά πέμπωσι τά  παιδία των 
ε ίς  τά  ελληνικά σχολεία διά νά άποκτήσωσι γνώσεις, 
τά ς όποιας είναι δυνατόν νά μάΟωσιν εύκολώτερον καί 
συντομώτερον πλησίον τών δημοδιδασκάλων. Κυρίως 
δέ οί δημοδιδάσκαλοι πρέπει νά ηναι ικανοί νά διδά- 
ξωσι τ>;ύς νέους ώστε νά συνΟέτωσιν ούτοι έλευθέρως, 
έρΟώς καί άσολοίκως κατά τήν όμιλουμένην ελληνι
κήν, καί νά έπαρκώσι διά τούτου είς τάς κυριωτέρας 
άνάγκας των,

Α λ λ  άπαιτοΰντες άπό τούς δημοδιδασκάλους τοιαύτας 
γνώσεις είναι δίκαιον νά τούς ένθαρρύνωμεν είς τό ν’άπο- 
χτήσωσι ταύτας δίδοντες είς αυτούς μισθοδοσίαν άνάλο- 
γον. Νομίζομεν ότι ό πρώτης τάξεω ς Δημοδιδάσκαλος 
πρέπει ναλαμβάνη μισθόν άπό 150 μέχρι τών 200  κατά 
μηνα δραχμών, οι δέ άλλοι βαθμοί νά διακρίνωνται μέ 
τήν εκπτωσιν μόνον είκοσι εως είκοσιπέντε δραχμών 
του ενός άπο τόν έτερον.

Δεν αρκεί δέ μόνον νά προσδιορισθη μεγαλήτερος 
μισθός, άνάγκη ουτος νά πληρόνεται ακριβώς καί 
τακτικω ς· καί διά νά πραγματοποιηθη τοΰτο πρέπει

πρέπει νά μεταίώ™ «ν οϊίτοι ;:ρό; τοί,ς π«ι$χ; τ ·'ν/ 
λ « ν  τ«ΰτ·/ιν,

νά άναδεχθη τό δημόσιον τήν πληρωμήν, καί νά προη- 
γήτα ι αΰτη άπό τήν τών άλλων πολιτικώ ν ύπαλλή* 
λων. Ό  δημοδιδάσκαλος εχων ούτως ικανόν καί τα - 
κτικώ ς πληρωνόμενον μισθόν θέλει εισθαι ζηλω τής τοΰ 
έργου του, καί θέλει τό έκτελεΐ πολύ ώφελιμώτερον 
παρά τώρα. θεωρών δέ τήν κατάστασιν αύτοΰ καλήν 
καί έπιθυμών νά διαμένη είς αύτήν, θέλει πολιτευεσθαι 
πολύ καλήτερα τότε παρά νΰν, ότε πολλάκις άφίνει 
τό έργον τοΰ δημοδιδασκάλου διά νά δεχθη μικράν τ ι-  
να οικονομικού υπαλλήλου θέσιν.

Νά καταργηθώσι δε καί τά  δίδακτρα τά  διδόμενα 
παρά τών μαθητών είς τούς δημοδιδασκάλους διά δύω 
λόγους· πρώτον, διότι οι δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσιν 
αιτίαν διενέξεων μετά τών γονέων τών μαθητών αυ
τών, τό όποιον εΐναι όλως άσύμφαρον είς τόν ειρηνι
κόν καί μειλήχιον χαρακτήρα, τόν όποιον πρέπει νά 
εχωσιν οί διδάσκαλοι- καί δεύτερον, διότι δέν είναι δ ί
καιον νά πληρόνωσιν οί μαθηταί τών αλληλοδιδακτι
κών σχολείων, ενώ άπαλλάττονταί οί τών ελληνικών 
ν,αί άλλων άνωτέρων σχολείων μαθηταί. ΙΓρέπει δέ ή 
όλοι οί μαθηταί νά μή πληρόνωσιν, ή όλοι νά πληρό- 
νωσι,καί μάλιστα ο ί τ ώ ι  άνωτέρων σχολείων πλειότε· 
ρα, διότι υποτίθενται πλουσιώτεροι όσοι δύνανται νά 
πέμπωσι τά τέκνα των είς τά ελληνικά σχολεΐχ, τά  
γυμνάσια καί τό πανεπιστήμιον.

’Α λλά πώς θέλει δυνηθή τό Δημόσιον νά πληρώση 
τόσα χρήματα , άτινα, καί διά τόν άριθμόν τών συστη- 
Οησομένων σχολείων, καί διά τήν αύξη^ιν τών μισθών 
τών διδασκάλων, καί διά τήν παρά μόνου τοΰ δημοσίου 
πληρωμήν αύτών, θέλουν ύπερβή τό τριπλοΰν ίσως τώ'ί



ήδη έξοδευβμένων παρά τοΰ Δημοσίου είς τόν κλάοον 
τοΰτον, καί ένώ τό Δημόσιον εύρίσκεται είς κατάς-α- 
σ'.ν πλησιάζουσαν τήν της πτωχεύσεως; Νομίζομεν ότι 
τό πράγμα δέν είναι αδύνατον νά κατορθωθή.

Ή  Κυβέρνησις διέλυσε τά μοναστήρια. Μόνη ή ιδέα 
ότι τό έκ της διαλύσεως αύτών προκύψον όφελος θέ
λει χρησιμεύσει διά τήν έκπαίδευσιν, επνιξεν είς πάν
τα  Έ λλη να  τό αίσθημα τής άγανακτήσεως, τό  όποιον 
έγεννάτο είς τήν καρδίαν του, όταν έβλεπε δημοπρα- 
τούμενα είς τήν άγοράν ώς καί αύτά τά  ιερά σκεύη τών 
μοναστηρίων. Αύτή καί μόνη ή ιδέα έκαμεν αύτόν νά 
ύπομείνη καί νά παραδεχθή νά γένη ή διαχείρισις τή ς 
παρ’ αύτοΰ άφιερωθεισ/]ς είς ταΰτα περιουσίας κ α τ’ 
άλλον τρόπον καί είς άλλον σκοπόν, παρ’ έκεΐνον είς 
όν άπέβλεπεν ί] πρώτη αύτοΰ άφιέρωσις. Διά μόνην αύ
τήν τήν ιδέαν παρέβλεψε νά έξορισθώσιν άπό τά ίερά 
αύτών καταγώ για  ύπέργηροι μοναχοί, καί νά μή τοΐς 
συγχωρηθή ν ’ άποδώσωσι τήν προσεγγίζουσαν ήδη τε- 
λευταίαν αύτών πνοήν είς τόν τόπον, τόν όποιον έκ 
νεαρας αύτών ήλικίας έκατοίκησαν, μέ τόν όποιον έξοι- 
κειώθησαν, καί τόν όποιον εφερον είς καλητέραν κα- 
τάστασιν παρ’ οποίαν έχουσιν είς τά  κτήματά  των οί 
επιμελέστεροι τών ιδιοκτητών.

Η  περιουσία αύτη πρέπει άποκλειστικώ ς νά χρη- 
σιμεύση πρός τοΰτον καί μόνον τόν σκοπόν τή ς εθνι
κής έκπαιδεύσεως. Φρονοΰμεν μάλιστα οτι κατά τοι- 
οΰτον τρόπον νά διατεθή ή περιουσία αύτη, ώστε ή 
τύχη  αυτής νά μήν ήναι κοινή μέ τήν λοιπήν περιου
σίαν τοΰ Δημοσίου. Έ άν λόγου χάριν τά έσοδα δέν έπαρ- 
κώσιν είς τό νά άναπληρωθώσι τά  έξοδα τοΰ κράτους, τό

κεφάλα:ον τή ς μοναστηριακής περιουσίας πρεπε: νά 
μείνη όλοτελώς ά θ ικτον  ή χρήσις αύτοΰ πρεπε: νά 
ήνα ι’μία κα: μόνη, άσχετος μέ τό Δημόσιον ταμεΐον, 
ή πληρωμή τών εξόδων τής έΟνικής έκπα:δεύσεως.

