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Μβθ’ δλάς τάς ποικίλας τοσούτων κιόνων περιπέτειας, μετά' τοσαύτας 
πολιτικά; μεταβολάς καί τοσαύτας” ξένων εθνών εΐσβολάς και κατακτή
σεις, ·σ 'Ελληνισμός (ΐξαιρουμένηςτής ρεστήμβρίνής ’Ιταλίας καί τών έν 
τγί πρδς δυσμάς Μεσογείω αποικιών) κατέχει και σήμερον έ'τι τήν αυτήν 
περίπου γεωγραφικήν έκτασιν ως κκ'ι κατά τήν κλασικήν Αρχαιότηταν 
Συμπαγής είς τάς*  νή'σου; τοΦ Αιγαίου· καί έν τή -καθ’' εαυτό- έλληνική 
χερσονήΐφ ?μέ^ρι τόδ ϊτρϋμόνδς^ περιβάλλει έκεΐθεν, κατά τδ μάλλον 
ή ήττον έπέκτεινόμενος πρδς τά ενδότερα, τήν παραλίαν όίπασαν της 
λοιπής Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί τήν τή-; Μικρας ’Ασίας. Άλλ’ ένφ, 
κατά τού; πιθανωτέρους υπολογισμούς, είς μέν τούς Αρχαίους χρόνους 
ό. ελληνικός μυτος πληθυσμός άνήρχετο είς είλοσι περίπου εκατομμύ
ρια17, μόλις συνεποσοϋτο είς τέσσαρα ή τδ πολύ πέντε εκατομμύρια καταΓ 
τάς άρχάς τής παροΰσης εκατονταετηρίδες2. Καίτοι συμμετκσχόντες τών 
δεινών τοϋ πολέμου διά θυσιών ατομικών, διά γενικών σφαγών και κατα*.  
δρόμων πκντοίων, δέν ύπέστησαν όμως πκντες ούτοι οί "Ελληνες τδ βά' 
ρος τοϋ υπέρ ανεξαρτησίας άγωνος. ’Εξ αύτών οι έν Θράκν), έν μικροί Άσίρί. 
και οί τών πλείστων τών παρ’ αύτήν νήσων, έγγύτερον τοΰ κέντρου τής 
έξοΰσίας, κείμενοι, ύπδ πολυαρίθμων ’Οθωμανών περιστοιχούμενοι, ύποχείριρι 
δ’αείποτε τών Τούρκων, δέν ήδύναντο νά κινηθώσι καί έάν είχον τήν 
άπαιτουμένην πρδς τοϋτο τόλμην. Έν ΊΙπείρω, έν Θεσσαλί^, έν Μακε- 
δονί^, ένθα τδ ελληνικόν στοιχειού ύπερεΐχε, τδ δέ ορεινόν τή; χωράς 
άνόψοι· το φρόνημα, οί κάτοικοι κατά τήν έναρξιν τής έπαναστάσεως έ'δρα- 
ξζν τά όπλα. ’Αλλά τά επαναστατικά κινήματα περιεστάλησαν έκεϊ 
εύθύ; έξ ύπαρχής,'αί δ’έπάρχίαι έκεϊναι,ισχυρώς ύπδ τών Τούρκων κατε-

* ‘U δί^τριδή αδιη ίδημοσιεύΟη γαλλιστί 8ν Noavelle Revue τών Παρισίών (I Ίανονί*  
αρ'ον ΐ&84). ■ . / . . ♦ ι

I ’Τδε.Λβπταρρηγοποΰλου~'Ιστορίαν τόμ. Α'. σιλ.- 320. τόμ. Α'. βελ.?385)6.
2 Κάτι τον Eton (A Survey of the Turkish Empire, London 180'1)’αϊτοί οοτοι of 

"Ελληνες όττελογίζοντο εις <πτα·<κατ.αμμύ.ριοί(. άλλα βεθάίψς χαΟ’ά ό Άγγλος ίπιφέρει, ήτο 
δπερδολιχη^ τ.αρχύγ^/τοΟ. πληΟυσμοΟ των ίχτίμησις. ΚαΙ /ειίμερον έ'τι μετά τήν άποχτηΟεΐ.-. 
σαν ?ν τη έλέοΌ.ργ Έλλάδι άυζησιν χαι τδν έν αϊτί) τή Τουρκία όπωςδήποτε περιορισμόν τίίν ' 
δεινών τής πρδάέρ’Αί' αϊίαιρεσία;,.Άιίϊάζομεν νά άναδιβάσωμεν τδν όλον τών'Ελλήνων ά- 
ριΟμδν ε?ί έιτϊχεινά τών ές· έχατόμμυρίων ^υχών/· ·

Τόμος g", 2.—Φεβρουάριος”1884
-ϊ'
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χόμεναι, έγένοντο τά δρμητήριά των καθ'δλην την διάρκειαν του πολέ
μου. θύτος διεξήχθη εις τάς μεσημβρινωτέρας της Στερεόδς επαρχίας, εις 
την Πελλοπ.όνησον, εις Κρήτην κκί εις τάς πρδς -δυσμάς κυρίως νήσους τοΰ 
Αιγαίου. Μόναι αί έλληνικαί αυται χώραι, περιλκμβάνουσαι τδ τέταρτον 
περίπου τοΰ όλου ελληνικού πληθυσμοί1, ύπέστησαν έπί δλην έπταετίαν 
καί επέκεινα την άνισον κατά τοΰ όγκου τής τουρκικής δυνάαεω; πάλην. 
Ούδ’ ηύτύχησαν μετά τδ πέρας αύτής νά άνακτησωσι συνάπασαι την 
ελευθερίαν ύπέρ ής τοσοΰτον έμόχθησαν. Οί κάτοικοι των χωρών αΐτινες 
άπετέλεσαν τδ νέον τής Ελλάδος βασίλειον άνήρχοντο εις επτακόσιας 
χιλιάδας ψυχάς δτε καταθέσκντες τά δπλα άπεπειράθησαν ν’ άριθμηθώσι2.

•
1'0 Felix Beaujour, διαιελέσας πρόξενος της Γαλλίας Εν Μακεδονία άπδ τοΰ 4787.έω; 

τοΰ 1797, Υπολογίζει εις 1,400,000 τόν πληθυσμόν Μακεδονίας’Ππείροο καί .Θεσσαλίας, τόν 
δέ τής λοιπής Στερεά; 'Ελλάδος εις 220,000-χαί ε’ς 300,000 τδν τής Πελοπονήαοο. (Ta
bleau du commerce de la GiYce vol I. p. 22) Εις 300,000 Επίσης Υπολογίζει τοδς κατοίκους 
τής Πελοπονήσοο καί ό Στεφχνόπουλος (Voy. en Grece vol II. p. 1666) Κατά τήν γενομίνην 
Εν έτει 1686 Υπδ τών Βενετών άπογραφήν μόλις άνήρχετο εΐξ 200,000 περίπου δ πληθυ
σμός'τής Πελλοπονήσοο (ϊδε Σάθα Toupxoxp: Ελλάς, σελ. 366). 'Η κατά ?ν τρίτον προσαύ- 
ξ.ησις αύτοϋ Εντός Εχατονταετηρίδο; καί Επέζεινα δέν φαίνεται άπίΟαν,ος. ’Αλλ’ ό Pouqueville 
όμως, Επί τή βάσει,τοϋ πληρονομένου χαρατζίου, Υπολογίζει, τόν χριστιανικόν τής Πελοπο
νήσοο πληθυσμόν εις 150,000 Voy. en Grece vol. Ill p. 440. 'Ο αύεδς Υπολογίζει εις 
275,000 τοδς κατοίκους τής Θεσσαλίας καί εις-373,000 τούς τής Ηπείρου.

Τής δέ Κρήτης ό πληθυσμός άρχομίνης τής έπαναστάσεως άνήρχετο καίά τόν Pashley ε’ς 
260 ή 270,000 κατοίκων (Travels in Crete, ν. II ρ. 326). Τής άρχαίας Κρήτης οί κάτοικοι 
δπελογίζοντο Υπέρ τό έκατομμύριον. "Οτε δέ^οί Βενετοι κατά τήν 13 Εκατονταετηρίδά κατέ
λαβαν τήν νήσον ευρον έν αότή 500 έως 600,000 κατοίκων Κατά τήν16ήν Εκατονταετηρίδα 
ό πληθυσμός αδτής είχεν Εκπέσει-ε’ς τό ήμισυ .περίπου. Μετά τήν Υπό τών Τούρκων αλώσιν 
"Αγγλος περιηγητής (καθ’& ό αδτός Pashley άναφέρει,) Υπελόγιζεν αύτόν .ε’ς. 80,000 ψυχών 
μόνον. . · ·'. λί.λ'”· ■■

2 Κατά τήν έκθεσιν τοϋ Κυβερνήτου Καποδιστρ’ου ε’ς άπάντησιν Ερωτημάτων τών Δυνά
μεων (Ιδε Μάμουκα τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τόμ, Λ' σελ. 235-230Ι δ πρδ 
τοΰ 4821 πληθυσμός τών χωρών τούτων ήτο 950,000 ό δέ κατά τό 1828 ή :ο 765,-000.—ΊΙ 
Εκτίμησις αδ.τη φαίνεται Εν. πολλοί; Υπερβολική, ΟΥτω ε’ς μέν τάς άπελευθερωθείαας νήσους 
τοϋ Αιγαίου άποδίδεται πληθυσμός 178,000 κατά τε τό 1821 καί κατά τό 1828, ε’ς δέ 
τήν Εύβοιαν 169,000 πρδ τοϋ 1821 και 120,000 κατά τό 1828. ’Αλλ’ αί μέν νήσοι κατά 
τό 4840 είχον 143,000 κατοίκους, κατά δέ τήν άπαρίθμησιν τοϋ 1875, 175,70:4' ή δ’Ευ- ' 
6οια κατά τήν Εν έ'τει 1840 άπαρίθμησιν περιείχε 43,340, κατά δέ τήν έτει 1875, 83, 350. 
*Ως πρδς τήν Πελοπόνησον ή άπογραφή τοϋ 1840 έ'δωκε 431.000 κατοίκους, ή δέ τοϋ 1879, 
709,245. Κατά τοϋ Κυβερνήτου τόν άπολογισμόν περιείχε αυτή ΕΟΟ,ΟΟΟ κατοίκους πρδ τοϋ 
4821, καί 400,000 κατά τό 1828.—Άληθές οτι Εν τώ Υπολογισμω τών κατοίκων προ τοϋ 
4824 περιλαμβάνονται καί οί’Οθωμανοί, άποτελοϋντες τό δέκατον περίπου τοϋ όλου πληθυ
σμέ).— ’Εν συνόλιρ ή πρώτη τοϋ Ελληνικού βασιλείου άπογραφή έδωκεν ώς άποτέλε- 
σμα πληθυσμόν 650 000. Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1836 ό πληθυσμός άνήρχετο εις 751, 
000 περίπου, Ισος δηλονότι πρδς τήν τοϋ Καποδιστρίσυ πρδ οκταετίας Εκτίμησιν. Κατά τό 
1840 άπεγράφοντο 856,000 κάτοικοι. Κατά δέ τόν τελευταίου άπολογισμόν τοϋ 1879, Εξαι
ρούμενων τών Ίονίων νήσων, οι κάτοικοι τοΰ βασιλείου άνήρχοντο ε’ς 1,409,334, οί δέ τής 
Έπτανήσου ε’ς 244,433, ’ήτοι Εν συνόλιρ ε’ς 1,653,765.— Συμπεριλαμβανομένης δέ τής νεω- 
στί προσαρτηθείσης εις τό Ελληνικόν βασίλειον χώρας έ'κ τε τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου, 
ό άριθμός τών Ελευθέρων Ελλήνων συμποσοϋτ.αι τήν σήμερον ε’ς δύο περίπου Εκατομμύρια.
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. Αί-χώραι αύται- περ’.εΤχον κατά την αρχαιότητα εξαπλάσιου περίπου 
πληθυσμόν’, μεθ’ όλου; δέ τού; κατά τήν μακράν της βυζαντινής αύτο- 
άρκτορία; διάρκειαν πολέμους, κατ’ωκόΰντο είσέτι πυκνώς δτε αί σταυρο- 
φορίκί έπέφερδν τά πρώτα κατά τοΰ Βυζαντινού κ’ράτου; καίρια τραύματα, 
καί οπότε ή τουρκική κατάκτησις*έπέφερε  τήν δριςικήν κατκς-ροφήν του.

Έπί τών λειψάνων τής άρχαίας τοΰ κατακτηθέντος κράτους εύημερία; 
έζησαν οί Τούρκοι, βαρβάρως εκμεταλλευόμενοι -αύτά έφ’ όσον διέμενον. 
Άλλ’ούδέν πρδς διατήρησιν αύτών έ'πραξαν, ούδέποτε έσκέφθησαν περί 
άναπτύςεως κκί προόδου τών πλουσίων χωρών, αϊτινές ύπδ την δλεθρίαν 
αυτών Κυβέρνηστν κατέπιπτον -καί έοημοΰντο. aΎπδ την κυριαρχίαν· αύ- 
)>τών, λέγει ’Άγγλος παρατηρητής, ή έπιστημ.η, τδ έριπόριον, πΧσα γνώ- 
»σις, π2σα τοϋ βίου άπόλκυσις, τά πάντα παρηκμ.ασκν· οί Τοΰρκοι ούχί 
«μόνον έκπροσωποΰσιν αυτοί έν έαυτοϊς την βαρβαρότητα καί τδν δεσπο- 
«τισμόν, χΚ\’ άποσβύνουσι καί είς τού; υποτελείς αύτών πάσαν1 φλόγα 
.«μκθησεως, καί την διάνοιαν έτι αύτην.»
. 'Η βαθμιαία... τοΰ πληθυσμού ..άραίω.σις. και η έπί μάλλον καί μάλλον 
έρημωσις τής /ώρας ίίσαν καί «μένουσι τρανά καί ψηλαφητά τεκμήρια τής 
καταστρεπτικής τών Τούρκων διοικησεως. Άντί τοΰ θαμβού; μεθ’ ού δ 
Βιλλαρδουϊν.ος καί οί σύγχρονοι αύτοϋ περιέγραφον άρχόμέ/η; ,-τής;· δεκά- 
της τρίτης έκατοντκετηρίδος, τήν εύημερίαν καί τά πλούτη τής ’Ανατο
λής, οί περί τά τέλη τής παρελθούσης καί τάς άρχάς τής παρουσης έκα- 
τονταετηρίϊος περιελθόντες την Τουρκίαν ξένοι, μετά φρίκης έκθέτουσι 
την καθ’ ολην αύτής τήν έκτασιν.επικρατούσαν αθλιότητα. Ή γή μόλις 
έκαλλιεργεϊτο χάριν τών απολύτων άναγκών τών κατοίκων. «Πρδς τί νά 
εκοπιάζωσιν οί άνθρωποι ; ’Εάν έσπειραν τούς άγρούς αύτών ήδόναντο’νά 
ΐ'έκλη.φθώσιν ώς εύποροΰντές, δ δέ προστυχών ’Αγόδς ήθελεν έπέλθει μαί 
Βκαταφάγει τήν περιουσίαν των»2. Έν ελλείψει καλλιέργειας, έν ελλείψει

.· - -. \ . ’ Ζ. ■ . I·.·. ' · i’l-v   j .ή·' y^·.. .

προϊόντων, επαυσε πρλλαχοΰ πΚσα μετά τοΰ λοιτΛΰ κοσμου επικοινωνία. 
Ή Ελλάς έγένετο χώρα δυσπρόσιτος καί άγνωστος, μόλις δ’ άπδ. καιρού 
είς καιρόν τολμηροί τινες περιηγηταί έπεσκέπτοντο αυτήν χάριν τών περι- 
σωθέντων μνημείων τής άρχαιότητος, έλεεινολογοΰντες τούς δυττυ/εΐς 
αύτής κατοίκους, ή μετ’ άδίκου αναλγησίας ύβρίζοντες αύτούς,. ως .βέβη-

Κατά .τήν μέχρι τοϋδε αύξησιν, ε’ς τάς παλαιάς τοϋ βασιλε:ου Επαρχίας ή περίοδος τοϋδιπλα- 
σιασμοθ-Υπολογίζεται, ε’ς έτη 48 ("Ιδε στατιστικήν τής.'Ελλάδος, Πληθυσμός, 1879, Εν σ. 48). 
Άλλά άς εύχιόμεθα ότι καί διά ταχυτέρας,-χάρις ε’ς τόν προοδεύοντα πολιτισμόν,.· αόξή- 
σεως, καήδιά νέων .προσαρτήσεων, θά .ύπερδιπλασιασθή Υ,τοϋ Ελευθέρου 'Ελληνικού κράτους 
πληθυσμόςπολλώ ταχύτερου ή μετά παρέλευσιν ήμισεία.ς πάλιν Εκατονταετηριδος! ...

1 "Ιδε τάς-Εντφ Άθηναίιρ, Εν τόμω Δ' καί Ε', πραγματεία; τού κ. ΕΥθ. Καστόρχ,ή'περί 
τοϋ πλήθους τών τής ΆρχαίαςΈλλάδος κατοίκων.

2 Savary. Ee:fr0s .sur ia Grece, Paris 178.8, σελ. 45» . " ;
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λόϋντας την εστίαν τοϋ πολιτισμού έφ’ ής έξεβαρβαρώθησαν1. Ή εύφορος . 
τ·?ίζ Πελοπονήσου χώρα ού.δεμίαν σχεδόν τροφήν πα.ρεϊχεν είς τδ έξωτερι- 
κδν έμπορων, «.ένεκα της έλλείψεως πάσης άσφαλείαςκαί τών παντοει
δών βιαιοπραγιών, είς τάς όποιας οί κάτοικοι αύτης ήσαν εκτεθειμένοι»I 2. 
Ή πεδιάς της Τίλιδος ήτο έρημος καί χέρσος., <>’11,φαυλότατη της 
Πελοπονήσου κυβέρνησις1 καί ή τών έπι-τόπου τυραννίσκων καταπίεσες είς 
τοσοϋτον ελεεινότατος έ'φερον τούς κατοίκους της Γαστούνης, ώστε πάντες ■ 
οί άγροί περιηλθον είς χεΐρας τών Τούρκων, οί δ’ "Ελληνες άπδ γαιοκτη- 
τών έγένοντο ποιμένες ή έργάται μίσθιοι»3 4. Είς.Δύορην εΰρεν ό Leake τάς 
πλείστας τών οικιών άκατο.ικητους, διότι οί κάτοικοι είχον έκπατ^ισθη 
όπως λυτρωθώσιν. άπδ τών άφορήτων άγγαρειών, τάς ,οποίας τοϊς έπέ- 
βαλλον οί γείτονες αυτών Μωαμεθανοί της Λάλαςί. Της Μονεμβασίας καί 
τών περιχώρων αυτής οί κάτοικοι είχον παρομοίως διασπαρεΐ εις "Υδραν, 
είς Σπέτσας καί μέχρι, της.’Ασίας αύτης. Την Καρύταιναν έπ.ίσης είχον 
παραιτησει έ'ρημον οί κάτοικοί της, καταφυγόντες καί ου.τοι είς.Μικράν 
’Ασίαν, έπί τη έλπίδι άνετωτέρας ρκεϊ υπά-ρξεως ύπδ την . προστασίαν τοΰ 
Καρκ-Οσμάνογλου5. Έν τη άπελπισίρι των έφρόνουν οί δυστυχείς δτι ημε- 
τατ.όπισις θά έπιφέρη των δεινών των την άναζ-ούφισιν, καθώς Ρ πχτγ,ων 
ελπίζει δτι θά μετριάση τούς πόνους άνασύρων τά άλγοϋντα μέλη έπί 
τ·ης στρωμνής του. Άλλα καί έν Άσίγ οί Τούρκοι $ σαν οποίοι καί έν Εύ
ρωστη· Καί εκεί οί αύγοί. λόγοι έφερον τά αυτά άποτελέσματα.6

I Έν Γαστούνη ήχουσα συνομιλίαν μεταξύ "Αγγλου περιηγητοΰ,’Έλληιίίς τίνος χαλογήρου 
*λ\ τοΰ ξίνίζοντος ήμάς ίατροΰ τής Γαστούνης. Οί δύο τελευταίοι παριπονοΰντο διά τόν ζυ
γόν δπδ τδν δποίον στίνάζουσίν οί "Ελληνες.—Ό θεός, είπεν ό "Αγγλος, άφήρεσεν άπό τούς 
"Ελληνας τήν Ελευθερίαν, διότι είναι άνάξιοι αύτής». Barlholdy Voyage co Grece Paris 1807 
Il σελ. Γ3.

2 Comle Chaptai. de [’Industrie fraosaise vol. I p. 117.·
3 Leake, Travels in the Mores, vol 1 σελ. 11.
4 αδτόθι vol II σελ. 204 χαΐ 237.
5 αύτόΟι σελ. 23.
6 Ί1 πεδιάς τής Μάχρης ήτο χέρσος. (Savary. ρ. 45). «Παρά τδ Χαλέπιον εξ είκοσι άχ- 

«μαζόντων χωρίων μόλις τίσσαρα ή ττ^ντε διεσώζοντο. 'II τυραννία τών χυβερνιώντων Εβία- 
νζεν άπανταχοΟ τούς άγρότας νάπροσφεύγωσιν εις τάς πόλει';., ενΟα’ή ένδεια τόΰς Εξηφάνιζεν 
«Εντός ολίγου. Juchereau de St Denis, Involutions de Constantinople I σελ. 434» ■'?.'■■■■“■

7 Leake, Travels in Northern Greece, 1S04—1806> τομ. α' σελ. 309. -

’Ενίοτε οί κάτοικοι μιάς πόλεως μετηνάστευον είς πλησιόχωρου άλλην. 
Ούτως οί πλεϊστοι τών Γαλαξειδιωτών φεύγοντας, τάς καταπιέσεις .τοϋ 
Άλη πασά προσέφυγον είς Βοστίτσαν7. Οί τών μεσογείων δμως πόλεων 
δέν ήδύναντο νά μεταναστεύωσι. Ό δέ Άλη πασάς είχε την, συνήθειαν 
νά έπισκέπτηται περιοδικώς τάς ΰπ’αύτδν πόλεις καί χωρία, περιμένων 
έκάστοτε εκούσιας δήθεν παρά τών κατοίκων προσφοράς. Καί οί υιοί του 
ήκολούθουν τδ πατρικοί παράδειγμα, αοί δ’'έγχώριοι ουδέ την πανώλην
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»ούδέ τδν λιμδν ,έφοβοϋντο τοσοϋτον, δσον την έμφάνισιν τών προδρό-
• χμων του, φερόντων μικρά τεμάχια προστύχου χάρτου, έφ’ ο·3 ήσαν γε- 

ιγραμμέναΐ δλίγάι ελληνικαί λέξεις, επισφραγισμένα1, διά της μικράς εκεί- 
»νής γνωστής σφραγίδας, ής ή'θέα ένέπνεε τρόμον καθ’ άπασαν τήύ ’Ή
πειρον,τήνΘεσσαλίαν καί τήν-ΜακεδονίανΟί Γαλαξειδιώτάι έ'φευγον 
διότι δ Άλη πασάς τούς ήθελε ναυτας έπί τών πλοίων του. Άλλ’ήΒο- 
στίτσα ένθα προσέφεΟγόν. έκειτο έπί της-Πελοπονήσου. «Ό δέ νεωστί διό*  
ίρισθείς πασάς τοϋ Μωρέως είχε πληρώσει τετρακόσια πουγγίκ διά τδν 
«διορισμόν του έπι έν καί μόνον έ'τος, ώστε βεβαίως ήθελε · κατορθώσει 
»νά έξαγάγη χίλια έκ τής τοπαρχίας του. Ό πρδ αύτοΰ Βαλη πασάς, δστις 
«μετετέθη είς Κρήτην, είχε πληρώσει εξακόσια πόυγγία διά δύο ετών 
φδιοίκησίν, έβεβαιοΰ-το δέ ότι έπλούτησεν έν Πελοπδνήσω»2. Οί πασά
δες έπλουτίζοντο άλλ’οί κάτοικοι άπεγυμνοΰνΐο. «Τδ δθωμανικδν κρά- 
»τος/ λέγει μετ’ άγανακτήσεως δ Pouquevillfe, είναι ή χώρα της συμφο- 
»ράς,. Ποδς ούδεμίαν έπί γης έπικράτειαν''δμο.ιάζει. Άπδ της Κωνσταντι- 
κνουπόλεως μέχρι της -άπώτάτης τοϋ: Εύξείνου άκρας, άπδ τοϋ·:Βόσπό·ρου 
«μέχρι -της Άδριατικης αί πόλεις αύ'της είναι κοπρώνες, τά χώρια της. 
«φωλεκί έρημώσεως. Απανταχού δ λόγος περί μόνον πανώλης, ή πυρ- 
»καϊών, ή επιδημιών, ή λιμοϋ. Παρά τάς πόλας τών πόλεων ίστάνταί 
ίάγχόναι καί πύργοι κρανίων. Τάς αύλάς τών σατραπών κοσμοϋσι κεφα- 
«λαί αίματόφυρτοι, σκόλοπες καί βασανιστήρια. Είς τάς δδούς ρακενδύτάι 
«μόνον περιφέρονται. Έν ελλείψει πάσης αστυνομίας, ούτε τάξις ύπάρχει . 
«ούτε ασφάλεια, ούτε ησυχία. Ήμερότης ηθών δέν ύπάρχει έπί της 'χώ- 
«ρας ταύτης. Ό έχων δλίγα χρήματα τά θάπτει έντδς της γης, ο έ'χων

1 Leake, Northern Greece I. ρ. 309. Τήν συνήθειαν τού Επί ?ν Τεος διορισμοΟ τών πασά
δων χάί τών χαδίδων παρίλαδον οί ΤοΟρχοι ώς φαίνεται Εκ τών χριστιανών αότοχρατόρων’ 
ϊϊε Σά9α προλεγόμεν» ε’ς Μνημεία 'Ελλ. 'Ιστορίας τομ. 4. σ.-LXXXII χαί τούς εχεί μνη- 
μονρυ.ομΐν.ο.υς σ,τίχ^ρυϊς-,Εχ τών.χρονικών τοΰ Μωρέως:, *

Καθώς ενι το σύνήΟες κχι χάμνει δ βασιλόας 
καί πάσα χρόνον κεφαλήν άλλάσσει ς’ τόν Μοραίαν.

2 . Leake U ρ. 346. Οί Σατράχαι.. ουςοι διωρίζοντο Επί εν. έτος μόνον. Συν,Εφερε-,κάι εις 
τούς Εν τή-ίπρωτευοόση. διορίζοντας ή άνανέωσις τών άξι.ωμάτων,, άφοΰ-ταΰτα .‘Επ.ώλοΰν.ί!·  
"Ιδε Εν τόμώ 1 Α'. τών ιτ.ο,ΰ,ηΜάμουχα (τά κατά τήν^Άναγίννησιν τής -Ελλάδος σελ. .309-323) 
τήν: άπόχρισιν τοΰ Καποδιστρ’ου εις τό.:Ερώτημ,α τών.·πρί°6ε.ων τών Αυν,άμεωνί Ποΐαι -αί- κατά 
τήν 'Ελλάδα δθωμανικαι άρχαΐ κτλ. "Τίς^ύναται (Εν σελ. 316) νά πιστεύση οτι ενάς πασάς, 
οστιςάνόδη εις τήν ύψηλήν ταύτην θεσιν, άφ’ου πρδ ολίγου διετίλϊ! κρεωπωλών,όλως δε άμαΟής 
Επίτροπος' άπολύτου δεσπότου, εΐμπορεί ποτό νά φέρεται Επιεικές καί. νά άκολουθή. δέσπΟτιχάς 
διατάξεις!.Κάνειςδέν ήδυνατο νάλαλήση έμπροσθεν τοΰ πασα,,οσςις είχε τδΑιχαίωμανάσηκώση 
τήν ζωήν ούτινος ήθελε Εκ τών διοικουμένων του, καί διά τούτο πάντοτε έντρομος .Επλη- 
σίαζε.πας τις εις τδ παλάτιόν τόΟ. Έτρόμαζεν άκόμη καί πρΙν ίδή τόν Δεσπότην τούτον καί 
άκρόση τήν Απειλητικήν του φωνήν; 150 ένοπλοι στρατιώται, καβάσιδες. λεγόμενοι, Ενας ΕΙτζ- 
Άγας χαΐΆ δήμιο; Εφΰλαττον άδιάλείπτως τήν πόλην-τοΰ πασά χχί έν μόνον νεϊμα τής κε- 
■φαλής του άπτφόίσιζε τήν ζωήν.τοΰ ίκετεύοντας». .... ς,,.;■■»·

*

! ' '< ..... '
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Έσκεύη'.πολύτιμα τά κρύπτει έντδς τόΰ γυναικωνίτου τόυ, έκαστος δέ..ς-ή 
ίευτελώ.;,’βπως λάθη βιώσας'.» ,' .? ;·ΐ·ι:;ύ

Έντδς τών πόλεων τούτων2 οί'Έλληνες κατεϊ/ον ιδίας συνοικίας, κε/ω- 
ρισμένοι τών ’Οθωμανών, οϊτινες συνήθως εζων έντδς του υπερέχοντας τής 
πόλεως φρουρίου, ένθα-τοιοΰτον υπήρχε. Άλλά καί έκ τών συνοικιών των 
'αυτών καί έκ τών οίκων των ήδόναντο οί Χριστιανοί νά έκδιωχθώσι κατά 
βούλησιν τών κρατουντών. Είς Χανία τής Κρήτης (εν ετει 1780) τοΐς 
άπηγόρεύθ-η- επί δύο μήνας νά διανυκτερεύωσιν είς τάς εντός τώς τειχών 
οίκίας των, διότι ό επίσκοπος άπετόλμησε νάείσέλθη έφιππος είς την πόλιν, 
δικαίωμα- είς μόνους τούς αρχιεπισκόπους παρεχόμενου3, Οί Ραγιάδες ώ- 
φε-ι-λον νά άφιππεύσωσι άμα συναντοΰντες Τούρκον καθ'δ δον καί νά περι- 
μενωσίς ταπεινώς παρά τήν οδόν ίστάμενοι, την διάβασίν του,· Άλλ’ ο,ύ- 
δείς τοΐς ύπελείπετο έ-ζεοτελισμδς προς διαρκή ενδειξιν της δουλικ-ης απέ
ναντι τών ’Οθωμανών'-θέσεώς των. Δεν τοΐς έπετρέπετο νά χρώματίζω,σι 
ΐάς οικία; των έκτος διά χρωμάτων σκαιών, έπι ποινή δε θανάτου άπη-■ 
γορεύετο ή-χρήσις τών χρωματισμών δι’ών οί Τούρκοι έκόσμουν τάς ίδίοες 
οικίας^, Τοΐς ήτο επίσης άπηγορεθμένον νά ένδύωνται άλλως ή δι’.ύφα- 
σμάτων ευτελών ώρισμενου χρωματισμού· ώρ.σμενον επίσης ήτο τό-χρώμα 
τών έμ.&άδων καί τοϋ περί τό φέσιον ταρικίου δι'-έκάστην φυλήν : άλλο 
διά τούς "Ελληνας, άλλο διά τούς Άομενίους, άλλο διά τούις Ιουδαίους': 
ώρίσμένον -ζςτΌ και τό χρώμα καί τό σχήμα τοΰ καλπακίου δι’ οδ οί ποού- 
χοντες έκόσμουν την ταπεινήν κεφαλήν των0.

1 Pbaqueviile voy. en Gr0ce. 11 σελ. 231. <
2 ’-Εξαιρούμενης τής Κωνσταντινουπόλεως, τής όποιας ό εν.τδ; τών τειχών πληθυσμό; άνηρ- 

χετο κατά τόν Eton ε’ς 230,000, και τής Θεσσαλονίκης περιεχοόσης 60,000 κατοίκους κατά 
τδν Felix Beaujour, ή πολυπληθέστερα των Έλληνίδων πόλεων, άρ.χομένης τής παροΰσης 
Ίκάτον.ταετηρ'ίδος, ήτο ή τών Ίωαννίνω·», κατοικουμένη ύπδ 24,000 περίπου ψυχών, έξ ών τά 
τρίά περίπου πέμπτα "Ελληνες. Ή Πρέβεζα κατα τδν Leake περιείχε διςχιλίαςίέ’κογενείας 
κατά την άφιξιν τών Γάλλων τώ 4798' άλλά κατά τδ, 4805 μόλις ήριΟμούντο έν αβτή 4200 
«ικογένειαι. Τά Βοδενά περιείχαν 4 500 τουρκικά; οικίας και 500, έλληνικά;,. ή Βέρροια διςχι- 
λίας ο.ΐκογενείας ?ξ ών αί 4,20.0 έλληνικαί.

Έν Έελοπονήσιμ αί Πάτραι, ή πολυπληΟεστέρα μετά τά ’Ιωάννινα έλλην.ική πόλις,περιείχε, 
κατά τδν.Leake έπισης, δεκακισχιλίους κατοίκους, έξ ών τδ τρίτον Τούρκοι’ ή Δημητσά’να 
300 οικογένειας, τά Καλάβρυτα έξακοσίας έξ ών αί έκατδν τομρκικαί. Τδ "Αργός, όπερ ήτο 
προνομιούχου, καθ’ όέξάρτημα τής Μαριδμ Σουλτάνας, περιείχε 120ϋ οικογένειας, έξ ών 6Οή 
80 τουρκικά? ή Βοστίτσα τέτρκκοσίας περίπου' φ^τ-νικάς καί τριάκοντα τουρκικά; οικογέ
νειας. Τδν πληθυσμόν τών ’Αθηνών δ Pouquevilfe ύπολογίζει εις δεκακιςχιλίους περίπου έξ 
ών τρι-ςχίλιοι Τούρκοι. Τής δέ όλης ’Αττικής τούς -κατοίκους αναβιβάζει είς 25,000. Έπι Δη
μητρίου τοΰ Φαληρέως ά πληθυσμός τής ’Αττικής συνεποσοΟτο ε’ς 434 ,000. (Pouq. voy. en 
GrAce vol. Ill σελ. 97.) Κατά τδν κ. Καςόρχην, έν τή προμνημονευΟείση πραγματεία, ή ’Ατ
τική κατά τδν γ’ καί δ' π. X. αιώνα ε'χε 550,000 κατοίκους. Κατά δέ τήν άπογραφήν τοδ 
4879,άνήρχετο ουτος είς 4 16,263 ψυχάς.

3 Savary. ρ· 262. .
4 Eton ρ. 98.
5 Eton ib. "13ε κάί Lacroix Etat present des nations et hglises grecque armenienne κτλ. 

Paris 1711, σελ. 11.
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Καί οί προνομιούχοι δ’ άλλως ιερείς καί άρχιερεΐς έδέησε νά περικό*  
rj/ωσι τδν γυρον τοϋ πίλου αυτών και νά φέρωσι τό ύπδ τής συνήθειάς κα- 
θιερωθέν ήδη καλυμμαύχιον. - . ' ■· Έ -

Ούδ’-ήτο ή περικοπή τοΰ πίλου ή μόνη έπιβληθεΐσα εις τόν κλήρον έν*  
δειξις τής δουλείας. 'Η οικοδομή εκκλησιών νέων έπ’ ούδενί λόγφ έπε*  
τρέπετο είς.τούς ΧρΓστιανούς.Άλλά καί πρδς επισκευήν τών παλαιών άπη· 
τεΐτο άδεια ειδική εκάστοτε, ήτις άντί πολλών χρημάτων και μετά πολ
λή; δυσκολίας έπετυγχάνετο. Οί κάτοικοι τοϋ Μιστρά (ετει 1805) έξη- 
γόρασαν. τοιαύτην άδειαν άποτίσαντες είς. έν τών έν Κωνστκντινουπόλει 
τουρκικών τεμενών άνά τριακόσια γρόσια δι’ έκάστην τών έπισκευασθη- 
σομένων εκκλησιών'. α’Εν Σμύρνν) πρδ της έν έτει 1-764 γενομένης πυρ*  
»καίάς οί'"Ελληνες είχον δύο ναούς. Έζήτησαν παρά τής Πύλης τήν ά*  
«δειαν πρδς άνοικοδόμησιν τοΰ πυρποληθέντος ετέρου έξ αυτών, άλλά 
«τοσοΰτον ήτο τδ άπαιτηθέν πρδς χορήγησιν της άδείάς ποσόν, ώστε δέν 
«ήδύνήθησαν νά τδ άποτίσωσι»2. Διά τοιαύτης πολιτικής, έπιλέγει δ άφη*  
γούμενος τδ γεγονός τοΰτο περιηγητής, οί Τούρκοι θά έπιτύχωσι βκθμη- “ 
δον τήν έντελή τοϋ Χριστιανισμοί! έκρίζωσιν.

Ουδέ κώδωνας έπετρέπετο νά έ'χωσιν οί Χριστιανοί είς τάς έκκλησίας. 
αύτών. Είς προνομιούχους τινάς χώρας πκρεχωρεϊτο σπανίως και κατ’ 
έξαίρεσίν ή πρδς τοΰτο άδεια, έ'νθα δέν ύπηρχον Τούρκοι πλησίον, δπως 
άκούωσι τδν βδελυρδν ήχον, ώςλόγόυ χάριν είς τά έν Χίφ Μαστιχοχώρια3. · 
Άλλ’ οί Μκστιχοχωρϊται, δφείλοντες άφ’ ενός σχετικήν τινα ευημερίαν είς 
τήν άπδ τοϋ Σουλτανικοΰ χαρεμιού έξάρτησίν των, δέν ήσαν άφ’ετέρου 
κύριοι τοϋ καρποΰ τών κόπων των τδ ή'μισυ τής μαστίχης άνήκεν αύτό- 
δικαίως είς τδ χαρέμιον, τοΰ δ’ετέρου ήμίσεος ή πώλησις δέν ΐοΐς έπε
τρέπετο είμή είς τήν δριζομένην ύπδ τοΰ άγά αύτοϋ τιμήν. Ούδ*  έπετρ,έ- 
πετο άλλως ή καλλιέογεικ τής μαστίχης πέρα καί,έκτος τών ύπδ-τής 
κυβερνήσεως ώρισμένων χωρίων. Συνήθως δέ ή ύπαρξις φυσικοΰ τίνος οίου- 
δήποτε πλούτου άπέβκινε, άντι εύεργετικής, πηγή νέων δεινών καί πρόσ
θετων έπιβκρύνσε,ων είς τούς,' πλησιόχωρους Ραγιάδες.1 Πλησίον, ,τήί' Καν-

- Λ Leake, Μ urea vol. I σελ. 133.—και Ponqueville τόμ. 4 σελ. 371. "Ιδε καί Tournefort 
Γρ. 487: «Εΐ; τάς άλλας;ιή; Τουρκίας πόλεις, 3ι’>£κάσιην οικίαν πληρόνέται έτήσιος ,φ,όράί 
αναλόγως τού γηπέδου αύτής πρδς συντήρησιν τών τζαμ!ων."Οτε Έλλην τις,ή 'Αρμένιος, ή Ιου
δαίος ιάποβιώση άνευ αρρίνων τέκνων, ή οικία του περιέρχεται ε’ς κατοχηντοΟ τζαμιού.Άλ
λά .τδν άποβιώσαντα άτεκνον Τούρκον κληροναμούσιν αί αδελφοί ή ο! συγγενείς του, και μό
νον τδν ίτήσιον φόρον έξακολουθοϋσι πληρόνοντες».— "Εκαστος όμως εϋποροςίΤαΰρκος έφι- 
λοτιμεΐτο νά κληροδοτήση Ιδιοκτησίαν εΎς τι τζαμίον. Καί οί Χριστιανοί δδ έβρισκαν σνμφέ- 
ρουσάν την διά δωρ^σεως ε’ς τζαμίον έξασφάλισιν μέρους τής περιουσίας των. Εδτυχεΐςέλο- 
γίζοντο καί αί πόλεις αί άπδ τζαμιού έξαρτώμεναι. Μόνος τρόπος έξευμενίβεως τών Τούρκων 
ήτο ή άπόκτησις Τουρκικής τίνος οίαςδήποτε προστασίας διά τού δλικού συμφέροντος.

2 Chandler voy. dans 1’Asie mineure el la GrAce, 1761, τόμ. I σελ. 1 45. ',
3 Olivier, voy. dans I’Empire Ottoman κτλ. τόμ. 1 σελ. 285 καί 289. ’-. · , - 
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• δήλας έν Πελοποννήσω ύπήρχε σπήλαιον έν ω ή. χιών διετηοεϊτό-.καθ’ 
δλον τ.δ θέρος. Οι" άτυχεϊ; Κανδηλιώται ώφειλον νά μεταφέρωσι ίδίαις δα- 
πάναις την χιόνα εις' το σερζγιον τοϋ πασα είς Τριπολιτζάνί. Ούδ’ έπε- 

■ριορίζ,ετμ είς. μόνον τδ αξίωμα τοϋ πασά τδ δικαίωμα τοϋ έπιβάλλειν 
άγγαρε.ιας. εις τους Χριστιανούς. , ΠΧςΤοΰρκος έξήσκει κατά βούλησιν 
τδ δικαίωμα τοϋτο. Είς Λάρισσαμι ό. Leake είδεν/Έλληνα χωρικήν φο 
νευόμεναν ύπδ.,Τούρκου, θέλοντος παρά τήν πύλην τής πόλεως νά οικείο- 
ποιηθώ άνθρακας, τούς όποιους ό χωρικός έφερε-.ν έπί. τοϋ -δνού τΟ-υ,.μζήτει 
δ.έ.νά πώληση είς την αγοράν, ένθα είχε πλει.ρτέραν πιθανότητα νά πλη- 
ρωθ?ί ύπδ τοϋ άγοραστοΰ, Ό. Κζδής, εννοείται, ήθώωσε τδν φρνέα. Οί 
συγγενή; τοϋ χωρικρΰ δέν είχον ικανά- χρήματα. ρχως 'έξευμενισθώσι τδν 
Καδήν. ή όπως έξαγοράσωσι. μαρτυρίας κατά,, τοϋ ’Οθωμαναΰ, Είς τάς με
ταξύ Χριστιανών καί Μωαμεθανών διαφοράς- ή μαρτυρία Χριστιανού δέν 
ήτο -δεκτή ού'τε ύπέρ ού'τε. κατά. Ευτυχώς Τούρκοι μάρτυρες εύκόλως ήδύ- 
,ναντο νά άγορασθώσι, ό δέ Καδής δέν επέφερε δυσκολίας ως πρδς τδ ποιον

, .τών μαρτύρων, έό-ν ήτο εύμενώς προδιατεθειμένος.- «Όί εντιμότεροι τών 
«ανθρώπων έκ.ινδύνευον ν’άπολέ,σωσι καί ζωήν και περιουσίαν έπι τη άπλη 
χκαταθέσει δυο. η τριών ψευδρμαρτύρων'ή. ’Άλλως δέ ό φόνος Χριστιανού 
ύπδ Τούρκου δέν έθ.εωρεΐτο έγκλημα*  «ούδέπ.οτε έδημρσιεύθη .φετφάς1 οϊο,ς 

... η;δήποτε διαζηρύττων οτι τδ τοιοϋταν άντέκε,ιτο; είς τδ Μωαμεθανικόν 
»δόγμα·, Οί συνιστώντες επιείκειαν ένεπνέοντο ύπδ λόγων συμ,φέροντος ή

- ·. : ;·Λ9-7?δ<εύ.σπλαγχνίκς, εί'τε έάν έπρόκειτο περί ,δρέξεως Σουλτάνου τινδς πρδς 
,ργγενικήν-.τϋρν Χριστιανών ύπηκόων του σφαγήν, εί'τε περί ιδιωτικών έγκλη*  ■ 
.«μάτων»3. ... ■ . , ....... . -
- Χριστιανός όμως δέν,ήδύνατο νά φονεόση ’Οθωμανόν,ού'τε έν ίδίγ άμύ-

. -υν). Καί εάν απλώς άπετόλμα νά πατάξη Τούρκον, έτ-ιμωρεϊτο συνήθως 
ρδκ’όδμέσου θανάτου, ή τδ έλάχιστον- έρραβδίζετο ανηλεώς καίύπεβάλλετο

1 Leake Korea ill ρ. 409.
’ — · 2 ToirrrinfCrt·11. ρς 31.·*Ί3ό  Μάμοοκϊ τά κατά τήν Αναγέννησιν τομ.ΙΑ σελ. 313. «Εις 

-πάσαν .Ιπα-ρχΐαν .(τής Πελοπονήαου.) ήτο ένας Καδή; διοριζόμενος άπδ τον Ρούμελη Καζα- 
σχέμην,. Αιέμενε δε είς τδ δπούργημα τοϋτο άπδ 6 έως 12 μήνας καί σπανίως έως..4.8, Έδί- 
καζεν άνεζχλήτως όλας τάς πολιτικός καί έμπορικάς ύποΟέσεις παντδς είδους καί βιΟμοΰ. Λότός 
δΎδιος ήέο καί, ίκτελέστής τών άποφάσίών τού,τας όποιας μόνος ό πασάς ήδύνατο να άνάβάλη,

. ϊκκαλών τήν όπόβεσιν είς Τροπολιτζάν πρδς άναΟεώρησιν. ’Εν τοσούτω αυτή ή δυναμική 
(facultative) εχκλησιςήτο κατάχρησις Ιζον,αίας. Άν καί αί άποφάσεις τοΰ πασά άπεδέχοντο, 
Ικτέλεμιν, αί.κρισ.ολαγίςμ μ’ ξλα ,ταΰταπαρετείνοντο ίπ’ άπειρο^γδιότι ή νομική τών Τούρκων 
ουσα άσαφής.καί άντιφατική, έξηγείτο κατά διαφόρους τρόπους παρά τών-Ουλεμάδων, καί έ,κ

. τούτου έτι μάλλον συνίπλέχετα ή δικανική». ‘Οποία δικαιοσύνη ,.άπενέμετο εις ·■ τοιαϋτα. δικά- 
-στήρια. ένν'ρεΓται. ρ’έκοΟεν, ’Άλλως δέ,.οί πασάδες δενειχοΐ|,άν.άγκην τών δικαστηρίων πρδ'ς διευ- 
\0(τρσιγ των Ιδίων ύπςιΟέσεων.Ό Eouqueville διηγεΐται'ότι δ πασάς τής Τριπολιτζάς οφειλών 
χρηματικόν τι ποσδν εις τδν ιατρόν του, τδν έΟανάτωσε κρυφίως. (Voy. en βιόοειτόμ. IV 
σελ'. 231). Δέν ήδύνατο βεβαίως δι’ άπλουστέραυ μέσου νά απαλλαγή τής ο.φειλής,.γου,

3 Elon σελ. 401. ' - ...·,.-ύ~ ί 
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εις βλρυτπτον πρόστιμου. ’Εάν όμως δ προσβληθείς ητδ έκ τών πέριβέβλη- 
μ-ένων- θρησήέυτικδν'χαρκκτηρκ πρζσινόσκρίκων έμιρών, τότε ή ποινή $το 
άφευκτος θάνατος’-

Άληθώς διά χρημάτων ήδύ^κτο νά έζκγορκσθ/ί παντδς Τούρκου η εύ- 
μέ'νεικ καί ή προστκσίκ. Κά'ι άύτδ τδ· Διβάνιον δύνκταί τις νά έςαγοράση 
όλόκληρον διά χρυσίου, λέγει δ Beaujonr, «Άλλ’ κύτη η ευκολία έπηύ- 
»ξάνε άφ’ ετέρου τά δεινά τών Ραγιάδων. Οί Βέϊδες και οί Άγάύες έ'χον- 
»τες τήν άνάγκην, έ'λαβον συγχρόνως καί τήν συνήθειαν νά θησαυρίζωσιν 
))έν ταϊς έπαρχίαις, όπως ή έξκγοράσωσιν εαυτούς άπδ τής αγχόνης ή 
άγοράζωσι σατραπείας». Ή δωροδοκία ήτό αυτόχρημα ή βασις τόϋ διοι
κητικού όργανισμοϋ τών πασάδων. «Άγοράζοντες τδ αξίωμα αύτών έν 
Κωνσταντίνουπόλει έ'νθα τά πάντα πωλοΰνται έπί πλειοδοσία, λέγει δ 
Tourneforl*,  άποζημιοΰ/ται όπως καί όπόθεν δύνανται». '[I επιβολή προ
στίμων τοέ; παρείχε πηγήν άνεξκντλητον καί ποικίλην προσόδων3. Έν 
γένει δέ, άπδ τοϋ Σουλτάνου μέχρι τοϋ τελευταίου ύπαλληλίσκου, πάντες 
οί έν τέλει διετρέφοντο ουτω έκ τών ίδρούτων τοΰ καταπιεζομένου Ραγιά, 
δ δ’ Ελληνικός λαδς διετυπωσε τήν μακράν καί σκληράν ήίυτοϋ πείραν 
διά τής γνωστής παροιμιώδους έκφράσεω;:'«Τοϋρκον είδες, άσπρα θέλει, 
κι’άλλον είδες, κι’ άλλα θέλει».

Τδ προχειρότερον μέσον κυβερνητικής άργυρολογίά'ς, καί καταπιεσεως 
συνάμα, ήτο ή εί'σπραξις τοΰ κεφαλικοΰ φόρου, τοΰ χαρκτζίου.

"Εκαστος Ράγιάς ύπέκειτο είς τήν άπότισιν τοΰ φόρου τούτου, έπί εξα
γορά τής ζωής του. ’Ώφειλε δέ άείποτε, έξερχόμενος τοΰ οίκου του, νά 
φέργ μεθ’ έαυτοΰ τδ άποδεικτικδν τής πληρωμής’ άλλά ή τοιαύτή προ- 
•φύλαξις δέν έξήρκει πάντοτε όπως τδν άπαλλάξη τών δνύχων άρπαγός 
τίνος φοροσυλλέκτου’ τδ άποδεικτικδν τοϋτο ή χαρκτζοχάρτιον,διελάμβανε 
ρητώς δτι άντι τθΰ είσπραχθέντος χαρατζίου έπετρέπετο είς τδν πληρω- 
■σαντα νά φέοη έπί έν έτος τήν κεφαλήν έπί τών ώμων του^. ?
-Ό φόρος . αύτδς. καθ’ έαυτδ.ν. δέν ήτο . βαρύς, άλλ.’ .οί φορολογούμενοι 
παρε-κτδς.-τοΰ· νομίμου ποσοϋ του . προωρισμένου διά'' τδ δημόσιόν ταμεϊον, 
νκπεγυμνοΰντο ίσου, εί μή μ.εγαλειτερΌυ ένίοτε ποσοΰ, πρδζ οφελμς. τών 
/είσπρακτόρων., Α.ί τοιαΰ ται .καταχρήσεις, καί. ό άτ.ιμωτικδς „τ.ής ,έηξίδρλή,ς 
-του .χαρακτήρ άπετέλουν . τδν κεφαλικδν φόρον.μισητότερον κάί τής-επαχ-

;■ 1 Αδτόθ. σελ. 98.’Εννοείται ότι οι Τοϊρχοι ήσάν αυστηρότεροι Ι’νΟα ο*  Έλληνες ήσάν έπι- 
■φοβώτεροι. «Έν- Κρήτη, ε’έτε διότι «ί Σφαχιάνοί έξηρέθιζον τάς δπόψιαί τών’ύίώμάνών, είτε 
-•διίΐι οΙΌΟωμανόί έΟεωροΰντο διαρκώς ήναγχασμένοι νά προφολάττωνται; ενεκα τοΰ μεγάλου 
•»σχέ·τΐάώς άριύμοδ τών .ΰίτόδούλών, όί Χριστιανοί εύζολώτέ’ρον ήάλλαχοΟ έδανατοΰντο είτε δι 

- ίαύτόδίάιών,ε’ίτε διά χής-έπ’ίλάχίστηπροφάσει' κϋτίάδίκήί εΐ'ςιάπάγχονισμόν». Olivier Ι·ρ. 424.
■2 Vol 4. σελ. 44. ;
3 Olivier, τόμ. I, σελ. -285. ’ : ,ι . ...
4 Elon σελ. 98. · . . 
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θοΰς δεκάτη.ς καί' πάντων των λοιπών καί ποικίλων μέσων δι’ δν έτρέ*?.»  
φετο ή. Τουρκική, φορολογία, εζμυζώσα τδν ιδρώτα των δεινοπαθοΰντων

I "Ιδε· περί χαρατζίου, και περί τοΰ φορολογικοί! ?ν γένει προ τής όπαναστάσεως συστή
ματος τών Τούρκων, τό Λ' κεφάλαιον τοΰ Ε' τόμου τοϋ Pouqueville, voyage en Gr6ce, πρδς 
δέ Eton σελ. 39 και ίφεξής, και Felix Beaujotrr τόμ. 4. Ό Tournefort καί ό Choiseul Gouffier 
παρέχουσιν δδκ δλίγας πληροφορίας περί τών νήσων τας οποίας έπεσκέφδησαν. Ό Juchereau 
de^St DBtiiS δπολογίζέι εις ξν καί ήμισυ έκατομμύριον- φράγκων την έκ τοΰ χαρατζίοο ολην 
πρόσοδ,ον νοϋ κράτους. Εις τδν "Ελληνα αναγνώστην συνιοτώμεν ιδίως τδ άξιον λόγου .πό
νημα τοϋ κ. Μοσχοίάκη,.«Τδ έν Έλλάδι δημόσιον δίκαιον |πι Τουρκοκρατίας». Ά0. 4882.

2 Choiseul Goufiier I ρ. 485. "ίδε και ?ν τή Έστίφ τής 20 ’Ιουνίου 1882 την διατριβήν 
μου: «Ύπεξαίρεσις τουρκικής ναυαρχίδος». " <’·;■· Γ ·■·: -■

Ραγιάδων1. *
Τδ χαράτζιον^το τριών κλάσεων.'Έίς την: πρώτην ύπηγοντο οί εύπο

ροι, πληράνοντες 12 η 14 γρόσικ’ είς την δευτέραν οί χειρώνακτες, οί έρ- ■ 
γάται καί έν γένει οί πτωχοί, ούδέ των επαιτών έξαιρουμένων, πληρό- 
νοντες τδ ημισυ-τών της πρώτης ζλάσεως*  τελευταία δέ ητο ητών παί- ί
δων άπδ·δεκατετραετοΰς ηλικίας και κάτω, ύποβαλλομένων και τούτων 
εις πληρωμήν.τριών γροσίων. Εις μέν τάς πόλεις οί παϊδες έφόρολογοϋντο 
άπδ ηλικίας όκτώ ετών, εις δέ τάς έξοχάς άπδ πέντε ετών. Προς έξα-'·· ■ 
κρίβωσιν τ·ης ηλικίας οί είσπράκτορες έμέτρων τάς παιδικάς κεφαλάς διά 
σχοινιού επί τούτω ώρισμένου. Αλλά τδ μέτρον τούτο, κατά βουλησιν 
βραχυνόμενον, έδικαίου πάντοτε τδν είσπράκταρκ είς τάς μετά των γο
νέων περί Ηλικίας διενέξεις. ·■’<' ■

Εύτυχεστεραι τών λοιπών 'Ελλήνων έΟεωροΰντο, ουχί άνευ λόγου, οί 
κάτοικοι των νήσων· τοΰ Αιγαίου, έ'νδα Τούρκοι δέν διέμενον διαρκώς*  
’Άλλ’ -δτε'.ΖΛπά· τδ έαρ έκαστου έτους, ό Καπετάν πασάς, ύπδ την κυβερ
νητικήν τοΰ. όποιου δικαιοδοσίαν ύπηγοντο αί νήσοι, ένεφανίζετο μετά 
τοΰ στόλου-πρδς εΐ'σπραξιν τού φόρου, οί ατυχείς νησιώται ύπέφερον διά 
μ.ιάς *καί  συσσωρευμενα τά δεινά’ όσων επί εν έτος έμενον -άπηλλαγμενοι. 
Άμιλλώμενος πρδς’τούς της Στερεάς συναδέλφους του § πασάς, παρεκτδς 
τών-νομίμων φόρων, είσέπραττε διά τ^ς βίας προσφοράς καί δώρα δίπλα- 
σιάζονταπην νόμιμον δήθεν τών νήσων φορολογίαν. Οί δέ αξιωματικοί 
ζαί- οί ναΰται προσέτι του στόλου, μιμούμενοι τοϋ άρχηγοΰ τδ παρά- 
δειγμα/έλαφυραγώγουν πρδς ί'διον έκαστος όφελος τούς περιδεείς Χριστια
νούς; Είς· μάτην έφευγον οδτοι εις τά όρη $ έκρύπτοντο έντδς σπηλαίων, " 
είς-μάτην-έθαπτον έντδς τ1|ς γης τά κειμήλιά των. Οί Τούρκοι συλλαμτ-, 
βάνοντες τούς·.προκρίτους έρράβδιζον αυτούς άνηλεώς, μέχρις οδ αί γυναί
κες των έφερον·δ;τι·ε?χον καί δέν είχον- καί έξηνάγκαζον-τούς κρυπτό
μενους νά παρουσιασθώσι καί οδτοι. Συχνάκις δ’ οί Τούρκοι μετά την λα
φυραγωγίαν άπηγαγον σιδηροδέσμιους καί τούς άνδρας καί τάς γυναίκας 
καί τά τέκνα των αυτάI 2. ’Άλλως δέ ή άπαγωγη νέων άπδ τών νίησων η

.Ή μέλλουσα τοΰ γένους ελπίς άντί . 
μάστιγά του*  έκ τών σπλάγχνων 
τά όπλα των διωκτών του. Ούδέ-
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άπδ τών-παραλίων τ-?5ς Στερεάς ίίτο τακτικδς.φόρος αΐματσς, τδν δπόΐον 
μετά στεναγμών.άπετιεν δ ελληνικός λαδς πρδς προμήθειαν ναυτών είς 

τούς στόλους του σουλτάνου.
’Αληθώς η πληγη αυτή δέν έξισοΰτο πρδς την άκαταλόγιστον συμ

φοράν τοΰ παιδομαζώματος, δι’ού περιοδικώς άπεδεκατίζετο άλλοτε τδ 
'Ελληνικόν έθνος, άποσπωμένου άπδ τών κόλπων αυτοΰ του άνθους του. 
Κατά πενταετίαν, πρδς συμπληρωσιν τών Γιανιτσαρικών ταγμάτων, στρα*  
τολόγοι περιηρχοντο τάς έλληνικάς χώρας καί παρελάρ.βκνον διά τνίς βίας 
τδ πέμπτου τών νέων άρρένων άπδ τοΰ έβδομου έτους, έκλέγοντες τούς 
εύρωστοτέρους καί ύγιεστέρους, Οί δυστυχείς γονείς έγνώριζον δτι τά τέ
κνα των άπκλλοτριοϋνται διά παντός, ότι Θά έξισλαμισθώσι, δτι θά ζη- 

σωσι καί θ’ άποθάνωσιν ώς Γιανίτσαροι 
στηρίγματος μετετρέπετο ούτω είς 
αύτοΰ έχαλκουργοΰντο, ούτως είπεϊν,
ποτέ έθνος δουλωθέν ύπέστη βασάνους παραπλήσιας πρδς τοΰ παιδομα
ζώματος τά δεινά ! Ή δουλεία αύτη έλογίζετο ώς μικρδν πάθημα άπε»· 
ναντι τοΰ φοβερού εκείνου φόρου, δι’ ου οί πατέρες καί αί μητερες*  έστε- . 
ροϋντο τά τέκνα των, όπως τά ί'δωσι διά τνίς βίας έξαρνουμενα την χρι
στιανικήν πίστιν καί κατατασσόμενκ είς τάς τάξεις τών μισητών εχθρών. * 
Ή ύπαρξις αύτη τοΰ έθνους διεκινδυνευε διά τοΰ περιοδικού άποδεκατι» 
σμ.οΰ της ίκμάδος του. Ευτυχώς τδ παιδομάζωμα κατηργηθη άπδ τοϋ 
τέλους τίίς. 17η«έκατονταετηρίδος. Άλλ’ώ άνάμ.νησίς του έπέκειτο είσέτι ■ 
ώς έφιάλτης έμπνέών δέος άνά πάσαν ελληνικήν εστίαν, η δέ ναυτολογία 
διετηρει άείποτε ζώσαν την άνάμνησιν εκείνην. Ναι μέν ή ναυτολογία αύτνι 
δέν έφηρμόζετο επί τοσούτου άριθμοϋ ‘Ελλήνων, ώστε να περιορίζηται.η 
τοΰ όλου έθνους προαγωγή, ούδ’ έπεβάλλετο είς τούς ναυτολογουμένους η 
άπάρνησις τ^ς πατρώας θρησκείας. Άλλ’ούχ’ $ττον «έθρηνουν οί παντα- 
χοΰ κατοικηταί τών παραλίων κωμών διά τούς ναυτάς», τούς οποίους η 
σουλτανικη αύθαιρεσίκ άφηρπαζεν.έκ μέσου τοϋ ελληνισμού1

■·. 5.

