
Κ".

«Τών πράξεων κύριοί ?σμεν« (Άριστ. ΉΟ. Νικ. Γ. 2).

'Ο άνθρωπος κέκτηται την δυναμιν ού μόνον νά αίσθάνηταικ αί ν ο ή, 
άλλά καίνά ποάττγ. Έν τφ -πράττειν υπάρχει ή ζώή. Έν τώ πράττει# 
έγκειται ή άξίκ τής άρέτής. Έν τώ πράττειν ένυπάρχει ή αιτία τής εύ*  
τυχίας η δυστυχίας τοϋ ανθρώπου· α'Η ευδαιμονία και η κακοδαιμονία έν 
πράξει έστί» (’Αριστ. Πσιητ. ς·)· Τόν άνθρωπον διακρίνει, μέν τών ζώων 
και η διανοητική δύναμις, άλλά κατ’εξοχήν ή δύναμις το,ϋ θέλειν και 
πράττειν·· έκουσίως. Ό κυριώτερος τής πράξεως χαρακτήρ είνε τδ έκού*  

-σιον» Άλλά πασαι τοΰ άνθρώπου αί πράξεις δέν φέρουσι τόν χαρακτήρα 
τοΰτον. 'Τπάρχουσι πράξεις, άς δ άνθρωπος τβλεϊ κατ’ ένστικτον' ,ύπάρ- 
χουσι πράξεις, άς ό άνθρωπος τελεί ζαδ’ίξιν- ύπάρχουσιν έν "τελεί πρά
ξεις, άς δ άνθρωπος τελεί «εουσ/ως··

Ύπδ τδ ένστικτον νοοΰμίν συνήθως πάσας έκείνας. τάς πράξεις, ών δέν 
-έχομεν συνείδησιν καί ·άς τελοΰμεν άκουσίως, καί έν άγνοίιρ τοΰ πρδς.δν 
τείναυσι σκοποϋ. Τοιαύτη λ. χ. ή πρύίξις τοΰ βρέφους, δπερ άμα γεννώμετ 
νον δρμεμφύτώς τείνει νά θηλάσ·/;, μή έχον συνείοησίν ούτε τής'πέίνής  ̂
ούτε τής δίψης,· ούτε τής γινόμενης κινήσεως. Τδ ένστικτον προήγεϊτόίι 
τής βραδείας τοϋ νου άναπτύξεως*  ού μόνον δ’ έρχεται ε'ϊς έ#έκούρίάν 
αύτοΰ, άλλά και άναπληροϊ αύτόν, ώς βλέπομεν π. χ. έν τοϊς ζώοις τοΤς 
νοήσεως στερουμένοις, άτινα διά τοϋ ενστίκτου μετά θαυμασίας άκρίτ 
βείας εκτελοϋσιν έ'ργα, άπερ ό νους μόλις δύναται νά έκτελέστ) τγ βοη- 
Gsicjt τής τέχνης. Παρά τώ άνθρώπω, επειδή εΓνε πεπροικισμένος διά λό- 
γοορτδ ένστικτον εινε ήττον άνεπτυγμένον ή παρά τφ ζώφ. Άλλά-καί 
δ άνθρωπος, πράττει ενίοτε κατ’ένστικτον, ήτοι άγνοών διατί.· Κ'ατ’έ'ν- 
δτικτον λ. χ.. προεκτείνει δ άνθρωπος τάς χεΐρας, 'ίνα προφυλαχθίί άπδ 
τοΰ κινδύνου τής πτώσεως. Κατ’ ένστικτον' άποστρέφει- τήν ..κεφαλήν^ 
^ν’άποφυγ·ρ τδν έτοιμον · νά τύψν) αυτόν. Κατ’ ένστικτον τρεχει είς 
βοηθέΐάν τοϋ· πίπτοντας κτλ. Άτόπως συγχέουσί πίνες τδ.ένστικτόν
πρδς τήν νόησιν, ούδεμίαν άποδεχόμενοι μεταξύ αύτοΰ καί τής νοή- 
σεως διαφοράν. Τδ ένστικτον εινε τυφλόν,, ούτως ώστε αί κατ’ έν? 
στικτόν πράξεις ούτε παρά τώ άνθρώπω ούτε παρά τφ ζώω γίνοντ 
^αι έν συνειδήσει τοϋ σκυποΰ. Τδ ένστικτον είνε άμετάβλητον, είτε

*’ΑνεγνώσΟη; ?ν τω Σύλλόγφ τή 3 Μάρτιον. ·■■ ··\, ·:

Τόμος Η". 3.—ίΐάρτιος 1884 15
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ωθεί τόν κάστορα νά οικοδομή τήν καλύβην αύτοΰ καί τούς μύρμηκας νά 
κατασκευάζωσι τάς άποθήκας αύτών, εί'τε ωθεί τάς μέλισσας .νά συνά- 
γωσι τδ μέλι καί τον κηρόν αύτών καί την τίγριν καί τόν λέοντα νά ζη- 
τώσι την λείαν αύτών. Τό ένστικτον τείνει είς τέλος ώρισμένόν, εκτός 
τοΰ δποίου ή δύναμις αύτοΰ παύει. Είνε χρήσιμον είς έργον ώρισμένόν, 
άχρηστον δέ είς έτερον έργον, Τά διάφορα ζώα έκτελοΰσι τά έργα αύτών 
άκριβώς τοιαϋτα, όποια έςετελουν αυτά , κατά τους χρόνους, .καθ’οΰς,ό 
Βιργίλιος διά της μούσης αύτοΰ εξυμνεί τά έργα ταϋτα. Άλλά το 3ν τό 
Τίράττο.ν κατά λόγον και ούχί κατ’ ένστικτον γινώσκει διατί πράττει., Δεν 
επιτυγχάνει πάντοτε τοϋ σκοποΰ της πράξεως αύτοΰ, Δυναται νά-ενεργή 
κατά διαφόρους τρόπους καί δεν. περιορίζεται εις ώρισμένόν είδος πράξεως, 
εργασίας καί τέχνης. .. . - . .· ,

Ή έξις γεννάται έν ήμϊν διά της συχνής έπαναλήψεως τών;αύ.τ.ών . πράτ 
ξεων. Αί καθ’έξιν πράξεις έ/ουσι πολλην την άναλογίαν πρός τάς. κατ’ 
ένστικτον. "Οταν τό- πκιδίον άρχίζη νά περιπατή, οί πόδες. αύτοΰ .τρέ.» 
μουσιν, έκαστον.βήμα γίνεται μετά κόπου’ άλλ’ έφ’ όσον τοΰτο επανα
λαμβάνεται, έπί τοσοΰτον άποβαίνει. ηττον κοπιώδες, μέχρι.ς ο.ύ τό. παι.- 
δ.ίον ούδένα πλέον αισθάνεται κόπον, καί άσυνειδήτως σχεδόν περίπατε?. 
Ό χρόνος πραΰνει τούς δριμυτάτους πόνους’ ή .έξις καθιστά την ,βαρεϊκν 
έργασίκν ελαφρότέραν" ή ηδονή καί ή λύπη άποβάλλουσι διά της έξεως 
την δύναμιν αύτών. Το γράφειν, τό λαλεϊν, τό .μελετάν ά,ποβαίνουσι διά 
τής έξεως ήττον επίπονα. Αύτη ή αρετή γίνεται πολλφ ε.ύχερεστέρα, κα- 
ταν*?.  εν. ημϊν οίονεί ότέρα φύσις διά της έξεως' «ώσπερ ,γάρ.φύσις, ούτω 
,τό έθος.»,Ιδού διατί ή επίδρασες. τής άνατροφής. εινε. οΰτώ μεγάλη,.καί 
.διατί τοσοΰτον. μέν ώφελεϊ τόν παϊδα καί.έν τώ. μέλλον,τι ή-άπο της 
παιδικής ηλικίας άσκησις εις την έργασίαν καί ..την άρετήν, τοσοΰτον δέ 
βλάπτει αυτόν ή άσκησις.είς την όκν.ηρίαν καί .την, κακίας.- -.’ .

,,.'Γπάρχούσιν έν τελεί πράξεις, ών ,ό άνθρωπος εχει. πλήρη συνείδησιγ,. 
'Υπάρχουσι πράξεις, έν αίς ό άνθρωπος γινώσκει ότι θέλει καί τί θέλει>. 
Εί'τε τό καλόν πράττει εί'τε τό κακόν, πράττει έν, πλήρει γνώσει .τ:ομ 
σκοποΰ. Τάς πράξεις ταύτας τελοΰμεν ,έκουσίως. Α.ί, πράξεις ;αύται εινε 
,καθαρόν προϊόν τής .έλευθέρκς ’ημών εκλογής καί.θελήσεως’ καί. ταύτας 
νοεί δ ’Αριστοτέλης, λέγων’ ,ι'Γωτ πράξεων κί-ριοί έ<τρεντ^

’Αλλ’ εί'μ,εθα τφ. δντι .ελεύθεροι; Δυνάμεθα νά έκλεγωμέγ ,έκουσίως; 
Εί'μεθα κύριοι τών . πράξεων ήμών ; Ένί .λόγφ, ύπάρχει έν ήμϊν έλευθερά 
θέλησις ; Είς την έοώτησιν τα.ύτην προτιθέμεθα. ν’άπομριθώΐΛεν .διά;τής 
μελέτης ημών ταύτης, δι.ότι ούδεμία ί'σως ύπ,άρ.χει; ,έν , τή φιλοσοφική 
,γλωσσή λέξις, ήςή: σημασία τοσοΰτον. διεστράφη, όσον ή λέξις ελευθερία^ 
διότι εν πόση εποχή υπήρξαν οί ίσχ,οριζόμενοι, ότι δέν πράτπομεν υκατ’ 
εκλογήν έλευθέραν, άλλ’ εί'μεθα ά,πλή μηχανή αυτομάτως, κινούμενη,
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£χαμεν ι καί ήμεϊς έ'σω -ημών-Άεταμενον 'τι ' ελατήριον, έίς 8 'ύπεί κοντές 
,έκτελοΰμεν όσα έκτέλοΰμεν' ότι άρα δέν εί'μεθα κύριοι τών πράξεων ημών..

Εί'μεθα ελεύθεροι, Δυνάμεθα νά έκλέγωμεν καίάποφασίζωμεν έλευθέρώς.
Πάντες πανταχοΰ οί άνθρώπόι καί ήσθάνθησαν καί αισθάνονται έν έάυ·*  

τοϊς τήν ελευθερίαν. Πασαι ά> εζαιρέτως αί γλώσσα·. έχουσι λέξίν είς-εκ- 
φρασιν'αύπής· πάντες διακρίνουσι, τί τελείται έν ήμϊν κάτ’ άνάγάην, Άάί 
τί έγκειται ,έν τή έλευθέρα ημών έκλογή. Τώ δντιξ πάς άνθρωπος'έξε» 
τώζων έαϋ'τόν αισθάνεται ότι εινε ελεύθερος ώς' αίσθάνέτάϊ '"οΐίτ έίύέ' λόγίί*  
αός,' Πάντες έχόμεν συνείδηόιν -τής ελευθερίας ημών καί προ τής πράξεως 
καί κατ’ αυτήν καί’μετ’ αύτην. Σκέπτόμεθα καί βουλευόμέθα πριν ή πρά« 
ξωμεν τι. Συναισθανόμεθα ότι δυνάμεθα ν’ άποφκσίσώμεν νά πράξωμέν 
<τόΰτό ή εκείνο. Πώς ήτο' δυνατόν νά συμβαίνν) τούτο, 'Sv δέν 'έ'ί'μεθα έλεύ*  
;θεροι?!; Τις λ. ·χί έσκέφθη ποτέ, άν οί όνυχες καί ή κόμη αύτοΰ πρέπει 
■&’ αύξησώσιν; άν πρεπέι νά πέψης άν πρέπει νά είνε εύτύχής.’Σκέπτε^ 
"τάίόμώςήάν πρέπει νά διασκεδάση μάλλον ή νά εκπλήρωση τό κάθήκόν 
«ύ-τοϋ. Σκέπτετάι, άν πρέπει ν’ άφαιρέσή τήν ζωήν τούτου ή τήν περί > 
ουσίαν εκείνου. Σκέπτεται, Άν πρέπει νά ζή συμφώνως πρός τήν συνείδή*  
σϊν ή πρός τάς ύπαγορεύσεις τοΰ έγωϊσμοΰ και τοΰ συμφέροντος. Αυτή 
άρα ή φύσις, ήτις ύπο τών αρχαίων ήδη έξυμνήθη ώς ή άρίστη δίδασκα» 
^ός, δεικνύει ήμϊν, ότι ύπάρχει διαφορά μεταξύ πράξεων κάι ενεργειών, 
"α’ίτΐ'νες'τέλοΰνταϊ κατ’ άνάγκην φυσικήν, καί πράξεων καί ενεργειών,' ών 
.ή έκτέλέσις.έξαρτατάί έκ τής κρίσεώς ημών· καί έλεύθέρας εκλογής.. / ’ 
ί Ού μονόν δέ πρό τής πράξεως σκεπτόμε’θα, άν πρέπει νά πράξωμέν αύ» 
τήν ή μης άλλά καί διαρκούσης τής πράξεως δυνάμεθα-αίφνης νά μετά*  
,^άλωμέν θελήσιν καί ενέργειαν. Κατεχόμενοι ύπο σφοδρού πάθους άρ- 
χόμ^θα τής ίκά'νοπόϊήσεως άύτοΰ’ άλλ’ίδού ή ειδεχθής τοΰ πάθους μορφή 
ά-νάίΓ:αριστωμένη ζωηρώς προ-ημών εμποιεί φρίκην καί : άπάγει· άπο’ τής 
έκτέλεσεωςντοΰ πάθους. ’Εν ’στιγμή λ. χ. δργής ή άγανακτήσεώς ύέρχό» 
μεθα-χειρώ'ν άδί-κκον κατά’ τίνος’· άλλ’ αί'φνής ώριμώτερον σκεπτρμχνάί 
βλέπο'μ.εν ότι άπρεπες τι καί άδικον πράττομεν καί μεταβάλλοντας ^γνώ» 
μην 'άπέ-χομΐν τής, πράξε'ως εκείνης. ΎΙΙτο τοΰτο δυνατόν, Sv' δέν εΜ,έθπ 
ελεύθεροι, άν δεν εκμέθα xfyioc't&'r πράξεων ;" “ ,·. . ,’, , ' .»· -
, Άλλά -καί μί'τ.ά τήν •τελεσθείσαν πραξιν έχομεν συνείδήσιν τής ίλευ*  
θέρίας5 γημών, ή'τϊς λέγει ήμϊν, οτι ήδονάμεθα καί άλλως νά πράξωμέν; 
αν ήθελομ,ε^ϊ' 'Οσάκις“περιπιπτομέν. εις άτοπόν τι, αίσθανόμεθά' λύπην· 
?σω·' δέ μεϊζον τό -άτοπον, τόσω μ.είζών ή λύπη. Ή λύπη δ’ άύτη δέν εινε 

αίσθανόμεθα έπί σώμκτϊκζί τινί πάθήματι, ή &π1τώ'θκ> 
νάftp προσφιλούς δντος'ή έπί" τή' άπώλεί^ι περιουσίας, άλλ1 άλλη τις,.ή^ 
ή.άλοΰμε:ν μετχμ.έ-λβαν, καί ήτας πρ*έρχεται  έκ τής ίδέα.ς .κακού,; δπερ
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δεν είνε άναπόφευκτον, άλλ οφείλεται εις ημ.άς, αλλ ημείς εκουσιως 
διεπράξαμεν αύτό. Τίς, άν μη έφθζσεν'είς βαθμόν μέγαν άθΐ'^ς αναλγη
σίας καί πωρώσεως, δυναται νά μη λυπηται, δτζν πραττη το κακόν; 
Τίς, άν μί ά'φθασεν εις βαθμόν άποθηριώσεως και κτηνωδίας, δυναται νά 
μη άκούγ τούς ελέγχους της συνειδησεως αύτοϋ, όταν διαπράττφ το ε'γ- 
κληαα ; Τίς, άν μη κατηντησεν άναίσθητος, δυναται ν’ άπολαυη έσωτε- 
ρΐ'Λης γαληνης, δταν γίνηται δούλος των παθών αυτου ; 11 ό άλλο μαρ
τυρεί τοΰτο η δτι εί'μεθζ ελεύθεροι, ότι εν ημϊν αύτοΐς έγκειται η αιτιζ 
τών πράξεων ημών, ότι τώκ πράξεων χί'ριηΐ ΐομεν ;

Δέν εινε άπατη ή συνείδησις της ελευθερίας. Γεγονός ουτω καθολικόν 
δέν δυναται νά εινε προϊόν άπατης. Δέν δυναται ν’ άπζτάτζι άπασα ή 
άνθοωπότης, ητις έπεκύρωσε την συνείδησιν ταύτην δι’ απείρων διατά
ξεων και νόσων, οίτινες προϋποθετουσι την ελευθερίαν» .Αν απατωμεθπ 
έν τούτφ, τίς έγγυάται ημϊν δτι δέν ά-ατώμεθα άλλαχοΰ; . Διατί νά 
πιστεύω είς τάς αισθήσεις μου, όταν μο'ι δεικνύωσί τι εξωτερικόν, άν δέν 
εΐμά/βεβαιος περί τοΰ άυμβαίνοντος έν έμοί ; Διατί νά εμπιστεύομαι 
είς την μνημην μ.ου,*  εις τον λογον μου; Διατι να πιστεύω εις αυτήν 
την υπζρξίν μου; Διατί νά μη άμφιβάλλω περί πάντων, άν η συνειδη- 
σίς μου υ.έ άπατά; Ή συνείδησις άρα τί; ελευθερίας είνε τρανή άπόδειξις 
δτιύπάοχει ελευθερία. Είμεθα άρα ελεύθεροι. Τών πράξεων χι'ριοί εσμεν.

*Έν τών άνζμφισβητητων τοΰ ανθρώπου πλεονεκτημάτων, δπερ άνυψοϊ 
άύτον ύπεράνω τών λοιπών δντων, είνε όμολογουμένως το -ηθικόν αίσθημα, 
η ηθικγ) συνείδησις. Άλλ’άνευ έλευθέρας θελησεως ό άνθρωπος δέν δύνα- 
ταινάείνε ηθικόν ον. Ή ελευθερία τίς θελησεως εινε τδ κέντρον τοΰ 
ηθικού ημών βίου*  ώς τοιαύτη δέ καθ’ έαυτήν λαμβανομένη είνε άναπαλ· 
λοτρίωτος. Ή βίκ δύναται ν’ άναστείλη την ενέργειαν αυτής, άλλ’ούτε 
■τά δεσμά, ούτε αί βάσανο·., ούτε δ θάνατος δύναντζι νά έκμηδενίσωσιν 
αυτήν. «Γινώσκετε, λέγει εύγλωττος τών κοινωνικών ελευθεριών πρόμα
χός,,ά> Jules Simon, γινώσκετε, κύριοι, τί είνε η εσωτερική εκείνη ελευ
θερία, ην θέλουσι ν’ άφαιρεσωσιν υμάς ; είνε η βζσις τοϋ δίκαιου. Αφαιρε- 
σατε την εσωτερικήν ελευθερίαν τών ιδεών υμών και τών αποφάσεων, 
.και άφαιρεΐτε τό δίκαιον, καταργείτε την αιτίαν της ύπάρξεως αύτοϋ, 
καταστρέφετε αύτην την ιδέαν αύτοϋ. ’Επειδή πράττω ελευθερως, αισθά
νομαι έμαυτόν ύπόχρεων να πράττω δικαίως. Αισθάνομαι ταυτοχρονως 
κινουμένην .έν έμαυτώ την ζώσαν εκείνην δυναμιν, ητις κινεί πασας 
τοϋ κόσμου τάς δυνάμεις, ητις δύναται ν’άντιστη είς την ύλην καί νά 
δαμάσγ αύτην" αισθάνομαι δτι η δύναμις αυτή δέν είνε παρζδεδομενη 
είς τάς ιδιοτροπία; τίς τύχης, άλλ’ δτι έχει νομον ως πάν το ύπαρχον, 
νόαον, όν η θέλησίς μου δύναται νά παραβγ, άλλ’ δν παραβαίνουσα έκ- 
,πίπτει κα'ι τιμωρείται.. Είναι ελεύθερον άνευ νόμου εστι ,ταυτο και είναι 
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εγκαταλελειμμενον. Η αληθης έλευθερίζ, η άναδεϊκνύουσα τδν άνθρωπον- 
εικόνα Θεού, εινε η κανονική ελευθερία, ή δαμαζόμενη,η έξαγιαζομένη ύπδ 
του ηθικού νόμου.. Ιδού η αληθης δύναμις, δύναμις, ης χρίσιν ποιείται ό 
ά/θρωπος έπ’άγαθψ. Ιδού ή άληθης ενέργεια, ένεργει.% δίκαια. Πάν β,τ-ι, 
πράττω εκτός αυτής είνε κόπος μάταιος είς μηδέν καταλίχον’ τούναν- 
τιον η ηθικη πράςις εινε μόνιμος, ύφίσταται, διαρκεΐ, εισέρχεται εις· τ.υ 
καθολικόν τοΰ είναι σύστημα καί συντελεί είς αύτό, κατέχει θέσιν έν ταΐς 
βουλαΐς τοΰ δημιουργού*  δέν δύναται πλέον νΆπολεσθ-ρ καί δέν δύναμαι 
ν’ άπολεσω αύτην» (J. Simon, la liberty de conscience, 185 9. p. 300,'.