Δ:ά νά έκτελεσθή δέ τοΰτο φρονοΰμεν ότι ή δίαχεί- 
ρισις τής περιουσίας ταύτης δέν πρέπει νά γίνετα ι διά 
τοΰ υτ ουργείου τ ή ς  Οικονομίας, και ώ ς τά  λοιπά έθνι- 

κά κτήματα.
Τά κτήματα ταΰτα , επειδή πρότερον μέν έσυντελοΰ· 

σαν είς θρησκευτικόν σκοπόν, ήδη δε είς τήν έκπαι- 
δευσιν, δέν ήτο δύσκολον να ό:ατεθώσ:ν εις τροπον, 
ώστε νά προάγωσι πλειοτέρας ώφελειας παρ όσας άπο- 
δίδουσι σήμερον. ’Α λλά  περί τούτου θέλομεν άλλοτε

ομιλήσει.
Ό λο ν  τό ποσόν των είσπραχθησομένων έκ τοϋ κ ε 

φαλαίου τούτου χρημάτων πρέπει νά χρησιν,εύσ/] εΐ* 
τήν Δημοτικήν Έκπαίδευσιν. Η  εις τοΰτο τό ά /τ ικ ε ι- 
μενον χρήσις τών έσοίων τούτων όύναται μονον νά 
θεωρηθη ώς εθνική, καί ώς μόνη δυναμένη νά έπ ιτύχη 
τόν σκοπόν τής συστάσεως μέν τών μοναστηρίων κατ 
άρχάς, τής διαλύσεως δέ αύτών ύστερον, τήν όσον 
ένεστι γενικωτέραν τοΰ έθνους ωφέλειαν. Η  προκαταρ
κτική αύτη πα:δεία άφορα όλον έν γένει τό έθνος, και 
συμμετέ/ουσιν άπαντες είς αύτήν και πλούσιοι και 
πτω-/οί. Ό ς τ ις  λοιπόν άφαιρέσει μέρος αύτής άπό τόν 
σκοπόν τοΰτον τής γενικής έκπαιδεύσεως θέλει δικαίως

Οεωρηθή ώς ιερόσυλος.
Έ ά ν  τό ποσόν τοΰτο δεν αρκεση είς τον σκο<ιό/ 

τή ς γενικής ώς άνωτέρω είπομεν έκπαιδεύσεως, τότε 
άναγκαίως πρέπει νά έπιβληθη φόρος πρός συμπλί]ροι-



σιν τής έλλείψεως, αλλά μόνον πρός τόν σκοπόν τού- 
ΐθ ν , καί μόνον καθ’όσον υπάρχει ή έλλειψις- ό δέ φό
ρος ουτος δύναται νά προστεθή εις τούς Δημοτικούς 
φόρους τών δήμων, καί νά διαβιβάζεται είς τό γεν ι
κόν ταμεΐον τό έξ αύτοΰ συναγόμενον ποσόν.

Έ άν περισσεύη ποσόν, άφοΰ γένωσιν όλα τά άναγ- 
καια διά τήν γενικήν έκπαίδευσιν έξοδα, τότε τοΰτο 
ήμπορει νά χρησιμεύση καί είς τήν άνωτέραν έκπαί- 
οευσιν, τήν όποιαν οφείλει νά κάμη τό Δημόσιον άπό 
τά  γενικά τοΰ κράτους έσοδα, καί διά τήν όποιαν 
προσεφέρΟησαν το ια ΰ τχ  παρά διαφόρων ομογενών δω
ρήματα.

Διά νά κατασταθή ό'μως ό Δημοδιδάσκαλος τοιοΰ- 
τος, όποιος απαιτείται πρός επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τοΰ 
όιορισμοΰ του, ήτοι παιδαγω γός καί ρυθμιστής τών 
παιοων κατά τήν τρυφερωτέραν παιδικήν ηλικίαν, έκτος 
τοΰ μισΟοΰ, περί τής αύξήσεως καί τής εμπροθέσμου 
«ληρω μής τοΰ όποιου ώμιλήσαμεν ήδη, άνάγκη νά 
υπαρξω ιι καί αλλα τινά προνόμια είς τό εργον τοΰτο. 
Ο Δημοδιδάσκαλος πρέπει νά ηναι εντόπιος, ή άπο- 

καταστατημένος είς τόν δήμον, όπου μετέρχεται τό 
έργον τοΰ οιδασκάλου, καί νά μήν υπόκη-ται ποτέ εις με- 
τάθεσ:ν, ε ί μή μόνον κ α τ’αίτησίν του. Μόνη δέ παΰσιςνά  
γίνετα ι εις περίστασιν νοεράς ή σωματικής άνικανότη- 
τος,κα ; όταν πράξη έγκλημα, ή άλλην παράβασιν έπ ι- 
σύρουσαν ποινικήν καταδίωξιν. Καί είς τήν περίστασιν· 
τής παύσεως, ό διάδοχος αύτοΰ ομοίως πρέπει νά έ'χη 
τά ς αύτάς ιδιότητας, όσας άνωτέρω είπομεν, καί νά 
όιατελή ώς ύποδιδάσκαλος είς τόν ίδιον δήμον, γνω» 
ρίζων ότι κάνεις άλλος παρ’ αύτόν δέν δύναται νά

καθέξη τήν Οέσιν τοΰ Δημοδιδασκάλου, έάν αύτός δέν 
κατασταθή ένοχος άξιοποίνων πράξεων, δι’ άς καί μό- 
νας επιβάλλεται ή παΰσις. Ή  βεβαιότης τής είς τήν 
θέσιν διατηρήσεως, καί ή πολυχρόνιος διαμονή είς τήν 
υπηρεσίαν, προσηλόνει περισσότερον είς τό έργον του 
τόν Δημοδιδάσκαλον, καί γίνετα ι ούτος καταλληλότε* 
ρος εις τό έργον τον. Έ άν δέ ό Δημοδιδάσκαλος έ'χη 
τήν διάθεσιν νά χειροτονηθή ίερεύς, πρέπει νά έχη το 
δικαίωμα νά λαμβάνη αύτός τήν έφημερίαν τής π ρω - 
τευούσης τεΰ δήμου, καί νά ηναι έπίτροπος τοΰ άρχιε- 
ρέως· εύχής έργον ήτον, άν έόύνατο κατά τινας π ερ ι
στάσεις νά έκπληροι καί τήν ίεράν εντολήν τοΰ κηρύγ
ματος τοΰ Θείου λόγοο,

’Α λλά διά νά έπ ιΐύ χη  έ'τι καλήτερον ή έκπαίδευσις 
τοΰ λαοΰ νομίζομεν άϊαγκαΐον νά διορίζεται παρά τών 
κατοίκων τ ή ;  καθέδρας έκάστου δημοτικού σχολείου 
έν συμβούλιον έκπαιδεύσεως συγκείμενον άπό είκοσι 
μέλη, έκ τών όποιων πέντε μέν τά  λογιώ τερα νά 
παρευρίσκωνται οσάκις γίνονται εξετάσεις, καί νά πα^ 
ρατηρώσι τήν πρόοδον τών παίδων, τά  λοιπά νά έχωσι 
χρέος νά παρευρίσκωνται, εν έκάστην ημέραν, είς τήν 
ενέργειαν τή ς διδασκαλίας, κυρίως δέ νά παρευρίσκεται 
κατά τήν ώραν τών σωματικών γυμνάσεων. Ιίασα 
παράβασις γινόμενη έκ μέρους τών μαθητών νά γ ίνετα ι 
γνωστή είς αύτόν, ομοίως καί ή έπιβαλλομένη άνάλογος 
ποινή, καί ούτως ό μέν διδάσκαλος άπαλλάττεται τή ς 
ευθύνης καί τών έκ μέρους τών συγγενών παραπόνων, 
ό δέ μαθητής γίνετα ι κοσμιώτερος καί προσεκτικώτε- 
ρος βλέπων καθ’ ημέραν νέα πρόσωπχ έπιτηροΰντα 
τήν διαγωγήν t o j .