Β' ;■ : · i.!V ■»:'

είς πάντα τά δεινά καί ταςΟυτω διεβίουν οί "Ελληνες εκτεθειμένοι 
ταπεινώσεις άπάσας καταθλιπτικΤίς δουλείας. Άλλ’ ύπέμενον καρτερικών, 
άντλο.ΰντες ελπίδας έν τ?ί συναισθησει τής άδιασείστου έθνικής αυτών ύ- 
πάρξεως. Αύτη δ’ αύτη η υπεροπτική τοΰ κατακτητοΌ-περιφρόνησις·πρδς· 
τούς άλλοπίστους υποτελείς του άπέβη, ως πρδς τούτο,η σωτηρία των.Τπδ 
τδ βαρύ τών Σουλτάνων σκήπτρον οί’’.Ελληνες συναπετέλουν ί'διον σώμα

.4 "Ιδε Ύψηλάντου «τά μετά τήν 'Άλωσιν· Κωνσταντ. 1870 σελ. 708 κάΐ .ίφιξής. (
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κοινωνικόν, συνδεόμενον ούχί μόνον Six της καταγωγές, τές. γλοίσσης,της 
θρησκείας, άλλα καί Six τού έπιβληθέντος εις κύτους οργανισμού, χάρις 
εις τδν δποϊον τδ Γένος, ώς Απεκάλουν αύτοί εαυτούς, διέλθεν αδιάσπα
στου τούς μακρούς τές δοκιμασίας αιώνας.

"Οτε Μωάμεθ ό Β', γενόμενος κύριος τές Κωνσταντινουπόλεως, άνέθε- 
σεν εις τδν Πατριάρχην την έπί τών δμοθρησκων του δικαιοδοσίαν, ανα- 
δείξας αύτδν εθνάρχην καί περιβκλών τδ Αξίωμά του διά τιμητικών επι
δείξεων καί διά ποικίλων προνομίων, δεν ένεπνέετο ύπδ μόνης της ■ άπο- 
δοθείσης εις αύτδν φιλάνθρωπου επιθυμίας τοϋ νά προσοικειωθ-ρ τούς ζκ- 
τακτηθέντας, παρηγορών αυτούς διά την Απώλειαν .τής ελευθερίας'. Ό: 
Ανώτατος τού Ισλαμισμού ιεράρχης, δ Καλίφης, δεν ήδύνατο άνευ βεβη- 
λωσεως τοϋ θρησκευτικού, τοϋ ιερού αύτοΰ χαρακτήρας, νά αναμιχθή εις 
,τα τού κοινωνικού καί θρησκευτικού βίου τών αλλόπιστων·. ’Έπρεπε η. νά. 
έξισλαμισθώσιν οί νέοι ύπήκοοί σου, η καθ’ά τδ Κοράνιον προέβλεψε, νά 
έξζγοράσωσι την ζωήν των τελοϋντες τδν φόρον της δουλείας. Τδ δεύτε
ρον τούτο παραδεχθείς δ κατακτητης ηθέλησε νά διοογανώση την έν τώ 
κρατεί του. ύπαρξιν τών Χριστιανών ούτως, ώστε συγκεντρουμένης της δι-> 
οικησεως αυτών έν τώ ατόμω τού Πατριάρχου, νά έχη δι’αύτοΰ υποχείριον 

« ρλον τδ έθνος έν τφ ύπευθύνφ προσώπφ τού Αναγνωρισμένου αρχηγού του;
’Ίσως έν τή πολιτική αύτοΰ δξυνοίιγ, άπεβλεύε και εις την πιθανότητα 
μη οί ύπδ την Ημισέληνον δρθόδοξοι στρέψωσι τά βλέμματα προς τούς 
Λατίνους, έπιζητοϋντες εις Αρωγήν αυτών την ένωσιν τών έκκλησιών, καί 
πρδς Αποσόβησιν τοιούτου τυχδν κινδύνου ηθέλησε δια τιμών καί προνα- 
μίων νά Ανυδώση τής θρησκευτικές αύτών Αρχές, τδ κΰρος .

Περιβληθεΐς πανηγυρικώς κυριαρχικά δικαιώματα έπι τού λαού, τδν ό
ποιον απέναντι της Πύλης Αντεπροσώπευεν, δ Πατριάρχης έλαβε ταύτο- 
.χρόνως παρά τού κατακτητού έγγυησεις έξασφαλιζούσας την σχετικήν 
αύτοΰ Ανεξαρτησίαν. ’Εκλεγόμενος ύπδ τές Συνόδου τών Ιεραρχών και 
ύπδ τού λαού, ήτο ύπόλογρς Απέναντι, τοϋ Σουλτανικοΰ διβανίου μόνου, 
και τούτο έπι καταγγελία της Συνόδου καί μόνης. Άρχηγδς τοϋ κλήρου, 
έφ’ ου εξήσκει ποινικήν δικαιοδοσίαν, Ανώτατος διευθυντής πάντων τών 
ναών καί έφορος της οικονομικές αύτών διαχειρίσεως, έκέκτητο έπι τού- 
τοις δικαστικήν έπί τού.λαού έξουσίαν, ητις Απδ της έποπτείας τώί συ
νοικεσίων έξε'τείνετο, τ·ή οίκειοθελεΐ τών Χριστιανών συνκινέσει, εις· πά
σας τάς τοϋ συνήθους βίου αστυκάς καί ποινικάς έ'τΐ(περιπτώσεις.Τά πρυ- 
νόμια τοΰ Πατριάρχου έπεξετείνοντο εις τούς έν· ταΐς έπαρχίαις έκπροσω- 
πούντας τδ αξίωμά του Ίεράρχας καί εις τδν κλέρον ολόκληρον. Πα’ρε- 
κτδς. της χορηγηθείσης εΐ'ς τε τδν Ανώτατου ιεράρχην καί τδν κληρον ά- 

- 4 Ea Croix. Etat present des dglises- grecque χτλ. σ.λ. 7^-3·
2 "ίδε Μοσχοβάκη σελ. 51. . . .. 
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συδοσίας, έδόθη εις την εκκλησιαστικήν Αρχήν δικαίωμα φορολογησεως 
έπι τοϋ χριστιανικού πληρώματος, πρδς έξεύρεσιν πόρων απέναντι των δη- 
μ.οσίων δαπανών, τάς δποίας συνεπηγετο η έξάσκησις τών άποκτηθέντων 
δικαιωμάτων’.

Ταΰτά πάντα Απετέλουν πράγματι κράτος έν κράτει, η δέ συγκέν
τρωσες τοσαύτης έξουσίας εις τάς χεϊρας τοΰ Πατριάρχου ηδύνατο ούχί 
μόνον τάς Αμέσους της κατακτησεως δυσχερείας νά έξοικονρμήσή, Αλλά 
καί την έν τώ μέλλοντι βελτίωσιν τές θέσεως τών κατακτηθέντων νά έ- 
ξασφαλίση. Πρδς τούτο όμως Απητούντο έκατέρωθεν προσόντα, α.τινα ρύ- 
δαμώς ύπηρχον: αφ’ ένδς κυριαρχία ήττον βάρβαρος καί’ σκληρά καί αύ-·’ 

' θαίρετος, αφ’ ετέρου δέ όλιγωτέρα χαυνωσις ηθική, ολιγωτέρκ κοινωνική 
Αποσύνθεσις τής έν τη παρακμή τοΰ Βυζαντινισμού ήδη έπικρατούσης, έ'τι 
δέ μάλλον κορυφωθείσης μετά τδν φοβερδν της κατακτησεως σάλον καί 
την έξολόθρέυσιν η τδν έκπατοισμδν τοΰ έναπομείναντος άνθους της Ατ 
πομάράνθείσής εκείνης κοινωνίας. ’Άξιον Αληθώς θαυμασμού πώς, καί ού
τως έχόντων τών πραγμάτων,ένυπηρχον είσέτι εις τούς διέποντας τά του 
έθνους, σπέρματα ικανά πολιτικές συνέσεως καί αισθήματος πατριωτικού, 
όπως ύπδ την σκέπην τοΰ πατριαρχείου διατηρηθή δπωσδήποτε σώα η 
σημαία τοϋ Ελληνισμού. ’Άλλως τε, ούδέν ύπήρχεν έχέγγυον περί της και 
έν τφ μέλλοντ» καθιερώσεως τών ύπδ τοΰ κατακτητού μετά τοσαύτης 
έπισημ.ότητος χορηγηθέντων προνομίων. Πολλοί Σουλτάνοι έκ περιτροπές 
πολλάκις αύθαιρετως άφήρεσαν τά ύπδ τών προκατόχων αύτών .χαρι-' 
σθέντα2, τινές δ’ αύτών καί την ολοσχερή τών χριστιανών ύπηκόων τών1 
έξόντωσιν ολίγου δεΐν αποφάσισαν. Αύτδς δ Μωάμεθ δ Β'. έξέβάλρ τοΰ 
πατριαρχικού θρόνου τδν Ίώάσαφ, δεύτερον τού Γενναδίου διάδοχον, σ Απο- 
κόψας την πολιάν καί. σχίσας την ρίνα αύτοΰ, διότι ούκ ηθέλησε δούναι 
αδειαν εκκλησιαστικήν λαβεϊν τδν πρωτοβεστιάριον γυναίκα την θυγατέρα 
Δ'ημητρίδύ τοΟ ’Ασάν, γυναίκα τοΰ Αρχοντος τών ’Αθηνών, δτε ζώσα Ην. η 
νόμιμος αύτοΰ γυνή, δργ'ρ ’<>0 βασιλεως καί μάλλον, τοΰ πασια, φίλ,ο.υ όντος- 
του πρωτοβεστιαρί'ού». ’Επί δέ τές έκλογές τού δευτέρου διαδόχου τοϋ 
Ίωάσαφ, οί έκλογεΐς συνάξαντες χίλια φλωρία έπεμψαν τώ βασίλεΐ, κ Αξι·φή· 
σαντες ΐνα ποίηση 3ν βούλονται Πατριάρχην. Λαβών δέ ταΰτα δ βασιλεύς 
καί καταγνούς την αγνωσίαν αύτών είπε,ποιήσατε 8ν θέλετε Πατριάρχην»3.

4 ’Ίδε Ν. Μοσχοόχζη το έν Έλλάδι δημ.όσιον δίκαιόν IkVΤουρκοκρατίας. Άίϊ|νάι 4882. 
’Ίδε καί ?ν Μάμου.κα (τα κατα την ’Αναγέννησιν τόμος ΙΑ' σελ. 308) άπάντήβιν τοΟ Καπο- 
διστρίου ε’ς τό έρώτημα τών πρέσόεων: πόσον Ισύναζεν ό έπίακοποςτής επαρχίας άπδ πασαν. 
έλληνικήν οικίαν καί πόάον τδ όλον τών έντενΟεν σοναζομένων.

2 .Tffi'4’5l9 οί Χριστιανοί δπώλέσαν πάσας' τας ύπδ τοδ κατάκτητοδ άφεΒείσας αδτοϊς λι
θόκτιστους Εκκλησίας, ίκτδς δύο. Τφ δέ 4607 άπώλεσαν και τήν τής Παμμακάριστου (Ιδε 
Έψηλάντοι» τα μετά την άλωσιν, σελ. 423). Λύ- ' .

3 Turcograecia σελ. 21, και έφεξής. "Ιδε καί Ύψπλάντου τά μετά την άλωσιν σελ. 19.
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• Ή σκηνή αΰτη χαρακτηρίζει έύθύς εξ ύπαρχής τάς σχέσεις’ψ.'ετάξύ άρα· 
τοόντων καί κρατουμένων. Ό Σουλτάνος καταδικάζει την αγνωσίαν άλλά 
δέχεται τά φλωρία. Δέν κήδεται τών χριστιανών ώς υπηκόων, άλλ’έκ- 
μεταλλεύεται αύτούς ώς εχθρούς. Ουτοι δέ έννοήσαντες αμέσως δτι διά 
χρημάτων, και μόνον διά χρημάτων, τά πάντα κατορθΟϋνται, δτι καί δ 
Σουλτάνος αύτδς Αγοράζεται, δέν βραδύνουσι νά προσφύγωσι εις τδ μέσον 
τοϋτο, χάριν ίδιοτελών σκοπών, καί άρχεται έ'κτοτε ενεργούν τδ σύστημα 
τής διαφθοράς, τδ αποτελούν την βάσιν τής τουοκικής κυβερνήσεως.

. ■ Άτυχώς οί τού Ανώτερου κλήρου δέν ήδυνήθησαν νά διεκφύγώσι πάν
τοτε την ολεθρίαν έπίδρκσιν τοϋ έξαχρειωτικοϋ εκείνου συστήματος1.>

Άγοράζοντες τάς θέσεις αύτών, ηναγκάζοντό, δπως τάς διατηρήσώσι, 
διά χρημάτων καί έξευτελισμών νά έξκγορά-ωσι την εύμένειαν τών 
έν . ίσχύϊ.-’ ΙΙρδς έξεύρεσιν πόρων απέναντι τών τοίούτων δαπανών, 
έπίεζον τούς ύπδ την δικαιοδοσίαν αύτών Ραγιάδες. 'Η πρδς τούς 
πασάδες δωροδοκία μετετρέπετο εις καταΛιεσιν καί άργυρολογίαν τών 
ποιμνίων των. Μετά τής άπδ τοϋ Τούρκου πηγαζούσης εξουσίας πε- 
ριεβάλλοντό συγχρόνως μ,έρος τής Τουρκικής τυραννίας*  η ενώπιον τοϋ 
ξένου κυριάρχου χαμέρπεια’ μετεβάλλετο είς άγέρωχον αυθαιρεσίαν 
απέναντι τών ύποδεεστέρων δμοφύλλων. Έπηύξανον δέ τδν στόμφον 
αύτών αί Βυζαντινκί παραδόσεις, δ ό'γκος τοϋ ιερού Αξιώματος καί ό τί
τλος αύτδς τοϋ Δεσπότου δι’ ού περιεκοσμοϋντό. Καί δμως ύπδ την λέ- 
πραν ταύτην της έν τί) δουλείικ καί ώς έκ της δουλείας διαφθοράς, ή εκ
κλησία ούδέποτε παρημέλησε τά μεγάλα πρδς τδ έ'θνος καθήκοντά της, 
ούδ ’ ήσαν όλίγοι οί κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους χρηστοί ίεράρ- 
χαι, οί έξαγοράσαντες διά τών αρετών των τάς κακίας τών συναδέλφων 

• των. Έν συνόλω δέ τδ έθνος έφείλετ είς την εκκλησίαν την διαφύλκξιν 
τής πίστεως, της γλώσσης, τής ενότητάς του, ούδ’έπελάθετό ποτέ τής 
τοιαυτης έφειλής του.: At κηλίδες τοΰ παρελθόντος Απεπλύνθησαν έν τή 
μνημγ τοϋ μάρτυρας-π^τριάρχου Γρηγορίου καί τοϋ πρωταγωνιστοΰ της 
ελευθερίας Γερμανού, καί τοσούτων άλλων ιεραρχών σφαγιασθέντων-ύπέρ 
τςίστεως καίπατρίδος. - - ■' ■.■·'■

. ’Άλλως δέ τά ολέθρια επακόλουθα της μετά τών Τούρκων προστριβής 
δέν έξησκοΰντο έπί τών τοΰ κλήρου καί μόνων*  ' τδ κακδν ένύπήοχεν έν 
τή ρίζη τοϋ δλου οικοδομήματος, Εί'τε λαϊκός, εί'τε κληρικός, εί'τε' Πα
τριάρχης·, εί'τε αύθέντης ·η Μέγας Διερμηνεύς, πας ό παρά τοΰ Τούρκου 
παραλαμβάνων την εξουσίαν καί έπ’ένόματί τοΰ Τούρκου έξασκών αυτήν,

1 "Ιδε 'ϊ<Ρθλάντον τά μετά τήν όίλωσιν. «Οί περί τδν' Πατριάρχην Αρχιερείς οδδέν άλλο 
Ιρυλλοχίζοντο ή τδ φατριάζειν περί τδ άλλαξοπατριαρχενειν" ,-όελ. 137. Άνά πάσαν σχεδόν 
σελίδα τής χρονογραφίας τον άνευρίσχει δ άναγνώ.στης αγοραπωλησίας ιδρών πατριαρχικών 
καί Επισκοπικών.Ιδε εις σελ. 638,654,682 εν παράδειγμα δολοπλοκιών, προκειμένη; έκλογής 
ίπισκόποο’Αθηνών κατά τά ετη 1784, Ί787, καί 1788.
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. είς τ;^ αυτά έξ Ανάγκης μέσα προσέφευγεν,'έξ,ί'σου .Απέναντι τοϋ Τούρκου 
ταπε,ινούμενος καί αλαζονευόμενος ένώπιςν τώνδμοδούλων. Ούδ’ Απετέ- 
λουν πάντοτε, έξαίρεσιν καί οί προεστώτες άύτοί .τών κοινοτητων.'Ικανδν

/ τούτου τε.κμηριον-η.'.έπικολλήθεΐσα είς την λέξιν Κοτσάμπασης σημασία
.· Αγέρωχου τυραννίας. . ·. . ’ ■■■ λ ·,

'Η τοιαύτη τοϋ έθνίκοϋ χαρακτήρας'. ταπείνωσες ήτο τδ καιριώτερον 
τών δεινών τή;δουλείας. Εύτυχώς, καίτοι ύποκύπτον είς την διαφθοράν, 
δέν συναπώλεσε τδ. έθνος την συναίσθησιν τής άξιόπρεπείας-του./Απ’ένά,ν- 
τίας, αύτδ τοϋτο τδ αί'σθημα ύπέκκαιεν έπί μάλλον κα.ί^μάλλον τδν πρδς 
ανεξαρτησίαν όργασμόν. 'Η δουλεία, αύτή καθ’έαυτηνς σύνέπήγετο μυρόζς 
συμφοράς, αλλά πρδ πάντων δυσηνεσχέτουν οί ύπόδουλοι κατά τοΰ 
στίγματος τοΰ ηθικού έξευτελισμοΰ, τδ όποιον τοΐς. προσέτριβε αυτή.'ΐδ 
τοιοϋτον αίσθημα τρανώς μαρτυρεϊται είς πάν.δ,τι οί 'Έλληνες κατά την 
έποχην έκείνην είς ξένας χώρας ηδυνηθησαν νά δημοσιέύσωσι, έτι· μάλλον 
δέ τεκμηριοϋταί έξ όλων τών εγγράφων δι’ών έπί τέλους, δράζαντες τά

. δπλκ, διεκηρυττον είς την Εύρώπην, δτι προκρίνοΰσι την. τελείαν κατα- 
? στροφήν, ή τήν έξακολούθησιν τών δεινών, άτινα-έπί τοσούτούς .αιώνας 
,.ΰπέστησαν. . . ·7·.,;·:, . ·..-;:ί<.··.· '

- Μεθ’δλας όμως ενιαχού τών προεστώτων τά; καταθλίψείι^αί κοινότητες 
ύπήρξαν η , άληθης άγκυρα, σωτηρίας τόΰ Ελληνισμού.- Ν-ά'ί ;>μέν. τδ Πά- 

.. τριαρχεΐον έχρησίμευσεν, καθ’α εί'δομεν, ώς σύνδεσμος πολιτικός, ώς εξω
τερική τρόπον τινά δικδήλωσις της έθνικ·ης ύπάρξεως». ότ δέ Διερμηνείς 
καί οί Αύθένται τώ.ν ηγεμονιών, καί ή αριστοκρατία έν γένεί τοΰ Φανα
ριού, έκπροσωποΰντες τδν αναγεννώμενον Ελληνισμόν άπέναντΈ-.-τοδ τε 
Τούρκου καί τών ξένων εθνών,έξήσκησαν μεγάλην έπ’Αγαθω έπίδρασιν-έπί 

. τών τυχών τοΰ, έ'θνους. Άλλ’δ έσωτερικδς Αύτοΰ βίος διεπλάσθη διά 
τοΰ..συστήματος τών κοινοτήτων.Ή.επαχθής τοΰ ξένου -καταπίεσις σΰσ- 

: φίγγουσα. τούς ■ ο,ί,κογενειάκούς δεσμούς-έπεζέτεινε συνάμα τδ αί'σθημα 
τ-ήςΐσυγγένείας καθ’:άπασαν τοϋ συνοικισμοΰ/.τή|^πέριφέρειαν.Έν ·π^· ού- 
ρυτέριγ ταύτγ ο.ίκργενει^ άλληλοβοηθούμενοι αί. σύνδημόταϊ έπεζήτόυν 
δυνάμεις πρδς έγκάτέρησιν, εί μή πρδς άμυναν. Έν ελλείψει ελευθερία^, 

’.ευρισκον οί ύπόδουλοι έν τ^ κοινότητι στάδιον Ασπυκής ένεργεία^-·ήέεριω- 
ρισμένον μεν,,άλλ’ δπως δήποτε, ύπομιμνήσκον είς αύτούς τής.-πολιτικής 

. αυθυπαρξίας τά δικαιώματα, συνέχιζαν δέ τάς παραδόσεις τοΰ έθνικοΰ 
βίρμ.;καί λεληθότως. προπαρεσκευάζον τδν . οργανισμόν τοϋ;έθνους κατά 
τήν;^μέλλουσάν αύτοΰ Αναβίώσιν;· . >■-;.■ Κ-. λι. λ,::;'·-

Δέν; έπεμβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τοϋ ζητήματος έάν αί έπί Τουρκο
κρατίας .κοινότητες ήσαν τοϋ Αρχαίου βίου έσχατον λείψανον, ή προ'ή·'- 
χθησάν έπί τοΰ Έλλήνικδΰ' έδάφόυς είς μέτάγένεστέράν'εποχήν. ’^ναμ.,έ- 
νομεν ήήν’λύσιν αύτοΰ απδ τών εξς τά τριαϋτα, άσχολουμένων.έρευίιίητ.ώ;ν
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τής πάτριον·'{ιστορίας: Άλλ’ οί αυτοτελείς οδτοι 'δήμοι, τασοΰτοιν διζφέ- 
οοντες πρδς άλλήλου; ώς πρδς τά καθέκαστα, άλλ’έχοντες άπαντες απο 
κοινοΰ ώς βάσιν τήν ισότητα τών έκλ.ογέων καί τδ: ύπευθονον τών άρ- 
χόντων, άνακαλοΰσι τοσοΰτον τάς αρχαίας Έλλ.ήνιζάς πολιτείας,· τοσοΰ- 
τον ή ένυπζρχόυσα ένότης έν τή ποικιλία των τεκμηριοϊτδν'Ελληνικόν 
αύτών χαρακτήρα, ώστε εί μή αναδειχθώσιν ώξσυνέχεια, ώς κληρονο- 
μία τής-άρχαιότητος, δόνανται νομίζομεν ασφαλώς νά θεωρηθώσιν ώς άνα- 
βλάστησις φυτοϋ αυτόχθονος έν τή γή τής γενέσεώς του.

Ευτυχώς οί Τούρκοι δέν κατεπολέμησαν τδ κοινοτικόν σύστημα. ’Απ’ 
εναντίας τδ παρεδέχθησαν, καθ’ 8 συνδυαζόμενοχ μετά τών κυβερνητικών 
αυτών ιδεών. Καθώς είχον ύποχείριον καί υπεύθυνον δι’δλόκλήρον τδ γενοις 
τδν Πατριάρχην, ούτω συνεκέντρουν τήν εύθυνην έκάστης ομάδος χριστια
νικής είς' τάς κεφζλάς τών προύχόντων^αύτής? Έπετυγχάνετο δέ διά τοΰ 
τοιούτου συστήματος καί εύρυτερα τής δισικήσεως άπλοποίησις.-’Η έπι·*  
βολή τών φόρων, τών άγγαρειών, ή εί'σπραξις αυτή ενίοτε τοϋ χαρατζίου, 
ή ναυτολογία, εύχέρέστερον ένηργι^ΰντο διά τών κοινοτήτων. Διά δέ τόύς 
φορολογούμενους άπέβζινεν ούδέν ήττον ελαφρότερα ή άναμεταξύ αυτών 
διανομή την φορολογίας, άνευ τής άμεσου άναμίξεως τών Τούρκων. Ή έ-' 
λάφρυνσις άληθώς άνεδεικνύετο ώς έπί τδ πολύ προβληματική ένεκα τών 
άπαύστων αύθζιρεσιών τών ’Οθωμανών, ύπκλλήλω > ή καί ιδιωτών,· 
είτε έπ’ ό,νόματι τοϋ . Δοβλετιού, εί'τε έπ’ο-'όματι τής ιδίας έκαστου μα- 
χαίρας έπιβαλλόντων τήν Οέλησίν των. Άλλ’ ένθα Τούρκοι δέν ύπήρχον 
οί κάτοικοι-άνέπνεον, όί δέ δήμοι, πράγματι αύτοδιοικούμενοι, εύημερουν. 
’Εκεί κατ’ έξοχήν αί κοινότητες, συνδέουσζι τά άτομα περί τήν πόλιν, 
προνοοΰσαι ούχί μόνον περί τής πρδς τδν ξένον κυρίαρχον φορολογίας, άλλά 
καί περί τών ιδίων τοϋ δήμου συμφερόντων, —· περί νοσοκομείων, περί 
σχολείων, περί άστυνομίας, περί άνζπτύξεως τών ένόντών πόρων,—προε- 
γύμναζον τδ έ'θνος διά τήν ανεξαρτησίαν, καί άπεδείκνυον οποίων προό
δων ήτο έπιδεκτικδν άμς^άπαλλαγέν τοΰ έφιάλτου τής τουρκικής κατα- 
κτήσεως. "Οτε δέ ή έπανάστζσις έξερράγη, ή κοινότης έν γενει έχρησι— 
μευσεν ώς βκσις τής ένεργείας καί ώς άφετηρία τοϋ οργανισμού τοΰ ά- ' 
ναγεννωμένου έθνους1. Τότε καί προεστώτες καί δημογέροντες καί κοτζα- 
μπάσιδες κκί έφοροι ή έπίτροποι, τεθέντες έπί κεφαλής τών απελεύθε
ρων ήδη συμπολιτών των, άπετέλεσαν άληθή’έν τω άγώνι αριστοκρατίαν. 
Καί ούτοι καί οί Φαναριώται καί οί ίεράρχαι, άπεκδυθέντες τήν δούλο-: 
πρέπειαν 'καί τάς έξεις τής προτέρας ταπεινώσεως, συνετάχθησάν μετά

1 Παραπέμπω καί πάλιν'τδν 'Έλληνα άνάγνώότην ε’ς τδ "σύγγραμμα τοΟ κ. Μοσχοβά- 
κη.'Ο έμβρώής συγγραφνδ; άνελίσσων τσΟ κοινοτικοΟ συστήματος, τ'ας λεπτόμξρίΐας και κα-- 
ταδεικνύων. τήν ΐσχδν αύτοδ,καταλήγει εις τδ συμπέρασμα, οτι ύπήρξε λάθος τΛν αναδιοργα- 
νωσάντων τήν Έλλάία ή μή διατήρησις καί άνάπτυξις τού συστήματος εκείνου, άλλ’ή άντ*  
αδτοΰ εισαγωγή το5 συγκεντρωτικοί διοικητικού οργανισμού.

του’ έθνους, καί ,μείτά πατςριιρτικδ.ϋ γζήλ·ου.<καθωδήγησα.ν·τδ·: "κίνημά:· του 
-πρδς . τδ. τέρμα τής νίκης. Δέν δικαιούμεθα νά έξετάσωμεν κκςτά . πόσον 
πρδς τοΰτο· συνετέλεσεν ή τυφλή.σκληρότης τής. ’Οθωμανικής Κυβερνήσει··,·· 
ως, μή διακρινούσης άθώους καί ένοχους έν τή. άπανθρώπφ. καταδρομή, 
ητις έπηκολρόθησε τήν πρώτην τής έπαναστασεως έκρήξιν. Τότε εϊ'περ 
•ποτέ άνεδείχθη τδ βάθος τοϋ χάσματος τοΰ. διαχωρίζοντας τούς κατκ- 
κτητάς τώναατακτηθέντων. Τεσσάρων, αιώνων συμβίωσις άντί νά κατα- 
πρκύνγ, έπί μάλλον καί μάλλον έξηγρίωσε τδ άμοιβαΐον-τών δύο: φυλών 
μίσος; .'Ο-Τούρκος .έζευ.τελίζων, καί έξαχρειώ.ν διά τής έπάφή? του/'.τδ.ν. 
“Ελληνα, δέν κατώρθωσεν; ούδ’ ,άπεπειραθη.νά προσέλκυση τήν εύαένειαν 
τών προκρίτων κάν τοΰ έθνους, προσοικειούμενος αυτούς διά τοϋ συμφέρον
τος τουλάχιστον.' .'Η Πόλη έθεώρησε πάντα “Ελληνα ώς έχθρδν καί συνω
μότην,καί ώς τοιούτους τούς μετεχειρίσθη πάντας. Καί οί μή άσπαζόμενοι 
τδ κΩημ.κ έθεώρουν εαυτούς άσφαλεστέρους εάν συμπαρεσύροντο είς τδν 
ανεμοστρόβιλόν.του, ή έάν διέμενον πιστοί είς τήν Πόλην..Άλλά βεβαίως 
είς τοΰτο δεν όφείλεται ή ,έπζν.άστασις. ’Οφείλεται είς τήν βαθυ.ιαίαν καί 
γενικήν τοϋ όλου έθνους άφύπνισιν καί έςέγερσιν. ; ...

Πόσον •είς. τήϋτο συνετέλεσεν ή διάύοσις τών φώτων, άνεφέρο-μεν;. ήδη 
έν παρόδω. ΤΙ πζράδοσις'τή; δημοσίου έκπαιδεύσεως ούδέποτε' έλ,Οτελώς 
διεκόπη Κατά τούς πρώτους ρμω.ς τής δουλείας α;ώνας, έκτδς-τών 3λίχ . 
γων κληρικών, ρ'ίτ.ινες.:έζεπαιδε.ύον,το έκκλησιαστικώς, ;καί τών έτι, δλιγίς-·· 
ριθμοτερών λαϊκών των.Οπωσδήποτε καλλιεργρύντων τά γράμμ.ατα,ϊκαν:. 
τάς έπιστήμας, τδ έθνος ,. διέμενεν είς παχυλήν άμάθειαν. · Οί,-ευάριθμοι: . 
μαθητοζί.,; οί παρά τήν. έκκλησίάν. είς τάς,.πόλεις, ή- τάς. κωμοτςόλιενςίπερι·’· ; 
στοιχίζμντες τδν ίερωμένδν,.-ώς έπί. τδ.πολύ, διδάσκαλον καί μανθάνοντες 
παρ’ αύτοΰ μηχανικώς νά συλλαβίζωσι τήν ’Οκτώηχον ή τδ Ψαύ,τήριον, 
έμαρτυρουν μόνον ότι .δέν-άπεμαράνθη ή έμφυτος τοΰ."Ιΐλληνος πρδς τήν' . 
μαθησιν ροπή καί έχρησίμευον ώς πρ.οζύμη, ούτως είπεϊν, τή; μελλούσης' 
διανοητικής, τοΰ έθνους άναπτυξεως. Αύτη ένεκαινίσθ^,άπδ. τήςΐ 7·ης έκα- 
τονταετηρίδος, ό.τε οί ίσχόοντες. παρά τή Πύλη "Ελληνες, υποβοηθούντες: 
τδν άκαρπ.ον. τέως ζήλον τοΰ πατριαρχείου., ή'ρξαντο ίδρύοντες σχολάς και ■ 
προστατεύοντες τούς έν αύτκΐς διδάσκοντας καί διδκσκομένους. Άλλ’ή· 
άληθ,ήςμίνά'πτρξ.ις. τής δημοσίου έκπαιδεύσεως έγένετο .κατά· τή-ή 18ην·ά^':: 
κατονταετηριύα ,κκί μάλιστα περί τά τέλη αυτής. Τότε τούς πρώην . 
ταπεινούς διδασκάλους διεδέχθησαν άνδρες έπιστήμονες, έμπνεόμενοι ύπδ 
τής λατρείας τής. άρχαίας 'Ελλάδος καί ύπο ένθερμου πίστεως εί.ς τδ μέλ-. 
λον τής πατρίδος, μεταδίδοντες δ’ άμφοτέρας είς τήν περί. αύτούς νεο
λαίαν. Είς πολλάς τών Έλληνίδων πόλεων ίδρύθησαν τότε σχολαί, είς 
τας οποίας συνερρεον έκ τών πλησιοχώρων έπαρχιών καί μακρόθεν οί νέ
οι,εκμανθάνοντές παρά τούς άρχαίου; συγγραφείς ή τούς πατέρας τής έκ-
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αλησίας, καί τ55ς ν^οτερας έπιστημ,ης τά ποφίσμικτα, άτι-να-.έφ.ΩΛτιμοϋκτο 
«ί λόγιοι ,τ·ης Ελλάδος διά συγγραφών καί μεταφράσεων νά δεοχετεύσω- 
σιν εις την άρχαίκν τ·ης σοφίας εστίαν’.

Άλλ’ ό κύριος μοχλός ό άνεγείρας τδ έθνος έκ τοϋ διανοητικού λη- 
<θάρ,γου του ύπίϊ,οξε τδ έμπόριον, τδ όποιον. έμομφώθη και άνεπτύχθη άπδ 
ποΰ -Ι 8 ου αίώνος, βΠρότερον οί 'Έλληνες, ύπδ την κατάθλιψιν τοϋ Τουρ- 
·ι>κικοϋ..δεσποτισμοΰ,. έπορίζοντο τά ολίγα έξ Ευρώπης εμπορεύματα, δσκ 
Φμ.έχρις αύτών- άπεστέλλοντο, διά χειρών τών ξένων πρακτόρων τών εις 
ϊδιαφόρους της’Ανατολής λιμένων εγκατεστημένων. Άλλ’ άφ’δτου άφύ- 
υιπνισεν αυτούς ·ή συχνάκις.ματαιωθεΐσα ελπίς μέλλοντος βϊλτίονος, η'ρχι- 
»σαν νά έκμανθάνωσι ξένκς γλώσσας, νά προσλαμβάνωσιν έν μέρει τά ηθη 
-»καί έθιμα τών λαών της Δυσεως καί μεταβαίνοντες είς ξένκς χώρας νά 
.·»έξ.οικειώντ.αι μετά τών ξένων λαών»2. Έκτοτε τδ εμπόρων τίίς ’Ανατο
λής μεταβιβάζεται κατά μέγα μέρος, εις χεΐρας τών Ελλήνων, ό πλούτος 
εισχωρεί βαθμηδόν είς τάς τεταπεινωμένας ύπδ τνίς δουλείας έλληνικάς 
οικογένειας, μετά.δέ τ·ης ύλικης ευημερίας, καί ώς πρώτον αυτής έπακό- 
λουθον, επέρχεται η διανοητική καί ηθικη έξέγεριις. Τούτο δέ ούχί μό
νον είς την Κωνσταντινόύπολιν, την Θεσσαλονίκην, την Σμύρνην3,, ούχί 
μόνον είς τάς ναυτικά; νήσους, τών οποίων τά πλοία μετέφερον έπί τών 
γυμνών τοϋ Αιγαίου βράχων τούς καρπούς τών μόχθων των, δι’ ών διε- 
τράφη μετεπειτα ή έπκνάστασις, — αλλά καί είς απόκεντρα της Στε
ρεές σημεία, ένθα ή έ'λλειψις Τούρκων έ'διδεν είς τούς εργατικούς κατοί
κους. άνέσίν τινα καί έλευθερίαν. 'Η εμπορική καί βιομηχανική άνάπτυξις 
τών άπομεμακρυσμενων έκείνων κωμοπόλεων ητο τρανή ένδειξις της έμ
φυτου τών 'Ελλήνων ικανότητας καί δραστηριότητος.
, ’Εν μέσφ τ,ης περικυκλούσης. αύτάς βαρβαρότητος αί κωμ.οπόλεις έκεΐ- 

ναι ίσαν ώς δάσεις,ένθα οί σπάνιοι ξένοι περιηγηταί έξεπλησσοντο άνευ- 
ρίσκοντες τδν πολιτισμόν τ·ης Εύρώπης; Ό Γερμανός Barlholdy,κριτής οδ- 
δαμώς εύμενώς ύπέρ τών Ελλήνων διατεθειμένος,ήπόρησεν εύρών εις Άμ- 
πελάκια πολλούς "Ελληνας λαλοϋντας την γερμανικήν, έ'τι δέ μάλλον 
οτε έπληροφορηθη, ότι οί κάτοικοι άνηγειραν θέατρον μικρόν,^ έν ω, ώς είς 
τον λοιπόν πεπολιτισμένον κόσμον, άνεβιβάζοντο έπί της σκην-ης δράματα 
τοΰ Κοτσεβοΰ4. Είς Καλαρρύτας,. είς Συρράκον, έν Ίίπείρω,· ή αύτη έ πε-

1 "Ιδε περί τής πρδ τής. έπαναστάσεως έχπαιδεύσεως τδ τοϋ κ. Παρανίκα· σχεδίασμα περί 
•τ^ς ?ν τώ έλλ. εΰνει καταστάσεων τών γραμμάτων,· (έν Κ]λει 4867), καί τδ γαλλιστί έκδοθέν 
σύγγραμμα τοϋ κ. Χασιώτου L’lnstriiction publique cbez les Grecs, Paris 4881, έν ω μετά 
κλειστών λεπτομερειών πραγματεύεται τδ σπουδαίο» τούτο κεφάλαιον τής πατρίου ιστορίας.

- 2 Juchereau de St Denis. I p. 155.
3 "Ιδε Felix Beaujour, tableau du commerce de la Grece (4789—97) Paris, an. Vill.— 

"Ιδε και de I’Industrie fran^aise par M. le Cle Cbaptal. Paris 1789, έν.τώ.Α'. τοϋ οποίου 
τόμω πραγματεύεται έν ίδίώ κεφαλαίω περί τοϋ μετά τής ’Ανατολής εμπορίου τής Γαλλίας,

4 Voyage en Groce 4803—1894,. tome 1 p. 403 et suiv. "ίδε πέρΐ. Άμπελακίων -Felix
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■ κσάτει ευημερία’. «Ή σχετική άσφάλεία τών μικρών τούτων πόλεων είς 
»τάς όρείνάς - τοποθεσίας των,-λέγει δ Leake, άνέπτυξε την βιομηχανίαν 
»κκί τδ έμπόριόν των. Οί πλουσιώτεροι τών κατοίκων είναι έμποροι δια- 
•ϊβιώσάντες έπί έτη πολλά είς τά ξένα καί. έπανακάμψαντες μετά τών 
«καρπών τών κόπων- των είς την πατρίδα, την οποίαν πλουτίζουσι .καί 
ϊέκπδλιτίζουσι συνάμα ϋ. Είς Σιάτιστα της Μακεδονίας έκάστη σχεδόν 
οικογένεια είχε μέλη αύτης διαμένοντα είς ’Ιταλίαν,Ούγγαρίαν ν) Αύστρίαν,- 
η\άλλαχοϋ της Γερμανίας. Έκ δέ τών έν τίρπόλει πρεσβυτών ολίγοι 
ησκν οί μη διατρίψαντες έπί δέκα η δώδεκα έτη είς τά ξέ;να2» .Έί'ς τά- 
έρεινά χωρία τ-ης ©ετταλομαγνησίας η αύτη έμποριάη . κίνησις έπέφερε 
τά αύτά αγαθά αποτελέσματα3. ·.

Είς τούς έμπορους έκείνους, εί'τε είς τά ξένα.διαμένοντας, εί'τε είς την. 
πατρίδα έπιστρέφοντας, ή Ελλάς οφείλει την καταπληκτικήν άνάπτυ- 

■ ξιν της δημοσίου έκπαίδεύσεως, ητις προηγηθη τ^ς πολίτικης τ.οΰ.-έθναυς,· 
-άναστάσεως. Είς την τάξιν εκείνην άνηκον οί Κκπλάνοίι οί Μουροϋζαι^ 
οί Ζωσιμάδες καί- τοσοΰνοι άλλοι εύεργέται του έθνους; Αύτοί’'ίδρυΰν καί- 
έπροίκιζον σχολάς, αυτοί έμψυχόΰντες τούς λογίους, λόγιοι ένίοτε καί 
αύτοί ουτοι, κα-τέβαλον γενναίως τάς πρδς έκδοσιν κοινωφελών βιβλίων 
δάπάνας, αύτοί έγένοντο απόστολοι τοϋ πολιτισμού καί τ·η.ς έλευθερίά?,. 
μετάδίδοντες ε.ίς τούς άδελφούς αυτών την γνώσιν καί τδν πόθον όσων: 
αγαθών έγένοντο αύτόπται μάρτυρες έν ξέναις χώραις. ’Έμποροι ^σαν οί. 
θεμελιώσαντες την Φιλικήν Εταιρίαν, έμποροι οί πλεϊστοι τών1 έποστό-· 
λων οΐτινες μυστικώς διέδιδον τό^κηρυγμα της τεκταινόμένης εθνεγερσίας 
είς ΐε' τάς. έπαρχίας. της> Ελλάδος κάί είς τάς έν τφεξωτερική διεσπάρ*  
μένας έλληνικάς κοινότητας. Είς τούς καταλόγους τών. μελών- της .'έτάι-· 
ρίας προεξάρχουσίν οί έμποροι4, τά δέ χρήματα άτίνά διά τοΰ έμπορίου

-·!·;·.:ί;·Χ■ ί,ίώ,'ί... 'γ·.).·/.' /.· ϊ·ύ ί'·'.-.?■.'··· *.  ···" ' ·. ' · ... " ·. ·'
Ileanjour, tableau du com,merr.e de la Grece, vol,. I, p. 272 et sui.v. ?v9a πιριγράφιται ,δ.ί-, 
ξιοβαύμαστος συνεταιρισμό? δι’ ρυ ίπιςυχέστριτα διωργανώδη ή. ΰλη. βιομηχανία τής βεσσα- 
λιάής ίζείνης ζοινοτητος. Υπήρχαν, λίγει, ίζεΐ κατά τά τίλη τή; παρελΟούσης ίκατονταετη- 
ρ’δος 24 Ιργοστάσία ϊνΟά-Ιβάφοντο κατ’ .ϊτό; 2500 'δίματα βάμ.6ακος.Ώς γνωστό» 'η ίριιθρά’ 
τοϋ.β.ίμβακ.ος βαφή.άπετέλει-ττν.πλουσίαν ϊζείνην βιομηχανίαν. Αέν; είναι όμως ίπ'σης' γνω- 
στόν ότι ή μέθοδος αότη τής.ΙρυΟράς βαφής ε’ισήχΟη (ν Γαλλία δι’ 'Ελλήνων. Εις Montpelier 
κάϊ Rouen "Ελληνες βαφείς έδίδαξαν εις τούς Γάλλους τήν τέχνην των. .’Ίδι L’art de la lein- 
tiire dn colon en rouge par M. F. A. Chaptai. Paris 4807. ' · ■ . «· .·■. .■
,.i 1 -"Ιδε Pouqi;evi.lle, '.Voy. en Grece, U σελ. 173 και Leake Northern Greece Ιι!όελ. 274<·

2 Ι.ου1?β.αύτό0·., σελ. 372 και Pouqueville II ρ. 431. · ■■■ - - · -
3 ’Εκ'εϊ, Ικ-ίός τοϋ οχυροΟ τής θέσεως, άπήλ-αυον οΐ κάτοικοι την Άδειαν τοϋ δπλοφορεΐν 

προς άμυναν κατά τών βιαιοπραγιών τών κλεφτών, χάρις ·ε’ς τά έξαιβίτικά προνόμιά άτινά 
τοϊ; έχορήγει ή ?ί·άρτησις τών χωρίων των άπό τών ίν Κωνστατινσυπόλει τζαμιών, τών όποιων 
ησαν βακούφια. Ίδε Leake Norlh. Gr. IV. 372ι ’ί ;■ ? ’ . . Ν' : i : ...

4 ’Ίδε παράρτημα τοϋ Α'. τόμου τοϋ ιστορικού δοκιμίου περί τής'Ελληνικής Έπαν.αστάσεως 
ύπδ I. Φιλήμόνος. *0  I» τέλει αδτοϋ δνομ’αστικδς' κατάλογος 692 έταίρων τής Φίλιάής 
“Ε-ταιρίας περιέχει 251.ίμπύρων και 39 έμίπυροηλοιάρχωνόνόματά. ·'
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καί τής’ναυΐιλίά’ς εϊχόν συρρεύσει είς τά ελληνικά βαλάντιά, προσεφέροντό 
καί προσεφερθησαν ώς Ουσία πρόθυμος καί οικειοθελής είς τήν πάσχουσαν 
καί άγωνιζομένην πατρίδα. ■ · ■--■■· ■

Βεβαίως είς τδ έμπόριον μόνον δέν οφείλεται ή έξέγερσις τής Ελλά
δος. Ναι μέν δι’ αύτοϋ άπεκτήθη ή ύλιζή ευημερία, δι’ αύτοϋ έπήλθον 
αι μετά τών ξένων εθνών σχέσεις, έπεσπέύσθή ή διανοητική καί ήθική 
τοΰ έ'θνόύς διάπλασις, έξηγέρθή δ πρδς τήν άπόκτησιν τοΰ πόλιτισμοΰ .Ζαί 
τής άνεξαρτησίας οργασμός' χάρις είς αύτό. έπολλαπλασιάσθησανι τάπλοΐα 
τής Έλλάδός καί προπαρεσκευάσθησαν οί άθάνατοι έν τώ πελάγει ύπέρ- 
μαχοί της" έν ένί λόγω τδ έμπόριον έχρησίμευσεν ώς αύ'ρα ζωογόνος πρδς 
διατροφήν τοΰ λάθρα υποκαίοντος πυρδς καί πρδς έ'κρηξιν τήςφλογός^ ήτις 
άπδ τής τέφρας έπί τέλους άνέλαμψε. ’Αλλά τδ πΰρ ένυπήρχε καί ή υλή 
ήτο συσσωρεύμένη έπί την πυράν. 'Η εκκλησία, αί κοινότητες είχον δια
σύρει την ενότητα καί την οντότητα τοΰ έ'θνους, οί Φαναριώται 'είχον 
αποδείξει την απέναντι’ τοϋ Τούρκου διανοητικήν καί πολιτικήν ύπερο- 
χήν του, οί δέ Κλέφταί καί ρί Άρματωλοί, άπδ γενεάς είς γενεάν δια- 
τηροϋντες άσβεστον τδ πολεμικόν της ελληνικής φυλής πνεΰμα, παρεΐχον 
τήν έλάίδά,—-έλπίδα τήν οποίαν διά τοσόύτων Ουσιών καί κατορθωμάτων 
έπεσφράγισαν,— ότι ή πατρίς έν τή ώρα τής πάλης θά εύρη ετοίμους τούς 
κατά τών Τουρκικών στιφών ενόπλους προμάχους της. Τά πάντα, δμοϋ 
συμβκδίζοντα, ύπεδείκνυον ότι δ 'Ελληνισμός ήτο ώριμος πρδς άπόκτησιν 
τής έλε’υθερίας" τδ έθνος ολόκληρόν, ώς ίππος δάκνων τδν χαλινόν, έκα- 
ραδόκεί· τήν εύκαιρίαν πρδς άπόσεισιν τοϋ ζυγοΰ. ΤΙ Φιλική 'Εταιρία έπε- 
τυχε τοϋ σκοποΰ αύτής διότι έιχεν έπιστή ή ώρα -τής επιτυχίας.Όί~ άπό- 
στολοί της ευρον απανταχού τής 'Ελλάδος τδ έδαφος ήτοιμασμένον όπως 
δεχθή τδ σπέρμα τής άναστάσεως. 'ί"

Τινές τών συγχρόνων, καί τών μεταγενεστέρων έτί, άπεδοκίμασαν ώς 
•πρόωρόν τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. Όύδ’ ήτο πάντη αδικαιολόγητος ή 
αποδοκιμασία των. Άφ’ένδς τδ άπαράσκευον τών Ελλήνων ώς πρδς τδν 
ό'τράτιώτίκδν καί διοικητικόν Οργανισμόν, ώς πρδς μέσα, ώς πρδς σχέσεις 
κ<αί έπικουρίάς έξωθεν’ άφ’ετέρου τδ μάχιμον τών Τούρκων καί δ ογκος' 
τής δυνάμεως των προοιώνιζαν δυσχερή τδν άγώνα καί άμφίβολον λίαν τήν 
έκβασίν του. ’Αληθώς δέ κατά τήν άνισον πάλην τδ .Ελληνικόν έθνος 
υπεβλήθη είς θυσίας άκαταλογίστους. Έπί δεκαετίαν δλην ύποστάν πό
λεμον άνηλεή, άπεδεκατίσθή διά σφαγών, διά μαχών, δι’έπιδημιών*  δ,τι, 
διέμενεν είσέτι ορθιον ύπδ τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα άνετράπη' αί πό
λεις κατέστράφήσαν, οί άγροί ήρημώθησαν, αί πέριουσίαι διεσπάρησαν, 
πάσά οίκογένεια ύπέστη . παντός εί'δους βάσανα' καί μαρτύρια. Έν τελεί 
δέ, μ.ετά τοσοϋτόν όλεθρον, μετά τοσούτους αγώνας καί τοσαυτάς κατα- 
στροφάς, έλάχιστον τών 'Ελλήνων μέρος άνέκτησε τήν άνεξαρτησίαν" τρία-
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κοντά μυριάδες έθυσιάσθησαν όπως έλεύθερωθώσιν εξήκοντα μυριάδες1. 
Έδέησε δέ νά παρέλθγ, ήμίσεια έκτοτε έ.κατονταετηρις όπως μικρόν έ'τι 
μέρος γής Ελληνικής προστεθή διά τής ψήφου τής Ευρώπης είς τήν έλευ- 
θέραν Ελλάδα, καί Κύριος οίδε^.έπίπόσα είσέτι έτη θά περιμείνωσιγ οί 
έναπολειπόμενοι δοΰλοι,'Έλληνες τήν χειραφέτησίν των, ή κατά πόσον εν 
,τώ μεταξύ .οί έν τή Ελληνική χερσονήοφ παρείσακτοι ξένοι λαοί, προχω- 
ρουντες πρδς τά ελληνικά παράλια, θά περιορίσω.?: τάς μελλουσας τοΰ 'Ελ- 

J ληνισμοΰ διεκδικήσεις. .·■ ■■ ■■ ■ ... ... ΐ··
Οί, καταδικάζοντες τδ πρώϊμον τής έπανα.στάσεως διατείνονται, ότι 

έάν οί "Ελληνες έξηκολούθ.ουν. έν ειρήνη συμβ,ιοΰντες μετά τών Τούρκων, 
ήθελον έπι μάλλον καί,μάλλον έπεκτείνει τήν είς τά τής διοικήσεως έπί- 
δρασίν των, έπιβαλλόμενοι δέ διά τής εύφυ'ίας, τών γνώσεων καί τής έπι- 
δεξιότητός των, ήδύναντο έπί τέλους νά ύποσκελίσωσι τούς, κυρίους των 
καί καθέξωσι τήν θέσιν,των άνευ βίαιου κλονισμοΰ, διατηροΰντες συγχρό
νως καί καθιεροϋντες τήν έπί τών όμοδόξων λαών ήθικήν καί πολιτικήν 
υπεροχήν των" ώστε άπωθοΰντες άφ’ ένδς τούς Τούρκους καί άπορροφοϋντες 
άφ’ετέρου τούς, αλλοφύλους χριστιανούς, οί.'Έλληνες .ήδύναντο διά τής φά
ρας αύτής τών πραγμάτων, νά άναστήσωσι έπί τών οχθών τοΰ Βοσπόρου 
τήν Χριστιακικήν αύτοκρατορίαν.

Οί τοιαΰτα όνειροπολοΰντες λησμονοϋσιν, δτι έάν οί "Ελληνες έξεγειρό- 
μενοι δέν άνεκήρυττον τά άπαράγραπτα-δικαιώμα.τάτων,-·—άνοίγοντες διά 
τοϋ ίδιου παραδείγματος είς, τούς άλλους δμοδούλους λαούς τδ στάδιον τών 
εθνικών έκάστου αύτών διεκδικήσεων,— έκινδόνευον καί ο.υτοι μετά τών 
λοιπών ύπδ τδν ζυγόν έθνών, κα^'^ιετά τών Τούρκων αύτών, νά καθυπο- 
βληθώσιν είς- κατάκτησιν άλλην, τήν οποίαν ή'θελε βεβαίως προκαλέσει 
ή προϊοΰσα παραλυσία τοΰ Τουρκικού κράτους" τότε δέ γενόμενοι υποτελείς 
δΰνάμεωςέτέρας, τόσιρ μάλλον, ίσχυράς καθ’ § μάλλον πεφωτισμένης, ήθε
λον συναπολέσει μετά τής έλπιζομένης άνεξαρτησίας .καί τήν εθνικήν ί'σως 
αύτών αύθυπαρξίαν.

.·>, ’Αλλά καί τούτου μή γενομένου, είς όποιον βάθος ταπε.ινωσεως ήθελον 
<άρά γε οί "Ελληνες βυθισθή έάν, έπαναπαυόμενοι είς τήν διανοητικήν 
•,α.υτών ύπεροχήν, ήθελον είσέτι έπιδιώκει τήν. άναβίωσιν τής βασιλείας 
τών Ρωμαίων διά μόνων τών μέσων τής χαμέρπειας,:—· έάν τά α'ίματα 
τών πατέρων ημών δέν έξηγόραζον τών δουλικών ήμερών τδ, έξνειδος ; 
ΙΙεντήκοντα έτών βίος έλεύθερος. δέν έξήρκεσεν είσέτι δπως άποπλύντ) 
όλοσχερώς τδν ρύπον τοΰ έξευτελισμοΰ τεσσάρων αιώνων ! "Εθνη κλίνοντα 
τδν αύχένα εις. τήν δουλείαν, καί μόνην διέξοδον ζητοΰντα έν τή δια
φθορά τών -κυρίων των, δέν είναι άξια τής έλευθερίας! Ή άναγέννησις 

,τής 'Ελλάδος δέν έ'πρεπδ νά γείνγι, δέν ήδύνατο^ νά γείνγΐ διά πασάδων 
<j.?l:^8s..BeK>eFg1.Geschi'GriecheIands, τό;*.  ΐΥ,σιλ. 5,90. .. ■
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χριστιανών,, ούδέ -ήτο τοϋ 'Ελληνισμού προορισμός ή άνάστασις·. νέο»:■;. 
Βύζαντινοϋ.κράτους. Ή ελευθερία έπρεπε νά άνακτηθή ώς άνεκτήθη,, 
διά τΐίς σπάθης καί διά Ουσιών άκαταλογίστων. Άλλ’ αυτάι έγένοντο< 
λέγο.υσιν, ύπερβολικκί’ τ-όσω μεγαλειτέρα ή ευγνωμοσύνη τών μετα
γενέστερων πρδς τούς προσενεγκόντας ■ εαυτούς ώς ολοκαύτωμα υπέρ τής 
•ελευθερίας, πρδς τούς-άγωνιστάς και τούς μάρτυρας,εΐ, τούς όποιους οφείλει 
■ή νέα Ελλάς τήν τιμήν δτι είσήλθ,εν έκ νέου εις τήν χορείαν τών εθνών, 
περιβεβλημένη τδν στέφανον τής νίκης καί τήν αίγλην νέας δόξης.

, Α· Βικέλας
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πρόκειται νά άναπτύξω σήμερον ενώπιον τοιαύτής 
στερείται δυστυχώς ώς έκ τής φύσεως αύτοϋ τών

. 1 Τδ Οέσ.α, τδ οποίον 
•έκλείκτής δμηγόρεως,
καλλονών εκείνων; δι’ών άλλα τινα θέματα καί νά έλκωσί καί μέχρι 
τέλους νά κατέχωσι δυνανται προσηλωμένην τήν προσοχήν πάντων μέν 
•των ακροατών, ίδίγ δέ τών εις τδ ώραΐον φΰλον άνηκόντων. Τδ ώραϊον 
καί ώς έκ τής ευκολίας, δι’ής τδ αίσθανόμεθά καί ώς έκ τής ευάρεστου 
έ^τυπώσεως, ήν προξενεί ήμΐν, έλκει ίσχυρότέρον τοϋ άληθοϋς διά πλείο- 
νος κτωμενου κόπου καί λεπτοτεραν μέν ί'σως, άλλ’ ήττον ζωηράν πάρε- 
χοντος άπόλαυσιν· διδ κάί οί περισσότεροι τών άνθρώπων διά τής καρ- 
,δίας μάλλον ζώσιν ή τής δίανόίαςϊ Ίσχυρότέρον όμως ύπδ τής δυνάμεως 
τοϋ πρώτου καί ώς έκ τής- φυσεως και ώς έκ τής; πκιδεόσεως αύτών έλ- 
κονται πρδ πάντων αί απόγονοι τής Εύας, ·άς ούδ’δ· μάλλον έ'νθερμος τ;οϋ 
άλήθοΰς θαυμαστής·, όύύ’δ· μάλλον τών φιλοσοφικών ερευνών μανιώδης 
έράστής είναι φρόνιμον νά μεμφθή έπι τουτω, διότι ή καλλονή τής γυ- 
,ναΐκδς άπομακρύνουσα ευκόλως καί τάς έπι τοσαϋτά έτη άγαπητάς με-» 
λ'έτας τής μνήμης του καί τδν ί'διον τοϋ γραφείου του καί τδν νοΰνΆου 
τοϋ κρανίου του δύνάται νά παράσχνι-αύτώ τρανοτάτην άπόδειξιν τής άμέ- 
πρου έλξεως τοϋ- ώραίου. Σκεπτόμενος λοιπόν ότι τής μαγγανευτικής δυ
νάμεως τών είς τήν περιοχήν αύτοϋ άνηκάντων έργων στερείται τδ έμδν 
θέμα, προλαμβάνω νά ζητήσω, θερμώς τήν ευμενή προσοχήν τοϋ άκροκ- » 
τηρίου, ίδίγ δέ; τών : εύδοκησασών νά μέ τιμήσωσι διά τής παρουσίας 

•των φιλομούσων κυριών, ύπενθυμίζών-άμα αύτάϊς δτι ή,σφραγίς τοΰ ωραίου 
δέν ελλείπει- δλως ■ άπδ τής χώρας τοΰ άληθοϋς, άφοΰ μάλιστα, κατά 
.Πλάτωνα, τδ πρώτον είναι άπαύγασμα τοΰ δευτέρου, κοςί πιστεύων οτι ή

* Άνεγνώό8η·ΐν τώ Συλλόγιρ; · ’ ’■ . ·. - , ■ ,.·,·.· ·.'... ■■ ;
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μετά- τήν επίμονον προσοχήν κρίσις -αύτών θά μοί; άπαδείξ·ρ, τά. .υ^ά·ρ-· 
χοντα δριάτοϋ άνθρωπίνου πνεύματος τόσον εύρέκ διά.·-τδ- ώρα.ΐον, .δσ^.·ν· 
καί διά τδ ισχυρόν φϋλ.ον. ·.·.< -· -. ·-

Άπδ τής στιγμής άφ’ ής δ, άνθρωπος,: μετά τήν πλήρωσιν τών Απαραι
τήτων είς τήν· υπαρξιν αύτοϋ -Αναγκών, ήδυνήθη νά ύψωση- -τά βλέμματά 
εις .τδ. περικαλϋπ.τον τήν σφαίραν λαμπρόν στερέωμα ή συγκέντρωση τδν· 
νοΰν εις τήν μελέτην.τοϋ ίδίο.υ δντος, εύρέθη Απέναντι σπουδαιότατων 
τινών προβλημάτων, ών τήν έπίλυσιν έθεωρησεν άμ.εσως ού μόνον ώς 
άπαίτησιν-ΙσχυρΧς έμφυτου δρέξεως, . άλλά καί ώς βάσιν και φάρον τής 
περαιτέρω αύτοϋ πορείας. Εύρεθείς έν μέσω ποικίλων άγνωστων αύτίφ 
φαινομένων, ήρώτησε πόθεν ήλθε, τις τδν έθηκεν έν τφ κόσμφ, όποια ή 
ουσία τοΰ δντος του, πόθεν καί τί ή φυσις,' όποιος δ σκοπός αύτής και 
τών' έν αυτή. ·>> Ζ ϊ ’ ΐ / ί; : ■■ ίΛ’.: ■ Ήί ί-'ΐ.?' ί'ίήίϊ?·

Είς τά πρώτα ταΰτα προβλήματα καί τινα δευτερευοντα, άνήκοντα εις 
τήν ηθικήν τάξιν καί άογότερον έγερθέντα έστράφη πάντοτε καί δέν 
παύεται στρεφομένη έ'τι, άφ’ής λάβει συνείδησιν τής έαυτής δυνάμέως, ή 
άνθρωπίνη.,διάνοια. 'Η άνάγκη τής ίκανοποιήσεως τοιαύτης άκαταβλήτου . 
περιεογίας ήτο επόμενον νά προκαλέση άπδ τής πρώτης τής άνθρωπό-,; 
τητος ηλικίας ποικίλας ,εις τά. ερωτήματα -ταΰτα. άπαν,τήσεις .καί δεν 
έβρκδυνεν άληθώς νά καταστή πηγή τών διαφόρων θρησκειών, αΐτινες 
έπειράθησαν.αί μέν άφυέστερον, αί δέ εύφυέστερον,. άναλόγως τής.διανοη-.. 
τικής τών ιδρυτών αύτών .άναπτύξεως, νά καατσβέσωσι τήν κατακα.ίου- , 
σαν τδν-άνθρωπον πνευματικήν δίψαν., Ήδυνήθ.ησαν άρα,γε αί θρησκείας. 
αυται νά παράσχωσι τάς δέουσας εξηγήσεις ; ηδυνήθησαν οί εκάστοτε δη
μιουργοί τοσούτων παραδόξων θρησκευτικών δογμάτων νά έ.παναπαυσω..σ,ι 
τήν περί τά πρώτιστα ταΰτα .ζητήματα στρεφομένην. άόκνως άνθρωπινην 
περιεργίαν ,; Ή ιστορία τών παρελθόντων αιώνων καί ή σήμερον ετι το
σούτων εύγενών ψυχών παρατηρούμενη άκατανίκητος τάσις πρδς έπίλυσιν. 
τής άρχής, τοΰ τέλους καί τής έσωτερικής τών δντων φύσεως μαρτυροΰσιν 
δτι τδ άνθρώπινον γένος, καθ’δσον άφοργ τά έν λό-γφ ζητήματα, έπεχείρησε 
πάντοτε τδ έργον τών Δαναΐδων. Καί-είναι , μέν,άληθές δτι ή θεολογική 
εποχή κατά τά πρώτα-βήματα τής άνθρωπότητος σπο-υδαίκν ■ έκτδς,,-τφν-. 
πρακτικών ωφελειών προσήνεγκεν είς αύτήν θεωρητικήν έκδούλευσιγ, ,φς 
βρθώς παρατηρεί ,ό Auguste, Comte, διά τής παροχής γενικής τίνος -θεω
ρίας εσφαλμένης ή. ού-άδιάφορον, άναγκαίας δμως ίνα διάίτής εις αύτήν 
άναφοράς -τδ άνθρώπινον.πνεύμα συνδέγ) τάκεχωρισμένως- μελετώμενα φαι
νόμενα,, διατηρή τάς επ’αύτών παρατηρήσεις,και συγ.καμίζνι-τούς έκ τής 
έρευνης. πνευματικούς καρπούς,. άλλ’ ήτο .φυσικώφ,άδυνατο'ν καί νά παρά- 
σχγ δ,τι . ύπερέβκιν.ε τά όρια τής διάνοιας. . ‘ ίϊ.