Ensiiti πράττω έ.ϊευθερωε, αισθάνομαι έμαντόν υπόχρεων νά πράττω- 
άιχαίωο. Ίδεα πληρ.ης αλήθειας καί υψους. Τω οντι, έκ τίς ιδέας, fat*  
τοΰ νόμου, της ελευθερίας πηγάζει άναγκαίως δ νόμος τίς -ηθικίς ύπο.- 
χρεώσεως, ό νόμος τοΰ καθήκοντος. Ό λέγων καθίκον λέγει ελευθερίαν^· 
ζθευθερία και καθήκον είνε αχώριστα. Τδ καθήκον άναφέρεται μόνον είς 
ελεύθερα ό'ντά. Έξαναγκάξι.νται μόνα τά μοιραίως καί μηχανικώς ένεσ-· 
γοΰντα όντα*  ύπυχρεοννται δέ μόνον τά λογικά καί έλεύθερα όντα, 'ft 
ά/θρωπος οφείλει νά πράττη τδ αγαθόν,' διότι είνε ελεύθερος, καί τάνζ- 
παλιν είνε έλ»υθερος όχι διότι δύναται νά άπαλ.λαγί καθήκοντος τίνος' 
και να πραζη τό κακόν, άλλά μάλλον διότι αισθάνεται εαυτόν στενόι 
τατχ συνδεδεμένον πρδς τόν νόμ.ον τδν σώζοντα: την έλευθερίαν' αύτοϋ,· 
διο,τι αισθάνεται εαυτόν ύπόχρεων νά ύπείκτ) είς αύτδν έκουσίως. 'Ο άν
θρωπος είνε ελεύθερος, έφ’ όσον ύποτάσσεται είς τδν ήθικδν νόμον. Ή 
εκούσια δ αύτη υποταγή είς τδ καθήκον δέν είνε δουλεία. Υποταγή, 
ης δυναμεθα ν’άπαλλαγώμεν, άν θέλωμεν; δέ,ν καθιστά ημάς δούλους^ 
κ^χ α',τ( ελεύθερους. 'Π ηθικη ελευθερία δέν συνίσταταΐ. είς τδ νά 

■ποιώμεν ό,τι θελομεν, άλλ είς τδ νά ζώμε.ν βίον σύμφωνον πρδς την συ- 
νειδησιν, σύμφωνον πρδς τάς άρχάς τίς ηθικίς τάξεως» Αί άρχαί δ’, αί*  
ται δεσποζουσιν ακαταγωνίστως της φύσεω.ς ημών*  παρακολουθοϋσιν ημάς 

πάντοτε, διότι ύπάρχουσιν έν ημϊν. *Αν  αί . αισθήσεις κβά 
τϋ συ??ϊ?σν> άν η ήδονη κα'ι η ευημερία ησκν τά μόν?: των. πράξεω^ 
ημών ελατ ήρια, η ηθικη δεν θα είχε πλέον τδν χαρακτήρα άπολύτου καί 
άνεςαρτητου κύρους, δπερ περιβάλλει τδ καθίκον. Πάν άλλο έλατηριον»
7ο£·φο*Τ!>ο)7εως  ■ xoct· τνροζ'.τον vojjlov είνε ούσχω^ώς

μεταβλητόν καί δέν δύναται νά παραγάγη την άμετά,βλητον άφ,οσίωσιν 
εις καθήκον, οπερ άποτελεΐ την βάσιν τίς ηθικίς.

Ανευ τίς ελευθερίας τίς θελησεως δέν υπάρχει ύπεύθυνον καί ηθικός 
καταλογισμός., Επαινούμαι καί αμείβομαι έπ’ άγαθ$ τινι πράξει, κατη·? 
7°ί?α’?ίΛ0ί'’ κ.5?ζ τιμωρούμαι επί κακρ, υπέχω, ένί λόγω, εύθύνην τών πρά
ξεων μου, διότι είμαι έλεύθερος· διότι είμαι κύριος τοΰτο μέν νά πράξω, 
*'ζδζ7αν’ άποφ,ύγω. Άλλ’ άν ό άνθρωπος άκουσίως κατ’άνάγκην ένερ»
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γ.εΐ, πώς δυνάμεθκ ν’ άποδώσωμεν άύτώ την εύθύνην τών πράζεών:ά$-* “ 
τιβΟ) πώς δυνάμεθκ νά έπκινώμεν- το αγαθόν και νά ψεγωμεν τό κακόν ς 
Τις' έπαινεΐ·τινχ, διότι πέπτει .καλώς,; διότι εΐνε ώράΐός·; Τις· ψέγει Τινά< 
διότι είναι-δυσειδές, διότι έν ΐνί π-κρα^οοσύνη αύΐόϋ,· μη ών-κύριος·· έαυ-4· 
τοϋ·, δικπρ-άττει έ'γκλημκ ; Άλλ’ έ'πκινοϋμεν έκέΏον, οστις έν τ'γί φιλοπκ- 
τοίγ? αύτοϋ θύει, και την ζωήν υπέρ τ$!ς .πκτρίδος' άλλ’ έγκώμιάζομεν τδν 
φιλάνθρωπον εκείνον, δστις αφειδώς δαπανά; τό.ν πλοϋτ&ν αύτοϋ υπέρ τών 
πτωχών και δυστυχών*  άλλά ψέγομεν έκεΐνον, δστις 'ίνκ-κορέση ·τό πάθός7 
αύτοϋ παραβαίνει τδν ηθικόν νόμον άλλά ψέγομεν εκείνον, οστίς-έν πλη~ 
ρει άΐαραξίιγ συνέιδησεως διαπράττει. τδ έ'γκλημα.; ©ά ητο τοϋτο δίκαιον 
Χάί δοθ'όνψ άν- δ άνθρωπος δέν έ'κέκτητο έλεοθερίαν ένεργείας’ αν ητο άπλνί. 
μηχανη: κατ’ άνάγκην * λειτουργούσα' άν -λ·το άπλοϋν αύτόματσν*  αν δέ/' 
·δτο· κύριος τών πράξεων αύτοϋ; « ί ΐ; ;·? ... .; ■ ·.-.<■ ·.>■.· 'ν

■ -Άφαιρέσατε άπδ τοϋ άνθρώπου ΐην έλευθερίκν τν]ς θελησεως, και- Φ 
γίθικ’ί) τάξις' καταρρέει,· καί η κοινωνία αποσυντίθεται. όϋδεμία υπάρχει 
έ/Τν?; κοινωνίρϊ- πράξιςμη στήριζομένη έπι της ελευθερίας. ΊΙαρακλησεις 
καί- ποάτροπαί' καί Αποσχίσεις και συμφωνίαι δέν θά εΐχΟν σημασίαν,- αν 
έκεϊνοι, πρδς ού; άπότεινόμέθκ, δέν-εΐνε ελεύθεροι ν’άποδεχθώσιν η ν’άπορ- 
ρίψωσί· τι, νά.τηρ'ησωσιν ?) νά παραβώσΐ τάς-ύποσχεσεις-κκί-' τάς-σϋμφω4' 
νιας.Ή δπαρξίς αύτη τνί; δικαιοσύνης δένθάει/ε σημασίανάνευ Τη; ελεϋ-8 
θερίας'. Κώδικες; διαάδβστ^ρια, δικαιοσύνη· δέν -θά« είχον λόγον ύπάρξέως, 
άν δ: άνθρωπος δέν 'δτο, ελεύθερος. ' Έν- τίνι δικαιώμπτί δ νόμος’ τιμωρεί? 
τ*όν;έγκλη'ματοϋντχ,  άνούτος δέν εΐνε -έλεύθερος; Ή ποινή πράξεώς, fe 
ένοχος- δέν εΐνε διδικπράξας-αύτην, διότι δέν'•διέπραξεν αύτήν έκουσίως/ 
άινεΓδΐκαίως την έργην καΐ την άγανάκτησιν. ^Οταν δ νόμ.θς τοϋτον μεν 
καταδικάζω είς ποινήν βαρυτάτην, διότι» πγ>οίι διέπ-ραξεν Ιγκλημ’ 
μίά’-τιγ έκεΐνδν δέ εις ποινήν έλαφράν, διότι ύπάρχουσιν υπέρ αύτοϋ ι.Ιά·*  

περιντ-άσε'ΐΐ^ δέν θά $το·' παράλογον κάΐ γελοϊον, άν αί πράςε-ις 
ΐοϋ άνθρωποί*  δέν δοαν προϊόν-τ·^ς έλευθέρας αύτοϋ έκλογδϊ; -Αυτοί οί νόμοι 
όΤ Τέταγμ’ενοι ΐίς την άπονομδν της δικαιοσύνης θά ^σαν’· δ,τι άδικον καί 
■ίίάρ'άλίγονγ.-'άν.-δ άνθρωπος δέν έ'πραττεν έκουσίως-, Μ δέν ητο κύριοςτών 
$τοάςτώ'ν ά,ύίοϋ; '·■-.· .
λ; "Ιν’ άλοφύγωμεν τά άτοπα· ταΰτα συμπεράσματα, άνάγκη νά' σίλραδε*  
χθώμεύ /ην ελεύθέρ-ίαν--τΐίς-θελησέως· άνάγκ'η νά’είπωμεν μετά Τοϋ *Api a ' > 
δτοτέλους' των πράζεωκ κιγιόΐ f’ayffr. ο’Έχ6ρ.έό,λ.έγει έρθότάτα S Bossuet| 
έχομδν-ιδέας καθαρώτάτάς Ού μόνον·'ίίς έλέυθέρίάς δμων·, άλλά και τών 
ΐε'ά'ραάολουθ-ούντων aoTvj. -AioTi ό’ύ μόνον νόοϋμέν,- τ-ί έο'ι'ν έ’κλέγείν έλέ'υ*  
$έοώς,' άλλά-καί οτι ο δυνάμενος νά έκλέξ'ή, άν δέν διύρά πάντα έν άρχω» 
πρέθόει νά σκέιφθωΛ ότι πρι^'ττέι κακώς; άν δέν σκεφθίί’··' ότι πράττει ετί 
^έι^τέμα,··δίν, · άφοϋ σκέφθγί’Γ-προ'τίμησω το κακόν· ότι τού’τΟ-υ ^νεκά εΐνδ

δοθώ-τιν»

II EAEWE^«O2I2

δξιόςύμ.όμφω.ς κκΐ τψ.ωρίάςί ώς-.τούύαντίον. εΐνε’,-άζιός έπαίνι>.υ.··κά1 άμοιβήφ- 
δν .έ-κλέ,ζγΐ .το κα-λόν^. ’Έχαμεν -άρα. ιδέας σαφεστάτας;· πολλών: πραγμάτων^· 
&τινα μόνον είς ελεύθερον δν,· εις ον δυνάμεχον νά. πτκίσγί, δύνανται ν;’άπ.ο.π?

Εύρίσ:κο-ρ,εν δέ ταΰτα ούτω σαφώς,έν ^μΐνιώστε δυνάμεθ.α ν’ άμ-ι- 
φιβάλλωμεν όλιγώτερον περί τ$ς· ελευθερίας περί·,τί5;ς ύ7ίά.ρ^ώ.ς -δμών^? 
(Bossuet, Trait, du lib. arb. chap. II).
»(.;Έν τουτοις .σφοδραί άνέκαθεν .ωγέρθησαν.,κατά τ^ς έλευθερίκς.·τως·.θε-ι 
λη.σί^ς,έν^τάσ,ε.ις, ών sci μέν.εμμέσως, .αι δέ άμ,έσως άρ,νοϋν.ται .την έλευπ? 
θέρίκν τνίς θελησεως. .

■ ?Αν, εΐπ.ο·^■ “δΐ έλεμθεριάίείΐ^^ίδύναμιΐς τοϋ, έκλέγειν έλευθέρως, ·η δόν«-τ 
μι?■.ίύ?;-έχεργ6εν;·,,μέ:τ:ά·λόγο^κ<α1 συνειδησεως,ι δέν., επεται εντεύθεν δτο.· 
'δέν,,εϊμεθ,α^έλέυ.θερίΗ>..;;θ;τΑ£ν παρακούοντες είς την φωνήν τοϋ-λόγου και· 
τη; άυνειδησεως ύπείκωμεν είς τά πάθη ;·.*Αν  .άρα δ άνθρωπος .δέν ειν^ί 
έλευθερος· τοϋ, ύπ.ακούειν.^ μ,η.είς; τά' πάθη*  άν . βλέπει τά καλλίτερα καί:' 
τά. προκρίνει; άλλά.προτιμ^ τά χειρότερα*  άν δέ ποιεί δ θέλει καλόν, άλλ’’.· 

ού.,θελέι, κ.κκ.όν, πώς. δύνατ,αι νά εΐνε.υπεύθυνος έπί. ,ταύτφ;. Δεν: πρ.έκειρ 
τότε να είπωμεν μετά τοϋ Πλάτωνος, δτι ή κακία εΐνε άκουσία, η μετά· 
Τών φυσιολόγων, ότι η κακία εΐνε παραφροσύνη καί ότι δ κακό.ς 
Υά,.θεραπ^υθγί: καί .ούχί νά τιμωρηθγ!, ότι εΐνε ένοχος άμα καί ιέθ,δίΜ»;^: 
μάλλον-,οτι δέν ύπάρχουσιν έ'νοχο!, άλλ’άπλώς δυστυχείς ; ; 4 . - : > ' : 

• Κοινώς λεγομεν,: δ,τι δ; άνθρωπος ύποκύπτει πολλάκις είς τδν ζυγόν τών 
παθών,; ότι , τά πάθ.η; εΐνε δουλεία, ότι δ ύπο. τών .παθών κνριευθείς-.δέν, 
άνηκε.ι · πλέονείς εαυτόν,,, δέν εΐνε κύριας τών πράζεων. ,αύτο,ΰ, δέν ely% 
έλευθ,ρρος. Άλλ’ ούτω λέγοντες νοοΰμεν άναμφισβητητως δίι·,δ άνθρώ,ποδ 
εκί»υσιως:ύποκυπτει είς τδν ζυγόν τών παθών, έκουσίως άποδέχεταΐ ..τΛϋί 
δουλείαν. τούτην, άρανύπέχει εύθύνην έπ.ί τούτ,φ.’Άλλως τον έμπκθη θά 
ένομίζο.μεν απλώς δυστυχή καί ούχί άζιοκατάκριτον.. Ό αιχμάλωτος. 
φερων άλύσσεις δέν αίσχύνέται έπί τούτφ*  άλλ’,δ δοΰλος ..δ δυνάμενος νζ 
άπελευθερωθγ; καί μη. θέλων εΐνε άξιος οίκτου < καί περ,ιφραν,ησέ.ω>ς< ,.Εΐνει 
άρ« τά πάθη δουλεία, έκο,υσία*  .ύποδου.λοΰσιν .ημ^ς, τά·πάθη.,; άλλ’ ή δου, 
λεία ρκύ,τη εΐνε έ·λευθέρα.έ.ν;τ7ί ,άρχ^-αύτϋς*  ύποβαλλόμεθα/ε.ίς'ί,αύ^^ν^^Μ*  
σίως*  φέρομεν αύτ·ης την. ,εύθύνην. Τοϋτο δέ τοσούτφ μάλλον εΐνε βέ,βα'(9-ν^ 
ύτφ>Λ.σς,αρατ.ηροΰμ.εν καθ’ εκάστην, οτι.ύπείκορσι-μέν; πολ.λοί ε.ίς τά πάθη, 
άλλά καί πολλοί άνθίσταντ.αι κατ’ αύτών καί*  θριαμβευουσιν -έν δνόμμτι 
ά^ί^υ^ςδησεως καί τ-οϋ καθήκοντος».; >
-,, Βεβαίως έφ’ οσον διατελεϊ δ άνθρωπος υπό τό κράτος τών παθών, δέ^ 
εΐν.ε .έλεύθερΌς.’ άλ,λ’. εΐνε .ελεύθερος,, καθό.σον γίίνώσκει, ότι.ή ^ργη εΐνε. πά:- 
θος έπιβλαβέ,ς καί,ε.ις εαυτόν καί εις τούς άλλους. Ούτω λογιζόμενος δύ*  
.ναμοςι νά ,καταβάλ'ώ'.'.τό. πάθος .τίς.<9ργ,·ης. Βλέπω άρα σαφώς, οτι δόνα? 
μαι νά .ύπακούπω είς την;- φωνήν. τοΰ.λόγου καί της συνειδητεώς,. ίίΤί^ίδ V 
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ναμ'αί'--ν’ άντϊστώ εις τδ πάθοςί Άλλ^-έπειδή'πδ>άάθος·'κϊνε;ίκάά^αύτδ δύ*·'  
ναμις τείνουσα νά μ.ε έλκύσγ άντιθέτώς ήθ· λόγος-καί ήσυνείδησϊςγέάεταί 

. δτι δέν δύνάμαί ν’ άντιστώ εις τδ· πάθος ή διά- προσπαΟείκς μζτκιούτη; 
τήν δύναμιν τοϋ πάθους.' Τδ αΐ'σθήμα τής προσπάθειας .ταύτης έίνε τδ αί-· 
σθημα τή'ς έλευθέρας θελησεως. Αισθάνομαι δτι έχω έν έμαυτφδύναμιν 
ικανήν ν’ άντιστή είς τά πάθη, καί ή, δύναμις ωύτηε&ε ή ελευθερία. / 
'· *ΤΙ  πεΐρκ'βεβαιοϊ δτι πάντες οί άνθρωποι ούτε τήν αυτήν'κατά τών 
πκθών προσπάθειαν δύ?αντάι:νά'καταβάλλωσιν.άυτε την αυτήν τής' Οε- 
λήσεως δύναμιν κέκτήνται. Πας άνθρωπος άναμφιβόλως δέν έχεϊ τδν ηρωι
σμόν τού ΛΙουκίου'Σκεβόλ·ά: ν’ άφήσή έν άταρ'αξί^ ‘τήν-χεϊοανά-καή έπι 
τής πυράς. Πόσοι τών Ανθρώπων εινε ανίκανοι νά ύπομείνωσι καίτήν έλα- 
χιστην βασανον ! Ύπάρχόυσι ψύχαί ίσχυρκι και ψύχαί. ασθενείς» Τούτου 
ένεάα-, εί καί τδ κακόν καταδικάζεται καθόλου,- επιεικώς δμως »κρίνουσι 
τούς Ασθενείς Ανθρώπους καί ή ηθική καί ή θρησκεία, έπαναλαμβάνουσαι 
μετά τοϋ ’Ιησού: σάφες αύτοις, ού γάρ οί'δασι τί ποιούσιν». Ή έλευθεοία 
άρα έκαστου ε^νε άνάλογος.τής δϋνάμεως, ην δύναταιί ν’-άντιτάξη· κατά 
τών ιραθών. Ή δύναμις αύτη άίνε διάφορος, κατά τά διάφορα άτομα*  εν
τεύθεν δέ πρέπει νά συμπεράνωμεν,δτι η έλευθέρά θέλησις διαφέρει· κατά τά 
άτομα, δτι η έλεύθερία έ'χει βχθμ'ούς, οτι δέν εινε Απόλυτός-καΙ τελεία,δτι 
άρα έκαστος είνε ηθικώς υπεύθυνος κατά ‘τδ μέτρον τής έλεΰθεο'ίας αύτοϋ, 

.. A ’am’ αν πάντες οΐ άνθρωποί δέν ηχουσίν ιόην^δύναρνιν ' τοϋ Ανθίστα- 
.σθαι -εις τά πάθη, δέν έπεται εντεύθεν οτί υπάρχόύσιν οί στερούμενοι δλως 
τής; δϋνάμεως ταύτης. Έ· καθ’ έκάστην .πείρα διδάσκει ότι όσον Ασθενής 
άν εϊνέ ό άνθρωπος, δέν είνε δμως δλώς ανίκανος ν’Αντιστή εις τά-πάθη. 
Έκ τού πρώτου δέ τούτου ‘βαθμού· δύναταί ν’;Ανέλθνι εϊς δεύτερον, εις 
τρίτον βαθμόν και ουτω καθεξής, μέχρις ου'φθάο-ρ έϊς ήθικόν τι σθένος, 
οΰ έν άρχή ένόμιζεν εαυτόν δλως ανίκανόν. : Πάντες οί ήθικολόγοι διδά*  
σΧΟυσιν δτι πρέπει ν’άντιστή 'δ άνθρωπός άπ’αρχής εις τδ κακόν; και νά 
μη πεόιμένή ν’ άποβή τδ πάθος άκαταγώνίστον. Δέν> πρόκειται ν’ Αποδώ·· 
βωμεν τώ άνθρώπω ελευθερίαν χιμαιρικήν δεσπόζουσαν τής φύσεως άνευ 
μέτρου καί αναλογίας, άλλ’ έλευθερίαν λογικήν, σύμφωνον ποδς την ατελή 
καί'πεπερασμένην αύτοΰ φύσιν, άνάπτυσσομένην δέ βαθμηδόν διά προσ
πάθειας και συνεχούς άσκήσεως.
; Ε?παν έ'πειτα οτι δ άνθρωπος -ουδέποτε πράττει άνευ αιτίας*  δτι έκ 
πολλών αιτίων ύπερνική πάντοτε τδ ΐσχυρότερονδτι άρα αί πράξεις ημών 
ίεινε προϊόν ούχί τή'ς έλευθέρας ημών θελήσεως και άποφάσεως, άλλ’ αι
τίων ξένων. Τάϋτκ δοξάζουτιν οί λεγόμενοί determiiiistes, καθ’ οΰς αί άν*  
’θρώπινοι πράξεις ώς αί έξωτερικαϊ ένέργειαι ύπόκεινται ,είς τον νόμον της 
ταίτιότητος, και καθ’ ους αί πράξεις παράγουσιν άναγκαίως άλλήλας καί 
*Μνέ τδ αλάνθαστου άπότέλεσμα προηγουμένων αίτιων: (motifs).
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;ί;Βεβαίως»η;θέ·λησις:'ταΰ Ανθρώπου, «ορίζεται πάνΐοτε υπό- αιτίας τινός, 
λ ■.·., είκαί./ύτάρχουόιν, οί Αποδεχόμενοι ,καί έν τούτω έξαίρεσιν. Άλλ’ επειδή 
-ηί.θέλ.ησις. δρίζεται.; ύπό τίνος , αιτίας, έπεται εντεύθεν δτι ή κΐτίκ δρίζει 

‘ Α;. .άτην»·ίίθέ;λησΐ5!·ς «’Επειδή εκ τίνος , αιτίας πράττω τι, έιτέται δτι ή αιτία 
.αίτη . εί,ν.ε δ παράγων τής πράξεώς.μου, και ούχί ή θέλησίς μου, ούχί έγώ, 

δστι.ς.. ■πράττω: ’Εξέρχομαι . τού . οίκου ινα συναντήσω φίλον. Ή
■ συνάντησις τοϋ φίλου είνε-,ή προκαλέσασα τήν έξοδον μου, ούχί όμως καί 