Ό λο ν  οέ ό;ν.οΰ τό συμβούλιον, καί είς έκαστος αυ
τών, είς όποιανδήποτε ημέραν καί ώραν, καί είς π ά ν 
τα  τόπον, καί εκτός τή ς ώρας τής διδασκαλίας, καί 
καθ’ οδόν, καί είς τάς παιδιάς τών παίδων,νά ήναι δι- 
καιω ματικώ ς έπιτηρηταί τή ς διαγω γής όλων τών 
παίδων, ώς καί τών μή φοίτώντων άκόμη είς τά σχο
λεία , διά νά όδηγώσι, νουΟετώσι, καί έπιπλήττω σιν, 
ή καί τιμωρώσιν άκόμη έν περιστάσει τούς πα ίδχς, 
χω ρίς νά μένη δικαίωμα είς τούς γονείς αύτών νά κά- 
μωσι διά τούτο κάνέν παράπονον. ΓΗ διάρκεια τής επ ι
στασίας νά ήναι ένιαύσιος, άλλ’ οί αυτοί νά ήναι καί 
έκ νέου έκλέξιμοι.

Ε ίς τό συμβούλιον τοΰτο ν’ άνατεΟή καί ή φροντίς 
τοΰ νά έξετάζωσιν έάν τινες τών παίδων δέν φοιτώσιν 
είς τό σχολεΐον τόν κανονισμένσν καιρόν τή ς έκπαι- 
δεύσεως, καί έάν μέν προέρχεται άπό τούς γονείς, ά- 
φοΰ προτρέψωσιν αύτούς δίς, νά τούς καταγγείλω σιν 
είς τήν Δημοτικήν αρχήν διά νά ένεργήση τήν κατα- 
δίωξιν αύτών, έάν δέ άπό τούς παϊδας, νά τούς τιμ ω - 
ρήσωσιν αύτοί καθ’ ον τρόπον κρίνουσι καταλλη’λότε- 
ρον έκ συνεννοήσεως ρ.ετά τών γονέων, διά νά άκολου- 
Οήσωσι τοΰ λοιποΰ τακτικώ ς τήν σπουδήν αύτών.

’Εάν ό δημοδιδάσκαλος εχη γεω ργικάς ή καί άλλας 
βιομηχανικάς γνώσεις, τάς οποίας ένδέχεται νά έπιΟυ- 
μοΰν νά διδαχΟώσι καί άλλοι άνθρωποι, ώς γεω ργοί, 
κ τλ . καί έάν κανονισΟή ώστε τά ς έορτάς καί κυριακάς 
δύω ώρας μετά τήν Οείαν λειτουργίαν νά διδάσκωνται 
ούτοι, καί εις ή πλειότεροι τών μελών τοΰ συμβου
λίου νά παρ.ευρίσκωνται είς τήν παράδοσιν, ό σκοπός 
τή ς διαδόσεως τών πρώτων καί ώφελιμωτέρων άρχών

τής παιδείας εις τάς κλάσεις τοΰ λαοΰ ήΟελεν επιτύ
χει εύκολώτερα καί ταχύτερα.

Ά λ λ ’ επειδή όσα άνεφέραμεν ένταΰΟα άφορώσι τήν 
βε7^τίωσιν τής καταστάσεως τοΰ 'λαοΰ, τ ίς  παρά τόν 
λαόν ε-/ει μεγαλήτερον συμφέρον είς τό νά πραγμα- 
τοποιηΟώσι ταΰτα ; Τ ίς κατά συνέπειαν έφείλει καί νά 
φροντίση περισσότερον διά τήν πλήρη και τελείαν έ- 
φαρμογήν αύτών·, ’Εάν ό λαός πεισΟή περί τής ώ φελι- 
μότητος τών προτεινομένων, καί άποφασίση τήν έφαρ- 
μογήν των, θέλει άφεύκτιος κατορθώσει τά  πάντα διά 
τών αντιπροσώπων του, έάν έκλέγη άληΟεΐς άντιπρο- 
σώπους, Οεωροΰντας ώς κυριωτέραν έντολήν των τήν 

εύημερίαν τοΰ λαοΰ.

 0000----

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  

ΕΠΙ TOV ΠΙΐΡΙ ΛΗΜΩΝ ΝΟΜ ΟΥ.

Ε ίς τό όγδοον φυλλάδιον τής Β ιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ 
κάμνοντες παρατηρήσεις τινάς έπί τοΰ περί δήμων νόμου, 
είπομεν ότι είς τόν περί δήμου νόμον αί κοινότητες 
δέν Οεωροΰνται ώς αυθύπαρκτοι ά λλ’ ώς τεμ άχια  τοΰ 
δήμου* άπεδείξαμεν πόσον ή διάταξις αύτη είναι έπι- 
βλαβής είς τά  συμφέροντα τών κοινοτήτων, αίτινες 
καί περιουσίαν ιδίαν έχουσι, καί χρέη παλαιά, καί δ ί-  
κας μ ετ’ άλλων κοιλοτήτων ώς καί μετά ατόμων. 
Είπομεν ότι συγχώνευσις τών κοινοτήτων είς τό όλον 
τών δήμων ούτε έγεινεν, ούτε συμφέρει νά γένη, ούτε 
καί ριναι ίσως δυνατόν. ΈξεΟέσαμεν είς πλάτος καί



’τά οικαιώ μαΐα  τών κοινοτήτων ώ ς προς τήν οιοίχησιν 
Τής περιουσίας καί τήν διεύΟυνσιν τών ύποθέσεών των* 
έσυστήσαμεν τέλος είς τήν προσοχήν του κοινού τό 
άντίκειμενον τοΰΐο ώς σημανΐικώτατον. ΙΙροκειμέ^ 
νης ήδη της άναΟεωρήσεως του δημοτικού νόμου, ένο- 
μίσαμεν άναγκαΐον νά ύποδείξωμεν τήν σπουδαιότητα 
τοΰ πράγματος, καί νά καταστήσωμεν προσεκτικούς 
τούς νομοΟέτας μας, πρό πάντων δέ τούς βουλευτάς, 
έξ ών οί πλειότεροι, οντες κάτοικοι κοινοτήτων μ ι
κρών, ύποκειμένων εις δήμους, είναι είς καλητέραν (Ιέ- 
σιν νά έκτιμήσωσι τάς παρατηρήσεις μας, καί νά ένερ-' 
γήσωσι πρός θεραπείαν ενός κακού, τό όποιον, ήμεις 
τουλάχιστον, Οεωροϋμεν τόσον μέγα  καί τόσον δεινόν, 
ώστε νομίζομεν άδύνατον σχεδόν τήν καλήν άποκατά- 
στασιν τών δήμων καί τήν εύημερίαν τών κοινοτήτων, 
έάν δέν γένη θεραπεία αύτοΰ. Ή μ ε ις  θεωροΰμεν τήν 
Κοινότητα ώ ς τό θεμέλιον ΐοΰ πολιτικού οίκοδομήμα^ 
τος. Έ άν λοιπόν τό θεμέλιον δέν οίκοδομηΟή στε
ρεόν, δλον τό οικοδόμημα άποβαίνει σαθρόν καί ύπό* 
κειται είς κίνδυνον νά καταπέση άφ1 εαυτού.

Κ ατά δύω τρόπους δύναται νά έξετάση τ ις  τό πο
λιτικόν Οικοδόμημα, ή θεωρών αύτό ώς δένδρον, διαι- 
ρούμενον είς νομούς καί επαρχίας, δήμους καί κοινό
τη τα ς, καί εχον ώς ρίζαν τήν κεντρικήν κυβέρνησιν, 
ή άντιστρόφως, λαμβάνων ώ ς αρχήν καί βάσιν τάς 
κοινότητας, τών οποίων ή ενωσις αποτελεί τούς δή-1 
μους, προβαίνει είς τήν έκ διαφόρων δήμων συγκρότη* 
σιν τών επαρχιών, τήν έκ διαφόρων έπαρ*/ιών σύστα- 
σιν τών νομών, καί τήν έκ διαφόρων νομών σύστασιν 
τοΰ κράτους. Ι ό  πρώτον σύστημα έχει έν κέντρον.