Τήν άτυχή έπιχείρησιν τών θρησκειών άπεφάσισε νά άναλάβιρ ή. μετα-

ί
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φυσική θεωρρυ^,ένη, εννοείται, ούχι ύπδ τήν μερικήν αύτ·ης δψιν ώς με- 
λετη των λογικών. νόμων της. γνώσεως, τών κατηγοριών τοΰ πνεύματος, 
τών τύπων της έννοιας,. Αλλ’ύπδ τδν γενικόν καί πληρη αύ της χαρακτηοχ 
ώς μέσον έρευνης της,ουσίας, τών ρντωχ,.. της,αρχίς., καίτοϋ τέλους αύ- 
τών. Έπί μάκρους αιώνας, ών η τελευταία ,ώ.ρα δεν έσημανε δυστυχώς 
δι’.απασαν γην . Ανθρωπότητα έτι, διάφορα συστήματα αλληλοις άντιπί- 

. πτοχτα. .δέν . έδίσπασαν ε.ίσδύ.οντκ διά .της φαντασίας , είς τά αδυτα-τοΰ 
Απολύτου βάθη νά έπιδιώξ.ωτιν δ,τι δέν έπ.έτυχον οί ίδουταί τών θοη- 
φκειών. Άλλ’ η .δι’ άφγρημεν.ων δυνάμεων, η διά προσωποπεποιημένων 
Αφαιρέσεων, εξηγησις'.τών φαινομένων,απάντων δέν , ύπηρξεν εύτυχεστέοα 
τΐίς -διά. τών υπερφυσικών τών. θεολόγων οντων.,Ή Αποτυχία τοϋ έργου 
Τ$ς ;.με.τα.φυσικ.η.ς δείκνυσι τη.ν σκυθρωπήν αύνης.-.ό'ψιν .είς πάντα τδν 
σχόντα την υπομονήν νά διέλθ-ρ' μετ’ επιστασίας τάς διαφόρους.περί τών 
φυσικών, προβλημάτων εξηγήσεις, Αποκομίζοντα έν τέλει αντί τοϋ προσ- 
δοκωμένουφω.τδς τδ σκότος, της συγχόσεως καί την ψυχράν τοϋ σκεπτισμαδ 
μερίδα.

' Il existe diton une philosophic 
qui nous explique tout sans revelation

. Qt qui peut.nous guider a trovers cette vie
; - entre I’indiffcrence et la religion..

... J'y cohsens—Ou sont-ils, ces faiseurs de syst^mes,
< Qjii savent, sans la foi, trouver la veriie

,. .■,··.· Sophistes impuissants qui ne eroient qu’Oq.eux memes *
quels sontsleurs. arguments etleur^auotorit0A''Sy·
L.’un me montre ici has deux prineipes en guerre .

. . qui vaincus tour k tour sent tous deux imrnortels <
L’autre decouvre au loin dans le cieLsolitairo ■ , : · ,

.Un inutile Dieu qui ne yeut pas d’autels --,
Je .vois river Platon et penser Aristote! I"·.·';.?.*·.'

; , J’icoute j’applaudis et poursuis non ehemin ·,
Sous les rois absolus je trouve un Dieu despots

. on nous parle aujourd’hui d’un Dieu r^pubheain.
Pythagore et Leibniz transfigurcnt mon 6lre

r - . . . Descartes m'abandonne. au sein des tourbillons.
Montaigne s’examine. et ne peut se connaitre 
Pascal fuit en tremblant ses propres visions ;

; — ·· Pyrrhon me rend aveugle et Zenon insensible ;
..............Voltaire jette a has tout ce qui ,il voit debout

Spinosa fatigu6 de .tenter 1’impossible
cberchant en vain son Dieu croit le trouver partout
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Pour le sophiste Anglais 1’homme‘est une machine 
Enfin sort des brouillards un rhdteur.allemand 
qui du philosophisme achevant la mine 
Declare le ciel vide; et conclutau n£ant. '

Αί ζεναί αύται Απόπείραι τών μεταφυσικών πρδς έπίλϋσιν τών είς 
τδ Απόλυτον Αναγόμενων ζητημάτων καί η βαθμιαία πρόοδος τών θετι
κών επιστημών Απεκάλυψαν τέλος είς την ’ διάνοιαν μεγαλοφυών τινων 
Ανδρών τά όριά τΟΰ Ανθρωπίνου πνεύματος κχί τδ έδαφος έπί τοϋ οποίου 
δύναται άποτελεσματικώς νά κινηθρ τοϋτο. ’Άπδ τοϋ Βάκωνος όύχ'ι απαζ 
έλέχθη τοΐς κατατριβομένοις είς ματαίάς και άβκσίμους ύποθεσεις ότι δ 
κόσμος δέν πρόκειται νά μαντευθη αλλ’Αποδε·.χθ·ρ, ότι πραγμάτικαί 
γνώσεις είσϊ μόναι αί διά τ·ης πείρας άποκτώμεναι, ότι τδ Απειρον, ως 
καί έκ της λέξεω’ς έτι αυτής δέίκνυται, δέν δύναται νά γνωσθη διά τοϋ 
μέσου τούτου, ότι τέλος δ Ανθρωπος ώς έκ τη; πεπερασμένης αύτοΰ φυ- 
σεως αδυνατεί νά έςηγησν) άλλως τά ύπερκείμενα τών ορίων αυτής ζη
τήματα. ‘ '

Αλλά τδ ανθρώπινον :πνεΰμα δέν έδέξατο εύχάρίστώς τοιοΰτον περιο
ρισμόν της ύποτιθεμένης απεριορίστου δυνάμεώς του καί παρηλθεν ικανός 
Αληθώς χρόνος μέχρις ού έννοησ·ρ την πίκραν Αλήθειαν. Είς την Αρχήν 
τών θετικών έπιστηυ.ών, ·κάθ’·?ιν αύται έγκαταλείπουσαι'ώς άνεφικτον την, 
έζηγησιν τών πρώτων-καί τελικών αιτίων καί την’·γνώσιν τίίς ούσίας τών 
όντων περιορίζονται είς την έρευναν, μελέτην καί Αποδειζίν τών φαινο
μένων και τών νόμων είς ούς τάϋτα ύπείκουσιν, τίς θά εΐχε τδ θάρρος να 
ύποβάλγ ; σύστηματικώς την :έλευθέράν, την Οείαν την υψιπετή φιλοσο
φίαν.; Τδ θάρρος τοϋτο έσχεν Α εύρέι’α διάνοια τοΰ ίδρυτοϋ τ^ς θετικές 
φιλοσοφίας Auguste Comte νοησαντος, συμπληρώσκντος, Αναπτυζαντος καί 
■Αποτελεσμκτικώς είς- έργον· θέσαντος τάς ιδέας τών ένδόξων αύτοΰ προ- 
-δρόμων. Καί νΰν ώς δ Αστρονόμος, πεπεισμένος πλέον ότι η έσωτερικη φυ*  
•σις τών όντων τίμ είνάτ Απρόσιτος δέν ματαιοπονεί νά μάθν) τί καθ’ έαϋ- 
•την.,ειναι η έλζίς τών σωμάτων, ώς δ φυσικός δέν έρώτγ διατί τά σώ
ματα είσι θερμά · ?ί δ -βιολόγος τίνος ένεκα η -ζώσα‘ ουσία σχηματίζει 

■ Αξιοθαύμαστον οργανισμόν, ουτώ καί δ υγιώς φιλοσοφών έννοών ότι μό
νον τδ πώς καί ούγί τδ διατί δύναται νά έρευνας μελετ^ τοΰ λοιποϋ τας 
γενικότητας τών διαφόρων έπιστημών θεωρουμένων ώς μερών ενός γενι
κού σχεδίου έρέυνών, συστηματοποιεί ταύτας,5 ζητεί-την Αναγωγήν τών 
φυσικών νόμων είς τδν έλάχιστον, κατά τδ εφικτόν, Αριθμόν, Αλλά δεν 
αεροβατεί, δέν πλαναται είς Ατελεύτητους κενούς συλλογισμούς, δέν Απόλ- 
λυται είς αυθαιρέτους ύποθεσεις περί της Αρχ^ς καί τοΰ τέλους τών

1 Allied: de Musset- W’espoir en Died» .-
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ό'ντων, περί της όύσίας αύτών, περί ζητημάτων ύπεοβαινόντων τά τοΰ 
πεπερασμένου οριος.

Πλήν δυστυχώς ή υγιής αυτή φιλοσοφία, ή ύποδεικνύουσα τά δρια 
τοΰ ,άνθρωπίνου πνεύματος, ή στρέφουσα -την ενέργειαν? αύτοΰ εις έργα 
ουσιώδη, σοβαρά, γόνιμα, ή καλοϋσα τδν νουν άπδ τών πλασμάτων της 
φαντασίας είς τήν πραγματικότητα . άδυνατεϊ . έ'τι νά καταστείλη την 
ακρατητον εκείνην ,τασιν πρδς. έςήγησιν του άπολύτου, καί ύπερισχύσγ]- 
Τ°9 ^χκλινωτου. εγωϊσμοϋ της ανθρώπινης διάνοιας, · νομιζούσης εαυτην 
ικανήν να.πε,ρικλείστ) καί νοήσγ καί έξηγήσγ τά πάντα. Σήμερον ακόμη 
τρία διαφ,ορα καί ,άντικρυς άντίθετκ συστήματα, παρεκτδς τών γνωστό
τερων αυτών, παραφυάδων; άριθμοΰντα οπαδούς πολλοϋ ,λόγου άξιους και 
δ^.α την εςοχον ,διά,νοιάν των καί διά τδν πλούτον τών γνώσεων των καί 
δια την άμεμπτον αύτών ειλικρίνειαν, επιλαμβάνονται της έξηγήσεωςτοϋ 
απόλυτου καυχωμενα δτι αατέχουσι τήν κλείδα αύτοΰ.

Ουτω δ υλισμός δια δεδομένων έν. μέρει επιστημονικών καί έν μέρει 
φανταστικών επιχειρών μεταφυσικήν τινα έξήγησιν τοϋ κόσμου καί τοΰ 
ανθρώπου, κηρύττει οτι ή υλη είναι άπειρος, άναρχος καί άτελεύτητός 
καί δια μεν τών φυσικών, χημ’ιζών ή φυσιολόγων αύτοΰ οπαδών ισχυ
ρίζεται οτι τά πάντα έγένοντο έκ τής έν άοχή άμορφου ύλης· ή τοΰ ατό*  
μ.ου καί εζελίχθησαν διά τών άδιασπάστων ομογενών μεταμορφώσεων, 
διά δέ· τών μαθηματικών άνάγει τά συνθετότερα καί εΐδικώτερα φαι
νόμενα είς· τά άπλούστερα καί γενικώτερα, ώς τά ηθικά καί βιολογικά 
εις .τα τής μηχανικής, τάς διαφόρους αύτών κατηγορίας είς μίαν , καί ■ 
μονήν καί τούς νόμους των άπαντας είς ένα μαθηματικόν. «Έν τή ψυχο
λογώ, ως καί άλλαχοΰ, λέγει δ Jules Soury, τδ παραγόμενον έργον είνε 
πάντοτε ί'σον ταΐς δαπανηθείσαις δυνάμεσιν; δπερ δηλοΐ δτι αί δυνάμεις, 
δεν δημιουρ.γοΰνται,άλλά μεταμορφοϋνται μόνον. Αί-σκέψεις τά αισθή
ματα, τά^βιβλία, τά άγάλματα, καί αί τέχναι ημών είσίμεταμορφώτ 
σεις τήςςήλιακής θερμότητος.»· 1 Ό Πανθεϊσμός έτέρωθεν .ύπδ τήν τελευ- 
ταιαν αύτοΰ μορφήν, κατ’ άντίθεσιν τοΰ ύλισμ.οΰ κηρύττοντας τήν ύπερο- 
χην τοΰ άντικειμένου, παρέχει ταύτην τώ ύπΟκειμένφ, τή ζωή τουτέσ4 
τή αίσθησει,· τφ πνεύματι. .-Κατ’ αυτόν, τδ- πνεΰμα διακεχυμένον παντα- 
χο8 καί συγκεχυμένον μετά τής ύλης, διακρίνεται. μικρόν κατά μικρόν 
αύτής έν τοΐς ζώσιν ούσιν, άποκτφ βαθμηδόν περισσοτέρων έαυτόΰ γνώσιν 
άπδ· τοΰ φυτοΰ. μέχρι τοΰ-μεγαλοφυεστέρου άνθρώπου καί ύψοΰται τέλος 
είς την πλήρη καί, τελείαν· αύτοΰ συνείδησιν έν τή άνθρωπίνή δια- 
νθιι$ ήτις ,οδτω .έξισοΰται τή ύπερτάττ) υπάρξει.· ίΗ βαθμηδόν αύξάνουσα 
αθτη συνείδησις δείκνυσι τδν Θεόν, έάν Θεός γ,ναι ή καθολική ύπαρξις, 
,ως τν-γινόμενον, δπερ έ'στάι τέλειον μετά τδ τέλος έξελίξεως, άλλά ταυ-

1 R6publiqus F-ransaise num. du 13 Jiiiltet 1879.
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τοχρόνιος οί πανθεϊσταί θεωροΰσι. τοϋτο ώς άπόλυτον ιδέαν, ως αιώνιοί 
καί άμετάβλητον, ούτω δέ δ Θεδς είναι προσωπικός άμα καί άπρόσωπος, 
έν τώ άπολύτω καί -έν τφ γίγνεσθαι. Δεν .καταλαμβάνετε ? τίποτε, ■πι
στεύω, έκ τών παραδόξων τούτων .θεωριών, άλλ’ ού'τε έγώ ε-ίμά ώς πρδς 
τοϋτο ευτυχέστερος ύμών, ώστε νά σας φωτίσω περισσότερον, ού'τε αύτδς 
δ Έγελος υποθέτω, κατελάμβανέ τι πλειότερον άναπτύσσων τδ σύστημά 
του" ή σύγχυσις άλλως τε αύίη είναι χαρακτηριστικόν τών μεταφυσικών 
θεωριών, κατά τδν Βολταΐρον λέγοντκ, «όταν, ΐ'δητε δύω άνθρώπους συν*  
«ομιλοΰντας καί τδν μέν μή έννοοϋντα. τί λέ’γει, τδν δέ .προσποιούμενου ■ 
«δτι έννοεϊ, εί'πατε, ιδού τί έστί μεταφυσική!».. Ό Πνευματισμός τέλος 
πλάττων έκ τή; συνειδήσεως καί θελήσεως τοϋ άνθρώπου ύπερτάτην τινα' 
αιτίαν καί προικίζων αυτήν δι’δσων ή .γόνιμος φαντασία τών δπαδών του 
ύποβάλλει αύτφ τελείων ιδιοτήτων, έξαρτφ. άπδ ταύτης άπαντα τά φαι
νόμενα, προβαίνει είς άληθή δημιουργίαν καί διαγράφει, τδν. τελικόν σκο-'■ 

-πδν έκάστου. τών δντ,ων καί τδν καθολικόν τής φύσεως, υπερπηδών, έν- 
νοείται, τάς κατά παν βήμα άναφαινομένας ,άντιφάσεις διά τής δμολο- 
γίας τής άσθενεί,άς τοΰ άνθρωπίνου-πνεύματος καί τής έπιβολής σιγής-είς 
τδ λογικόν πρδ τών υποτιθεμένων άνεξερευνήτων .· σκοπών τής ύπερτάτ 
της ταύτης αιτίας.". . . . · .; -■ - · ■■■ ■

Φε.ιδόμενος τής ύπομον.ής ύμών δέν έπειχειρώ νά άποδέίξώ. ,τάς, άντι- 
φάσεις καί. τά άλογα συμπεράσματα είς & .άναγκαίως. φθάνουσι τά.τρία ■ 
ταΰτα συστήματα,-,τά έγκαταλείποντα τδ στερεόν έδαφος .καί-ριπτόμενα 
είς τήν επικίνδυνον·; κλιτόν τών αυθαιρέτων συλλογισμών, άλλ’ άρκοΰμαι 
καί τούτο είναι άν.α.γκαϊον, ,νά προσβάλω κατ’εύθεϊαν τήν βάσιν.· αύτών 
έρωτών πόθεν γνωρί.ζουσιν ο,τΐ ιδιαβεβάιοΰσιν·,. ■ s - : ·< >’

’Εάν άφίσωμεν .είς τήν ήρεμίαν .τοΰ τάφου εκείνους, οΐτινες κατά; καΐπ 
ρούς έκαυχήθησαν έπί κατοχή . σοφίας, ούχί διά; τής επιστημονικής, οδού· 
άποκτηθείσης, άλλ’άνευ κόπου καί μελέτης άνωθεν κατελθούσης,. ούδείς 
υπάρχει, φρονώ, ό .ΐσχϋριζόμεν.ος δτι ήλθεν είς · ,τδν. κόσμον φέρων; ;μεθ’ 
έαυτοϋ κεφάλαιόν τ,ι. γνώσεων. Ό άνθρωπος καί ,έν τή μητρική .κοιλί# 
.καί έκτδς αύτής έπί τινα χρόνον στερείται τής συνειδήσεως καί- τοΰ όντας 
του καί τοΰ κόσμου, Κκί αί μέν έντυπώσεις έ-χουσιν ήδη άρχίσ.εΐ; ώς,.μαρ·- 
τυροΰσιν αί έν τή μήτρα κινήσεις .αύτοΰ., άλλά. τών εντυπώσεων τουτιαν 
δέν έ'χει συνείδησιν - διδ καί; δέν διατηρεί τήν άνάμνησιν, μόνον ;δέ..δι·ά 
τή.ς έπαναλήψεω,ς. αυτών εξωτερικών, ή ,έσωτε,ρικών καυτής.; άναπτυξεω^ 
τοϋ-εγκεφάλου. Αποκτάται βαθμηδόν ,ή συνείδησις#· Τοϋτο; ·μάς·.:διδάσκ£ι· 
ή καθ’ημέραν παρατήρησις, ή -.ούχί πολύ.'·ε.ύνους στ^δς τα.ύς πνέυματιστάς, 
ώ,ς Ολίγον, καί έν; άλλη, μού; τινι πραγματεία., 'Π σειρά τών αυτών Εντυ
πώσεων ,άποτελεΐ τήν- πείραν, ή'τις άναπτύσσει, έν ήμΐν καί . τήν.συνείδη- 
σιν τοΰ ερ-ώ καί τήν γνώσιν τοΰ εξωτερικού κόσμου, «δ δέ τρόπος δι’ού
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«σχηματίζεται ·η ittfycc, λέγε·, δ Αιττρέ, μαρτυρεί δτι τδ φαινόμενου είνάβ 
>>τδ άληθέ; αύτη.; έ'δαφο;! έάν δύνκταί τις νά δνομάση -πρώτην βεβαιό- 
»τητα την έντύπωσιν, ή'τ.ι; ύπάρχει πρδ πάθη; συνειδήσεως, θά καλέση 
»τήν πείραν βεβαιότητα δευτέραν»1. Αί γνώσεις·λοιπόν ημών δέν εξέρ
χονται .τοΰ κυκλου των εντυπώσεων καί ή άπόκτησις. τής σχετικής διά 
'τδν. άνθρωπον βεβαιότητας μόνον διά τής πείρας κατορθοΰται. Άλλ’ αί 
εντυπώσεις, άλλ’ ή πείρα σχετίζεται μετά τοϋ φαινομένου κα,ί ούχί τής 
ούσίας τών δντων. Ούτω, ΐνα έπικαλεσθώ τδ παράδειγμα τοϋ ’’Αγγλου 
φιλοσόφου Bait», διά νά. βεβκιώσωμεν είς εαυτούς καί είς τούς άλλους δτι 
οσάκις άνοίγομεν τδν οφθαλμόν δεχόμεθα τήν αί'σθησιν τοΰ φωτός· λέγο- 
μεν δτι τδ φως είναι τι άνεξάρτητον τοΰ δφθαλμοΰ, Ά-λλ’ ή βεβαιότης 
αυτή υπερβαίνει τά δρια της γνώσεως ήμών, διότι έάν δέν ύπ;ηρχεν οφ
θαλμός, έάν δέν ύπ.ήρχεν οπτικόν νεΰρον δεχόμενον τήν αί'σθησιν τοϋ φω
τός, θά ήτο άπολύτω; άδύνατον νά γνωρίζωμεν έάν ■ ύπάρχή . φως ή τί 
είναι καθ’εαυτό2. Καί πράγματι κατά τήν πιθανωτέραν θεωρίαν τδ φώ; 
είναι άποτέλεσμα δονήσεως διαδιδόμενης διά σφαιρικών έν τω αΐθέρι τα- 
χυτάτων κομάνσεων, αϊτινες πλήττουσαι τδ οπτικόν νεΰρον έπιφέρουσι την 
έντύπωσιν αύτοϋ, Αί έν τω αίθέρει κυμάνσεις αυται, αί παράγουσαι τδ 
φώ; διαφέρουσι μόνον κατά την ταχύτητα, μόνον κατά τήν διάρκειαν της 
περιόδου τών δονήσεων τών παραγουσών τήν θερμότητα κυμάνσεων. Έάν 
έκέκτηντο περισσοτέραν αί τελευταΐαι αυται ταχύτητα, θά. έφαίνοντο 
φωτείναί είς .τδν δφθαλμόν, άλλ’ή διαφορά τή; ταχύτητο; καθίστησι τάς 
μέν .αισθητά; είς τήν άφήν, τάς. δέ είς τδ οπτικόν νεΰρον. Τδ φώ; λοιπόν 
είναι τοιοΰτον. οΐον τδ γνωρίζομεν σχετικώς πρδς τδν οφθαλμόν καί δ 
κόσμος έν γενει τοιοΰτος οΐον τδν βλεπομεν καί τδν .αίσθανόμεθα σχετι
στώ; πρδς τά; αισθήσεις ημών, άλλά τί θά ήσαν . δι’άλλως-λώργανισμένα 
δντα, „τί είσίν άπολύτω; ού'τε γνωρίζομεν. ούτε θά δυνηθώμεν ποτέ-νά 
μάθωμεν. ·. ·; ά ■■;/·.■.:. ΆΓ · ;ΐ··;.·;;·.·Κ

. .Μετά, τήν άναγνώρισιν τής άληθείάς ταύτης δικαιούμεθα, νομίζω, νά 
έρωτήσφμεν εκείνους, καθ’ οΰς αί έπιστήμαι άντικείμενον έ'χουσαι τήν 
μελέτην, τών φαινομένων καί · τών νόμων είς οΰ; ταΰτα ύπόκεινται, άρ- 
νοΰνται πάσαν;άπάντησιν πρακειμένου περί τής. ουσίας, ,άρχή; καί τέλους 
τών δντων, πόθεν άντλοΰσι τάς περί αύτών παραδόξου; καί παραμυθη
τικά; ή άπελπιστικά; πληροφορίας ; Πόθεν δ ύλισμδ; δ τοσοΰτον κάυχώ- 
μενο; ώς φέρων -πανταχοΰ τήν λαμπάδα τών θετικών επιστημών ήξεύρει 
«τι ή ύλη, ή; μόνον τδ φαινόμενον γνωρίζομεν, είναι, άπειρο;, άναρχος 
καί ά-τελεύτητος καί είς ποιόν κριτήριου έκτδ; τοΰ τής φαντασίας του δύ- 
νατάι νά ύποβάλη τήν διαβεβαίωσιν ταύτην ; Ποΰ πραγματικώς είδε καί

1 La philosophic positive, mars, avril I860.
2 Bain the Senses and the intellect, p. 384. ■ - ..

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ TOY ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 125 

έξήτασε τδ’ β,ΐομον, τδ άκατάληπτον τοϋτο πλάσμα τοΰ άνθρωπίνοϋ πνεύ
ματος, (λέγω δέ άκατάληπτον, διότι ή φαντασία δύνκ.ται πάντοτε νά 
τδ ύποδιαιρή,) ώστε νά άναγνωρίζη αύτώδημιουργικήν δύναμιν ; ποΰ'άνε- 
κάλυψε τήν άμορφον εκείνην ύλην, έξ ής παρήχθη δήθεν ή ζωή', τό πε
ρίφημου πρωτόπλασμα, τδ βαθόβιον, δπερ ού'τε δρυκτόν, ούτε φυτδν,’ώύ'τε 
ζώου ό'ν είναι καί τά τρία δμοΰ καί τοΰ δποίου, κινοΰντες τδν άσβεστου 
γέλωτα τών έπιστημόνων, έπεχείρησάν τινές νά δώσωσι τδν τύποό,1 τήν 
περιγραφήν καί τήν εικόνα ; πότε τέλος κατώρθωσε νά παραγάγη βιολο
γικά φαινόμενα διά τών φυσικοχημικών, ώστε νά διϊσχυρίζέται ' δτί έξ 
ένδς μαθηματικού νόμου τά πάντα· έ πήγασαν ; Α

Πόθεν δ πανθεϊσμός εξάγει τήν απανταχού διάχυσιν τοΰ πνεύματός 
καί τήν περί τοΰ παρελθόντος καί μέλλοντος του θεωρίαν ; πόθεν γνω
ρίζει δτι ή ’/δί'α έξέρχεται έαυτής καί καθίσταται φύσις, είτά δέ επα
νέρχεται πρδς έαύτήν διά μ.ακροΰ κύκλου ώς τελικόν σκοπόν έπιδιώκουσα 
τήν έπανεύρεσιν, τήν πραγματοποίησιν αυτής, ή'τι; κατορθοΰται τέλος 

»έν τή άπολύτω συνειδήσει, έν τή τέχνη τούτέστι, θρησκεία καί φιλοσοφίας 
Ή παράδοξο; αύτη θεωρία,· ής τήν έ'κθεσιν άκούων τις θά ένόμιζεν, ώς' 
δικαίως παρατηρεί δ Edmond Scherer, δτι παρίσταται «είς μόρφωσιν μύ- 
«θολογίας. τινός, είς άνάπτυξίν κόσμου δμοίου τφ'τών άρχαίών ^νώστίτ 
«■κών, έν ω αί έ'ννοιαι ελάμβανον σώμα, περιεπάτουν καί1 περιέπίπάόν’έΐς' 
«παντδία; περιπετεία;»’ δέν είναι φανερόν προϊόν γονίμου μόνον καί άκα- 
μάτοίί φαντασίας είς ούδεμίαν έπαλήθευ,σιν άντέχον ; Καί τί; ελεύθερός1 
πάσης πρόλήψεω;, διαυγή έ'χων τδν νοΰν, δέν νοεί δτι τδ πεπέρασμένόν'1 
εί»αι άδύνατον νά έξισωθή τω άπείρω, δτι δ· άνθρωπος ούδέποτε θά από-' 
κτήσή τήν παγγνωσίαν, ή διάνοια ούδέποτε θά περικλείση άπαν τδ-δυνά'-5 
μενον νά νΟηζΓή, διότι πέραν πάσης δυνατής : έξελίξεω; θά ύπάρχή πάν— 
τοτέ τι τδ άγνωστόν, θά άναφαίνηται ή άγνοια, τοΰ άνθρώπου, θά δέί-*  
κνυται δ βαθμός δ χωρίζων τδ σχετικόν άπδ τοϋ άπολύτου ; Τίς - δέν θάί 
γελάσγ άκούων δτι ή φιλοσοφία έν γένει καί ή τοΰ Έγέλου. ίδίή είναι 
Τσή τώ άπολύτω ; « Είσθε τδ άπόλυτον, άνακράζει δ Paul Janet καί όμως 
«'ίνα μάθητε τήν αιτίαν, καί τοΰ: μικρότερου φαινομένου είσθε ήναγκά-ί 
»σμενοι νά έρωτησητε τδν επιστήμονα, δστις θά τδ ύποβάλη :εί; πειοά-' 
c-ματκ, θά το ζυγίση, μετρήση, ύπολογίση·®?. ■ -■ ■ ·,ό'·

■ Πόθεν τέλος-δ Πνευματισμό;,’ δ ούδέποτε τδ πνεΰμα άνεύ δργανισμοΰ- 
άπάν,τήσας γνωρίζει δτι ή πρώτη αιτία είναι νους αυθύπαρκτος' μή έχώ< 
άνάγκήν εγκεφάλου ΐνα σκεφθή, δτι έξ αύτοϋ τά πάντα πκρήχθησαν, δτι 
πάντα τά ό'ντα έ'χουσι σκοπόν τινα κα*  δ καθολικός καί· ύψιστος τής 
φύσεως ..είναι νά καταστή ούτω τδ θέατρου, τδ σταδίου τή; ήθική; άνα-

4 "Ιδ. ’ν μελέτ. Guizot σελ. 459. : '
• 2 «Les causes finales par Paul Janet p. 478. ■ ' ;; .· · ’
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πτύξεως ; Διά τίνος μέσου δύναται νά καταλάβνι τδ- ΙΙνεϋμκ άνέξάοϊητον 
τοΰ οργανισμοί-καί πώς -έκτος τοΰ απείρου τούτου καί άπολύτου όντος 
νκ συμβιβάσει λογικώς την ΰπαρξιν καί άλλου τινδς πράγματος,τοΰ κόσμου 
τουτέστιν άναιροϋντος την ιδέαν τοϋ πρώτου ;

Κατανοών δ πνευματισμός τδ διάστημα τδ χωρίζον τάς θεωρίας αύτοϋ 
άπδ τών πληροφοριών τών θετικών επιστημών πειράται νκ ύποδείξη νέαν 
πηγή.*  Η ή; άντλεΐ ταυτας, διατεινόμενος ότι τά όρια πρδ τών οποίων 
ϊσταται η επιστημονική έ'ρευνα είσίν δρια τής επιστήμης, άλλ’ όύχί καί 
τής άνθρωπίνης ψυχής, ής αί γνώσεις εκτείνονται πολύ έπεκείνά καί 
ύπεράνω τοϋ πεπερασμένου- κόσμου. Κατά τούς πνευματιστάς κκί τούς 
προβαίνοντας περισσότερον έ'τι κκί τούτων έπί τοϋ έκτος τών δοίων τοϋ 
άνθρωπίνου πνεύματος; εδάφους, ή; μεταφυσική κρατεί είς χεΐοάς αυτής 
λαμπάδα,· ήν δέν απέκτησε δί'ά- τής επιστήμης, άλλ’ έ'λαβεν έξ αυτής 
τής άνθρωπίνης ψυχής-κατ'διά τής λαμπάδος ταύτης δύναται νά φωτίζ-ρ 
τδ πνεΰμα πέραν τής χώρας εκείνης ένθα σκότος επικρατεί διά τήν πεΐ- 
»ραν, <·Τά όρια τοϋ πεπερασμένου κόσμου είναι καί δρια τής άνθρωπίνης * 
χέπίΦγ’ήμης, λέγει- δ Guizot καί αδυνατεί μέν τις νά έξκκριβώσγ) μέχρι 
ίποΰ τών αχανών τούτων δρίων δύναται νάπροχωρήσν) ή επιστήμη, δύνα- 
»ται όμως καί οφείλει: νά βεβζιώσφ ότι δέν θά τά ύπερβή. Ό πεπερασμέ- 
ηνος,.κόσμρς είναι δ μ,όνος δστις υπάγεται είς τήν περιοχήν αύτής καί δ 
«μόνος, 8ν δύναται νά βολιδοσκοπησ-p. Έν μόνω τώ πεπερασμένω κόσμφ 
»τδ άνθρωπινον πνεΰμα καταλαμβάνει τά πράγματα τελείως, παρατηρεί 
»αύτα καθ’ όλην την έκτασιν κκί ύπδ πάσας τάς όψεις των, άναγνωρίζει 
ιι.τάς σχέσεις καί τούς νόμους αύτών, πράγματα επίσης καί ταϋτα όντα' 
»ζαΙ άπαθτίζει τέλος.έξ αύτών σύστημά τι. Τοιαύτη'είναι ή έπιστήμο- 
«νική έ'ρευνα καί μέθοδος, ών εξαγόμενον είναι αί άνθρώπιναι έπιστήμαι. 
«Καί λ?γ<»*ν  πεπερασμένου κόσμον δέν έννοώ αύτδν άποκεκλείσυ,ένον έν 
«,μόνιρ τώ ύλικφ. 'Γπάρχουσι καί '-.ηθικά πράγματα ύποπίπτοντα είς τήν 
φπεΐρκν .καί υπαγόμενα είς τήν περιοχήν τής έπιστήμης. Έν παραδείγ- 
®ματι ή περί τοϋ άνθρώπου έν τή πκρούσγ καταστήσει σπουδή, είτε κατ’·' 
«άτομον λαμβανομένου είτε κατ’ έθνος, είναι έπίσης σπουδή έπίστημόνική, 
«.ύπαγομένη είς τήν αύτήν μέθοδον, είς ήν καί ή τοϋ ύλικοΰ κόσμου και 
«δυναμένη νά άνακαλύψή τούς έν τή παρούση τοϋ κόσμου τάξει νόμου" 
ττών πραγμάτων, είς-ά περιστρέφεται.. Άλλ’ εάν τά'δρια τόΰ πεπερκ- 
«,σμένρμ-κόσμου είνάι καί όρια τής*  άνθρωπίνης έπιστήμης δέν είναι όμως? 
«καί δρια τής άνθρωπίνης ψυχής. Ό άνθρωπος φέρει έν έαυτώ γνώσεις 
«εκτεινόμενα; πολύ επέκεινα και φερομένας πολύ ύπεράνω τοΰ πεπερα- 
«.σμένου, τάς γνώσεις καί ορέξεις τοϋ άπειρου, του ιδεώδους, τοϋ όλου, 
«τοΰ τελείου, τοϋ άνκλλοιώτου, τοϋ. αιωνίους. Αί γνώσεις αυται καί δρ- 
>ΐμαί ' είσι πράγματα, άτινα άναγνωρίζει τδ άνθρώπινον πνεΰμα,'άλλά
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«καί τοι άναγνωρίζον ταΰτα έπέχει, διότι προσημαίνουσιν "ή άκριβέστε- 
»ρον είπεϊν δικπλάττουσιν αύτώ τάξιν διάφορον.τών πραγμάτων καί τών 
«νόαων τοΰ πεπερασμένου κόσμου, δν παρατηρεί. Πλήν ένώ τής ύπερ- 
«τέρας ταύτης τάξεως έχει δ άνθρωπος τδ έ'νστιγμα καί τήν εικόνα, δέν 
»έχει ούδέ δύναται νά έχγ τήν γνώσιν. Καί τδ μέν άπειρον διορα καί*  
«ατενίζει ή ψυχή, δυνάμει καί ένεκα τής ύψηλής φύσεώ'ς της, ή γνώσις 
«όμως αυτή περικλείεται, ένεκα τής παρούσης άδυναμίας της, έν τώ πε- 
«περασμένφ τούτφ κόσμω έ'νθα διατελεΐ1.»

Λέξεις ώραΐαι, άλλά λέξεις μόνον προδίδουσαι τήν άμηχανίαν τοΰ λε- 
γοντος, λέξεις άσυνεπεΐς πρδς τάς ύποστηριζομένας πολλάκις ύπδ τοΰ αύ-.· 
τοΰ συγγραφέως έπιλύσεις τών άλύτων προβλημάτων, λέξεις άδυνατοΰ- 
σαι νά στηρίξωσι τοϋ λοιποΰ είς τήν κρίσιν. τών τρεφομένων διά τής στέ
ρεας επιστημονικής τροφής τάς κλονιζομένας μεταφυσικά; ιδέας. Έάν 
τδ πνεΰμα όφείλη, ώς δμολογοΰσι καίώς είναι δρθδν, νά έπέχντ- πρδ τής- 
θέας τοΰ άπολύτου, τίνι τότε μεσφ πλ.ηροφοροΰσιν ημάς περί-τών-πρώ
των καί τελικών αιτίων ο,ί τδ άπραγματοποίητον τοΰτο άνκλαμβάνοντες 
έ'ργον. Ούδέποτε ή θετική φιλοσοφία ήρνήθη τήν πέραν τών δ:ρίων τής 
θετικής γνώσεως υπαρξιν του άγνώστου, τοΰ άπειρου,-τοΰ άπολύτου, άλλ’ 
ύπεστήριξε πάντοτε ότι ή έξήγησις αύτοΰ είναι άδύνατος είς τδν.· άνθρω- 
π-ον. Πρδ τής μεγαλοπρεπούς θέας τοϋ άτελευτήτου τούτου ώκεκνοΰ τδ 
ανθρώπινον πνεΰμα' δύναται νά άφίηται ε,ίς σκέψεις, δνειροπωλήσεις καί' 
υποθέσεις ποικίλας συγκινούσας τήν καρδίαν, θερμαινούσας τήν φαντα
σίαν καί διδούσας έκπληκτιζήν ώθησιν είς τήν ποιητικήν πτήσιν, άλλ’ αί 
σκέψεις, άλλ’ αί υποθέσεις, άλλά τά δνειρκ ή'δ ποιητικός ένθουσιασμδς 
δύνανται νά ύπολογισθώσιν ώς πραγματικότητες καί δικαιούμεθα νά πιςεύ- 
σωμεν τά μεταφυσικά ταΰτα τής. φαντασίας πλάσματα πορισσότερον τών 
θρησκευτικών μύθων τών μάλλον άξέστων λαών; Ό άνθρωπος εύρισκόμενόξ 
έν τοΐς κόλποις τής φύσεως, άντιλαμβανόμενος τοΰ περικαλύπτονται' αύ
τδν πέπλου τοϋ άγνώστου καί φλέγόμενος ύπδ τής φυσικής τοΰ μκθεΐν 
δρέξεως δέν δύναται να κωλύση τήν φαντασίαν άπδ τοΰ νά'ρίφθ^ έκεΐ 

Γ ένθα ή παρατήρησις .δέν προχωρεί, αλλά δέν. πρέπει διά τοΰτο έπ'ιλανθά-
νόμενος τής θέσεώς του νά ύπολαμβάνη τά ώραΐζ παύσής πλάσματά·’:ώς: 
άναμφιλέκτους άληθείας. Είναι καταληπτά όντως είς πάσαν καρδίάν ,μή 

γ μείνασαν άναίσθητον πρδ τής μεγαλοπρεπούς θεάς τϋϋ άτελεύτήτοΰ υλι
κού ή διανοητικού, δρίζον.τος ή .διζαία εκείνη τοϋ ποιητοΰ ' δικμαρτύρησις 
λέγοντος

Qu’est-ce done que ce monde, et qu’y venons-nous faire?
p a" Si pour qu’oli vive en paix, il fait 'toilet les cieux,

1 Μελίς·.περί.τής οόσίας της ηριοι· Ορήσχ. ΐ Ι.'ο. 88. '-'$8

ί . ·.
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Passer comme un troupeau les yeux fixds a terre, 
Et renter le reste, est-ce done dtre heureux ?
Non e’est cesser d’etre homme et ddgrader son ante.
Dans la creation ]e hasacd m‘a jetd /
Heureux du malheureux je snis nd d’une femme, 
Et je ne puis m’enfuir hors de I humanitd’.

άλλ’ είναι άπροσμάχητος έπίσής ή πικρά αλήθεια δτι μόνον διά τής 
φαντασία; δύναται δ άνθρωπος νά είσδύσν) είς τούς ούράνούς. Πλήν τδ 
πνεύμα λέγουσιν οί πνευμάτισταί- έχει άρτιγενές' τι φως, δπερ δέν άπέ*  
κτησε διά της έπιστήμη; και τδ φως τόΰτο άγει εις δρθούς συλλογισμούς 
και βέβαια συμ.περάσματα, τού; ανθρώπους εκείνους, οίτινες δέν άρκοΰν- 
ται είς μόνον τάς πληροφορίας τών επιστημών. Πού εύρίσκεται τδ φως 
τοϋτο καί πώ; δυνανται νά άποδείζωσι την υπαρξιν αύτοϋ οί ύπδ τάς 
ακτίνα; του βαδίζοντε;; Παρήλθε πλέον άνέπισ.τρ’επτει η εποχή, καθ’ ήν 
η μεταφυσική έρευνώσα τδ άνθρώπινον πνεΰμα έγνωμάτευε παν δτίύπη- 
γόρευεν ή 6ερμή τών ψυχολόγων κεφαλή ! σήμεοον η μελέτη τών δια
νοητικών καί ηθικών δυνάμεων άνηκει είς τδν κύκλον τής θετική; επι
στήμης και ον σοφότεροι τών μεταφυσικών είσίν ήναγκασμ.ένδι νά τεί- 
νωσι προσεκτικώς τδ ού; είς τάς περί αύτών πληροφορίας της φυσιολογίας. 
Έ ΰπαρξις τοϋ αρτιγενούς τούτου φωτδς χρήζει τή; αύτής αποδείςεώς οΐζς 
καί αί ύπ’ αύτοϋ άνακαλυπτόμεναι δήθεν άλήθειαι. Άλλ’έάν τδ άνθρώπι
νον πνεΰμα, παρατηρεί ό πνευματισμός, δφείλη νά δέχηται ώς μόνα; αλή
θειας τά· έπιστημονικώς έξε’τασθέντα φαινόμενα και τούς άποδειχθέντας 
νόμ.ου; ούδέν έτερον ύπάρχει έκτδς τών θετικών επιστημών. «'Ενώσατε 
τότε, λέγει ό Paul Janet, ό συμπαθητικότατος καί πολυμαθής ούτος αντι
πρόσωπος τής νεωτέρας Γαλλική; πνευματικής σχολής, ενώσατε άπασας 
τάς αλήθεια;, ά; άποδεικνόει έκαστη τούτων καί θά έχετε οΰτω τήν 
γενικήν επιστήμην, άλλά μή ομιλεϊτε τοΰ λοιποΰ περί φιλοσοφία; με- 
λετώση-ς τάς γενικότητας τών θετικών επιστημών, μή ζητείτε τήν άνα- 
γωγήν τών γενικοτήτων τούτων είς τδν μικρότερου, κατά τδ έφϊκάόν, 
άριθμόν^ ·μή’έκθέτετε θεωρίας, διότι ταϋτα πάντα είσί διάφορα τή; απλής' 
άθροισεώς τών επιστημονικών πληροφοριών, είσίν άποτελεσμα τή;έλευ- 
θέρας ένεργείας τοΰ πνεύματος, άνάγκαι πηγάζουσαι έκ τή; εμφύτου τώ 
ά/θρώπφ ιδέας τοϋ άπόλύτου, ής ένεκα ύπείκομεν είς τήν τάσιν του γε
νικεύει^.» Ή παρατήρησις αυτή θά έθεωρεϊτο δικαίως σόφισμα, έάν δέν- 
έλαμβάνετο ύπ’·δψΐν ή άναμφισβήτητος· .ειλικρίνεια τοΰ λέγοντας. Ούδέ~ 
ποτέ ή θετική φιλοσοφία προσέβαλε'τήν άξίαν τοϋ.συλλογισμού, ούδ’ήτο

1 Alfred de Musset Μ. άνωτ.
2 "Ιδε τχδτχ περίπου έν σελ. 727-728 της Revue des deux mondes Aoiit 186i"
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δυνατόν νά παραγνωρίσ-ρ τδ. κύρος τής έργασίας ταύτης τοΰ πνεύματος*  
'II άνάλυσίς καί ή σύνθεσις, ή διά τής άφαιρέσεως γενίκευσις ιδιότητες 
ούσαι τοΰ έγκεφαλικοΰ οργανισμού τοϋ άνθρώπου καί τών πρωτευόντων 
ζώων δέν είναι δυνατόν νά καταδικασθώσιν είς-άδράνειαν, -άλλά. μεταξύ 
τή; έργασίας ταύτης, άναφερομε.νης έπί τών.φαινομένων, τοΰ πεπερασμέ
νου κόσμου καί άναποσπάστου τοϋ εγκεφαλικού δργανισμοΰ, καί τής άπο- 
πείρας έξηγήσεως τοΰ άπολύτου υπάρχει ή διαφορά ή χωρίζουσα ,τδ άπό- 
λυτον άπδ τοΰ σχετικού. "Ινα όμως ό συλλογισμός ή κατά τδ έφικτδν 
ασφαλής ανάγκη οί πρώτοι αύτοΰ όοοι νά λαυ.βάνωνται έκ τή? παρατη- 
ρήσεως και ούχι τής ιδίας ήμών συλλήψεως. Τότε, άλλά τότε μόνον τδ 
συμπέρασμα, έάν δέν ήναι τόσον βέβαιον δσον τδ διά τής πείρας, άμέσως 
.άπρκτιόμενον, είναι ούχ’ ήττον πιθανόν. 'Π θετική λοιπόν φιλοσοφία κη.- 
ρόττουσα δτι τά πρώτα καί τελικά αί'τια καί ή εσωτερική φμσ,ις τών 

ί Αντων δέν δύνανται ούτε νά ζητηθώσιν έπιιςυχώς ούτε, νά νοηθώσιν ..Grtjt. ■.:;·,·< i, 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, δτι τοϋτο ούδέποτε θά άποκτήσν) γνώσεις απο
λύτους, οτι είναι κεκλεισμένον έντδς τών ορίων τής.σχετικότητας αναγνω
ρίζει σύναμα δτι έν τώ σταδίω τούτω ουτινος ή έ'κτασις δέν είναι μικρά 
ό άνθρωπο; δύναται διά τής παοατηρήσεως καί τοΰ συλλογισμού καί,νά 
γινωσκγι τά πορίσματα τών επιστημών καί είς ύποθέσει; πιθανά; νά προ-

£ βαίντ). Αί υποθέσεις αύται στηριζόμεναι έπί πραγμάτων αποδεδειγμένων 
διά τής πείρας, καί κατά τούτο διαφέρουσαι τών μεταφυσικών καί θεο- 
λογικών βκσιζομένων έπί αυθαιρέτων συλλήψεων τοϋ πνεύματος, καίτοι 
μή ούσαι επιδεκτικά1. τελείας πάντοτε έπαληθεύσεως, φέρου.σιν. ούχ’ήττον 
τήν σφραγίδα τής κατά προσέγγισιν βεβαιότητας, ήν ού'τε δύναται-ούτε 
πρέπει νά παραβλέψη τις. . ■

Ουτω έπί τής στερεά; βάσεως τών διά τής πείρας άποδεδειγμένων 
αληθειών έγείροντες ύποθίσεις σχεδόν βεβαίας ή άπλώς πιθανά;, δυνά 
μέθα ούδόλω; άντιφάσκοντες πρδ; τά’ς ύγιεϊ;.φιλοσοφικά; άρχάς,.νά σχήμα-, 
τίσωμεν ιδέαν τινά περί τή; κοσμολογία; καί τών διαφόρων βαθμιδών τήξ’ 
έζελιξεως, οπω; διά τών μ.νημείων, έπ.ιγρζφών, ίερογλύφων, σκελετών, 
σπηλαίων κάί λοιπών μέσων σχηματίζρμεν ιδέαν τινά .περί τής; προϊσ.το* 1 ,. 
ρ'.κής έποχής, χωρίς έννοεϊται, νά Οίξωμεν ποτέ ζητήματα ύ·περκείμδν% 
τών ορίων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. ■ ■

'Υψοϋντε; τούς δφθαλμού; ημών εί; τδ περικαλΰπτον τήν σφαίραν στε
ρέωμα παρατηροΰμεν τήν πληθύν τών άστέοων καί τδ άχανέ;-διάστημα, 
έν ω κυλινδοΰνται ούτοι μετά τών πλανητών, δορυφόρων, άστεροειδών καί 
λοιπών ουρανίων σωμάτων.’, Άγνοοΰμεν άληθώς. έάν έκτδς έκείνου,-δπερ 
καλοΰμεν σάμπαν έάν ύπάρχ·ρ άλλο τι άκατάληπτον εί; ήμκς, άλλά περ'.- 
οριζόμενοι έντδς τοΰ κύκλου τών ιδεών ημών και διακρίνοντες τδ σύμπζν 
άπδ τοΰ ηλιακού συστήματος, ουτινος άποτελοΰμεν μέρος, έρωτώμεν τί

Τόμος II'. 2.—Φεβρουάριο; 18C4 9
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δυνάμεθα νά ύποθέσώμεν πλειόΐερον επί τών πληροφοριών τής επιστήμης 
βασιζόμενοι.

Ή άστρονομία άπέδειξεν δτι οί άστέρες είσί σφαϊραι έκπέμπουσαι άπαύ- 
στως φως καί θερμότητα είς τδ αχανές διάστημα και τδ φασματοσκόπιον 
ήδυνήθη νά άποσυνθεση τδ φως τοΰτο ώς τδ τού ήμετερου ήλιου. Θερυ.ό- 
της τοσαύτη μη έλαττουμένη έπι τοσούτους αιώνας πόθεν ή’δόνάτο νά 
πρόκυψη ; Έκ καύσεως ήτοι χημικής συνθέσεώς είναι αδύνατον λέγου- 
σιν.οί ειδήμονες, διότι ούδεμία καΰσις δύναται νά έπαρκέση εις κατανά
λωση» θερμογόνου τοσοϋτον καταπληκτικήν δταν λάβωμεν ύπ’δψιν ότι ο 
“Ήλιος άστήρ καί ούτος ώς οί λοιποί εκπέμπει κατά παν δευτερόλεπτου 
θερμότητα ίσην έκείνή, ήν θά παρήγαγεν ή καΰσις ένδεκα τετραμιλλιδνίων 
καί έξακοσίων χιλιάδων εκατομμυρίων τόννων γαιάνθρακας καιομένων 
ταύτοχρόνως. ’Αποκλεισμένης λοιπόν της αιτίας ταύτης υπολείπεται ή τής 
ρ.εταμορφώσεως τής κινήσεως είς θερμότητα, ή'τις πράγματι φαίνεται ίση 
τώ άποτελέσματι. Γνώρίζομεν τουτέστιν έπιστημονικώς σήμερον δτι ή κί- 
νησις’ καταστελλομένη άποτόμώς δέν άπόλλυται άλλά μεταβάλλεται εις 
θερμότητα καί δτι δσον μεγαλειτέρα εί.αι ή ταχύτη; σώματός τίνος και 
περισσότερα ή ποσότης τής άπαρτιζούσης αύτδ ύλης, τόσον ή κατά τήν. 
στιγμήν τής συγκρούσεως αύτοϋ μετ’άλλου σώμ.ατος πηγάσουσα θερμό- 
της'έσται μείζων. Τήν επιστημονικήν λοιπδν ταύτην άλήθειαν έχόντες 
ύπ’ δψει είναι φυσικόν νά ύποθέσωμεν δτι τά μέρη τής άπαρτιζούσης τάς 
σφαίρας ύλης διακεχυμένα έν αρχή έν τώ άχανεϊ διαστήματι έπλησίάσαν 
άλληλα είς διάφορα μέρη ύπείκοντα τώ νόμω τής βζρυσητος καί συνεκρου- 
σθησαν. Κατά τήν στιγμήν τής συγκρούσεως ή καταπάυσασα κίνησις 
μετεμορφώΟη είς θερμότητα, αί δέ άποτελεσθεΐσαι έκ τής ένώσεως σφαϊραι 

. διέχυσαν ταύτην μετά τοΰ φωτδς είς τδ σκοτεινόν καί ψυχρόν διάστημα 
καί άνελύθησαν ύπδ τήν καταπληκτικήν δύναμίν της. Ή ύπόθεσις αυτή 
έπι επιστημονικών, ώς βλέπετε, αληθειών στηριζομένη, ένισχύετάι προ
σέτι διά τής παρατηρήσεως τοϋ φαινομένου τών διαττόντων αστέρων, οΐ- 
τινες συναντώμενοι μετά τής γήινης ατμόσφαιρας καί βραδύνοντες έν άύτή 
ώς έκ τής συναντήσεως ταύτης τήν ταχυτάτην πορείαν των έκπεμπουσι 
ζωηρόν φως καί θερμότητα.

Ώς πρδς τδ ήλιακδν σύστημα, ούτινος άποτελοΰμεν μέρος δυνάμεθα 
έπι τών άστρονομικών παρατηρήσεων καί τών νόμων τής μηχανικής στη- 
ριζόμενοι νά φθάσωμεν έπαγωγικώς είς τήν περίφημου θεωρίαν τοΰ Laplace. 
Κατά τήν πιθανοτάτην ταύτην ύπόθεσιν οί πλανήταί εΐσι τέκνα τοΰ 
Ήλιου έξελθόντκ κατά διαφόρους έποχάς τοΰ σώματος του πατρός των 
δυνάμει Τών μηχανικών καί φυσικών νόμων. Έν άγνώστω τινί εποχή 
τούτέστιν, ό ή'λιος ήτο πεπυκνωμένον τι νεφέλωμα κατέχον άπασαν τήν 
θεσιν τοΰ νυν ήλιακοΰ συστήματος καί πολύ περίσσοτέραν ίσως έτι, ■
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ρ έάν πέραν τοΰ ^πλανήτου Ποσειδώνος ύπάρχγι, ώς πιθανόν, καί έτερος.
α’Άς φαντασθώμεν, λέγει 5 Fiamarion τοιοΰτον νεφέλωμα έν τώ διαστή- 
»μζτι. Ή έλξ,ις εϊναι_ ιδιότης παντδς ατόμου ύλης. Ή χώρα λοιπδν ή 
ιμαλλον πυκνή αύτοίΤθά έλξη άνεπαισθήτως πρδς έαυτήν τά λοιπά μέρη 
»καί έν τή βραδεία πτώσει_τών μάλλον μεμακρυσμένων μερών πρδς τήν 
ϊμκλλον έλκουσαν ταύτην χώραν θά παραχθή γενική κίνησις άτελώς 
χδιευθυνομένη πρδς τδ κέντρον τούτο καί συμ,πζρασύρουσα μετ’ ου πολύ 
X ολόκληρον τδ νεφέλωμα είς μίαν καί τήν αύτήν κυκλικήν κίνησιν. Ή 
Γφυσική μορφή είναι ή σφαιρική' τοιαύτην λαμβάνει σταγών υδατος, 
τοιαύτη σταγών ύδραργύρου άφιεμένη ελεύθερα. Κατά τούς νόμους τής. 
ρμηχανικής, συν τή πυκνώσει καί σμικρύνσει τοΰ νεφελώματος ηΰξησεν 

ί »ή κίνησις' έν τοικύτη δέ στροφή τδ νεφέλωμα έπιέσθη είς τούς πόλους
ϊκαί έλαβε μορφήν ΰπερμεγέθους άερώδους φακοΰ. Πιθανόν λοιπδν τότε 
»νά έστρεφετο τόσον ταχέως, ώστε νά άνεπτυσσεν έπι τής έζωτερικής 
χπεριφερείας κεντρομόλον ούναμιν ύπερτέραν τής κεντρόφυγος τοΰ όλου 
ϊογκου, ώς όταν στρέφη τις σφενδόνην' έν τοιαύτη περιπτώσει άναπό'- 
χφευκτος καθίσταται συνέπεια ή άπώλεια τής ισορροπίας καί ή άπόσπα- 
»σις εξωτερικού τίνος δακτυλίου. Ό αερώδης ούτος δακτύλιος θά έξακο- 
ιλουθήση στρεφόμενος έν τώ αύτώ χρόνω καί διά τής ’αύτής ταχύτητας, 
ϊζλλά τδ μετρικόν νεφέλωμα θά ήναι τοϋ λοιπόΰ κεχωρισμένον καί θά 
ρύφίσταται τήν προοδευτικήν συμπύκνωσιν καί τήν έπιτάχυνσιν τής κι- 
χνήσεως αύτοϋ»1. Κατά τδν τρόπον λοιπδν τοΰτον ύποτίθενται άποσπα- 
σθέντες διαδοχικώς τοϋ ήλιου ό Ποσειδών, ό Ουρανός, δ Κρόνος, ό Ζεϋς, 
οί μικροί πλανήταί, ό “Αρης, ή Γή, ( ής ή γένεσις πρέπει νά άναχθή είς 
τήν εποχήν, καθ’ ήν ή περιφέρεια τοΰ ήλιου έφθανε μέχρις ημών καί τδ 
ύπερμέγεθες τούτο σώμα έστρέφετο περί έζυτδ είς 365 ημέρας), ή ’Αφρο
δίτη καί ό Ερμής. 'Ομοίως ύποτίθενται άποσπασθέντες τών πλανητών οί 
δορυφόροι αύτών’ ή Σελήνη λ χ. θά έγεννήθη κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν 
ή Γή, είς κατάστασιν έτι νεφελώματος, έξετείνετο μέχρι τής νΰν τροχιάς 
τοΰ δορυφόρου καί έστρέφετο περί έαυτήν είς 27 ήμέρας καί 7 ώρας.

Ή περί τής γενεσεως τοϋ ήλιακοΰ συστήματος ύπόθεσις αΰτη έκτδς 
τής έπιστημονικής αύτής βάσεως φέρει ύπέρ έαυτής τήν διά τών τηλε
σκοπίων άνακάλ.υψιν καί άλλων νεφελωμάτων, ών τά σχήματα άνταπο- 
κρίνονται είς τάς ύποτιθεμενας περί τοΰ ήμετέρου μεταμορφώσεις, τήν 
δμοίζν διευθύνσιν τών πλανητών άπδ δυσμών ποός άνατολάς έν τή.περί 
τδν ήλιον τροχιά ώς. καί τήν περί τδν άξονα αύτών, τήν δαοιότητά τών 
φαινομένων τούτων έπι τών δορυφόρων, τήν μιζράυ έκκεντρότητα τών 
τροχιών καί τήν σχετικήν πυκνότητα τών σωμάτων τοΰ. ήλιακοΰ συ- 

. χτήματος, _ '
1 Fiamarion astronotnie populaire ρ. 91.
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Τήν μέθοδον τέλος τών θετικών υποθέσεων δυνάμεθα νά μεταχειρ?·:, 
σθώμεν καθ’ δσον αφορά τδν σχηματισμόν τ·7,ς γής. 'Π γή άποσπασθεΐσα 
καί αυτή ώς άερώδης δακτύλιος τοΰ ηλιακού νεφελώματος ήρξατο, τών 
αυτών νόμων ‘ένεκα, νά συσφίγγήται, συμπυκνοΰται, λαμβάνη σφαιρικόν 
σχήμα καί διά τής ώς έκ τής συμπυκνώσεως. ταύτης συγκρούσεως τών 
άπότελούντων αυτήν μορίων ύλης νά μεταβάλληται είς πυρώδη κατά- 
στάσιν. Έπί χιλιάδας αιώνων έστρέφετο ούτω έν τώ διαστήματι, δτε δέ 
ή'θερμοκρασία κατήλθε κατωτέρω τής τοϋ ζέοντος ύδατος, ό άτμδς με- 
τεβλήθη είς ύδωο και κατέπεσεν. Άλλ’ είς τήν ύγράν κατάστασιν δέν ,ήτο 
δυνατόν νά δΐάμείνή ή γή δριστικώς*  μικρόν κατά μικρόν δ ύπδ τών φρβε- 
ρών ήφκιστίων διαρηγνυόμενος φλοιός έξηπλοΰτο περισσότερον καί αί νήσοι 
άνεώαίνοντο έν μέσω τών ζεουσών θαλασσών, ούτω δέ βαθμηδόν ή σφαίρα 
κατέστη σ'τέοεά καί έξακολουθεΐ έ'τι πιθανώς καθιστάμενη περισσότερόν, 
τόιαύτη. Αί έκ τής θεωρίας τοΰ Laplace έξαγόμεναι συνέπειαι ,.αύται ένι- 
σχύονται έ'τι μάλλον διά τών γενρμέ'·ων έπί τής σφαίρας επιστημονικών, 
παρατηρήσεων, αϊτινες περιβάλλόυσι διά πλειόνος,πιθανότητας την ύπό- 
Οασιν τοϋ περίφημου άστρ.ονόμου.. Άκριβέσταται τουτέστι παρατηρήσεις 
άπέδέιξαν oti ή γή είναι πεπιεσμένη είς-: τούς πόλους καί έξογκωμένη 
είς τον Ίσημεοινδν και ή μέν γεωμετρία άπε'φάνθη. δτι τοϋτο. είναι άπόπ., 
τέλεσμα τής ρευστής ποτέ καταστάσεως τής σφαίρας, ή,δέ φυσική , έρω- 
τηθείσα τι ήδύνατο νά παραγάγγ τήν κατάστασιν ταύτην έδειξε τδ

• ΰδώοή τδ, πϋρ. α’Αλλ’ ή ποσότης του. έπί τής γής ύδατος, λέγει έρθώς 
»δ ΕΐΙίϊέ, είναι λίαν σμικρά σχετικώς πρδς τά στερεά'αυτής μέρη, μετά 
» τής θερμοκρασίας δέ τών 13 βαθμών είναι αδύνατον νά μεταβάλγ.είς 

' ϊρευστήν ' κατάστασιν ούχί τήν γήν, άλλ’ ούδέ τδ πεντηκοστοχιλιοστδν 
®τή.ς σφαίρας®, υπολείπεται λοιπόν τδ πυρ καί υπέρ αύτοΰ μαρτυρρΰσι,.καί. 
ή άύξούσα θερμότης, καθ’ δσον κατερχόμεθα είς τδ έδαφος, καί τά θερμά 
λουτρά καί τά άρτησιανά φρέωτα καί'τά ηφαίστεια καί οί σεισμοί καί 
τά συμπεράσματα τής παλαιοντολογίας περί τής έπικρατησκσης άλλοτε 
ύψηλοτέρας θερμοκρασίας έπί τής γήινης έπιφανείας’.

Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ή διαδοχή τών φαινομένων βαίνει κανονι- 
ρ κώς καί ή έζ τής άποδοχής δύω δεδομένων ήτοι τής ύπάρξεως τής δια- 

κεχυμένης ύλης έν τώ διαστήματι καί τής κινήσεως αυτής έςαγόμεναι 
σύνέπειαι μέχρι τής μορφώσεως τής γηίνης σφαίρας ούδεμίαν δείκνυσι/ ; '' 
άνώμαλίαν. Άλλ’ έντεΰθεν νέον παρουσιάζεται φαινόμενον, ούτινος ή πα- 
ρέμβασις δέν φαίνεται ώς άναγκαΐον έξαγόμενον τών ανωτέρω δεδομένων, 
καί τδ φαινόμενον τοϋτο είναι- ή ζωή'. Τί περί αύτοΰ γνωρίζομεν επίστη.',.. 
μρνικώς καί τί έπί τής γνώσφως ταύτης στηριζόμενρι. δυναμεθα να υπο- 
θέσωμεν πιθανόν.; Γνωρίζομεν δτι ή ζφ ή είναι ίδιότης τής ύλης, και ούχί

1 La science au point de vue philosophique p. 538.
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πάσης ύλης, ταύλ.άχιστον έπί τής σφαίρας ημών, άλλά τεσσάρων μόνην 
σωμάτων τοϋ ύδρογόνου, αζώτου, οξυγόνου καί άνθρακας, καί. τήν γνωτ 
ρίζομεν ώς ιδιότητα τής ύλης, διότι ουδέποτε συνηντήσαμεναυτήν.μόνον 
ουδ’ήδυνηθημ'εν νά τήν χωρίσωμεν ποτέ τής οργανικής ουσίας πειραμα- 
τιάώς, ώς δέν ήδυνήθημεν νά χωρίσωμεν τήν βαρύτητα ή άλλην τινά δύ- 
ναμιν άπδ τών σωμάτων, γνωρίζομεν δ’ επίσης δτι ένεκα τοΰ αδιάσπα
στου τούτου συνδέσμου ή ΰπαρξις αυτής ήτο αδύνατος κατά τήν πυρώδη 
τής' γής κατάστασιν, δτι έσχεν αρχήν έν δεδομένω τινι χρόνιρ, δτι’ή έμ·, 
φάνισις αυτής έγενετο βαθμηδόν προηγηθέντων τών άπλουστέρων καί άζρ- 
λόυθησάντων τών συνθετότερων Οργανισμών, άβεβαίου μένοντας είσέτρ 
τοϋ τροπου πρδς μεγάλην λύπην τών δπαδών τής. Δαρβινικής θεωρίας καί 
υτι ,τελος άδυνατοΰμεν:νά παραγάγώμεν αυτήν ώς τά χημικά φαινόμενα. 
Έπί τών αληθειών τούτων βασιζόμενοι δικαιούμεθα νά ύποθέσωμεν μετά 
πιθανότητες προσεγγιζούσης τήν βεβαιότητα, δτι, δπως οί χημικοί νόμοι " 
τής συνθεσεώς καί άποσυνθέσεως υπάρχοντες δυνάμει έν τή ύλη, έξεδηλώ- 
θησαν πράγματι έπί τής σφαίρας, δταν ή«ατάστασις τής θερμοκρασίας τδ 
επετρεψεν,' ούτω καί ή ζωή, ίδιότης τής ύλης ύπάρχουσα δυνάμει έν άύ- 
τή, ένεφανίσθη δταν τά τέ.σσαρα ρηθέ.ντα σώματα καί ή γή είς ίδιά- 
ζουσαν εύρέθησαν πέρίστασιν μή έπαναληφθεϊσαν έκτοτε. Άλλα πόθεν ή 
ίδιότης αύτη τής ύλης ; Τοϋτο άγνοοΰμεν, ώς άγνοοΰμεν πόθεν ή> έλξις 
καί πό.θεν ή ύλη καί τις ή εσωτερική αυτής φύσις, τοϋτο ουδέποτε θά μά- 
θωμέν, διότι εις τάς αισθήσεις ημών, θά ύποπίπτη πάντοτε.'τδ. φαινόμε-, 
νον καί ούχί ή ουσία τών ό.ντων, διότι τ.ά .ζητήματα ταΰτα.άνάγ,οντα/. 
είς τδ-απόλυτον καί ή: έξήγησις τοΰ άπολύτρυ. υπερβαίνει τά όρια τοϋ- άντ 
θρώπίνού πνευμ,άτος. Μάτην πέιράται δ υλιστής νά παρκγάγη ζωήν 'διά 
τών φυσικοχημικών δυνάμεων·! τδ έ'λαττον δέν δύναται νά περικλέίση'τδ, 
πλεΐον κάι τδ πλεΐον είναι ή 'ζωή ! μάτην ό πνευματιστής ζητεϊ νά έξη-, 
γ-ήση τάύτην διά τής πνο’ής φαντασιώδους οντος -κά«τ«Μ ούτω αύθάιόέ- 
τώς αντί νά λύσή τδν Γόρδιον τόΰτόν δεσμόν ; Ή παρέμ.βασις τοΰ άπει
ρου τούτου πνεύματος .έν τή μεγαλόπρεποι έργασί^. τών φυσικών νόμων 
είναι υπόθεσις ύψηλή καί παρήγορος, άλλ’ ύπόθεσις βασιζομένη έπί τής 
γονίμου τών πνευματισμών φαντασίας, καί άδυνατοΰσα επομένως νά λη- 
φθή ύπ’ δ]/ιν ύπδ τών ζητούντων ψηλαφητάς άληθείας.

Τα πορίσματα τών θετικών έπιστημών τά βοηθοΰντα ημάς μελετών
τας τδ παρελθδν νά άνέλθωμεν διά-τοΰ. συλλογισμού μέχρι τής έποχής, 
καθ’ήν τά μόριά τής ύλης διέτρεχον τδ άχα.νές ψυχρδν καί σκοτεινόν; 
διάστημα, άποκαλύπτου,σι προσέτι ήμΐν φάσεις τινάς τοΰ μέλλοντος, άς ' 
δεχόμεθα ώς λογιζάς συνέπειας άναντιρρήτων άληθειών. 'Όσα δισεκα
τομμύρια αιώνων καί άν ύποθέσωμεν δτι παρήλθον άπδ τής έποχής, άφ’ 
ής τδ σύμ.πάίΐ έσχηματίσθη, τδ φαινόμενου τοϋτο δύναται νά Θεωρηθή
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πρόσφατοί παραβαλλόμενου πρδς τδ άμετρον τοϋ χρόνου, ώς σχδν δ’άρχήν 
έξη καί τέλος. Την αλήθειαν ταυτην έπιβεβαιοΰσιν αί καθ’έκάστην επι
στημονικά! παρατηρήσεις. Ή σφαίρα ημών θά άποθάνη ποτέ καί θά άπο-· 
θάνή ή έκ γήρατος διά τής έξκντλήσεως τουτέστι τών ζωτικών αύτής 
στοιχείων προμηνυομένη ύπδ τής παρατηρούμενης έλαττώσεως αύτών ή 
ώς έκ τής άποσβέσεως τοΰ ζωογονοΰντος αύτην λαμπροΰ της ημέρας 
άστέρος, έκτδς εάν πέσ-ρ πρότερον θΰμκ φοβέρας τίνος, μετ’άλλου ουρανίου 
σώματος συγκρούσεως, όπερ λίκν απίθανου. Ό "Ηλιος διαχέων άπαύστως 
είς τδ . κενόν διάστημα καταπληκτικήν ποσότητα θερμότητας, ην άδυνα- 

* νατεϊ νά άναπληρώσγ, θά σβεσθή μικρόν κατά μικρόν. Αί νϋνπαρατηρού
μενα; έπ’ αύτοΰ κηλϊδες γνωστοποιοΰσιν ημΐν κατά πάσαν πιθανότητα 
Ίζην έ'ναρξιν του δυστυχήματος καί ό ποιητής είχέ δίκαιον άνακράζων

Le niant! Ιό t)6anlf Vois tu son ombre immense 
qui ronge le soleil sur son axe enfiamm^!
Toinbre gaglie et s’6tend.... I'enernitS commence1.....  .-i;

Έλεύσεται ημέρα, καθ’ ην αί κηλϊδες αυται πανταχόθεν ένουμεναι καί 
καταπνίγουσαι την τελευταίαν άκτϊνα της λαμπρής τοϋ ηλιακού συστή
ματος εστίας, θά καλύψωσι διά μελαίνης νεκρικής σινδόνης τδ ψυχρόν τοϋ 
ξανθού Φοίβου σώμα. Τί έσονται τότε πέριξ τοϋ νεκροΰ τούτου γίγαντος 
οί .παρ’αύτοΰ την ζωήν λαμβάνοντες ’ πλανήται καί οί δορυφόροι αύτοΰ ; 
Νεκροί όγκο.ι κυλινδούμενοι περί τον σωρόν τοΰ εύεργετου των, ώς αί 
σκιαί έκεϊναι τών μυθολογούμενων ηρώων, αί στρεφόμενα! δλολύζόυσαι πε- 
ριξ τοϋ πεσόντος αύτών σώματος. «’Εκείνος, δστις θά συνέγραφε την ίστο- 
»ρίκν τής φύσεως, λέγει δ Flammarion, θά ήδύνατο νά γράψή έν τώ μελ- 
«λοντι περί της γης. ’Ενταύθα κεϊται άνθρωπότης ολόκληρος κόσμου ζη- 
«σάντμς ποτέ ! ’Ενταύθα κεϊνται άπαντα τά τής φιλοδοξίας όνειρά, άπα- 
»σαι αί τής πολεμικής δόξης κατακτήσεις, δλαι αί περικροτοί' οίκονομί- 
τκαί έπιχειρήσεις δλα τά συστήματα ατελούς έπιστήμης, άπάντες οί 
ϊδόκοι θνητών έοώτων !.... ’Ενταύθα κεϊνται δλαι αί καλλοναί τής Γής,.». 
ιάλλ’ούδείςέπιτύμβιος λίθος θά δείξν) την θέσιν, είς ην δ δυστυχής πλα- 

ρ «,νήτης άφήκε τδν τελευταίου στεναγμόν»7,.
Ό ήλιος θά σβεσθή, αλλά την αύτην τύχην έξουσι καί οί λοιποί αστε

ρίες. «’Ήδη, λέγει ό αυτός άστρονόμος, έί'δόμεν είκοσίπέντε τούτων .νά 
«βυθισθώσι μετά σ.πασμοδικην λάμψιν είς σκότος γειτνίαζαν τώ θανάτω' 
«ήδη οί παρά τών πατέρων ήμών χαιρετισθέντες λαμπροί "άστέρες έξε- 
ιιλιπον τοΰ χάρτου τών αύρανών..,.. Οί ήλιοι καθώς καί οί κόσμοι γεν- 
ινώνται, ΐνα άποθάνωσιν.'...»

1 Alfred de Musset »Ro)la«
2 Flammarion Μ άνωτέρ.
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Κ. : Τι θά, άπόγείνωσιν οί σκοτεινοί καί ψυχροί ούτοι·.όγκοι ύπείκοντες είς 
τδν γόμον τής. βαρύτητας ούδείς, δόναται νά ? προείπη μετάβεβαιότητος,' 
άρκεϊ δμ.ως η πρδς άλληλους συγκρουσις μετά τοσάύτην ταχύτητά,’ ϊν'οί 

' μεταβήλη την κίνησιν είς θερμότητα, σχημχτίσή νέα νεφελώματα καί 
άνεγείρη νέους κόσμους έκ της τέφρας τών παλαιών.

t _ Τοιαΰταί είσιν αί υποθέσεις αί' λίαν δρθώς πρδς δίάκρισϊν τώύ θέολογί- 
κών καί μεταφυσικών θετικαί κληθεϊσαι, διότι έξ έπιστημονικών δέδο- 
μενων καί ούχί έξ άβκσίμων τής φαντασίας πλασμάτων έπάγοντάι καί' 
έςάγονται, τοικϋται λέγω είσίν αί υποθέσεις, είς άς καί δυναται καί δι
καιούται νά προβαίνη δ ύγιώς φιλοσοφών περί τοΰ παρελθόντος καί μέλ-' 
λοντος τοΰ συμπαντος έντδς τών δρίων πάντοτε του ανθρωπίνου πνεύμα
τος. Έ, αποδεδειγμένων, ώς ήκούσατε, άληθε.ών άναχωρών ούτος δύνατάί 
νά άνελθ-ρ μέχρι τής έν τφ άχανεΐ διας·ήματι δίακεχυμένης καί κινδΰμένης 
έν άρχή ύλης καί έιεϊθεν νά κατέλθ-ρ μέχρι τής νϋν καταστάσεως τής 
σφαίρας ή καί προβή μέχρι τής μελλούσης καταστροφής τοϋ σύμπαντος, 
αλλά πόθεν ή υλη έκείνη; διατί αί ιδιότητες αύτής, ποια ή ούσ-ία της, 
οποίος δ τελικός σκοπός τών όντων καί δ καθολικός τής φύσεως, δποΐον: 
τδ άπώτατον μέλλον τοΰ παντός,· ώς τδ νοοϋμεν, ού'τε γνωρίζει όότε θά 
δυνηθή ποτέ νά μάθγι, διότι τά ζητήματα ταΰτα κλείουσι την έκτέτα- 
μεν.ην χωράν, έν γ κινείται τόσον θαυμασίως τδ ανθρώπινον πνεΰμα καί 
πρδ αύτών ύψοΰνται τά δρια τή; μεγαλουργού ταύτης δυνάμεως. 'Η γνώ- 
σις δ τι πέραν αύτών υπάρχει καί έκτείνεται τδ άγνωστον, δπερ αδυνατεί 
νά μάθτ) ερεθίζει έπί τοσοΰτον τδ πνεΰμα, ώστε έν τή άδημονίγ αύτοΰ 
παραφερόμενον νομίζει εαυτό ικανόν νά άνέλθγ έκεΐ, δθεν θά ί'δν) τά πάντα 
καί έν τή εγωιστική ταύτή πλάν·/) ενώ ύψοΰται. διά τής φαντάσ'ίαςζ κά- 
τακρημνίζεται ύπδ τής πραγματικότητας, ώς δ λίθος τοΰ Σισύφόυ, έϊτδν 
τής φυσικής αύτοΰ περιοχής. «'Ο άρχαΐος είς τδ θειον άναφερόμενος δρι- 
»σ(Λος οτί εινχι ον ουτινος το jasv κεντρον ευθισζεται πανταχόΰ/γ)- οε πε-' 
εριφερεια ούδαμοΰ δύναται νά έφαρμοσθή έπί τής έν τή φύσει θέσεως τοΰ 
«ανθρώπου, λέγει δ Littri. “Ο,τι δήποτε καί Sv πράξή δ άνθρωπος, θά' 
φεύρισκεται πάντοτε έν τώ κέντρω καί ούδέποτε θά φθάσή είς την περί- 
«φερειαν. Πάν δ,τι σκέπτεται, φαντάζεται καί εκφράζει περί τής περί- 
ιιφερείας ταύτης είναι αναπόδεικτος ύπόθεσις, είναι χίμαιρα1. "Ο,τι υπάρχει 
«πέραν τής θετικής γνώσεως, εί'τε ύλικώς τδ βάθος τοΰ άπείρόυ διαστή- 
«ματος, εί'τε διανοητικώς δ σύνδεσμος τών ατελεύτητων αίτιων, είναι ά4 
«πρόσιτον τξ> άνθρωπίνφ πνεύματι. Άλλ’ άπρόσίτον δέν σημαίνει ούδέν 
»ή άνυπαρκτον*  τδ άπειρον ύλικδν ή νοητόν συνδέεται στενώς μετά- τών 
«γνώσεων ημών καί καθίσταται διά τής συνοχής ταύτης ιδέα θετική καί 
«δμοταγής' θίγον τουτέστι καί πλησιάζον αύτάς άναφαίνεται ύπδ τδν 

Ί «de qnelques points de physiologic psychique» V.
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«διπλοΰν άύτοΰ χαρακτήρα ώς πραγματικότης' καί ώς απρόσιτον. Είναι 
φώκέανδς. προσκλύζων την ήμετέραν θ'χθην, δι’ ον δέν έχομε-νούτε λέμβον 
«ούτε ίστίον, άλλά τοΰ δποίου ή θέκ είναι‘σωτήριός άμα καί φοβερά«’,

«'Π θέα αύτη, λέγειδ Guizot, είναι.ούχί ευκρινής, αύδέ σωτήριός,, άλ.λά 
«κενή και άγονος»2. Δυνατόν νά. έχη:.. δίκαιον ό σοφός ιστορικός, άλλ’ο 
εύρίσζων την θέαν ταύτην άγονον καί κενήν, είναι ελεύθερος νά την πλη
ροί όσον καί όπως θέλει διά τής φαντασίας του, δέν δικαιοϋται δμ.ώς νά 
παρουσιάζη τά πλάσματα αύτής ώς αναμφισβήτητους αλήθειας. Κατά 
τδν βαθύν φιλόσοφον, ούτινος προ μικρού έμνησθην, ή θεα αύτη είναι του
ναντίον γονιμωτάτη. «Τδ αίσθημα, λεγει τοΰ άπειρου, έν ω τδ παν πλέει 
«κατέλαβε βαθμηδόν τά πνεύματα άφότου ή αστρονομία έδων.εν αύτφ 
«πραγματικήν μορφήν, μεταβάλλουσα τον ούρανδν εις διάστημα άτελεύ- 
«τητον κατφκημένον ύπδ αναρίθμητων κόσμων.. Τδ αίσθημα τοϋτο έτό- 
»νισε την ά/θρωπίνην ψυχήν, ένέπνευσε την φαντασίαν καί έξεδηλώθη είς 
«παν δ,τι έχει. λαμπρότερου η νεωτερα ποίησις, Είναι νέα πράγματι ή' ' 
«θέσις τοϋ άνθρώπου βλέποντας τοΰ λοιποΰ εαυτόν έν τφ άπείρφ τοΰ δια- 
«στήματρς, τοϋ χρόνου καί των αιτιών άνευ . άλλων κυρίων έκτδς τών 
«διεπόντων τδ σύμπαν νόμων, άνευ άλλων έγγυήσεων, άνευ ετέρων δυ- 
«νάμεων, διότι, οί νόμοι ούτοι εΐσί καί τά τρία-ίδι’αύτόν, δυνάμεις του, έγ- 
«γυήσεις του. καί κύριοί του.. Ούδέν ύδοΐ,.τήν ψυχήν πλειότερον . τής 
«θεωρίας ταύτης, ητις διά πρωτοφανούς συνδρομής έγείρόι έν τφ πνεύ-' 
«μάτι τήν άνάγκην του καταλαμβάνειν καί τοϋ ύποτάσσεσθαι, τοΰ ύπο·*  
«μένειν και «τοϋ ένεργεΐν. Παν δ,τι έγένετο καί γίνεται μέγα καί αγαθόν 
«έν τη νέα εποχή έχει, τήν . ρίζαν αύτοϋ έν τή αύςανουσγ, άγάπγ, τής αν- 
«θρωπό.τητος καί τή μεγεθυνομένν) γνώσει τής έν τφ σύμπαντι δέσεως 
«τοϋ άνθρώπου»3. . ■/

’Αλλ’ή έπιθυμίκ τής έξηγήσεως τοϋ απολύτου δύναται ευκόλως νά κα·»' 
τ,ςισταλή,καί· ή γνώσις τής άδυναμίας τοϋ..άνθρώπου δύναται νά έπανα- 
πκύση τήν. ύπδ τής περιεργίκς διακναιομένην άπαυστως άνθρωπίνην ψυ
χήν ; Δέν ύπάρχουσι περιστάσεις, στιγμκί έν τφ β.ίφ, καθ’άς καί αύτδς δ 
ψυχρότερος φιλοσοφικός νο,ΰς λησμονών τάς άρχά.ς καί. πεποιθήσεις αύτοϋ, 
ζητεί νά, ύττερΛηδήσν) τά όρια τής άνθρωπ.ίνης δια.νοίας, νάδιασχίσγ τδν 
περικαλύπτοντα αυτόν πέπλον, να άνεύρ-ρ ,3ν ισχυρότερου τών θνητών δυ- 
νάυ.ενον νά νόηση τήν στενοχώριαν .τοϋ πνευματός.του’καί τούς Θερμοτέρους 
τής καρδίκς του παλμούς; Ναί, διότι τοιαύτη είναι έτι ή δύναμ'ις τών πα
λαιών δοξασιών, τοιαύτη ή άδυναμία τοΰ άνθρώπου ζητοϋντΟς προστάτην 
καί παρηγοράν τών πόνων του-, τοιαύτη ή, συγκίνησις αύτοϋ πρδ πής θεάς 
τοϋ άγνωστου, τοιαύτη ή εγωιστική. αύτοϋ :φύσις! Πλήναί γλυκεΐαιαντω;

,;,ώ'?.·1ΐί «principes' de ■ philosophic positive» preface d’uii disciple p. 65.
2 Guizot e'v.O. άνωτ., τομ. 2. οελ 137. 3 Lillie αύτόδ.
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,αυτοί στιγμκί τής παθητικής έκστάσεως παρέρχονται έν άκαρεΐ καί ό άν- 
. θρωπος έπαναπιπτων επί τοΰ ψυχροϋ τής πραγματικότητας έδάφους, έπαν- 
ευρισκει εαυτόν μακράν τών ώραίων ινδαλμάτων του καί έρημον ύπδ τδ 
κράτος τών φυσικών νόμων. Ή πικρά αυτή άλήθεια κκί ή καθ’ έκάστην 

.. ένισχυομενη συνείδησις τής’άληθοΰς έν τή φύσέι θέσεως ημών, θά δείζγι 
... ς έπί τέλους οΐς τήν άνθρωπότητα ότι τά δρια τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος 

είσίν ανυπέρβλητα, δτι τδ άπειρον είναι αντικείμενου τής ποιήσεως άλλ’ 
ούχί καί τής σοβαράς έρεύνης, καί δτι οφείλει αντί νά άπόλλυται είς μα- 
ταίους κόπους πρδς έξήγησιν ζητημάτων άλυτων, νά άναλάβγ εύχαρίστως 
τδν κλήρον, ούτινος έλαχεν, άναγνωρίζουσα τδ άλ.ήθές αυτής συμφέρον. Τδ 
μεγαλενον τοϋ ανθρωπίνου "πνεύματός δέν έγκειται έν τή ματαία άπο- 
πείρα.είσαγωγής<μεγαλειτέρου έντδ’ς μικρότερου κύκλου, ούδ’ έν τή άπαύ- 
στφ αδημονία έπί τω άκκτορθώτφ τόΰ έπιδιωκομένου έργου, άλλ’έν τή 
άναγνωρίσει. τής'άληθοϋ; έν τφ σύμπαντι τοΰ άνθρώπου θέσεως, έν τή 
άόκνφ έργ.κσίγ τής δι’ επιστημονικής μεθόδου έρεύνης τής φύσεως, έν τή 
αποκτήσει καί αυξήσει γνώσεων σχετικών μέν πάντοτε, αλλά πραγματι
κών,. δι’ ών δύναται νά προβλέπή καί νά τροποποιή τά φαινόμενα προς τδ 
συμφέροναύτοϋ, έν τή δυνατή γενικεύσέι τών πορισμάτων τών θετικών 
επιστημών, έν τή προοδευτική μορφώσει καί τή άναπτύξει τοϋ άτόμου' 
καί τών. κοινωνιών. Έν τοιούτφ έκτεταμένφ σταδίφ δόνα.τάι' νά κινήτκι

. ελευθερως καί έπιτυχώς τδ άνθρώπινον πνεΰμα έγκαταλίπον όριστικώς ώς 
άνεφικτον τήν κατάληψιν τοΰ απολύτου, τήν έπίλυσιν τών είς αύτδ άνα- 

.ί.φερομενων προβλημάτων.
«Ουδέποτε.ή ’άνθρωπότης θά άπολακτίσγ τήν σπούδήν τών' μεγάλων 

.«τούτων ζητημάτων, ανακράζει δ Guizot, ουδέποτε θά άποδεχθγ τδ 
«πνεΰμα τδν ισχυρισμόν τής θετικής σχολής... Τδ άπειρόν πρόκειται

«ήμΐν άντικείμενον πίστεως ούχί γνώσεως, αντικείμενου δπερ ού'τε νά άθε- 
«τήσωμεν ού'τε νά έρευνήσωμεν δυνάμεθα. ’'Ας λάβρ δ άνθρωπος βκθεΐκν 
«συναίσθησιν τής διπλής ταύτης άληθείκς’ άς συνειδή τά δρια τής έπι· 
«στημρνικής δυνάμεως αύτοϋ, - διασώζων 8ώ.χ άπασαν τήν δίανοήτϊκήν 
«αύτοϋ,μορφήν καί. μ.ετ’ού πολύ θά άναγνωρίσγ δτι ώς πρδς τάς σχέσεις 
«τοϋ πεπερασμένου ·πρδς τδ άπειρον καί αύτοϋ πρδς τδν Θεόν έχει άντι· 
«λήψεως ύπερτέρας άνάγκην, ή'δέ άντίληψις αυτή δέν τώ ελλείπει ποσώς.

. . .«Αυτός δ Θεός έδωκε τώ άνθρώπφ δ,τι δ άνθρωάος άδυνατέΤ ύά κάτα- 
.. Λ,κτήσ·/) καί ή θεία άποκάλϋψις'άνοίγει αύτώ τδν κόσμον τοϋ .άπέ'ίροϋ».....

.,. Έκει όπου ή: άποκάλϋψις άνόίγει τδν κόσμον 'τοΰ άπειρου, έγώ διακόπτω 
το χωρίον τοΰ γάλλου συγγραφέως καίΓ καταστρέφω τήν έμήν πεπερα- 
■σμεν.ην.,.;,άλλ’άρκούντως, νομίζω, εκτενή ομιλίαν. Δι’αύτής έσκόπουν μόνον 
νά άποδείξω δτι ή απεριόριστος νομιζομένη εκείνη δύναμις ή'-τις· άνθρώ
πινον πνεύμα καλείται, έχει δοια, δτι κεκλεισμένη έν τή περιοχή τοΰ
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σχέτίκόϋ αδυνατεί νά γνωρίση τδ άπόλυτον, οτι δφείλει νά έγκατα- 
λίπη ως ακατόρθωτου 'την ευρεσιν τής πρώτη.;., καί τελικής αιτίας 
τοϋ πκντδς καί ώς αδύνατον την κατανόησιν τής ούσίκς τών οντο^ δτι’ 
τέλος καί δ πανθεϊσμός και δ- υλισμός καί δ πνευματισμός καί εί'τι άλλο 
σύστημα άτυχες άνζλαμβάνουσιν έ'ργον έπιχειροϋντες άνευ ούδενδς πραγ-' 
ματικοΰ μέσου την έπίλυσιν απροσίτων τώ πνευματι ζητημάτων. ’Αλλά 
πρδ τής διαβεβαιωσεως ταύτης δτι η άποκάλυψις τών μύστη ίων τούτων 
δίδεται δι’ υπερφυσικής δδοΰ, άναγκάζομαι νά σιωπήσω. Έμκκάρισα, μα
καρίζω καί θά μακαρίζω πάντοτε τόύ; διατηροϋντα; έτι έν τή καοδία 
-αύτών ζωηρόν.τδ πΰρ τής χριστιανικής-πίστεως, καί. φρονοΰντας-μέν δτι 
ο άνθρωπος μόνος-δέν δύναται νά διάσχιση τδν περικαλυπτοντα αυτόν 
πάντοτε πέπλον τοϋ άγνωστου, πιστεύοντας δμως δτι κατορθώνει, τοϋτο 
δι’ ουρανίας<·. βοήθειας» -'Αλλοτε ή έ'κθεσις τών φιλοσοφικών μου πεποι
θήσεων ,ή.νάγκασέ Τ.ινας έν λυπηρά διατελοΰντας άγνοια τής τε δυνάμεως 
τής άληθοΰς πίστεως και τών προόδων τών έπιστημών νά με ύποδείξωσιν 
ώς ύβριστήν τής θρησκείας’Εκείνου, ουτινος τδ χυθέν αίμα μοί είναι σέβα-’ 
σίότερον .κατα ^ολύ-τών κόπων. δλων τών φιλοσόφων καί πρδ τοϋ ονόματος 
τοϋ. δπόίου'-άπόκαλύπτομαι. Οί έ'χοντες έν τή καρδίιή τήν άληθή πίστιν 
και φρονοϋντες δτι έφωτίσθησαν άνωθεν άς. διαχεωσι και έπί τών άδυνα- , 
τβυν,των νά: προχωρήσω,σι πέραν των δρίων τοΰ άνθρωπίνου. πνεύματος τδ 
σωτήριον τοϋτο φώς-άντί νά ταράττωνται .έπί τή είλικρινεϊ δμολογί^ε τής 
αδυναμίας-αύτών.·’ ’-Ενόσω τδ-καθήκον τοϋτο δέν έκπληροΰται ή και έκ- 
πληρούμενον ούδένα. πλέον άποφέρει καρπόν, οί μόνου τοΰ φωτδς τής έπι- 
στήμης κάτοχοι- δικαιούνται νά λέγωσι, φρονώ, μέχρι τίνος σημείου φ.ω-. 
τίζει αυτή. Άλλ’ οί κλονιζόμενοι έν τή πίστει, οί άμφεβάλλοντες, οί ά- 
πλοόστεροι, οί μή δυνηθέντες νά έξελεγξωσι τήν υπερφυσικήν καταγωγήν 
τοϋ φωτδς ■ τοΰ άποκαλύπτοντος τά άδυτα είς τήν έπιστημονικήν έ'ρευ- 
ναν βάθη’τοΰ .άγνώστου, δέν κινδυνεύουσιν άρά γε νά περιπέσωσιν οριστι- 
κώς-,είς τδν ψυχρόν, σκεπτισμον άκούοντες δτι τδ άνθρώπινον πνεϋμα άδυ- 
νατεϊ.ν.ά-γνωρίση τδ απόλυτον;. ’Ίσως,' άλλ’έάν οί έ'χοντες τήν παρακατα- 
θήκην τοϋ θείου φωτδς δέν. δύναται νά κατισχύσωσι τής .ψύχρας επιστημο
νικής- άγνο.ίας/ έάν βλέ,πωσι καθ’ έκάστην έλαττούμενον .τδ άριθμδν τών 
φω.τισθέντων άνωθεν, τοϋτο μ.αρτυρεϊ ή ή δλιγωρίαν τών ευτυχών τούτων 
θνητών ή άδυναμίκν τοϋ υποτιθεμένου υπερφυσικού μέσου, 'Οπωσδήποτε 
μωρός δύναται νά χαρακτηρισθή- δικαίως δ άξϊών νά κωλύση τήν κοινω
νικήν έξέλιξιν ή φιμώση τδ,στόμα τής έλευθέρας συζητήσεως καί τοιαύ- 
την -άξίωσιν δέν. τολμώ νά άποδωσω εί; .τούς άλήθεϊς ,δπαδούς τοϋ έκ- 
πνεύσα-ντος έπί τοϋ ξύλου, άλλά μή άποπτύσαντος πρδ τών μαινομένων 
Φαρισαίων.ούδέ κεραίαν τών- υψηλών Αύτοΰ άρχών καί πεποιθήσεων!

-■-,·' . . Α. Έαπαδιαμαντύπουλος.
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ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΡ.ΕΜΟΥ

ΑΑΙΙ ΠΑΣΑΣ *

«Τδ νά θέληση τις νά δμιλήση διακεκριμένως περί τών δσων ύπερασπί- 
σθησαν τδ γλύκύτατο,ν-δ'νομα τής ελευθερίας καί ύπολήψεως μέ τήν'έσχά- 
τήν ρανίδα ■''τοΰ άϊματός των πρίν τής-έπκναστάσέως καί μετά διά τήν 
παλιγγενεσίαν τής- 'Ελλάδος, θέλει βιασθή νά-συντάξη ολόκληρον έκτε- 
ταμένην ιστορίαν, δι’ ής έπάριθμών τά ήρώϊκά κζτωρθώμάτα ενός έκα
στου άναμφιβόλως ήθελεν έκπληξη δλα τά πεφωτισμένα έθνη τή; οι
κουμένης-. ' ■ ■

’Άν οί περίφημοι καί άέίμνηστοι ουτοι ή'ρωες τών νέων 'Ελλήνων ώς οί 
κορυφαίοι αυτών Μάρκό-Μπότζαρης, οστις έθυσιάσθη είς τήν-'έν Καρπέ—' 
νησίώ μάχην, καί Γεώργιός Καρα’ίσκάκης Βκλτινδς ώδαύτως είς- έκείνην 
τοϋ Πειραιώς τών Αθηνών’ ώς δ Γεώργιος Δράκου καί Λάμπρος -Βέϊκου- 
Σουλιώται είς έκείνην τής Μουνυχίας’ ώς δ· Νότης Μπότζαρης καί Νικό-' 
λαός ,άδελφδς τοϋ αειμνήστου Μάρκου’ ώς ό Φώτο; καί Κίτζος Τζαβέλας*̂  
ώς ή άνδρειοτάτη Χάϊδω ήτις είς τδν εικοσαετή σχεδδν μετά' τοϋ Άλή 
πασά πόλεμον, ώς άλλη-Άμοόζόνα κατετρόμαξε τδ στράτευμά του' ώς οί 
Τόύσιδες και Νταγγλίδες' ώς οί αύτάδελφοι Διαμαντής, καί Νικόλαος 
Ζερβάταί’ ώς δ Λάμπρος καί έτερόι ήρωες, καπεταναΐοι Σουλιώται, τούς, 
οποίου; έπίλέίψεΓ με δ χρόνος διηγούμενον- ώς δ Όδυσσεύς τοϋ Άνδρίτζον*  
έκ Βοιωτίας κάί ’ίώάννής Τκούρας Δωριεύς έκ Λοιδωρικίου’ ώς δ Νικόλαος- ' 
Γκρϊζιώτής έκ Καρύστου τής Εύβοια;’ ώς δ Χ. Χρήστός καί έτεροί διάφο*<  
ροι- δττλαρχηγόί έκ; 'Βουλγαρίας» Ό Βάσκος Μαυροβόυνιώτη·ς,.δ» περίφημος 
είς' τήν ίππικήν Χατζημαχής έξ ’Αργ'υροκάστου,- βότις έθυσιάσθη είς τήνί 
νήσόν τή; Κρήτης, δ ’Ιωάννης Δύο’βόυνιώτής καί υιός του Γεώργάκής'έκ. 
Ζητόυνίου, δ Ν. Πανουργ^άς έκ Σάλωνων, δ Κκλτζο.δήμος έκ Αοϊδώρικίουρ 
δ Γεώργιος Πιλάλας καί ΊΙαναγιωτάκης Σωτηρόπουλος έκ Κραββάρων, δ 
Διονύσιος Έύμ.όρφ0άθυλός έξΙθάκης, 'δ ’Μήτζό-Κοντόγίάννης Βαλτινδς (δςκς 
καπετανεύει-πρδ'πολλών'^^vjtov τής νέας Πάτρας), δ θεοδωράκης Γρίβας 
καί αύτάδελφοι του-έκ Βόνίτζης, δ Μάκρυγιάννης καί Ρούκης Δωριείς έκ1 
Λοίδωριάίδύ, οί Γιολντκσαϊοι έκ Καρπενησιού, δ Νικόλαος Στουρνάρας καί 
Γληγόρής έξ.Ά'σπροποτκμου,' δ Δημήτριος Μκκρής έκ Ζυγοϋ τής Αιτωλίας

* Συνίγμια itai'W.Oi; τοϋ Ιν τόμφ η’, τεύχει α' σελ. 75. ■■ V
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(είς άφ’ οσους ήρωάς ύπερασπίσθησαν μ’ άπαραδειγμάτιστον ανδρείαν τ& 
περίφήμον Μισολόνγι εις την πενταετή πολιορκίαν του), δ Κάρκκώστα; 
Δροσίνης Βαλτινός, δ Άνδρέας του ’Ίσκου κκί ουτος Βκλτινός, δ Γεωργά- 
κης Ν. Βκρνακάώτης έξ ’Ακαρνανίας37, δ Γ. Τσόγ.κας έξάδελφος τοϋ δια
βόητου Κατζαντώνη, δ αείμνηστος ’Αθανάσιος Διάκος Δωριεύς έκ Λοιδω- 
ρικίου3®, δστις έχυσε τδ πολύτιμόν του αίμα, ώς προεΐρηταί, ένδόξω; υπέρ, 
πατρίδας εις τάς Θερμοπύλκς, δ Χρηστός Παλάσκας έξ Ίαοαννίνων χωρίον 
Γότ'ζιστα, δ Κώστας Χορμόβας έξ ’Αλβανίας' ώς όί πριν της έπαναστάσεως 
επί Άλή πασα Άνδρίτσος καί Μαγγιώρ Λάμπρος έκ Βοιωτίας καί Ζαχα
ρίας Πελοποννησιος πρόδρομοί τής ελευθερίας’οί.περίφημοι αύτάδελφοι 
Κατζαντώνη; καί Λεπενιώτης και θεΐός των Δίπλας έκ Βεστ.αβετζίων, δ 
Γιώργος Θωμου έκ χωρίου Σπάρτου Βαλτινός, δ ατρόμητος Φώτος και δ 
δπάδός του Ταρκαζίκη; έξ Άποκώροϋ, & Λουκάς Καλιάκούδκς Δωριεύς καί 
ουτος έκ Αοιδωρικίου χωρίον Άρτοτίνα39, δ Σκυλόδήμος άπδ χωρίον Σύν
τεκνον τοϋ Βάλτου, δ πρώην Διάκος έκ Σζλώνων Κωμαπόλεως Χρυσό, δ 
Καλόγερό τζάμης έκ Θεσπρωτίας, οί καπετανευοντες τεσσαράκοντα έτη 
τά δύο τμήματα τής έπαρχίζς Καρπένησίου, ίίαλιτοχώρια καί Σοβολάκου, 
Γεωργάκης Συκάς''καί αύτάδελφοί. του Λάμπρο; και Άρκπογίάννης έκτων' 
λεγομένων Καοαζατζάνων ποιμένων καταγόμενοι, οί Μπουκβκλκΐοι Βαλ- 
τινοί, ωσαύτως την έπαρχίκν τών Άγραφων' οί Μπαζιτεκαΐοι έκεινην της' 
Δημητριάδος’ οί έξ Όλυμπου Παπαθύμιος, Νικοτζάρας, Μπλαχάβας,Τόλιας, 
Διαμαντής, -Καρατασαΐοι και' έτεροι έν πλήθος ηρώων Σουλιωτών τε καί

37 ’’Αν καί τινες έκ τούτων μεταξύ ε’ς τόν ίννεαετή πόλεμου έξώκειλαν εις άτοπήματώ 
τινα (Επακόλουθα πάντοτε τών Επαναστάσεων), άδικοΰντες.’Εάν άποσιωπηθ,ώσιν αί Εκδουλεύ  
σεις των, ή πατρί,ς ώς φιλόστοργος μήτηρ δέν δύναται εϊ μή τά. μέν Εκ πέρισ'τάσεως σφάλ
ματα τών τέκνων της νά παραβλέψη, τάς δέ Ουσίας των νά τιμήση άναλόγοις Ενός Εκαστου..

*

38 Ουίός Εκ νεαράςτου ηλικίας χειροτονηθείςίέροδιάκων παρά τοϋ Επισκόπου (ΪΟως Αοι- 
δοφικίου;) .ΕξηκολούΟεί τό ϊργον του Επαγγέλματος του. Καί επειδή νέος ώραΐος ών ΕξητήΟη 
πολλάκις παρά τοΟ Άλή, πασά, μή καταδεχθείς δέ τήν άτιμόν πρόσκλησίν του καί άπο^ίψα; 
όλα; τάς πλούσιας υποσχέσεις Εστενοχωρήθη. ε’ς άΧρσν. "Οθεν- παραιτήσας τήν ίεροδιακο- 
νίαν καί λαβών τάρματα χατώρθωσε διάφορα ηρωικά κατορθώματα.

39 Οΰτο; ό περίφημος ήρως Εξόυσιάσας μέ τήν σπάθην του τάς Επαρχίας των Λοκρών 
. καί άποδιώξας τούς οπλαρχηγούς του Άλή πασά ηγεμόνευε χωρίς νά δίδη παραμικρόν άζρόα- 

σιν ε’ς τάς' διαταγάς τοΰ .τυράννου . "ΟΟεν όργισθείς καθ’ υπερβολήν διέταξε . τόν Μ ετζομποναν 
καί Ετέρους ’Αλβανού; άρχηγρύς μ’ έως χιλίους σχεδόν έκ τών Εκλεκτών Τζοχαντζαρέων 
λεγομένων'έξ Ίωάννίνων και Ελθόντες-άπροσδοκήτως τόν έπολιόρκησαν είς τούς πύργους τοΰ 
χωρίου Γαυρολίμνη κειμένου κατά τήν Κακήν Σκάλαν τής έπαρχίας Ναύπακτού πλησίον τής 
παλαιπόλεως Μολυκρίας, όπου οχυρωθείς μ’Εως έκατόν'ε’ίκοσι συστρατιώτας του, έπολέ- 
μησε σχεδόν μήνα όλόκληρον μΕ μεγάλην άνδρείαν καί Ες^νευσεν ύπέρ τούς Εκατόν πεντή- 
κοντα ΤζοχαντζαρΕους τοΰ Άλή πασά, τών όποιων τά μνημεία φαίνονται μέχρι τής σήμερον 
έξωθεν τοΰ χωρίου Γαύρολίμνης. Γινόμ'ενος δ’ Ελλιπής τροφών καί πολεμοφοδίων Εξήλθε ξι
φήρης μετά τών συστρατιωτών του Εκ τών πύργων κάί Νιφθείς ώς λέων διά να σπάση την φά
λαγγα τών εχθρών καί φύγη, άφ’ ου εοφαξεν άρκετούς, έπεσεν ε’ς τήν συμπλοκήν φονευμέ.- 
νος· καί οίΐτω λαβόντε; οΐ Εχθροί τήν κεφαλήν τον κατά τήν τών ’ Αλβανών συνήθειαν, διεύ- 
βυναν τοΰ Άλή πασά ε’ς Ιωάννινα.
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^Ελλήνων, έξ ών οί μέν άντέστησαν άνδρείως εναντίον, της. τυραννίας τοΰ 
Άλήπασά, οί δέ ήγωνίσθησαν καί έθυσιάσθησαν μετά.ι.^αΰ-τα ,είς.·τήν. 
έπανάστκσιν διά. την άνάκτησι.ν τής ελευθερίας. ’Άν λέγω οί περίφημο', 
ούτοι ήρωες τής'Έλλάδος είς τάς-ήμέρας των είχον ζώντας τούς .Όμη
ρους, τούς Ηενοφώντας, τούς Θουκυδίδας καί Σωκράτας, καί ούτοι άν πα- 
ρέβαλλον την εποχήν είς τά μέία άμφοτέρων, άναν.τιρρήτως τίθελον έκ^ 
τράγωδηση καί τά ηρωικά τούτων κζτορθώμοιτα. (εξαιρούμενης τ^ς'πχι- 
δείκς) ούκ δλιγώτερον άπ’ έκεϊ'/α τών Άχιλλέων, τώγλΟκτρόκλων, τών 
Αίάντων, τών θρκσυβούλων, τών Έπζμινώνδων κχ'ιλοιπών πάλαι.,'προπχ*  
τόρων τών ηρωων Ελλήνων. , ,. ·. ... -'Λ;;;

; «Άλλ’ ώ μκκάρικι ψυχ«1 τοσούτων κκί τηλικούτμιν ηρώων όσων έβά- 
»ψκτε μέ τα πολύτιμόν σας αΐμκ το ίερον έδαφος τ.ης "Ελλάδος, διά τήν 
τάνεγέρσίν της, άναπαύθητε άγκλλόμεναι είς τάς ούρκ.νίους σκηνάς τών 
«δικαίων και Οκρσεΐτε ότι ή πατρίς εύγνωμονοϋσκ σπεύδει μέ τήν πρώτηύ. ' 
«ευκαιρίαν νά στήση είς έκαστον μέρος τούς ανδριάντας σας, καί δέν θέλει 
ρυλησμονήσγ ποτέ άπό τοϋ νά έορτάζη χρεωστικώς κατ’ έ'τος :μετ’ εύγνω- 
«μοσύνης τάς πολυτίμους θυσίας σας! Διά τοΰ διακαούς ζήλου καί νουνε- 
»χοϋς κυβερνή-εως τοΰ ενάρετου ήμών Πατρος, δστις ύπήρχε τ,φόντι προω- 
«ρισμένος θεόθεν διά νά παραλαβή τάς ήνίας τής Ελλάδος είς,/τοιαύτην 
«κρίσιμον εποχήν, έσεσθε βέβαιοι οτι εντός δλίγου θέλει άναγεοθή έκ τοΰ' 
«τάφου ή έναρμόνιος λύρα τοΰ Όρφεως, θέλει άναλάβη τήν κ,αλιάν τοΰ Έλι-' 
«κώνος καί Παρνασσού ό έννεάριθμ.ος χορός τών Μουσών και ως έξ υπνου 
«θέλει άναστηθοΰν άπό τά μνημεϊά των οί Όμηροι, οί Θουκυδίδεις, οί.

- «Ξενοφώντες καί λο,ιποί συγγραφείς διά.νά εξυμνήσουν άξιοπρέπως τά ή- 
«ρω'ίκά σας κατορθώματκ· Ό ό’ έλάχιστος συγγραφεύς γνωρίζών τήν άνι- 
«κανότη’τά του ένόμισε χρέος του νά άναμιμνήση .παροδικώς ..μέ δάκρυα.< 
«χαρκς μόνον τά σεβάσμια δνόματά σας. καί διά τήν δποίαν χρεωςέΐ εΰγνω- 
»σύνην .έκαστος πολίτης είς τοιαύτκς εύπροσδέκτους θυσίας ν’άναφέργ) ώς 
«έφεξης μερικά τινα έκ των ήρωϊκών κατορθωμάτων τοΰ ,άξίου συναθλη- 
«τοΰ σας πολυθρυλλήτου Κατζαντώνη.”. . . . s !

Ουτος κατήγετο ,άπό; τ.άνατθλικά. τών Ίωαννίνων χωρία Βεσταβέτζία 
δνομαζόμενα, ποιμήν τό επάγγελμα, εις έκ τών λεγομένων Καρχκατ,ζ’ά- 
νων Βλάχων, οϊτινες έ'χοντες ποίμνια γιδοπροβάτων πλαν.ώνται; άπό.τόπου ■> 
εις τόπον με τάς σκηνάς των καί τήν μέν ανοιξιν άναβαί-νουσΐν τις τάς 
κορυφάς τών δρέων, τόν δέ χειμώνα καταβαίνουσιν είς τάς πεδιάδας ότέ 
μέν τής Θεσσαλίας^ ότέ δέ τής Βοιωτία; και ©ηβώυ, τών ’Αθηνών κατά, 
τόν Μαραθώνα καί άλλοτε τής Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας παρά τόν Άχε- 
λωον ποτα,μρνήθ, "Ετερός τιςποιμήν τόν έσυκοφάντησεν αδίκως είς τόν τότε

40 Αιαβα'νοΐν τις άπό τό ανατολικόν μέρος τής Αιτωλίας ■ τόν’Αχελώον ποταμόν διά τήν’ 
Ακαρνανίαν άπαντά ι’ς τά; όχθας του ε’ς τό νΰν λεγόμενον Σεροβίγλι τά Ιρείπια τή; μή*  
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λεγόμενον άρματωλδν τοϋ Άλη πασά, δ τι τοϋj έ'ζ.λεί^εν έν προβατον και 
έτερος δτΐ' .έχει συγγενείς κλέπτα; (κατηγορία είς του;ντερβεν.άγαδες τοϋ 
Άλη πασά βαρύτατη) καί έκ τούτου συλληφθείς αύτός τε καί ό πατήρ του 
και βιασθέντες διά/νάκελεύδεο&δω^^^^
(τζερεμέ). Αυτή ή χϊτίχ, δι’ήν έπαραίτησε καί τδν πάτερά -του. και το 
ποίμνιόν του καί λαβών τά δπλα μέ τούς αύταδέλφους του δέν έβράδονε 
νά συνάξη άρκετούς στράτιώτας να έκδικηθή τούς εχθρούς του και άκο- 
λούθως νά φέρη τδ πΰρ καί τδν σίδηρον είς ταγραφκ και εις δλας τάς ύπδ 
την εξουσίαν πέοιξεπαρχίας τοϋ^τυράννου, δστις πληροφαρηθείς: ταΰτα 
παρά πολλών διέταξε μετ’ οργή; πολλάκις δραστηρίως τους τε. δερβεν 
άγάδες ·καί'άπαντα; έν γένει τούς οπλαρχηγούς τών επαρχιών διά να τδν 
συλλαβουν ή φονευτούν*  πλήν ούδέποτε ήδυνήθησαν*  καί, δσάκις ήλθον 
εις πόλεμον μετ’αύτοϋ, πάντοτε έφάνη νικητής και τροπαιοΰχος, ώστε,αί 

' άνδραγαθίαι του αύται τοΰ έδωσαν ύπόληψιν σιμά είς ολους τους λεγο
μένου; φιλελευθέρους καπεταναίους διά νά τδν γνωρίσουν άνώτερόν των 
καί νά τδν σέοώντάί ώς άνδρειότερον. Καί έκ τούτου δτέ μεν έσυσσωμ.ά- 
τώνετο μέ πεντακοσίόυς εκλεκτούς, δτέ}δέ μέ τριακοσίους καί άλλοτε μέ 
περισσοτέρους ή δλιγώτέρους κατά τήν άνάγκην καί τάς περιστάσεις» Οί 
τραγικοί πόλεμοι,τούς οποίους συνεκρότησε πολλάκις μέ τούς δερβέν αγά
δες’Αλβανούς, έπροξένησαν τόσον τρόμον είς τήν καρδίαν των, ώστε πολ- 
5.άκις · άκθύοντες μόνον τδ όνομα τοϋ Κατζαντώνη έφευγον. Ό Άλή πα- 
σάς τηκόμενος τή ψυχή καί μή δυνάμενος νά τδν κκτατροπώση διέταξεν 
έροτόλεώ; τών Άχαρνάνων, Στρατό; ή και Στράτιον παρ’ "Ελληαινονομαζόμενης,τή; οποία; 
ή πολύλύφο; Οέσις, ή ίκΐασι;, ή περιφέρεια χαί τά μνημεία της άποΒειχνύουσιν ότι ήτό ποτέ 
μία μεγαί.οόπολι; περιφανή; καί διάσημος, Εξη; άρχεται ή εδφορωτάτη και ώραία πεδία; 
Λεπενοΰ όνομαζομένη τήν Επωνυμίαν λαβοόσα από τήν παραπλησίαν αδτή; μιχράν κωμόπο- 
λιν, ουτω; δνομαζομένην, καί Εκτείνεται κατ’ εύΟεΐαν ώς έγγιστα τών τριών ώρών. 11 δέ 
περιφέρεια της δόναται νά ε’ινε Επέκεινα τών δώδεκα ώρών, ήτι; διά τήν Πλειψιν τών κατοί
κων. μένοοσα Ακαλλιέργητο; χρησιμεύει διά τήν τοΟ χειμώνας τροφήν τών πομίνιων. Έν τή 
Εποχή τοϊ>’Λλή πασά, ξστι; ο’κειοποιηθη· ,απασαν τήν Αιτωλίαν σΰν τή Ακαρνανία δια τής 
δυναστεία; ώ; ιδιοκτησία του. Ίίγόραζον διά διαταγής του καθ’ έκαστον τδν χόρτον τής πε
διάδα; ταύτης μέ.άριετον Ενοίκιο», οί ’Αρδανιτόβλαχοι!Καραγγούνιδε; Επονομαζόμενοι καί 
Από. τήν Επαρχίαν τή; Κολιώνιας καταγόμενοι χριστιανοί κατά τήν θρησκείαν διά τά ποί
μνιά των, δ άρχηποιμήν τών οποίων ώνομάζετρ I ιάγκο;. Οι ποιμένες ουτοι Εν γένει ήν με
γάλου καί θεωρητικού άναστήματος, γενναίοι κατά τήν καρδίαν καί άγριοι κατά τήν θέαν.

Περιοδεύων τι; τήν ’Ακαρνανίαν θεωρεί μέ έχπληξ'ν του ε·ς κοντινά οιαστηματα Ερείπια 
πάαπολλα άξιολόγων πόλεων καί φρουρίων. "Ολα ταΰτα φιύνάζουσιν ότι ποτέ ή ’Ακαρνανία 
ρ5σα πολυάνθρωπο; είχε πολλά; άξιολόγου; πόλε·; zjl φρούρια. Πρ’ν τής Επαναστάσεω; 
κςιτήντησεν Εκ τή; τυραννίας ε’ς μόνον Εννέα μικρά; κωμοπόλεις, τή; Κατούνας, τού Μα
χαλά, τού Λραγουμέστου, τή; Ζάοιτσας, τή; Κατοχής, τή; Άμβρακίας, τοΰ Λεπενοΰ, τη; Κε- 
χ'ρινιά; χάί Σύντέκνου. Εϊ; δέ τήν Επανάστασιν Επυρπολήήησάν σχεδόν και Εζ. τούτων αί πε· 

Ρωσότεραι. .
*όΙ Επερχομένη εότυχή; γενεά. άναμφιβόλω; θέλει άξιωΟή να ϊδη την ’Ακαρνανίαν αυΟι; ω; 

τδ πάλαι τώ όντι. Ακαρνανίαν. ”Α; μή λησμονήση όμως νά μνημονεύση τοΰ; πατέρα; τη; 
ο"τινε; ΕόυίιάσΟησάν δίά νά ΐήν άποχάταστήσόυν ΕλευΟ'έραν. 
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έσχάτως επίτηδες διά τδν άφκνισμόν του διάφορα σώματα δερβέν άγάδων 
■■ μέ αύστηράν,προς-αγήν καί έπί κεφαλής αυτών τόν περίφημου Βελή Γζ.έκαν 

(■δστις καταδιώκων.τούς-ληστάς έτρεχε- τεσσαράκοντα ώρας τδ ημερονύκτιο» 
διά τών.ποδών), δ όποιος κατ·ατρέξας; αύτδν' έν δλόκληοον έαρ τδν έστενο- 
χώρησε καθ’.υπερβολήν.Τέλος ίδών δτι δέν τοΰ χωρίζεται τοϋ έστησαν ένέ- 

: δρ;άν.τίινά :.ε'ίς;τά ;ς·ενά τών■-Αγραφων καί τδν έφόν.ευσε μέ.άοκετούς φρατώ- 
- πάς του.'.Μετά ταΰτα έφόνευσε καί τδν Σουλεϊμάν μπέη Τόσον καί. έτέοο.υς 

τοιούτου.ς„ντερβέν κάγάδες. (καί οπλαρχηγούς τοΰ Άλή πασά ούκ ολίγους, 
ώστε οί λοιποί λαβόντες φόβον δέν. έτόλμουν πλέον μήτε πόλεμον νά συγ
κροτήσουν μετ’αύτοϋ μήτε νά εϊσέλθουν εις τά "Αγραφα μήτε εϊ; καν.- 
μίαν τών πέριξ ορεινών έπαρχιών. Τέλος βιασθείς ό Άλ·η πασάς τοΰ έ'πευ.ψε 
διαταγήν νά καπετανευγ είς ,τκ "Αγραφα καί νά έμποδίζη τούς λοιπούς 
κλεπτας άπδ τοΰ νά λεηλατούν τάς λοιπάς επαρχίας< της εξουσίας του. 
Καθ’ην έποχην. διεκωδωνίζοντο τά ηρωϊκά τοΰ Κατζαντώνη κατοοθωακτα 
εις την'Κλλάδκ, ό'ντες οί Ρώσσοι είς τάς Ίονικάς νήσους δέν έλειχαν να 
τδν πρ.οσκαλέσουν είς την νήσον. τ·ης Λευκάδας να . τοΰ .προσφέρουν δώρα 
βασιλικά τινα παράσημα καί νά τοϋ ύποσχεθοΰν νά τον συστήσουν είς τδν 
αύτοκράτορα διά νά.τδν κκτατάξη είς την δουλευσιν της Ρωσσίας· ό .δέ 
(μολονοτι εδεχθη μετ- ευγνωμοσύνης τά δώρα καί τάς ύποσχεσείς) άπο- 
κριθεις ειπεν, οτι δεν έ’χει άνάγκην ή Ρωσσίκ άπδ τδ τουφέκι τοΰ Κατζαν- 
τωνη, άλλά χρείαν έχουσι τά "Αγραφα καί αί λοιπαί τ·ης πατρίδας του 
δε.δουλωμεναι έπααχίαι*-καί  ούτως έξελθών έκ τ-ης Λευκάδας καί έπιστρέ- 
ψας είςτά όΖρη τών Άγραφων έξηκολούθει τδ γλυκύ πνεΰμα της έλευθερίχς.

Κατά δυστυχίαν κατά τά χίλια οκτακόσια επτά ϊή δκτώ έτη άσθε- 
νησας άπδ την λεγομένην επιδημίαν τ^ς λοιμικής καί μη έμπιστευόμε- 
νος νά μείνη είς κανέν μέρος φανερά νά ίατρευθη διαλόσας τδ σώυ.α τών 
συστρατιωτών του εις σωματίδια άπεσόρθη μέ τδν αύτάδελφόν του Χα- 
σιωτην καί-μέ-άλλους τέσσαρας συστρκτιώνας εκλεκτούς είς μίαν θέσιν 
άπόκρημνον καί έπιτηδειοτάτην διά λημέρι εις πά οΖρή τών Άγραφων καί 
διά νά τρέφωνται οί συστρχτιώταί του, ένεπιστευθη ένα πιστόν του φίλον 
καί·κουμπάρον έν ταύτω ποιμένα. Είς αύτήν. τήν μυστικήν θέσιν δ,ιέτμί- 
ψεν αρκετόν καιρόν κατατΰραννοόμενος έκ τ·ης άσθενείας καί αή διίνάυ.ενος 
νά άναλάβη κατή·<τησεν έν σκέλεθρον έλεεινόν.

, Μετά τδν είς τήν διαληφθεϊσαν θέσιν περιορισμόν'του έσβόσθη τδ ονομα 
τοΰ τρομερού Κατζαντώνη καί ούδεις ήδύνατο νά πληροφορηθή τάληθέ; 
αίτιον καί ποΰ διατρίβει. Οί μέν έδιδον. ειδήσεις τόΰ Άλη πασά δτι άπε- 
σνρθη εις τας ίονικας νήσους- οι δε οτι άσθενησας βαρεως ιατρεύεται είς 
μ·-^ος άγνωστον και ετεροι οτι απεθανε*  μη δυνάμενος δέ νά έξιχνιάση τήν 
αλήθειαν διεταξε διαφόρους οπλαρχηγούς είς άναζήτησίν του καί τδν "Αγο 
μρυχουρνταρη τάύτοχρόνφ-· μέ.επτακοσίου; εκλεκτού; του .σωματόφυλά-'
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κας μέ σφόδράν διαταγήν οτι ν’άπέλθΤ) ταχέως εί; τάγραφα και άνυπερ- 
Οέτως έξακριβώσγ τδ οποίον διατρίβει μέρος δ Κατζαντώνη; και συλλάβη, 
εί δυνατόν. Άναβάς δ’ ό ’'Αγος εις τάγραφα και φέρων μεθ’ έαυτοϋ 
διάφορα εί'δη κολαστηρίων, ωσάν πελέκεις," σούβλας σιδηράς καί λοιπά, 
ήρξατονά τιμωρή καί πμιδεύϊ) άνηλεώς όποιονδήποτε χριστιανόν ήθελεν 
νομίσει ύποπτον. Τέλος έκ τών πολλών εξετάσεων καί βασάνων φοβηθείς 
τις ποιμήν έπρόδωσε τδν διαληφθέντα πιστόν φίλον καί κόυαπάοον, ού- 
τινος συλληφθεντος παρά τών άγριων στρατιωτών ’Αλβανών "καί παρρη- 
σιασθεντρς εις τδν Άγον, θεωρών δτι κινδυνεύει νά σουβλισθή ζών καί 

' μετ’ αύτοΰ πυρποληθή ζώσα άπατα- ή οίκογένειά του, βιασθείς ώμολόγησε 
κρυφίως τδ-μέρος, δπου έ'κειτο άσθενής δ τρομεοδς Κατζαντώνης. Είς τδν 
αύτδν καιρόν είπών οτι αδύνατον πλέον νά ζήσγ είς καμμίαν τής 'Ελλάδος 
επαρχίαν άπδ τδν-φόβον τών άλλων φιλελευθέρων, παρέκάλεσεν ΐν’άμέσως 
διατά'Τ) στρατιώτα; νά τδν μετακομίσουν είς τά ενδότερα μέρη της'Αλ
βανίας μέ την οικογένειαν καί ποίμνιά του, ώς καί έγένετο.