τήν πράξιν, έΐς ήν προέβην, διότι.ήθέλησα, καΐ .ής ήδυνάμην ν’ άπόσχω, 
άν ήθελον. "Ολως διεστραμμένη·/, θά εί'χομεν ιδέαν περί τής θελησεως, άν 
έθεωροΰμεν αυτήν ώς άδρανή. τινκ καί αδιάφορου δύναμιν, έξωθεν κινου- 
μένην. Θά. μετεφ.έρόμεν οΰτω τήν φυσικήν ανάγκην εις τήν ήθικήν τάζιν. 
Δέν θά εί'μεθα »κύριοι τών πράξεων ημών, Ούδεμία θα ύπήρχε διάκρισις 
μεταξύ φυσικής δϋνάμεως, ήτις ένεργεϊ κατ’άνάγκην, καί ήθικης αιτίας, 
ήτις ενεργεί έκουσίως. Τά αΐ'τικ δέν εινε οί παράγοντες τής πράξεως*  έπι- 
δρώσιν έπ’ αυτήν, άλλά δέν δρίζουσιν αυτήν*  παμοργ/ώσικ, άλλα δέν ϊζα- 
ναγκάΓ.ονσι τδν άνθρωπον εις τήν πράξιν. ,
'. Δύο εί'δη αιτίων ύπάρχουσι. Τά μέν προέρχονται έκ τών αισθήσεων, 

οιον αί κλίσεις, τά πάθη, ή ηδονή και ή λύπη, δ πόθος καί ει*  τι παρό
μοιον. Τά δέ πηγάζουσιν έκ τοϋ λόγου, οίον ΐδέαι, σκέψεις, συλλογισμοί 

, ■ καί τά τοικϋταυ Τά πρώτα έξεγείρορσιν ή. προτρέπουσιν ημάς, ή δέ ενέρ
γεια αυτών εινΐίέστιν δτε ρθτω ισχυρά, ώστε έλκυει ή φαίνεται έλκύουσα 
τήν θέλησιν. Άλλ’ έν δμαλή κατα.στάσει συμβαίνει τούτο; Δεν αίσθάνο*  
μαι έμαυτδν ελεύθερον νά ένδήσω εις ταύτην ή εις έκείνην τήν κλίσιν, 
νά έκτελέσωίή υιή τήμ- έπιθυμίαν μου.; Τα πάθη παλαίουσιν έν έάοί*  άλλά 
μένω έν τέλει κύριος έμαυτοϋ*  δύναμαι μάλιστα νά έξέλθω τής καήαστά- 
σεως ταύτης δι’ άποφάσεως ενεργού, ή'τις τίθησι τέρμα εις τήν πάλην» 
Αί ΐδέαι διαφωτίζουσι τδν νοϋν καί διά τοΰ νοϋ τήν θέλησιν. Είνε συμ
βουλή.-Μεταξύ τών ιδεών τούτων υπάρχει μία έπιτάττουσα, εινε ή ιδέα 

• .* τόϋ καθήκοντος» Συμβουλή άρα ή επιταγή προέρχεται έκ τού λόγου, Άλλ’ 
είμαι ελεύθερος ή ήνκγκασμένος νά ύπακουσω ; Είμαι έλεύθερος. Δύναμαι 
ν’ άποφκσίσω έκ συμφέροντος, έκ πάθους ή έκ καθήκοντος. ”Εχω νά πράξω 
τι, δπερ συνάδει πληρέστατα καί πρδς τά συμφέροντα καί πρδς τδ καθή
κον μου*  καί δμως αισθάνομαι έν έμαυτώ τήν δύναμιν ν’ άντιστώ κα! άν- 
θίσάαροαι. ’Έχ'ω πολλάκ,ις νά επιχειρήσω τι δ.υσχερέστατον, άν,τικείμενον 
•καίυεις τά συμφέροντα καί- εΐ; τδ καθήκον μου, καί δμως αισθάνομαι έν 
έμκυτω.τήν δύναμιν νά τδ έπιχειρήσω καί τδ έπιχειρώ. Ποσάκις προτιμά δ 
•άνθρωπος παοόντος καί βεβαίου άγαθού άγαθδν μέλλον καί άβέβΛιον.!-Ποσάκις 

•:ίθυσιάζειάτάνθρωπος?.καί καθήκον καί συνείδησιν εις τάς αίσθητάςάπολαύ- 
«,.· «®είς, ε?ς·τ.ύ«ύλικον. συμφέρον ! . Ποσάκις τουναντίον ύπ^ράνω τοϋ προδωπικοϋ

'συμφέροντό:ς;·ςύΜρ.^Χ^. -τ’?? ,άτομ.ικής ευημερίας τίθησι τδ γενικόν συμφέρον»



τήν .καθολικήν ευημερίαν! ''Η.νσφανρα υπείχε? είς τήν ώθησιν,·έ·τέρας σφχί*<  
ρας.- ή πλάστιγξ κλίνει κατ’.ανάγκην ύπδ τδ βάρος. τδ καθέλκον αύ-τήνάε 
άλλ’ ή ψυχή μένει κύρια? έαυτής, ύπερνικώσκ. καί αυτάς, τά·'ζωηροτάτα<;.’ 
π.α·ρόρμήσθΐςΛτδΰ, τε; νοΰ καί της καρδίκς. ’Έχει ένλέαυνμ. δύνχμινΑντί··.' 
στάσεως, ήν· ούδέμίχ σκέψις, ούδέν.πάθος ■ δύνατκι. νά καταβάλη» Ούδέν- 
αί’τιον; ορίζει τήν ψυχήν- ή ψυχή δρίζει έαυτήν κατά τά αίτια και πράτ
τει- έκουσίως. Τών π-ράζίων νύγιοί ίαμιν- e ■·.·., ·· .-.

Συγγενεστάτη πρδς τήν ένστασιν, τχύτην εινε ή ένστκσις, καθ’ ήν ή· 
ιδιοσυγκρασίας τδ είδος-τοΰ βίου καί αί έξεις, τών ανθρώπων άσκοϋΦιν έπί' 
τδ-v..χαρακτήρα επιρροήν Ασυμβίβαστού πρδς: τήν ελευθερίαν; Γενναται,·λέ- 
γουσ?ν»-ή -άνθρωπος καλός ή κακός, ώς γενναταείσχυρο? ή ..άσθενής- ή ήθι- 
κότηςί '-έΛαρτα.τκι έκ τό.ΰήργχνισμοΰ. Άναντιρρήτώς ή ιδιοσυγκρασία. καί. 
αΐίέ^αψίΐήδ άναττυσσόμενκ·. κλίσεις διευκολύνουσινή παρχκ-ωλύουσ,ι.τήν!.· 
έκτέλεσιν άρετων δυσχερών καί. τήν ήθικήν τελειοποίησινλ. αλλά περί; τού’·.’: 
του δεν .πρόκειται. Δεν πρόκειται μάλιστα νά μάθωμεν, α-ν.έν τισιν έξ-αΐτ 
ρετικχϊς. περιστάσεσιν, οϊον έν μέθη, έν υπνοβασία, έν παραφροσύνη, ή έ- 
λευθΐρίζέξασθενεν, καταπνίγεται, ,καί ή άσκησις αύτής διακόπτεται’ 
δρότι,κρινώς. -άνομολογεΐται οτι ή ελευθερία τής-θελήσεως είνε έκτεθεΐ-τ. 
μ-ε-νη είς: .εκλείψεις. ’Αλλά δικαιούμεθα νά θεωρήσωμεν τοιαύτας περιπ.τω*  
αεις -ώς κανόνα ; Ή επιρροή τής θελήσεως έπί τήν ιδιοσυγκρασίαν? δεν ■ έκ·— 
δηλοϋται πολλαχώς ; ,'Η ιδιοσυγκρασία ενεργεί έπί·τήν ,ψυχήν δι*  ών .έ.γεό’ 
ρει αισθ,ήμάτων· και ιδεών» ’Αλλά τά αισθήματα ταΰτα καί αί ίδέαι κα·' 
ταλέγονται εΐς.τάιχί'τια τά έξεγείροντα, άλλά.μή έξαναγκάζοντ-α τήν· 
θελησιή. ’ΕντάΟθα έγκειται τδ μυστήριον τής δυνάμεώς τής ανατροφής, 
-Αν δ -προορισμός ήμών :έξηρτάτο έκ τοΰ σχηματισμού τοΰ κρανίου ημών,;

ρκοεττςν »ί γονείς καί οί διδάσκαλοι θά ήγωνίζοντο νά διορθώσωσ? πά 
έλαττώματα ήμών- εις μάτην· ημείς αυτοί θά .ήγωνιζώμεθα νά βελτιω- 
θώμεν. *Η  Επιτυχία τών Αγώνων καί προσπαθειών καί αυτών ιςκί ήμώ*  
δε-?κ.νύε?·οτι. ή επιρροή τοΰ οργανισμού έχει τδ άντίρροπον αυτής, καί οτ.ι 

..Φ.δ ένστικτον· δεν. καταπνίγει τήν ελευθερίαν.; . · - 6 ; ·

ζ., Κατά τής έλευθερίας τής θελήσεως προβάλλεται ό καθολικός, εκείνος, 
•νόμος, κ·.αθ’·.’8·ν<πάντα τά έν τφ κόσμω συμβαίνοντα ύπόχεινται εις άί’τικ 
■•ωρίσμένα,-νόμο.'νς'ον καί ή θέλησις -τοΰ Ανθρώπου.δεν δύναται ν’ άποφύγνμ 
Ή ύπαρξις τοΰ νόμου τούτου .είνε άδιαφειλονίκητ’ος. ’Αλλά. πρόκειταιγνά 
μάθωμεν, Αν,ιή; θέλησις δεν είνε καί αύτή έκ τοΰ. Αριθμού τών αιτίων του- 
..των, ;έζνών '.παράγονται ώρισμένα τινα συμβάντα, οίον.αί Ανθρώπινοι πράτ- 
;§εις*  .πρόκειται νά μάθωμεν, Sv ή ψυχή ήμών δεν κέκτηται ίδιαν ενέργειαν, 
·ίκαν.ή<νά.δρ!ίσή έαυτήν, έχαυσα τήν θέσιν αύτής έν τφ. σύμπάντι; προς τχϊς 
ι-τυφλ’αΐς χαίιμοιραίαις δυνάμεσι.τής: -φύσεως. Είς. ταϋτα. αποκρίνεται -καν 
^ταφατικώς τδ> εσωτερικόν ήμών συναίσθημα μετά σαφηνείγς άκατ,αμα·-
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χήτσύ. Είς ματην θά είπγ τις, οτι ή συνείδησις άπκτκται, μή άνακαλύ-· 
πτοΰσα τδν δεσμόν ιόν ένοϋντα τάς πράξεις: ήμών πρδ.ς τάς άληθείς ■ αύ*;  
τών αιτίας. Ποϊαι είναι αί. αϊτίαι αύται ; :'Είς.θά υπόδειξή α·ύτάς ; ’Άνδέ- 
άγνδοΰμεν αύτάι, πώς; θά: ζητήσωμίεν έν τφ άγνώστιρ επιχείρημα, ισχυρόν’ 
κατά γεγονότος προδήλου, κατά τής έλευθερίας τής θελήσεως ; Καί’ Sv 
έξ αιτίων άγνωστων πάρορμήθώ,μεν ν’ άποφκσίσωμεν οΰτω μάλλον ή. άλ~ 
λως, άναμφίβολον μένει, ότι ή δύναμις ή θέλουΦα· καί πράττουσα ειμεθα; 
ήμεϊς αυτοί. Τών πράξεων κύριοί έσμεν»

Τήν ελευθερίαν τής θελήσεως άρνοΰνται οί Αποδεχόμενο’, τδ ne τρωιιι·'roV 
(fatum), καθ’δ πάν δ,τι συμβαίνει έν τώ κόσμω άτοδίδεται είς-τήν ανάγκην»' 
' Τδ πεπρωμένο*  άπετέλει τήν βάσιν τών θρησκειών τής άρχαΐότητος'·' 
Οϋδεΐς δ άγνοών λ. χ. ποιαν είχε σημασίαν έν τή ελληνική μ,υθολΌγίγ τδ 
δόγμα τοΰ πεπρωμένου, δυνάμεώς τυφλής, ήτις έδεσμευε τάς πράξεις καί·’ 
θεών καί Ανθρώπων ,ύπδ τδν ζυγόν άκάμπτου κκί'. τυφλής Ανάγκης5 Οί- 
Στωϊ.κοί έκάθ-ρραν μέν τδ δόγμα τοΰτο καί άπεδωκκν είς τδ πεπρωμενδίί 
ίδιότητας πρυσεγγ'ΐζουσκς αύτδ εί'ς τήν [Ιρόνο'ιαν- άλλα δέν άπέδωκαν είς 
τήν ελευθερίαν πάντα αύτής-τά δίκαια. Καί έξώριβτ. μ,εν δ χριστιανίΦμΛι· 
έκ τής θρησκείας ,τά; παχυλάς έκείνας έίκόναί,. δι?εών δ έθνίσμδς. είχέί 
οίονεί καταπνίξει, τδ ; θεϊον·' άλλά τά δόγματα:αύτοϋ*  πάρερμηνευθέντίϋ έ«*  
δωκαν Αφορμήν είς.νέας πλάνας. Άπδ τοΰ Αυγουστίνου καί έντεΰθεν διημ^ 
φισβητήθη πολλάκις ή έλευθερία τής. ανθρώπινης .θελήσεως, διά τών άρ*  
χηγών δέ τής με τ κρρύδ μίτέως Λουθήρου καί Κκλβίνου :ή; άρνησις τής έλευ» 
θερίας τής θελήσεως άνυψώθη είς δόγμα, δπερ Αναπτύσσεται έν>.τ·ώ' γνώ· 
στφ-τοΰ: Λουθήρου έργω : De servo ar.bitrio, καί τφ τοΰ Κάλβίνου: Instftu*  
tiones. Καί ή. φιλοσοφία δά πολλά άριθμεϊ συστήματα έπί τοΰ πεπρω- 
μένου στηριζόμενά; Ό, κατλ εξοχήν δέ διατυπώσας :τήν διδασκαλίαν Toil· 
πεπρωμένου έν τή φιλοσοφίγ είνε δ Σπινόζκς. : Κατά ..τδν Σπινόζαν,· πάσα 
αιτίά ένεργεϊ κατ’άνάγκην’· ή πρώτη αιτία, δ Θεός, δι’ Ανάγκης έμ.φύτου· 
αύτώ-αί δεότερκΐ'αϊτίαι καί- ή ψυχή;, ίδίγ, διά .τής άνάγκης ; τήρ’θέίας. 
φύσεως. Τδν Σπινόζαν ήκολούθησαν._μέ: πκραλλκγά;πίνας καί πολλοίΐόίλ*  
■λοι οΓλόσοφοι. = λ ■ .'λ;/ ιψ'ΐ'ί ■ .-'-ν· ύ ι-χίί-
ώ*  Διάφορα διακρίνουσιν εΐ'δη πεπρωμένου, δν τά κυρίώτατά είσι τδ /t&c^ 
■j&@avix<>v λεγόμενον Θίύ2τ>γtxiy ή ·6 άποΛεοϊ'
Χ'άί-πδ ή σίίινόί,ίΐοτ ί·' ’ ίλ»1. jv.'jpxrti. Μ'
SMKa-ta πδ μωαμεθανικό*  πεπρωμένου πάντα είνε προωρισμένά καί ίσάμ’- 
βάίνουσι κατ’ Ανάγκην τυφλήν. Οί άποδεχσμενοι ποΰτονπιστεόουβιν είς δότ 
-Ψαμίν, 'τϊν'α κεκρυμ,μένην, είςείδός τι μαγείας ισχυρότερων ·,ή πΆσαν αί ίδιαί- 
πέραι.ά-ίτίαι».ίΚατά τδν. Leibnitz, «τδ πεπροψ.ένο.ν τ:οΰπσ· ’δπένθΰμίζει.δ,τι 

άρχαιοι έκάλοαν Λόγον άμ)ή>·,.κατα.λήγσντα-έίς'τό μηδέν ποιεϊν.-Διότΐ, 
έλεγον, Sv ,δ,τ.ι ζητώ μέλλει νά συμβή, θά συμβή καί Sv ούδέν, πράξω' άν
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δε δεν μελλει νά συμβή,ούδέπότε θά συμβή, οίουσδήποτε άν ύποστώ κό
πους. Την- Ανάγκην ταύτην, ήν φαντάζονται έν τοϊς συμ'βαίνδυσι κεχώριή 
σμενοις τών αιτιών αύτών, δύναται τις νά ονομάσγ fatum mahomefahum^ 
διότι λεγεται οτι παρόμοιόν τι έπιχείρημα ποιεί τόύς Τούρκους νά μήφέύ- 
γωσι τούς τόπους, έ'νθα ύπάρχει λοιμός. Άλλ’ή Απάντησις είνε πρρχέιρο- 
τάτη· βεβαίου δντος τοϋ Αποτελέσματος, βεβαία εινε καί η παράγουσα; 
αιτία*  και άν το αποτέλεσμα; συμβή, θά συμβή πιθανώς έξ αιτίας άναλό- 
γου. Ουτω ή Αδράνειά σου θά συντελέσν) ί'σως, ώστε νά μή έπιτόχ-ης'ού— 
τίνος επιθυμείς και νά περιπέσης είς κακά, άτινα θά άπέφευγές, ά'ν έφρόν- 
Φ-ζες. Βλεπομεν άρα δτι δ σύνδεσμος τών αιτιών καί Αποτελεσμάτων δέν 
ΐεροξενεϊ άνάγκην Αναπόδραστου, τουναντίον παρέχει μέσον τοΰ άραι' τήν 
άνανκην τάύτην. ; Υπάρχει παροιμία γερμανική, καθ’ ήν δ θάνατος έ'χέι 
πάντοτε.τήν αιτίαν αύτοΰ' κάί ούδέν άληθέστερον τούτου. Θ αποθάνή τις 
σήμερον ή αύριον' ναι" Αναμφιβόλως*  άλλά θ' άποθάνν), διότι θά πράξή ο,τι 
θα ούηγήση αύτδν εί; τδν θάνατον» (Πρβλ. Ρ. Janet. La morale 462).

Τδ ΰ(ο2αγιχΙ>ϊ πεημωμίνον ή δ άπο.Ιυτός προορισμός συνίσταται έν τούτφΓ 
δτι α θεδς προορίζει, έκ. τών προτρρων τούς εκλεκτούς καί τούς αποβλή
τους, τούς εύσεβεϊςκάί Ασεβείς, εκείνους μέν έκλέγων έξ εύνοιας, τούτους 
δε έγκαταλείπων είς τήν αίωνίαν καταδίκην. 'Η διδασκαλία αυτή ή άρ- 
νουμένη Απολύτως τήν ελευθερίαν περιπίπτει είς τά αύτά άτοπα καί ή 
προτερα. Τώ ό'ντι, άν ή τύχη μου έξαρτάται Αποκλειστικώς έκ τής έκ- 
.λογής-καί θελήσεώς τοΰ Θεόϋ, τί έ'χω νά πρΑξώ-Άνα μεταβάλω αύτήν ; 
Άν-είμαι έκ τών εκλεκτών, θά σωθώ πάντως’Αν έκ τών Αποβλήτων, ού- 
δεν δύναται νά με σώσή' έν Απολύτω άρα άδιαφορίή οφείλω νά περιμένω 
τ’Αποτελέσματα τής θείας άποφάσεώς. ’Έπειτα έν τή διδασκαλία ταυτή 
ο-Θεδς παρισταται ώς τύραννος αύθκιρέτως ένεργών, Αντικαθιδτών δέ τήν 
δικαιοσύνην διά τής δυνάμεως.
ι Κατά ~ί) (jt.locoijixcv ή σπινόζειον πεπρωμένο» πάντα τά φαινόμενά, 
τοϋ συμπαντος, άρα -καί αί πράξεις τοϋ άνθρώπου πηγάζουσίν έκ τής ού- 
.σιας τών ιόντων μετά τής αύτής Ανάγκης, μεθ’ ής έκ τής ουσίας το.ϋ τρι
γώνου έπετ-αι ή ίσότης τριών γωνιών πρδς δύο όρθάς.Άλλ’άμφίβολον, λέγει 
-δ Janet, οτι τά.πάντα έν τή φύσει καί τώ άνθρώπφ είνε γεωμετρικά. Τδ 
γρητρον π., χ.,. δπερ με φέρει είς τήν ηδονήν, ούδεμίαν έχει αναλογίαν πρδς 
τήν λογικήν άνάγκην, ής ένεκα ιδέα τις πηγάζει έξ έτέρας ιδέας. Ή η
δονή αυτή καί τδ άλγος είνε·. συμβάντα άμεσα, μή δυνάμενα νά συγκοι- 
θώσν πρδς ιδέας ούτε άρχικάς ούτε παραγωγούς.... Έν τφ κύκλφ τής θε- 

-λησξως ούδέν -υπάρχει δμοιον τή γεωμετρίγ. Τδ τρίγωνον δέν θέΛει νά 
εχή τάς τρεϊς γωνίας-ίλας πρδς δύο όρθάς.Τδ τρίγωνον δέν έχει συνείδησιν 
έαυτοϋ. -Ενΐ λόγω, ή σύνείδησις, ή ελευθερία, ή ηδονή καί ή λύπη είνε
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-πρώτα συμβάντα, άτινα δέν. δύνανται νά παραχθώσι λογικώς. Πάντα ά'ρα 
δεν ύπόκεινται είς άνάγκην λογικήν ή μαθηματικήν (αύτ.· 464), ·;

Περιττόν νά προσθέσωμεν έν τέλει, δτι ή έλευθερία τής θελήσεώς είνε 
δλω; άσυμ,βίβαστος πρδς τάς αρχάς τοΰ συστήματος έκείνου, οπερ άρνεϊ*  
ται πάσαν πνευματικήν έν τφ άνθρωπω ένεργειαν. Οί ύλισταί άποτομω- 
τερον παντδς άλλου άρνοΰνται τήν ελευθερίαν τής θελήσεώς, χαρακτή- 
ρίζοντες αύτήν ώς άναπόφευκτον προϊόν διαφόρων φυσικών- αιτίων, ώς ά- 
rayxalar Ι'κγρασιν τής καταστάσεως τοϋ εγκεφάλου, Καί-.έξετέθησαν μ.έν 
έν τοϊς μέχρι τοΰδε είρημένοις ικανά είς Ανασκευήν πάσης έμμεσουή ά
μεσου ένστάσεως κατά τής έλευθέρας θελήσεώς, δέν δυνάμεθα δμως νά 
παοελθωμεν έν σιγή ένστασίν τινα,ήν δ ύλισμδς μάλιστα προβάλλει κατά 
•τής έλευθέρας θελήσεώς, καί ή ένστασις αυτή είνε ή έκ τής-Στατι
στικής,. ...·.,i-.γ.τ-ί·. ’λ <'.■,■■■ .·.. ' ■' "—·■ * λ

Ό θερμότατος τοϋ ύλισμοϋ κήρυξ καί άπόστολος, ό Bilchner, "λέγει έν 
-τώ γνωστφ αύτοϋ συγγράμματι Kraft u. Stoff (σελ, 256) τάδε: «"Οτι 
ό ύλισμδς είνε τανΰν άλήθεια ού μόνον Οεωρητικώς, άλλά καί διά-πραγ
μάτων αρκούντως άποδεικνυομένη, τοϋτο δφείλεται -είς τήν ένδικφέρου*·  
σαν καί νέαν επιστήμην τής Στατιοτιχ^ ήτις Απέδειξεν .ώρισμένους κα*  
νόνας, έν ώρισμένω άριθμφ φαινομένων, περί ών μέχρι τοΰδε Αμφέβαλ
λαν, άν ταΰτα προήλθαν έκ τύχης ή έκουσίως».