λοκρατί/., έχει δέ καθ’ ήμας καί τό άτοπον, δτι ναρ- 
κουμένης τής ένεργείας τοΰ κέντρου, συνναρκοΰται καί 
ή δύναμις καί ή ενέργεια τών μερών. Τό δεύτερον σύ
στημα βαίνει άντιστρόφως. Έ καστη κοινότης έχει,ίδιον 
κέντρον καί είναι αυθύπαρκτος, συνδέεται δέ διά δε- 
σμών ομοσπονδίας τρόπον τινα μέ τά ς λοιπά ς κοινό
τη τα ς καί απαρτίζει τόν δήμον, οί δήμοι συνδέονται 
ομοίως μ ετ ’ άλλων δήμων, αί επαρχία: μέ τά ς επαρ
χ ία ς , καί ούτω καθεξής μέχρι τής κεντρικής εξουσίας. 
Έ άν  κανείς τών συνδεόντων τά  τμήματα  ταΰτα δε
σμών χαλαρωΟή, ή κοινότης ούχ ήττον δύναται νά 
έχη καθ’ έαυτήν ύπαρξιν ιδίαν καί ζωήν. Νομίζομεν 
λοιπόν τό σύστημα τοΰτο κ α ταλληλό τε ρ ο ν διά τήν 
Ελλάοα, τής οποίας τό πολιτικόν οικοδόμημα έχει 
ίκανάς δημο/ρατ-κάς άρχάς, καί είς τήν όποιαν αδύ
νατον νά έμφυτευΟώσι καί τελεσφορήσωσιν άλλαι παρά 
ταύτας. Έ π ί τή υποθέσει λοιπόν ταύτη νομίζομεν δτι 
πρέπει ώς βασις τοΰ πολετικοΰ ημών οικοδομήματος 
νά ΟεωρηΟη η κοινότης, καί νά ληφθή όσον ένεστι κα- 
λητέρα πρόνοια διά νά συστηΟώσιν αύται έπί βάσεων 
τοιουτων, ώστε και έν περϊπτώσει διαστροφής τοΰ κέν
τρου, αύται νά παρασύρωνται όσον ένεστ.ν όλιγώτερον 
εις τήν διαφθοράν, καί έν περ;πτώσει τυγόν άποσυν- 
Οεσεως τή ς  πολιτείας, νά δύνανται νά έχωσι καί καθ’ 
έαυτάς ύπαρξιν. Η  έπανας-ασις μας κχτά μέγα  μέρος 
οφείλει τήν επ ιτυχίαν τη ς είς τό αύΟύπαρκτον τών κοι
νοτήτων, διότι καταστραφέντος τοΰ συνδέοντος αύτάς 
πολίτικου δεσμοΰ, τή ς τουρκικής εξουσίας, αυται δέν 
ύπέστησαν ούδεμίαν ώς έκ τούτου δυσκολίαν, άλλ’ α
μέσως, διατηρούμενου τοΰ αύτοΰ οργανισμού, άνέλα-



βον νέα καθήκοντα. Κ ατά τόν περί δήμων όμως νό
μον ή κοινότης δέν εκλέγει αύτή καθ’ έαυτήν τόν προϊ
στάμενόν τη ς, άλλά τό συμβούλιον καί οί μάλλον φο
ρολογούμενοι τοΰ δήμου. Έ κ  τούτου δέπ ολλά κ ις  συμ
βαίνει νά διορίζεται πάρεδρος εκείνος, τόν όποιον όλι- 
γώτερον έπεΟΰμει ό λαός· δέν εχει δε ουδέ όσα καθή
κοντα πρέπει νά εχη ό προϊστάμενος κοινότητος. Πρός 
διόοΟωσιν τοΰ κακοΰ τούτου έκθέτομεν κατωτέρω κατά 
ποιον τρόπον δύνανται νά όργανισΟώσιν αι κοινότητες 
πρός επιτυχίαν τοΰ άρχικοΟ σκοποΰ τη ς συστασεως 
τω ν , τήν ευημερίαν τών πολιτώ ν. Είμεθα μακράν τοΰ 
νά νομίζωμεν ότι αι μικραί παρατηρήσεις μας άποτε- 
7νοΰν πραγματείαν π/.ήρη, δίδομεν μόνον νύξιν καί 
αφορμήν εις τούς πολιτικούς καί σοφούς τοΰ ίΟνους 
μας καί εις τά  νομοθετικά σώματα νά τε7^ειοποιήσω- 
σιν αύτοί τό πραγμ α  καί νά έπιφέρωσι τήν θεραπείαν 
τοΰ κακοΰ.

Κοινότης λέγετα ι συνοίκισις οικογενειών, αΐτινες 
ϊχουσι κοινά δικαιώματα και κοινάς ύποχρεώσεις προ- 
ερχομένας έκ τή ς συνοικίσεως.

Αί κοινότητες διαιρούνται είς χω ρία, κώμας καί 
πόΧεις, ώ ς έκ τοΰ άριθμοΰ τών συνοικούντων καί τών 
π7^έον ή έλαττον εκτεταμένων δικαιωμάτων, ή υπο
χρεώ σεω ν μέλη τής κοινότητος λογίζονται όσοι Έ7^- 
?,ηνες πραγματικώ ς κατοικοΰσιν έντός τής κοινότητος 

• ή έ'/ουσιν ιδιοκτησίαν άκίνητον έντός τών ορίων αυτής· 
δύνανται δέ νά άποκατασταθώσι μέλη τή ς κοινότητος 
όσοι "Ελληνες νυμφευθώσιν ή άποκτήσωσιν ακίνητον 
περιουσίαν έντός αυτής.

Δικαιώματα τών κοινοτήτων.

1. Έ κάστη κοινότης έχει δικαίωμα νά διορίζη ένα 
ή πλειοτέρους αρχηγούς τής κοινότητος.

2. Νά διαθέτη τήν κοινήν περιουσίαν, καθ’ οΰς τρό
πους ήθελεν εγκρίνει ή {δία κοινότης.

3. Νά αποκτά καί νά έκποιή περιουσίας παντός είδους.
4 . Νά δίδη καί νά λαμβάνη δωρεάς.
5. Μά κάμνη διατάξεις άφορώσας τήν περιουσίαν 

τή ς κοινότητος,ήτοι περί φυλάξεως τών ιδιοκτησιών, 
περί νομής ποιμνίων, περί αγροφυλακής, περί τή ς κατά 
μέρος καί έναλ7νάξ κα7Λιεργείας τών ιδιοκτησιών, περί 
προσδιορισμού τή ς ήμέρας τοΰ τρυγητού τών άμπέ- 
λω ν, καί τή ς ένάρξεως άλλων γεωργικών έργασιών, 
όσαι άπαιτοΰσι ρητήν διάταξιν, περί τοΰ καιροΰ καί 
τοΰ τρόπου τή ς ξυ7νεύσεως άπό δάση τής κοινότητος.

6. Νά κληρονομη τήν περιουσίαν ή τ ις  κειται έντός 
τή ς περιφερείας αυτής καί μένει άδέσποτος.

7. Έ ν  γένει νά χαίρη όσα δικαιώματα /α ίρ η  καί τά 
άτομον.

8. Νά διαθέτη τά ς περιουσίας τών εκκλησιών καί 
άλ7νων καταστημάτων, έάν ταΰτα άνήκουσιν εις τήν 
κοινότητα, ώς θέλει διαθέτη καί τήν περιουσίαν τής 
κοινότητος.

Υποχρεώσεις τώ ν κοινοτήτω ν.

1. Τά μέλη έκάστης κοινότητος οφείλουν νά ύπα- 
κούωσιν είς τούς άπαξ διοριζομένους άρχηγούς καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας αυτών.



2. Νά ενεργή καί ή κοινότης· όλικώ ς, καί τά  ά 
τομα ιδίως, καθ’ ον τρόπον ή κοινότης διά τη ς νο
μίμου όδοΰ, ήθελε διαθέσει τά π :ρ ί τη ς περιουσίας 
αύτης.

3 . Έ άν πρόκειται ν’ άγορασθή περιουσία, έκαστον 
τών μελών τη ς κοινότητος θέλει δώσει τό άνάλογον 
-/ρηματικόν πο;>όν. Έ άν δέ έκποιηθή περιουσία έκα
στος θέλει λάβει τό άνάλογον ποσόν.

4. Νά συνεισφέρωσι διά τούς πτω χούς καί αναπή
ρους της κοινότητος, διά τά έξοδα τής αγροφυλακής, 
διά τάς εκκλησίας, διά έκπαιδευτικά καί άλλα ευερ
γ ετ ικ ά  καταστήματα, καί διά παν έξοδον ε ίς τό  όποιον 
ήΟελεν ύποβληΟή ή κοινότης.