Συσσωματωθείς λοιπδν δ ’’Αγος μ,έ τδ στράτευμά του ώδηγήθη ούχί 
μ’ ολίγον φόβον είς τδ άπ'όκρυφον εκείνο τοΰ Κατζαντοίνη λην.έοι καί 
περικυκλώσας αύτδν έζήτει νά παραδοθή ζών. Ό Κατζαντώνης ών ήαιθα- 
νής καί θεωρών δτι είνε αδύνατον ν’ άποφύγη άπδ τά δποΐα περιεπλέχθη 
δίκτυα συνεβούλευσε τδν αύ.τάδελφόν του καί στρατιώτας.νά κόψουν την 
κεφαλήν του καί φυγουν μετ’ αύτής διά νά μη την λάβουν οί ’Αλβανοί. 
Οί δέ ,συστρατιώται καί αύτάδελφός του δλοι πέντε κρίναντες άνά'ιον 
μίαν τοιαύ-την-πράξιν· δέν κατεδέχθησαν, άλλ’ άντιπαραταχθέντες πρδς 
τόσους. ήρζαντο τδν πόλεμον μέ μίαν απαραδειγμάτιστου άνδρείαν, καί, 
άφ' ού,. τέλος περιωρίσθησαν άφ’ όλα τά μέρη, γ’νωρίσαντες δτι αδύνατον 
πλέον, νά άνθέξουν είς μίαν χάλαζαν χιλίων ψιλών οπλών, δ μέν Χασίώ- 
της ήδρ,αξεν είς τούς ώμους-του τδν ’ημιθανή ηρώα ώς άλλος Αΐ'ας, οί δέ 
τεσσαρε; ■ συστρατιώται μέ τά ζιφη είς τά; χεϊρα; ριφθέντες έσπασαν την 
φάλαγγα τών εχθρών καί πολεμοδντες καί φονεύοντες ’Αλβανούς είς έν 
διάστημα σχεδόν επτά ωρών άπηύδησαν καί ούτω περικυκλωθέντές πάν- 
ταχόθεν είς μίαν στενωτάτην θέσιν έζωγρήθησαν άπαντες? Ό Άγο μου- 
χουρντάρης συλλαβών τδν τρ'ομερδνΚατζκντώνην έχάρη περισσότερον παρά 
δποϋ νά ειχεν έ'ουσικση τδ βζσίλειον της 'Ρωσσίας καί πέμψα; άλληλο- 

, διαδόχως ταχυδρόμους είς-τδν Άλη Πασσά μέ τήν χαροποιάν αγγελίαν 
τή; συλλαβής, έλαβε διαταγήν νά διευθόνη ζώντας καί τδν Κατζαντώνην 
καί συσ,τρατιωτας του είς ’Ιωάννινα, ως και έγένετο.

Τάκόλουθον είνε' περίεργον νά συντάζωμεν μέ τδ ποιον ύφος ώμίλουν 
οί ’Αλβανοί καί ·οί νέοι ηρωες 'τών Ελλήνων εκείνον τδν καιρόν.

•Ό ημιθανής Κατζαντώνης," ό αύτάδελφός του Χασιώτης καί συστρατιώ- 
τζί των, μολονότι γνωρίζοντες τά δποΐα έχουν νά δοκιμάσουν βασανιστή·
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ρια, έπαρρησιάσθησαν είς τδ.ν'Άλή πασά-μέ τήν μεγαλειτέραν άδιαφο- 
ρίαν καί άφοβίαν. ,. .· " ··.·;’

Είσελθών δ Κατζαντώνης βασταζόμενος έκ δύο- ’Αλβανών διά τήν ά- 
. δυναμίζν τής πολυκαιοινης άσθενε,ίας.του.είς τήν κάμεραν.τοΰ Άλη ·πασ· 

σα, ευθύς τοϋ λεγει \δ Άλή πασσά.;) μ’ εκείνα-τά πεπλασμένα τής·ύπο>^· 
κρισίας γελοία. .... > . ■■■ ·■·■ ■. ·’... ·" :

Άλ. πασ. α*Αί  ’πώ καλώς ήρθες ώρέ Κατζαντώνη». ........ ·
Κατζ. «Καλώς, ηύρα ,πασσί,ά, μ’». . t \ .........
Άλ. πασ. « Πω τί πάντεες μωρέ Κατζαντώνη καίίμοϋ πήρες-σβάρνόί 

τά βελαέτγ’α καί μου τά άλασες ; πώ δέν έβανες. ποτέ, ’ς- τδ νοί· σου 
πώ θά σέ τζακώνω καϋμένε, γΐά .τί μδ σκότωσες τδ-Βελή Γκεκα μωρέ ;' 
πώ τώρα τί τζεβάπι θά μοϋ δίν-ρς ;» ·■■ - ■ ·■' ·1'

Κατζ. «Χέϊ χέ'ί πασσίά μ’,τοΰτος δ ντουνιάς έτζ’είνε.-Θά -σ’ πώ-πρώ
τα ένα λόγο πασσία μ’, μέ συμπάθεΑο. Τώμ’ άρρωστος, καθώς μέ γλέπ’ς 
καί δέν μπορώ νά στίζθώ, καί σΐά θέλ’ς νά κουβεντίάσωμε έτζ’ παστρι
κά καί πκλληκαρίσλα, θά καθήσω?. .·■ · '·> .

Άλ. πασ. «Χά, χά, χά ! Πώ κάτζε μωρέ Κατζαντώνη, κάτζε». ·
. Κατζ. «Νά ’ς πώ τ’ν αλήθεια θέλ’ς; δέ μ'■ έπγίανες,■-’π’λές, ποτέ 
πασσία μ’ μδλα τά-,λαγωνικά, τζ’ Αρβανιτιάς, μοΰνε ’ς πολλάτ’< νά-π^ς 

; τζέριμ ς’τζ άρρώστ’ας· μέ γλΐέπ’ς πώς είμαι, ,νάχα τνή γΐά’ μ’, δέν έρ-
χομνα ’γώ ποτέ πλ’ές ζωντανός ’ς τά Γιάννινα*,  μουνε τώρα όπως θέλ’ς 
κουβέντιαζε. Γ’ά τδ Βελή Γκέκα δπ’λ’ές π,ασ.σίά μ’, δέν φταίγ’ έγώ, μά 
τδ, κεφάλ’ σ', μοναχός του φταίγ’ Έγώ δέν. ήθελα, πλ’ές, νά τδν σκοτω- 
σΐω*  γΐατ’ ήταν κΐ αύτδς παλλη'-άρ’’ μ.οϋ^ε τι νά ’ί κάμω’ δλο τδ-’κκ-*'  
λοκαϊρι, πλιές, πασσ’ά μ’, τ’πήρ’ δ δ’άβολ’ς. τ’ μάνα*  έςε/ύχία-σ,ε κΓ έμένκ 
καί τ’ς συντρόφου;.μ.’" ’σίάν τδ λ’αγωνικδ τδ λαγώ μΧζ ήφερε γύρα, πλ’ες, 
σι’δλα τά βελαέτγΐκ*  καί ’σίάν είδα δ.τ’δέν μάς χωρίζεται, είπα τών παι·*  
δλών (δέν τδ κρυφτώ): «Βοέ παιδγΐζ, τούτος παντ’χέν’ άληθινά τδν φοβού
μαστε καί φεύγομε*  γΐά στίαθήτε σΛ’ αύταΐς τζί πέτρες και. δόστε τ’ 
πέντε τ’φέκία νά τθν σζΐάζ’τε ν.ά στρίψ’* γ’ά. τ’.καθώς γλΐέπω, δέ:θά μάς 
άφήσ’ νά φάμε καί ’μεΐς κομμάτ’ ψίωμί ’ς τδ ντόπό μαςϊ. Καί’τζ; δ.π’ λ’ες,: 
πασσίά μ’, κατ’ παιδιά τρελλά τόσίο ήθελαν (γίατί μαύρισε, νά-ότεοδμε; 
τ’ναλήθεια, τδ μάτζ)- τδ δόκανε μία σπαλίόρα καί τ.όνεςδίπλωσιενισέ

I κατ’ λαγκάδια*  καίτζ’ άνασίάναμε, βπ" λιές*  άλλίώς δέ μάς σϊάφνε σΐέ-
ι ραχάτ καί δέ φταίμε ’μεΐς, πζσσίά μ’, ’π’ λΐές καί.μ.ή .βαργκομάς/ καί

χαλάς τ’ χολή σ’, μοΰνε νά σ’ πώ ενκ λόγο καί .νά μέ κρουμαστής» ’Άν 
είνε τδ μ,ιράμ. σ’ νά κάμγς ζάφτ’ τ’ζ’ κλέφταις ς' τά βελαέτγΐα.ισΓ άφινω·. 
’δώ τδ άδερφό. μ’τδ Χασιώτ’, ,σ’φέριο καί ■ τον ,άλλο, ...τδ Αεπενίωτ’ καί· 
τδ θε’ό μ’-τδ Δίπλα γιά ρεχέμνίζ, ’π’, λίέ.ί, νά κάθώντ.αι, δώ ’ς τή υπέρ
ταση καί μένα δός μ’ ένα μπογίουρτί σ' νά κ’ ν.ηγήσω τ’ζ’ κλέφταις καά 

[· Τόμος Η*.  2.—Φεβρουάριος 1884 10
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σ’ τάζω νά μήν άφήσω κανένα σέ κάνα βιλαγλέτ νά ,π’ράζή κάνα ραγ’ά».
Άλ. πασ. «Πολλά είπες καϋμένε*  αί'μπρέ άτζ, είνεζαλό, νά τδ κά- 

νωμε αυτό’ πω νά μοΰ μάρτυρας (κρυφίως είς τδ αύτί) τά γκρόσ.’ια μωρέ, 
■ποΰ καζάνσησες, που τάχεις χωμένα, νά-τά φέρωμε νά τά βάνωμε ?ς τδ 
διάφορο, καϋμένε, κΐκπέ τδ μπουγίουρτί νά σοΰ δίνω, και ’ντικό μου νά σε 
κάνω πω νά τδ στραβώνγς τδ φέσι, μωρέ, καί νά μή σέ γνοίάζγ τίποτε 
νταλα’ί».

Κατζ. «Θέλ’ς νά σ’ τ’.πώ τ’ν αλήθεια, πασσ’ά μ’; Ό Κατζαντώνης τά 
γρόσία τά καζάντισίε μ*  αίμα, ’π’ λΐές, και δεν τά δίν’, μοϋνε μή πγδεύ- 
εσΔαι*  κ’άν έ'χης άλλη κάμμίά κ’βέντα νά τ’ κάμγς, κάμετ’,- καί γρόσ’α 
μη γυρεύγς*  βγάλ’ τ’ άπ’ τδ νοΰ σ’* δεν σ’ τά δίν’· σ’τδ λέει παστρικά δ 
Κατζαντώνης».

Τέλος πάντων άφ’ ού έςεκένωσεν δλην την οπλοθήκην τής κολακείας 
δ Άλή πασσας, και θεωρών δτι μέ κάνένα τρόπον δεν δυναται νά τδν 
καταπείσγ νά μαρτυρήσγ την χρηματικήν του κατάστασιν, διατάζας 
τους περιεστώτας ύπηρέτας είπε’ «Λάβετε τδν Κατζαντώνη καί τους 
μετ’ αυτόν, διορίσασέ των έν κατάλυμα, καλδν καί σιτηρεσιον άρκετδν 
διά την ζωοτροφίαν των*  προσκαλέσατε καί τους ιατρούς μου νά έπιμε- 
ληθοΰν τδν Κατζαντώνη καί ίατρεύσουν, καί δταν ίατρευθνί κύθιςνά μοϋ 
τδν παρρησιάσητε». Οί ύπηρέται έκβκλόντες τους έ'ςω κατά την μυστι- 
κήν.συνήθη περί τούτων διαταγήν τοΰ Άλή Πασσά, παραδώσαντές τους 
τοϋ πολιτάρχου Ταιρ άμπάζη διεύθυνεν είς τδν λεγόμενον Πλάτανον, 
είς τδν τόπον της καταδίκης, δπου τούς τοιούτους έθυσίαζε*  καί δήσας 
κατά ποώτον τδν Κατζαντώνη, ήρζατο νά τοϋ συντρίβγ μέ τδν πέλεκυν 
έκ τών δακτύλων καί καθεξής δλα τά κόκκαλα τών ποδών καί χειρών. 
Ό δυστυχής Κατζαντώνης ών έκ τής πολυκαιρινής ασθένειας βασανισμέ
νος καί αδύνατος ήσθάνθη τδν πόνον δριμύτατον, καί έκ τούτου δεν έδυ- 
νήθη είμή νά έκβάλη οίμωγην τινα είς την συντριβήν τών ποδών. Ό δέ 
αύτάδελφός του Χασίώτης άκούσας την οίμωγην τδν έκατηγόρησεν ως 
άνανδρου’ λέγων: «Σιώπα ότι έντρόπΐασες την γενναιότητα της πκλλη- 
καργ’άς σου».

Τελειώσαντες αύτδν οί δήαιοι επραξαν τδ ί'διον καί είς τούς τέσσαρας 
συστρκτιώτας. Τελευταίου συνέλαβον καί τδν Χασίώτην, δστις μέ μίαν 
άπαραδειγμάτιστον ανδρείαν είπών τών δημίων δτι «‘.^Άν είσθε παλλη- 
κάργία μ ή μέ δένετε*  ιδού κάθημαι μόνος»' καί καθήσας έξήπλωσε τούς 
πόδας', «Κόψατε, είπε, καί συντρίψατε τά κόκκαλα τοϋ σώματός μου μ’ 
δποιονδήποτε τρόπον σάς φανή άρεστός, διά νά μοί προζενήσητε περισ
σότερα βάσανα".· Καί ούτως οί μέν δήμιοι ή'ρζαντο έκ τών ποδών νά συν
τρίβουν τά μέλη του, άφ’ άρμδν είς αρμόν*  δ δέ ήρως Χασ’ώτης, ώς νά 
•ητον είς συμπόσια,είς δλον τδ διάστημα της συντριβής .καί τυραννίας δέν 
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έ'πφάττεν έτερόν τι είμή, ώς ήν έζη'πλωμένός άσάλευτος, έτράγφδει διά
φορα τής παλληκαργίάς ηρωικά τραγφδια, έως ρτου παρέδωκε τδ 
πνεΰμα.

Ό θεΐός του Δίπλας πληροφορηθείς τήν τραγικήν ταύτην σκηνήν έσυ- 
σωματωθη μ*  όλους τούς μπολόυκτζίδες καί λοιπούς συστρκτιώτας φιλε
λεύθερους, οίτινες ψηφίσαντές τον αρχηγόν είς τδν τόπον τοϋ Κατζαντώ- 
νη, έφερε τόσον τρόμον είς τούς Τούρκους,ώστε δέν έτόλμων ούχί είς τάς 
έρεινάς τών Άγράφων επαρχίας νά είσέλθουν,άλλά μήτε έκτδς τών Τρικ- 
κάλων νά έκβαϋν. Τέλος στενοχωρηθείς δ Άλη πασσας τοϋ έπεμψε διά- 
ταγήν καί τουτου νά καπετανεύγ) είς τάς δρεινά; τών Άγράφων επαρχί
ας, νά νεμεται τούς διατεταγμένους μισθούς δίχως νά είσέοχεται Τούρ
κος είς αύτάς, πλήν νά παύσγ άπο τοΰ νά λεηλατεί τάς άλλας της έ- 
ξουσίας του επαρχίας καί νά μη κατατρέχει καί φονεύη τούς ’Αλβανούς-. 
Τοιοΰτος ήρως έχρημάτισε καί δ Δίπλάς μετά τδν θάνατον τοΰ Κατζαν
τώνη, πλήν έπιβουλευθείς αύτδν εσχάτως ό τύραννος αδθις δι’ ένδς χρι- 
στιανοϋ καπετάνιου Αγραφιώτου Νίκου Θεού δνομαζομένου, έφόνευσε καί 
τούτον τήν ημέραν τής λάμπροφόρου άναστάσεως είς έν. χωρίου τώυ Ά
γράφων Φουρνά δνομαζόμενον.

'Ο Άλη πασσας τόσον είς’τήν καθέδραν τοΰ σουλτάνου, δσον καί είς 
τας τών βασιλέων τής Ευρώπης αύλάς έ'χων κατασκόπους, πολλάκίς έζι- 
χνίκζε μυστικά των, τά όποια έγνωστοποίει καί είς τδ διβάνι μέ’ θκυακ- 
σμδν τοΰ βασιλέως.

Έπί Ναπολεοντος Α'. αύτοκράτορος τής Γαλλίας (ουτινος τά κατορθώ
ματα ούδείς αγνοεί) έχρημάτισεν είς ’Ιωάννινα δ Μπουκβήλ κόνσολας 
τής Ηπείρου, τοΰ οποίου ή τόλμη καί έλευθεριότης έτρόμκζε τδν Άλή 
πασσά*  τδν έπεπληττε καθημερινώς διά τάς παρανομίας, έπιβούλάς του 
καί τυραννίας καί τδν ύβριζε άσυστόλως κατά πρό'σωπον. Ό Άλή πασάς 
(μολονότι δεν είνε τρόπος νά μήν έταράττετο έσωτερικώς) οδηγούμενος 
έκ τών περιστάσεων έβιάζετο νά ύπομείνγ τάς ύβρεις του μέ αδιαφορίαν 
καί νά τδν πολιτεύηται μέ έν ύφΟς τφ δντι ί'διον φρονίμου ήγεμόνος, δί-< 
χως ποτ·ε νά συγχυσθγ προσωπικώς*  καί επειδή κατ’ αυτήν τήν έπδχή.ν δ 
Ναπολέων ών είς τδν άνώτερον κολοφώνα τής δό^ης του έσχεδίαζε τούς με
γάλους του. σκοπούς διά νά στήση τδ*9  αύτοκρκτορικδν αύτοΰ θρόνον επάνω., 
δλων τών θρόνων τών βασιλέων τής Εύρώπης, δ Άλή πασάς διά νά πλη>^ 
ροφορήται 'τά ‘τοιαΰτα έ-κ τών πρδς τδν Μπουκβήλ ανταποκρίσεων τής 
Γαλλίας, καταστήσας διαφόρους κατασκόπου; έ'νδον τή; αύλής τοΰ κον
σόλου, κατωρθωσε τδ πνεΰμα τής πονηριάς μέ άδράς χρηματικά; προσφο
ράς, ώστε νά έξιχνιάζ-ρ π’άσας τάς έρχομένας ειδήσεις πρδς τδν Μπουκβήλ 
καί νά τάς κοινοποιγ είς τδ διβάνι διά μυστήρια,

Είχε καί έ'τερον-είδος κατασκόπων μυστικών έκ διαφόρων υποκειμένων
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χααεοπών Ανδρών τε κκί γυναικών πάση; φυλή; περιερχόαένων-έί; τάς πό*  
λει;, κωμοπόλεις και χωρία, ο'ίτινε; παρατηροΰντε; έπρόδίδον τούς ωραίους 
πάϊδας και ωραία κοράσια τών πτωχών χριστιανών τε και ’Οθωμανών, Καί 
όσα έξ αυτών'δέν έδύνατο νά κατα-πείση τούς γονείς με τάς πλουσίων 
άμοιβών ύποσχέσεις, ήρπάζεν ·ή με βίαν-ή μέ την δι’ άπατης κλοπήν*  ως 
και ένδονστΐ; Κωνσταντινουπόλεως καί εις ετερα διάφορα μέρη έκτος τών 
έρίων 'τ$ίς εξουσίας του κατόρθωσε τοιαΟτα Ανοσιουργήματα δ Αλιτήριος. 
’’Οθεν άναμφιβόλως εις την έπόχήν της τυραννίας του μέ μεγάλήν δυσκο- 
λίαν έ'ζων οί ένάρετοι εις την επικράτειαν του, Καί Αν τινε; χαμερπεϊ; 
•(το είδος τών οποίων δέν στερείται ούδέν έθνος) είτε άναγκασθέντες εί'τε 
άπατηΟεντές συνεμορφώθησαν μετά τον» τυράννου, ουτοι δέν δυνανται νά 
Αμαυρώσουν τδν χαρακτήρα ένδς ολοκλήρου έ'θνους^ τοΰ οποίου μένα μέτ 
ΟΌς άντιπαρετάχθη γενναίως εναντίον της ,τυραννίας τοΰ τυράννου διά νά 
φυλάξγ καί την τιμήν του καί την ελευθερίάν του. Πλήν ή ύλη αύτη δέν 
■είνε έ’ργον τοΰ τυχόντος, άλλ’ είνε άξια διά τά χείλη τών Μουσών καί 
διά τού;, δξυγράφου; καλάμους > της ρητορικές καί παιδείας, νά την έξυφά- 
•νουν άξιοπρεπώς είς θάμβο;; καί μνήμην τ*η;  έπερχομένης εύτυχοϋς γενεάς 
τών 'Ελλήνων. ' ‘ μόνΐ -Ά'

Πρέπει νά είπώμεν ότι μολα τά έλαττώματά του δ Άλη πασάς'"είχε 
•καί κάποια χαρακτηριστικά άξια της ηγεμονίας. Δεν εδέχετο νά τύραννό? 
•όύδείς έτερος έξ αύτοΰ' πολλάκις έ'πιπτον καί οί. υίοί του είς την οργήν 
'του· διά τοϋτο Αλλοίμονον δστις έπιπτεν είς τοιαύτην κατηγορίαν. Είχε 
’μίαν φυσικήν εύπροσηγορίκν ώς καί είς τδν μεγαλείτερόν του θανάσιμου 
εχθρόν. "Οστις έπαρρησιάζετο κατάδικος έλάμβανε τόσον θάρρος έκ της 
-ύποιςριτικ'ης ύποδοχης του καί ομιλίας, ώστε έδυσκολευετο νά πιστευση 
>&fi αυτός έστιν δ διακηρυττόμενος τρομερός Άλ·ή -πασάς. Προσωπικώς 
δέν έφοβέριζεν ούδένα άφ’όσους οί δήμιοί ήτον έτοιμοι έκβαίνόντες: έκ τοϋ 
παλατιού νά τούς σύρουν είς την φούρκαν*  όσους δέ έφοβέριζε ή ύβριζε δέν 
είχε, σκοπόν νά κακοποιήσ·/], Τοϋτο τδ σημείο,ν παρατηροΰντες όσοι ή'ξευ- 

■ ρον την φυσιογνωμίαν του έγνώριζον τδ Αποβησόμενον ένδ; έκαστου κατα
δίκου. Διάφοροι μπέηδες, Αγάδες, ούλάεμάδες, καδηδες, Αρχιερείς τε καί 

-° άρχοντες καί-έμποροι έξώδευον χρόνους είς τά’Ιωάννινα καί κατασηπόμ.ενοι 
είς τδ διβάνι του έδυσκολευοντο νά αξιωθούν τ·ης παρουσίας του. Μικροί 
καί χαμερπεϊς άνθρωποι Αγνώριστοι αυθημερόν είσέβαινον έλευθέρως καί 
συνομιλοϋντες μετ’ αύτοΰ έτελείωναν τάς υποθέσεις των. Τούς πρώτους 
δέν εδέχετο, διότι η'ξευρε τούς μέν έξ -αύτών ότι έζήτουν νά θεωρήσουν 

'λογαριασμούς καί νά λάβουν, τούς δέ ώς έχοντας κτήματα κατάστασιν 
, ή ώραίου; παΐδας καί θυγατέρας έβζσάνιζε διά νά ένδώσουν41-, τούς δέ

41 Μεθ’ όσων Εναρέτων 'Ελλήνων άντέστησαν εις τας άτίμόυς διαταγας τοΰ τυράννου Εναν
τίον τοθ χαρακτήρας των συςαριθμοδνται χαΐ τά Εξής δύο σημαντικά ' ύποκείμενα: Ό Δημη- 
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δευτέρους έδέχετΟ εύμενώς, διότι οί μέν έξ αύτών έπρόσφερον προδοσίας 
καί καταδόσεις, οί δέ τοΰ εξίχνιαζαν τούς ώρκίους νέους καί ώραίας 
νέας, τών χωρικών τ·ης. ηγεμονίας του, ως είρηται».· - ., ·Ά·Λ·γιρσ.υ.ΐ

Είχε σύστημα νά κατατρέχη καί έξαφανίζη παλαιάς σημαντικά; οικο
γένειας ’Οθωμανών τε καί χριστιανών, καί άνεγείρη -ποταπάς όσας ή τοΰ 
έχρησίμευον οί υιοί των καί αί θυγατέρες είς την. άσελγέικν ή τδν ώφε-*  
λουν διά τών έπιβουλών καί προδοσιών των4?.

'Ο Άλη πασάς πο-λλάς τοιαύτας σημαντικά; οίκογενείκς έξουδένωσε'1?, 
όμως Ανύψωσε καί πολλά; έκ τι?; κοπριάς καί- έπλούτησδ-.τοιαότη;φό,-: 
σεως ’Οθωμανούς τε καί χριστιανούς ούκ όλίγους. Ό σκοπός, τοΰ γραφέως 
δέν Αποβλέπει είς τδ νά έξευτελίσν) τά υποκείμενα ταΰτα, τά οποία συν- 
εμορφώθησαν μετά, τοϋ τυράννου (διότι πολλάκις ωφέλησαν διά της 
προστασίας των καί πολλούς τών αδελφών των χριστιανών), αλλά νά 
στηλιτεύστ) τάς θεοστυγεΐς παρανομίας καί ανοσιουργία.ς τ*η;  τυραννίας- 
πρδς γνώσ.ιν καί ωφέλειαν τών-μεταγενεστέρων. . ■ ,· ■ .■ ,

Διά τδν υιόν του Μουχτάρ πασά Αηδία νά έκτκνθρ τις, διότι ή φύσις, 
τον έδημιοάργησε μόνον νά θησαυρίζ-ρ, νά άσελγίί καί ,νά: ζί? ώς κατάδι
κος με μίαν άκραν χαμέρπειαν, Αξύριστος μήνας ολοκλήρου; μέ μυριάδα^ 
έν τφ Αγρίφ πώγωνί του κοράσια Αλβανίτικα (ψείρας φορτωμένος),

Ό:Βελη πασάς προτερήματα δέν είχε διά νά. έξιστορησωμεν’ η.-Ασέλ’ΐ 
γειά του έκατοντάκις ύπεραίβαινε την τοϋ πκτρός, καί έκ τούτου, όλο*,  
τδ σώμα του δν σεσηπωμένο.ν είχε πληγάς ανιάτους ώς καί είς τήν γλώσ- 
σάν του. Ή μεγαλοπρέπειά του φαντασιώδης καί υπεροπτική', είς,,τδν· 
αύτδν καιρόν μικροπρεπέστατος καί άσωτος, αδιάκριτος, ψεύστη.ς κάτά

τράχης Τσιμπουράχης Αΐτωλεΐις Εχτής χωμοπόλεω; Σταμνά ΚάτωΖυγοΟ1, δστις μη χαταπέισΟάς 
νά δώση τήν βυγατίρα του χαΐ άφαιρεβε'ις α&τήν μί βίαν δίν-Επέζησεν Εχ τής λύπήί; ΐΐ μή 
δλίγους μήνας. Τδ Ετερον ό Δ. X. ’Αθανασίου Εξ Άργυροχάστρου πάροικος Εν Ίωαννίνως, 
έΐς Εχ τών πρώτων αρχόντων,χαταφρονήσας όλας τάς οσας άπειλάς Ελαδε τοΟ τυράννου,,,δένί, 
ίπρύσφερε. τδν υίόν του, άλλ’ άπεμάχρν?ε τής οΐχίας του, χαι Εκ τούτου δπίφερε μεγάλας κά
ταδρομά; χαι ζημίας. .. . , .......

42 Τήν σηρίάντιχωτέραν οικογένειαν άφ’ όσας Εξουδένωσεν δ Άλή πασας έ’νε Εκείνη τής 
Άχαρνα,ν,ίας. Εχ τής. άρχοντο.πό,λεως, Κατούνας, κεφαλή τής δποίας ήτον, ό ,μέγάς άνήρ, ,^αΐ 

■ διαβόητος "ΕλληνΜήτζο Μαυρομμάτης Επονομαζόμενος τδ χαύχημα όλης τής Δυτικής 'Ελ
λάδος, διστις θεωρών τά προοίμια τής τυραννίας. Εννόησε τούς σκοπούς το5 τυράννου,^χάϊΈχ 
τοότου δού; τόπον τή οργή άπεσΰρθη πρδς ώραν εις τήν νήσον τής Αειίχάδός Επϊ Βενΐτζά- 
νων- δ δΑ τύραννος συνεννοηθεις με τδν τότε διοικητήν τής'Αγία; Μαύρα; ’δολοφόνησε·; α,δ» 
τδν διά. τού Χρήστου Κατζικογιάννη πλησίον εις τδν ναόν τοΟ 'Αγίου. Σπυρίδωνος, κείμενον, 
περί τήν λεγομένην Πιάτζαν. Τδ σώμα τοΟ άειμνήστου Ετάφη Ενδον είς τδν ίερδν τούτον 
ναόν, όπου άνωθεν τού μνημείου Ετέθη μάρμαρον, λευκόν ίσόμετρ,ον μ’ Επιγραφήν Ελληνικών 
χαρακτήρων" «’Ενθάδε κεϊται 'δ εξ’Ακαρνανίας κ,τ.λ.» ϊ

43 Μόνον., τήν.οικίαν τού ’Αλέξη Νούτζου Εκ Ζαγορίου τών Ίωαννίνων μ’ όλας. τάς άταξίας 
. του Επροστάτευσεν Αληθώς χάριν τοΟ. πατρός του μέ τδ νά τδν συνέδραμες εις Εποχήν τιν» 

κρίσιμον πριν τής Εξουσίας του, δηλ, όταν έμεινε μόνον μί τήν φημιζαμένην κίβδηλος έξ/,ν- 
τάραν. , , ..... . , .
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πχντχ,- κόλκζέμπ?φότκτος, δόλιος κκί επίβουλος, δειλός, ύπέο φύσιν φί**"  
λήδογος, φίλαυτος καί Οηλυδρίας,· καθ’ύτερβολήυ φθονερότατος, εις-άκρόν 
πλεονεκ.της και [Λνησίκακος. Τούς περί αυτόν έπ.λούτει έως εις ένα καιρόν 
εις τον όποιον τοϋ ήτον χρήσιριοι δι’ ηδονήν τινα ή υπηρεσίαν καί μετά 
το τέλος τούς ώργίζετο-, τούς έτ·υράν>νει άπανθρώπω; είς φυλακήν καί τούς 
έγυυινωνε. Μολονότι ειχεν. εί'κοσι μιλιορνια γρόσιά -ετήσιον είσόδηαα, εύ- 
ρίσκετο πάντοτε είς χρέος βαρύτατου εκ της άσωτείας του/ Έστάθη άδυ^> 
νατον εις ολην . τήν -περίοδον τής ηγεμονίας του ν’ άνεγείρφ οικογέ
νειαν ττνα έκ της δυστυχίας εϊ'ς ευτυχίαν (έν ω διάφοροι εχρημά- 
τισαν άρκετούς χρόνους εις την δούλευσίν του) έκτος- ένος καί μόνου δς·ις 
βοηθηθείς κοςί από την τύχην καί από την εμπειρίαν του άπήλαυσεν έν 
μέγα μέρος άπδ τά-πλούτη του καθ’ ήν εποχήν πνέων πολιτικώς τά 
λοίσθια (ό Βέλη πασάς) έ'νδον είς τά φρούρια της Νικοπόλεως παοεδόθη 
ός θηλυδρίας εις τον καπετανάμ.πεήν, ώς προείρηταΐι -

Πλήν άς έπιστρέψωμεν ηδη είς την σειράν τοϋ λόγου μας διά νά δώ- 
σωμεν τέλος τής συνοπτικής ταύτης έκθέσεως.

Μετά ,.τήν. άποστολήν τής κεφαλής τοΰ Άλή πασά είς τά βασίλεια 
έπεσκεφθη δ Χουρσίτης τούς θησαυρούς, του, οΐτινες δέν έύρεθησαν πεοισ- 
σότεροι τών τεσσαράκοντα πεντε μιλιονίων γροσίων τουρκικών., Ήδόναντο, 
όμως νά ύπερβοϋν τήν ποσότητα ταύτην οί άδάμαντές του καί διάίοοοα 
εί'όη τοιαύτης. φύσεως πολύτιμα/ τά χρυσά καί άργύρά όπλα καί σκεύη?. 
"Ονάν προσθεσγ τις καί τάπειρα έζ αρπαγής ύποστατικά, άναβαίνει ή 
περιουσία του εις μίαν άξιόλογον ποσότητα χωρίς εκείνης τών υίών του 
καί-λοιπών τής οικογένειας ταύτης κλάδων, ■-· . υ

Ό Άλή πατσάς έζακολουθών μίαν σειράν αδιάκοπον πολέμων δτέ μέν. 
μέ τούς διαβόητους Σουλιώτας, δτέ δέ μέ τον έκ Δελβίνοο Μουσταφά 
πασσά καί λοιπούς κλάδους τής οικογένειας του, μέ τούς άσπονδους εχ
θρούς του Γαρδικιότας καί μέ τον Ίμπραήμ πασσά Μπερατινόν, τοϋ δ- 
σέοίου εξούσιασε τήν ηγεμονίαν πάσαν καί τά ύποστατικά του εσχάτως, 
συλλαβών δέ, καί τδν ίδιον μ’, ολην τήν οικογένειαν έ'ρριψεν εις τά δεσμά 
τών Ί-ωαννινων, όπου καί έπλήρωσε τδ κοινόν χρέος έν τφ ύπογείω 
(μπουτροΰμι) εις τήν εποχήν τής πολιορκίας54, έξακολουθών, λέγω, παν-

44 *0  άγιος Κοσμϊ; περιερχόμενος καί διδάσχων έν τή ΊΙπιίρω έξ Ίωαννίνων έ'φθασε καί 
®ως τδ χωρίον Τεκελένι, οί ’Αλβανοί κάτοικοι τοϋ οποίου εϊτε παροξυνθέντε; έχ τής διδαχής 
του εϊεε νομίσαντες οτι ?χει χρήματα εβουλήθησαν νά τδν κακοποιήσουν Ό 3ί, καταφυγών 
είς τήν ρ’κ'αν τοϋ Άλή πίσσα νέου ό'ντος, ιονέδέχθη, και ίπεριποιήΟη ή μητέρα του Χά- 
γκω μ’ ευγένειαν, υιαι ζητήσας τδν υιόν της τοϋ προ,εΤπεν άπασαν τήν οποίαν έμελλε νά λαβή 
Ιξουσίαν, ότι έχει νά γείνη δηλ. ρίγας άνθρωπος,-ότι- θέλει έξουβι,άση τήν ’Ήπειρον καί τά 
πέριξ αύτής, θέλει... ύποτάξη τήν Πρέβεζαν, τήν Πάργαν, τδ Σοϋλι, τδ Δέλβινον, τδ Γαρδίκι 
(τούς έχθρούς του), έσχάτως θέλει κυριεύση τδ Μπεράτι. καί θέλει κατασΐρέψή άπασαν τήν 
οικογένειαν .τ.οδ Κοόρ,τη· .τέλος τοϋ,εϊπεν οτι ή. θεία πρόνοια οΰτω πρΟιύρισεν. «ΈνθυμοΟ ό
μως είς ίλην τήν διάρκε-.αν τής Εξουσίας σου νά »γαπ|; καί ύπερασπίζεσαι έξόχως τούς γρι- 
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τότε ποιου τους .πολέμους δέν έλαβε καιρόν νά καταθεσ-p έ?ς το Οησάυρό- 
φυλάκιόν τού χρήματα, καί τά όποια τοϋ'εύρέθηκαν έσύνάζεν άφ’ ής ώ
ρας άνεπαύθη τών πολέμων δηλ. άπδ τά 1811, όταν'έξούσίασέ τδ Μπε- 
ρ.άτι έως. τα.1820, είς έν διάστημα εννέα ετών, καί έκ τούτου ή εύρέ- 
θεϊσα είς τδ ταμεϊόν του ποσότης δέν ήτο άνάλογος τής φήμης· πλήν 
καί αύτη διαμοιρασθεϊσα δέν έ'φθασεν είς τδ βασιλικόν θησάύροφυλάκιϋν 
μήτε τδ τεταοτημόριον. Οί λογαριασμοί, τούς όποιους περί τούτου έ'πεμ.' 
ψεν δ Χουρσίτης. είς τήν βασιλείαν, δέν έλαβον τόπον είς τδ διβάνι. Έξέ- 
τάσεν επακριβώς ό σουλτάνος καί πληροφορηθείς τούς σφετερισμόύς ώρε 
γίσθη καθ’ ύπερβολήν κατά τοϋ Χουρσίτου. Ή οργή αύτη τοϋ σΟυλτάνοδ 
δέν ήτον άδικος, καθότι τδ χρυσίου έχει τοσαύτην δύναμιν, ώστε άΟλλά- 
κις υποσκελίζει καί τούς πλέον έναρέτευς, πολλφ μάλλον χρυσομανεϊς Ο.αί 
χρυσολάτρας βαρβάρους. . .

Ό Χαλέτης διά νά σφετεοισθή μέρος τής περιουσίας του Άλή· πασσά/ 
(ώς καί έγένετα), ένταύτώ νάποφύγη καί τήν ενοχήν τών δσων κατη-.

στιανούς, liv θέλί|ςνά μείνγι ή ίξουαία αύτη ε’ις ϊαύς διαδόχους σου». Άπδ Τςπελένί διευ- 
θύνΟη...εις το Μπεράτι,. οπού οι'Εβραίοι φθονήσαντές τον προσέφερν είκοσι -χιλιάδας...γρ.ασι^ 
τοΰ Κούρτη δια. νά τδν Φονεύση και Ια τούτου πέμψας ’Αλβανού; τινα; εις τά χωρία τη; έ- 
παρχία; οπού ^δίδασκε, και ένεδρεύσαντε; τδν ^φόνευσαν xal £ρρ<ψαν τδ πτώμα του εις ενα 
ποταμόν» Μετά ταΰτα διά θείου σημείου εδρδντες αύτδ χριστιανοί τινε; τδ Ενταφίασαν.: *0  
’Αλη πασσας, όταν-Ιξουσίασε τδ Μπεράτι, δεν ήμΕλησε νά ερευν^η.,^ύρη τον τάφον .του. 
κ.αι διόρισα; £χβαλον οι ιερείς την άγ.ία.ν κάραν Εκ τοΰ τάφου και την ησπάσθη ό παμπόνηρο<· 
μΐ σέβα; μεγαλώτατον*  έ’ς τα ίδιον μέρος διατάξας ίατισε μοναστήριον I? ιδίων του Εξόδων 
μεγαλοπρεπέσταταν, τδ οποίον έπροίκισε μΕ αρκετά ύποστατικά, και σώζεται ?ω; ^$/σήμε
ρον λεγόμενον «Τδ μοναστήρι τοΰ “Αλή πασσα»·»' Δj’ Εξόδων του κατεσκεύαάαν μετά :.ταδτα-^0^ 
καλογηροι και άργυραν θψ/.ην διά την. άγίαν κάραν, οΓτι.νε; πε.ριερχόμενοι τας. Επαρχία; ;τ^ς 
Εξουσίας τον καί Ιφοδιασμένοι με διαταγάς ταυ ΕλευΟέρω; Ελέους ενεκα περί τή; νεοκτισΒεί"· 
ση; ιερά; μονής ταύτης, ουδε'ις Ε'τόλμα νά Εγγίστμ

"Οταν ήρχοντο εις ’Ιωάννινα κατά διαταγήν του, ε'πρεπε νά πηγαίνουν την άγίαν κάραν 
το, παλάτιον,,. διά νά τήν προσκυνή και άσπάζεται. "Απαξ Εκ τών πολλών δντες περΤ τδν 

’Αλή πασσα οι αξιωματικοί· του καί μετ’ αύτών σέχη; τι; Ίωαννίτης, Χαντζή .,Σεχρής ρνο- 
μάζόμένό; (οστις δια τής δποκρίσέώς του Εσέβετο παρά πάντων ώ·ς ιβλιά; (δηλ. άγιος), Ιοόόη 
ή εΐδή&ιςοίι Τφθασάν εις τδ διβάνι οί καλόγηροι μ^τήν άγίαν κάραν, καί ιδού μέ τήν άργυ
ραν θήκην εΐ; χειρ ας μετά λαμπάδων και θυμιατών εισήλΟον ΕλευΟέρω; εν; τήνγΰαλένίαυ 
κάμεραν, όπου Εκάθητο ό Άλή πασσα.;, δστις άμέσ,ως ΕγερθεΙ; ^λαβεν ε’ις τά; χ,εΐράς. τομ*.  ά- 
νο^άς ^ε τήν θήκην και άσπασάμενο; τήν άγίαν κάραν, £0εσε μετ’ εύλαβείας εις Εν προσκε- 
φάλαιον πλησίον δπου Εκάθητο. *0  είρημένος ύποκριτής Χαντζή Σεχρής θεωρών ‘ταΰτα καί 
δυσαρεστηθείς, λέγει τοΰ Άλή πασσ&: «Έστακφουρλά Εφένδημ ! Έσταλφουρλά!'· (Έκρίματί5· 
σθης) καί ετερα τοιαΰτα τής θρησκεία; των. Ό Άλή πασσα; άκούσα; ταΰτα χωρ^ς ταραχήν 
είπε: «Πώ εΐσκι ζουρλδ μωρέ καΰμένε σάχη*  πώ δε ξέρεις καϋμένε Χατζή*  πώ νά ήξερες, δεν 
ίλεε; ίτζι. Τοϋτο τδ καλόγερο, ώρε Χαντζή, ήτον άληθινδ προφήτης*-  Βαλάχή Μπιλίαχή, 
:φθε·στδ σπήτί μου Οτδ Τεπ'ελένι και-μδ εύχήθ.ηκέ μω^,· καί μο^ΰ- ίιπέ ;Ό.λα ·οσ^' ίάάμά σαν 
νά τά είχε γραμμένα στο κιτάπι. Πώ ^να λησμόνησα νά τδ ^ωτήσω, καΰμένε, καϊ άν το εί
χα ζωντανά νά>τά:-Ερώταγα ^διίά δέκα χϊλίάδε; τζακοδλες. Πώ δέν τδ £χω·».— Μετά ταΰτα 
αύθις άσπασάμενο; τήν κάραν Επέστρεψε τών καλογήρων μΐ μίαν φούχταν £ονμπ$δε; Εως 
τριακοσίους. ' .ν.·ί:·.·-·:;··.··· ·.. <-?■ : * · · ,. : · . ■ · .···■ .<. *-  .·■.·-■ ■··-

■ ·*

* .
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γοριών έλέγοντό-κατά-' τοϋ'Πάσο Ισμαήλ πατσά περί τής' άπδσταίτίας 
ν.ίχ\ άνασΐατώσεώς'σχεδόν όλου τοϋ κράτους,τήν δποίαν άπέδιδον οί Γίζ- 
νιτζάρλικαί είς αυτόν-τ'οΰτόν δήλ. τδν '.Χαλεπήν, ή ·ψευτοπο'λιτική τών 
μεγιστάνων τής βασιλείας τκυ’της τδν υπαγόρευσε νά έξόμαλίσ'Τ) χωοίς- 
άναβολήν τήν πρδ πολλοΰ μετά του Χουρσίτου έχθροπάθειαν, νά διαλ- 
λαγή καί συμφωνή-ή. Ίΐξεύρών δι/.ως δτι δ ΙΙχσο ’Ισμαήλ πασάς έχει τάς 
άκριβεστέρας περί τής περιουσίας τοΰ'Άλή πασζ πληροφορία-; (επειδή 
έντος είσέτι εις Ιωάννινα είχε λάβει δια'.εκριμμένον κατάλογον παρά τοϋ 
σαράφη Ρουφαήλ Λαρίσσαίόυ καί Κώνστα· γρζμματέως, όίτινες πριν της 
πολιορκίας ομοΰ μετά τοϋ Μάνθου δίορισθέντες παρά τοϋ τυράννου κατέ
γραψαν ώς καί τήν σκάφην) διά νά προλάβγ, συνεννοηθείς μετά τοϋ Χουρ- 
σίτ (δστις δέν είχεν δλιγωτέραν υποψίαν). τοϋ παρήγγειλε διά νά έϋεργήσγ 
άρτζμαχτζάρια έκ τών δπλαρχηγών τοϋ στρατοπέδου καί άφ' όλων τών 
έν τή Λαρίσσγ τής Θετταλίας ’Οθωμανών 'εναντίον τοϋ-Πάσο Ισμαήλη νά 
τδν θανατώσγ, διά νά άποφύγό,υν άμφότεροι τον έπαπειλοόμενον κίνδυνον 
τής οργής τοϋ σουλτάνου. Ό Χουρσίτης τότε διέτριβεν είς Λάρισσαν καί 
επειδή μισών καί- φοβούμενος^ τον Μαχμούτ πασά Δράμαλην ώς καί τδν 
Ιΐασόμπεη, διά νά τδν άπρμακρυνγ καί τδν άφανΐσγ έν τάύτφ, τδν διηύ- 
θυνεν επίτηδες δώρον τών Ελλήνων μέ τριάκοντα τρεις χιλιάδας στρά- 
τέυιμα, δίχως τάνήκοντζ μιας τοιαυτης εκστρατείας εφόδιά, δστις ώς

’■ άνόητος είσελθών άλαζονικώς είς τδν ’Ισθμόν τής Πελοπόννησου κατέ- 
ζευξενέίς Κόρινθον- προχωρήσάς δέ ύπεροπτίκώς καί έως είς Άργος μετά 
ταϋτκ καί ευρών άνδρείζν άνθίστασιν παρά των 'Ελλήνων έχόντων .έπί 
κεφαλής τδν στρατηγόν Ο. Κολοκοτρώνην καί ετέρους διαφόρους άξιους 
Οπλαρχηγού; έπέστρεψε μέ μεγάλην ζημίαν είς Κόρινθόν, δπου καί πολιορ- 
κηθείς έδωσε τά κώλζ έν τή έρήμφ όμοΰ μέ δλον σχεδόν τδ στρατόπε- 

' ‘ ιδ0·ν τού45; ··”

45 Μόνον χιλιάόες άπουηνάρια μετά μεγάλης; δυσκολίας ζατίφυγον εις τα «ρούμι» 
τών πχλάιών Πχτρών· χαί ίάν ίσομφώνονν οί δπλαρχηγαι'."Ελληνες 3ια τά λάφυρχ ήθελε. 
παρχόοδοΟν ά,τχντες ε’ς τάς στενάς θέσεις τής Βοστίτζης.

' Άφ’ού λέγω διεύθυνε τδν Δράμαλην θϋμα τών 'Ελλήνων, ένήργησεν 
οσαδίετάχθη παρά'τοΰ Χαλέτη, τά δπόϊζ οί μπέηδες καί λοιποί ’Οθω
μανοί τής Λαρ’σσης ώς ψευδή δέν τά ύπέγραψαν, εξ μή μετά μίαν μεγί- 
«στην βίαν καί φυλακήν. ' ··'

'■ ’ Ό‘σουλτάνος *δσω  παμπόνηρος, άλλο τόσον κοϋφος ένδώσας είς τάς 
ί ■ ό ψευδείς διαβολάς καί κατηγορίας αντί νά διατάξγ τδν Πασόμπεη είς έτέ- 

φαν σατραπείαν κατά τάς καθημερινά; του υποσχέσεις έξώρισεν είς τδ 
'φροόριον Δυμό'τέιχΟν δώδεκα ώρας μακράν τής Άνδριανουπόλεως. Ό δυ- 
στϋχής Πάσο Ίσμάήλης, ένφ ύστερήθη τήν ύπεράσπισιν τοΰ Χαλέτη, άπέ- ;
,κτησε'ν έν ταύτώ καί τήν επικίνδυνον καταδρομήν του,, ώστε έννοήσας

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ fgj

Α πλέον τδν έσχατον κίνδυνον τής ζωής-του έβουλήθη πολλάκις νά δρκπε- 
; τεύσγ έκ τών. Δυμοτείχων.καί. νά είσέλθγ ιάγνώφιστος είς . Κωνσταντινού- 

πολιν, 'Ώστε,,Sv τοΰτο έβαλεν είς πράξιν, ήδύνατο ούχί μόνον ,νά προ- 
λάβ.γ τήν ζωήν του, άλλά ν’ άποκτήσγ καί αυθις τήν εύνοιαν τοϋ σουλ
τάνου' πλήν, κατά δυστυχί αν έ'χων ένα .διόλου άνόητον καί φκντασιοκό- 
πον χασνατάρην (ταμίαν) Ίωαννίτην έκ μιάς ποταπής οικογένειας'16, οσά
κις έτοιμάσθη, νά έξέλθγ κρυφίως, τοσάκις έμποδίσθη παρ’ αύτοΰ, (τδ κα
τάλυμάτου είχεν έκτδς τοϋ. φρουρίου είς τήν πόλιν), .

Τόσον δ Χαλέτης δσο.ν καί ,δ Χουρσίτης, έν.δσφ έθεώρουν ζώντπ τδν 
Πκσόμπεη, γνωρίζοντες ότι είσί πάντοτε είς κίνδυνον, άνκνέω’κν ,έ,κ,.δευ
τέρου κατ’.αύτοΰ δι’ άναφρρών. διαβολάς^ καί κατηγορίας^ ώστε τυφλώ- 
σαντες τδν. μωρόν Μαχμουτην διέταξε τδν Σκληχ πασσά,,σατράπην τής 
Άνδριανουπόλεως νά τδν θανατώσγ. Μετά δύο ήμ.ερών τής αποστολής 
τής θανατηφόρου προσταγής οί έν Κωνσταντινουπόλει ύπερασπιστάί τοϋ 
Πασ.όμπεη .έχθροί ,τόΰ Χαλέτη, πληροφορήσζντες τδν σουλτάναν τάς ψευ
δείς διαβολάς καί κατηγορίας καί τάς αιτίας, δι’ ας ένεργήθησαν, με- 
ταμεληθείς έσπευσε ,μέ δευτέρζν προσταγήν, νά αθέτηση τήν ρτρωτην,ί 
πλήν δ διζληφθείς τής. Άνδριανουπόλεως σατράπης, ών εις τών έχθρών 
τοϋ Πασόμπεη και εύνοούμενος τοΰ Χαλέτη, άμα λαβών τδ κάτλι φερ- 
μ,άνι έ'πεμψεν ένα αξιωματικόν του μέ τριακοσίους ίππεϊς καί στρατιώ
τας σπουδαίως διά νά τδν άποκεφαλίση, δστις ήξεύρων, εί καί έξόριστος, 
οίκονομικώς περιεκυκλοΰτο έκ τριακοσίων σχεδόν στρατιωτών είς διά
φορα καταλύματα καί πανδοχεία τής πόλεως έκείνης έπί προσχηματι 
εμπόρων καί μανζίλιδων (μανζίλιδες Ονομάζονται παρά τοϊς ’Οθωμανοί; 
οί μή έχοντε; μισθο,υς στρατ,ιώται.) κατασκηνωμένων. Είσελθώυ περί ,τό 
λυκαυγές εις τήν πόλιν καί περικυκλώσας αίφνιδίως τδ κατάλυμά του, 
συνέλαβε τδν οικοδεσπότην, δστις. ήνοιξεν έν πρώτοι; τάς πόλα; τής αυ
λής, καί οδηγηθείς δπου έκοιμάτο, δίχως νά έννοήση ούδείς τών σωματο
φυλάκων του, κοιμωμένων δντών, είσήλθε μέ τούς δημίους είς τήν κά
μεραν. Ό Πασόμπεη; ίδών τούς δημίους ήρπασεν άμεσως. τήν σπάθην, 
πλήν μή δυνηθείς εις πρδς τοσούτου; νά διαφθεντευθή, άπεκεφαλ,ίσθη. 

:ws Ό, σουλτάνος, άφ’ ρύ έπληροφορήθ.η · , του θάνατόν του,, άγανακτήσας 
καθ’,ύπερβολήν έ'γεινεν ώς έξηγριωμένος λέων έναντίον .τοϋ τ:^ι,Χαλέτη 

■ ?καΙ Χουρσίτ πζσΧ, καί έπειδή είς αυτήν τήν εποχήν έγίν,οντο,,άλλεπαλ-
λήλως αγωγαί παρά τών Γιαν.ιτζάο«ν δι’άμφοτέρους ένεκα τής αποστα
σίας τών'Ελλήνων, ώστε έκινδύνευσε καί γενική, τών; Γιάνι,τζάρων άπο- 
στασία είς τήν /.αθέδραν, λαβών ,αίτίαν έξορίζ?ι τδν Χαλέτην είς τήν

46 Ό Πασόιχπεης τον ξγνώριζε.διά τοιοΟτον, πλήν Ιπειδή ύπίφερε μετ’ αύτοΟ τάς ταλαι
πωρίας ε’ς ρλην τήν περίοδον τής καταδρομής-τού Άλή πασοδ, ευγνωμοσύνης.; ενε*α  τδν ή- 
ξίωσε Χασνατάρην του. , , ; ~ ρ-,ι,·; ,’·■ . ■ ,.··,·,'; Α·.·,-, :·-;",ήΤ

*
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Προΰσσαν, καί κχθ’δδ.δν προκαταλαμβάνει μ.’έτέραν προσταγήν του καί 
τδν θανατώνει. Εις τδν αύτδν καιρδν έκδίδει φερμάνι νά θκνατωθή καί δ 
Χουρσίτης. Οΐ δέ έν τή Κωνσταντινουπόλει ύπερασπισταί, του γνωστό*  
ποιήσκντές τον τρεις ημέρας πριν φθάση δ δήμιος εις Λάρισσαν είτε έκ 
της πολυκαιρινής του άσθενείζς εί'τε λαβών δηλητήριου, ώς τινες είπον, 
άπέθανεν αίφνιδίως. *Ο  δέ βασιλικός, δήμιος διά νά έκτελεσθή ή βασιλική1 
προσταγή έκβαλών την.κεφαλήν του τάφου διηύθυνεν εις τδ διβάνι, τήν» 
οποίαν δ σουλτάνος έπεσώρευσεν εις τον άριθμδν εκείνον τοϋ Άλή πασά,*'  
Βελή πασά, Μουχτάρ πασά, Σελήχ πασά, Άχμέτ πασά, Πάσα ’Ισμαήλ 
πασα, Χαλέτ Έφέντη, Γιουμπρουχτζί Άχμέτ άγά καί ετέρων διαφόρων, 
οίτινες άπεκεφζλίσθησαν ένεκεν τής αποστασίας του Άλη πασά καί επο
μένως εκείνης των Ελλήνων.λ - ’

Καί τοιοΰτο μέν τδ πολλοΰ λόγου άζιον άνέκυοτον χειρόγραφον, περί όυ,β 
λεχθήσονται μετ’ού πολύ καί τινα πλείω, όπως παντί συμφανές γένη · 
ται ότι τά μάλιστα και τοϋτο συμβάλλεται εις έπανόρθωσίν τινων ούκ 
ολίγων τής νεωτέρας ημών ιστορία; πλημμελώς τε καί έλλιπώς έχόντων.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΠΟ Κ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ

§ Τ. 2<εκιν£της — Ζ3Εεκονήτης·.

’Εν τοΐς ’Εθνικοί; Στεφάνου -τοΰ Βυζαντίου άναγινώσκεται κατά τάν- 
τίγραφα «ΣίκΗνος : νήσος περί την Κρήτην, ώς Στράβων δεκάτγ. Αΰτη 
θίνόη πρότερον εκαλείτο. Ό οίκήτωρ Σ'ixHrhnc, ώς νήσος νησίτης®. Φέ
ρεται δέ καί γραφή ΣικινΗΐης, καθ’ ήν άτοπον άποδείκνυται τδ έπενη- 
νεγμένον νηαΐτης. / ; ·. - ’ ■■■ > ■

Ή δια τοΰ II εκφορά τοϋ ονόματος της νήσου εύρίσκεται και έν τοϊς 
κώ,διζι- τοϋ Στράβωνος σελ. 484 «άπδ δέ τής "Ιου πρδς εσπέραν ίόντι 
ΣίκΙΙνος— καί Φολέγανδρος». ·

Την ύγιώς έ'χουσαν γραφήν διδασ^όμεθα ές Απολλώνιου τοΰ 'Ροδίου 
λέγοντο; βιβλ. 62 3 :

ή ; καί τδν μέν ές Οίνοίην έρυσαντο ‘
( πρόσθεν, άτάρ Σίκινόν γε μεθυστερον αύδηθεΐσαν .

νήσον,.'έπακτήρες, Σίκινου άπο, τόν ρκ Θόαντι .
νηϊάς Οίνοίη νύμφη τέκεν εύνηθεϊσα.
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τ?λΠάς τι;'βλέπει ότγ όύδαμως τδ μέτρον έπιδέχεται τήν δία τ6ΰ Η εκ
φοράν, μόνον δέ τδ διά τοΰ I γεγραμμένον, βραχεϊαν έχον τήν μέσην 
συλλαβήν, εύαρμοστεϊ αύτφ. Κεΐται δέ καί έν τοϊς παλαιοί; εις Άπόλ- 
λώνιον σχολίοις «-Σίκινος δέ έστι νήσος πρδ τής Εύβοιας τδ πρότερον Οι- 
νοίη καλούμενη διά τδ είναι αυτήν άμπελόφυτον. Μνημονεύει δέ τής με- 
τονομασίας Εεναγόρας λέγων οτι μετωνομάσθη άπδ Σίκινου τοϋ υίοΰ 
Θόαντος καί νύμφης Οίνόης». Πρβ. καί Έτυμ. Μέγ. σελ. 712, 48 και 
Πλίνιον Δ', ιβ', 69 ("Ιδετήν ύπδ τοϋ Δινδορφίου έκδοσιν Στεφάνου τοϋ Βυ
ζαντίου Τόμ. Β', σελ. 614 καί Τόμ. Γ', σελ. 11 97 καί Τόμ. Δ', σελ. f()96).

Παρά Σκύλακι τφ Καρυανδεϊ ΙΙερίπλ. 48 έχει δ κώδιξ «κατά δέ-ταυ- 
την Ώλίζρος, κατά δέ ταύτήν κίνές, αύτη καί πόλις», δπερ εύστόχως δ 
Σαλμάσιος μετετύπωσεν εις τδ Σίκινος. Όρθώς δέ και δ Βερνάρδυς έξέ- 
δωκεν έν τοϊς εις Διονύσιον τδν περιηγητήν Σχολίοις στίχ. 132 (σελ. 
333 καί 988) «Ανάφη, Σίκινος, Γύαρος έμπροσθεν "Ανδρου· άντί τοΰ 
«Άπεννάφη, Σ ικανός, Εύ'αρος έμπροσθενΆναύρου».

Καί δτι μέν διά τοΰ I έςεφέρετο ή δεύτερα συλλαβή τοΰ τ’ δνόματος 
τής νήσου καί τοΰ ές αύτοΰ παρηγμένου έθνικοΰ ούδείς δύναται νά μή 
δμολογήσγ· διότι φζνερδν μέν τδ πράγμα έκ τοϋ χωρίου τοΰ ’Απολλώνιου 
γίνεται, φανερόν δέ και έκ νομισμάτων καί επιγραφών (Πρβ. Κραμήρον 
Στράβ. Τόμ. Β', σελ. 414 καί Δινδόρφίον Θήσ. Στε//, Τόμ. Ζ',σελ. 239).

Αλλά πώς έγράφετο ή παραλήγουσα τοΰ έθνικοΰ δνόματος ; ΣικινΙτης 
διά τοΰ I ή Σικινήτης διά τοΰ Η ;

Έν τοϊς Εθνικοί; Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου πρδς τή γοαφή ΣικΗνίτης 
φέρεται, καθά παρετηρήσαμεν έν τοϊς έ'μπροσθεν, καί ή ΣικινΗζης. Ύπδ 
Διογένους. τοΰ Λαερτίου βιβ’λ. Α', 47 μνημονεύεται ρήσις τοΰ Σόλωνος, έν 
ή κεΐται:

- εΐήν δ’ έγώ τότε Φολεγάνδριος ή Σικινίτςς 
άντί γ’ ’Αθηναίου πατρίδ’ άμειψάμενος. .