, Ή Στατιστική καί ιδίως ή ήθική Στατιστική προτίθεται ν’ άποδείξή 
δτι ωρισμέναι έκούσιαι πράξεις, οίον γάμοι, αύτοκτονίαι, καί έγκλήματα 
διάφορα συμβαίνουσιν έντδς ώρισμένου χρονικού διαστήματος έν · τοϊς λα*  
οϊς μετά κανονικότητος, ή'τις διατελεϊ είς ώρισμένην σχέσιν πρδς: τδ>;σύ* : 
νολον τών κατοίκων τοΰ-ύπ’όψιν λαμβανο’μένου λαοΰ. Διά τής Στατιστι*-  
κής ένόμισαν οί ύλισταί δτι έφθασαν είς τδ συμπέρασμα, δτι έκουσιαί τι*  
νες πράξεις συμβαίνουσι μετά μείζονος έτι κανονικότητος ή τά είς φυσι
κούς νόμους υποκείμενα φαινόμενα. ’Άρα κατά τούς ύλιστάς υπάρχει-yti' 
σ/κός τις νόμος, είς 3ν αί Ανθρώπινοι πράςεις ύπάγονται. ? - 
- Άλλα πρώτον δέν είνε Αληθές, δτι παρκ τοϊς διαφόροις λαοϊς Αναφαί
νεται πλ.ήρης κανονικότης τών Ανθρωπίνων πράξεων, Ή αύτή Σταϊ«πί- - 
κή βέβαιοί δτι ούτε έν πάσαις ταΐς χώραις καί-τοϊς λαοϊς, άλλ’ 
ένί καί τώ αύτω πληθυσμώ τής αύτής πάντοτε Αξίας αναφαίνεται κάνΰτ " 
νικότης τών πράξεων·. Πασα πράξις κατά τούς ύλιστάς ύπόκειται είς φυ*  
σικδν νόμον' Αλλ’ ίδιότης τοΰ φυσικοϋ νόμου είνε τδ ένεργεϊν κατ’ Ανάγ
κην, τδ μή μεταβάλλεσθαι' άρα αί Ανθρώπινοι πράξεις, αΐτινες πανταχ_οΐί 
ποικίλλρυσι καί μεταβάλλονται, δέν είνε δυνατδν νά συμβαίνωσι κατά 
φυσικδν νόμ.ον, α'Η κανονικότης, λέγει δ Drobjsch έν τή λαμπρά αύτοϋ' 
πραγμα.τείφ περί ηθικής Στατιστικής καί έλευθέρας θελήσεώς, ή κανόνι- 
κότης, ήν ή ηθική Στατιστική αποδεικνύει έ'ν τισιν έκουσίαις. πράξεσι, δέ»
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-στηρίζεται έπι νόμου αναγκαίου, οστις προηγείται τών πράςέων-ζαϊ έπι·- 
τακτικώς άπαιτεΐ την έκτ.έλεσιν αύτών, άλλ’ εινε το προϊόν σχετικώς 
μονίμων, άρα- ούχί απολύτως αμεταβλήτων'σχέσεων καί*  συνεπέ'^μγουσών 
«ιτιών, προς «ϊς.και -άπειροι άλλαι μεταβληναί ύφίστ-αντκι .αιτίαΐ, «ίτ<*  
νές δέν ύπόκεινται εις.κανόνα» (Drohisch, die Moraljgche Siatislik u. die 
Willensfreiheit·. 6. 53'. · ■'. ■■■ ■■<>-’, ■■< ■■'·■■■■;
- ’-Αλλά κκί.άν ύποτεθή ότι ή Στατιστική άποδεικνύει τώ οντ.ϊ-ότιύπάρ- 
χει κανονικότης.έν τισι τών ανθρωπίνων πράξεων, οιδνέν τοΐς γάμοις,-ταΐς 
αύτΟκτονίαις «καί τοΐς έγκλήμασι, καί ότι αί πράξεις αόται σύμβαίνουσί 
τζ) έντι-κατά φυσικόν νόμον,- έπετα.ι εντεύθεν ότι πκσκι ανεξαιρέτως άΐ 
άνθρωπινόι πράξεις συμβαίνουσι ζάτα'φυσικόν νόμον; Πάντως ούχί.' . ' 
-».··:ΛΕπε.ιτα· ή Στατιστική ποιείται απλώς λόγον περί τών πγίάίίωί·. Την 
θέ.Ιησιτ δμως καί την έ.Ιεί'θεξΊατ, άτινα ανάγκη νά λήφθώσιν ύπ’ δψιν έη 
■ταΐς·πράξεσι. ταύτάις, ούτε ένέγράψε > ούτε νά έγγράψγ δυναται. ΤΙ άα- 
νονικότη.ς έν τή έμφανίσει φαινομένων τινών δύναται νά είνε μεγίστη 
καί σταθερότατη, είνε δμως πάντοτε κανονικότη,ς. τών χράξεα?, έντεϋθεν 
δέ ούίαμώς έπεται δτι καί ή τάς πράξεις ταύτας παράγουσα θέλησες ύτ 
■πόκειται είς κανόνα τινα καί νόμον. Διότι πράξις. καί θέλησις, δέν διατετ 
λοΰσι πρδς άλλήλας είς. άπολύτφ; άναγκαίαν. σχέσιν, ούτως ώστε νά ί- 
σχύγ κατ’ ανάγκην καί περί τής θελησεως δ,τι ΐσχύρι καί περί , της πράτ 
ξεως. Π. χ. έν ώρισμένφ τινί χρονίκφ διαστήματι έν ώρισμένφ πληθυσμώ 
άνθρώπων δυνατόν νά συμβκίνωσι κατ’ έτος μετά θαυμασίζς κανονικό- 
•τητος 1-000 θάνατοί καί 1'000 γάμοι. "Επετκι δμως έντεϋθεν, οτι πάν- 
■τέ? «5το». οί θάνατοι καί οί γάμον προέρχονται έχθε.ίή·>ε<ύς ; Ποσάκις' έν 
-συοιπλοκή τινι δέν .λαμβάνει τίς τραύμα θανατηφόρον χωρίς παντάπασι 
νά -τδ βέ-Ιι.ι, .·κάί -ποσάκις δέν. τελείται γάμος 'άνευ’τής συγκάήάθέσεως 
καί θελησεως τοΰ -grip1»'·» τών μερών; Τί; ταΰτα άν-αλογίζόμεΰός'';δικ«ι< 
οϋται έ» τών συμβκινουσών πράζεων νάπορισθή άναγκαΐον" συμπέρασμα 
περί τή; Οελήσεωφ;· ' γ-

' Ή ήθική Στατιστική έδειξε καί δεικνύει είσέτι, ότι1όλνως ώρισμένα 
έγκλήμκτα ,διαπράττο,ντκι μετ’ ϊδιαζούσης κλίσεως τοΰ ετέρου τών δύο 
φύλλων ύπό τοΰ δι,κα-στηρ.ίου καταδικάζονται πολλφ πλείονε; άνδρές ή 
γυναίκες. Γνωστόν δ’ επίσης είνε,δτι ή αυτοκτονία σνύ.βκίνει τρις ή fcevi 
τάκις πλειότερον παρά- τφ άρρενι γένει ή παρά τφ θήλει, *Αν  λοιπόν η 
αύτοίςτονίκ τελείται κατά γιια.ικύκ r0uor^ πώς συμβαίνει, ώστε δ φυσικός 
ουτος νόμος, είς Sv ώς τοιοΰτον πάν.τες οι άνθρωποι εξίσου ύπόκεινται, έ- 
κλέγει :ίδίγ .τδν άάδρικδν εγκέφαλον ώς άντικείμε'νον της .έ-νε.ργείάς· αύ- 
τοϋς.'*ίί  προσχώρησαν ί'σως τδ θήλυ γένος μέχρι τοιουτσυ βκθμοϋ χειρα
φετήσεων, ρστε ελάχιστα φ ούδαμώς πλέον νά ύτϊόκήταί καί είς αυτούς 
τούς^υσικούς?νόμους; ;·..-;■ . ; .·_ :< ; .■■■·?■ ’ ■ V ,’ τ 
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,<-;-Τά, εξαγόμενα άρα της Στατιστική; καί ίδίως τΐίς.-^θιζ^ς "ΣτάτιστΡ· 
κη; ούδέν δόναντκι ν’ άποδε,ίξωσι .κ.ατά.της.έλευθέρας'θελ.ησεωςι-'ΤΙ έλεύ- 
θερίκ τ·ής θελησεως μενει γεγονός άναμφισβ.ητητον, .βέβκιούμενον..ύπό; τ·?τ 
άνθρωπίνης φύσεως, μαρτυρούμενον ύ.πό·.της-ιστορίας../.(’.Εν τΐί’ κτησεί-'τ^ς 
έλευθερία; ταύτης ,διορώ-μεν -την εύγένείαν καί ύπεροχην ημών ύπέρ ,τά 
λοιπά δντα. Έν τη κτησει τίίς έλευθερίκς ταύτης ύπέχομε.ν.εύθύνην'πών 
πράζεων ημών.- ’Εν τη κτησει της ελευθερίας ταύτης έγκειται, τδ δίκαιον 
καί η ισχύς τών νόμων. Έπί τίίς ελευθερίας .τχύτης·<στηρίζεται πάσα: πο*  
λιτικη καί. κοινωνική έλευθερίζ. ’Ή άποδώσατε. είς τδν άνθρω-πον-τέλευθ^’ 
ρίκν θελησεως, ή παύσατε λαλοϋντες περί ήθικ^ς·. παυσατε .δκακρίνοίντεξ 
μεταξύ δικαίου καί άδικου' παύσατε ποιούμενοι, λόγον περί - άνα-τρόφίίςΐ· 
παυσατε έπιζητοϋν.τες διά τοϋ λόγου τήν. με.τάδοσιν καί κατίσ,χυσιν τών 
ιδεών υμών*  παύσατε πρδ πάντων έγείροντες . φωνήν υπέρ.τ·η.ς:.έλ'ευθερίας; 
ής τδ ίερδν δνσμ.κ .δικαίως ήλεκ-Τρίζει ήμάς, διότι εΐμεΟα ε.Ιΐο^έ^α Setay 
ΰ/ότι z&r ετ^άζεων χν.^ιοί.έσ}ΐετ^> -

■ I. Μοσχάκήςΐ^τ*.'
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. *Η  έν ΛΙαραθώνι. μάχη είναι άν ούχί τδ άξιολόγώτατον; ‘βέβάίώς 'έά 
τών άξιολογοτέρων προγονικών κατορθωμάτων. Αυτή παρήγαγε 'τή'ί'πν 
Σαλαμίνι νίκην, τήν έν Θερμοπύλαις -ήρωϊκήν πάλην, καί·'τών Πλκΐόίϊών1 
τ.ά τρόπαια. Αυτή προήγαγε τήν δόξαν τίίς άρχαίας Ελλάδος μέχρι τώύ 
διαδόχων τοϋ Μς ’Αλεξάνδρου.; καί. ύπηρξεν- ή άφετηρία τής κατακτήσέως· 
τοϋ ελληνικού πολιτισμού έπί τίίς ανατολές μέχρι'τής τουρκικίίςί'έκβαρ'·? 
βαρώσεως, τ-ης άναγεννήσεως τής έπιστήμη; καί τής τέχνης"1 έν'τίί δύσει 
καί τής έξημερώσεως τών καΐακτητών τοϋ παλαιού κόσμου. Δεν έπι- 
χειρώ πανηγυρικήν άφήγησιν τοΰ έργου τών-προγόνων, ούδ’άπλώς τήν 
έξιστόρήσιν αύτοϋ. Μετά-τδν Γρότιον καί τδν Κούρτιον δέν μένούσι-ν-'έίς 
■ημάς έίμή ώχραί άντιγραφαί τοϋ μαραθωνείου δράματος. Γ?Αλλ’ έάν;έν 
τφ συνόλφ αύτοϋ είναι ,άμίμητον τδ έργον τοΰ'ένδς, ή τοϋ άλλου τών σο
φών φιλελλήνων άπαν.τώσι.ν ώς πρδς τά άαθέκαστα, ίδίώς;έίξ τήν15δίή- 
γ.ησιν τοϋ ,άγγλου, ίστορικοϋ, -λεπτομέρειαι,:έφ’ ών έριδες καί φιλονεικίαί - 
π.ολλαί, ύφίσταντατ- άναμέσον - τών σοφών<π.ής έσπ'εφίάς Έύρώπης. Έπϊ: 
τούτων δέ. προτίθεμαι νά έλκύσω.τήν προσοχήν τών παρ’ήμΐν φιλομαθών. 
Τδ έργ.ον. μου -είναι. ξηρά -έπιστημόνική μελέτη, έπί τών 'διαφιλόνεικοΰμέ^ ’ 
νω,ν ιστορικών γεγονότων, άλλά χάριν τής διευζρινήσεως τών -ζητήμά* ' 
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των άναγκάζομζι νά έπαναλάβω τήν διήγησιν τής όλης πράςεως. Ό 
'Ηρόδοτος δέν ιστορεί την εκστρατείαν τοΰ Δάτιδος μεθ’ ής λεπτολο_γίας 
περιγράφει την τοϋ Ξέρξσυ· ίσως διότι κατά τήν παιδικήν ηλικίαν άκούων 
τήν φήμην τής έν - Σαλζμίνι ναυμαχίας, καί τής έν Πλαταιαϊς νίκης, έπέ- 
στησε μάλλον τήν περιέργειαν έπ’ αύτών ίσως διότι αί τελευταίοι 
ήταν έργα κοινά τής Ελλάδος, μάλλον τοΰάθηναϊκοΰ κατορθώματος, έλ- 
κύοντζ τήν προσοχήν τών έν Όλυμπί^ ακροατών τοϋ ίστορικοΰ'ίσως διότι 
περί τών τελευταίων ήδυνήθη νά λάβη πληροφορίας βεβαιοτέρας έκ δια
φόρων πηγών, τάς όποιας δέν εύρισζεν έν ’Αθήναις ώς πρδς τήν έν Μαρα
θώνι μάχην.

Γνωστά είσί τά αί'τια τοΰ κατά τών 'Ελλήνων πολέμου τών Περσών. 
Σκοπδς άφ’ ένδς κατακτήσεως, καί άφ’ ετέρου έζδικήσεώς ιδίως κατά 
τών Έρετριέων και τών ’Αθηναίων διά τον εμπρησμόν τών Σάρδεων. Μετά 
τήν άποτυχίζν τής πρώτης έζστρατείζς ύπδ τοϋ Μαρδονίου ένεκα-τής 
παρά τδν "Αθω καταστροφής τοϋ στόλου, τής δευτέρας δ Δαρεϊος άνέ*  
δειξεν άρχηγούς τδν.άνεψιδν αύτοΰ Άρτζφέρνην, υίδν τοΰ Σατράπου τής 
Μικράς ’Ασίας, τδν Μήδον τδ γένος Δάτιν πιθανώς τδν πραγματικόν 
στρατάρχην, καί τδν μέλλοντα τής ’Αττικής Σατράπην Πεισιστοατίδην 
'Ιππίαν. Ό Ηρόδοτος δέν δρίζει ακριβώς τήν δυναμιν τοϋ περσικού στρα- 
τοΰ, ώς έ'πραξε διά τήν έκστρατείαν τοΰ Ε'έρζΟυ· λέγει μόνον «οί στρα
τηγοί πορευόμενοι παρά βασιλέως άπικοντο τής Κιλικίας εις τδ άλή’ίον 
πεδίον (παρά τήν Ταρσόν άπεναντι τής Κόπρου) άμα άγόμενρι πεζόν άρκ
τον πο.Ι.Ιόν re, καί εύ έσκευασμένον.’Ενταύθα στρατοπεδευομένοισι, έπήλθε 
μέν ό ναυτικός στρατός δ έπιταχθείς έκάστοισί, παρεγένοντο δέ καί οή 
ΙππαγαγοΙ νήες ά; τώ προτέριρ έτει προσεϊπε τοϊσι έαυτοΰ δασμοφόροισι 
Δαρεϊος έτοιμάζειν, Έσβαλομενοι δέ τούς ίππους ές ταύτζς καί τδν πε
ζόν στρατόν έσβιβάσαντες εις τάς νήας έπλεον ίζαχοσίαισι τριήρεσι είς 
τήν Ίωνίην». **··

Ό Πλάτων έν Μενες- 267, 3 αναβιβάζει τδν αριθμόν τών Περσών είς 
500,000 «αίτιασάμενος δέ Δαρεϊος ημάς τε καί Έρετριέας, Σάρδεσιν έπι- 
βουλεΰσαι προφασιζόμ,ενος, καί πέμψας μυριάδας μέν πεντήκοντα έν τε 

ρ πλοίο,ις. καί ναυσί,νκϋ; δέ τριακοσίας, Δάτιν δ’άρχοντα εέπεν ήκειν» κτλ.Τδν 
αυτόν άριθμδν άνδρών άναφέρει καί δ Αυσίας, Έπιταφ. 21.» Ό τής ’Ασίας 
βασιλεύς.. .. έστειλε πεντήκοντα μυριάδας· στρατιάν. 17' δ Σχολ. Άοι- 
στοφ. Νεφ: 98 2 ατούς έν Μαραθώνι τροποσαμ,ένους τήν Δαρείού στρα
τιάν, ήν Δάτις δ τούτου στρατηγός ή'γαγέν ούσαν ·. περί πεντήκοντα μυ
ριάδας». Αί τρεις άυται πληροφορία', προέρχονται βεβαίως έκ τής αυτής 
πηγής. ΤΙ δέ διάκρισις πλοίων καί νεών έν Πλάτωνι έγέίρει τήν έζήγη*  
σιν δτι έν τώ άριθμφ τών πεντήκοντα μυριάδων περιλαμβάνονται μετά 
τοΰ κατά γήν στρατού πάντες- οί έπί τών πλοίων έπιβιβασθέντες νκυμά- 
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χοι νκϋται, έρέται κάπηλοι, ύπηρέται κλ. καθ’ όσον. αί> ■ τριακό,σιάί··- νήες μ, 
άπ'ετέλουν τήν ..ναυτικήν δύνάμιν, πλή-ν δέ τούτων ήσαν κατά τδν Ήρό^ 
δοτον ·τριακόσιαι τριήρεις, ίππαγωγοί, φορτηγίδες κλν’Αφ’έτέρου-σημειω·4 
τέον-ότι ό Πλάτων καί δ Αυσίας, γράφοντες τδ εγκώμιο^ τών μαραθώ- 
νομάχών εις επιτάφιον λόγον, δέν -ήσκν υπόχρεοι πρδς λεπτολόγον άκρί- 
βειαν τών πραγμάτων, καί άνευ προθέσεως ψευδολογίας ήδύναντο ν’ άνα- 
φέρωσι τδν δλικδν άριθμδν τών έν τοϊς πλοίοις έπιβιβασθέντων άνδρών, 
,άνευ διακρίσεως τΰΰ ^έργου έκάστου αυτών, Ό Παίισανίζς έν Δ'. 25,5 
άναφέρει δυναμιν στρατού 300000 «Τό τε Αθηναίων, έν Μαραθώνι .έργον 
άνεμιμνήσζοντο, ώς μυριάδες τριάκοντα έφθάρησαν τών Μήδων- ρπδ, άν·*  
,δρών. όύδέ ές μυρίους τδν άριθμόν»’. ΤΙ φράσις κατά γράμμα - φάίνεται’είς 
τινας δηλοΰσα 300000 φονευθέντων έπί τοΰ πεδίου τής μάχης. ’Αλλά: 
,προδήλως δ ιστορικός έννοεϊ τδν άοιθμδν τών ήττηθέντων μαχητών ξηράς 
καί θαλάσσης. Ή αύτή έξήγησις αρμόζει καί είς τδ επίγραμμα τής έΙ· 
κόνος-έν τή Ποικίλη, τδ δπόϊον δ Σουίδας άναφέρει έν λέξει Ποικίλη - ·

«'Ελλήνων προμαχοϋντες ’Αθηναίοι Μαραθώνι ' -
έ'κτειναν Μήδων είκοσι μυριάδας».