ΓΗρΙ άρχης τω ν κοινοτήτων.

Έ κάσ τη  κοινότης θέλει έχει ένα δημογέροντα, καί 
δύω μέχρις έξ συμβούλων χω ρία εχοντα έως πενήν
τα  οικογενείας διορίζουν έ'να σύμβουλον άπό πενήντα 
έως έκατόν, δύω, άπό έκατόν έως διακοσίων τρεις, 
άπό διακοσίων έως τριακοσίων τέσσαρας, άπό τριακο- 
σίων έως τετρακοσίων πέντε, καί άπό τετρακοσίων καί 
εξής εξ.

?Οσαι πόλεις αποτελούν αύταί καθ’έαυτάς ίδιον δή
μον, δέν ύπόκείνται εϊς τάς παρούσας διατάξεις.

Τά μέλη έκάστης κοινότητος κατά τριετίαν καί εις 
ώρισμένην ημέραν του έτους θέλουν συνέρχεσΟαι είς 
τήν εκκλησίαν ή είς τό σύνηΟες μέρος τής συναξεως 
αύτών, καί θέλουν εκλέγει διά πλειονοψηφίας, ήτοι τό 
ήμισυ τών παρόντων κατοίκων πλέβν ενός, τόν άρχη-

γόν τής κοινότητος ήτοι τόν δημογέροντα, καί τόν 
άνάλογον άριΟμόν τών συμβούλων.

Ή  εκλογή θέλει γένει ένώπιον συμβολαιογράφου, 
θέλει συνταχΟή κατάλογος όλων τών μελών τή ς  κοι- 
νότητος άπό τόν πάρεδρον κατά πρώτον, καί ακολού
θως άπό τόν έν ένεργεία Δημογέροντα, εϊς ον θέλουσι 
καταγράψει όλα τά  άτομα τή ς κοινότητος, τά εχοντα 
ήλικίαν άπό είκοσι έν έτος καί επέκεινα, καί άφοΰ έ- 
ρωτήσει ό συμβολαιογράφος άνά έκαστον π ;ρί τοΰ 
ποιον θέλει δημογέροντα καί ποιον σύμβουλον, καί βε- 
βαιωθή περί τή ς πλειονοψηφίας, θέλει συντάξει συμ- 
βόλαιον περί τοΰ διορισμού· τό συμβόλαιον θέλει δια
λαμβάνει ότι ό Δημογέρων έχει τά  έξής δικαιώματα.

1. Νά διοική πολ ιτικώ ς τήν κοινότητα όμοΰ μέ 
τούς συμβούλους.

2. Νά ή ναι πληρεξούσιος τή ς κοινότητος ένώπιον 
τών δικαστηρίων και ένώπιον τών διοικητικών καί ο ι
κονομικών άρχών, καί νά παρίσταται καί ώς ένάγων 
καί ώς εναγόμενος διά πάσαν ύπόΟεσίν τής κοινότητος 
μέ τήν έξουσίαν νά διορίζη καί άλλους πληρεξουσίους 
ένώπιον τών δικαστηρίων, ή άλλων διοικητικών καί 
οικονομικών αρχών, θέλει δέ ενεργεί όλα ταΰτα μέ 
τήν γνώμην τών συμβούλων.

Έ άν ό Δημογέρων άποβιώση ή κατασταθή άνίκανος 
σωματικώς ή νοερώς, θέλει γίνεσθαι νέα εκλογή.

Κ,αΟτ'κοντ* τοΰ ΑτιίΛογέροντος.

1. Ό  Δημογέρων συμβουλευόμενος τούς συμβού
λους θέλει διορίζει ένα ή πλειοτέρους αγροφύλακας



καί άμπελοφύλακας προσδιορίζων τό ποσόν τη ς π λ η 
ρωμής αύτών, είτε κατά τήν παλαιάν συνήθειαν, ή ό
πω ς κατα7^ληλότερον δυνηθή νά συμφωνήση.

2 . Θέ/^ει κανονίσει είς ποιον μέρος πρέπει νά γένη 
ή καλλιέργεια, διά νά μή δυσκο7νεύεται ή βοσκή τών 
ποιμνίων, και β7.άπτωνται καί οί κα7Λιεργούμενοι α 
γροί, ό'ταν είναι σποράδην.

3 . Νά προσδιορίζη είς ποιας θέσεις καί κατά ποίας 
έποχάς πρέπει νά ββσκωσιν αι άγέ7ναι τών κατοίκων.

4 . Νά χωριζη 7,ειβά5ιον διά τούς βόας κατά τήν 
εποχήν τής άνοίξεως, καί νά δίορίζη φύλακα αύτοΰ.

5. Νά διορίζη ενα κ7α;τήρα τής κοινότητος, καί νά 
σύμφωνη μ ετ’ αύτοΰ περί το-ΰ μισθού του.

6. Νά οίδη πρός τόν κλητήρα οδηγίας περί καταλυ
μάτων τών διαβαινόντων στρατευμάτων, καί περί τών 
ζώων τά όποια θέλουν πρ&μηθεύεσΟαι διά τ /jv μετα- 
κόμισιν στρατιωτικών σκευών κ τλ .

7 . Νά παρουσιάζεται είς πάσαν αρχήν στρατιω τι
κήν, διοικητικήν, οικονομικήν, ή δικαστικήν, καί νά 
δίδη τάς ζητουμένας π7.ηροφορ'ας, καί νά υπερασπίζε
τα ι ενώπιον αύτών καί τάς κοινάς τής κοινο'τητος 
υποθέσεις, καί ιδίως έκαστον μέ7.ος τή ς  κοινότητος, 
αν τυχόν ανάγκη τοιαύτη παρουσιασθή.

8. Νά μεταβαίνη καί είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ δή
μου ή τής επαρχίας διά πάσαν υπόΟεσιν άφορώσαν τά 
συμφέροντα τής κοινότητος.

9 . Θέ7»ει διορίζει νεροφόρον διά τήν χρήσιν τοΰ ϋ3α- 
τος, ό'υου περιστάσεις τοιαΰται ύπά ιχω σι.

10. Θέ7·.ει συγκα7.εΙ τούς πολίτας, καί θέλει προς- 
διβρίζει τόν αριθμόν τών ατόμων καί τόν καιρόν τής

εργασίας, όταν προσκαλεσθη παρά τών άρχών πρός 
καταδίωξιν τής ληστείας καί άλλ ας άνάγκας τής ε

ξουσίας.
11. Θέλει επιτηρεί τήν δ ιαγω γή ; τών μελώ ν τής 

κοινότητος, καί οφείλει νά ήναι είς θέσιν νά δίδη π λ η 
ροφορίας περί τής καλής ή κακής όιαγω γής ενός έκα
στου, όταν συμβώσι ληστρικαί ή άλ7^αι αξιόποινοι 
πράξεις έντός τή ς περιφερείας τή ς κοινότητος ή είς τά 

πέριξ αύτής.
12. Θέ7^ει φροντίζει διά τών άγροφυ7.άκων καί έν 

γένει διά τών πο7,ιτών ώστε νά συλ7^αμβάνωνται τά 
περιπ7νανώμενα ζώα, καί νά παραδίδωνται άμέσως είς 
τήν άρμοδίαν αρχήν, όμοΰ μέ όσας ουνηΟή νά συλλέξη 
πληρβφορίας περί τοΰ καιροΰ καί τοΰ τροπου καθ ον 
έσυλήφθησαν, καί άν φαίνεται υποψία μήπως ταΰτα 
είναι κλοπιμαία.

13. Έ άν  περισσεύωσι νομαί είς τήν κοινότητα, Οέ-
7.ει έχει ό Δημογέρων τό δικαίωμα νά ένοικιάζη αύτάς 
είς ποιμένας, καί νά λαμβάνη τό συμφωνηΟέν ένοικιον.

14. Έ άν  ή κοινότης εχη γα ίας διά καλλιέργειαν, 
Οέ?̂ ει τάς παραχωρεί δι1 έν έτος είς καλλιεργητάς με 
συμφωνίαν συμφέρουσαν εις τήν κοινότητα.

15. Έ άν  ύπάρχωσι δάση είς τήν κοινότητα, ό Δη
μογέρων θέλγει προσδιορίζει ποια νά μεταχειρίζωνται 
διά οικοδομάς, καί ποια διά ξύΧα καύσιμα, και κατά 
ποίαν σειράν νά γίνετα ι ή χρήσις κτλ .