Άπαντφ δέ καί έν τοϊς Ήθικοϊς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 813 ς «δ δέ 
τις έκριφείς εις νήσον γέγονε κατά τδν Σόλωνα Φολεγάνδριος ή Σνκινί- 
της αντί γ’Άθηναίου πατρίδ’ άμειψάμενος». 'Ο Βέργκιος έν τ·οϊς Λυρικοί; 
Ποιηταϊς (σελ. 4.16 έκδ. γ ) παρέλαβε τδ έν τινι τών άντιγράφων'τοΰ 
Αάερτίου φερόμενον ΣίκινΗτης, δπερ πλημμελές μέν ύπο τ’ άλλων άάΐ 
ημών ποτ’ ένομίσθη, άποβλεπόντων εις τδ παρά Στεφάνφ τφ Βυζκντίφ 
γεγραμμένον «δ οίκήτωρ Σικινίιης, ώς νήσος νησίτηςν, άλλά βεβαιοΰ- 
ται ές Αττικών έπιγραφών, έν αΐς άπαντά τδ πληθυντικόν ΣικινΗ.ταΐ 
(Έπιγρ. Άττ. Τόμ. Ά', σέλ. 21 καί Τόμ. Β',α', σελ. 11). Εύρέθη δέ και 
έν έπιγραφή τής Σίκινου «-(άνήρ άγ)κθ(δς περί-τήμ π)όλιν (τήν) Σικι- 
rHftJavv' δθεν καί μετ’ δλίγα άνεγνώσθη «τής πόλεω; τής Σίικι(νΗ- 
τΰν}ι> (Έπιγρ. Έλλην. Τόμ. Β', σελ. 1083). . .''
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Σαφώς,, νομίζομεν, έκ τών έίτιγραφών δηλοϋτκι δτι το παρά τδ Σίκι
νος πκρκχθέν εθνικόν έπερατοϋτ.ο εις ΗΤΗΣ, Σικινήτης, ούχί ε,ίς ΙΤΗΣί 
Σιχινίτης. Παράδοξον δέ προσπίπτει τδ παρά Στεφάνω τω Βυζαντίω φε~ 
ρόμενον «δ οίκητωρ Σιχινίτης (Σικηνίτης), ώς νίίσος νησίτης». Ό Έρου- 
ερδην (Lapid, de Dial. Alt Test. σελ. 35) ύπομιμνησκει δτι μεταγενέ-. 
στε,ρον και άδόκιμον εΐνε τδ νησίτης άντί τοϋ νησιώτης, ύποπτεύει δ’ δτΐ· 
ύπδ ξένης χειρδς.πρ.οσετέθη τδ ώς νήσος νηοίτης.

Έν τελεί μνημονευομίν την γνώμην, ην δ επιφανής ούτος φιλόλογος- 
άποφοάνεται έν τη Μνημοσύνη (ϊ 876, σελ. 309) περί τοΰ έν άπο.σπά- 
σματι τοΰ Εύ'φρονος κειμένου :

■ πεν,πτην έ'θυόν ηαέοκν <>1 Τήνιοι.
Λοξάζει ό άνηρ οτι έι τω οί Τήνιοι λανθάνει τδ Σιδόινιοι η τδ Σιχί- 
τιοι. Άλλά πρώτον μέν ούδαμόθεν γινώσκεται οτι έλέχθη ύπδ τών Ελ
λήνων καί Σιχίνιος άντί τοΰ Σ ιχινήτης, έπειτα δέ τίς δύναται νά μη ξε- 
νισθη έπι τ'η κατ’ έκτασιν εκφορά της συλλαβής Ά7 ;

§ 8. Εες χρημάτων λόγον, είς αργυρίου λόγον, κτλ,

Σύνηθες έν τη καθ’ ημάς ,γλώσση άπέβη τδ δσον άφοβα τι καί καθ' δ
σον άφορα τι η δσον άφορήί είς τι καί καθ' δσον αφόρα είς τι, άνθ’ ού υπό 
τινων σολοικότατα λέγεται δσΩ άφορα,τι η είς τι.

Κερί της φράσεως ταύτης θά διαλάβωμε/ μετά πολλίίς ακρίβειας έν 
άλλφ τόπω καί Θά έπεξέλθωμεν τούς τρόπους, καθ’ ούς παρίστ.αται έν 
Τ$ Ελληνική γλώσση η ύπ’. αύτνίς δηλουμένη έννοια. Ενθάδε παρκτη- 
ροϋμεν μόνον δτι δυνάμεθκ ένίοτ’ άντ*  αυτής νά παραλαμβάνωμεν έν τγϊ 
άστείγ φωνή τδ είς Λόγον, προστιθέντες κατά γενικήν πτώσιν τδ δνομα 
τοΰ περί ού πρόκειται πράγματος. ’Αείποτε δέ σχεδόν ύπδ τώ>ν 'Ελλή
νων μεταξύ τ·ης προθέσεως καί της εις αυτήν άναφερομένης πτώσεως ε
τίθετο η γενική, οΐον είς χρημάτων Λόγον, είς αργυρίου Λόγον, κτλ.

Έν τφ Αεξικω τοΰ Γαζνί (λ. Λόγος, Τόμ, Β', σελ. 338) φέρεται «Εις 
Λόγον τινός, δσον διά τι, en consideration de, en 6gard 5, a I’dgard de,sous 
le rapport de», έν δέ τω του Βυζαντίου (λ. Λόγος, σελ. 804—5), δπερ, 
καθά δ συγγρκφεύς αύτοϋ έν. τρϊς Προλεγομένρις (σελ. γ.) κκυχάται, δύ- 
να,ταε νά παραβληθώ φερεγγύως καε «ρος αυτόν τοΰ Στε
φάνου τον θησαυρόν, ούδέ μνεία γίνεται τίς χρησεω; ταύτης.

Καλδν δ’ ημϊν, μάλλον δ’ άναγκαϊον φαίνεται νά σαφηνισθί διά πολ
λών παραδειγμάτων ή ύπδ του Βυζαντίου άγνοουμένη χρησις, ην καλλί- 
στην ούσαν άσπζζόμεθά. τε λίαν καί εισακτέαν φις την καθ’ ημάς γλώσ
σαν νομίζομεν. , - ............γ:·.
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έςς χρημάτων Λόγον. Θουκυδ. Τ’," 46 «ταϊς πόλεσιν έξομεν ές χρημά
των λόγον ΐσχυούσαις χρίσθκι». Λυσ. ύπέρ τών Άριστοφ. Χρημ. 61 «ώς·’ 
ού μόνον πρδς δόξαν άλλά καί είς χρημάτων λόγον λυσιτελεΐ μάλλον 
ύυ,ΐν άποψηφίσασθαι». Διονυσ. Άλικ. 'Ρωμ. ’Αρχκιολ. σελ. 256 «τδν αύ
τδν έπιμελεΐσθκι τρόπον' άπαντα πράττον.τα;— είς χρημάτων τε καί 
τών περί χρήματα συμβολαίων λόγον» καί σελ. 922 «ού μικρά» τη πόλει 
χαρισάμενος είς χρημάτων λόγον δωρεάν» καί σελ. 2197 «όσα ημάς έ- 
βλάψκτε κατά τάς έμβολάς είς χρημάτων λόγον». Πλουτ. Λυσ. Λ', 2 
«μηδέ μικρόν έπιλαμπρόνκντος τδν οίκον είς'χρημάτων λόγον». Διογέν. 
Ααέρτ. Γ', 95 «όταν δεομένφ βοηθηση τις είς χρημάτων λόγον εύπορί- 
ρκι». Μάξιμ. Ί’ύρ. Λόγ. ΚΒ', 2 «ούτε γάρ είς χρημάτων λόγον πεπλημ- 
μέλησθε τι ύπ’ έμοϋ». Αιβάν. Έπιστ. .655 «είς μέν χρημάτων λόγον έ
σχατος, είς δέ λόγων επιθυμίαν ποώτος». Θέων Προγυμν. σελ. 51 «λυ- 
σιτελεστατα Sv τδν καθ’ ημέραν βίον διάγοι είς χρημάτων λόγον.» Γρά
φει δέ κκί δ Πολυδεύκης βιβλ. Γ', 109 « πλούσιος, εύπορος, εύχρηματος, 
πολυχρηματος, ευ πράττων είς χρημάτων Λόγον, ζάπλουτο; κτέ.».

είς άργυρίου Λόγον. Πολύβ. σελ. 802, 1 1 <;εί' τις ύπδ γονέως ίδίου φά- 
σκων είς άργυρίου λόγον άδικεϊσθκι παρείη μετά τών δπλων».

είς αρετής Λόγον. Δημοσθέν. σελ. 385, 142 «τοϋτο δέ καλόν, ώάνδρες; 
’Αθηναίοι, καί σεμνδν είς άρετης λόγον καί δόξης».

είς πραγμάτων Λόγον. Πολύβ. σελ. 118, 1 «μεγάλα δέ συνεβάλλετο 
Καρχηδονίοις είς πραγμάτων λόγον» καί σελ. 949, 9 «πολλά μέν είς 
πραγμάτων λόγον αγαθά προσεφέρετο» καί σελ. 1207, 6. Πρβ. καί Έ- 
πιγρ. Έλλην. Τόμ. Β', σελ. 121, 4 «πολλάς κκί μεγάλας χρείας πκρεί- 
σχητκι καί εις χρημάτων καί είς πραγμάτων λόγον». Σημειωτέου δ’ δτι 
παρά τώ Πολυβίω άπκντη καί «ξύλα άπδ έκκαιδεκαπηχους έως δκταπη· 
χους είς σφήχίσκων Λόγον μόρια» (σελ. 514, 12).

είς κόμης Λόγον. Πολυδεύκ. Β', 30 «ού γυνκιξΐ μόνον άλλά καί άνδρών 
τοϊς ένδεώς είς κόμης λόγον πράττουσι».

είς εΰχυμίας Λόγον, είς υγείας Λόγον. Γαλήν. Τόμ. <7', σελ. 791 «τών 
δ’ άλλων οσπρίων ούδέ μεμνησθκι καλδν είς εύχυμίας. λόγον» κκί Τόμ» 

‘ΤΤΓ, σελ. 622 «πλέον ούδέν είς ύγείκς λόγον».
είς άσγαΛείας Λόγον. Μουσών, παρά Στοβ. Άνθολ. ΠΔ', 21 «τί δ’ άν 

τις παραβάλλοι καλδν εύνοίιγ τ·η έξ άδελφοΰ είς άσφηλέίκς λόγον;»."Φέ
ρεται δέ καί γραφή «τη γε άδελφοΰ», ijv προύκρίνεν δ Βυττέμβάχιος καί 
άλλόι;;

είς παιδείας Λόγον, είς ευδαιμονίας, Λόγον. ’Ιουλίαν, σελ. 14 γ' «ούδέ» 
διάφορον προσόν είς παιδείας λόγον το.ϊς ηγεμόσι τών άλλων» καί σέλ. 
195 β'«ης (μάζης) ’Επίκουρος εύπορών ούδέ θεών φησιν είς ευδαιμονίας 
λόγον έλαττοΰσθαι».
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είς κάΛΛους.Λόγον. K&iv. Τόμ. Β', σελ. 203 δ'· «είς δέ κάλλους λό’γον 
τάς μέν άπέλειπε, ταΐς δέ έξισοϋτο”.

είς ουσίας Λόγον. Σιμπλίκ. Ύπομν. είς Άριστοπ. Τόμ. Θ', σελ. 201, 29 
«έχειν μέντοι τι δοζεΐ πλέον είς ουσίας λόγον ή ίίλη τής έναντιώσεως». 
Πρβλ, καί σελ, 421, 29 «ο.ύκ έστιν ικανόν είς άρχής λόγον».

• είς άδετης Λόγον, είς ώγεΛείας Λόγο»', είς ηδονης Λόγον, είς άποΛογίας 
Λόγον. Ίωάνν. Χρυσόστ. Ύπομν, είς Ματθ. σελ. 45 β' καί 371 ε' καί 
675 β' καί 719 ε'. Είπε δ’ δ Χρυσόστομος καί «τί τούτου γένοιτ’Sv ίσον 
είς τιμής Λόγον και άσφαΛε'ίας δπερ έμνημονεύθη ύπδ τόϋ Βυττεμβα- 
χίου έν τή Κριτική Β.βλιόθήκγ) (Τόμ. Γ', β', σελ. 10).

είς τιμής Λόγον. Γεώργ. Παχυμέρ. Τόμ. Λ', σελ. 338, 10 «μηδέν φρον- 
τίζειν εκείνων είς τιμής λόγον καί προστασίας».

είς ευτυχίας Λόγον, είς άδοζίας Λόγον. Ίωάνν. Καντακουζ, Τόα. Β', 
σελ. 74, 15 «καί βασιλείας αυτής ύψηλότερον είς εύτυχίαςλόγον» καί σελ. 
54, 16 «ουδέ εύκαταφρόνητον ήμΐν είς άδοξίας λόγον». Πρβλ. και Τόμ. Γ', 
σελ. 267, 5: είς άπεχθείας Λόγον.

είς Λόγον διαίζης. Όρειβάσ. Τόμ. Α', σελ. 194 «πλείστην δέ Sv έχοις 
— και άφθονον έδεσμάτων χρήσιν είς λόγον λεπτυνούσης διαίτης άπό 
τε τών πε’•ραίων ιχθύων και δρείων δρνίθων τών μικρών». Δοξάζει δ’ δ 
Βυττεμβάχιος έν τή Κριτική Βιβλιοθήκη (Τόμ. Γ', β', σελ. 10) δτι τδ 
παρά τώ Αιβανίφ κείμενον Τόμ. Δ', σελ. 67 5 α' «δόξαν ημείς είς τόνον 
ισχύος έσχήκατε» είνε πλημμελής άνάγνωσις τοϋ «είς Λόγον ισχύος».

είς Λόγον ηδονής. Καντακουζην. Τόμ. Γ', σελ. 359, 10 «τί γάρ Sv καί 
εΐ'η βέλτιον είς λόγον ηδονής καί ασφαλείας κτέ.;»

Άσμενίζει δέ μάλιστα πή περί ης δ λόγος χρησει ’Αριστείδης δ ρήτώρ 
λεγων είς άριδμοϋ Λόγον (Τόμ. Α', σελ. 132), είς παιδείας Λόγον (Τόμ. 
Α', σελ. 145), είς αρετής, Λόγον (Τόμ. Α', σελ. 235. 316. 339. 598. 
Τόμ. Β', σελ. 213. 224. 256), είς τακτικών Λόγον (Τόμ. Α', σελ. 359), 
είς τιμωρίας Λόγον (Τόμ. Α', σελ. 649), είς δεινότητας Λόγον (Τόμ. Ας 
σελ. 7.43), είς δόζης Λόγον (Τόμ. Α', σελ. 760), είς δείπνου Λόγον (Τόμ.. 
Α', σελ. 7 82), είς σοφίας Λόγον (Τόμ. Β', σελ. 33ir). Φέρεται δέ παρά τώ 
συγγράφει τούτφ καί « τοϋτο δ’ ού σμικρόν έστιν είς τόν τοΰ κα.Ιοϋ Λόγον, 
οίμαι, σοί τε καί ταυτη» καί «τών μέν τά δίκαια τιμώντων άκοιβέστέοαν 
είς αύτδν τδν τοΰ δικαίου Λόγον». (Τόμ. Α', σελ. 11 5 καί 189).

Ήμαρτημένον πάντως είνε τδ έν ταΐς Έπ'ιστολαΐς τοϋ Διβανίου (σελ. 
476) άπαντών «τίς ημΐν ί'σος είς εύτυχίαΝ Λόγον ς», μεταγραπτέον δ’ 
άνε/δοιάστως «είς εντυχίαΣ λόγον».

■Τδ παρά τώ Ίουλιανώ κείμενον «ούτος ούδενί καταλείπει πpoc ευγέ
νειας ΆμιΛΛαν Λόγον» (σελ. 108 δ-) έ'τρίψεν δ Κόβητος έν τή Μνημοσύνη 
(1860,σελ. 13) είς τδ : πρδς εύγενείας Λόγον αμιΛΛάν. Πρβ. Πολύβ. σελ.
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456, 7 «πολλάς άφορμάς έ'χοντα ΠΡΟΣ πραγμάτων Λόγον» καί Άριστείδ. 
Τόμ. Β'. σελ. 674 «άς διά τδ μηδέν είναι ΠΡΟΣ Λόγον ΛυσιτεΛοΰντος τή 
πόλει ούδ’είστινοϋν—ήξίωκε λόγου».

Πκρατηρητέον έν τελεί δτι καί τδ ΊΙροδότειον «τών έγώ, ού γάρ ά- 
ναγκαίη έξέργομαι ες Ιστορίης Λόγον, ού παραμεμνημαι « τών έγώ, ού γάρ 
άναγκαίη έξέργομαι ές Ιστορίης Λόγον, ού παραμεμνημαι» (βιβλ. Ζ', 96) 
δμοιον τοϊς προκατειλεγμένοις νομιζόμενον μεθερμηνεύεται ρωμαϊστι «quod 
ad liuius narrationis rationem attinel» (*ίδε  Βαίριον Ήροδ. Τόμ. Γ', σελ. 
581 έκδ. β'. Πρβ; καί ,Βυττεμβάχιον ΒιβΛιοθ. Κριτ. Τόμ. Γ', β', σελ. 9). 
Άλλά περί τοΰ χωρίου τούτου θά γράψωμεν τά δέοντα έν έτεροι τόπο» 
ποιούμενοι λόγον περί τοΰ δνόματος ιστορία.

Έΐ 2S2 ή: Έ» Α... ,
ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΓΙΕ

MEPOS ΓΊΡΏ-ΤΟΚΤ ,ν . .. ο

' Β.' * ' "·. ’ - . " 1 ..

Εύρισκόμεθα είς τδ 1870. Ό μοιραίος πόλεμος έκηρυχθη. 'Ο λοχαγός 
δέ. Φρεμέζ άνεκληθη είς Γαλλίαν καί προσέκολλήθη είς τδ σώμα τοΰ Μάκ 
Μαών. Μετά τδ Σεδάν κατώρθωσε νά καταφύγη είς Βελγικήν, διέβη παρ’ 
ευθύς πάλιν τά σύνορα καί έσπευσε νά ένωθή μέ τδν στρατδν τοΰ Αείγη- 
ρος πρδ τής πόλεως Όρλεάν. Κατόπιν τής μάχης τοϋ ΙΙαταί νέα διορ- 
γάνωσις τοΰ στρατοΰ έφερεν είς τάς τάξεις τ^ς στρατιάς τοϋ Σανζύ 
μεραρχίας τινάς της στρατιάς τοΰ Βορρά. Κατ’1 αύτην την έποχην καί 
όταν ηρχιζεν η παρά την Μάνς άποχώρησις έπανεϋρεν δ Μαυρίκιός τδν 
Ροβέρτον δέ λα Πάβ έπί κεφαλής τάγματος κινητές έθνοφυλακίίς. "Οταν 
τδ πρώτον έπανεΐδον άλληλους κατά την' θλιβεροτάΐην έκείνην ώραν, οί 
δύω; νεαροί αξιωματικοί ένηγκαλίσθησαν μετά παραφοράς μη τολμώ'ντες 
νά προφέρωσιν ούδέ μίαν zSv λέξιν. Άλλ’άπ’έκείνης της στιγμές δέν πα-; 
ρηλθε ήμερα σχεδόν χωρίς νά δράξωσι περιστάσεως νά συναντηθώσιν.'

Άπδ τής ένάρξεως τοΰ πολέμου δ κύριος δέ λά Πάβ ώρίσθη ώς ήτο 
επόμενον διοικητής ένδς τών ταγμάτων τής κινητής εθνοφυλακής τής 
επαρχίας του. Πριν έγκαταλίπη τήν σύζυγόν Του διά-νά'δδεύσνι πρδς τήν 
τιμήν καί τούς κινδύνους ήθέλησε νά δώση πρδς αυτήν, διά πάν ένδεχόμε' 
νον, υψιστον δείγμα τοΰ έ'ρωτός του. Έπέίδή 'δέ δέν είχε καί στενούς

* Όρα σιλ, 82.
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συγγενείς έκληροδόΐησεν είς αυτήν ολόκληρον τήν «περιουσίαν’τού. ΊΙ κυ
ρία δέ λά Πάβ ήσθάνετο μέχρι τοϋδε ειλικρινή άλλά πράόν πρδς τδν σύ
ζυγόν της άγάπην ή εύγνωμοσύνη. δμως διά την τοσαύτην γενναιοδωρίαν, 
αί συγκινήσεις τοϋ αποχωρισμού, ή άπουσία, οί «φόβοι, οί κίνδυνοι προσέ
θεσαν. άπδ τής ημέρας εκείνης τι τδ ζωηρόν καί’ παράφορου είς την άγα- 
πην ,της*  Έπιστολαί τινες τάς οποίας ό Ροβέρτος έλαβε καί- παρά την 
τοϋ πολέμου άταξίαν, τοϋ έφεραν το δείγμα τής διπλασιασθεί.σης: αύτής 
άγάπης. Έδείκνυε τάς έπιστολάς ταύτας είς τδν δέ Φρεμέζ.

— Μέ άγαπ^«, τοϋ έλεγε, μέ άγαπφ, δπως δέν μέ ήγάπησε ποτέ, τδ 
αισθάνομαι,—και αισθάνομαι επίσης προσέθετε πικρώς μειδιών, δτι δέν 
θά την έπανίδω ποτέ ! - ' ."■«.-■ ‘' 1 ·. ’

Ύ1Ισαν λόγοι παράδοξοι δι’ άνθρωπον φύσεως τόσον ανδρικής καί ισχυ
ρά;, τούς οποίους δ Μαυρίκιος ή'κουε μετ’ έκπλήξεως καί ανησυχίας.

Εσπέραν τινά έν ω περιεπάτουν άμφότεροι καπνίζοντες είς τάς προ- 
φυλακάς, ό Ροβέρτος σκυθρωπότερος καί τοϋ συνήθους, έστάθη άποτόμ.ως 
πρδ τοϋ Μαυρίκιου και είπε. '

— Παρετηρησας οτι προφυλάσσομαι άπδ τδ πΰρ ;
— ’Ω ! τοΰτο, εϊπεν δ δέ’ Φρεμέζ γελών, καί νά τδ ήθελες δέν είσαι 

ικανός νά τδ πράξης.
— Καί δμως.... μέ συγχωρεϊς, προφυλάσσομαι' τδ παρετηρησα καί φο

βούμαι δτι τδ παρετήρησαν καί οί στρατιώταί μου.—Καί μετά μίαν στιγ
μήν. 'Ομολόγησαν δτι«μέ εύρίσκει; άνανδραν !

— Έλα δά! είσαι ήρ.ως άπδ «πρωίας μέχρι; εσπέρας· τδ λέγει δλος ό 
κόσμος,

— .’Όχι αισθάνομαι δτι προφυλάσσομαι.
Την έπαύριον δ ταγματάρχης δέ Φρεμέζ—πρδ ολίγου είχε προβιβασθ-ή 

— έτοποθέτησε τάς πυροβολαρχίας μέ τούς ολίγους άνδρας οΐτινες τοϋ 
έμενον άκόμη είς τήν έξοδον τοΰ δάσους Μασινουάρ. 'Η ημέρα ύπήρξε 
κοπιωδεστάτη. · Κατάκοπος περιετυλίχθ·/; είς τδν μανδύαν του .καί άπε- 
κοιμήθη επί τής χιόνος είς τδ πλευρδν ένδς τών πυροβόλων τού. Περί τδ. 
μεσονύκτιον τδν έσυρε τις άπδ τήν χεϊρα καλών αύτδν ές ονόματος· άφυ- 
πνίσθη καί παρευθύς άνεγνώρισε γενναΐον τινά ύπολοχαγδν τής κινητής· 
εθνοφυλακής άνήκοντα είς τδ, τάγμα τοϋ Ροβέρτου τδν·όποιον,ούτος ήγάπα 
πολύ. .. . · ■ ΐ · · ; ■ « - ■ ■ « ■««':.« ί«« : ·;· ' '· -J

— Κύριε Διοικητά, εϊπεν δ νεαρός άξιωματικδς μέ φωνήν συγκεκινη- 
μένην, σάς ζητεί δ ταγματάρχης δέ λά Πάβ.·

Ό Μαυρίκιος ευθύς ήγέρθη. « ·,·■■■' λ :
— Έπληγώθη; είπ’εν. - - . · .' .«.«:*  λ ; .'«/ «μ-ί’;
— Μάλιστα, κύριε Διοικητά»
— Βαρέως ; ■..·■■■
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—- Φοβούμαι ναί.... ’Έλθετε.... δέν είναι μακράν' χαίρω πολύ δτι'σάς 
εύρον.... έπ.θυμεΤ,.·τόσον- νά σάς ίδη ! :« r ;';««;«■ λλ· ·-··

Ό κ, δέ φρεμέζ τδν ήκολούθησεν. Έβάδισε κατεσπευσμένως έπι είκοσι 
λεπτά τής ώρας έπι δρομίσκου κυκλοτερούς δστις έχώρέι μεταξύ του δά
σους καί τών άγρών. Έν, ώ περ.ιεπάτου/ δ Μαυρίκιος άπηύθυνεν άγωνιω- 
δώς, πληθύν ερωτήσεων είς τδν νεαρόν ύπολοχαγόν—-Ό Ροβέρτος έπλη
γώθη καπά τήν: άνάκτησίν. τοΰ χωρίου Όριγνύ.... Θραύσμα δβουζίου τδν 

. έπλήγωσεν είς τδ στήθος. . . . . ν,·,·.·λ·.λ:ί' . ■ '*
— Δέν ήδύνατο άλλως νά συμβ-ή, κύριε Διοικητή, προσέθεσε*  δ νεανίας’ 

τδν γνωρίζετε, «ήξεύρετε πόσον γενναίος είναι’ άλλά σήμερον..;, λεύρίσκε- 
το έν παραφροσύνη: δέν ήξευρω τί είχε-«ήτο έξαλλος· έγέλα, πράγμα τδ 
δποΐον σπανίως τοΰ συνέβ.αινε, καί μοι έφώναζεν.— Αί'! μικρέ μου Ιου- 
λιανέ, δέν προφυλάσσομαι σήμερον, αι ; — Έπεσεν ένώ έλεγε ταΰτα;.... 
Είναι έκεϊ, Διοικητή μου, δ κύριος υποδιοικητής είναι πλησίον του.· · ·*

’Έφθασαν ένώπιον μιά.ς τών μεγάλων έκείνων καλυβών τάς οποίας οί 
άνθρακεΐς έγείρουσιν είς τάς έσχατιάς τών δασών δι’ώρισμένην έποχήν, 
Έφαίνετο διά τών ρωγμών τών τοίχων φώς .τοΰ δποίου ή άντάνάκλασις 
έτρεμενέξω έπι τής χιόνος. "Όμιλος στρατιωτών έκοιμώντο ;ύπδ« τά δέν
δρα. Δύω ή τρεις άνδρες ώμίλουν πρδ τής θυρας. Ό δέ Φρεμέζ εισήλθεν,

Ό Ροβέρτος δέ λά Πάβ κατέκειτο έν, τφ μέσφ τής καλύβης έπι σω- 
ροΰ κλινοσκεπασμάτων καί σάκκφν στρατιω τικών, άνοικτήν έχων τήν στο
λήν του καί φέρων έρυθράς κηλϊδας επί του . υποκαμίσου. Είς έθνοφύλάξ, 
γονυπετής πλησίον του έκράτει πηλίνην λεκάνην έντδς τής όποιας έβρε- 
χεν αίματόφυρτκ πανία Ό στρατιωτικός ίατρδς δστις έκυπτεν επί -ΤΟΰ 
πληγωμένου έπιδένων αυτόν, έστράφη άμα ή'κουσε τδν κρότον τής θ,ύρας. 
Τδ κίνημα τοΰτο έπέτρε«δεν έίς τδν 'Ροβέρτον νά ϊ'δη τδν δέ Φρεμέζ. θί 
μεγάλοι αύτοϋ οφθαλμοί έτι μάλλον ύπδ τοΰ πυρετοΰ μεγεθυ-νθέντες έλαμ- 
ψαν ύπδ χαράς '

— ύΑ ! είπε δι’ ίσχυρκς και έντόνου φωνής, είμαι ευτυχής, εύτυχέστα- 
τος,..δτι σέ.βλέπω ! ■ , «. -- «.; ,. ; . ; « ■.■■«■■■ ■.,. « ■

— Αί'! φίλε μου, έ’ψ.ιθύρισεν δ. δέ Φερμ.έζ δοαττόμενος τής χειρδς τήν 
οποία,*;  με τα κόπου .έτεινε πρδς αυτόν, είσαι πληγωμένος ολίγον.;. ->λ· . ■■■

— Ναί, δλίγον, είπε ψυχρώς...., πόσον καιρόν έχω αέκόμη, ιατρέ; ,?· . .’.' ' ρ ■ 
— *Ετη  δλόκληρα, έλπίζω, είπεν ό ιατρός .. άς ίδωμεν άκόμή τδν σφυγ

μόν.... Πολύ καλά.... Προσπαθήσατε νά μή μετατοπίσητε τδν έπίδε'σμόνί 
’Έχετε νά όμϊλήσητε μέ τδν φίλον σάς, σάς άφίνω.· Ές αύ'ριον. - ·· ' ·

Ό Ροβέρτος έπεχείρησε' νά έγερθή, τδν έκράτησεν άπδ- τής χειρδς καό- 
προσηλωσεν έπ’αύτοϋ τδ τετάραγμένον' έκεΐνο καί ατενές βλέμμα·, . τδ 
τρομερόν τών έπιθανάτων έρώτημα. . ·. ■·■ :;τ; .π·»

Τδ πρόσωπον. τοΰ ίατροΰ έμεινεν άπκθές. :■ iw- vft ·--
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—«’Έλα, φρόνιμα, ές αΰριον. · · ·Λ . ' ? ;.·> -·-■;■ --/ΐ·
— Εύχχριστώ, κύριε ! είπεν δ: πληγωμένος έπαναπίπτων,βχρέώς. Άφήκε 

ν» έξέλθγι ό ,ύποδιοικητής καί δ ύπασπιστής .«ου·· έπειτα ,ύψό,νων. εκ .νέου 
την φωνήν.—Ίουλίανέ, είπεν εις τδν νεαρόν ύπολοχαγόν, άφες με μόνον 
μ$ τδν δέ Φρεμέζ, καί άπομάκρυνον ολίγον τους ανθρώπους έςω.... ’Έλα!
μή κλαίης παιδίον ! ... Πήγαινε μικρέ μου ! ' ....

Ό νεαρδς ύπολοχαγδς δέν ήδυνήθη νά κρατήση τούς λυγμούς του καί 
άπεσύρθη. Ό δέ λά Πάβ έδράξατο τότε της χειρδς τοϋ φίλου του καί . 
σφιγγών αυτήν ίσχυρώς.

— Φίλε μου, τώ είπε, λάβε δ, τι έχω έπ’έμοΰ,- το ώρολόγιόν μου, τδ 
τταοάσημόν μού, τδ δακτυλίδιον, δλα τά μικρά αυτά πράγματα τέλος διά 
νά τά δώσγς εις την σύζυγόν μον.... Φίλησε με !

Δύω δάκρυα εκυλί-σθησαν άποτόμως επί τών ηύλακωμενων παρειών του.
'Ο Φρεμέζ τδν ήσπάσθη δίς μετά στοργής καί έστρεψε την κεφαλήν.

— Μαυρίκιε, έπανέλαβεν ό πληγωμένος, τοϋ οποίου οί χαρακτήρες εςα- 
νέστησαν άποτόμως, πρέπει νά σοί τδ εΐθτω,.,.. δεν θέλω να υπανδρευθί} 
«πάλιν, άκούεις, δέν τδ θέλω..'. ’Άν μέ άγαπάς, άν θέλγς νά άποθάνω ήσυ
χος, άν δέν θέλγς νά άποθάνω μέ την λύσσαν επί της καρδίας...

— Φίλε μου! διέκοψεν δ Μαυρίκιος ίκετευτικώς.
..··,—Λοιπόν! ύποσχέθητί μοι...»
— Αλλά τί, φίλε μου.... ..-·>■.■ -«.·?·/:

, — 'ϊποσχέθητί μοι, έξηκολούθησε τονίζων μέ άγρίαν ενεργητικότητα 
τάς λέξεις, ύποσχέθητί μοι ότι άν νυμφευθή ποτέ άλλον·.... Sv σκεφθή 
:πατέ νά έκτελέσ?) την ατιμίαν ταύτην.... πριν η άλλος τις την άποκτησγ,, 
ότι θά τήν φονεύσγς ! . ■ ί;’7·· ί·.'··;.

. ·τ—« Ροβέρτε, είπεν δ Φρεμέζ βλέπων αύτδν ασκαρδαμυκτί.
— Όρκίσου μοι οτι θά τδ κάμγς. . ...■ . ■ :-·-
— ’Ηξεύρεις καλά ότι δέν δύναμαι νά σοΰύποσχεθώ τοδτο.

- λ Έπήλθε σιγή.
— Της έδωκα, έπκνέλαβεν δ έπιθάνατος τοΰ οποίου η φωνή καθίστατο 

ρογχώδής, τής έδωσα δλην την περιουσίαν μου.... Τί άνάγκην έχει νά 
ύπανδρευθ'ρτράλιν.... Δέν δύναμαι βλέπεις, Μαυρίκιε, νά άνεχθώ κάν την 
σκέψιν ότι θά άνηκει ποτέ ’ εις άλλον!.... Είναι αδύνατον !... Μέ καθιστ,ά 
τοϋτο παράφρονα !.... Λάβε οίκτον πρδς εμέ φίλε.μου,.,, βλεπέις οτι«απο- 
θνήσ/.ω, λάβε οίκτον!

— Φίλε μου, σέ ικετεύω! είπεν δ Μαυρίκιος γονυπετήσας άνεπαισθή- 
τως πλησίον του. ■ ί. \ ··:.>>< ■ •--Hi-W ■
, — ’Αλλά, τουλάχιστον είπεν δ .δυστυχής, ύποσχέθητί μοι νά τής εί'πγς 
ότι τής τδ άπαγορεύω.... ότι τούτο είναι ή τελευταία μου Οελησις, ότι 
την παρακαλώ, ότι την ικετεύω!..., ότι άν νυμφευθγ ποτέ θά έγερθώ'.εκ

τοϋ τάφου μου, θα ί'δ-ρ τδ φάσμα μου, θά μέ άκούσΤ) πατάρώιίεόόν αύ· 
τήνΆ... Είπέ· τής το,: μοί τδ.υπόσχεσαι ; . *

Νζι, αύτδ σοί τδ υπόσχομαι. ■ ■, ■ <.·,?■ <·· ;7··.··11 ·'·'.*·

’Ησθάνθη οτι .έσφιξε ελαφρώς την χεΐρά.του, και μετά. βραχείας 
σιωπήν.

— Ά ! Μαυρίκιε, έπανέλζβε μέ φωνήν έξηντλημένήν δ θνήσκων, μή 
άγζάησγς ποτέ γυναίκα ώς ήγάπησα εγό) εκείνην.... Βλέπεις τί έπα- 
κολουθέΐ... ’Αλλά μοί ύπόσχεσαι νά της ειπ'ρς..,, ό,τι σοί1 παρηγγέίλά^'

— Ναί» - '· < ’ 'Τ’-άτίϊίΐλί'
", .·, ; . ,. . .. ». — Εις την- τιμήν σου ; ■

r.:i ί—Εις την τιμ«^ν μου; - - -
Ευχαριστώ. »

-·'· Κάΐά-τδ έπέλοιπον ■ διάστημα ■ της- νυκτός, 'η. χειρ τοϋ έκρά'τέΐ έσφιγ- 
μένην τη-ν χεϊρα του Μαυριπίδυ.7’AXX’δ παραλογισμδς τδν κατέλαβε καί 
μόνον συγκεχύμένας πλέον λέξεις έπρόφερέν «ίτινες ομ.'ως προέδΐ'δόν πάν- 
'τ-οτέ την αυτήν σκέψιν.—«Μέ τάς πρώτζς της άύγ^ς άκτΐνας έξεπνέυσεν. 
Ο δε -φρεμε, συνελεςε μ.ετα θρησκευτικές άκρίβεικς όλα ΐά πδάγμάΐά 
τά όποια έπεφόρτίσθή νά πζρζ'δώσ·ρ εις τήν'χήραν, βόηθούμένός δέ ύπδ'τοΰ 
νεαροϋ ύπολοχαγοϋ συνενσηθη ευθύς'μετά τοϋ εφημερίου κάΐ τόΰ'δημάρ- 
χου τοΰ πλησιεστέρου χωρίου’ έπεστάτησαν ΐνα γίνγ εΰπρεπώς ή πρόσ
καιρος, ταφή τοϋ δυστυχοΰς Ροβέρτου καί έπχνηλθεν είς τδ κάθήκόν του. 
: Κατά την· πρώτην περίστασιν άφιέρώσε στίγμάς τινας διά νά Υράψγ εις 
τ:ήν μητέρα του Περιέγρζψε.' εις δέκα γράμμάς τδν 'θάναΐόν τοϋ ίκ παι*  
δ;κ·ξ;-ηλικίας φίλου του έπιφ'ορτίζων αύτήν τήν θλ'.βεοάν· άπόστόϋ/ην νά 
γνωστοποίηση εις τήν κυρίαν δέ λά Πάβ τδ προσβάλδν αυτήν δυστύ» 
χημζ. Προσέθετε δέ ότι- μόλις ■ τέλειώσγ δ πόλεμός θά σπίύσ^ ■ νά φέοη 
εις τήν νεαράν χήραν τά τελευταία ενέχυρα τής στοργής τοϋ συζύγου 
της" θα έξετέλει δέ παρ’ πύτγ έπίσης καί έμπιστευτικήν άάόστδλήν τήν 
όποιαν τοϋ έπέβζλον αί τελευταίοι τοΰ Ροβέρτου θελήσεις. Δέ:ν"'έξ!η|ή’θη 
περισσότερον έπ'ί τοϋ' χάράκτήρος τής άπΟστολής’ταύτής μή έχών μήτε 
καιρδΰ μητέ τήν άναγκαίαν ελευθερίαν τοϋ πνεύματος ώστε'νά« διεξ'ά- 
γάγγ·ύ·πσθεσιν τόσον λεπτήν μέ 'δλας τάς περιστρόφάς τάς WoiOip'iSWSi^i 
Δεν ήθελε δέ και ένεκα*  τής άταξίκς Τών περιστάσεων νά έ«;.πιστέυθή έίς 
'έπίστόλήν'νέκμυ.στηρεύσεις τόσον σπόυδάίας; '' ·' ■

πενίε ήμερας κατόπιν συνήφθη ή μάχη τοϋ :Μάνς.«-Τά. Ο'ήμάτα 
τοϋ Φρεμεζ κάί τοϋ λά Πάβ έκειντο εί"ς τό Πέρς εϊκοσάδά'?τΐνά λευγών 
μ.ακραν τοϋ Μανς. “Αμα ή κόμησσα δέ Φρεμέζ έμ.αθέν ότι ο ύπόχ-ώ·· 
ρών/στράτο’ς επλησίάζε τήν πόλίν « ταύτην, 'έσπεΰσέν' έλπίζοϋσα: νά*  
ΐίδτ; κατά την- διάβάσίν τδν ϋίόν της. ’Αλλ’ έφθασε μόνον διά νά ·αϊ'σθανθ’ρ· 
ολήν τήν αγωνίαν μητρικής * καρδίας άκόύουσα τάς τελευταίας έάςτύρσό- 
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κροτήσεις τής μάχης. Την επαύριον μόνον έ'μαθεν άπδ την πρωσσικήν 
στρατιωτικήν διοίκησν δτι δ ταγματάρχης τοϋ Πυροβολικού δέ Φρεμέζ, 
πληγωμένος καί αιχμάλωτος άπετέλει μέρος συνοδίας ήτις εϊχεν ήδη άνα- 
χωρήσει πρδς την Γερμανίαν.

Μετά μήνα δλον αγωνίας έλαβεν ή κυρία δέ Φρεμέζ επιστολήν τό3 
υίοϋ της έξ ’Αμβούργου' έθεραπεύθη ή πληγή του ήτις άλλως τε ήτο ελα
φρά τις πληγή έπί τής κεφαλής" άλλ’ έφάίνετο καταβεβλημένος ύπδ τδ 
διπλοϋν βάρος τοϋ διά τήν πατρίδα πόνου του καί του διά τδν φίλον του 
πένθους. Έζήτει δέ μετά στοργής πληροφορίας περί τής κυρίας δέ λά Πάβ. 
■Ε—Ή μήτηρ του τώ άπήντησε άνευ πολλών λεπτομερειών δ-t ή κυρία 
δέ λά Πάβ ήτο παράδειγμα άρετής. Έκλείσθη εις τήν εξοχήν δπου ως μόνην 
συντροφιάν είχε τήν θείαν της δέ Κομβκλέ δπερ κατά τήν κυρίαν δέ Φρε
μέζ ήτο ή μεγίστη έ'κφρασις θλίψεως. Κατά τήν μεταξύ αυτών άντζλκσ- 
σομένην άλληλογραφίαν πλέον ή άπαξ δ Μαυρίκιος έκινήθη νά έμ.πιστευθή 
εις τήν μητέρα του τήν παράδοξον άποστολήντήν όποιαν δ Ροβέρτος επί 
τής κλίνης τοϋ θανάτου έπεφόρτισεν αύτδν διά τήν χήραν του. Άλλ’ έσκέ- 
φθ,η πάντοτε δτι πράγμα τόσον έμπιστευτικδν έπρεπε νά λεχθή διά ζό- 
σης φωνής καί κατά μόνας. Ή εντολή αυτή έν τοσούτφ, τήν δποίαν δλί- 
γον ενθυμείτο έν μέσω τοϋ πυρετοΰ καί τοϋ θορύβου τής στρατιωτικής 
ζωής του, ήρχισε σπουδαίως νά τδν έπασχολή άφ’δτου κατεδικάσθη εις 
τήν αεργίαν. Τήν έσκεπτετο ημέραν και νύκτα, φοβούμενος νά έκτελέστ) 
άποστολήν τόσον παράδοξον παρά γυναίκί τήν όποιαν ού'τε κάν ποτέ είδε. 

’ΠρΟσεπάθει νά φαντασθή τήν σκηνήν ήτις θά συνέβαινε δταν θά έξεπλή- 
ρου παρ’ αυτή τδ σκληρόν. τοϋτο καθήκον έπεζήτει τάς λέξεις τάς όποιας 
ήθελε μεταχέιρισθή" έφαντάζετο τδ τεταρκγμένρν καί ΐ'σως προσβεβλημέ- (
νον ύφος τής νεαράς γυναικός. ’Επί τέλους οσω μάλλον έσκεπτετο τόσω 
τοϋ έφάίνετο δύσκολος καί υπερβολικά δυσάρεστος ή άνατεθεϊσα αύτώ 
εντολή. ■'■•'-'■-α fl-/ flfl.·· ; - -fl— 5 . fl :

Μόλις έπανήλθεν εις Γαλλίαν δ.ταγματάρχης δέ Φρεμέζ έτοποθετήθη 
έίς τδν στρατόν δστις κατεπολέμησε τήν Κοινότητα καί μόνον κατά τάς 
τελευταίας ημέρας τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1871 κατόρθωσε νά λάβγ άδειαν και 
νά υπάγη νά άσπασθή τήν μητέρα του. - ,. fl .· ? .

■■■ Έν τή νέςρ περίόδφ τής ένεργητικότητοςτήν δποίανδιήλθε, τδ πνεύμα 
του έκρατύνθη χωρίς όμως νά δυνηθή νά άπαλλαχθή εντελώς τών ένοχλη- 
τοκών σκέψεων τής δυσκόλου άύτοΰ αποστολής. ’Έφθασε τέλος ή στιγμή 
νά τήν έκτελέσγ. Είχεν αποφασίσει νά συμβουλευθή ώς προς, τοϋτο !
τήν μητέρα του, τήν φρόνησιν τής όποιας πολύ έξετίμα, καί, τήν αύ- 
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τήν.;τής' άφίξεώς. του εσπέραν,..μετά τάς μακράς έκχύσεις άγάπης τή.ς διη· 
γήθη λεπτομερώς τάς τελευταίας στιγμάς τοϋ δέ λά Πάβ χωρίς νά λη- 
σμο.νήστ) τήν.επίσημον ύπόσχεσιν. τήν. δποίαν δ θνησκων άπήτησεν άπδ 
τήν φιλίαν του. 'II ομιλία αύτη πκρήγαγε παράδοξον αποτέλεσμα επί 
τής γηραιάς κομήσσης" έφάνη έπί τινας στιγμάς άπολιθωθεϊσα, καί ή 
πάντοτε πολύλογος γλωσσά της πρδς στιγμήν έσιώπησεν. "Ένωνε μετά πα
ραφοράς τάς χεΐρας προσηλοϋσα τδ βλέμμα εις τδν ούρανόν.’ Ό Μαυρίκιος 
ρστις.περιέμενε ένθάρρυνσίν τινα άπδ μέρους της, έ'μεινεν έ'κ.πληκτος, καί 
τεθορυβημένος ένώπιον διαγωγής τήν .δποίαν δέν ήδό.νατο. νά έςηγήσνι,/

-—Σϋς φαίνεται πολύ δύσκολον μ.ήτέρ μου; ήρωτησε. Α’.-'·’|..··,.ψ.. ■
,.---- ?Δύσκολον !..., έφωνησεν ή γηρκιά γυνή:—Τερατώδες!.... Πώς άνέ-
λκβες. τοιαύτην άποστολή ;.... είναι φοβερόν. .

-. .ά— ΓΙώς νζ .άρνηθώ εις Ονήσκοντα φίλον ; λχ■ y

— ’Αλλ’ εόρίσκετο έν τώ παραλογισμώ του πυρετοϋ, τέκνον μου ! καί 
δέν είναι υποχρεωμένος τις νά έ.κτελή τάς θελήσεις άνθρώπου ευρισκομένου 
έν παραλογισμώ ! ’Ελπίζω δτι δέν σκέπτεσαι σπουδαίως ,νά ταράξγς τδ 
πνεϋμα καί νά βασανίσγς τήν συνείδησιν τής νεαράς αυτής γυνχικδς δι’ 
έκμυστερεύσεως τόσον γελοίας; _ . /. r

.. — Μέ, συγχωρεϊτε, μήτέρ μου,.... .'Γπόσχεσις γινομένη ύπδ τοίούτους 
ορούς είναι ιερά, καί δέν δύναμαι νά τήν παραλείψω. ...
Α., —Αλλά, ©ίλε μου.... εις άνθρωπον έν παραλογισμφ.... υπόσχεται.φις 
δ,τι εκείνος ζητήσει, δπως υπόσχεται τήν σελήνην εις έν παιδίον.!

— Ό Ροβέρτος δέν εόρίσκετο έν παραλογισμώ, μήτέρ μου, δταν μοί έπε- 
,βαλε τδ καθήκον τοϋτο. Παρεφέρετο ύπδ τοϋ πάθους του άλλ’ήτο-έντε·^ 
λώς κύοιος τών σκέψεων καί τής θελήσεως του. Άπέθανεν εμπιστευό
μενος εις τδν λόγον καί βεβαίως θά τδν έκτελεσω. Μόνον σάς δμολογω 
δτι.ή άποστολή αύτη μέ δυσκολεύει ύπερβολικά καί δτι είχον ελπίσει δ.τι 
διά τών. συμβουλών σας ήθέλετε μΐ βοηθήσει νά τήν, έκτελεσω δσφ τδ 
δυνατόν καλλίτερα.. . .

Μ;.;^”0ί!,;φίλ¥άτόν·,μρι..τέκνον, σέ αγαπώ πολύ.,., άλλά νομίζεις δτιθά 
έπιφορτισθώ έγω νά έκτελέσω τήν άποστολην σου, σΟι δμολογω δτι ποτέ 
δέν θά. λάβω'τδ θάρρος ! -

— Δέν σάς ζητώ τοϋτο, μήτέρ μου, ούτε κάν τδ έσκέφθην ποτέ... Νο
μίζω δτιαί λέξεις, αί παρακλήσεις τοϋ δυστυχοϋς Ροβέρτου μου.θά έ'χωσι 
περισσοτέραν βαρύτητα διαβιβαζόμενα', εις τήν χήραν, του ύπ’ εκείνου δςκς 
τάς σ.υνέλεξεν έπί τών θν.ησκόντων χειλέων του. Τδ μόνον τδ όποιον θέλω 
νά μάθω άπδ.σάςήτις γνωρίζετε τήν κυρίαν δέ λά Πάβ,—ήτις είναι δλως 
ξένη εις εμέ, —είναι κατά ποιαν στιγμήν μέ ντυμβουλεύετε νά κοινο
ποιήσω εις αοτή·νί;τή-ν ολεθρίαν εντολήν, μέ τίνας προφυλάξεις, ύπδ ποιαν 
δφας....κκί έ'πειτα πώς υποθέτετε δτι θά δεχθή τδ .πράγμα. ... .......··

■48^^'-
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• ·.—' ©ατό βδρη μυσαρδν δ.πως δήποτε .πκΐ,άν:τή εκτελέσης.!.,... ώς,..:πρής· 
κν7ο .δυν&σχι να. ·})σχι ήσυχος·.Q ! μά τήν: αλήθειαν; δ.έν ,είναι δυνατ 
τον, να, κατα.δικασρ τις νεαραν γυναίκα είκοσιτετραέτιδα — κκί έπί· 
πλέον εύμορφον — νά μένη χήρα μέχρι του τέλους τή; ζωή; της!.. . Είναι 
βάρβαρον, είναι α^ήθικον! υπερβαίνει·: τα ορικ τοΰ λογικού.
·... “γ. φιλτατη,μ.ου.. μ.ήτερ, ειπεν-δ Μαυρίκιος λαμβάνων . φιλοστόργω; τας 
χειράς τής και- ,δμιλών αυή πολύ πλησίον, ποιος μ,άί έμαθε όταν, ήμην 
μ,ειρος-κιον οτι ,δ λόγος ,τής τιμής δεν επιδέχεται συζήτησιν καί ζτι πρέπει 
ή;.νά τον έκπλ<ηρώσν; τίςήνά άποθάν/;;·;. . χ..<·: >.■'■■ ;··.·.·.· ί;::ΐ·

. Τδν ήσπάσθη. > ... <„ <.. ,,7.........,.:,.

’·. >·τ~ ιΕισαι,καλδ,ς υιός, .είπε συγκεκινημένη, κο?ί ένάιμας άνθρωπο ς .«» Σοί 
ζητώ συγγνώμην, . αλλα ποτέ επι ζωής μου δέν δυσηρεστήθην τόσον. ,-λ 

.<··.— Δυσηρ.εστ.ήθητε ! έπχνέλαβενίδ -δέ Φρεμέζ θεωρών αύτήν έκπληκτο;.
,:-. Έ'ταρ.άχ.θη εκείνη καί ήρυθρίασε..- . .. ,· ;.*·:<·  ,·■
. «τπ Άναμφιβολως, έπανέλαβεν άμηχανοϋσα, άναλογίζομαι τδν εαυτόν 

μου εις ,τήν θ.έσιν τής γυναίκας εκείνης----ήτις.θά δυσαρεστηθή ύπερβο-
λικκ... κμι.ητις επι πλέον θχ μισησκ σε !.. τόσω μάλλον καθ’ δσον δέν 
σέ άγαπκ καί πολύ ήδη.
---. Ό Μαυρίκιος έκάμε κίνημα αποφασιστικόν ηαν δέν έπέμ.εινε πλέον.’Ί- 
σως διείδε την αλήθειαν. Η αλήθεια ήτο δτι, ή δμιλία αυτή ήτο κτύ» 
πημά τρομερο.ν δια την μητέρα του, διότι άνέτρεπεν. αποτόμω; — ώς 
έκ?χάρτου πύργον—. τδ κτίριον τδ όποιον ήγειρεν έπίίνεφών erci χρυ-’ 
σϊών. νεφών-— άπδ τή; ημέρας καθ’ ήν έμαθε τον θάνατον τοΰ 'Ροβέρ
του δε- λά Πάβ. 'Από τής ημέρας εκείνης πράγματι. ήρχισε. νά πλάσση 
εν τή ·φκντ.ασιςι., της τον .γάμον τοΰ υιοΰ της μετά τή; ,πλουτιωτάτης y ή- 
-ράς, και κληρον»μ.ου τοΰ 'Ροβέρτου. Ό γάμος αύτδς. παρουσίαζε .-πλεϊστος 
οσκ :ακατκμαχητα θέλγητρα. » Έπεθυμει- διακαώς νά ·?νυμφεύση τδν 
Μαυρίκιον,..,και πας .τις γνωρίζει πώς' καταλαμβάνει τάς μητέρας ή μανία 
αύτη. Ό Μαυρίκιος μέχρι τοΰδε έφάνη δλίγιστον διατεθειμένο; είς γάμον, 
άλλ’ ή μήτηρ του ήλπιζεν δτι τά εξαιρετικά ,-τή; Μαριάννης θέλγητρα 
&ά τδν;κχφα·4τήσωσιν· ήλπιζεν επίσης δτι- τά έκτακτα τοΰ υίοδ τη; .που» 
τερηματα θα εθαμβονον την νεαραν χήραν, καί. ότι ήθελον αντισταθμίσει 

ρ πην ,διαφαράν τής περιουσίας*  ή γειτνίασις τών,κτημάτων ήτο επίσης έ
κτακτο.;.. περιστασ,ις,. ητις. έβοηθει θαυμασίως τά σχέδιά της. Τέλος ή 
Κυρία δέ. Φρεμέζ.ζώσα πάντοτε είς τήν εξοχήν, καί διευθίνουσα τά συμ- 
φερ,αντά της απέκτησε διά:, τάς γαίας τήν αγάπην ή μάλλον: τδ- πάθος τοΰ 
μορμανδου χώρικοΰ. io κτήμα τών δε λά Παβ, τδ Οποιον άνέπτυσσεν ά— 
καταπαυστω; υπο του; 'οφθαλμού; της τάς άπειρου; βοσκάςντου,τά σπαρ- 
«ά:του,,;τκς έπκύλεις που καί τά 'δάση του, διήγειρεν έν. αυτή παραδό
ξους όρεξεις.: Είχεν ήδη, διά τής γύναιαείκς ευφυΐας,της αύξή.σει αρκετά

II ΧΗΡΑ ΟΚΤΑΒΙΟΤ ΦΕΓΙΕ ί-6Τ.

τ^μικρδν κτήμα τ'ών. Φρεμεζ. Νά ..πρόσθεσή είς αυτό και το. κτήμα τών*  
δέ λά Πάβ ήτο ώς νά.πρσσέθετε τδ βασιλείαν τής ’Ιταλίας είςτα δουκά
του τ ή; Σκβζυδίας. Τοϋτο ήτο τδ ιδανικόν τη; καί χάριν ταυτου καί αύ
τήν τήν ζωήν της ήθελε διακινδύνευαν]. ΐ · . ' , . Λ, Λ . J-. ,·λ

"Ωστε πάς τις δύναται νά .φαντασθή μετά πόσης πικρίας‘ήκροάσθητής 
ομιλίας ταύτης τοΰ υίοΰ της, ήτις κατέστρεφε διά παντός·.· τδ· θελκτικόν, 
άύτδ όνεί’ρον. Έφαίνετο ώ; μηχανευθέν έπί σκοπώ νά καταστρεψη κατά 
βάθος-· καί ριζικώ; τάς άπρκρυφους ελπίδας της,, τδ νά άπευθόνη είς τήη 
σύζυγόν , του δ δέ λά Πάβ άποθνήσκων τήν πκρακλητικήνυπρο,σταγήντοΰ' 
νά μή νυμφευθή έκ νέου καί νά έμπιστευθή μάλιστα τήν έκτελεσιν τάυ- 
της εις τδν δέ Φρεμέζ. "Οπως δήποτε ή κόμησσα άφ’ού παρήλθεν ή πρώ-, 
τη έ'κπληξις προσεκολλήθη μέ τήν άπελπιστικήν επιμονήν ναυ'αγοϋ είς 
τούς παραμικροτέρου; -κλάδους καί -άνέλαβε θάρρος. Έλπίζουσα Γσώς είς 
τδ άσθενές τοϋ χαρακτήρας τής γυναικδς ;·—- καί τοΰ άνδρδς άκόμη — έ- 
πίστευεν δτι ημέραν τινά, ή όλεθρία εντολή θάκατήντα γράμμα- άγραφου.

Τήν. επαύριον τής άφίξεώς του, ο Μαυρίκιος άπέστειλεν χύθύς τήν· 
πρω'ίαν ύπηρέτην είς τδν· πύργον τών δέ λά βάβ,,φέρ.οντα επιστολήν,-—δι*  
ής .ήοώτα κατά ποιαν ώραν ήδύνατο ή κυρία δέ λά Πάβ νά τδν δεχθή. 
Αύτη δέ άπήντησεν έπί επισκεπτηρίου δτι ήθελε δεχθή τδν. ά^ιδε Φρε-r 
μέζ· καθ’ οποίαν δήποτε ώραν εκείνος ήθελεν ;εν.σος τη; ημέρας. Επομεγ 
ηω; περί τάς τρεις μετά μεσημβρίαν δ νεανίας έπορεύθη. πρδς. τδν πύργον 
τών λά Πάβ.. ■— -Ητο πολύ τεταραγμένος αναλογιζόμενος τήν συνομιλίαν 
τήν οποίαν έπρόκειτο νά συνδέσνι. Είς τήν προαίσθησιν σκηνής: θλιβεράς 
καί είς τήν τρομεράν άνησυχί αν τήν δ ποιαν τοΰ ένέβαλλεν ή. έκτελεσις τής 
φοβερές αποστολής.του προσετίθετο είς τδ πνεΰμά του, καί άνήσυχός τις 
περιέργεια τοΰ νά γνωρίσ·/] καί ί'δν) κατά πρόσωπον τήν γυναΐκκ» ήτις εί
χε χύσει φίλτρα· είς τάς φλέβα; τοΰ φίλου τουι Την ένομιζε παντοτε-ιω^ 
ρλεθρίκν είς τήν τύχην τόΰ 'Ροβέρτου, δέν τήν ηγάπα καίίεφοβεΐτο,-οτι 

■ ούδ’ αύτη ,ήσθάνετο συμπάθειαν πρδς αύτδν: δπως άλλως καί ή μη'ϊηρ 
του τδν άφησε νά τδ έννοήσγ. :Λ -ύ’·5' /·■ - ’■··-*♦

Τέ πάντα συνήργουν κατ’ αύτήν τήν στιγμήν είς τδ ?νά αύξάνωσι. τή» 
συγκίνησίν του καί νά έρεθίζωσι τα.νεΰρα· του.·.Διετρεχε.·.τας'αυτας*,δδο·υς,  
τά:;αύτά- δάση, τούς αύτούς λειμώνας τούς δπάίους είχε διατρέξει·· κατά 
•τήν παιδικήν ηλικίαν του, καί επαναβλεπων, ανηρ τώρα: πλέον, μετα-μα? 
λίστα τρομεράς δοκιμασίας καί φοβεράς θλίψεις, τήν γλυκεΐαν γενέτειραν 
γήν ήσθάνετο βαθεϊκν συγκίνησιν άναμεμιγμένην -μέ πικρίαν καί θελπ 
γητρον. ■ :· ' * , * - -

Είς καμπήν τινα τοΰ δρόμου, καί πλησίον πλέον τοΰ.Πυργου'λα Πά^ 
ύπάρχει λίθινος σταυρός, δστις πρδ άμνημονεύτων χρόνων έχρησίμευεν ,ώς 
σκοπός καί τέρμα κατά τάς λειφ5^ν4^ς τής άγιας Δωρεάς. Ή εορτή αύτη
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είχε γίνει τήν παρελ.θοΰσαν .άζριβώς εβδομάδα καί δ σταυρός -ήτον 
άζόμη έστεφανωμένος διά πυξοΰ.’Εκεϊ είς το έρημιζδν έζεϊνο μέρος, συ- 
νέβη.πρδ πολλών ,έτών σκηνή, ήτις δέν · έπαυσε ποτέ νά ήνάι ζωηρά'είς 
την μνήμην τοϋ Μαυρίκιου.Έκεΐ δ 'Ροβέρτος δέ λά Πάβ έν νεάνιζίμ πλή- 
•ρει .ρωμάντισμοΰ ένθουσιασμώ τδν έσνρεν εσπέραν τινά μέ ύφος μ.υστη·ριώ- 
δες'ιέζε'ϊ οί-.δύω παϊδες έν δλγ τή θερμό) κκίτ-Τ) ειλικρινείς τών ψυχών 
των ώρκίσθησαν έναγκαλιζόμενοι φιλίαν αιώνιον. Φθάσας ένώπιον τοϋ 
παλαιοΰ σταυροϋ δ Μαυρίκιος έκλονίσθη,Ιέ'πειτα έστάθη'έζάθησεν έπί τής 
βαθμίδας της βάσεως καί δλαι αί άναμνήσεις τής παιδικής καί νεανικής 
ηλικίας του, τής φιλίας, τών θλίψεων έζχειλίσασαι έν τγ αίμοστκζούση 
καρδίς-τοΰ νεαροϋ. αξιωματικού τδν έ'καμαν νά κλαύσν). :-·"

.... · Ό πύργος λά Πάβ είναι ωραία καί ιδιόρρυθμος. οίζοδομ.ή, ή'τις φαίνεται 
χρονολογούμενη άπδ τοΰ πρώτου ήμίσεως τοΰ ΙΖ . αίώνος καί τήν δποίαν 
άπαντ^ τις δχι άνευ έκπλήξεώς είς τήν άγνωστον αύτήν γωνίαν τής . 
Πέρς· Σύγκειται άπδ τδ κεντρικόν οί'κημα καί δύω πτέρυγας κατά τι έξε- 
χούσας*  η στέγη είναιέπίπεδος κατά τδ.ιταλικόν σύστημα καί στολίζεται 
άπδ άγγεϊα μαρμάρινα. Είναι' μεγαλοπρεπέστατος δταν τδν θεωρή τις 
άπδ τδ μέσον, τής πρ.δς αύτδν φερούσης λεωφόρου. Ευρύτατος κήπος έκτέί’ 
νεται όπισθεν ιτής οικίας, δστις· είναι διατεθειμένος κατά, τδν παλαιών 
γαλλικόν τρόπον. ... . ;.·. >■ ■■ ■·':■- '. ·;. ·.■

Καθ’ήν στιγμήν ό κ. δέ'Φρεμέζ·. είσήρχετο εις τήν αύλήν τοΰ πύργου
.ή κυρία δέ λά Πάβ. καί ή θείκ της ή κυρία δέ Κομπκλέ, αύστηρώς πεν- 
θηφοροΰσκι άμφότεραι περιεφεροντο συνομιλοΰσκι ύπδ τάς δενδροστοιχίκς 
τοΰ κήπου. Άν δ νεαρός ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού ήθελε δυνηθή νά 
άκροασθή τήν συνομιλίαν αύτών, ή άνησοχία: τήν δποίαν τοϋ ένέβαλλεν ή 
πρώτη αύτη συνάντησις μετά τής χήρας τοϋ 'Ροβέρτου δέν θά έμείοϋτο !