Τοΰτ’ έ'στιν είς είκοσι μυριάδας σΰμποσοΰνται μετά τών φονευθέντων 
οί έν Μαραθώνι ήττηθέντες Μήδοι. Ό Κορνήλιος Νεπως, δστις είχεν υπ’ 
οψει δλους τούς μεχρις αύτοΰ συγγράψζντας ιστορικούς, έν 'οΐς τδν ’Έφο
ρον, δρίζει τήν δυναμιν τοϋ περσικού στρατοϋ έίς 200000 πεζών καί 1 0; 
000 ιππέων, ές .ών 10000-0 πεζούς καί 10000 ιππείς άναφέρει ώς πα-

• ρευρεθέντάς εις τήν μάχην. Ούτως έζηγών τήν φαινομένην ένάντιολογίαν 
έν ταϊς πληροφορίζις τών άρχαίών δέν ευρίσκω έν αύταϊς. τδ πνεύμα-τής 
έκ προθέσεως ψευδολογίας, ’τό- όποιον τοΐς.άποδίδόυσιν οί νεώτέροι έπικρι*  
ταί· Είς τήν κατά τών Σκυθών εκστρατείαν δ Δαρεϊος συν'έλεξε δυναμιν 
700000 πεζών καί'ίππέων, καί 600 πλοίων, Είς δέ τήν δευτέραν κατά

. τής Ελλάδος έκστρζτείαν δ 3έρζης 1,700,000 πεζούς, 80,000 ιππείς, καί 
1207 τριήρεις. Δια-τί φαίνέταϊ υπερβολικός δ'άριθμδς 200006 πεζών καί 
1 2000 ί-πέων κατά τήν έκστρατείαν τοΰ Δάτιδος έ'χοντος τήν έντολή’ν 
νά διεκδικήση. τήν άποτυχίαν τών περσικών δπλνων έν Σκύθίγ κάί-Νάξφ, 
τήν πόρπόλησιν τών Σάρδεων, τήνιέπανά'ίτασίν^ τής Μικρές .’Ασίας1, •καί'·''·"' 
τδν φόνον τών πρέσβεων, άφόυ είχεν ήδη δοκιμασθή τδ- πνεύμα καί ή δυ- 
ναμις τής άντιστάσεως τής Ελλάδος ; Ό Λήκ έζήτησε ν’-άνευρη τήν δύ- 
ναμιν'τών Ιίερσών έκ τοΰ άριθμοΰ τών πλοίων,-καί έςήγαγεν άριθμδν έξ 
177,000 συμπεριλαμβανομένων τών ναυτών ώς έλαφρών.- Άλλ’αί βάσεις 
τών υπολογισμών αύτοΰ εΐσίν άπλαϊ υποθέσεις καί ώςνπρδ,ς τδν άριθμόν, 
καί ώς πρδς τήν χωρητικότητα τών πλοίων. Τήν αύίτήν μέθοδον άκόλου- 
θών δ Φίνλεϋ ' κα-ταβιβάζει τήν δυναμιν τοΰ περσικοΰ στρατοΰ είς 107 
000, άφαιρουμένων δ'-έν αύτών-τών έν Νάξω, έν Καρύστω, καί Έρετρίή

Τόμος 11'. 3.—Μίρτιο? 1884 14 
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φονευθεντων, καί τής φυλακής των αιχμαλώτων, ευρίσκει- οτι μόνον 17, 
000 δπλίτών 20,000 ελαφρών καί 1 000 ιππείς ήδύναΫτό νά παρέΰρε- 
Οώίιν είς τδ έν Μαραθώνι πεδίον. Πρδς έλεγχον τής άκριβείας, μάλλον 
τ^ς προκαταλήψεως, του άγγλου ιστορικού άρκέΐ η πκρατηρνισις ότι πε
ριορίζει τδν άριθμδν τών ιππέων εις ί 000 διά τδν λόγον οτι μή έχόντων 
ίππίκδν τών ’Αθηναίων, δ ΔαρεΐΟς δέν είχεν ανάγκην δυνάμεως άνωτέοας 
τών 1000 ιππέων ! Ώσανεί μή άπηυθύνετο ή εκστρατεία καθ’ όλων τών 
'Ελλήνων, η δήθεν δ Δαρεΐος» φειδώμενος της δαπάνης καί τών κακουχιών 
των ίδιων υπηκόων έμέτρησε τδν άριθμδν τών στρατιωτών αύτοΰ άκρι
βώς ifti τοΰ πιθανοΰ άριθμοΰ τών οπλιτών τής ’Αττικής!!?

Ό στόλος τών Περσών διαπλεύσάς τδ Ίκάριον πέλαγος, όπως άποφύγη 
τδν Άθωνά, προσέβαλε την Νάξον πρώτην. ’Ενταύθα είχε νά εκδίκηση 
την καταισχύνην τής πρδ δωδεκαετίας έπιχειρισθείσης ύπδ τοΰ Μεγαβάτου 
κατακτησεως τής νήσου. ’Απαράσκευοι οί Ολιγάριθμοι Νάξιοι απέναντι 
τών δυνάμεων τοΰ Δάτιδος κατέλιπον την πόλιν καταφυγόντες έπί 
τών ορέων, άφ’οζδέ οί Περσαι ήχμαλώτισαν όσους συνέλαβον έν τή πόλει, 
ένέπρησαν αύτην μετά τών ιερών, έκεΐθεν δέ προσέσχον είς Ερέτριαν. Οί 
Έρετριεϊς άποφασισμένοι έξ άρχής ίν’άντιστώσιν έζήτησαν βοήθειαν παρά 
τών ’Αθηναίων, οΐτινες άπέστειλαν αύτΟϊς τούς έν Χαλκίδι τετράκισχιλίους 
κληρούχους. Άλλ’άφοΰ είδον παρασκευαζομένην την πολιορκίαν τής πό- 
λεως ύπο τών Περσών, οί Έρετριεϊς έδιχονόησαν, οί μέν π’ροτείνοντες νά 
καταλειπωσι την πόλιν καί καταφύγωσιν είς τά όρη, οί δέ μελετώντες 
να παραδοθώσιν. Είς πρόυχων έν Έρετρίςέ Αισχίνης δ Νόθωνος ειδοποίησε 
τους κληρούχους ’Αθηναίους, καί «ούτοι διαβάντες ές Όρωπδν έσωζον 
σφάς αυτούς». Μετά έξ ημερών πολιορκίαν δ Εύφορβος καί δ Φίλαρχος 
παρέδωκαν την πόλιν, οί δέ Περσαι «τοΰτο μέν τά ίερά.συλή’σαντες ένέ
πρησαν, άπότινύμενοι τών έν Σάρδεσι κατακάυθέντων ίέοών, τοΰτο δέ τούς 
ανθρώπους ήνδραποδίσαντο κατά τάς Δαρείουέντολάς». Όλίγας ήμέοας εί- 
σέτι διεμέιναν οί Περσαι είς Ερέτριαν όπως μεταφέρωσι τούς αιχμαλώτους 
έπί τής νήσου Αίγιαλείας, άναπαυθώσινοί άνδρες, καί παράσκευασθώσι πρδς 
νεαν, πιθανώς δυσχερεστέραν άπόβασιν' μετά’δέ ταϋτα δδηγούμενοι παρά 
τοΰ Ίππιου προσέσχον είς Μαραθώνα «ήν γάρ δ Μαραθών έπιτηδεώτατον 
χώρίον της’Αττικές ένιππεΰσαι, καί άγχοτάτω τής Έρετρίης.»'

Τήν πεδιάδα καί τά περίχωρά τοΰ Μαραθώνας περιέγραψε μετ’ ακρί
βειας δ^ συνταγματάρχης Αήκ. Ή αύτή περιγραφή άναγινώσκεται έν τή 
ίστορίιη τοΰ κ. Παππαρρηγοπούλου σελ. 378, καί είς ταύτην παραπέμπω 
τδν άναγνώστην. Ό Φίνλάϋ’ καταμέτρήσας τήν πεδιάδα εύρεν αυτήν άνε-

1 The battle of Marathon. Λιατριβή καταχωρισθιϊσχ ?ν, τοΐς Transactions of the royal 
Society of litlerature ΙΠ. 360 xal χωριστά ΙκτυπωΟεΐσά, τήν όποιαν έΧς οόόεμίαν ιδιωτικήν 
ή δημοσιάν βιβλιοθήκην οδδ’ αότήν τόδ χ. Φίνλεϋ ήδννήβην. ν’ άίεόρω, μάτην δ’ άνεζήτησα 
εις τά βιβλιοπωλεία τοΟ Λονδίνου.
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ιπαρκή πρδς συγκρότησιν μάχης, ιδίως είς τάς κινήσεις τοΰ ιππικού, καί 
έθεώρησεν εναντίον της -γνώμης τοϋ Αήκ μή άκριβή τον υπο τοϋ ΙΙροδό- 
Λαυ.έπιφερόμενον λόγον τής αύτό.θι άποβάσεώς τών Περσών «ήνγάρ χω- 
•ρ.ίον έπιτηδεώτατον ένιππεϋσαι». Την αύτην κρισιν επανελαβεν ο Ross’ 
’Έκτοτε δέ .ιστορικοί καί φιλολόγοι άνεζήτησαν. τήν έξήγησιν της εκλο
γής τοΰ Ίππίου είς τδν λόγον τών πολιτικών αύτοΰ σχέσεων έν τοΐς χώρίοις 
τής Διακρίας. Άλλ’ ούτ’έκ τής διηγήσεως τοΰ άρχαίου ιστορικού, όύτ’ έκ 
τών πραγμάτων αύτών βεβαιοΰται συνεννόησις τις του Ιππιου μετά τών 
;έν Διακρίγ, ού'τε φαίνεται δτι προσεδοκατό άντίστασις'είς τήν άπόβασιν 
τών Πεοσών έν Μαοαθώνι. Κζί άνευ τοιούτου τίνος λόγου δ Ιππίας ήθελε 
προτιμήσει τδν Μαραθώνα ώς χώρον τής θριαμβευτικής αύτοΰ άποβζσεώς 
είς τήν ’Αττικήν καί τής έν Άθήναις εισόδου» διότι ο Μαραθων ήτον δ 
λιμήν τής διά τής ’Ερέτριας έξόδου, καί τής καθόδου τοΰ Πεισιστράτου 
και τών τέκνων αύτοΰ κ.ζτά τούς προηγούμενους αύτών άγώνας πρδς κα- 
τάληψιν τής τυραννίας.

Ό Πεισίστρατος κατήγετο έκ τόϋ δήμου Φιλαϊδων παρά τδν Βραυρώνα. 
Έπί τής άπδ Μαραθώνος είς ’Αθήνας δδοϋ έκειτο δ δήμος Πάιανια (ισ. 
Λιόπεσι) δθεν δ Πεισίστρατος παρελαβε τήν. Φυην ύπδ τδ- σχήμα τής 
Άθην^ς, καί έφ’άρματος εισήλασεν είς.’Αθήνας μετά τήν πρώτην αύτοΰ 
έξορίαν. Κατά τήν δευτέραν κάθοδον δ Πεισίστρατος έξ Ερετρίάς δρμώμέ- 
νος είς Μαραθώνα άποβιβασθίίς έστρατοπέδευσεν’ έκεΐθεν συγκεντρωσας 
τάς δυνάμεις αύτοΰ ήρχετο είς τδ άστυ, καί συναντήσας τούς έναντίους 
εις Παλλήνην, τραπέντας μετά τδ άοιστον τούς μέν πρδς .κύβους" τούς'δέ 

■ πρδς ύπνον, διεσκόρπισεν,, και τδ τρίτον κατέλαβε τήν τυραννίδα.Έπι'μιας 
έπαναστάσεως τών ’Αθηναίων κατά, τών Πεισιστρατιδών είς τδ Πάλλή- 
-νιον, παρά τδν ναόν τής Παλληνίας Άθηνάς έστρατοπέδευσεν δ Ιππίας. 
«Οί γάρ πατέρες οί ήμέτεροι, λέγει δ Ανδοκίδης (π. τ. μυστί κθ) ότε 
οί τύραννοί είχον την πόλιν, δ δέ δήμος έφυγε, νικήσαντες μάχομενοκ 
,τούς τυράννους έπί Παλληνίω, στρατηγού>τος Αεωγόρού καί Χαριόυ» κα- 
τελθόντες είς τήν πατρίδα τούς μέν άπέκτειναν, τών δέ φυγήν κατεγνω- 
σαν, τούς δέ μένειν έν τή πόλει έάσαντες ήτίμωσαν». Ή Παλληνη κατ’ 
έμήν. γνώμην έκειτο είς μικράν άπόστασιν πρδς άνατολας τόϋ χωρίου 
Χαρβάτι έν τή θέσει Μπάλα νϋν καλούμενη, ένθα έπί τών θεμελίων αρ
χαίου ναοϋ, ί'σως τής Παλληνίδος ή Παλληνίζς Άθηνά.ς, οί νϋν ίδιοκτή- 
ται έκτισαν μικρότερον ναόν’ παράκειται δέ αύτΐρ έν μερει κεχώσμενος 
καί τεθραυσμένος λέων έκ μαρμάρου μονοκόμματος, ί'σως τδ μνημεΐον τοΰ 
τάφου τών πεσόντων κατά τήν μάχην, τήν δποίαν άναφέρει δ ’Ανδοκίδης. 
Τδ θέμα είναι άξιον μελέτης διότι πολλοί τών νεώτερων κριτικών, εν οΐς 
και δ Γρότ'ιός, -καταδικάζουσι τδν Άνδοκίδην ώς άπ.ότόμως ψευδόμενον. 
’Επί τούτου. Θέλωνέπανέλθει μετ’ ού πολύ. Έπί τοϋ προκειμένου" διά τής 
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Παλλήνης διήρχετο άρχαιόθεν ή μεταξύ ’Αθηνών καί Μαραθώνος δδός Ό 
Μύλλερ θέτει τήν Παλλήνην είς τάς προς άρκτον υπώρειας τοϋ Πεντε- 
λικοΰ,διότι διά τή; δδοΰ ταύτης μετέβη έξ ’Αθηνών είς Μαραθώνα προτοΰ 
έπισκευασθή η δια Χαρβκτιου. ’Αλλ’ οτι ή Πκλλήνη έκειτο παρά τδ Χαρ- 
€άτι έπι τής μεσημβρινής ύπωρείας τοϋ Πεντελικοΰ, μεταξύ . τούτου και 
τοΰ Ύμηττοΰ μαρτυροΰσι, πλήν τή'ς διασωθείση; Ονομασίας τής, θέσεω; 
Πάλλας, οί παρακείμενοι δήμοι Άγγελή (νϋν Παππαγγελή) Παιανία (νϋν 
ΙΙαλαιο-Παναγιά)1 Σφηττδς (νϋν Σπάτα). Παρά τδ νΰν Χαρβάτι έκειτο ή 
Γαργηττός, διότι εζωθεν τή; θυρας τοϋ ναΐσκου τοϋ χωρίου σώζεται είσέτι 
πέμάχιον μαρμάρου φέρον την έπιγραφήν «Νίκων Ίτέονος Γαργηττιος 
τδ δέ Γαργηττός φαίνεται συγγενές πρδς τδ Σφηττδς, Υμηττός, τά όποια 
δ Ληκ θεωρεί ώς λέξεις της άρχαιοτέρας άττικής διαλέκτου. Αυτή λοι- 
πδν ή διά τής Παλλήνης, νΰν διά Χαρβατίου, δδδς ήτον η συνήθης διά- 
•βασις τοΰ Πεισιστράτου, καί των υίών αύτοΰ, έξ ’Αθηνών είς Μαραθώνα καί 
τ’άνάπαλιν. Ή δέ δδδς αυτή, 'ολίγον άνωφερής, , ού/l, δύσβατος, μεταξύ 
Βρανά καί Σταμ.ατας (τδ χωριον Βρανά δ Ληκ νομίζει ώς την άρχαίαν κώ- 
«μην τοΰ Μαραθώνος) κατά την άρχαίαν ’Ικαρίαν, νϋν Άφορισμόν, έκείθεν 
-είναι δμαλωτάτη καί έπ'πεδος μέχρις ’Αθηνών. Δι’ δλους τού; λόγους τού
τους ί'τως δ Ιππίας συνεβούλευσε, άπεφάσισε δέ την άπόβασιν είς Μαρκ- 
■θώνχ. δ Δάτις διά τούς δύο, τούς δποίρυς δ ιστορικός αναφέρει, τδ έπιτή-·. 
δειον τοΰ χωρίου πρδς τδ ένιππεΰσαι, καί την εγγύτητα πρδς την Έοέ- 
τριαν. ΊΙ έγγύτης άνεφέρετο ούχι ώς τυχαία περίστασις, άλλ’ ώς 
Ιόγος ισχυρός-, όσον η έπιτηδειότης τοϋ χωρίου πρδς τδ ένιππευσαι, 
άν δ Ιππίας είχε λόγους προσωπικούς καί δ Δάτις λόγους στρατη- 
γηκούς'δπως πρδ τής είς την ’Αττικήν άποβάσεως χειρωθη η Έρέ-, 
■τρία. Ήδύναντο οί Περσαι ν’ άποβώσιν είς Όρωπόν, λέγουσί τινες τών 
■νεωτέρων κριτικών, χωρίς νά έ'χωσιν ύπ’ οψει τδ δύσβατον τής οδοϋ καί 
τήν άπόστασιν τοϋ Όρωποΰ άπ’ ’Αθηνών. Ό Φίνλαϋ καί δ Ρόσς, νομί- 
ζουσιν ότι έπιτηδειώτερος ήτον δ λιμήν τών Ά ράφι νίδων Αλών ('Ραφίνα), 
% ο τοϋ Φάληρου. Άλλά, πλην τών προσωπικών λόγων τοΰ Ίππίου δ Δά
τις είχεν ίσως ισχυρούς λόγους όπως προτίμηση τδν Μαραθώνα. *0  έν Μου- 
νυχια ναυλοχών στόλος τών ’Αθηναίων ήδύνατο νά φέρη περισπασμόν τινα 
κατά την άπόβασιν τών Περσών. Καί πιθανώς δ Δάτις παρεσκεύασεν έξ 

■’Ερέτριας την τάζιν καί την ώραν τής άποβάσεως.π^δς τδν έγγύ,τεοον λι
μένα τδν παρέχοντα ολιγώτερα εμπόδια έξ άλλου. Δέν δυνάμεθα νΰν νά 
κρίνωμεν τδ σχέδιον τίίς έπιθέσεως ύπδ στρατηγικήν έ'ποψιν. Άλλ’άναφο- 
ρικώς πρδς τήν έπίκρισιν τοΰ χωρίου τοΰ 'Ηροδότου, δ μάλλον αρμόδιος 
κριτής, δ συνταγματάρχης Ληκ, ακριβώς έξερευνησας καί-τδν λιμένα καί 
την πεδιάδα καί τά περίχωρα τοΰ Μαραθώνος, βέβαιέ? δτ$ άληθώς ήτο

I Γνωσιδν ότι .ύπαρχε Παιανία ζαΟύπερΟε», καί Ilouavia δπίνιρΟίν. . ; . 
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χωρίον έπιτήδειόταταν πρδς άπόβασιν στρκτοδ, καί ίδίως^ ίππικοΰ.: 
Έπι τούτοις τελευταίος δ σοφός ελληνιστής Liigebil έν άναγνωσμάτι ε

νώπιον της άκαδημίας τής Πξτρουπόλεως, λέγει «,δρθώς δ Γθότιας παρα
τηρεί ότι έν τη δίηγησεί τοΰ Ηροδότου ούδέν άπαντά έξαναγκάζον ή-.' 
μάς νά ύποθέσωμεν ότι είδεν ίδίοις δμμασι τ-δ μαραθώνειον πεδίον·. Δυ·>· 
ναταί τις νά προβή έ'τι περαιτέρω’ μία παρατηρησις τοΰ Ηροδότου ήν 
γάρ ό Μαραθων ) π ιτηδ εϊάτάτον ■ χωριον τηί. Άττιαί/c ΐνιππεΐ’σαι είνε ά- 
νκμφιβόλως ψευδής,» Διατί; Έπάναλαμβάνων τάς καταμετρήσεις τόΰ· 
Φίνλαϋ δ σοφός καθηγητής έπιφέρει, «Κατά την γνώμην λοιπόν τοΰ Φίν— 
λαΰ καί άλλων σοφών είναι άπορριπτέος δ ισχυρισμός τόΰ Ηροδότου δικ
οί Πέρσαι προσωρμίσθησαν είς την πεδιάδα ταύτην, διότι ήτον επιτή
δεια διά τό Ιππικόν·, 'ί) 'Ηρόδοτος δμως λεγει τι σημαίνον ότι πλειότε-.· 
ρον’; λέγει δτι έν ολη τη Αττική δέν εύρίσκεται πεδίον τοσοΰτοχ έπιτητ 
δέιον διά τδ Ιππικόν (fur reiterei πρδς ιππευσιν ή ίππαιχμίάν),». Έκ τοϋ 
συνόλου τίίς συζήτησε ως και επανειλημμένων φράσεων αύτοΰ φαίνεται δ. 
σοφός ακαδημαϊκός καί καθηγητής έρμήνεύών τδ Ιπππενσαι ώς σημαίνον? 
τάς έπί της μάχης κινήσεις, η τούς ελιγμούς τοϋ ίππικοϋ. Άλλ’άρα τοϋτο; 
σημαίνει τδ ένιπΛίύειν’, και. λέγει δ 'Ηρόδοτος ότι δέν υπάρχει, έν Άττίσ 
κί) πεδίον όσον τδ τομ Μαραθώνος επιτήδειον εις ιππασίαν ·?ι ίππαιχμίαν;? 
*Αν δέν άπατώμαι τα ένιππεύειΊ σημαίνει άπλώς τδ άναβαίνειν οό δδευ? 
ειν έφ’ ίππου. Πάς δέ άπροκαταληπτως· άναγινώσκων τδ χώρίρν τοϋ 'Η
ροδότου θέλει άποδώσει αύτω την έ'ννοιαν, ότι δ Μαραθών ίίτο χωρίον έ- 
πιτηδειότατο,ν πρδς την άπόβασιν, καί την είς τδ άστυ πορείαν τοΰ. ίπτ 
πικοϋ. Όφείλομεν άπειρον σέβας πρδς τούς έλληνιστάς τίίς δύσεώίί οϊτι- 
νες μετά ζηλόυ καί άπκύστου έπιμελείας καταγίνονται είς την ιστορίαν 
καί την φιλολογίαν τών ημετέρών προγόνων, άλλά δέν πρέπει νά έ'χωμεν 
άπειρόν εμπιστοσύνην είς την ερμηνείαν τών κειμένων, διό.τι έκ φιλοτι
μίας ΐνα φανώσι διόρΟωται τών. άρχαίών παρερμηνεύ.ουσιν αύτούς. ,;

«’Αθηναίοι δέ ώς έπύθοντο ταϋτα (την προσόρμισιν τών Περσών) 
ηθεον και αυτοί είς τδ.ν Μαραθώνα» λέγει δ'Ηρόδοτος. 'Ο δέ Γρότίος 
«δέν γνώρίζομεν άκριβώς τδ αίσθημα δπερ τότε έπεκράτησεν έν. Άθη- 
νκις, άλλ’ άναμφιβόλως η κατάπληξής δέν ύπηρξε κατώτερα της έν ’Ε
ρέτρια ένσκηψάσης.» Πκπαρρ. Ίστ. σελ. 373. Οί Έρετριεϊς ήδύναντο νά 
μη προσδοκώσι την έπίθεσιν τών Περσών κατ’ αύτών πρωτων, ένώ τόσα«ι 
4λλάι νήσοι καί πόλεις έλληνικαί ύπίίρχον μάλλον άξιάι λόγου έπί τ'ης 
γοαμμ^ς τοϋ διάπλου τοΰ περσικού στόλου. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι δέν ηδύ.- 
ναντο νά πιστεύωσιν ότι δ Μ. Βασιλεύς έλησμόνησε τίΐν πυρπόλησιν τών 
Σάρδεών, και τήν είς τδ βάραθρον καταδίκην τών πρέσβεων αύτοΰ, ούδε 
ήγνόουν τάς πολεμικά; αύτοΰ προπαρασκευάς, τήν' έκστρατείαν τοΰ Άρ- 
ηταφέρνους μετά τοΰ Ίππίου, τδν έξανδραποδισμδν τών Ναξίων, κάί τήν
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Η' καταστροφήν τής'Ερέτριας. Έκ ταύτης'ένόησαν βεβαίως δτι δ στόλος"
jji’ τών Περσών διηυθυνετο κυρίως κατά τών ’Αθηνών, καί η Ερέτρια ή τον δ