(ακολουθεί.)

— οοοο—



Ο Ρ Ϊ Ζ Ι Ο Ν .

Τ ί καλλιέργεια ένός τών πλουσιωτέρων προϊόντων 
τοΰ οποίου όσον κοινοτέρα είναι ή χρήσις, τόσον μεγα- 
λητέρα ή ώφέλεια,τοΰ όρυζίου, κατεδικάσΟη νά έξορισΟή 
διά παντός άπό πολλά μέρη της Ε λλά δος· καϊ ούτως οί 
μέν ίδιοκτήται αρμοδίων διά τήν φυτείαν τούτου γαιώ " 
έστερήθησαν τοσοΰτον πλούσιον προϊόν, οί δέ πέοι^ 
γεωργοί έχα"αν σήμαντικάς ώοελείας, τάς όποια 
άπελάμβανον διά τη ς καλλιεργείας αύτοΰ. ΙΙόσον ήΟέ 
λαμεν εύχαριστηΟη, κατά τό παρόν μάλιστα ετος, ότ; 
ή μέν σιτοδία είναι μεγίστη , ή δέ σπορά τοΰ σίτου 
πρέπει νά έγεινεν έλ ιγω τά τη  διά τήν ελλειψιν τοΰ 
αναγκαίου σπόρου, έάν ήδυνάρεΟα νά έπαναφέρωμεν 
τό προϊόν τοΰτο εις τόν πρώτον βαθμόν τη ς άξίας 
του, καί νά χορηγήσωμεν νέας ώοελείας καί εις τούς 
ίδιοκτήτας τών γαιών, και εις τόν λαόν τη ς Ε λ λ ά 
δος, άποοεικνύοντες και πείΟοντες καϊ τό κοινόν καί 
τήν Κυβέρνησίν ότι υπάρχει τρόπος νά απολαύσω μεν 
τά ς ώφελείας τής καλλιεργείας τοΰ όρυζίου χω ρίς νά 
φοβούμεθα κινδύνους τής ύγείας καί τής ζωής μας έξ 
αύτής !

Τ ί  καλλιέργεια τοΰ όρυζίου ΟεωρηΟεϊσα επικίνδυνος 
άπηγορεύΟη νά γίνετα ι εϊς μέρη πλησιάζοντα είς πό
λ ε ις  καί χωρία, έσυγχωρήΟη δέ μόνον εϊς ρ.έρη εχοντα 
άπόστασιν τών χωρίων καί πόλεων πλειοτέραν τής 
μ ι ί ς  ώρας. Έ κ  τούτου λοιπόν κατηργήΟη ή καλλιέρ
γεια  τοΰ όρυζίου είς πολλά μέρη τής Ε λ λά δο ς , όπου 
πρότερον ένηργεϊτο αύτη, ή δέν είσήχΟη, όπου ό τόπος

ητον εύθετος διά τήν σποράν αύτοΰ. Έ κ  τ«ύτου δέ καί 
ή Ε λ λ ά ς  στερείται έν τών σημαντικών προϊόντων, τό 
όποιον παραβαλλόμενον μέ τούς δημητριακούς καρ
πούς είναι πολύ πλέον προσοδοφόρον, δυνάμενον ίσως 
νά ισοδύναμη μέ τόν καπνόν, καί νά ύπερβη άκόμη 
τοΰτον, καθ’ όσον ό μέν καπνός απαιτεί γα ίας έχού- 
σας έξιδιασμένας τινάς ιδιότητας, ή σημαντικά κο- 
πρίσματα, έν ω τό ορύζιον γίνεται εϊς πχντός είδους 
γα ία ς, άρκεΐ μόνον νά εχωσι τόσην δύναμιν, ώστε νά 
παράγιοσι δημητριακούς καρπούς, καί νά ηναι ποτι- 
στικαί. "Εν βασιλικόν στρέμμα γ ή ς , διά τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ οποίου θέλει έξοδεύσει τ ις  δεκαπέντε περί
που δραχμάς, δύναται νά δώση εισόδημα, έάν έπ ιτύχη , 
έως πεντηκοντα δρα /μ ά ς. Ό σον λοιπόν μετριωτέραν 
καί άν ύποΟέσωμεν τήν καρποφορίαν πάλιν τό εισόδη
μα είναι μέγιστον συγκρινόμενον μέ τό τών λοιπών 
δημητριακών καρπών. Τοιοΰτον λοιπόν πλούσιον προϊόν 
δέν είναι συμφέρον νά άποβάλωμεν άπό πολλά μέρη 
τή ς Ε λλάδος κατάλληλα πρός τήν καλλιέργειαν αύτοΰ.

Α ίτια  τής άπαγορεύσεως τής καλλιεργείας αύτοΰ 
είναι ή ιδέα ότι έκ τής καλλιεργείας αύτοΰ προέρχονται 
νόσ:ι έπιφερουσαι κίνδυνον είς τήν ζωήν τών άνΟρώ- 
πω ν. Έ άν λοιπόν εύρεΟή τρόπος νά μήν ύπάρχη τοι- 
οΰτος κίνδυνος είς τήν καλλιέργειαν, δέν είναι άμφι- 
βολία πλέον ότι ή καλλιέργεια θέλει συγχωρηΟή, κα£ 
ε ίς  τοΰτο έρχόμεΟα νά ένασ/οληθώμεν ήδη.

I I  α ίτια  τών άποδιδομένων είς τήν καλλιέργειαν 
τοΰ όρυζίου άσΟενειών, είναι ή λίμνασις τών ύόατων, 
καί ή έν αύτή σ ή |ις  διαφόρων φυτικών ουσιών, τό 

όποιον, μολύνον τήν ατμοσφαιρών διά τή ς άπορροίας



άναΟυμιάσ:ων μιασματικών μεταφερομένων διά τοϋ 
άερος εις τά  πλησίον κατοικούμενα μέρη, προξενεί πυ
ρετούς καί άλλας έπικινδύνους άσΟενείας. Τό φυτόν 
ο ί ' ι>ς τοϋ όρυζίου δέν έχει οΰδεμίαν επιβλαβή απόρ
ροιαν διότι τίποτε δέν διαφέρει τοϋ φυτοΰ τοΰ σίτου, 
ή της κριθής. Ό τα ν  άρα άποφύγωμεν τήν λίμνασιν 
τοϋ ϋδατος, άποφεύγομεν καί τάς όλεΟρίους αύτής 
συνεπείας, ώστε νά δυνάμεθα νά κάμωμεν άκινδύνως 
τήν καλλιέργειαν τοϋ όρυζίου καί πλησίον τών κατοι- 
κημένων μερών. Ιδού  δέ πώς δυνάμεθα νά κατορΟώ- 
σωμεν τοϋτο.

Ά φοϋ φέρωμεν τό νερόν εις τόν άγρόν, τόν όποιον 
προτιΟέμεθα νά σπείρωμεν όρύζ-.ον, κατασκευάζομεν τό 
κεφαλάρι καθ' όλον τό πλάτος τοϋ άγροϋ, μοιράζομεν 
δέ τό νερόν είς τόσα στόματα, είς ό<σας βραγιάς θέ- 
λομεν διαιρέσει καί τόν αγρόν, δίδοντες πλάτος εις 
έκάστην βραγιάν τρεις έως τέσσαρας άδροσκελιάς, ή 
δέκα έως δώδεκα πό ίας. Ε ίς τήν άκραν έκάστης βρα- 
γ ια ς έργάται μέ τά  λισγάρια ύψόνουν τό χώ μα κά- 
μνοντες όχΟο> έχοντα ΰψος τεσσάρων έως πέντε δα
κτύλων, διά νά μήν δύναται τό είς έκάστην βραγιάν 
είσ^ρχόμενον ύδωρ νά εξέρχεται έξω τή ς βραγιάς άπό 
κάνέν μέρος, αλλά νά προχωρή έντός τής ιδίας βρα- 
γ ια ς  έως είς τά τέλος τοϋ όρυζώνος. Ά φ οϋ τό νερόν 
φΟάση είς τό τέλος τής βραγιας, εΤς εργάτης άρχη- 
να άπό τήν κορυφήν καί προχωρεί πρός τόν πάτον 
παρατηρών, έάν τό νερόν δέν σκεπάζη όλον τό έδαφος 
τή ς β ραγια ;, καί είς τοιαύτην περίστασιν κάμνεί τάς 
αναγκαίας διορθώσεις, έμποδίζων τό νερόν όπου τρέ
χει βιαίως, κλείων μικράς αυλακιάς, έάν ύπάρχωσι, καί