: βεβαίως*  ό π ' Ρ i :' /’ ί·; τι ■.·■'. ·ί" ·'?■--

ίό Είνε■ σπάνιο*γυνή  τις νά άγαπγ τούς παλαιούς φίλους τοϋ συζύγου της 
καί νά τούς άφίν-ρ εύχαρίστως νά λαμβάνωσι κατοχήν:έντδς τοΰ ,οίκου της. 
Είναι ύποπτοι συνένοχοι τής νεανικής αύτοϋ. ηλικίας,διαφιλονεικοΰσιν αυτή 
τήν άγάπην. καί. τή.ν έπ’ρρο,ήν ικαΐ διά τοϋτο:·κατά■ ·γδ μάλλον ή ήττον

• επιθυμεί νά τούς άπομακρύυγ. Ή κυρία δέ λά Πάβ νυμφευόμενη δέν άπε-
·· φύγε τάς.γενικώς είς τδ φύλλον: της παραδεδεγμένος προδιαθέσειςταύ-
λ. τκς’λάλλά παρ’αύτή αί προδιαθέσεις αύται, έπαυξηθεϊσαι ένεκα πολλών ί

περιστατικώ.ν,έ'φθασαν δσον άφ.ορ^ τδν. κύριον, δέ Φρεμέζ εις υψιστον
-βαθμδν άντιπκθείας καί έ'/θρας. Ώμίλειακριβώς ·,έπ’ αύτοΰ τοΰ άντικεί-

. μενού πρ.δς τήν κυρίαν δέ Κομπαλέ κατ’ αυτήν τήν στιγμήν φέρουσαίσυ- 
νεχώς.εις.·τούς μαργαριτώδεις ψώθωνάς της .το περιέχον άλατα φίκλί'διόν

- της έντδς τοΰ μανδνλ.ου της ευρισκόμενον. ■■ ..ώϊό λ μν:;«.έ ..
— Είναι έχληροτάτη δί εμέ στιγμή, θεία' μους:'έλεγενί: Έξεύρω. δτι
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ι πρέπει νά τδν δεχθώ, βεβαίως, και νά τδν δεχθώ μάλιστα καλά, διότι 
δ σύζυγός μου τδν ήγάπά πολύ, καί αύτδς έμεινε πιστός· ,·φίλος τοΰ 'Ρο-

; βέρτού μέχρι θανάτου.;. . Τδ γνωρίζω, καί.θά προσπαθήσω νά δειχθώ εύ- 
. * μενής πρδς αύτδν., καθώς είναι καί καθήκον, μου. Άλλ’ αδύνατον νά σάς

. περιγραψω πόσον τοϋτο μοί δίδει κόπον. 'Υπήρξε πάντοτε εχθρός μου, 
θεία μου... τδ ήσθανόμην πάντοτε τοϋτο καί σάς. τδ είπον, ήσθκνόμην 

. πάντοτε δτι εύρίσκετο μεταξύ έμοϋ καί τοϋ συζύγου μου. ,’Ανέγνωσα
εσχάτως δλας τάς πρδς τδν .'Ροβέρτον έπιστολάς του. καί εύρόν 'είς 
δλας, ύπδ τήν εύγενή τυπικότητα τήν υποψίαν, τήνΛ δυσπιστίαν^, τήν 
κατ’έμοΰ αντιπάθειαν. . καί τήν διαβολήν άκόμη, θεία.μου,«διότι έλεγεν 
δτι είμαι δ κακός δαίμων τοΰ συζύγου μου' μέ κατηγορεί δτι κατέστρεψα 
τδ σπάδιόν του, δτι έξη.σθένησκ έν αύτω τδ αίσθημα τής τιμής καί τοΰ 
καθήκοντος. ’Ώ ! εννόησα έντ.λώς δλα τκΰτα διά μέσου τών περιφράσεων 
καί τών αλληγοριών . . δέν είναι φοβερόν; Καί τώρα βεβαίως θά μέ κατη- 
γορή ώ,.αιτίαν τοΰ θανάτου του !, Δέν είναι σκληρόν, θεία μ.ου, 'νά.άν.άγ- 
κάζωμκι νά ύποδέχωμαι ευμενές τοιοϋτον άνθρωπον ; . .-< . ·■

—Είναι σκληρότατον, -φιλτάτη μου, είτίν ή κυρία δέ Κομπκλέ, καί 
συμφωνώ έκ βάθους καρδίας πρδς δλα τά αίσθήμκτά σου ταΰτα.....διότι 
πρδ παντδς άλλου, μισώ τούς ύποκριτάς, άλλά πρέπει νά σοί εί’πω τέκνου 
μου, δτι δέν θά δικρκέσγ έπί πολύ, είναι ημερών τινων ύπόθεσις.... Ό κύ
ριος αύτδς- θά σοί<κάμγ δύω ή τρεις. έπισζέψεις καί έ'πειτα θά ύπάγγι νά 

• έπανεύργ χά πυροβόλα του καί δέν θά.τδν. έίίκνίδρς έφίορου ζωής, άν θέλγς·.
— Nzij καλή μου θεία, άναμφιβόλως ..> άλλά πόσον μέ κοπιάζει.;.ΐ

- Ή συνομιλία των διεκόπη ύπδ τής, έλεύσεως ύπηρέτου,: δστις. τάς. εΐδο- 
ποίησέν δτι ,ό ταγματάρχης δέ Φοεμέζ ή eft· είς τήν .αίθουσαν* —'•'Η- κυρίά δέ 
λά. Πάβ κατέστη ώχροτάτη. ... . ..... ■· ;'

— Θέλεις νά σέ συνοδεύσω μικροΰλά μου,ήρώτησεν ή κυρία δέ Κομπαλέ.
— ’Όχι, θεία μου, σάς, παρακαλώ, άπήντησε ή νεαρά γυ.ν.ή^—Καί διηυ- 

Ούνθη.μέ τδ έλαφρδν βάδισμά της πρδς τδν πύργον.
■ι Φθάσασα πρδ τής θύρκς τής αιθούσης έστάθη καί έσ.τέναξε παρατε- 
ταμένως' έ'πειτα δι’άποτόμου τινδς άποφάσεως: ήν.οιξε τήν θύραν. ■
- Ή γυνή ή'τις παρουσιάσθη είς τδν δέ. Φρεμέζ δέν ώμοίκζε^π&όώς. μέ 
τήν. ιδέαν τής επιβλητικής ώραιότητος. τήν όποιαν αύτδς είχε πλάσει’τοΰ 
έφάνη μάλλον κομψή καί χαρίεσσα ή ωραία. Είχε χαρακτηριστικά λεπτά 
καί καθαρά, τδ χρώμα ώχρδ.ν μελαγχρινόν, κόρ.ην μέλαιναν. αύστηρώς 
δ.ικτεθε.·μένην,. λαιμόν ,εύλύγιστον καί θελκτικόν·· έφαίνετο κατά πρώτον 
ύψηλο.τέρα άφ’ δ,τι ήτο διότι τδ.:.σώμα.της· ήτο: θαύμπσίως κανονικόν- δλα 
τά μέλη; τής. καί. ,τδ. σχ.ήμά της Ολόκληρον· συνηρμολογοϋντο έν τή; άρ- 
μονίγ έκείνή ή'τις δίδει τήν ύψιστην χάριν καί ή'τις · άπδ πάν τής γυναι- 

... κδς. κίνημα πλά’ττει έν θέλγητρο.ν. ·:
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Μόλις ..«ιί^ήλ'θβν, ύι κυρία■· δέ λά-Πάβ-χωρίς κάυ νά άποκρχθνΐ είς τόν- 
έδαφικϊον χαιρετισμόν ·τοΰ ταγματάρχου, έ βάδισε-κατ’ ευθείαν .ποδς-αύτόν 
καί ψιθυρίζρυσα ασαφή τινα διά τοΰ λάρυγγας έπιφώνησιν,: έτεινε πρδς 
αυτόν, τήν. .χεΐρα*;  Τήν έσφιγγε μετά δυνάμεως καί ύπεκλίθη . έκ νέου. Ταϋ 
έδξΐζ?. κάθ,ισμα- έκάθησε καί αύτή καί έπακουμβήσασχ τήν κεοαλήν έπι' 
τήί χειρός·: ·-·-..·?.·... ' ■■ ■.·■ 'λ/; :■■·'■-\ ■■·<--*  ■···■ ;.·.·:··--■'·

.·,„■ —>■■ Διηγηθήτέ μοι τά πάντα τώρα, είπε, » .: . "
,: Ό κύριος δέ Φρεμέζ. ή'ρχισε τότε διά της σοβαρές καί γλυκείας φωνής: 
του την διήγηαιν τών συμβάντων τής- ημέρας καθ’ήν ό Ροβέοτος άπέπ 
θανε ΔιηγηΟη επεισόδιάτινα τής,μάχης τοΰ Όριγνύ, διά νά ανύψωση επί 
μάλλον την διαγωγήν καί τδ ένδοξον τέλος τοϋ φίλου του. ’Έπειτα διη-; 
γηθη τα κατά.τήν νυκτερινήν εκείνην ώραν καθ’ήν δ ύπολοχκγδς Ίουλιανδς 
ήλθε νά τδν ζητήση κατεσπευσμένα); ;έκ μέρους τοΰ Ροβέρτου. Περιέγρα- 
ψεν είς την νεαράν γυναίκα ή'τις ήκροάτο αύτοϋ μέ ατενές καί άχόρτα- 
γον-βλέμμα·;τήν;.είσοδόν του είς τήν χιονοσκεπή καλύβην καί τδ θλιβε
ρόν θέαμα δπερ εκεί τόν περιέμενεν. ’Ενίοτε διεκόπτετο διά νά κρατύνηρ 
τήν συγκινουμένην φωνήν του- ενίοτε επίσης προσεπάθει νά συντόμευση 
τήν διήγησίν του διά νά άπαλλάξη τήν νεαράν χήραν ανωφελών συγκι
νήσεων άλλ’ εκείνη έπέμενε διά φωνής βραχείας καί επιτακτικής νά μή 
τήν άφήση έν άγνοια ούδενδς συμβεβηκότος τής θλιβερά; εκείνης νυκτός. ►
’Έφθασ.ε. τέλος είς τάς τελευταίας παραγγελίας τάς όποιας. δ Ροβέρτος τω 
ένεπιστευθη έπιφορτίζων αύτδν πρδ .παντός άλλου νά έγχειρίση είς έκεί-s · 
νην τήν οποίαν τόσον ήγάπησεν ενθυμήματα τινα των τελευταίων λογι
σμών-τορ» Ό δέ Φρεμέζ έλαβε κατ’.αύτήν τήν στιγμήν άπδ τραπέζης, 
είς ήν τήν. είχε άφίσει εισερχόμενος, πυξίδα έζ έβένου τήν-· οποίαν έναπέ*  
θεσεν είς τάς χείρας τής χήρας. 'Π κυρία δέ λά Πάβ έδίστασεν έπ’ολίγον 
έ'πειτα ήνέψξε.τήν .πυξίδα». Τότε άνεπτύχθησαν πρδ οφθαλμών της τά 
θλιβερά-τοϋ· θανόντος. λείψανα, τό ώρολόγιόν του, δ σταυρός του, μικρά 
τινα άλλα- αντικείμενα, βόστρυχες μελανών τριχών, καί τεμάχιον υφά
σματος αίματοβκφές. Ή μέχρι τ.οΰδε ατάραχος γυνή, είπε χαμηλοφώ- , ι
•νως: -τ- Δυστυχή φίλε ! δυστυχή νέε ! —Καί συγχρόνως άνελύθη είς δά- !
αρυα'.έσ.τήριξε τούς βραχίονας έπι μικράς τραπέζης καί έκλκυσε’σπασμω- ϊ
ίδικώς, τά δέ δάκρυα .της άνέβρυον ώς άπδ πηγής διά μέσου τών δακτύ
λων τών λευκών αύτής χειρών. x / ■, ■' . -· ?
?.. Ό-κύριος δέ Φρεμέζ προσεϊδεν αύτήν μέ υγρόν βλέμμα. Έν μεσφ τής
•ταραχής .καιτής πρδς αύτδν συμπάθειας του ήσθάνθη παράδοςον τοΰ πνεύ- ;
ματος.βάσανον· δεν είχε τελειώσει όλοτελώ; τήν άποστολήν του, τούλι- 
γώτ.ερον. μάλιστα δύσκολο» μέρος -αύτής έξετέλεσε, καί πώς νά εί'πη εις
τήν κλαίαυσαν-αύτήν χήραν δ,τι ειχεν άκόμη νά τής είπη ; ”Αν ή νεαρά ;
αυτή γυνή — ή τόσον λατρευθεΐσκ καί έκτιμηθεϊσα τόσον γενναιοφρά-
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νως ύπδ τοϋ συζύγου τηςάφινέ νά φκνη πρδς στιγμήν ή παραμικρά 
σκιάν ελαφρότητας ή· αδιαφορίας πρδς. τδν .θάνατόν του, θά εύρισκεν είδός 
τι εύχαριστήσεως .νά τή έπιβάλη ώς τιμωρίαν καί εξαγνισμόν τήν τε-· 
λευταίαν διαταγήν;τοϋ συζύγου της. Άλλ’ ένώπιον τής έκχύσεως ταύτης 
τή; θλίψεως, ένώπιον τοϋ ειλικρινούς .αύτοϋ πένθους,· καί. τή; πιστής.λα
τρείας τών άναμ.νήσεων, πώς νά τής εΐ'πη αί'φνης προσταγήν, ήτις-καί άπδ 
τάς λεπτοτέρας εκφράσεις λεγομένη, θά τής έφαίν.ετο πάλιν ή άδιάωτέρα 
τών ύβρεων ; Δέν έκινδύνευσεν ούτώ νά ψ χοάνη αίν δχι· σβέση όλοτελώς 
τά αισθήματα τά οποία τόσον έπ.εθύ|1ει· ό σύζυγός της νά διαιώνιση ; ν 
. Κατόπιν τών στιγμιαίων αύτοϋ σκέψεων ό Μαυρίκιος άπεφάσισέν δ/t 
άνευ λόγου, οτι ήτο. φρόνημόν καί εύγενές νά άναβάλη ές άλλοτε τό λε·» 
πτότερον μέρος, τής ά-οστολής του καί νά άφήση τήν κυρίαν δέ λά Πάβ 
νά άναπνεόση. . . - " λ
. Μόλις δέ είδεν αύτήν συνε.λθοΰσαν κατά.τι ήγέρθη καίαποχαιρέτισε* ’ 
εύσεβάστως — Ευχαριστώ, κύριε ! εϊπεν αύτη. .σφίγγουσα την χεϊρά τού 
—Θά έπκνέλθ/.τε βεβαίως! .

Καί ό Μαυρίκιος άπεσύρθη.. · , .·.. .. - ■·.■■ .

ς,·μ :=·- '·Λ — ;Χ:.· Δ'. . . <.';··.’ ■-·■■.··- > ·λ:

’Επανήλθε περίφροντις εί; τήν γενέτειραν οικίαν δπου εύρε τήν μητέρά 
του: πλέκουσαν πυρετωδώς ύπδ φιλύραν έν τφ κήπιρ.

.— Α.ί!. είπε μόλις τόν είδε; τί .τρέχει ; .σέ βλέπω δύσθυμον; . :
— Καί είμαι, μήτέρ μου. ’Ήλπιζον νά άπαλλαχθώ άπαξ διά παντός 

τοϋ βάρους, .οπερ πιέζει άπδ καιροΰ τδ -πνεΰμά μου καί-έν τοσούτφ τό έ*  
πανκφέρω σχεδόν δλόκληρον.

Διηγήθη τότε είς αύτήν τήν σκηνήν, ήτις έ'λαβε χώραν καί τούς ένδοι- 
ασμούς, οϊτινες τδν άνεχαίτισαν έν τφ μέσφ τής έκμ,υσ.τηρεύσεώς του.·—4 
’Εννοείτε βεβαίως δτι ή κυρία δέ Φρεμέζ παρεδέχθη έντελέστάτά τούς 
ένδοιασμούς τούτους.. ·.’ - ■ - ' -

— Βλέπεις, άγαπητόν μου;τέκνον, εϊπεν, δσφ σκέπτεσαι τόσφ μάλ
λον θά αναγνώρισης οτι είναι πολύ, άσαφές τό άαθήκο.ν τής..συνβιδή.σεως 
έν τη περιπτώσει ταύτη. Θέλ,εις νά συμβουλευθώμεν χ, τόν· έφημέρτον^ 
δστις είναι άνθρωπος πεπαιδευμένος καί ευθύτατος..· > ι .
•. —Άλλά, καλή μου μήτερ, εϊπεν ό Μαυρίκιος δατιφ δέν ήδυνήθη νά 
μή: γελάσηί δέν έχω ανάγκην νά συμβουλευθώ ιόν έφημέριόν σας. ... ’Άν 
«δίστασα πρδς.στιγμήν σκεπτόμενος >τδ δύσκολον τοϋ πράγματος, είμαι.δ- 
μως άκραδάντως πεπεισμένος όσον.άφορά. τ.ό καθήκον μου, τό,δποϊαν.είναι: 
φανερόν ώς ή ήμερα..·, καί, σείς ή,,ιδία θά έλυπεϊσθε’άν .τό·'·παρέλειπ«&,'·.. 
ΟΜςί θά είχατ^ θλίψειςκ?ά. τύψεις συνειδότος καθ’δλην σας τήν-ζω^).;-^
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κζί ob έπρόκβίτο άκόμη νζ μέ ίδήτε εύτυχή κτήτορα τή; ωραία; Μαρι-ν 
άννας καί τών χιλίων πεντακοσίων έκζτοντζπλεθρων γης, άπεο τήν πε- 
ρικυκλοϋσιν. 1 * · ··>

Ή κυρία δέ Φρεμέζ βλέπουσα οτι έμαντεύθη, άνεπήδησεν έκπληκτος 
καί παρατήρησε τδν υιόν της κατά τι συγκεχυμένη' έπειτα, λζβοϋσα τήν*  
άπόφζσίν της· "

—Λοιπόν! ναί, είπε, δέν κρύπτομαι... ήτο τδ ένειρόν μου!... Μήπως |
ήδυνάμην εγώ νζ προ'ίδω τάς μετά θάνατον παραδοξολογίας τοΰ δυστυ*  
χοϋς αύτοΰ Ροβέρτου ;.... Είχα μάλιστα συμβουλευθή ώς πρδς τοϋτο καί 
τδν καλόν μας εφημέριον... και άφοϋ πρέπει νά σοί τά ειπω δλα, ευρε 
τδ πράγμα δυνατόν και άρμόζον. ■■ «·

■ — "Α ! μήτερ μου, είπεν ό νεανίας γελών, θέλετε νά συμβουλευθώ τδν 
έφημέριον— καί σείς τδν είχατε είς τήν διάθεσίν σας !... ά ! δέν είναι κα
λόν. .. Άλλ’ ίδωμεν.... Καί άν αί τελευταϊαι τοϋ Ροβέρτου θελήσεις δέν 
έθετον θετόν φραγμόν εις τήν έκπλήρωσιν τών ονείρων σας, πώς ήδύνασθε 
νά ύποθέσητε, αγαπητή μου μήτερ, δτι θά μέ έδέχετο ποτέ διά σύζυγον !
ή κυρία δέ λά Πάβ; "Εχει πλέον τών τριακοσίων χιλιάδων φράγκων εισό
δημα.... καί ημείς μόλις έ'χομεν εί'κοσι πέντε ή τριάκοντα !

— Τριάκοντα δύω, υίέ μου — Και προκειμένου περί γάμου, άνθρωπος 
έχων τριάκοντα χιλιάδων φράγκων εισόδημα, ώράΐον όνομα, εύμορφον ρ
έξωτερι-κδν.και λαμπρόν στάδιον δύναται έντίμως νά· άπάιτήστ) δ,τι θέλει 
...Εύχομαι έξ δλης καρδίζς, φίλε μου, προσέθεσε μετά τίνος εύθυμίας νά 
ευργς δμοίζν τινα περίστασιν... καί δμοίαν γυναίκα!... Διότι έπί τέλους 
είναι θεά ! ■ ■■■■ · -ί·^··ν·'··

~ Έγώ όμως προτιμώ τήν μητέρα μου ! είπεν εύθύμω; δ νεανίας άσπα*  
ζόμενος τήν λευκήν κόμην τήςζγραίας. ·.«.■·
-. — Θεέ μου ! τί ζώον ποΰ είσαι ! — είπε α·5τη άποδίδουσα φιλοστόρ- 
γως ·τδ.ν άσπασμόν. · - ■ ·.- >
ν Καθ’ 3ν καιρόν ή κυρία δέ Φρεμέζ ήρώτα τδν υιόν της περί τών εντυπώ
σεων τάς όποιας έλαβεν έκ τής πρώτης μετά τής κυρίας δέ λά Πάβ συνεν- 
τεύξεως, ή κυρία δέ Κομπαλέ δέν έδεικνύετο ήττον περίεργος ώς πρδς τάς - ~ 
έμπνευσεις τής άνεψιάς της. Είχε καί αύτή επίσης τούς λόγους τη; νά 
■έπιτηρίμεδθύς έξ' άρχής τάς μεταξύ τοϋ Μαυρίκιου και τής νεαρά; χήρας 
σχέσεις.—‘Ή κυρία δέ Κομπαλέ ήτο γυνή ।υψηλή, στεγνή, πλήρης έξανθ.η- 
μάτων; μέ ρΐνά άετοΰ καί όφρεΐς τόσον μελανά; καί. πυκνά; ώστε έφαί- 
■νοντο πρόσθετοι. Αύτά τής έμενον από ωραιότητα τήν δποίαν πολλοί των 
συγχρόνων της έθαύμασαν έκ τοϋ πλησίον καθώς έλέγετο. Άλλά γηρά- 
σασα έγένετο πολύ-αυστηρά' άφιέρωσέν δλον τδ πάθος της είς τον μονο
γενή υιόν της-.τόν όποιον είχε τερατωδώς χαϊδεύσει καί δστις έίς άμοιβήν 
<τή παρείχε παντός εί'δόυς συγχίσεϊς. 'Ο υίδς αύτός, Γιράρδος δέ Κομπαλ.ε
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ήτο τότε ώοαΐος νέος εί'κοσι καί έπτά ετών, ούδόλως κακός, ·.. εύχαρι- 
σ.τότατος δέ σύντροφο; κυρίως έν κακαΐ; συνανζστροφαϊς. 'Η μήτηρ του 
διά νά τδν άποσπάση άπδ τούς περιπάτου; είς τά βουλεβάρτα, άπδ τά 
παρασκήνια τών θεάτρων αάί άπδ τά γεύματα τών ξενοδοχείων έπεθύμει 
διακαώΐ νά τδν νυμφεύσ-ρ. Έσκέφθη μάλιστα άλλοτε νά τδν νυμφεύσγ μέ 
τήν Μαριάνναν δ’ Έπινουά τήν έξζδέλφην του, τή; δποίζς ήτο αύτή κη- 
δεμών. Άλλ’ ή περιουσία τής Μαριάννης πολύ κατωτέρζ τότε τής τοϋ 
Γιράρδου τή έφάνη πάντοτε ακαταμάχητου .πρόσκομμα είς τήν ένωσιν των 
—Τά πράγματα σήμερον ή'λλαξαν μεγζλως.’Η Μζριάννα κληρονόμος τοϋ 
κυρίου δέ λά Πάβ ήτο τύχη θαυμασία’ έπιτηδείως έξετασθεΐς έπί. τοϋ άν» 
τικειμένου τούτου ό νεανίας έθέλχθη άπδ τά εκατομμύρια τής ωραίας έξα- 
δέλφης του τά όποια θά τοϋ έπέτρεπον νά άνταποκρίνηται πλουσιοπαρόχως 
είς τάς πολυεξόδους όοέξεις. του. Έν ένί λόγω δ γάμος αύτδς άπδ τοΰ'.θα- 
νάτο,υ.τοϋ Ροβέρτου ήν ή κυριεύουσα τήν κυρίαν δέ Κομπαλέ ιδέα, και εννοεί 
πας τις δτι έπέβλεπεν ύπόπτω; τδ ,πεδίον δπερ εξέλεξε πρδς Θήραν. Χωρίς 
νά έχη άέτιον δφθζλμδν δπως καί ρίνα, διεΐδεν άορίστως άπδ τής πρώτης 
στιγμής, τάς απαιτήσεις τής κυρίας δέ Φρεμέζ' παρετήρησεν έν ταΐς.όμι-» 
λίζις τής γηραιάς κομήσσης μετά τή; κυρίας δέ λά Πάβ παράδοξον επι
μονήν εις τδ νά έπαινή και περιγράφω τα προτερήματα, τοϋ μρρϋ,-Γης, εί; 
τδ νά άναμψ-νήσκ··/) τήν παράδοξον φιλίαν ή'τις τδν ή'νονε μετά τοΰ Ρο
βέρτου καί νά τδν, παρουσιάζη ά/επαισθήτως ώς τδν έπίδοξον κληρονόμον 
τοϋ φίλου του. Άλλ’ όλίγον άνησύχει δι’αύτδν γνωρί.ζουσα πρδ καιροΰ τά 
εμπαθή αισθήματα τά όποια ή άνεψιά τη; έτρεφεν έναντίον τοΰ κ. δέ 
Φρεμέζ καί ήρκεΐτο μόνον εις τδ νά τά άναζωπυρή. Άλλ’.έπί π,ελους ή· 
αύτοπρόσωπος εί'εοδος είς τήν σκηνήν τοΰ νεαροΰ ταγματάρχου ήτο πράγμα 
δπερ τήν άνησύχασε κατά τι. . . ...

Μόλις, έμκθεν δτι δ Μαυρίκιος έγκατέλιπε τδν πύργον έ'σπε.υσε νά συ- 
ναντήση τήν κυρίαν δέ λά Πάβ είς τήν αί'θουσαν*  τήν ευρε δακρύουσαν 
ακόμη,: έ'κλαυσε μετ’αύτή; πρδς στιγμήν, έπειτα διά νά τήν διασκεδάση 
τήν ήρώτησε πώς ευρε τδν δέ Φρεμέζ, - ν, ,·’

, —,Δέν είξεύρω, θεία μου είπεν ή νεαρά γυνή, μόλις τδν είδα.. . Έσκε.-’ 
^ττόμην άλλα πράγματα καί δέν τδν παρετήρησα. ν . ·■.·.\

— Άλλ’ ομοιάζει τούλάχιστον είς τήν φωτογραφίαν του ; αγάπη μ.ου, 
.Τ.νππ-;Βεβαίρ^ είπεν ή κυρία δέ λά Πάβ. .

• ·— Πρέπει νά έχη βλέμμα υπουλον, έπανέλαβεν ή κυρία δέ Κομπαλέ, 
οπως,-δ^ο·.·οί.ύ,ποκριταί. .

Βεβαίως έπανέλαβεν ή νεαρά γυνή άφγρημένη. . ;
Άνέπνειρσεν έπί μ,ακρδν τδ φιαλίδιον ■ μ.έ τά έλαια, έπειτα ήγέρθη καί 

λαμβάνουσα. ύπδ μάλης, τήν έξ έβένου .πυξίδα: «θά προσπαθήσω νά κοι
μηθώ.έπ’δλίγον,,είπεν, ή κεφαλή μου καίει!» καί.διήλθε τήν αί'θορσκν μέ,τίι
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πλήρες χάριτο; καί έλαφρας υπεροψίας βάδισμα τδ σύνηθες εις αύτην, ;
έ'χουσα κατά τι ύψωμένον τδ πρόσωπον καί τήν κεφαλήν ελαφρώς κλίνουσαν 
πρδς τά δπίσω.

Ή κυρία δέ Κομπαλέ δέν έπληροφορήθη τίποτε έπί του παρόντος.
(Ακολουθεί)'.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΒΟΘΡΩΝ.·’

Α'

Πολλαπλασιάζεται παα’ ήμΐν ή κατά τών αρμοδίων κατζκραυγή'Άπέ- 
ναντι τού έκ τής ακαθαρσίας τής πόλεω; κινδύνου τή; Αναπτύξεω; καί' 
μεταδόσεως μιασματικών επιδημιών, έκορυφώθη δέ ή Αγανάκτησες- τοϋ 
αβοήθητου καί Απειλούμενου πληθυσμού συναισθανόμενου δτι είς τήν δι- 
καίαν. Απαίτησιν αύτοΰ περί μέτρων'κοινής σωτηρίας Αντιτάσσεται Ασυγ
χώρητος αδιαφορία. .··. .- - ■■.·’ ·■:■■■■'■-■

Είς μάτην Αγωνίζεται δ πεφωτισμένος τύπος, περί άλλων ίσως διχο-' 
γνωμών, έν δέ τώ προκειμένφ ζητήματι έπιδεικνύων τήν μεγαλειτέραν 
όμοφωνίκν, επί μάτην καί τά σωματεία τοϋ συλλόγου Παρνασσού και 
τή; Εταιρίας τής .Υγιεινής προτείνουσι καί'συζητοΰσι περί μέτρων συν- 
τελεστικών πρδς άοσιν τού έπικρεμζμένου κινδύνου έκ τής εις βαθμόν 
σκανδαλώδη έπικρατούσης Ακαθαρσίας τής πόλεω;· ματαίωςκαί.,τδ ίατοο- 
συνέδριου καί τδ δημοτικόν συμβούλιου έγνωμώτευσκν· ενόσω οί έχοντες 
έςουσίαυ δέν έπιτελέσωσι τδ εαυτών καθήκον, πζσαι αί κραυγαί αύταν 
δέν είναι είμή άγονοι θεωρίαι έστερημέναι πρακτικής έφαρμογής.

Άρκούσας αφορμάς πζρέσχον είς φρονίμους καί ύπέρ τοΰ κοινού καλού 
μοχθοΰντας άρχοντας ή τελευταία τού κοιλιακού τύφου έπιδημία, ή’τις 
ήτο μία τών μεγαλειτέρων επιδημιών εν Εύρώπη κατά τ ήν παρελθούσαν 
δεκαετηρίδα, ή έκτοτε λίαν πλημμελής κατάστασίς τής δημοσίας υγείας 
ή έξ Αίγύπτου απειλούσα χολέρα, ή εσχάτως εις τήν συ/οικίαν τοΰ Κο- 
λοναάίσϋ περιορισθεΐσα έπιδημία τού έξκνθηματικοδ τύφου, αί αφόρητοι 
δυσωδίαι τών κεντρικότερων δημοσίων όδών, ή' ένόχλησις ήίλοκλήρου συ
νοικίας όταν έκκενώται που βόθρος τις, ή ύπέρογκος χρηματική δαπάνη, 
ήν Απαιτοΰσιν οί τήν σήμεοον προνομιούχοι κκθαρισταί τών Αποπάτων καί 
ή ταπεινωτική συναίσθησις ότι ή πρωτεύουσα τοϋ 'Ελληνικού βασιλείου 
υστερεί κατά τδ. σύστημα τής τών βόθρων έκκενώσεως καί τής· εντεύθεν 
καθαριότητοςτπασών τών εύρωπαϊκών πόλεων μέ πληθυσμόν έστω καί 
κατά τδ ήμισυ μικρότερου. . ■ ’

ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΒΟΘΡΩΝ! «Η

,Τνδέ-σωτήριον έκτοτε έγένετο ; όποιον 'σωστικόν 'καί ωφέλιμον μέίρ'οΫ 
έφηρμόσθη; τ ι ’ ·’ ν ’·,. : : ν.·' ./■ ς ■· ■ ;?>■

Ούδέν ! ’Απολύτως ούδέν-, Καί τούτο διά τε τήν άγνοιαν τών όφειλόν*  
των νά έχωσι λεπτομερή γνώσιν καί διά τήν έλλειψην θελήσεως τών τε- 
ταγμ.ένων νά έχωσι τήν πρωτοβουλίαν.

Πόσαι ύποσχέσεις δέν εϊχον δοθή καί πόσας επαγγελίας δέν ήκούσαμεν 
δτε άρχοντες καί Αρχόμενοι, έντρομοι έκ τοΰ φόβου τής τόΐε άκμαζοό- 
σης έπιδημίας τοΰ κοιλιακού τύφου, έζήτουν νά πείσωσιν εαυτούς ότι δή
θεν αυριον έσετ’άμεινον. Τδ έν εκατοστό; εάν συνετελεΐτο έξ όσων τότε 
έσχεδιάσθησαν, ή σημερινή κατάστασις δέν θά ήτο τοσοΰτον οίκτρά. Τοΰ 
κινδύνου όμως έκλιπόντος, έπήλθεν ή συνήθης, ή γλυκεία, ή άνευ πολλοΰ 
πονοκεφάλου άμεριμνομέριμνα καί σήμερον τολμώμεν νά βεβαιώσωμεν ότι 
εύρισκόμεθα είς πολλω, χείρονα ή τότε θέσιν. ’Άν τότε σποραδικά κάί αό- 
ριστά τινα ύπήρχον μιάσματα έντω Αέρι καί τώ ύδατι, τώρα όριστίκώς 
ύπάρχουσιν αί έκκρίσεις τοσούτων τυφιώντων καί μάλιστα ύπάρχοΰσιή 
Ακριβώς ύπδ τήν εστίαν μας, τήν κλίνην μας ή τδν κοιτώνα τών παίδων 
μας· εάν τότε : οί βόθροι τής ύπδ 90,000 κατοίκων οικουμένης-πόλεως·' 
ήσαν ήμιπλήρεις, σήμερον προσετέθησαν 125 έτι εκατομμύρια οκάδες 
διαχωρημάτων τριών σχεδόν ετών καί οί βόθροι ύπερεξε/είλιίάν. Άλλοί- 
μονον εάν σήμερον εύνοϊκοί διαμορφωθώσιν όροι Ατμοσφαιρικοί καί κλι
ματικοί πρδς Ανάπτυξιν μιάσματος επιδημικού 1 ’Έδαφος προσφορώτερον 
δέν είναι δυνατόν νά. εύρεθή.

Ούχί μόνον ύπδ τήν έποψιν τής δημοσίας ύγιεινής θεωρουμένη' ή κατά-1 
στάσις αυτή είναι πλέον Ασυγχώρητος καί ύπδ έποψιν λογικήν, ηθικήν, 
καλαισθητικήν καί οικονομικήν Αποβαίνει Ανεξήγητος ή επίμονος 
πλημμελούς καί ζημιώδους καθεστώτος διατήρησις!.’Επιτρέπεται ήμΐν, τοΐς 
τοσοΰτον έπί πατραγαθίαις έναβρυ.νομ,ένοις απογόνοις τοϋ Περικλεούς, νά' 
μολύνωμεν έν γνώσει τάς κλεινάς καί πάλαι αμιάντους ’Αθήνας ; Ήμικλέί- 
σατε τούς .οφθαλμούς σας καί άναπαραγάγετε έν τή διανοίγ ήμών όλό-: 
κληρον τήν εικόνα τοΰ πανοράματος τών ’Αθηνών μέ τά δεσπόζοντα αδ
αών Ανάκτορα, τά νεόδμητα τού Μελά, τοϋ Χ/λίεμαν, τοΰ ΨύχΖ κχί 
Χυγγροϋ πολύτιμα μέγαρα, μέ τά δημόσια αύτών καταστήματα, τά'ς 

’ίδιωτικάς υμών οικίας, δι’Ας έδαπανήσατε τήν περιουσίαν αχξ' καί έν 
αίς φυλάττετξ.όξτι τιμαλφές καί πολύτιμον κέκτησθε, δ,τι-Αγάπήτδν καί 
προσφιλές φέφ.τ) τδ όνομά σας· συμπληρώσατε δέ τήν διανοίήτοκήν τούτην*  
εικόνα,, καθιστώντες ώσεί διαφανές τδ έδαφος καί προσβλέψάτε έπί τά έίς’ 
βάθος όλίγων αέτρων'ύπδ. τάς οικίας , σας Αποκαλύπτόμενζ. Βαβαί! έπί 
κόπρου^.έπί κόπρου Ανθοωπίνης, ειδεχθούς, δυσόσμου καί σεσηπυίας, γ'^-' 
μουσης ..σκωλήκων, . φκοδομήσατε. Ώς·έάν ήτο αύ?η τδ τιμαλφεστερον^ 
καί προσφιλέστερου σας κτήμα, φυλάττετε αύτην ύπδ -τά-,θεμέλια·του σί'-·
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κου υμών? επ’ αύ,τής ■ έστησκτε -του κοιτώνα των τέκνων σας καί .όταν 
Αγερωχω; έν τοΐ; δώμασιν ύμών συζητήτε, αγόρεύητε, διατάσσητε ή 
σκεπτησθε;-δτβςν διχσκεδάζητε,■ \ σϋγκινήσθε, κοιμζσθε ή κγωνι^τε έν 
αυτοϊς, ή μόνή Ανάμνησις ότι άνωθεν διχχωρημάΐών πάντα .ταϋτα'.πράτ*·  
τετε, σάς ζαθιστ^ γελοίους εις αύτάτά — εννοείται ημίκλειςκ πάντοτε—-·. 
ό'μματά σας. -■ -

Κ,χΙ δέν είναι μόνον τδ άλογον καί τδ γελοΐον τοϋ πράγματος, τδ προ- 
καλοϋν'τδν οίκτον τοϋ ίδόντος τί αλλαχοϋ έπενόησαν οί κάτοικοι τών 
πεπολιτισμενων πόλεων καί τι παραμ,ελοϋμ,εν ημείς οί έπί άκρω πνέυματι- 
βμ.φ..τεμνυνομενοι και ώς γνήσιοι ’Αθηναίο.·. τήν ύλην καί τούς ύλιστάς 
Αποστρεφόμενοι.Άντιφάσκομεν Αληθώς πρδς ήμίΐς αυτούς καί κινδυνεόόμεν 
ν’ απολεσώμεν τήν πεποίθησιν πρδς τάς πεποιθήσεις μας ! ’Εκ τοϋ πολ- 
λοϋ πνευματισμού λήσμόνοϋμεν καί παραμελούμε·/ τήν ύλην είς τά ύπό- 
γεια τών ζατοικητηριων ημών, συγ.χρωτιζόμενοι μετ’αύτής Ανεπαισθήτως 
καί μχλιστα μετά του χειροτέρου καί Αποβλήτου είδους αυτής, ούτινος 
7) δυσοσμος παρουσία ενθυμίζει· ήμΐν τάς. δυσπεψίας καί τάς έιυγάς τοϋ. 
παρελθόντος. 'Η ,επιστημ.η καί ή πείρα διδάσκει οτι μετά παρέλε'υσιν 
δέκα μόνον έτων είς τοσοϋτον βζθμδν μολόνεται τδ περί- τούς βόθρους έδα-1 
<ρος εις απόστασιν 30 μέτρων κατά βάθος καί διάμετρον, δεγόμ.ενον ουσίας 
σεσηπυιας καί έπιβλαβεϊς ζζί διατηρούν αύτάς μέχρι της ύπδ.τοϋ-αέ—' 
ρρς όςειδωσεως αυτών, ώστε καί εις άπαντα. άνευ έζαιρέσεως τά φρέζτα 
τοιαυτης περιοχής εύρέθησαν ίχνη- διαχωρημάτων. Τοιουτοτρόπως δέ 
μολυνομενού του εδάφους εφ· ού ζώμεν, τοϋ ύδατος δπερ πίνομ.εν καί τοϋ 
άερος 8ν άναπνεομεν, δημιουργεί έν τώ μέσφ .τής-:’Αττικής καί παρά τούς 
πρόπρδας-τής ’Ακροπόλεώς εστία παχύτατη καί ανεξάλειπτος μιασμάτων; 
ικανών καί τών ημερών, ημών τήν διάρκειαν νά συντάμη καί τήν ζωήν 
τών τέκνων καί έγγόνων ημών νά κκναστήστ; καχεκτικήν καί προβλη
ματικήν έπί μακράς αιώνων σειράς.

Εί'πομεν ανωτέρω δτι καί οίκονομολογικώς έξεταζόμενον τδ ζήτηιχα 
τοϋ φίλτρου ημών πρδς τά διαχωρήματά μας είναι άςιον Αβδηριτών. Εί- 
ξευρετε ότι μόνον τδ άζωτον καί ό φώσφορος,, άτινα ένύπάρχουσιν ετι έν 
τοϊς διαχωρημασιν 100000 Ανθρώπων, άςίζουσι κατ’έτος ύπέρ τό έν εκα
τομμυρίου δραχμών» δτΓ ή Απώλεια τοϋ εκατομμυρίου τούτου Αναλογεί*  
προς ζημίαν τής γεωργίας ίσης πρδς 10 εκατομμύρια; Έσθίων δ άνθρωπος 
τροφά.ς, ών ή Αρχική προέλευσις είναι πάντοτε φυτική, άούεται προφα
νώς έκ f-οϋ φυτικοϋ βασιλείου τάς πρδς διχτήρησίν του θρεπτικές ούσίας, 
επειδή δε τά φυτά έκμ.υζώσιν αύτάς έκ. τοϋ έδάφους, έπεται άναγκαίως 
οτι και ο άνθρωπος τρέφεται έμμέσως ύπδ τοϋ έδάφους, "Οταν όμως καθ’ ί
εκαστην .εςαντλώμ.εν τδ έ’δάφο.ς τρώγοντες φυτά καί τά δι’ αυτών τρεγ- 
φόμ.ενκ ζφχγηόπδ.· τι :’θά. μείνγ έν τώ ϊέδάφει ; Εννοείται- ότι.πκσα ή- δια-«

,λυτή ·κ·άί συντελεστίκή πρδ,ς θρ έ ίιν τών φυτών’καί.τώ/ >ζώών' 'όύ"ία θ$- 
λει έςαντληθή καί έπί τέλους προκόψει Αντί χόδς καρποφόρου μόνον άμ- 
μ.ος καί χάλ.ικες’ έντδς τοιούτου όμως. έδάφους. δέν φύονται φυτά.· > · -■· 
. Ό σημερινός πολιτισμός δέν επιτρέπει πλέον ούτε χρόνου οΰ'.τε- ύλης Α- 
πώλει.οίν;· έά» δέ. .δτχπράξγς. τοιοϋτο;έγκλημα.κατά τοϋ πνεύματός'τής. 
πιοόδου, τιμωρείς σεκυτόν· έν άλλαις λέζεσι, μένεις όπίσώ, ενώ ό πλέων 
μετά, τοϋ ρεύματος'■πρόο'δεύει καί. προκύπτει,. Αί άκκθαρ'σίαι λοιπδν αυ- 
TXij ήγουν. τά διαχωρήματα,' αντί νά ήναι τήν σήμερον 'βά.ρος, έΐς τ-ήύ 
κοινωνίαν, ζημία χρηματική καί πηγή ένοχλήσεων καί έπίδημ.ιών, είναι 
τδ ευεργετικόν μ.έσαν της έν είδει λιπασμάτων άποδόσεως εις τούς περί 
τήν πόλιν άγρούς τών ούσιώζ έκείνων, άςτινας ή γεωργία έζήντλησεν έζ - 
αύτών,: έίνάΐ: θησαυρός ; άνχκτίμητος, ούτινος ουδέποτε ,πλέ'ον θά θελήση1· 
ν’ αποστερηθώ ή γεωργία,, άφοϋ άπαζ άνεγνώρισεν αυτόν. · Μεταφέρονταί 
λοιπόν εις τούς άγρούς καί λιπαίνουσιν αυτούς·; ούδέν δέ μ.έχρι τοϋδε λί
πασμα ηύδοκίμήσε τοιουτοτρόπως, ώς τδ έκ.τών Ανθρωπίνων διαχωρη- 
μάτων. Καί αυτοί' οί μεμ-ψίμοιροι, οί πζντας τούς νεωτερισμούς λοίώς ύπθ’; 
βλέποντες,. ΐδύντες οτι οί γείτονες αυτών, έδρεψαν, άνευ*  κόπου κα'ί δαπάτ 
,νης σχεδόν, πολλαπλάσίαν συγκομιδήν,, έαπευσαν νά κάμωσι χρήσίν τών 
.τοιο.ότων λιπασμάτων. ·. - - ■.·■ '.·

Τούτου λοιπδν γνωσ.θέντός κκι γενικευθείσης. τ·?ίς χρήσεως τών τέχνη*  
τών λιπατμ.ζτων, ή βιομηχανία ού μόνον τρόπους έζεϋρεν ΐνα καταστή- 
ση όιύτά εύμετ.αχείριστάί εύθηνά, άνοσμα καί άνεπιβλαβή, άλλ’;άμέσώς 
.έπελήφθη -καί της εΰρέσεως νέων συστημάτων Απαγωγής καί Απομαμρυντ 
σεως τών διαχωρ,ημάτων· σήμερον δέ γίνεται αύτη έν απάσαις τκΐς εύρω*·  . 
παϊκκϊς πόλεσι δι· Ατμοκίνητων Αντλιών έντελώς καί Αθορύβως καί,οπερ 
.τδ Αςιολαγώ'τερον, Αντί, τοϋ ήμίσεος τής πρότερον Αποτινόμενης άποζημι- 
ωσεώς. -Παρεκτδς τών πλεονεκτημάτων τούτων, πρεπει ν’ Απαριθμησωμ,εν 
καί- τά ύπδ ύγιεινήν έποψιν σπουδαιότατα, οτι.δηλαδή ούδ’ ή έλαχίστ.ή 
πλέον δυσωδία διαχέεται έντδς τών οικιών,ότι αίρεται Απ’ αυτών πάσα. 
Αφορμή μιάνσεως καί μρλυνσεως καί ότι ή.τοσοϋτον συντέλοϋ.σα εϊς τηνν 
μγείαν · τού σώμα.τος ' καθαριότης- τών οικιών προάγετκι ;τθιουτοτρόπώ< 

■ κατά πάσας τάς διευθύνσεις, Ή δέ μεγίστη .ύπδ τοϋ συστημ,ατος τουτδύ 
παρ.εχομέν-η τή Ανθρωπότητι .‘ευεργεσία^ ήν όμως αυ,τη δέν βλέπει πάραυ- 
τα δφΟαλμοοανή καί ήτις μετά; τινα χρόνδν.. μόνον Θ,ά έκδηλώση τήν :Αΐ. 
γαθήν. αυτής επιρροήν, είναι ή έςυγίανσις τοϋ έδάφΌος; τοϋ άλλοτε ύίτδ; 
,Τών διαχωρημάτων διαποτιζομένου. Ουδέ σταγών πλέον αύτώνεΐσερχε*  
ται κκί μένει είς τδ έδαφος;, μετά παρέλευσιν ;δέ έτ&ν :τινών ό αήρ, τδ 
έδαφος καί τδ φρεατιαϊον ύδωρ αποκτώσί .πάλιν τάς ζωογόνους διά τδν 
άνθρωπον ιδιότητας αύτών, Ας ή απρονοησία αύτοϋ τοϋ ίδιου είχε μετά*  
βάλλει- είς αύτόχρημα φονικάς, Άφ’ ετέρου .και ή βιομηχανία τών .λιπα?
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σματων έχει ■ συμφέρον να μή άπωλεσθ-νί .ουδέ’σ·ταγών!;:έκ:;ΐτω^λ1διάχωρη- 
μάτων τούτων ιδού λοιπδν τά πάντα ύποδεικνύουσ.ιν ότι οι βόθ-s©ι εις οΰς 
ες. ·. απορρήτων πιπτουσιν αι ουσιαι αύται, πρέπει νά ήναι στεγανοί,τόυ- 
.τεστι να- jaih έπιτρεπωσι την δίοδον ύγρότητος καί τήν άπώλειαν τοϋ. πε
ριεχομένου αύτώ,ν εις τδ έδαφος η τήνδιάχυσιν των έξ αυτών άναδιδο- 
μενων άερίων εις τδν άέοκ.

. Ιδού τέλος ήμας φθάσαντας είς τδ επί κεφαλές τής παρούσης διατρι- 
^ίς άναγραφεν δογμ.α ότι επιβάλλεται ήμ.ΐν άκαταμάχητος ή

ανάγκη οτεγανών βόθρων.

: ’Ey ’Αγγλία συνέστησαν τγ πρωτοβουλία τών πόλεων καί αύτοϋ τοΰ 
κοινοβουλίου πολλαί επιτροπεΐαί ειδημόνων, έζετάσασαι τδ προκείμ.ενον 
ζήτημα καί αποφανθεΐσαι- υπέρ των στεγανών βόθρων καί της κατά μ.ι— 
κρα διαλείμματα εκκενωσεως αυτών. 'Η δε Report of a Commitee appoint 
ted by the Resident of a Local Government Board to inquire into the several 
modes 0/ treading town sewage άποφαίνεται επί λέξει ως έξις.
1 a'R καΟάρισις τώνοδών καί των οικημάτων;είναι άναγκαίκ διά·. τ*ήύ  
ευεξίαν καί υγείαν’ το δε σπουδαιότερον ζήτημα είναι ή εύθηνή καί ά- 
σφαλης άπομάκρυνσις τών περιττωμάτων καί διαχωρημάτων. 'Η μακρο
χρόνιος άποταμίευσις αυτών έντδς βόθρων, σταύλων, σφαγείων ή άλλων 
χώρων έν μέσω τών πόλεων πρέπει εξάπαντος νά άπαγορευθή διά νόμων 
καί ποινών. Καθώς απαγορεύεται ύπδ αστυνομικών διατάξςων η άποτα- 
μίευσις εύφλέκτων ουσιών και ή χρήσις άχυρων ή ξύλων εις την οικοδομήν 
οικιών και στεγών, ούτω δι’ ετι μείζονος αύστηρότητος έπρεπε ν’ άπ α
γόρευση ή εξουσία τούς διαχωρητούς βόθρους (ξηρολιθιας) καί νά έπαγρυ- 
πνν! άδιαλείπτως όπως οί τε . υπάρχοντες μεταρρυθμισθώσιν έντδς τοδ 
βραχύτερου χρονικού διαστήματος καί οί τών νεόδμητων οικοδομών σ.νμ- 
μορθώσιν αύστηρώς πρδς ένιαΐόν τι σχέδιον. διότι ο μεν έκ τών πυρκαϊών 

,^ίνδυνος,ζημιρΐ . τήν περιουσίάν μόνον, δ δέ έκ. τών βόθρων -άπμλδ?. τ.η^ 
Υγείαν καί την ζωήν ού μόνον ένδς ή. όλίγων:. κατοίκων,, άλλ’ -όλοκλήρου 
ϊής πόλεως». ;........ ....... ......Λ. __ ;·.
- Εν Νε^ ϊ*ορκν)  απηγορευθη τώ 1880 δι’ άστυνομικής διατάξεως ή χρη
στών δημοσίων καί ιδιωτικών φρεάτων τών κεντρικών της πόλεως δια
μερισμάτων^ μέχρι νεωτέρας διαταγής, τουτέστι μέχρι της δραστηρίως 
επισ^ευδομενης εξυγιάνσεως τοϋ εδάφους, ήν επιχειροϋσι νΰν διά τής κα- 
7««νκγκαστικής εισαγωγής στεγανών βόθρων· εί'ς τε-τα δημόσια καταςή- 
μκτα, τας ιδιωτικάς οικίας καί τα ούρητήρια τών οδών. Οί βόθροι ούτοι 
δεν έχουσι μειζονα τών 4 κυβικών . μέτρων χωρητικότητα, κατασκευά
ζονται δέ έζ.,μεγάλων έπτών πλίνθων ή πλακώνύκκΙέπιχρίοντάι·δι’3άόφάλ*
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^υ’νέά- 'δέ-τών'βό^ρων ένεργεΐται άπαξ του μηνδς τουλάχιστον ή έκκέ- 
•νωσις· τών δικχωρημάτο>ν δί’ άτμακννητών αντλιών καί η αποκομιδή, άυ- 
τών διά στεγανών σιδηρών πίθων φορητών. ... . ..... ...... ,

Τδ μέν ύδωρ τών φρεάτών έν τοϊς περιξ της Νέας Γόρκης, ένθα εφαρ
μόζονται νϋν οί τοιοϋτοι βόθροι, έχει την έπομένην συνθεσιν έν 100000 

μέρε:σιν.5 ; \ *

Υπόλοιπον οογανιζα’ι νιτρικόν χλώριον Ο,ε&δν ίο&στος. [ζαγνηρία σκλν,ρόττ,ς μόνιμος 
έξζτμίσεως οόσίαι όξό σπληροτης

39.0 0.79 Ο.ΙΌ 0.50 1.20 14.0 3.2 17.1 1,4

τδ δέ ύδωρ τών φρεάτων έν τοϊς μεμολυσμένοις τίίς πολέως διαμερίσμασιν 

168.5 7.00 1.20 11.8 45.0 40,0 7.7 43.0 29.5

πάσαι δέ αί πρόσθετοι αύται ούσίάί έλήφθησαν άναντιρρήτως έκ τών άκκ- 
θαρσιών, ύφ’ ών διεποτίσθη τδ έδαφος έκ τών βόθρων τών δικχωρητηρίων. 
Έν καιρφ επιδημιών τδ ΰδωρ τών τοιούτων φρεάτωνγίνετάι-δ-κυριωτερος 
φορευς τών μιάόμάτων, καί δταν εις άλλα τμ.ηματα τίίς ϊίόλέώς άι επι- 
δημίαι ϊύρίσκώντάν ή.δη εις υφεσιν ή έξαφκνίζωνται, είς τά- μεμάλυσμεόκ 
διαμερίσματα έξακολουθοϋσιν ύπάρχουσαι ένδημικώς.

Διδακτικωτάτη είναι η ίς-ορία τών προσπαθειών της ’Αγγλίας ιδίως προς 
έξουδετέρωσιν της φοβέρας έπιρρο-ης τών βόθρών,·έν ούδεμι$ δέ άλλν; χώρήε 
τοσαϋται έγένοντο έρευνκι επί τοϋ προκειμέ .ου ζητήματος. Άπδ του έτσυς 
1857 ήρξατο έν Λονδίνω ή μεταρρυθμισις τών βόθρων καί ή ■ εισαγωγή 
συστήματος άδ.ακόπου άποπ’λύσεως αύτών ύπδ τών άφθονων ύδάτών ΐόίϊ 
Ταμέσεως ποτκμοΟ ΑΙόλις δέ άπεπερατωθησαν αί κολοσσιαία! καί είκό- 
σάδκ εκατομμυρίων λιρών στερλινών · στοιχισασαι εργασιαι αυται, αϊτιν'ες 
κατά τήν τελειότητά καί την -μεγαλοπρέπειάν ύπερβαινουσί τας ίστορίκάς 
υπονόμους :'0gouts) τών Πκρισίων καί· άμεσως πείθονται οι αρμόδιοι ότι ή 
δϊάΗώνίρέόντων.’ύδ'άτώ'ν-1 άπάγωγή τών διάχωρηματών καί σάόώμάτ&ό 
έν γένει είναι ού μόνον άνεπαρκης, άλλα καί άτοπος. Εαν μόδΌν προςΐ-Μ' 
δραχμάς ύπολογ·.σθ·/ί ή εσωτερική αξία τών διαχωρημάτων ένδς άνθρω
πον, έν Λονδίνφ σπαταλώνται τοιουτοτρόπως εις τον πόταμ.ον περισσο- 
τερα τών 3*·,000,000.  /Αί δέ σεσηπυΐαι ούσίαι, άς δέχονται ‘τα-υδατα 
τοϋ Ταμέσεως, όσον άφθονα καί άν είναι ταϋτα, μολύνουσιν ·Όύχ’'·ηττδν 
τ.αν'ίπό.ταμδ^ΛάάΙ άάτάστρέφο'Μί ■ τούς - ΐχθϋς, γι-νόμεν-κι*'·  παρκιτια ·απώ-· 
λείας σπουδαίων τροφίμων διά τάς πτωχοτερκς ιδίως 'τάζεις. · Εκτος «ε
τούτου παρετηρήθη ότι καί είς 70 μιλίων άπδ τοϋ Λονδίνου αποστασιν 
τδ ύδωρ ^"^^αι ·ή·έ·'κ·«τη·πεφι^χωρόί
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και γίνεται ακατοίκητος. ’Από τοΰ 1879 ήρξαντο έν Άόνδίΰφ^έφκί?· 
μόζοντες πάλιν στεγανούς βόθρους, ο'ίτινες κατά τό σύστημά των έν Man*  
Chester λειτουργούντων ·ώ?ς έπί- τό πλεϊστον είσί άινηΤοί καί άπάγόντάϊ 
κατά πάσαν δευτέράν ή Τρίτην ημέράν.'Τά εκατομμύρια λοιπόν, άτινα 
ή πρωτεύουσα τής ’Αγγλίας έδαπάνησε χάριν τών διαχωρημάτων, μαρ- 
τυροΰσιν ού μόνον περί τής σπουδαιότατος τοϋ αντικειμένου τούτου, άλλά 
παρέχουσι καί τό διδακτικόν παράδειγμα, ότι τοιαύτη τι; άπομάκρυνσις 
καί άσώτευσις ύλών τά μάλα τι) γεωργία χρήσιμων είναι άτοπος. 1 λ ■’ <· 
' Έν έτέρφ άρθρω θέλομεν πραγμάτευθή περί τών καταλλαλοτέρων με
θόδων τής άπομακρύνσεως τών διαχώρημάτών έκ τών στεγανών βόθρών 
καί περί τής τήν κατασκευήν εις λιπασμάτων χρησιμόποιήσεως αυτών.
,. ...> .  . χ*  /·γ
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■ ”Εχω νά δώσω λόγον περί τών αποτελεσμάτων πενθήμερου βοτανικής 
έκδρόμής, ήν έποίησα άπό 29 Μαίου μέχρι 2 ’Ιουνίου 1883 μετά ΤΟΰ φί
λου καί μαθητοΰ μου κ. Τιμολέοντος Χόλτσμαν είς τά βορειοανατολικά 
μέρη τοΰ'όρους Πάρνηθας, άτινα άλλοτε, ιδίως ένεκα τής ληστείας καί 
τής έλλείψεως όδών, ήσαν μάλλον απρόσιτα καί επομένως δέν είχον εί- 
σέτι-έξετασθή άρκούντως ύπο φυτολογικήν έ'ποψιν.