! i : πρώτος σταθμός τοΰ'Ιππίου επανερχόμενου εις τήν Αττικήν. Περιέμενον.
λοιπόν την άποβίβκσιν τοϋ εχθρικού στρατού, καί δέν ένέσκηψέν εις ’Αθή
νας καταπληκτική η εί'ϊησις·», της προσορμίσεως τοϋ στόλου εις Μαραθώνα.;
Τινές έκ των νεωτέρων ιστορικών κατακρίνου.σι τούς ’Αθηναίους ώς μή 
προνοησαντας περί τών μέσων της Αμύνης ποδ τής άποβάσεώς -τών Πεο- 
σών. Άλλ’ ή κατάκρισις δέν φαίνεται βάσιμος εξ δσων δ 'Ηρόδοτος διη
γείται. Πρό τριών ετών δ Μιλτιάδης είχεν επανελθεί εις ’Αθήνας φεύγων 
τόν στόλον τοϋ Μαρδονίου, έκ δέ τής κατ’ αύτοΰ.γενομένης,δίκης επί τυ
ραννίδα τής Χερσονήσου, οί ’Αθηναίοι έγίνωσκον καί τον κατ’ αύτών που- 
παρασκευαζόμενον πόλεμον τών Περσών καί οτι μία τών αφορμών αύτοΰ

J![! ήν .καί ή-έκδίκησις τοΰ. Βασιλέως κατά τοΰ Μιλτιάδου. Μολαταύτα δ Μιλ
τιάδης απηλλάγη τής καταδιώξεως, καίτοι Ανήκων εις τδ Αριστοκρατικό» ■ 
κόμμα, έμεινε δέ τιμώμενος,β εύδοκιμέ.ων » κατά τδν ιστορικόν, όπεο έστίν 
είς έκ τών πρώτων πολιτευτών. Ή θέσις, αύτοΰ έν τνί πολιτείγ βεβαίως

γΐ , εις αύδέν .άλλο ωφείλετο ή εις τδ φρόνημα τοϋ Ανδρος κατά τών Περσών,
. τδ·δποίονίσυμμερ,ιζόμενος·..δ δήμος άνέθηκεν εις τδν Μιλτιάδην τήν ύπερά- 

σπισιν τής χώρας διά τής εκλογής αύτοΰ ώς στρατηγού. Δήλον έκ τούτων 
οτι Αντί τοϋ.νά καταπλαγώσιν οί Αθηναίοι έκ τής προσορμίσεως τώ» 
Περσών εις. Μαραθώνα περιέμενον αυτήν αποφασισμένοι ν’ α^τεπεξέλθω- 
σιν.... Αλλά διατι δέν εύρέθησαν προπαρασκευασμένοι ; Δεν γνωρίζομε*  δτι 
είχον δυνάμεις τάς οποίας δέν προπαρασκεύασαν, ουδέ οί ’Αθηναίοι έγνώ-

* ριζον προ τής προσορμίσεως τών Περσών ποΰ νά συγκεντρώσωσι τάς δυνά
μεις αύτών.. Πώς έπρεπε νά διοργανω.θή ή Αντίστασις ήθελον δείξει μό- 

, νον .αί περιστάσεις τής προσορμίσεως τοΰ στόλου, καί τής αποβάσεως το.ΰ
: στρατού. "Εκαστος ίσως πολίτης είχε μορφωμένη*  τήν γνώμην αυτού, άλλ’

έχρειάζετο κοινή .άπόφα,σις, εν ψήφισμα τοΰ δήμου. "Αμα τή αναγγελία 
τής. προσορμίσεως τοΰ περσικού στάλου δ δήμος συνήλθαν εις έκτακτον 
(σύγκλητον) εκκλησίαν καί έξελεξατο δέκα στρατηγούς, έν οίς τδν Μιλτι.ά- 
δ,ην, ύφ’ούς έτάχθησαν δέκα χιλιάδες οπλιτών ίν.α δράμωσιν εις Μαραθώνα. ■ '
.ΧΌί. κατά τούς ήμετέρους χρόνους ιστορικοί καί φιλόλογοι γνωματεύου- 

σιν δτι.οί δέκα ουτοι στρατηγοί, ώς άρχή κατκσταθεΐσα διά νόμου πρδ ή
ι έπίτοΰ.Κ.λε,ισθένους, ,εΐχον-έκλεχθίί πρδ τοΰ.τέλους τοΰ παρελθόντος πολι-
|Η· τικοϋ έτους τών’Αθηναίων, περί τδν Μάιον καθ’ήμίός· Ό,Ήρ. λέγει (6,104).

«'Ο,.Μιλτιάδης στρατηγός ’Αθηναίων άπεδείχθη αίρεθείς υπό τοϋ δήμου.» 
Μέ-τάδε τών στρατηγών αυτών . άναφέρεται παρά τοΰ 'Ηροδότου καί δ πο
λέμαρχος Καλλίμαχος περί ου. λέγει, (άντ. 109). «7Ην ενδέκατος ψηφιδο- 
φόρος δ .τίψζΰάμω λαχών ’Αθηναίων πολεμαρχέειν».'Η κλήρωσις τών αρχόν
των έγένετο. κατά-τάς αρχαιρεσίας,, ήτοι καθ’ αν χρόνον' υποτίθεται τότε
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γενόμένη καί ή έκλογή τών δέκα στρατηγών. Τά χωρία δέ ταϋτα έγέν- 
νησαν εις.τσύς νεωτέρους ελλ.ηνιστάς καί ιστορικούς, έν οϊς καί δ Γρότιος,» 
απείρους. δισταγμούς--καί. Αμφισβητήσεις περί τής ακρίβειας τού Ήροδότορ»· 
α ) ’^φν,-ώς οί έπικριταί ,τοϋ 'Ηροδότου δέχονται, δ θεσμός τής κληρωςβω'ξ' 

(' τών αρχών είσ.ήχθη.μετά τά μηδικά, ίσως επί Περικλεούς, πώς .δ ίσ’τορίκδς-
λέ.γει περί Καλλίμαχου «τφ κυάμω λαχών πολεμαρχέείν ; 'S, Ή θέσις τού 
’Άρχοντας έν τή πολιτεία, καί τοΰ Πολεμάρχου, κατά τήν έν Μαραθώνι- 

I. μάχην παρά, τφ στρκτώ, ήχον. Ανώτερα τής τών στρατηγών, Διατί λοίτ 
πδν τοϋ πολεμάρχου.' ή,κατάστασις. Αφίετο εις τήν τύχην τοΰ κλήρου,- 
«νφ οί. στρατηγοί έξελέγοντο έκ τών ίκανωτέρων ; Έξεταστέον λοιπόν’ 
α.) Βεβαιοΰται, ή πιθανολογείται ές άλλων πηγών, §τι ή κλήρωσις τών- 
Αρχών είσήχθη μετά τά Μηδικά, ή τούλάχιστον κατά τήν έν Μαραθώνι 
μάχην ; β.) Δικαιολογείται ή διάφορος καθ’ 'Ηρόδοτον κατάστκσις τού. 
μέν Πολεμάρχου διά κληρώσεως, τών δέ Στρατηγών κατά τήν έξοδον εις. 
Μαραθώνα διά χειροτονίας ; ’ · >

Είναι βέβαιον έκ πολλών μαρτυριών Αρχαίων ότι μετά τούς χρόνους τοΰ 
Περικλέους δλαι αί Αρχαί καθίσταντο διά κληρώσεως, πλήν τών στρατη
γών έκλεγομένων διά χειροτονίας. ’Αλλά διά τούς πρδ .τού Περικλέους 
ούδεμ,ίκν έχομεν μαρτυρίαν περί τοΰ χρόνου τοϋ θεσμοΰ τής κληρώσεως 
τών Αρχών, ουδέ περί τοΰ θεσμού τής καταστάσεω; δέκα στρατηγών.

Τόν θεσμόν τής κληρώσεως τών Αρχών ό Sigohius (de Rep: Athen 1621) 
άπέδωκεν εις τόν. Σόλωνα, μετά δ’ αύτόν δ Uhbo Emmius (Vetus Graecia- 
1626) εις τον Κλεισθένην. Πρώτος δ Perizonius εις τήν ερμηνείαν τοϋ Αί- 
λιανού (1701) ισχυρίσθη οτι ή κλήρωσις εΐσήχθη μετά τά μηδικά. Τήν 
γνώμην ταύτην παρεδέχθησαν δ Niebuhr (Vortr: uber die Alte. Gescb’: 
1647) δ Grote, τόν δποϊον Ακολουθεί δ ήμέτερος κ. Παπαρρηγόπουλος, δ' 
Ε. Muller καί τελευταίος δ Lugebil, Ό Περιζόνιος έπεκαλεΐτο τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Ίδομενέως περί τής έκλογής τοϋ Άριστείδου ώς άρχοντας. 
Δοκιμ.άσωμεν πρώτον τό επιχείρημα τούτο, δπερ θεωρείται τδ ίσχυρότερο.ν 
πάντων. Ό Πλούταρχος (Άρίστ. ά) Αναγράφει ε'Ο Φαληρεύς Δημήτριος 
τεκμήρια τής περί σόν. οίκον εύπορίας (τού Άριστείδου) έν μέν ηγείται 
τήν έπώνυμον Αρχήν ήν ήρξε τώ χνά/ιύ> Λαγωτ έκ. τών γενών'τών-τά 
μέγιστα τιμήματα κεκτημενων, ούς πεντακο'σιομεδίμνόυς προσηγόρευον» 

.Μετά τήν βάσανον τής πληροφορίας ταύτης προσθέτει. ':«Καί μή'ν άρ'1· 
ξαι γε τδν Αριστείδη*  ό Ίδομενεύς, ού κυαμευτδν Αλλ’ έλομένων Άθη’- 
ίναίων φησίν.: Ει δέ καί μετά τήν έν Πλαταιαϊς μάχην ήρξε κτλ.» Ό 
Πλούταρχος λοιπόν Αναγράφει δύο Αντιθέτους πληροφορίας. Κατά τήν 
τού Δημητρίου δ Αριστείδης έ'λαχε τώ κυάμφ' κατά δέ τήν τοϋ Τδομε- 
νέως έξελέγη διά χειροτονίας. Ήγέρθη λοιπόν παρά τόίς νεωτέροις Α.μφι- 

ςσβήτησις τίς έκ τών δύο είναι ή μάλλον Αξιόπιστος, ώς πρδς τδ ζήτημα
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τής κ-).ηρώσεως έν -γ-ένει. Ό Έμμ-ιοςέζήτησε νά συμβιβάστ) άμφοτέρας7 
δεχόμενος οτι τοΰ Αριστείδου ή εκλογή έγένετο κατ’έξαίρεσιν, παρά 

ί;> τδν νόμον, χάριν τής άρετής καί τών πρδς την πολιτείαν υπηρεσιών τοϋ
jip-s. ’Αριστείδου. Τοϋτο δέ -φαίνεται αποδεχόμενος καί δ Πλούταρχος, έπι τή

ύποθεσεί ότι δ ’Αριστείδης έξελέγη μετά την έν Πλαταιαϊς μάχην «Εΐ 
δέ και μετά τήν έν Πλαταιαϊς μάχην ήρξεν, ώς αύτδς δ Δημήτριος γέ- 
γραφε,. καί πάνυ πιθανόν έστι έπί δόξή τοσαύτγ, καί κατορθώμ-ασι τηλι- 
κούτοις-άξιωθήναι δι’ άρετήν (τιμής) ής διά πλούτον έτύγχανον οί λαγ- 
,χάνοντες» Διά τής τελευταίας φράσεως ώς ιδίαν καί βεβαίαν γνώιζην έκ- , 
φέρει δ Πλούταρχος ρτι κατά τούς χρόνους τοϋ Αριστείδου οί ’Άρχον
τες καθίσταντο διά κλήρου έκ τών πεντακοσιομεδίμνων, κά'ι ώς πιθανήν

β , . τήν γνώμην τοΰ-'ίδομενέως, άν δ Αριστείδης ήρξε μετά τά μηδικά, ότι
έξαι.ρετικώς .ήρξεν ού κυαμευτδς- άλλ’ έλομένων ’Αθηναίων. "Ωστε καί δ 
Δημήτριος, καί δ Πλούταρχος, καί αύτδς, δ Ίδομενεύς συμφωνοϋσιν ότι πρδ 
τών Μηδικών εΐχεν είσαχθή δ θεσμός τής κληρώσεως τών άρχόντων. Έπί 
τούτοις δ Scbomunn (Die Verfass: Gesch: σελ. 72) άν-τιπαραθέτων. τούς δύο 

. άρχαιοτέρους συγγραφείς ανευρίσκει ότι δ Δημήτριος, δστις συνέγραψε τήν 
ιστορίαν τοϋ. άρχαίου πολιτεύματος τών ’Αθηναίων, καί έπί δεκαετίαν 
έχρημάτισεν-άρχηγδς τής πολιτείας, είναι μάλλον-άξιόπιστος τοϋ ΐδομε- 
νέως, καθά νεωτέρου, καί μηδεμίαν άπολαύοντος ύπόληψιν ώς ιστορικού. 
('Ο Διογένης άναφέρει αύτδν ώς οπαδόν τής επικούρειου σχολής). Έν πάσρ 
περιπτώσει τδ ,χωρίον τοΰ Πλουτάρχου δέν μαρτυρεί υπέρ τής γνωματεύ· 
«εως,τοϋ Περιζονίου.
* Ώς ύποστ.ήριγμα αύτής δ Niebuhr επικαλείται ότι, έπειδή δ ’Αριστεί
δης καί δ Θεμιστοκλής έχρημάτισαν άρχοντες είχεν ή θέσις κατά τούς 
χρόνους αύ^ών μεγάλην τιμήν, ώστε δεν ήτο κληρωτή· καί έπειδή δ Πε- 
ρ^κλής-δέν άνεδείχθη “Αρχών, είναι τοϋτο άπόδειξις ότι έξέπεσε τότε ή 
τιμή τής θέσεως τοϋ άρχοντος, διότι ήτ,ο κληρωτή. Είναι άρα βέβαιον 
«τι δ Θεμιστοκλής έγένετο ’’Αρχών ; Ό Πλούταρχος έν βίω θεμ. δέν λέ- 
γ·ει τοιοΰτό τι’,' άλλ’ άπεναν,τίας οτι ε'χων δ Θεμ.-ανταγωνιστήν τδν Έπι· 
κύδην. έπεισεν. αύτδν. διά χρημάτων ν’ άποστή τής ύποψηφιότητος, καί 
Φυτως έξελέγη στρατηγός, (VI 45;. «Παραλαβών δέ τηκ άρχήκ εύθύς μέν 
έπεχείρει τούς πολίτας έμβιβάζειν εις τάς τριήρεις» κτλ. Προδήλως δ 
Πλούταρχος ένταϋθα εννοεί αρχήν στρατηγού ούχί ’Επωνύμου. Οί Έλλη- 
■νισταί τής Γερμανίας σ-τηρίζουσι τήν. γνώμην περί τής άρχοντίας τοΰ Θε
μιστοκλέους είς τδ χωρίον τοΰ Θουκύδίδου. Α. 98^ «“Επεισε δέ καί τοΰ 
Πειραιώς τά λοιπά δ Θεμιστοκλής .οίκοδομεϊν, ύπήρκτο δ’αύτοΰ πρότερον 
έπί τής. εκείνου-άρχής, .ής, κατ’ ενιαυτόν Άθηναίο,ις ήρξε».Άλλ’ ότι διά 
τούτων εννοείται ή αρχή τοΰ Επωνύμου καθίσταται άμφίβολον έκ τής-σα· 

νφφΰς μαρτυρίας τρΰ Πλουτάρχου. Βέβαιον είναι όμως ότι ένώ ο Βοίκχιος

Π ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝ! ΜΑΧΗ.

ζετει τήν άρχοντίκν τοϋ Θεμιστοκλέους έν έτει 4 τής 71 Όλ: (493-4 
π. X.) δ Κρυγέριος άποδεικνύει ψευδή τήν χρονολογίαν ταύτην, άντι- 
καθιστών ώς πιθανήν τήν τοΰ έτους 8 τής 74 Όλ: (482-1 π. X.) καί δ 
μέν Κούρτιος πολεμεΐ τήν γνώμην τοΰ Κρυγερίου, δ δέ Sohaeffer τήν τοΰ 
Βοικχίου. (Krug: Studien σελ. 14. Boeckh Abh: d: AKad: 1827 σελ. 
131. Schaeffer de Rer. p. L: pers: temp: σελ. 12-13) Άλλ’έπί τή ύπο- 
θεσει οτι δ Θεμ. άνεδείχθη “Αρχών’είναι τοϋτο άπόδειςις ότι δέν ήτο ή 
θέσις κληρωτή ; Καί διότι δ Περικλής δέν έ'λαχεν “Αρχών έκ τούτου άρα 
έπεται δτιτότε ήτον ή ’Αρχοντιά περιφρονημένη; Ό Πλούταρχος λέγει 
(Περ: Θ. 36.) «ότι τής έξ Άρείου Πάγου Βουλής ού μετείχε διά τδ μήτ’ 
’Άρχων, μήτε θεσμοθέτης, μήτε βασιλεύς, μήτε πολέμαρχος λαχεϊν. αύ- 
τχι γάρ αί άρχαί κληρωταί τε ήσαν έκ παλαιού, καί δι’ αύτών οί δοκι-*  
μασθέντες άνέβκινον εις “Αρειον Πάγον». Ό Περικλής άρα δέν έγένετο 
άρχων διότι έκ τύχης δέν έλαχε, ούχί διότι περιεφρόνησε τήν άρχοντίαν.

Μόνον ώς δείγμα τής κριτικής επιστήμης τών έλληνιζόντων, ο’ίτινες 
πιστεύουσιν ότι περί τών μηδικών χρόνων γνώρίζουσι πλειότερα τοΰ 'Ηρο
δότου, άναφέρω τδ σχετικόν έπιχείρημκ τοΰ Ε Mullet, προσθέτοντας είς 
τά τοΰ Niebuhr ότι άφοΰ έγένοντοάρχοντες δ Θεμιστοκλής καί δ ’Αριστεί
δης δέν ήδύνατο νά ήναι τοΰ κλήρου σύμπτωσις ή άναδειξίς δύο έκ τών 
επιφανέστερων άνδρών τής έποχής αύτών. Άλλ’δ σοφός Γερμανός δέν λαμ
βάνει ύπ’ δψει οτι έκληροΰντο μόνον οί πεντακοσιομέδιμνοι, οΐτινες άπε- 
τέλουν λίανπεριωρισμένον άριθμδν πολιτών, καί ή εύ'νοια τοΰ κλήρου, κατ’ 
έτος έπαναλαμβανομένου εις δύο διεστώσας άπ’ άλλήλων έποχάς, τοΰ μέν 
Αριστείδου τώ 489, τοΰ δέ Θεμιστοκλέους τώ 482 ή τώ’493, τούτέστιν 
έν διαστήματι επτά ετών, δέν έχει τί τδ άπίθανον, ούδέ τδ παράδοξον.

'Υπερπηδώ τήν χρονολογικήν σειράν ϊνα παραθέσω τά έπιχειρήματα 
τοΰ νεωτέρου Lugebil. Ό σοφός καθηγητής άποδεικνύει ψευδόμενον τδν 
Ηρόδοτον λέγοντα ότι «δ Καλλίμαχος κλήρφ έλαχε πολεμαρχέειν» διατί ; 
Διότι Καλλίμαχος είναι όνομα εύ'φημον, καλός οιωνός1 τοιαϋτα ονόματα 
ήγάπων οί άρχαϊοι, χάριν άρα τοΰ δνόματος έξελέξαντο πολέμαρχον τδν 
Καλλίμαχον, καί τοιαύτη έκλογή δέν ήδύνατο νά ήναι τύχη τοΰ κλήρου ! ! 
Είς δύο σελίδας δλοκλήρους εις 8°’ άναπτύσσει ό σοφός Ελληνιστής τήν 
■άπόδειξιν ταύτην τοΰ ψεύδους τοΰ Ηροδότου. Άλλ’ ώς έκ περισσοΰ πρόσ
θετε! καί άλλας λ. χ. ότι έπί τοΰ Ηροδότου δ?ν ήτο> γνωστή ή επιστήμη 
τής ιστορίας· οτι άναφέρει τέμενος τοΰ Ήρακλέους ή Ηράκλειον τδ έν 
ΆΙαραθώνι, τδ δποϊον σήμερον δέν εύρίσκεται’ ότι λέγει τδν Μαραθώνα 
χωρίον έπιτηδειότατον τής Αττικής ένιππεΰσαι, 8 έστί πρδς ιππομαχίαν’ 
καί ότι αύτδς δ Lugebil δέν παραδέχεται ώς άληθεϊς άλλας τινας περι-

·, στάσεις τής μάχης, πέΐί ών άκολούθως.
Ό Γρότιος ώς γνωστόν παραλείπει τά επιχειρήματα τοΰ Niebuhr,
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ταύτης ώς και άλλοτε έλάβομεν 
πας πολίτης έπιζητών 

είτε πλούσιος ήτο είτε πένης».

?1Α· ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .

στροσθετει δέ τινα, τά οποία ο κ,αΐΐαππαρρηγόπουλος έπάναλαμ,βάνεί Τστ.'; 
Έλλ, ^θχ. 285»,.'Δέν φαίνεται δέ. πιθανόν τδ/λεγόμενον καί ;άπδ αυτοί? 
τοϋ Ηροδότου.μέχρι Tiro<: έζαγόμεπ»· ότι έ'κτοτε (άπδ τοϋ Κλεισθένους)' 
εις τάς εκκλησίας τοϋ δήμου αί έκλογαι τών αρχών ένηργοΰντο, όχι διά 
χειρ.οτονιας ως άλλοτε, αλλά διά κληρώσεως. . . Ό Γρότε φρονεί καί εύ- 
λόγιος ότι ή' κληρωσις δέν εισηχθη είμή άφοΰ όλοι οί ’Αθηναίοι, άδιαφό- 
ρως άν είχον. ή δέν είχον περιουσίαν, άνεκηρύχθησαν εκλέξιμοι είς' δλας. 
τα; άρχάς». (Σελ. 552). «Τότε πρώτον; (έπί Περικλεούς): καθ’ δλας τάς 
πιθανότητας εισηχθη η δια κληρωσεως εκλογή,· άντι τής πρότερον έπι» 
κρατουσης χειροτον.ίας. τών άρχόντων καί άλλων δημοσίων λειτουργών, 
πλην τών στρατηγών, οιτινες εξηκολουθησαν πάντοτε διά χειροτονίας 
προχειριζομ,ΐνοι. Σκοπός τ'ης διατάξεως
αφορμήν νά εξηγησωμεν (σελ. 28ο) ήτο νά έ'χη πας πολίτης έπιζητών 
την άρχην. ί'σην πιθανότητα έπμτυχίας, είτε πλούσιος ήτο είτε πένης». 
Δεν,είνε.μέχρι τίνος εξαγόμενον άπδ τοΰ 'Ηροδότου, άλλα ρητώς παρ’ αύ
τοϋ βεβαιουμενον. οτι ο Καλλίμαχος χυάμω ε.Ιαχε πολεμαρχέειν ώστε ή 
προ, τής.έν.. Μαραθώνι. μάχης είχεν είσαχθή δ θεσμός τής κληρώσεως, ή 
° Ηρόδοτ.σς,πλαίάται, μάλλον ειπείν ψεύδεται άντιπαραθέτων είς τήν 
χΛηρωσιν -του πολεμάρχου την αΐρεσιχ των στρατηγών· διότι η άντίθεσις 
δεικνύει γνώσιν τών δύο συστημάτων, και πρόθεσιν βεβαιώσεως τή; δια» 
φόρου.έπι. της άρχής καταστάσεως τοϋ Καλλιμάχουκαΐ τοϋ Μιλτιάδου; 
Δεναχομιζω,-δέ άκριβές δτι ή κλήρωσις είσήχθη όπως έξ ί'σο.υ πλούσιοι καί 
πενήτες,, συμμετάσχωσι ;τής άρχής. Ή κλήρωσις εξασφαλίζει την ισό
τητα, τοϋ δίκαιου μετα.ζύ. μόνων τών, κληρουμένων. Έπί Σόλωνος εκα
λούντο .εις την αρχήν οί πεντακοσιομεδιμνοι μόνοι· άρα διά της κληρώ
σεως. άφ ένας . απεκλειοντο οί τών τριών . κατωτέρων πλάσεων, και άφ’ 
ιετερου δια μέσου μέτρου ένφ τδ.άρχειν ήτο προσιτόν είς πολίτας παρέ
χοντας εγγυήσεις·.ίκανότητος, καί πνεύματος συντηρητικοΰ, ένεκα της πε~ 
.ριο,υσιας και τής ανατροφής αυτών, πρσελαμβάνετο συγχρόνως ή σπουδαρχία 
καί η ραδιουργία.πρδς κατάληψιν τής άρχής. Είναι λοιπόν δύο θεσμοί διά?*  
φοροι, και ανεξάρτητοι απ’αλληλων, ή κληρωσις. τών άρχών.πρδ τών μ.η- 
δικών, και. η απονομή; τοΰ δικαιώματος τοϋ-άρχειν είς δλας τάς κλάσεις 
τών πολιτών μετά τά μηδικά. Άλλ’δ Γρότιος έπαναλαμ,βάνων ύπ’άλλην 
μορφήν το: «επιχείρημα τοΰ Niebuhr ισχυρίζεται-δτι διά τής κληρώσεως ύ- 

’πετιμηθησαν-.αΐ'άρχα'ι,- επειδή δέ κατά, τήν έν Μαραθώνι μάχην φαίνεται 
-ο- πολεμαρχος Καλλιμ.αχος -κάτεχων θέσιν άνώτέραν της τοΰ στρατηγού 
Μιλτιαδου, άρα δ Καλλίμαχος δέν έγένετο πολέμαρχος διά κληρώσεως, 
■ήτις άρα- εισηχθη μετά τά μηδικά. Ό δέ Lugebil άφιεροΐ ολόκληρον διατρι
βήν εις απόδειζιν τοϋ οτι ο Μιλτιάδης κατά τήν μίάχην είχε, θέσιν ύποδεε 

,στεραν ·τοΰ· Καλλίμαχου, διότι ούτος «ήγε τδ δεξιόν κεράς, Θέλομ,εν Όμως 

ξδεϊν άκολουθώς δτι είς τά π'δλεμικά;· συμβούλια δ Πολέμαρχος είχε ψή« 
φον ί'σην πρδς τήν τών στρατηγών, καί είχε μέν δ Πολέμαρχος κατά την' 
μάχην τήν ηγεμονίαν τοΰ δεξιοΰ κέρατος, άλλ’ δ κατά τήν ημέραν πρυ-' 
τανεύων έκ τών δέκα στρατηγών είχε τήν ήγεμονίαν τής όλης στρατιάς/ 

'Προσθέτει δ’έπι τούτοις ό Γρότιος ότι τδ δημοκρατικόν πνεΰμα δεν ήτο 
πρδ τοϋ Περικλεούς άνεπτυγμένον έν Άθήναις, όπως δυμβιβαζηται προς 
τδ πολίτευμα ή κληρωσις τών άρχών. Είς τοϋτο διά μακρών αντιτασ*  
σουσιν δ Σχοίμανν καί δ Κούρτιος ότι γινομένη μεταξύ τών πεντακοσιο-’ 
μεδίμ.νων ή κληρωσις ήτο μέτρον δλιγαρχιάδν μάλ,λον ή δημοκρατικόν, και1 
οτι καθίσταται λίαν επισφαλές τδ νά κρίνρ τις περί τής αλήθειας τών ύπδ 
τών άρχαίων άπομνημονευομένων γεγονότων έπί τή βάσει-τών εικοτολο
γιών τοΰ Γροτίου περί της πορείας καί τής άναπτύξεως τοϋ δημοκρατικού 
πνεύματος έξ άνκλογίας τής ιστορίας τών νεωτέρων πολιτειών. Ούχί λοι·*  
πδν έύλόγως, νομίζω, μέμφεται δ Γρότιος τδν Ηρόδοτού ώς πλανηθεντα 
έκ της έπι της έποχής αύτοϋ γινόμενης κληρώσεως τών άρχόντων, δπως 
δεχθή δτι διά τοΰ αύτοΰ συστήματος άνεδείχθη δ Καλλίμαχος.

Ό Σχοίμανν, δ Hermann (St. alt. § 11 2) δ Κούρτιος, καί ή μεγάλη πλει- 
ονότης τών νεωτέρων φιλολόγων καί ιστορικών έν οίς δ Vachsmtith I. a*  
§ 48 έν τέλει, άποδίδουσιν είς τδν Κλεισθένην τδν θέσμδν’πής κληρώσεως 
τών Άο/ών, διότι νομίζουσιν άποχρώντως βεβκίούμενον έκ τ7.ς μαρτυρίας 
τοϋ 'Ηροδότου δτι δ Καλλίμαχος διά κληρώσεως έγένετδ πολέμαρχός*  
και πρδ μέν τοϋ Κλείσθένους δέν ύπήρχεν δ θεσμός, διότι κατα τήν-μαρ- 
τυρίαν τοϋ'Προδότου Α. 59, τοΰ Θρυκ. ς·' 54, καί τοΰ-Πλουτάρχου· Σολΐ 
31, οί Πεισιστρατΐδαι μή μεταβαλόντες'τδ πολίτευμα τοΰ Σολωνός .επρό’· 
νόουν δπως άνέρχωνται είς τάς άρχάς έκ τών οικείων ή τών φίλων α»τών|· 
δπερ δέν κατωρθουτο διά τ·ης κληρώσεως· μετά δέ τήν έξωσιν τών Πει*  
σίστρατιδών δ Κλεισθένης μετε§ρύθμισέ. τούς προϋπάρχοντας θεσμούς'. 
Είς τήν γνώμην ταύτην άντιτάσσουσι τδ τοϋ Ίσοκρ. έν Άρεοπ. ή'. (144 
22.) Έπι Σόλωνος και Κλεισθένους «διοΐν ισοτήτάιν νομιζομέναιν εϊνάι ... 
τήν κατά τήν άξίκν έκαστον τιμώσαν προγροΰντο ούχ ef, άταχτων τάς 
άρχάς χ.Ιηροϋχτες, άλλά τούς βέλτιστους καί τούς ίκανωτάτους έφ’ έκα
στον τών έργων προκρίνοντές. . . έπειτα και δημοτικωτέραν ένόμιζον εί
ναι ταύτην τήν κατάστασιν, ή τήν διά τοΰ λαγχάνειν γιγνομένήν» κτλ. 
Ταύτην δέ μετά τ·ης τοϋ 'Ηροδότου συνδυάζων δ Τίτμανν (Griech. St. 
Ve f. σελ. 30b) αποδέχεται δτι, ούχί μέν έπι τοϋ Κλεισθένους, άλλά πρδ 
τής έν Μαραθώνι μάχης εισηχθη δ’ θεσμός τίίς κληρώσεως. Ό· Ίσοκράτη'ς 
δέν λέγέι σαφώς δτι έπι Κλεισθένους 'αί άρχαί ήσαν αίρεται. 'Τόύναντίον 
φαίνεται άντιπαραθέτων τήν έπί Κλεισθένους κλήρωσιν έκ τών πεντακο- 
σιομεδίμνων πρδς τήν έπι Περικλεούς κλήρωσιν έξ απάντων ’Αθηναίων;'Ώ
στε διά τών λόγων τόΰ ρήτόρος δέν άνάιρεΐται ή βεβαίωσις τών ίστορΐ·
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κοΰ περί τ%' κληρώσεως τοΰ πολεμάρχου. Άλλ’ έπί μέν ·τ·7ίς προκειμέ-.' 
νης μελέτης είναι άδιάφορον Άί ή κλήρωσις είσήχθη έπι Κλεισθένους, ή 
πρδ τής έν Μζρζθώνι μάχης. Έν έκατέριρ δέ των υποθέσεων δέν φαίνεται

;■·. ψευδόμενος δ 'Ηρόδοτος· ώς πρδς τδν Καλλίμζχον^Μένει όμως τδ έτερον μζλ-
λον πρδς τδ θέμα ημών σχετικόν ζήτημα πότε ένεκαθιδρύθησαν ή έςε-

!| ί ·χ λέγηααν οί δέκα στρατηγοί της έν Μαραθώνι μάχης. Έπ’ αύτοΰ έγεν-
νήθη ή Απορίζ, Αφοΰ οί άρχοντες ήσαν κληρωτοί τίνος ένεκα οί στρατη· 
γοί έγένοντο αιρετοί ; Άπήτει άρα η θέσις αύτών προσόντα ικανότητας· 
άνωτέρας τής τοΰ Πολεμάρχου ; καί από τίνων χρόνων ή'ρξατο ή ανισό-

; της αυτή ; . ;. ;·■'/
'Ως Ανωτέρω είπον, δ Γρότιος, καί κατ’ αύτδν δ κ. Παπαρρηγόπουλος.

ί ■- άνάγουσι τήν έκλογήν τών δέκα στρατηγών τής έν Μαραθώνι μάχης είς
τάς τακτικάς τοΰ ένιαυτοΰ άρχαιρεσίας, διότι καί δ Γρότιος καί πάντες 
ρί νεώτεροι έλληνισταί παραδέχονται τών στρατηγών τήν Αρχήν νενο- 
μοθετημένην οί μέν έπί, οί δέ πρδ τοΰ Κλεισθένους. 'Ο κ. Παπαρρηγόπου- 
λος δέχεται ότι δ θεσμός τών στρατηγών έτέθη πρδ τοΰ Κλεισθένους, 
έπί δέ τοΰτου ηύξήθη δ Αριθμός αύτών είς δέκα αντίστοιχων πρδς τήν 
γινομένην διαίρεσιν τών φυϊών είς δέκα (σελ. 285). Είναι όμως βέβαιον, ♦ 
ή έκ μαρτυρίας τινδς Αρχαίας πιστούμενον, δτι έπί Κλεισθένους ένομοθετή- 
θησαν δέκα στρατηγοί, καί ρτι πρδ τής έν Μαραθώνι μάχης οί στρατη
γοί ήσαν δέκα; - , ,

• Ούδεμία μαρτυρία υπάρχει αρχαία ότι πρδ, ή έπί τοΰ Σόλωνος, ή,έπί
Κλεισθένους, ή μετ’ αυτούς κατέστη διά νόμου ή άρχή τών στρατηγών, 
καί δ τρόπος της καταστάσεως αύτών. Εις τούς Αρχαιοτάτους χρόνους ή 
Αρχηγία τοΰ στρατοΰ καί ή διεύθυνσις τοΰ πολέμου ήτον έκ τών βζσιλι? 
κών προνομιών, κατά τήν σημερινήν γλώσσαν τοΰ δημοσίου δικαίου. "Ο- 
τε αντικατέστησαν τδν βζσιλεα οί άρχοντες ή προνομία τοΰ’βασιλέως 
τοΰ έκπροσωπεΐν τήν πολιτείαν μετεβιβάσθη είς τδν ’Άρχοντα (Έπώνυ- 
μον). ή έξουσία τοΰ Βασιλέως ώς άρχηγοΰ τής θρησκείας, καί ίερέως έπί 
τινων δημοσίων τελετών, μετεβιβάσθη είς τδν βασιλέα, ή δέ αρχηγία 
τοΰ στρατοΰ, καί ή τοΰ πολέμου διεύθυνσις, . Ανετέθη είς τδν Πολέμαρχον,

* καθώς ή δικαστική έξουσία τοΰ βασιλέως μετετέθη είς τούς Θεσμοθέτας.
'Ο Πολέμαρχος φαίνεται έν.ασκών τήν βασιλικήν ταυτην έξουσίαν τακτι- 

‘ κώς, ώς είπεϊν συνταγματικώς, μέχρι της έν Μαραθώνι μάχης. Μολον- 
τοΰτο εύρίσκομεν κατά διαφόρους περιστάσεις έζωτερικών πολέμων, ή έ- 
σωτερικών στάσεων, άνατεθειμένην ύπδ τοΰ δήμου τήν αρχηγίαν τοϋ 
στρατοΰ είς στρατηγόν έκτάκτως διοριζόμενον χάριν διεξαγωγής τοΰ 

.προκειμένου πολέμου. Ούτως έπί τοΰ πολέμου κατά τών Μ.εγαρέων πρδς 
Ανάκτησιν τής Σαλαμϊνος, ή διεξαγωγή άνετέθη είς τόν Σόλωνα ώς στρα
τηγόν έπί τούτω αίρεθέντα κήπτοντο τοΰ πολέμου προστησάμενοι το,ν

II ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ

Σόλώνα» λέγει δ Πλούταρχος Σόλ. ή. Παρομοίως κατά τούς αύτούς χρό
νους έπί τοΰ κατά τών Κιρραίων πολέμου κ έν τοϊς Δελφών ύπομνήμασι 
Άλκμαίων.. . Αθηναίων στρατηγός Αναγέγραπται» λέγει δ αύτδς ιστο
ρικός (Σόλ. ιά). Άλλά και δ μέν καί δ δέ άναφέρονται στρατηγοί ώς ε
πιτετραμμένοι τήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου, μάλλον είπεϊν.τής εκστρα
τείας, έφ’ ής έτάχθησαν, και ούχί ώς άρχή ένιαυσία έχουσα έκ τίΰ νό
μου τήν τακτικήν διχχείρισιν τών είς τόν πόλεμον άναγομένων πραγμά
των της πολιτείας, Έπί της-τυραννίας τοΰ Ίππίου δ Ανδοκίδης Αναφέ
ρει έν τώ προπαρατεθέντι χωρίω ώς στρατηγούς τοΰ δήμου κατά τήν έν 
Παλληνίω μάχην τδν Λεωγόραν καί τδν Χαρίαν. Άλλ’ δ Γρότιος Ακολόυ- 
.θων έπί τοΰ προκειμένου, ώς είς πολλάς άλλας παραπλήσιας αύτοΰ πλά- · 
•νας, τούς Γερμανούς έρμηνευτάς τοΰ ρήτορος Walckenaer καί Sluiter, κα
τηγορεί τδν Άνδοκίδην δι’ ούχί δλιγώτερον ή ότι αύτός, δ δεινός ρήτωρ, 
ήγνόει τήν ιστορίαν τής πατρίδος του είς βαθμόν ώστε συνέχεε τήν έν 
-Μαραθώνι μετά.τής έν Σαλαμϊνι μάχης, καί έπίστευεν ότι αί Άθήναι έ_- 
πυρπολήθησαν ύπδ τοΰ Δάτιδος, καί ούχί ύπδ τοΰ Ηέρξου ! !! ότι τήν 
;άπδ τής έξορίας άνάκλησιν τοΰ Άριστείδου δ ρήτωρ έξέλαβεν ώς άμνη- 
-στείαν πρδ τής έν Μαραθώνι μάχης χορηγηθεΐσαν είς τούς όπαδούς τών 
Πεισιστρατιδών ! ! ! ότι ψευδόμενος πρδς τούς δικαστάς παρίστα ώς νίκην 
•έν Παλληνίω τήν φυγήν τοΰ δήμου απέναντι τοΰ Πεισιστράτου, τήν δ- 
•ποίαν δ Ήρόδοτος»διηγειται Α'. 63, καί ότι Ανυπάρκτους πατραγαθίας 
.επικαλούμενος Αναφέρει ώς στρατηγούς τοΰ δήμου τούς προγόνους αύτοΰ! 
Παράδοξον πώς οί σοφοί τής δύσεις μετά πολλάς βζθείας μελέτας τής 
ελληνικής, Αστοχοΰσι τής έννοιας άπλουστάτων φράσεων, όπως δ’ έρμη- 
νεύσωσιν αύτάς στρεβλοΰντες τά κείμενα περιπίπτουσιν είς αδικαιολογή
τους κατακρίσεις τοΰ συγγραφεως, ή έλεέινάς παραμορφώσει; τής ιστορίας. 
*Έν έκ τών πολλών παραδειγμάτων έστω καί τδ χωρίον τοΰ Άνδοκίδου 
-περί, ου δ λόγος. Τδ γεγονός τδ δποΐον διηγείται δ 'Ηρόδοτος Αναφέρεται 
είς τήν δευτέραν κάθοδον τοΰ Πεισιστράτου. Τδ δέ παρά τοΰ Άνδοκίδου 
■μνημονευόμενου είς τήν έκπτωσιν τοΰ Ίππίου τεσσαράκοντα έτη μετά 
τδ πρώτον- άρα τοΰτο δέν Αναιρείται παρ’ έκείνου, ούδέ δ .ρήτωρ δι’ Α
πάτης ή έκ πλάνης ήδύνατο νά συγχέν) τοσοΰτον απ’ Αλλήλων διεστώ- 
σας έποχάς, τήν κάθοδον τοΰ Πεισιστράτου μετά τή,ς έξορίας τών Πεισι- 
■στράτιδών, τήν έν Μαραθώνι μάχην μετά τής έν Σαλαμϊνι.