άν δίδουν είς τό νερόν δρόμον άλλον παρά τόν τοϋ 
προορισμοϋ του- πρέπει δέ νά κατορΟώση ώστε τό νε- 
ρόν νά σκεπάζη όσον ενεστιν όμαλώτερον όλον τό έδα
φος τής βραγιάς· άλλα δέν πρέπει νά ήναι πολύ, άλλα 
μόνον όσον νά έπιπλέη είς τό χώ μα , καί νά μήν ήναι 
περισσότερον άπό έν έως δύω δάκτυλα. ’Αφοϋ όλat 
αί βραγιαί κατασκευασΟώσι κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είς 
τά ς δύω άκρας τοϋ μάκρους τοϋ όρυζώνος είναι άνάγ- 
κη νά άνοιχΟώσι δύο μικρά σαίτάρια, διά νά μήν άφί- 
νωσι τό νερόν νά έξέλΟη είς τούς πλησίον άγρούς, 
όταν τυχόν βλαφΟή κάμμία βραγιά, καί διαφύγη τό 
νερόν, ή όταν έκχειλίση άπό τάς βραγιάς, έάν έλΟη 
πλειότερον νερόν. Ε ίς δέ τόν πάτον τοϋ όρυζώνος ύψό
νουν τό χώ μα καθ’ όλον τό πλάτος αύτοΰ, καί τά 
ένδυναμόνουν είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μήν ήναι 
ποτέ κίνδυνος νά διέλθη τό νερόν, ή νά ύπερπηοήση 
τήν όχθην ή τ ις  τό κρατεί· είς εν δέ μέρος τής γ ρ α μ 
μής ταύτης άφίνουν στόμιον διά νά εξέρχεται τό πλεο- 
νάζον v:p0v, τοΰτο δέ τό φέρουσιν είς αύλάκιον και 
τό διευθύνουν είς άλλα ποτίσματα.

Ά μ α  έκάστη βραγιά τελειοποιείται ώς άνωτέρω, 
είς έργάτης, έμπειρος είς τήν σποράν τοΰ σίτου, 
σπέρνει τόν σπόρον τοϋ όρυζίου (τσελτίκ ι) καθ δν 
τρόπον σπέρνουσι καί τήν κριΟήν καί όλίγον άραιοτε- 
ρα μάλιστα. Παρατηροΰν δέ ώστε τό σπαρσιμον νά 
γίνεται τήν αύτήν ήυέραν καθ’ ήν έβάλΟη τό νερο,ν 
είς τήν βραγιάν, ή τό πολύ τήν έπιοΰσαν διότι βρα- 
δύτερον δέν τελεσφορεί καλώς ή σπορά· ό οέ λογος 
νομίζομεν, είναι, ότι ό σπορος κατά τήν πρωτην 
καί δευτέραν ήρέραν, δύναται νά σκεπασΟή εύκολωτε-



ρον, διότι τό νερόν είναι θολόν άπό τά χώ μ ατα , τά 
όποια διαλύει, καί παρασύρει άπό τό εν είς τά άλλη 
μέρος. Είναι δέ άνάγκη νά σκεπασθη όσον τό  τα χύ 
τερο·/ ό σπόρος, διότι μένων άσκεπής καί είς τό φανε
ρόν κινδυνεύει νά καταστραφη άπό διάφορα πτηνά, τά 
όποια τόν έπιζητοΰν, καί διότι διά τοΰ σκεπάσματος 
επιταχύνεται τό φύτρωμα.

Ό τα ν  ό όρυζών κατασκευασθη τοιουτοτρόπως, καί 
σπαρθή, έχει άνάγκην ένός φύλακος, διά νά διώκη τά 
πτηνά κατά τάς πρώ τα ; τέσσαρας ή πέντε ημέρας, 
άκολούθως δέ ή ούτος, ή ά?νλος άνθρωπος, πρέπει νά 
έ'χη τήν έπιτήρησιν τοΰ νεροΰ διά νά μή λείψη διόλου 
άπό τόν ορυζώνα* διότι, κατά τά ς πρώ τας μάλιστα 
ημέρας, είναι πολύ επιβλαβές τοΰτο* ό άνθρωπος δέ 
ούτος δέν πρέπει νά λειψή άπό τόν όρυζώνα καθ’ όλον 
τό διάστημα τής φυτείας ούτοΰ, έως ού ν ά ε λ θ η  ή 
ήμερα τοΰ θερισμού. Πρέπει δέ νά ηναι ουτος ικανός 
νά έπισκέπτεταί καθ’ ημέραν, ή παρ’ ημέραν όλας τάς 
βραγιάς καί νά διευθετη τό ύδωρ, άν τυχόν έλαβεν 
άλλην διεύθυνσιν.

Ε ις  τόν όρυζώνα, τοιουτοτρόπως κατασκευασθέντα, 
το νερόν δέν μένει ίστάμενον διόλου άλλά κινείται άδια- 
κόπως μεταφερόμενον άπό τά  επάνω είς τά  κάτω , καί 
εξέρχεται, ώστε ον όλως κινούμενον, δέν είναι δυνατόν 
νά έξάγη αναθυμιάσεις επιβλαβείς διά τήν υγείαν, καί 
διά τοΰτο άκινδύνως δύναταί τ ις  νά κάμη τήν κ α λ 
λιέργειαν ταύτην, καί πλησίον εις κατοικημένους τ ό 
πους. Ό τ ι δέ καί επιτυγχάνει άξιόλογα ή καλλιέργεια 
γινόμενη κατ’ α ϊτόν τόν τρόπον, δύναμαι νά τό βε

βαιώσω έκ πείρας, καλλιεργήσας κατ’ αύτόν τόν τρό
πον πολλά έτη κατά συνέχειαν.

Έπαρατήρησα δέ ότι ό ούτω κατασκευασθείς όρυ
ζών δέν απορροφά καί πολλήνποσότητα ύδατος* ύστε
ρον άπό οκτώ δέκα ημέρας, άφοΰ τό χώ μα  πίη τό 
άναγκαΐον ύδωρ, καί μ ά λ ιιτα  άν άπαξ έλθη τό νερόν 
θολόν άπό τήν βροχήν καί έπικαλύψη τήν έπιφάνειαν 
τών βραγιών, δεν έξοόευεται πλεο>, είμή πολλά  όλι- 
γη  ποσότης νεροΰ* όλόν λοιπόν τό νερόν έξερχόμενον 
τοΰ ορυζώνος, ουναται νά χρησιμευση είς αλλα π ο τ ί
σματα, καί μάλιστα τοΰ άραβοσίτου, όπου ούτος καλ

λιεργείτα ι.
Διά νά έχη λοιπόν ό ιδιοκτήτης τήν σημαντικωτα- 

την ταύτην ώφέλειαν, δύναται να κάμη τούς ορυζώνας 
ύπεράνω τών άγρών, όσους έχει σπαρμένους αραβόσι
τον, ή άλλα όψιμα σπαρτά, ώστε όταν τό ύδωρ διελθόν 
άπό τόν όρυζώνα έξέλθη, νά το μεταχειρισθη όιά π ό τι
σμα, καί έκ τούτου θέλει άπολαύσει διπλήν ώφέλειαν.