Έξητάσαμ.εν λοιπόν ιδίως τήν επέκεινα τής Δεκελείζς πλευράν τοϋ 
Πάρνηθ,Ος κατά τάς θέσεις "Αγιον Μερκούριον, Μαλακάσαν, Μί7:έσί μέχρις 
Ώροποϋ καί τής κοιλάδος Μπούκα μεταξύ Ώροποϋ καί Μαρκο.πούλου καί 
τόάλίπεδον καί τά'περίχωρα τόϋ Ώροποϋ μέχρι τοΰ Άσωποΰ ποταμοΰρ 
τοϋ-·χωρίζοντος τήν Αττικήν άπό τής Βοιωτίας. Τά όρια ταϋτα μεταξύ 
’Αττικής καί Βοιωτίας εινε μέν τα πολιτικά, ούχί όμως φυσικά, διότι ή 
πλησίον τοϋ Ώροποϋ -χωρά βοτανικώς μετέχει μάλλον τοΰ χαρακτήρος 
τής βοιωτικής ή τής αττικής χλωρίδας. Φυσικά όρια μεταξύ Βοιωτίας 
και^Άττίκής, όσον άφορ^ί τήν βλάστησιν, άποτελοΰσι τά ύψώματα τής

<· σειράς τόϋ Κιθαίρώνος, ηνωμένης άνατολικώς μετά τής σειράς ταΰ-Πάρ- 
νηθος. Τά όρια ταϋτα εινε, όπως πολλάκις τά ύψηλά ορη άνυπέρβλητα 
διά φυτά τινα. Καί όντως έν τφ πεδίω πλησίον τοΰ Ώροποϋ, ευρομεν,εί'δη 
τινά γνωστά μέν-είς ήμάς ώς κοινότατα έν τώ όροπεδίω τής Βοιωτίας, 
άλλά άγνωστα καί ανύπαρκτα έν τή μεσημβρινώς τοϋ Πάρνηθας καί Κι- 
θαιρώνοςάττική χώργ. Τοιοΰτον φυτόν είνε ιδίως ή άγρια Κινάρα (ή Κυ*-  
νάρα, Gynara Cardimculus Linn.’), κοινοτάτη ούσα έν τφ πεδίφτής Βοιω-

* Άνεχοινώβη ?ν συνεδρία το5 ΦυσιογνωστιίόΟ τμήματος.
£ Ταικΐζουσί τι'νέί (ό-Spreagel, ό Lenz) τον Κάζτον το5 θεοφφϊσιόύ.μένα- τόοιόοΐ-
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τίαςξ,μεταξύ ,Θηβών καί Κωπα'ί'δος, ώς; καί,έν.τφ άλιτίέδφ τής Άργολίτ 
δ.ος,γέπίσης κοινήν ευρομεν περί τον Ώροπόν. ’Άφθονρν πλησίον τοϋ Ώρρτ 
ποΰ ευρομεν καί σκια^οφόρον φυτόν,: άγνωστον μέν μέχρι τοΰδε.έξ ’Αττ,ι^ 
κής τοϊς. φυτολόγοι;, γνωστόν δ’ επίσης έκ Βοιωτίας (κατά τόν Fraas) καί 
έκ τών νήσων, τήν Ridolfia segetum Mo.r., ήν κοινώς άγριον;”Ανηθον καλοΰσι,νι 
οί εγχώριοι. ’Άλλα, φυτά έπίση: 'νέα διά τήν αττικήν χλωρίδα παρατη- , 
ρηθέντα κατά πρώτον ύφ*  ημών κατά, τήν εκδρομήν ,ταύτην, εινε τά .έ.ξής> ■ 
ή Si'ene trinervia , Seb, et Maur,, ή Malope nialacoides /Linn, καί τό. Phy*  
sospermum aquilegifolium All., ώστε έν συνόλφ πέντε έί'^η·· φυτών παρε- 
τηρήσαμεν, άτινα προηγουμένως δέν εύρέθησαν είς άλλα μέρη τής ’AM^.t?

i κής, καί ταΰτα είνε άρκετά, έάν λάβωμεν ύπ’ όψινότι ή Αττική φυτο- 
λογικώς είνε ή μάλλον γνωστή έπαρχία τής Ελλάδος μετά τοσαύτας 
έπί πεντήκοντα έτη έξετάσεις καί έκδρομάς ύπό Sartori, Spruner, 
yarUor, έμοΰ καί άλλων γενομένας. < \ · .
. Τά συστατικά έν γένει τής χλωρίδας τών μερών έκείνων ευρομεν, ώς 
δικός, άνάλογον πρός τά τών άλλων μερών τής ’Αττικής. Ώς άξιοση*  
μείωτα, άν καί ήδη είς διάφορα μέρη τής ’Αττικής παρατηρηθέντα, άλλά 
κατά τι σπανιώτερα, αναφέρω τά εξής εί'δη' Golutea arborescens Linn, (έν 
τή. κοιλάδι Μπούκα), Trifolium intermedium Guss, καί Trif. hirtum AU. 
(πέριξ τής Μκλακάσας), La.vatera unguiculata Desf. καί Zacyntha verru
cosa Gartn. (μεταξύ Δεκελείζς κάί Μαλακάσας), τό ώραϊον χειλανθές, 
Thymbra spicata Linn., όπερ είχε εύρεθή μέχρι τοϋδε μόνον έπί τρϋ Κι,? 
θαιρώνος, νϋν δέ» άφθονον ύφ’ ημών είς τάς πλευρά? τοΰ Πάρνηθας άνωθεν 
τοΰ Ώροποϋ καί έν τή κοιλάδι τής Μπούκας, τό Marrubium peregrinum 
Linn, έτερον χειλανθές σπάνιον είς τά μεσημβρινοδυτικά μέρη τής’Αττι
κής, κοινόν δέ πλησίον τοϋ Ώροποϋ' Salvia pratensis Linn., Teucrium Cha- 
madrys Linn, καί Daphne Gnidium Linn, πλησίον Άγιου Μερκούριού, κτλ.— 
’Εντός τοϋ μικροΰ χωρίου Μίλεσι, κειμένου μεταξύ Μαλακάσας καί Ώρο- 
ποϋ, παρετηρήσαμεν τό άφθόνως έν αύτφ φυόμενου Κ.ώπιον (Conium ma- 
culataim Linn.), οπερ οί άλβανοί κάτοικοι τοΰ χωρίου δνομάζουσι Καρ- 
tf&Dveaa.-(G^rbqssa) καί γνωρίζουσι ότι είναι δηλητηριώδες. Παρατηρίό 
ένταϋθα,έν παρόδφ -κατά πόσον είνε άξιοσημείωτον,- ότι,,τό κώνειον-εύρίϊ’ 
,σκεται πάντοτε πλησίον τών οικιών ή περί τά ερείπια αύτών έηχωρίόιςι, 
έπως,έν,τώ ,χωρίφ Χασσιά τής ’Αττικής καί είς άλλα, ιδίως έρεινά. ·χωρί;θ£> 
Ό σταθμός ούτος τοΰ φυτοΰ. τούτου εινε ύποπτος καί εινε πολύ-πιθανόν,ότι 
,τό φυτόν τοΰτο δέ.ν εινε εξ αρχής αυτοφυές έν Ίΐλλάδ;, άλλά είσήχθη 
.ύπο τών,άρ.χαίων·;έξ ’Ασίας καί έκαλλιεργεΐτο ώς φάρμακου;καί· ιδίως ύπό 
τών ’Αθηναίων^··διότι ώς γνωστόν έχρησίμερεν καί ώς δηλητήριον διά τούς 
είς θάνατον καταδικαζομένου;. Τής αυτής γνώμης εινε καί δ Alph. de 
Candolle (G^pgr.^bet. ρ.; 7 0 7.) λέγων διάτό κώνειον «probablement d’ori··
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gine asiatique». Ό Qswjfafftoc λέγει περί τοϋ κω-νείου (έν Π. φυτών-ίστορ." ί' 
IX, 15, 8.) «τδ ζώνειον άριστον περί Σοΰσα και έν τοϊς ψυχρότάτδϊς τ4*  
ποις; Γίνεται .δέ και 'έν τη Λακωνική ' τά-πολλά τούτων, καί γάρ αύτη 
πολυφάρμακος.» Πειθανότατον λοϊπδν δτ-ι τδ κώνειον είση/θη Περσία^ 
καί άλλων αέρων τ·ης Άσίκς-εις ‘ΕλλάδαΛ'Ο’μεταγενέστερος άιοσχορίδης 
(π. ύλης ΐατρικ-ης Δ'. 79) λέγει «ένεργέστατον δέ (τδ κώνειον) έστ'ι τδ 
κρητικδν ·κα; μεγαρικον και τδ άττικδν καί τδ έν τ^ Χίώ καί Κϊλϊκίφ 
γενόμένον». Ώς φαίνεται κατά τους χρόνους τοϋ Διοσκόρίδου η .κκλλιέρ-5 
γεια τοϋ φυτοΰ είχεν ή'δη έξαπλωθη.

Δέν δύναμαι νά παραλείψω και λυπηράν έντΰπωσιν, ην μας έπρο- 
ξένησεν και ή έντκΰθα γιγαντιαίοις βημασι προβζίνουσα καταστροφή των » 
δασών, ιδίως έντδς τοϋ κτήματος τοϋ κ. Συγγροϋ πλησίον Μαλακάσής, 
Κακοιεαλεσίού κτλ.

Καί ταϋτα έν συντόμφ τά έν τη εκδρομή τα'ότ.η ύφ-ημών παρατηοη·*  
θέντα καί ενδιαφέροντα την συμπληρώδιν τών περί τών φυτών τ·η; ’Ατ
τικές γνώσεων ημών. Εΐνε και άλλα τινάμέρη της ’Αττικής ηττον γνωτά 
ώς πρδς τήν χλωρίδα, ώς λ.χ.„δ Κιθαιρών, τά μεταξύ αύτοϋ και τοϋ ΙΙοέμ- 
νηθος-μέρη, τέλος-μέρη τινά τ·ης λαυριωτικ-ης χώρας κτλ. "Οθέν, δπως τδ; 
εργον ημών περί των φυτών της ’Αττικής γείνη όσον τδ δυνα'τδν τελεί»· 
τερον, άνάγκη πάσανά έξετασθώσι καί ταϋτίκ’ καί ώφελιμώτεραι'-μάλιφ» 
θά είνε αί έφετιναί έκδρομαι αί άπδ τήν αιγίδά τοϋ ·Π~αξΫασσ< >& γενησό'*  
μεναι, διότι δύνανται νά γείνωσιν έν ώρα καταλληλότερη τοΰ έ'τους.
μιϊν ν "■ ' 4ρ· δ. Δε Xsl8p4’i£.
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Εις τδ έν Πειραιεΐ μουσεϊον των άρ/αιοτήτων κατετέθη ποό τίνος έπι- 
ρ τύμβιος λίθος τών συνήθων' μετ’ ανάγλυφου παραστάσεως καί επιγρα

φές άνω. “Ύψος τοϋ λίθου 0,49, πλάτος 0,36. Καί ή μ.έν άνάγλυφος πα- 
ρ'άστ'ασις■■Αικφνί-ζει- δεξιγ τώ δρώντι άνδρα■ ;πωγώνοφόάόν ‘επί’'έδρας μετ’ 
άνακλίσεως καθημενον, τούς πόδας έπι μικρού έδράνού άνάπαύοντα-, άίάί 
την μέν δεξιάν τείνοντα πρδς τδν. 'πρδ’'αύΐοΰ’; ίστάμενον την δ’ άριστεράν 
έπι τών μηρών άφελώς έρριμμέννϊν>έχοντά.’:Άριστερι^ τώ έρώυτι προσέρ
χεται νεανίας πωγωνοφόρος τγ; δεξι^^έ'χών την τοϋ καθημένου άνδρδς 
δεξίάν^τ^ ;δ’ εύωνυμίΑ συγκρατών τδ άπδ >'τ!όϋ άριστερόϋ’ ώμό-υ κίζτέρχό- 
μδνδ'«7ίμάτ50·Ψ,-έφ’θύ!φκίν'όντ·αι έξέχόντες μόνοι οΐ- δά-κτύλόι τ·ης χειρδς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ '

ταύτί4ς*<ίϊ^; ; νεανίου γυμνδ*  μέρος ,τοϋ,στήθους μετά τοΰ έριστεροδ ώμοΰί
καν -τ,·?ίς χ,,ε’.ρός^> vi hx {Ά

δ ίάνωθεν τούτων έπιγρκφη κεκολοβωμένη ύπδ τϋς> πρδς , τόϋτο. w
μέρος άποθραυσεως της πλακδς φέρει τάδε: · · '

••••Ο ΓΕΝΟΥΑ ΑΧΑΡΝΕΥΓξ -
■χ ;AEIOYCAXAPNEY[C

Άνευρέθη έν τη θαλάσση η πλάξ άνελκυσθεΐσα ύπδ τ?ίς βυθοκόρου·.

κατά τάς αρχαίας.Άλάς. ■ < ·

ι

2ΙΦΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί
’Εγγύς της έν Σίφνω ίεράς μονής της. Παναγίας Βρύσεως, έντδς κήπου, 

άνηκοντος τη μονή ταυτ'η σώζεται μικρά κάλπη τετραγων'.κοϋ σχήμα
τος λίθου λευκοτάτου χρησιμευουσα σήμερον εις διοχέτευσιν ΰδατοςΐΐς 
δεξαμενήν επί τοϋ περιβλήματος τίς οποίας είνε ιδρυμένη η κάλπη.’Άνω· 
έάί της στενές αυτής έπιφανείας φέρει μικρδν ύψωμα εις δηλωσιν τοϋ. μέπ 
ρους τ·ης προσαρμογές τοϋ άπολεσθέντος πώματος. Ούδέν άλλο έκτακτοΆ 
έχείνή μικρά αύτη κάλπη ίδ την έξ ένδς δνόματος επ’αύτίίς έπιγραφην. 
ΈπΙ της έτέρας δηλ.τ-ών μακροτέρων πλευρών διά γραμμάτων,.λεπτρπάτώΧ 
καί έλαφρότατα κεχαραγμένων και άποτετριμμένων δέ: πως ύπδ τοϋ χρό

νου είνε γεγραμμένον τό δε τδ ονομα: . .
. ΠΑΡΑΜΟΝΚ . ·χ·χ·<

Είνε κύριον ονομα τοδτο και κατ’άκολουθίαν άνίίκον εις την γυναίκα 
βεβαίως, ^ς τά όστά περιελάμβανεν κάλπη, % εϊνε δηλωτικόν αυτής 

ταύτης τ-ης κάλπης;’Επί έτέρας κάλπης τών.συνήθων, τών έν σχηματι σφαίρας, τών μη 
φερουσών την λεπτήν έξεργασίαν έπί της έ'ξω έπιφανείας γράμμασι χρό
νων ρωμαϊκών άνευ έπιμελείας τινδς γεγραμμένοις φέρονται τάδε:

ίΩΤΕΙΡΑ
ΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΑΙΡΕ

v,,r , ζΠΑΡΤΥΧΟξ
ΧΠΑΡΤΥΧΟΥ

^Υπάρχει δ'η κάλπη έν τώ Κάστριρ.
■,.Έν,τώ Κάστρω ομοίως έπί.τίνος τοίχου οικίας ένφκοδομημένη πλάξ 

λίθου,-λευκοϋ φέρει -τάδε: ■·’ ' ,. ■· ■■>.<·.·
,.·, ^Χ^ιΦΕΡΕΝίΚίΧ ■ .

-· -.-·./ό·„· ΕΡΑΤΩΝΥΜΟΥ . -■ ■ .· ' ·
s.:.· -ΧΑΙΡΕ Λ-,';.-..··...

Τά γράμματα'Ρωμαϊκά πλην μετά πλ-είονος έπιμελείας έξειργασμένα, 
λη/Εξωθεν τοΰ Κάστρου καί βλίγον ύπέρ τδν: παρ.’αύτδ χειμάρρου πρό

θ1'
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νο; ,όίπίσκου .·άγφοτικοΰ·.άνάκέιτκι βάθρον άνδριάντος ώ; δηλουτάι ·;έκ·' ■τ/ίί'
άνω έπιφανείας, οπού οί τόποι τή; έγγομφώσεω; των ποδών άμφοτέρων· 
έπί τή; προσόψεως τοΰ βάθρου σώζονται τάδε:

...... 3ΞΙΟί ' ··

........... ΕΙΝΟ
-------  PIOEC ‘{

Λ . :...;,. · Ιμ ΑΔΕΛΦΟ ■
...... ........ΕΟ· - . '. ,·. - .■· ί I

. ΐΕΜΕΝΕ'ίΤΗ

... ΦΙΛΙΠΑΤΡΙ
. ΔΙΟΜΝΑΜΗΞ

t / . ΑΙΓΓΗίΑΝΠ - . !
XAPiTCMENOC

* ’ Ψ Β Δ
t Ούκ ολίγχ δέ καί άλλα καί κατά τοϋτο καί πό/,λαχόΰ τή; νήσου εΓ-

τε κατά χώραν, είτε μεταβαλόντα θεσιν κεΐντβκ. Ταΰτα μετά τών ά-.ω 
πάντα συλ’λέξαντε; καί έν τφ καταλλήλω κεφαλαίο» τών Σi^naxur τά- 
ζαντε; όμοΰ πάντα εν δέαντι'δημοσιεόσον.εν.

. ·Χ .·..·. · Ίωά». X. Δραγάτοης

ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΝ ΠΑΛΗ» THS ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ? 
»

'· ΐ.ί'.ό . ■ -

. ·.. . . *Η  αρχαία.· πόλις. Πάλη, ή μετά Την Σάμην άξιολογωτάτη τί; Κεφαλ
ληνίας’, έζειτο: κατά τά ιστορούμενα, την έπιτόπιον παράδοσιν καί καθ’ 
ά έκ τών σωζομένων ελληνικών καί ρωμαϊκών άρχαιοτήτων καταφαίνε
ται, ;εϊς τάς άνατολικάς κλιτύας τοΰ σημ,ερινοΰ ΙΙαλγιοκάστρου έκτεινο- 
μένη·. μέχρι τής παραλίας, έν περίπου στάδιον άπέχουσα προς βορράν της

. π.όλεως Ληξούρι, ,έτέρωθεν δ’εκείνης ήσαν βορειοανατολική»; μέν ό ναό*-  

... $£Λθμοφ, ,ίνθα σήμερον άζριβώς ή θέσις Καραβοστάσι παρά την παρα- 
θιίαν Ριτσάτα,. νοτιοανατολικώ; δέ τό κοιμητηριοΆ ένθα έθάπτοντο οί 

ν Παλεΐς έπί τών χρόνων τής.ελληνικής άρχαιότητος καθ’ ά έκ τών πολ
λών άλλοτε ευρεθέντων τάφων έγένετο δήλον, φαίνδται δέ βέβαιον ότι 

.η νεκρόπολις έζειτο όπου αί σημεριναί τοποθεσία!- Λάχοί, Δρακοσπηλιά
. καί; Πλατυγιαλός, οσάκις. μ.άλιστ’α σκάπτεται έκςΐ βκθέως. τό έ'δαφος, 
. πάντοτε σχεδόν ανευρίσκονται τάφοι άρχαΐοι, ών τρε.ΐ; κεΐνται εγγύτατός· 

άλλήλοις παραλλήλως λελαξευμένοι έπί βράχου είς θέσιν Δρακοσπηλιά 
δεξιοί τή είς Άνωγήν άγούση, παρά τό κτήμα τοϋ Κ. X. Ίακωβάτου— 
Έκ τών άνακαλυφθεντων όμως κατ’αυτά; τάφων είς τό έκχερτοόμενον

Μ Ραγζαδή, 'Ελλήνιζα τόμος γ'. α. -737. -
»2 Ήνιος άνθολογία Δ. β. 765. 803 ζλ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ

'«δη κτήμα τοϋ κ.. Ε. Σαγβινάτσου, νομίζομεν ότι δύναται νά δρισθή 'άκρι- 
βέστερρν η,:θέσις τοϋ άρχαίομ νεκροταφείου. Καί όντως τό'έγγύτατα τή 
μονή τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος εί;< ίΙλκτυγιαλόν κείμενόν κτήμα τοϋτο:είνε 
τό μάλλον έπίπεδρν. και κατάλληλον πρό; ταφήν μέρος τών έκεΐ θέσεων, 
ώ; έκ τούτου δέ και έκ τών κατ’ αυτά; πολλών και εγγύς ευρεθέντων 
μνημάτων, καί έκ κλιμάκων εύρέθεϊσών κατά τήν άνασκαφήν άγουσών 
ί’σω; είς υπογείους κρυπτά;, 5 ίσχύρισμ.ός:ήμ.ών δέν φαίνεται άτοπος,· οτι 
δηλαδή έκεΐ ήν άκριβώ; ή Θέσις καί τό κυριώτερον μέρο; τοΰ άρχαίου κοι
μητηρίου ού μόνον έπί της ελληνικής έποχ’ός, άλλά καί έπί Ρωμαίων καθ’ 
ά κατωέρω δειχθήσεται, καί έπί τών μετέπειτα πιθανώς χρόνων μέ
χρι; ού κατωζίσθη τό σημερινόν Αηξοόριον’' βεβαιότατα δέ τό νεκροτα- 
•φεΐον δέν περιεκλείετο εντός τοΰ χώρου τής πόλεως, άλλ’ ήν έν τοΐ; άγροΐς 
καθ’ ά τό πάλαι παρ’ άπασι σχεδόν τοϊς "Ελλήσι έθίζετο πλήν τών Λα
κεδαιμονίων^.

Οί άνευρεθέντε; τάφοι ήσαν πολλοί, τρεις δμως μόνον έσεβάσθησαν οί 
τήν άξίαν τών άρχαιοτητων άγνοοΰντες έργάται, πιθανώς δέ καί άλλοι 
ώς ούτρι, λίθινοι τάφοι,θά άνακαλυφθώσι διαρκουσών τών έργασιών τής. 
έκχερσώσεως. Ιδού έν συντόμω περιγραφή τών ευρημάτων.

Αί κλίμακες έ'χόυσι βαθμίδας έπιμήκεις καί άρκετά πλατεία; ές έντο- 
πίου λίθου (πώοου) καλώς είργασμένου, κανονικώτατα δέ καί έν ίσσμε- 
τρίγ έπιτε.θειμένα,ς άλλ/ήλαις’ αί δέ τών τάφων πλάκες δέν είνε προσκε- 
κολλημέναι άσβέστω ή ήνωμέναι σιδήρω άλλ’άπλώ; τεχνικώτατα προ- 
σηρμοσμέναι άλλήλαΐς κατά τά άκρα καί,τάς γωνίας, έξεσμέναι δέ κάλ- 
λιστα. Οί τάφοι έχουσι μήκος μέν 1,75 πλάτος δέ 0,65 κε-^ται δέ πρός 
νότον, άλλ’ούδέν έ'χουσι τό διακριτικόν, τά δέ έν αύτοΐς εύρεθέντα άςΆ 
είσίν άπολιθωμένα κατά .τάς έπιστημονικά; παρατηρήσεις τοΰ διαπρεπούς 
ιατρού κ. Ίακωβάτου. Έν. τοϊς.τάφοι; εύρέθησαν επίσης κατορυχθέντά έάεΐ 
καθ’ά παρ’"Ελλησιν εί'Οισται, τό πάλαι, διάφορα πήλινα άγγεϊα, π^οσό- 
μοια πρός ληκύθους καί υδρίας, . μικρόν. δέ μόνον σκεύος, κύλιξ- πιθανώς 
έσώθη ως έκ θαύματος άπο τής άζίνη; τών δνειρευομένων έκεΐ κεκρυμμέ- 
νους θησαυρού; έργασών3, έν γένει δμως τά άγγεϊα ταΰτα καθ’ά έκ τών 

...συντριμμάτων φαίνεται δέν έχουσιν άρχαιόλογικήν τινα σποΰδάίότηΤα, 
εί καί κεχρωματισμένα, δέν έχουσι δέ ποικίλματα, είσί δέ κά'ι"λίάν έΰ- 

λ θρα,ϋστα,—■ Εόρεθησαν πρός τούτοι; καί δύο ετερα μετάλλινα τεμάχια
στρογγυλά, ών τό έτερον έχει τρεις συμμετρικά; κυκλοτερείς έγκεχαραγ- 

1 Πόσε ζατωχίοΟη, ΐδε Χιώεου άπομνημονενμασα. ’Επτάνησου III 63 ζλ. άλλ’άμφιβάλ· 

λομεν. περί τής άζριβείζ;.
2 Romani e 1’eracchi Dizion : ,λέξει Sepolcro σελ. 554 τομ. 5.
3 Τά εδρήματζ δπάρχουσι παρά τώ ζ. Σαγδινάσω, ού άπόντο; Ιγίνετο ή Ορινσις τών 

άγγείων καί ή τών λοιπών τά®ων καταστροφή άλλ’ δστις. μζθών τοΟίό ίπέπληξί'τούς ίρ*  

γάτας διατάξας τήν τήρησιν τών τάφων ώς εύρέύησαν»

X
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μένος περιξ. .γραμμάς, εΐνε δέ μικρός δίσκος είς σχήμα-.σημ.ερινοΰέπιπ,έδοι»β 
πετάλου, τδ δ’ έτερον είνε παλαιόν μετάλλινου κάτοπτρον, καθ’ά ήνένό 
χρίσει πρδ τών ύζλίνων κατόπτρων παρά τε άρχαίοις Έλλησι και Ρω
μαίοι;. . ' ι ' ■ -> ·ΐ:··-·..ν

.’Αλλά τδ σπουδαιότερου εύρημα δπερ δδηγεϊ ήμΧς νά όρίσωμέν πως την 
χρονολογίαν τών τάφων τούτων, είνε τδ έν τινι αύτών εύρεθέν μετάλλιον 
έ.ζ._ Ορειχάλκους. εχο,ν..μέν τδ σχήμα τοΰ σημερινού δ'.ωβόλου άλλά' κατά . 
7?ολυ.πκχύτερον τούτου, Τδ μετάλλιον τοΰτο πιθανώς θά έτέθη ,κατά: 
τά παρ’άρχαίοις έλλησιν έθιζόμενα είς τδ στόμα τόΰ ένταφ.ιασθέντος, τοι- 
αυ.τη δέ.συνήθεια καί παρά τοΐς μετέπειΤα θά υπήρχε,διότι καί μέχρι 
τοΰ νΰν εί'ς τινα τής,νήσρυ μέρη έθίζετκι τοΰτο, άκριβώς ώς παρ’ άρχαίοις, 
ναυλου καλούμενου τοΰ τοιούτου νομίσματος'. . ■■.■>

Τδ μετάλλιον φερει άφ’ ενός μέν ώραίκν γυναικείαν προτομήν κατά κρό
ταφον, πέριξ δέ τάς λέξεις .···.■:.»■<·.’■■'■.

DIVA FAUSTINA '

άφ’ ετέρου δέ γυναίκα πιθανώς, δρθίαν φέρουσαν χιτώνα ποδήρη καί κρα
τούσαν δόρυ ίσως είς τήν άριστεράν, τήν δέ δεξιάν τεταμένην μέν έ'χουσα 
μή διακρινομένου δμως έάν κρατγ| τι, πέριξ δέ τήν λέξιν

’ ' '' J·’'·’' ? ί AETERNITA (S)

^‘ς.άπετρίβ.η όλοσχερώς τδ τελευταίου γράμμα S. Δέν εινϊ βεβαίως νόμισμα 
τής άρχαίας Κεφαλληνίας2, ουδέ νόμισμα ή μετάλλιον της νήσου έπι 
Ρωμαίων?, διότι τότε αί πόλεις τής άλλοτε μεγάθυμου νήσου εί καί κη- 
ρυχθείσης έλευθέρας καί αυτονόμου, ήσαν δλως άσημοι, ή Πάλη μάλιστα 
έπι τών χρόνων τοΰ Αιβίου4 ήτο καί έλέγετο πτωχή (inops) ή ισχυρά δέ 
καί πλουσία Σάμη ήτο έντελώς κατεστραμμένη μετά τήν -πολιορκίαν, αυ
τής φώ ,487. π. X. ‘καί μόλις έσώζοντο τά έρείπια αυτής έπι Στράβωνος5.·' 
Τδ μεταλλίου ‘τοΰτο είνε καθαρώς ρωμαϊκόν, ,,^έρον έγκεχαραγμένην τήν

■■4/Α.όν*ίβν  ό ς'περί πένθους.Ησύχιος έν λέξει Δανάχη, Σ ο ut δ α ς και Π ο λυ 6 εύκης
?ν λέςεσι ν α 0 λ ο ς καί π ο ρ 0 μ ή ϊ ο ν. ' ,

2 Τής άρχαίας Κεφαλληνίας σώζονται άργνρα χα\ χάλκινα νομίσματα, τών πέντε αύτής
πόλέων'Σάμης, Πάλης, Κράνης, Πρώνων και. Νάσου ή Νισάίνυ (σημερινής’Άσου ”Ενια δέ !
φίρουσΐ μόνον τό όνομα Κεφαλληνία, ”Ιδε Π. Λάμπρου κατάλογον νομισμάτων τών Ίονίων 
νη'σων-ηταρά Ποστολάκφ 121 καί Barthelemy, Numismalique anciennO έν έγκυκλοπάιδείφ 
Doret'182.

3 Έν Κερχύρςι έκόπησαν .’ίδια τής νήσου μετάλλια έπι τιμή Ρωμαίων αύτοκρατόρων καί 
αότοχρατειρών, χαΐ δη διά τόν Αύρήλιον καί Φαουστίναν Π έξ ορειχάλκου ιϊδε S. Sauveur I 
ch: XXXV 173, χαί έν ΚυΟήροις εδρέΟη προσόμοιον μετάλλιον προς τό έν Πάλη εύρεθέν φέ- 
ρόν-τήίτ;προτομήν μ,ιάς Φαουστίνης καί' τάς λέξεις- Diva -augusta:Faustina άφ’ έν'ός, άφ’έτέ- 
ρου δέ τήν λέξιν Aeternitas. S. Sauveur III 364.— ,ίί·;·,4

■ 4 Τ. Livius b. 38 σελ. 48. ' ■■.■-:·. .'a.ύ .-.j #■&· ;■·■..· 7Π. s ·
5 Στράδύιν'6 4'Ο σελ. ’488ι .. - .,ς. ι.ι' ■■ «Λ'*  7 ό- ίί ' >

προτομήν ρωμαίας αύτοκρκτείρας, τρεις' δέ έν τή ρωμαϊκή ίστΟρίρρ . βασί-' 
λισσαι έ'φερον τδ δνομα τοΰτο'. ;·. -,·. ΛΌΛμ»··.,· .·■

Καί τάς τρεις ταύτας βασιλίδας έξόχους έπι κάλλεσι κατά*  τά ίστορου-' 
μένα, κα'ι λεπτότητι πνεύματος, όσον έκλυτους τά ήθη, οί Ρωμαίοι θύχ*  
ήττον ήξίωσαν άγαλμάτων, μεταλλίων καί θείων τιμών, άνάβιβάσασαι 
αύτάς καί είς τδν ’Όλυμπον2, ϊτρώτη τούτων ήν ή σύζυγός τοΰ αύτοκράτ; 
τορος Άντώνίνου τοΰ Εύσεβοΰς (Aurelius Fulvius Antoninus Pius) βάσιλεύ- 
σαντος έν Ρώμή τδ έ'τός 138-161 μ·.Χ. δνομαζομένή Faustina Senior ή 
Annia Galeria Faustina, δεύτερα δέ σύζυγος τοΰ'αύτοκράτορός Μάρκου Αύ- 
ρηλίου (Marcus Aelius Aurelius Verus Antoninus) θυγάτηρ τής "πρώτης, βά^ 
σιλεύσαντος άπδ τοΰ 161-180 μ.X. ονομαζόμενη Faustina Junior, pia, Au
gusta, καί mater castrorum3 πρδς τιμήν δ’ άμφοτέρων έκόπησαν χρυσά,*  
άργυρά καί χάλκινα μετάλλια, τρίτη δέ ή τρίτη έκ τών πολλών συζύγων 
τοϋ έκτεθηλυμένου αύτοκράτορος Ήλιογαβάλου βκσιλεύσαντος τίρ 2 17-222*  
μ.Χ.4 ονομαζόμενη Annia Faustina augusta επί τιμή τής δποίας έκόπησαν 
μόνον άργυρά καί χαλκά, άμφίβολΟν δέ άν καί χρυσά5.

Έκ τών σωζομένων καί έν συλλογάϊς τηρούμενων γνωστών ρωμαϊκών 
νομισμάτων καί μεταλλίων0 τά φέροντα τδ όνομα τής Φαουστίνης τδτ 
εύρεθέν έν τοΐς έν Πάλγ τάφοις μετάλλιον, φαίνεται μάλλον δτΐ’φέρει τήν- 
προτομήν τής πρώτης, ή'τοι τής τοϋ ’Αντωνίου Πίου συζύγου διότι έκτδς 
τής δμοιότητΟς τής προτομής τοϋ έν Πάλν) νομίσματος πρδς τά έν ταΐς 
ρηθεΐσαις συλλογαϊς τά φέρΟντα τής Φαουστίνης πρώτης τήν κεφαλήν,άλλά 
καί διότι φέρει καί τδ έπίθετον Diva δπερ δέν φέρουσι τά τών άλλων-'ομω
νύμων αύτόκράτειρών τά- μετάλλια*  διαφέρει δμως τδ έν Πάλγ, κατά τήν 
άντίθετον δψίν, διότι ένφ τοΰτο έ'χει παράστασιν γυναικδς όρθιας έκεΐνο- 
έχει γυναίκα καθήμένην, άλλά μέ τήν αύτήν περίπου περιβολήν7.

Ή έν-τώ μεταλλίω τής Πάλης παράστασις τής δρθίκς ή πετομένής® 
γύναικός, είνε ίσως"παράστασις γυναικείας θεότητος, διότι'αί δύ'ο φαόυ· 
στΐνκ: ή τε πρεσβυτέρα καΐ^,ή νεωτέρκ (senior-junior) εΐκονίζονται ώς Άρ- 
τέμιδες, ή πρώτη ίδίγ ώς Κυβέλη ή Δημήτηρ, καί ή-δευτέρα ώς Άφρο-

1 Romani e Peracchi Dizion: d’ogni milhologia ed antichila vol: 2,291—vo:l 8. 116 xot 
7fc220. :.·■.· : - ..■■·■■ . ^7;.. -
; 2 Romani etc έ'νΟα ανωτέρω—Barthelemy Numismatique ancienne πίρι τών δύο πρώτων 
Φαουστινών. 93. · · - '-·

3 Barthelemy 339 χαί Atlas. 410. άριθμός.
4■ Bouitlet Dizion: σελ, 801-ί - ■ · '

-5 Barthelemy 342. ·: λ;·-. ■■.·.· λ ■· -1.·· ·■ ' ’■
6 Smith biografie, mythologie et geographie anciennes 278. Barthelemy atlas 106-llt) 

άριΟμοί.
7 Πολλϊί at παραστάσεις τών μεταλλίων τών Φαουστινών.
8 ΚαΟ’ά το ?ν Κυθη'ροι; τής Φαουατίνας νόμισμα S. Sauveur 4Η 364 XXXIV; '
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δίτη, τεκμήρια ταΰτα τής πρταπής. κολακεία; κκί τών άσθενώΡ χαόα® ’
κτήοων τοϋ τότε, ρωμαϊκού Ακου1.;/: .■..;.. ■;; · .■ ύι’σήίλ-· Γυ.·σ-·ν/ίπ ό? ■·$

Μετά.την. ιστορικήν ταύτην έρευναν πρδς διασάφισιν τών παραστάσεων^ 
προβώμεν ή'δη εις. τδ ζήτημα τής χρονολογίας τών τάφων. Βεβαίως έπί 
παρφχημένων, η αυστηρά ακρίβεια εΐνε δυσχερής, πιστεύομε» όμως ότι 
είμπορρϋμεν νά θέσωμεν τά άκρα όρια έντδς’ τών όποιων παλαιότερον 
νεωτεραν περικλείεται η εποχή αυτών, καί .δη έαν. λάβωμεν ύπ’ δψει τούς 
χρόνους καθ’οΰς-έζησαν άί ρηΟεϊσκι αύ.τοκράτειραι, καθ’ ου; τά είρημένά 
μετάλλιά εκοπησαν επι τιμή αυτών.· Οί τάφοι, τής Πάλης δέν εΐνε άφεύ- 
κτω; αρχαίοι ελληνικοί, ως πολλοί άλ.λοτε τοιοϋτοι εύρέθησαν - εκεί που 
και επί τών ακρωρείων τοϋ Παλ-ρο κάστρου, άλλ’ ούδέ τάφοι έπί Μακεδό- 
νων εις οΰς ούδε-Οτε ύπήχθησαν οί Πκλεϊς ματαίως πειραθέντος τοϋτο· 
τοϋ Φίλιππου Γ τφ 121 π.χά( ούδέ τέλος αρχαιότεροι τής βασιλείας 
τοΰ Άντωνινου Πιου (138-161 μ. X,). Όρισ.θέντος δέ ούτω κατά προσέγ-· 
γισιν τοϋ έτερου άκρου πέραν τοΰ οποίου δέν δυνατκί τις νά θέση τδν 
χρόνον τής κατασκευής αύτών, προβώμεν ΐνα κατά πρ.οσέγγισιν όρίσωμεν 
και το. έτερον περίπου χρονικόν σημεΐον, ού δέν δύνανται νά ώσι νεώτεροι. 
Πρδς λυσιν τοϋ ζητήματος τούτου έζεταστεον τά έζής., Μετά τδ άνω 
τεθεν δριον πότε περίπου οί τάφοι κατεσκευάσθησαν, δηλαδή εγγύς ή. 
και άπωτερω αύτοϋ ; Έπί Άντωνίνου Πίου ή μετά ταΰτα καί πότε; Δέν 
εΐνε άρα δυνατόν νά εΐνε τάφοι έγγυτάτης ήμΐν εποχής, τδ δέ ρωμαϊκόν 
μεταλλίου να έτεθη έν τφ τάφφ παρά τινο.ς τυχόν τηρούντο; αύτό ; Είς 
ταΰτα λεγομεν τά έςή;. Τά έν το.ϊς τάφοι; τιθέμενα έγγεια καί ένδύ·» 
ματα ήσαν βεβαίως τή; τότε χρησεως τών ατόμων καί τών οικογενειών, 
καί τα κατορυσσόμενα μετάλλια ή νομίσματα ,πιθανότατα θά ήσαν έκ 
τών τότε έν χρησει καί κυκλοφορούντων, τοιαϋτα δέ έννοεΐται οτι-δέν- 
έκυκλοφόρουν μόνον έν τή πρωτευούσ,η άλλά καί έν ταΐς έπαοχίαις καί 
κατακτησεσι τοΰ άπεράντου εκείνου κράτους, άφ’ ετέρου δέ νομίσματα 
παλαια, ήτοι μη κυκλοφοροΰντα καίέχοντα επομένως αρχαιολογικήν τινα 
άζίαν, αμφιβάλλομε·/ άν τηρούμενα τυχόν παρά φιλάρχαιου τινός, θά έο·" 
ριπτοντο έντδς τών μνημάτων. Άλλά περί τή; παλαιότητος αύτώνέχο- 
μεν σπουδαιότατα έτι τεκμήρια την άπολίθοισιν τών όστέων, τδ παχύ 
χώμα άνω τών τάφων, τδ λίαν εύθραυστον τών άγγείων, τδν ούχί παρά 
τρις νεώτεροι; συνηθη σχηματισμόν τών λίθινων τάφων, καί τήν μή παρ4 
ήμΐν. η εγγύς πρδ -ημών έθιζομένην κατόρυξιν άγγείων καί άλλων έν τοϊ; 
τάφοι; άντικειμένων. ’Εντεύθεν λοιπόν πειθόμεθα ότι οί τάφοι τνί; Πάλης 
άνάγονται εις ούχί πόρρω κειμένην τή; κυκλοφορίας αύτών έποχην, άρα 
έΐνε;τόΰ δευτέρου πιθανώς μ. X. αίώνος, έάν έννοεϊται γίνη δεκτόν οτι ή

1 Itomani etc. vol. 8 σελ. 116. '
2 Πολύβιος β.--5 is. 35.6, „ ; & :
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προτομή έντώ ρηθέντι μεταλλίω, εΐνε η τή~; πρώτης Φαουστίνη; (senior), 
ή τδ πολύ τοϋ τρίτου μ. X. αίώνος, έάν έστω δεχθώμεν (δπερ ούχί τόσον 
πιθανόν);ότι.τδ μετάλλιο·/ φέρει την προτομήν καί τής τρίτης Φαουστί- 
γης τής .τοϋ 'ΙΙλίογαβάλου συζύγου (205-222 μ. X.)- άρα οί τάφοι καθ’ 
ήμας κριτάς δέν .εΐνε εποχή; έγγύς ήμΐν κείμενης· οίανδήποτε όμως πρδ- 
του.ήν καί άν δεχθώμεν ότι φέρει τδ ρηθέν μετάλλιον κκί συμφωνώ; τοΐ; 
άνω, ή χρονολογία τών τάφων συμπίπτει-,μέ τά μέσα περίπου τής έν 
‘Κεφαλληνία ρωμαϊκής κατακτήσεως, ήτις έγενε^ο' μέν τφ 187 μ. X., οτε 
κάΐ ή διάσηίΛΟς τετοάμ-ηνος πολιορκία και-κατασκαφη τής Σάμης ύπδ τοϋ 
υπάτου Μάρκου Φουλβίου Νοβιλίορος’, περί ής αρκετά έγροψεν ο Αίβίός2; 
διή,ρκεσεϊδέ. μέχρι τοΰ έτους 364 μ.Χ. δτε ή Κεφαλληνία ύπήχθη είς τδ 
Βυζαντινόν κράτος·1· < . · -

Τ’ άνωτέρω εί καί δέν έχουσι μεγάλην τινά άζίαν έν γενει, έν τή καθ’ 
όλου ελληνική άρχαιολογίορ και ίστορίςρ, συντείνουσιν ούχ’ήττον είς δια- 
σάφησιν ζητημάτων σχέσιν έχόντων πρός τε την ιστορίαν καί τά έθιμα 
«τής Κεφαλληνίας πρδ; ά καί κυρίως άπεβλεψαμεν·. ■

''. ' * U. Α. Τσιτβέλης

; ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .
■-Ι' ’’ Φεβρουάριος 1804.

I·..··;;.,.’· .ΐτ-όό'ί ■ ί;ί.κ ΕΡΓΛΣ1ΑΙ ΤΟΥ ΣΓΑΛΟΓΟΓ
ΐΣυνεκόοτήθη ή τακτική συνεδρία τοΰ μηνδς Φεβρουάριου.
Τδν λήζαντα μήνα έγένοντο τά έζή; άνάγνώσματά.

»· Τοϋ,κι Κ.;:Γ. Εένου; τακτικού, μέλους Λίξ'ι της Ίσπανιχηί: Φι.1ν.1'<>γΐας 
καί έν εισαγωγή .σερί rrSY lr Ίσπατΐά άποιχιων.

■ Τοϋ κ. Α. Ηασπάτη έπιτίμου μέλους περί ιώ>· BvCarrirur draxtd^r, 
χάϊτωκ π/(>ιζ ανιών· ίδ[>»[ΐάτων ιδία δέ περί Ί.·τπι>δ^όηον.
. Τοϋ κ. Άχιλλέω; Παράσχου τακτικού μέλους αί δύο πρώται πράζεις 

τ;θϋ,;_δοάματΟς αύτοϋ Λέων Κα.1.1ί(>γης^ ’ . <
'Ο Σύλλογο; έψηφίσατο ,χ,να συστήση σχολήν άπορων παίδων έν Αευ- 

κά.δι.., έζΐλέζκτο δέ κοσμήτορας αύτής τούς κ.κ. Γ. Στέφάνίτσην, Κ. 
Άλβανίτην, S, Τούμπαν, Ίω. Σικελιανδν καί Ίω. Χκέναν.

1 L b croix ties de la Grere 626 — Β o u il l e t ώς άνωτίρω σελ. 618.
.. ΪΤ. Livius XI 38 καί XI. 37. 11. , ζ ;

3 Και πόλις ολως Ρωμαϊκή άναφίρε,ται ?πι Στράβωνος οτι ήρξατο κτιζομίνη ?ν Κεφαλλη
νία παρά τοϋ συνυπάτου τοϋ Κικέρωνος Γαίον Άντων’ο·/ θείου τοΰ Μάρκου’Αντωνίου μετά 
τβ,63π·1ίν· ό Γάϊος τυγ/άνων ΰπερόριος τής Ι’ώμης, ήλβεν' εις Κεφαλλήνίαν ήτις τώ 
ίβόίη ώς κτήμα. κληΟεΐσα Πε-τουλία, ή Πετιλία, δμώνυμο; πόλι; τή έν Καλαβρίμ ΰπρ. τ,°0 
Φιλοκ5·ιί?ον.χ.α·1·'χ·*λ  μυθολογούμενα κτισΟείση, άμφ σβητεΐται όμως πόΰ ή πόλις εκειτο άλλά 
μάλλον παρά τδ σημερινόν Αηξούριον, νομίσματα όμως αδτής δέν έσώθησαν. "ιδε περί τού-, 
τωνίΣτ-ρ α^ ώ να 6 10 σελ. 495 -Ch: Muller voyage eh Grece'i90.-iSI. Sauveur III 67.. 
Bory .St. Vincent Collection de resunii geographiqueetc.de.la;Grdfe σελ. 94.—Bory S. Vih»' 
cent Description des. lies Joniennes 363.—Schneider description des lies Joniennes VICephal.. 
Chap. I. 359. —Piinius llisl: nat: b. 4 u. 19. —’Ραγκαβή 'Ελληνικά 3 σελ. 72®.c—Cb- 
ronelli Isolario. Cephalouie 72 xstl U. Τσιωέλη ’Ονοματοθεσίαι Κε<ραλλη·ν.ίας έν.:λίξΈ.ι·; 
Π ισ κ άρ 3 ο.



190 ’ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ,ΖΰίΜ.

', Κοσμήτορες τής έν .’Αργοστολί·φ σύστασης σχολής άπόρωνπαίδωνέξε- 
λέχ.θησαν οί κ.κ,· Μ. Βαμβακερός, JN. Δ. Πανάς, Χρ. Βανδώρος, Ίωί-Φώάάς^ 
Κοσμετάτος καί Χαρ. Καγγελάρης. ■· - ·■ ’ ■> .πηλτ, ί.» χη-χ^.

Έγένετο δεκτόν όπως δ Σύλλογος παράσχγ πάσαν τήν ήθίκ.ήν:ήάύτΟα 
συνδρομήν προς έπιτυχίαν τοϋ ύπδ τοϋ κ. ?1ω. Τζέτζή ύποκίνηθέντός.έ8 
τώ τμήματι τών καλών τεχνών καί τώ Συλλόγφ ζητήματος περί τής'έκ? 
κλησιαστικής ήμών μουσικής. Άνετεθη δ’εις την εφορείαν, η περί τού
του φροντίς καί άπεφασίσθη ΐνα χορηγηθή ή άναγκαία δαπάνη πρδς κα« 
ταρτι.σμ.δν καταλλήλου χοροΰ δστις θελει ψάλει τά ύπδ τοϋ κ. Ίω. Τσέτση 
άνευρεθέντκ μέλη. . .: ·. ' Έ - ·.■ δ-ΐ'

Τ,ή 1 8 Φεβρουάριου έν τα-ϊς εύμενώς παραχωρηθείσαις αίθουσας τοϋ νεόδ
μητου Λυκείου τοϋ κ. I. Σιμοπούλου έγένετο ό έτ.ήσίος ύπέρ τής σχολής 
τών απόρων πκίδων ευεργετικός χορός ύπδ Την προστασίαν τών κυριών 
'Ρόζας Σ. Βκλαωρίτου, ’Ιφιγένειας -Α. Συγγροϋ, Ναταλίας-Α. Σούτσου, 
Τερψιχόρης Β. Μελά καί Σοφίας Ε.,Σχλίρμαν. Τδ έκ τοΰ χοροΰ τούτου 
καθαρόν έσο.δονσυνεποσώΟη είς δρ. 45θΟ. ;<·

Μέχρι τέλους τοΰ λήξαντος μηνδς Φεβρουάριου οί έν τή σχολή τών 
απόρων παίδων .’Αθηνών έγγραφέντες μαθηταί άνήρχοντο είς 54 6, έξ ών έν 
μέν τή α'. τάξει 339, έν τή βι. 139, έν. τή ·γ'. 43 καί έν τή δ'. 2^. Ού- 
δέπότε έσημειώθη τοσκύτη συρροή έν τή έν ’Αθήναις σχολή.

Τδν λήξκντα μήνα Φεβρουάριον αί έν τώ ταμιευτηρ.ίφ. τής Σχολής κα
ταθέσεις σ/νεποσώθησαν εις δρ. 667.15, άπεδόθησκν δέ φή αιτήσει αυ
τών είς καταθέτας δρ. 90. x-xxxt'ixff.

Έξεδόθη ύπδ τοϋ Φυσιογνωστικοϋ τμήματος τοϋ Συλλόγου ή μετεω- 
ρολογία-κα-ί’φαινομενολογία, τής ’Αττικής τοΰ αειμνήστου Ίουλ. Σμίθ.

Άπεβίωσεν έν Κοπενάγν) δ καθηγητής ’ϊωάνν^ς ΚΒίος επίτιμον με- 
λος τοΰ Συλλόγου. Ό Πίος πολλά ύπέρ τής νεοελληνικής φιλολογίας» συνέ- 
γραψε καί πολλάκις ύπέρ του Συλλόγου καί τοΰ περιοδ. αύτοΰ είργάσθη-

’Εξελέχθησαν τακτικά πάρεδρα μέλη οί κ.κ. Παϋλος Νικολάρας, Α. 
Τριά,ντης, Π. Κουτσαλέξης, ’Αλέξ. Μκΰρος, Περικλής Βαλαωρίτης και Μι
χαήλ Μαύρος. ’Επίτιμα έν ’Αθήναις δ ιατρός κ. Τώ. Βοΰρος κάί έν Χκλ- 
κίδι ;ή κυρία ’Ιωσηφίνα Τιές. Άντεπιστέλλοντκ δ’έν Πειρζιεΐ δ κ.,Θωμας 
Δεμζρκης, έν Μεσολογγίω δ κ. Ήλίας Παπαδοπούλας, έν Ζακύνθω δ κ. Σ. 
δέ-Βιάζης, καί,έν.’Οδησσίρ δ κ .. ’Εμμανουήλ; Βουτσινάς. ■ " .η.· -
ϊ'ί’Αί ΕΡΓΑΣ1ΛΙ ΤΜΠΜΛΤϋΝ - < - ■ ' - ::' ;-ε

ΛΐΌμεχον κάδ πολετεκών έπεστημ-ων. — Τδ τμήμα*  
,.τοΰτο άνέβαλε τήν τακτικήν αύτοΰ συνεδρίαν ένεκα του κατ’ εκείνην τήν 
ημέραν έπισυμβζντος θανάτου τοϋ διαπρεπούς νομομαθούς Γεωργίου Α. 
Πετιμεζά'πρώην είσαγγελέως τών Έφετών. . .

..Τμ,^μια..<χρχαιε<>λογεκον ,καε Φελολο,γεκόν. — Μίαν συνεκρό®; 
τησε τδ τμήμα συνεδρίαν καθ’ήν έγένοντο. αί εξής, άνακοινώσεις. ;

'Ο κ. ,1. Σάκελλίω.ν ύπέβαλεν είς τδ. τμήμκ.,χειρό.γραφον-τήςί,’ΈθνΡρήίϊ; 
Βιβλιοθήκης έκ τών έκ Θεσσαλίας άποκρμισθέντων, έν ώ περιέχοντκΐ δυο 
άγνωστοι λόγοι τοΰ βασιλέως Ματθαίου τοΰ Κατακουζηνοΰ ών δ μέν περί 
φιλομκθείας πρδς τήν έαυτοΰ θυγατέρα Θεοδώραν, δ δ’ έτερος προς τήν 
αυτήν περί τών τριών τής .ψυχής δυνάμεων.

ΦΙΑΟΑ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μϊ

isSOwSfeΆφέμ&ςλάνέκδί,νωσεν είς τδ τμήμαπερί τοϋ έπ-άδελφή γαμβροϋ 
τοΰ Μάρκου' Βότσαρη·. Αί,ώλίου τοΰ Ξερόλιβαδίτου έξ αύτογράφου σημειώ? 
ματος τοϋ αύτοΰ κάθ’ δ ούτος έγεννήθ.ημ’ς τδ.Εηρολιβάδι ’ςτηΒέργία® 
τής Μακεδονίας τδ I 7 83*  τδ δέ 1,79 8 «πήρε τάρματα ’ς τδ χέρι». 'Ο 
Λιόλιος άπδ τοΰ 1 5 έτους τής ηλικίας αύτοΰ κατετάχθη είς τούς άρμα- 
■τωλώύς και κλέφτας ..τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί -Έπείρου·’'έχρημά^ 
τισε σύντροφος τοΰ'Βλαχάβα, τοΰ Νικοτσάρα καί τελευταίου τοΰ Καρκ- 
τάσσ,ου· κατά τδ. 1819 (ή 1820) προσήλθεν είς τούς Σουλιώτας κοώ πό
τε ποώτον έγνώοισε τδ.ν μετά ταΰτα γυναικαδέλφου γενόυ.ενον αύτοΰ 
Μάρκον Βότσαρην,. δν ήκολούθει μέχρι τοΰ έν Καρπενησίφ ίήρωϊκοΰ αύτοΰ 
θανάτου; Μετέσχε. πασώντών. μαχών τών γενομένων κ.ατά·’τώ·ύ ''Σδΐίλίω- 
τών ύπδ τοΰ Πασσόμπεη, Χουρσίτου καί Μεχμέτ, δτε διετέλεσέν έϊτ'Ιί 
μήνας και φρούραρχος, τής Κιάφας’ μετά δέ τήν καταστροφήν τοΰ Άλή 
πασσΧ διετέλ.ει πάντοτε μετά τών Σουλιωτικών σωμάτων. Καθ’ δλόν δέ 
τδν αγώνα άλλοτε μέν.' ώς μαχητής, άλλοτε δέ ώς δπλαρχηγδς ήγωνί- 
σθη πολλαχοΰ. Διεκρίθη δέ τδ 1 825 παρά τούς Μύλους τοΰ Ναυπλίου 
κατά τοΰ Ίμβραήμ ηγούμενος 100 στρατιωτών συντηρούμενων ύπ’ αύ- 
τοϋ. 'Μετ,ά ταΰτα ύπδ. τδν Ύψηλάντην καί Κυριακούλην Μαυρομιχάλ.ην 
μετά, .έλιγωτερων. στρατιωτών ύπδ τδν Κολοκοτρώνην'έν Τίϊ Δυτική’Έλ? 
λάδι ύπδ τδν Χρήστον Περρκιβόν’ ύπδ τδν Κώσταν Βότσαρην ’διεΟθύνθή 
μέχρι τών .Δερβενακίων τοΰ ’Αποκώρου. ’Έπειτα ύπδ τδν Κζρατάσσον η
γούμενος 1 50 στρατιωτών καί έπειτα ήγωνίσθη έν Ταλα-ντίω ένάνΤίον 
■τοϋ Μουστάμπεη «όπου έγεινε πεισματώδης μάχη καίι·άράτ®ρά· 
.μτσθ.οϋ καί τροφοδοσίας καί δλα τά έξοδα τών στρατιωτών μου τά ;έκ'α- 
μεν έξ .ιδίων του χωρίς νά λάβη άπδ τήν Κύβέρνησιν ούτε οβολόν». Τδ 
1827-μετά τοΰ ’Αδάμ» - Δούάα έξεστράτευσεν είς τδ Τρίκερι, μέθ’·& μή 
δυνάμενος νά διατρέφγ τούς ίύπ’'·αύτδν στρατιώτας, έξκντλήθένΤων"·τώίλ 
πόοων. αύτοΰ,· κατέλιπε. πήν γήν καί κατασζευάσας πλοΐυν έγένετο -vM»*  
τικδς καί» ώς πειρατής ήν Αίαν γνωστός πρδ πάντων κατά τά παράλια 
τής Μικρής ’Ασίας καί φοβέρας τοΐς Τόύρκοις. Τή διαταγή δέ τοϋ Καπό· 
διστρίου παρέδ.ωκε τδ πλοϊον είς τδν Μιαούλην έπί ύποσχεθείσρ ’άποζη- 
μιώσει μηδέποτε όμως» γενομέντ). Έν δέ τη χιλιαρχίιρ τοΰ ΚαρατάσσΟΰ' 
έν’Μεγάροις έγένετο πρώτος πεντακοσίαρχος. Έξ έπισήμων δ’ έγγραφων 
δήλον γίνεται, ότι έντως 5 Λ^ώλίος ήν εις έκ τών πλουσιωτέρων έν τή· 
π.ζτρίδι αύτοΰ, άλλά άπασα ή περιουσία:, αύτοΰ κατεστράφη ή κατελή- 
φ,θη ένθεν μέν ύπδ τών Τούρκων, ένθεν, ,δέ ύπδ άλλων,, διότι μή(.!δΰγαμέ- 
νου αύτοΰ νά . έπιστρέψρ είς τήν πατρίδα του έγένετο έρμκιον. Τά .δέ 
χρήματα όσα. έκ τής πατρικής αύτοΰ περιουσίας είχεν ή έκ τοϋ, χ.1(,φτϊ-- 
κρυ καί άρματωλικοΰ αύτοΰ βίου, άπαντα, έδαπάνησε κατα τδν; άγώνα, 
άνθ’ών δλίγιστα έλαβε τδ 1831 καί 1832 ύπδ τής ελληνικής Κυβερνή- 
σεώς.Έτελιεύτα δέ πένης -ώς πάντέ’ς ό;ί·’άλήθέΐς ■άγώ’νΐ'στΜί" ^'θ^.'ίβΜου- 
1860. Μετά τδΰτόν έ'κ.’ Μ.Π'.Λάμπροςάνεκοίνωσε νεώτέρά 'τινα περί ,τών 
έν Ήπείρφ -ένέπιγράφων·1 μίαστρκπάδων έπειπών’ ότι περιέργως ανευρίσκΰν- 
Τάι μέχρι τής σήμερον εις τά Βλαχοχώρια τής Μακεδονίας. Τά περί τού
των θέλουσι δημοσιευθή έν πλάτει είς’ τδ · προσεχές τεΰχος.· Άν'άκοινο.ΰταϊ 
διάτριβή^τις'τρΰ έν Κεφάλλήνίά κ. Ήλ; Τσίτσέλη περί τών έν ίΐάλγ Κεφαλ
ληνίας άνευρεθέντων αρχαίων τάφών, ή'τις δημοσιεύεται έν τφδε τφ τέυ^εΐ"'
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Έν τελεί δ-πρόεδρος τοΰ τμήματος κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος 'έπέδε,ιξε 
περίεργον άντίτυπον λελιθογραφημένης μονογραφίας τοΰ Διονυσίου Φωτεινοΰ 
περί τοϋ έν Βλαχιρρ έλληνικοΰ έπκναστκτικοΰ κινήματος. ;

Τρ.ήρ.'ζ, ζάλών τεχνών. — Έν τή συνεδρία τοΰ τμήματος τού
του πρΡτάσει τοϋ κ Γ. Δουρουτη άπεφασίσθη ινα τδ τμήμα σενεργασθή 
μετά τοϋ Μουσικοΰ καί Δραματικοϋ συλλόγου προς σύστζσιν ειδικής σχο
λής ύποκριτών καί άνέγερσιν έθνικοΰ θεάτρου’ εξέλεξε δέ προς τοϋτο τρι
μελή επιτροπήν έκ τών κ. κ. I. Σκυλίσση, Γ. Δουρουτη καί Μ.Π.Λάμπρον, 
ϊνκ συνεννοηθή αΰτη μετά τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου τοΰ Δραματικού 
συλλόγου Μεθ 8 δ κ, Μ. Κατσίμπαλής ανέπτυξε τήν πρότασιν αύτοϋ 
περί άνιδρύσεως έθνίκοΰ ήρώου τής έπαναστάσεως, έξελέγη δέ τριμελής I- 
πιτρρπή έκ τών κ. κ. Α. Παράσχου, Ν· Γ Πολίτου καί Μ· Κατσίμπκλη, 
ϊνα μελετήσγ) καί άποφανθή τά περί τής πραγματώ.σεως αύτ ϋ. Έν τέ- 
λει οί γραμματείς τών έπιτροπών τής τε έκθέσεως τών άνθεων καί τής 
ιστορικής τής 25 Μκ’ίου ανεκοίνωσαν ευάρεστα τά άποτελέσματα τών έ- 
νεργειών αυτών,

Τμ,^Ι*· 01 «Ι*υβεογνωστεζόν.  — Μί,αν συνεκρότησε τδ τμήμα συνε
δρίαν κάθ’ ήν μετά τήν άνάγχωσιν τών πρακτικών δ πρόεδρος τοϋ τμή
ματος κ, Γ. Καραμήτσας ειπεν ολίγα; λέξεις είς μνήμην τοΰ ά.ποθκνόν- 
τος εταίρου ’Ιουλίου22·μ.ίϋ. Κατετέθησαν δ’είς τδ προεδρείόν,τδ τελευ- 
ταΐον σύγγραμμά του περί τής Μίττωρίι.Ιογίας καί Φ«ιττ>ιιιν('Μ·γϊα.ς τής 
Αττικής καθώς και δ ’’Άι.ίας τής Σς.Ιήνητ, τδ μέγα αύτοϋ επιστημονικόν 
πόνημα.— Μετά τοΰτο δ κ. Άν. Χρηστομάνος άνκκοινοϊ αποτελέσματα 
άναλύσεων ύδάτων τοΰ λεκανοπεδίου τής ’Αττικής’ α’. τοΰ ΰδατος τοϋ 
φρέάτος Καρα’ίσκάκη έν τώ κτήματι τοϋ κ. Α. Νάζου κειμένου’ β'. τοΰ δδα- 
τος τοϋ ύδραγωγείου τοϋ Χζϊδαρίου, έν φ ρέει ύδωρ ! 00 δραμίων περίπου’ 
γ*.  τοΰ υδατο; τής δεξαμενής δπερ πρρέρχεται,έκ πολλών πηγών, καί ώς έκ 
τουτου παριστάμενον λιάν τεθολωμένον.— Μέτ’αύτδν δ κ. Κ. Π.
λέγει οτι τά σπλάγχνα τής κοιλίας τοϋ ανθρώπου είναι επιδεκτικά κινή- 
σεως, ή κίνησις δ’αΰτη πολλάκις είναι τοιαύτη. ώστε μετατοπίζονται'σπου*  
δαίως. Κυριωτάτη δ’ειναι ή μετατόπισις τοΰ δεξιοϋ νεφρδϋ καί ιδία είς τάς 
γυναίκας Λόγοι τής μετατοπίσεω; φέρονταιήκνύψωσις βάρους, καί οί πολλοί 
τοκετοί. Τελευταίως έν Άθήναις παρετήρησε νεφρδν μετατοπισθέντα, 8ν 
έπρότε,ιν,ε να έζαγάγη παραδεχόμενος ότι. δεν θά έ'χη τοΰτο κακήν έπί 
τοΰ έργανισμοΰ επιρροήν. Αί μετατοπίσεις τοϋ σπληνδ.ς είναι σπανιώτε- 
ξαι, δλίγισται δ’,άναφέρονται μέχρι τοΰδε, τελευταίως όμως πκρετήρησεν 
εν ’Αθήναις μετατοπισιν τοΰ σπληνδς εις τινα γυναίκα καί περιεγραψε τήν 
περιστάσιν λεπτομερώς. Μετ’αύτούς ό κ. d- Κήϊκίδης άνακοινοϊ τινα ώς 
προς τήν πλέον πρώιμον καί πλέον οψιμον κατάπτωσιν χιόνος έν’Αθήναις· 
ώς προς τήν πρώτην άναφέρεται ή 1 I Σεπτεμβρίου 18 31, ώς προς δέ τήν 
δευτέραν τοΰτο συνέβη πρδ 120 ετών περί τά μέσα Μαέου.Ό αύτδς ΰ«εγει 
ότι το έκτακτον λυκόφως τελευταίως ύπερέβη τάς 45 μοίρας. Τέλος δ κ; 
γράμματεύς επιδεικνύει απολιθώματα περίεργα άποσταλέντα έκ Χίου είς 
τδ προεδρείου; τοΰ Συλλόγου ύπδ τοΰ κ. Παντελίδόύ.