’Εκτός τών άλλων ώφελειών, τά ; όπο.'ας παρέχει ή 
καλλιέργεια  τοΰ όρυζίου, υπάρχει καί μία, ή τ ις  εΐ
ναι ούσιωδεστάτη δι’ έκαστον ιδιοκτήτην. Τό ύδωρ δια- 
βαΐνον άπό τόν όρυζώνα καί διαμένον πολύν καιρόν έν 
αύτώ προξενεί τήν σήψιν τών είς τόν όρυζώνα ύπαρ- 
χόντων /ό ρ τω ν  καί σπόρων, τοΰτο δέ όχι μόνον π α 
χύνει τούς άγρούς άλλά καί τούς καθαρί-ει από διά
φορα επιβλαβή είς τήν γεω ργίαν φυτά καταστρεφων 
διά τής σήψεως τούς σπόρους αύτών. Προσέτι οσάκις 
τό θέρος συμβη βροχή, ερχόμενον τό νερόν θολόν φέ
ρει τοιαύτην ύλην, ή τις  πολλάκις, καί τη ς κοπρίας 
αύτής εΐναι καλητέρα, καί παχύνει είς τοιοΰτον τρό



πον τούς έ σπαρμένους όρύζιον αγρούς, ώστε διά πολ
λά ετη διατηρούν τήν γονιμότητα αύτών άκμάζουσαν. 
Δύναται δέ τ ις  νά προσδιορίση πέντε τεμ άχια  ά- 
γρών διά τήν καλλιέργειαν τοΰ όρυζίου, καί νά τά 
σπερνη οιαοοχικώς· τό δέ πρώτον σπαρΟέν ορύζιον, τό 
επόμενον ετος ή πρέπει νά μείνη όλως άκαλλιέργητον, 
ή μόνον νά όργωθη, τά δέ επόμενα τρία έτη δύναται 
νά καρποφορήση άριστα σπειρόμενον σ ίτο ν  τό δέπέμ- 
πτον έτος νά επανέλθη είς αύτό ή καλλιέργεια τοΰ
2 Υfόρυζίου.

J ό όρυζιον σπέρνεται είς άγρούς οΐτινες ήσαν σπαρ
μένοι σίτον, άραβόσιτον, καί παν άλλο προϊόν, άλλ’ 
επιτυγχάνει και εις όλως οιολου χέρσον γη ν , φαίνεται 
όμως ότι ή καρποφορία γίνεται καλητέρα όταν σπαρΟη 
ό άγρός ορύζιον ύστερον άπό τόν σίτον.

Τό ορύζιον τελεσφορεί καλήτερον έάν ποτίζεται μέ 
νερόν έρχόμενον μακρόθεν, καί επομένως ζεσταινόμε- 
νον άπό τόν ή λ ιο ν  όταν όμως ή πηγή τοΰ νεοοΰ, τοΰ 
ποτι^οντος τό ορύζιον, είναι πλησίον τοΰ όρυζώνος, ό
χ ι  μόνον ή βλάστησις τοΰ φυτοΰ γίνεται βραδύτερον, 
άλλά καί ή καρποφορία δέν γίνετα ι εύτυχής, διότι τό 
νερόν εισέρχεται κρύον είς τόν ορυζώνα.

Τό ορύζιον δέν ύπόκειται είς τόσους πολλούς κιν
δύνους, είς όσους ύπόκειται ό σίτος. Μόνος σχεδόν 
κίνδυνος είναι νά μήν φάγουν τόν σπόρον τά  πτηνά 
κατά τόν καιρόν τή ς σποράς· όταν δέ έξακολουΟή νά 
εχη τό νερόν τακτικώ ς, δέν φοβείται ποτέ σχεδόν τήν 
αποτυχίαν  διότι ούτε βροχαί τό βλάπτουν, ούτε άνε
μοι, ούτε άλλη τ ις  άτμοσφαιρική α ιτία , έκτός τή ς 
χαλάζης.

'.Π σπορά τοΰ όρυζίου πρέπει νά γένη μάλλον αραιά, 
παρά πυκνή. Έ άν  γένη άραιά. στερείται ό καλλιερ
γη τή ς μόνον τό προϊόν τοΰ τόπου, όςτις έμεινεν τυ 
χόν κενός, ένω έκαμε τά  έξοδα τής καλλιεργείας· έάν 
όμως γένη πυκνή, τό φυτόν λαμβάνει αύξησιν ύπερ
βολικήν χω ρίς νά λάβη καί άν άλογον παχύτητα  (χόν
δρον), πολλάκις π ίπτει καί δέν ώριμάζει ό καρπός, 
αλλά  καί άν δέν πέση ώστε νά καταστραφή όλοτελώς 
τό σπειρίον γίνεται πολύ λεπτόν, καί όχι μόνον τά  μ ι
κρότερα στάχυα, αλλά καί ή κορυφή τών ύψηλοτερων 
δέν ψωμόνει.

Τό ορύζιον σπέρνεται άπό τά ς 15 μαρτιου έως τά 
τά  τέλη άπριλίου, ούτε πρωίμότερα, ούτε άργότερα 
δύναται νά έπ ιτύχη , έκτός σπανίων έξαιρέσεων, εύγά- 
ζει τούς στάχυας κατά τά  τέλη ίουλίου, καί γίνεται 
καλόν διά θερισμόν είς τά ς άρχάς τοΰ σεπτεμβρίου. 
Ό  θερισμός γίνετα ι ώς τοΰ σίτου, μέ τήν διαφοράν 
μόνον ότι κόπτουν όλίγην καλαμιάν όμοΰ μέ τούς 
στάχυας· διότι αύτη είναι άχρηστος είς τόν καλλιερ
γητήν , καί δυσκολεύει μάλιστα είς τό ά).ώνισμα, έάν 
ήναι μακρυτέρα. Πρέπει δέ νά ΟερισΟη τό ορύζιον πριν 
στεγνώσει ή καλαμιά, ά λλ’ έν όσω είναι άκόμη χλωρή· 
διότι άν περιμείνη τ ις  νά ξηρανΟη ή κα7.αμιά καί τότε 
νά θεριση, ό καρπός τρίβεται ώ ςτή ς  κριθής, όταν ύπερ- 
βη τήν ώ ριμότητα, καί χάνεται. Ά μ α  δέ ΟερισΟη τό 
ορύζιον πρέπει άμέσως νά μετακομισΟή είς τά  αλώνια, 
διότι άν μείνουν πολύ τά  δεμάτια είς τόν άγρόν, φυ
ραίνουν τά  δέματα αύτών , καί λύονται, ό δέ καρπός 
σκορπίζεται. Τά αλώνια συμφέρει νά γίνωνται π λη 
σίον τοΰ όρυζώνος, διά νά μήν γίνω νται πολλά έξοδα



Ota. τήν μετα '.ομισιν τών οεματίων· γίνονται δέ εις παν
τός ειοους τοπον, φΟασει μόνον νά ήναι σοικτός, καί νά 
μήν ήναι αμμώδης.

Ο * α.ν τα όεματια μετακομισΟώσιν εις τό άλώνιον 
πρέπει νά τεθώ?: κατά σειράν εις θυμωνιάς μακράς 
και στενάς, ε'.ς τάς όποιας μόνον τέσσαρας σειράς δε- 
ματίων τό πολύ να κάμωσιν. Ύστερον άπό δύω τρεις 
ημέρας πρεπει νά αρχιση τό αλώνισμα. ’Εάν όμως ό 
καιρός οεν είναι αρμοοιος, κα: περασουν πλειότεραι των 
οκτώ, ή οεκα ημερών, τούς σωρούς τούτους πρέπει νά 
τ°ύς σκορπιση ό'.ά νά αερισΟοΰν τά δεμάτια, και νά 
κρυώσουν, διότι άναπτουν άπό τήν υγρασίαν όντα συ- 
σωρευμένα, καί βλάπτεται ό καρπός.

Τό αλώνισμα γίνεται ώς τή ς κριθής- διότι δέν γ ί 
νεται ούοεμια χρήσις τή ς όρυζαριας, καί μετά όλίγα  
γυρίσματα τών ίππων εύγα^ουν τήν δρυζαριάν, τής ό
μοιας έτρυβΟη ό καρπός· τό δέ λίχνισμα καί αί λοι- 
παι έργασίαι γίνονται ώς καί τών σιτηρών, μέ τήν 
ο:αφοράν μόνον, ότι τό όρύζιον όν υγρόν, όταν αλω 
νίζεται, έχει ανάγκην νά ήλια^Οη δύω τρεϊς ημέρας, 
όιάνά στεγνωση καλώς, καί οΰτω νά βαλΟη εις τήν α
ποθήκην. I I  περαιτέρω εργασία δέν ανήκει πλέον εις 
τήν γεω ργικήν, αλλ εις χωριστόν είδος βιομηχανίας.