Ό ρήτωρ έπικαλούμενος τδ ψήφισμα τής άμνηστείας μετά τήν έξωσιν 
τών τριάκοντα ΑνβνΟυμίζει τοϊς δικασταΐς πόσον οί πρόγονοι έτήρουν ώς 
ιερούς τούς δρκους έν προηγηθείσαις δεινοτέραις περιστάσεσι, καί δή έπί 
τών Πεισιστρατιδών καί των μηδικών. Άλλά διά υάνμή βαρύνη τούς δι- 
καστάς σ.υμπυκνεϊ τήν σχετικήν ιστορίαν δλης έκατονταετηρίδος είς δλί- 
γας γραμμάς, συνυφαίνων καί τάς πατραγαθίας τών οικείων. Έπί τούτφ
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• άναφέρειτην έν Πκλληνίιρ μάχην στράτ,ηγοΰντο.ς του. προπάππου Αεω- 
.γέρου, καί τοϋ. πενθεροϋ. τούτου Χκρίου, καί την Ιμετά. την έζωσιν τοϋ Ίπ- » 
πίου.· χορηγηθεϊσαν άμνηστείαν είς τούς εξόριστους, έπερ.χομένου κατά της 
Έ^λΧοέ^ος τοϋ Περσικού στόλου.. 'Όλα ταϋτα λέγουσιν οί Sluiter καί Grote 
•εξελέγχονται ψευδ'ίί διότι οί Πείσιστρατΐδ.αι ,· έκπολιορκ.ηθέντες ύπδ των 
Λακεδαιμονίων έν τφ Πελασγικώ παρεδόΟησαν. ύπόσπονδοι’ άρα πρώτον 
•ψεϋδος τοϋ Άνδοκίδου οτι οί Πεισιστρατϊδαι-ηττηθησαν'έν τφ ΠαλληνίφΤ 
δεύτερον δ.τι οί οπαδοί αύτών κατεδικάσθησαν έίς. ατιμίαν $ εξορίαν, 
διότι δέν. ηδύνατο δ Ιππίας νά μη συμπεριλάβη αυτού; είς τάς σπονδάς’ 
•τρίτον δτι οί ’Αθηναίοι άνεκάλεσαν .τούς φυγάδας πρδ της έν Μαραθώνι 
μ/άχης· τέταρτον άσύγγνωστον ψεϋδος τδ δποΐομ προσθετει ο ρητωρ οτι 
•αί, ’Αθ'2)ναι έπυοποληθησαν ύπδ τών ,Περσών κατά την έν Μαραθώνι,μα- 
χην!!! ’Αλλά πρώτον μέν δ άποκλει.σμδς τοΰ ,'Ιπ.πίου έν τφ Πελασγικώ 
δεν καθιστά άπίθανον την προηγηθεΐσαν μάχητ περί το Παλληνιον, διότι 
-έξ .αύτης τοϋ .'Ηροδότου της ιστορίας βεβκΐοΰτα.ι δ.τι έπί.πολύν χρόνον διε- 
,τέλο.υν πΟλεμοϋντες οί Πεισιστρατϊδαι κατάττοΰ δήμου, παρακολουθοΰντος 
τούς Άλκμχιων.ίδας. δχυρωθέντας .έν Αειψίδρίφ. W τ$ άβεβαιότητι της 
•έκβάσεως τοΰ πολέμ.ου οί μ,έν Άλκμ.αιωνϊδαι έπεκαλεσαντρ την βοήθειαν 
•τών Αακεδαιαονίων,.καί οί Πεισιστρατϊδαι την επικουρίαν τών χιλιων ιπ
πέων έκ Θεσσαλίας, δι’ ών,«νίκησαν τον πρώτον στόλον τών. Λακεδαι
μονίων ύπδ .τον Άγχιμόλιον. Πρδ τ'ης άφί^εως δεύτερο») υπο τον Κλεομ,ε- 
;νην, δ πόλεμος έξηκολούθει,καί πιθανώς δεν άπεφάσιζον οί χίλιοι Θεσσαλοί 
επί Τ$ πρώτν) ηττη, έν ν) τεσσαράκοντα έξ αύτών έφονεύθηταν, νά έγ- 
καταλείπωσι τον 'Ιππίαν «απαλλασσόμενοι ώς είχον ίθυς.επί Θεσσαλίας» 
άάν καί πρδ της άφίξεω.ς. τοϋ Κλεομενους δέν άπηλπίζοντο νά καταβά- 
λω,σι τούς δπλίτας τοΰ δήμου. Την πολυχρόνιον διάρκειαν τοϋ πολέμου 
τ.εκμηριοΐ καί: τοΰ Θουκυδίδου η έξιστόρησις της θεσεως τοΰ Ίππιου άπε- 
ναντι τοϋ δήμου μετά .τον φόνον τοϋ Ιππάρχου. Οί ’Αθηναίοι δεν η.δυ- 
νανχο ν’άναγν.ωρίσωσιν ώς ελευθερωτές αυτών τούς 'Αρμόδιον καί Αρι
στογείτωνα, ά.ν οί συ·νώμ.όται. δεν. έξηκολούθουν το έργον τούτων κατα 
την. τετραετή τυραννίαν τοϋ, Ί,ππίου. ·.
- Σχετικόν πρδς.τά τοϋ .Άνδοκίδου είναι'τδ χωρίον τοΰ Ίσοκράτους έν 
τφ .περί τοϋ ζεύγους « συγγενείς, γάρ δντες · Πεισιστράτου, καί. πριν , είς 
την άρχην καταστ-ηναι μάλιστα αύτφ χρώμενοι των πολιτών, ούκ ήςιω- 
σαν μετασχεϊν τ·ης εκείνου τυραννίδος άλλ’ εΐλοντο φυγεΐν μάλλον η τους 
πόλίτας ίδεΐν δουλεύοντας· καί το τελευτάΐον·’Αλκιβιάδης καί Κλεισθέ
νης στράτηγησαντες. της φυγής κατηγαγον τον δήμον καί· τούς τυράννους 
έξέβάλον». Τδ αξιόπιστου τοϋ..Ίσοκράτους δεν.άμφισβητοϋσι.ν οί σοφοί 
Έλληνιστάί οσον το τοΰ Άνδοκίδου. ΎΑρα η μαρτυρία τοΰ μ,έν αναιρεί 
την τοΰ. ετέρους Άμ.φότεραι άπεναντίας άγο-υσιν είς το αυτό, συμπέρασμά
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-τΐίς. πολυχρονίου διάρκειας τοΰ πολέμου, καί διαφόρων μαχών, κάθ’: άς 
•διάφοροι έγένοντο στρατηγοί τοΰ δήμου. Έκάτερος μέν ί'σώς έξ'αίρεί πλέον 
τόΰ άκριβοΰς τάς πρδς τον δίίμον ύπηρεσίας τών επαινούμενων’ άλλ’ ου
δέτερό; ψεύδεται ώς προς τδ γεγονός της στρατηγίας τούτων. - ·

'Ο Grote κατακρίνει τον Thirlwall ώς πιστέύσαντα εις τον Άνδοκίδην 
οτι έπί τών Μηδικών έδόθη άμνηστεία είς τούς φυγάδας καί ε'ί. τούς άτι
μους έκ τών φίλων τών Πεισις-ρατιδών. Είναι εικασία πάντνί άμάρτυρός'τοϋ 
Γροτίου δτι' δ''Ιππίας' έλαβε πρόνοιαν όπως διάτας συνθήκης πεοί τ·ης 
-σωτηρίας έαυτοΰ καί τών οικείων έξασφαλίστ) καί τούς δπάδόύς του άπό 
,πάσης κατάδιώξεως. ’Αλλά καί τούτου υποτιθεμένου ’δ ρητωρ ιςδύνάτο 
•είς την αύ.την φράσιν νά συμπεριλάβν) ώς άμνηστευθέντας τούς δπαδούς 
■τοϋ Ίσαγόρου, δστις κατά τον αυτόν τρόπον εϊχεν 'έξέλθέι μετά τών Λα
κεδαιμονίων .υπόσπονδος ενώ οι φίλοι ταυ έδικάσθησαν, κάί τινες μέν*  υπό 
.τοΰ'Ηροδότου κατονομαζόμενοι κατεδικάσθησαν είς θάνατον, πολλοί δέ 
•πιθανώς έφυγον, η κατεδικάσθησαν είς φυγήν, $ άτιμίαν δέκαπεντέ πεοί- 
•που ετη προ τΐίς έκστρατείας τοϋ Δάτιδος; Δέν είναι κάθ’αύτο άπιθανον 
;δτι επερχομενου τοΰ στόλου τών Περσών ύπδ τον Μαοδόνιον όί ’Αθηναίοι 
άνεκάλεσαν πρδς άμυναν, της πατρίδας, τούς ένεκα παντοίων λόγων ώς καί 
•αυτούς τούς πρδ δεκαετίας φίλους τών ΠέίσίστραΤίδώνς φυγαδεύθέντας.Ό δέ 
-ρητωρ ιδίως τούς τελευταίους άναφέρει ώξ τούς μαλλδν ύποπτους κάί μι
σητούς πρδς τον δήμον, ϊνζ καταδείξτ) τδ σέβας της πόλεως ποδς τδ ψή
φισμά της άμνησείας. Βεβαίως ούχί αγνοών δτί αί Άθηναι έπορπό’ληθη- 
σαν ύπδ τοΰ Ξέρξου δ ρητωρ λέγει «ύστερον δέ ηνίκα βασιλεύς, ’έπεστρά- 
τευσεν'.., δόντες άλληλοίς πίστεις κάί δρκους μεγάλους ηξίουν σφάς αυτούς 
προτάςαντες πρδ τών 'Ελλήνων απάντων άπαντ^σαι τοϊς βάρβάροις Μα- 
ραθωναδε, μαχεσάμενοί τε ένίκων... έργον δέ τόιοΰτον έργασάμενοΓούκ’ 
ηξίωσαν τινί τών πρότερον γενομένων μνησίκακ-ησάι.». Προδηλως διά'τοΰ 
ηνίκα βασιλεύς'έπεστράτευσε δ ρητωρ έννοεϊ την έκστρατείάν τοΰ Δάρέίου; 
καί είς ταύτην αναφέρει την άνάκλησιν τών πρδ αύΐης είς φυγήν ίδ'άτΐ- 
μίαν κάταδικασθέντων. ’Επιπροσθέτων δέ «το^,άρ τοί διά ταΰτά την πδ- 
λ.ιν άνάστατον παραλαβόντες, ιερά τέ κατακεκαυμένα...διά τδ άλληλούς 
δμονοεΐν... την πόλιν ύμϊν τόιαύτην καί τοσαύτήν παρέδοσαν» ύπαινίσ- 
σεται τας νίκας τών ’Αθηναίων έπί της · τόΰ Εέρξού έκστράτείάς, τάς 
όποιας ουδόλως συνέχεε μετά της έν Μαραθώνί, μη εχών άνάγκήν νά 
μάθη περί άύτΐίς· παρά τοΰ Sluiter η τοϋ Γροτίου. Δϋνάμε'θα ' λοιπόν πι- 
στέυο'ντες είς τδν Ά'νδοκίδηνς οσον είς τδν ’Ισοκράτη, κάί είς' τάς πηγάς 
τοΰ Πλουτάρχου, νά δεχθώμεν ώς αληθές οτι μέχρι τοΰ Κλεισθένους μόνη 
επί τών πολεμικών νενομ,οθετημένη άρχή της πολιτείας ίτον'δ πολέυ,αρ- 
χος’ εκτάκτως δ’;έξελέγοντο στρατηγοί ε’μπεπιστευμένοι παρά τοΰ δήμου 
την άρχηγιαν τοΰ στρατοΰ έπί μάχης τινδς η πολέμου προσωρινώς. Ό
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Γρότιος καίτοι άρνουμενος πίστινείς τδν Άνδοκίδην συνδυάζει τήν'μάρ’- 
τυρίαν αύτοΰ μετά τής τοΰ Ίσοκράτους ινα ύποστηρίξγ δτι πρδ τοϋ Κλει- 
σθένους έξελέγοντο τέσσαρες στρατηγοί εΐς έξ έζάστης φυλής, ώς ’Αρχή 

. ένιαυσία. Άλλ’ ουδέ δ Ανδοκίδης, ούδέ δ ’Ισοκράτης άναφέρει τέσσαρκς" 
έκάτερος μνημονεύει δυο μόνους καί εις δυο διαφόρους περιστάσεις" δ μέν 
κατά τήν παρά τδ Παλλήνιον μάχην, δ δέ κατά τήν κάθοδον τοϋ δήμου 
ήτοι έπί τής έξώσεως τών Πεισιστρατιδών»

Ούδεμίαν έ'χομεν μαρτυρίαν οτι μετά των λοιπών μεταρρυθμίσεων τοϋ 
Κλεισθενους είσήχθη καί δ θεσμός τής εκλογής δέκα στρατηγών,, δπερ συ- 
νεπιφερον τδν περιορισμόν τής εξουσίας τοϋ πολεμάρχου δέν ήδύνατο'νά 
διέλθη άπαρατήρητον. Δύο δέ περιστάσεις κυρίως τεκμηριοΰσι τδ εναντίον" 
άφ’ ένδς ή διατήρησις τής εξουσίας τοΰ Πολεμάρχου μέχρι τής έν Μαρα
θώνι μ,άχης, και άφ’ ετέρου ή χειροτονίκ τών στρατηγών έπί τής μάχης 
ταυτης καί μετ’αυτήν, ενώ δλαι αί Άρχαί τής πολιτείας ήσκν κληρωταί. 
'Ο λόγος,'τδν οποίον οί νεώτερδι σημειοΰσιν,ότι άπητεϊτ.ο έξιδιάσμένη ίκα- 
νότης διά τήν θέσιν τοΰ στρατηγοΰ δέν μοί φαίνεται άποχρών" τδ μέν 
διότι δέν ήτον δλίγώτερον σπουδαία ή θέσις τοΰ "Αρχοντας, καί δή τοΰ 
Πολεμάρχου, δστις κατά τήν έν Μαραθώνι μάχην παρίστάΤαν ίσος, άν 
ούχί κατά τήν γνώμην τινών, ανώτερος τών στρατηγών τδ δέ διότι αμέ
σως μετά τήν μάχην βλέπομεν συνάμα Ζαταργουμένην τήν έξουσίαν τοϋ 
Πολεμάρχου έπί τών κυρίως πολεμικών έ'ργών, τήν δέ άρχηγίαν τοΰ φρα· 
τοΰ άνκτεθειμενην είς ένα μόνον αίοετδν στρατηγόν, ώς τδν Θεμιστόκλεά 
έπί τής άμυνης κατά τοΰ στόλου τοΰ Ξερξου,και τδν ’Αριστείδη έπί τής έν 
Πλαταιαϊς μάχης/Ο Πλόύτ.(Θεμ.νΐ)λέγει: Τδνουν Θεμιστοκλέκ δείσαντα 
μή τά πράγματα διαφθκρείη πάντάπασι τής. ηγεμονίας είς έκεϊνόν έμπεσού- 
σης,χρημάτων τήν φιλοδοξίαν έξωνήσασθαι παρά τοΰ ’Επικό 1ους». Δύο άρα 
συνηγωνίζοντο υποψήφιοι, δ Έπικύδης καί'δ Θεμιστοκλής έξ ών εις έπρεπε 
ν.ά έκλεχθή στρατηγός, έπί τής άμύνης κατά· τής έκστράτείας τοΰΕέρξου.

Έκ τούτων .συνάγω δτι ή κλήρωσις τών’Αρχών χρονολογείται άπδ τοΰ 
Σόλωνος, άλλ’δ θεσμός τή^,κατ’έτος έκλογή; δέκα στρατηγών είναι μετα
γενέστερος τών^μηδικών. ’Επί τής έν Μαραθώνι μάχης εκτάκτως πρδς άμυ
ναν τής πατρίδος έξελέγησαν δέκα στρατηγοί, είς έξ έζάστης φυλής, έίς 
αυτούς δέ προσετέθη ίσόψηφος δ Πολέμαρχος, τδ μ.έν διότι έως τότε διετη- 
ρεϊτο έμείωτος ή εξουσία τοϋ άρχοντας έπί τών πολεμικών, τδ δέ οπώς προ- 
ληφθή ή άβεβαιότη; έ,ν τόϊς συμβουλίοις έν περιπτώσει ίσοψηφίκς τών 
στρατηγών. Ουτω δέ δικαιολογείται κατά γράμμα ή φράσις τοϋ Ηροδό
του δτι δ Καλλίμαχος ήν δ τώ κυάμω λαχών πολεμαρχέείν δ δέ Μιλτιά
δης στρατηγός Αθηναίων άπεδείχθη, αίρεθείς ύπδ τοϋ δήυ.Ου.

(Έκεται συνέχει») . ? , 1. Α. Τυπ'άλδος

' „··■·.:■ Ζ-ώ&ΐΛΓ ’ 2°ξ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
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Έν γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης ύπδ καθηγητοΰ τοΰ εθνι
κού πανεπιστημίου, φιλοπονηθείση φέρεται ή σημείωσες ήδε : ,- , ,·

Έκ τών είς· ίζω (καί-άζω) σχηματίζονται βπανεώταΐα παρά- 
γωγα είς-σις, οιον.: βάδισις, έπιτείχισις, δπλισις, έξέτασις, Ά,ντ’ αυ
τών δέ σχηματίζονται ,συνηθέστατα παράγωγα είς-σμός, έ'χοντα 
τήν αύτήν καί τά είς-σις σημασίαν, οιον λογίζομαι λογισμός' ύβρίζω 
ύβρισμός" μηδίζω μηδισμός".φιλιππίζω φιλιππισμός" θαυμάζω θαυ
μασμός" δεκάζω δεκασμός" στενάζω στεναγμός· διστάζω δισταγμός, 
'Η διαφορά μόνον εινε δτι τά εις-μδς ταΰτα εύκολώτερον καί.συνήτ 
θέστερον μεταβάλλονται άπδ ,άφγρημένων είς, συγήεκριμενα,· σημαί
νοντα έπί τέλους δ,τι καί τά είς-μα ουδέτερα. . ι :

Πρώτον μέν θαυμαστόν ήμϊν φαίνεται.δτι τοΰ. είς ΣΜΟΣ τυπου έφιτ 
φέρονται , παραδείγματα ού μόνον τά είς ΣΜΟΣ τελευτώντα δνόματα, θαυ- 
μαΣιιός καί ΑιχαΣμός ά.'Κ'Κχ καί τά είς ΓΜΟΣ λήγοντα, στενηΓιιι'ς καί 
Jiara/γός. Γέμ.ει δέ τών τοιούτων κακιών ή περιβόητος γενομένη .γραμ
ματική. ,,.ι·.·..·. .>■ .· . ύ: ·;ΐΐ'. ;

’Έπειτα δέ παρατηροΰμβν δτι δεινότατα σφάλλεται ό περιδέξιος γραμ- 
μ,ατικδς άποφαινόμενος δτι βϊΐανεώτατ’ ,έκ τών είς ,ΙΖΩ. ρημάτων,; σχητ 
ματίζονται ονόματα είς ΣΙΣ. Ύπέρ.· τά είκοσιπέντε.ήμεϊς. δνόμαφκ είς 
ΙΣΙΣ περατούμενα έ'χομεν συνηγμένα έκ ποιητών καί συγγραφέων ,το,ΰ ,δ.ο.· 
κίμου ελληνισμού" άτοπώτατ.ον δέ, νομίζομεν, εϊνε,τά .ύπολαμβάνηται 
σπανιότατος δ σχηματισμός, οδ. τοσαυτα.εύρίσκονται παραδείγματα» Ύνος 
δέ πΧς τις πεισθή δτι πληυιυιελέστατ’έ'χει ή διδασκαλία τοΰ άπειρου μέν 
γρκ[ΛίΛ.(ζτων δντος προχεφως 6 .έζαστοτε π^ο:φερθ|χενοΐ4_.
xev έπ' άκαιρίμαχ γίωσααν ΐ'πος LlOy, παρατιθέμεθα κατά στοιχείου οσα 
πρόχειρα ήμϊν ύπάρχουσιν ονόματα είς ΣΙΣ έκ ρημάτων είς ΙΖΩ ή ΕΠΟ
ΜΑΙ παρηγμένα.

άγωηοις. Θουκυδ. Ε', 50 «κατά τήν ούκ έξουσίαν τής άμωα/σεοκ»♦ 
Πολυδεόκ. Γ', 141 «άπδ δέ άγώνος ονόματα άγώ^ισις παρά Θουκυδίδη 
κτέ.» Έγένετο δ’ ύπδ τοΰ Θουκυδίδου χρήσις καί τοΰ άρσενικοΰ άγωνι- 
όμός βιβλ. Ζ', 70 «πολλή δέ ή άντιτέχνησις^τών κυβερνητών κ,αί άχω-, 
νισμος πρδς άλλήλους» (Πρβ. Γλωσσ. Πκρατηρ. σελ. 419). Άσμενίζει δέ 
ΐφ θηλυκφ δ Προκόπιος λέγων Τόμ, Β', σελ. 580,19 .«τοϊς κατά τήν
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άγώνισιν έ'ργοις» καί σελ. 584,1 «ρίψαντες την άγώνισιν έπΐκινδύνως 
ητρέμιζον» ν,χι σελ. 642,2 «άπολιπεΐν Ήν άγώνισιν» καί Τόμ. Γ’, σελ. 
10, 14 βεις άγώνισιν έτέραν ίόντι» καί σελ. 210,16 «την πρδς Ουννους 
άγώνισιν διαλύσαντες» καί σελ. 257, 24 «την άγώνισιν άπογνόντες».

άχέντισις. Τδ όνομα τοΰτο εύρίσκεται έν τ·η Άναβάσει τοϋ.Εενοφών- 
τος βιβλ. Α', θ', 5 «ταξικής τε καί άχοκτισεως». .’Αλλ’ έν τφ Ίππαρ- 
χικώ αύτοϋ κεφ. Γ', 6 κεΐται «δταν γε μην πρδ τοΰ άκοχτισμον σιελαυ- 
νωσιν έν Αυκείφ». Άπαντώσι δ’ άμφότεροι οί τύποι και έν τφ μεταγε
νεστέρου έλληνισμφ. Πρβ. καί έζαχόντισις και έζαχοκτισμός (και έπα· 
χοηισμός).

άκμοβόΛισις. Ώς εϊπεν ό Ξενοφών άκόνεισις και ακοντισμός, ούτω καί 
άκροβόΛισις και άχροόο.ίισμός, οίον Άναβ. Γ', δ', 18 «μεΐον ε'χοντες εν 
Ή άκροβοΛΙσει*  και Κύρ. Παιδ. Τ', β', /5 «των τοξοτών και άκοντιστών 
τάς άχροόο^ί'σεις» και Έλλην, Α', γ', 4 ιιάχροβοΛισμοΙις και προσβολάς 
έποιουντο» καί Δ', γ', 14. Τδ άρσενικδν όνομα φέρεται και παρά τφ 
Πλάτωνι καί παρά συγγραφεϋσι της παρηκμακυίας γλώσσης·,

ά,^οψήφισις. Άντιφ. περί τοΰ 'Ηρώδ. Φόν. 9 «νομιμωτάτην και δικαιο- 
τάτην πεποιηκασιν ύμΐν την άπογήφισίν μον». Δημοσθεν. σελ. 1299,2 
«,τδ παρωξύνθαι την πόλιν πρδς τάς άποψηφίσεις» και σελ. 1300,4 καί 6. 
Άρποκρατ. σελ. 53,4 «’Αποψηφίζονται — καί άποψήφισικ δέ τδ πράγμα 
λέγει Δημοσθένης έν Ή πρδς Συμβουλίδην έφέσει». 'Ομοίως τφ άποψή- 
φίρις είνε έσχηματισμένον τδ καταψήφισις άπαντών παρά τφ Άντιφώντι 
Κατηγορ. Φαρμακ. 3 «περί της καταψηφίσεων δικάζετε» καί παρά Δίωνί 
τφ Κασσίφ. Έλέχθη δέ καί διαψήφισιι. ύπό τε τοΰ Πλάτωνος (Νόμ. σελ. 
855 δ' καί .956 ε' καί 958 α') καί τοϋ Ξενοφώντος (Έλλην. Α', ζ'> 14) 
καί τοΰ Λυσίου (κατ’ Έρατοσθ. 54) καί τοΰ Δημοσθένους (σελ. 1036,26) 
καί τοΰ Αΐσχίνου (κατά Τιμ. 11 καί 114 καί περί Παραπρ. 182). ίδε καί 
Άρποκρατ. σελ. 93,15 καί Βεκκ.Άν. σελ. 186,7. Έν τοΐς Δειπνοσοφι- 
σταΐς τοϋ’Αθηναίου σελ. 218 α' κεΐται «ούτός έστιν δ όιαψηφισμύς ό γε- 
νόμενος κατά τών περί Έρασινίδην στρατηγών», έν δέ τφ Όνομαστικώ τοΰ 
Πολυδεύκους Η', 149 φέρεται «κρίσις, διαψηφισις, καταψήφισμός». Πρβ. 
παραψηφισμόν καί συμψηφισμός.

άφάπσις. Ήρόδ. Δ', .15 «μετά την άφάνισιν την δευτέρην». ΆριςΌφ. 
Νεφ. 765 «ηύρηκ’ άφάκισιν Ής δίκης σοφωτάτην.» Πλάτ. Σοφιστ. σελ. 
259 ε' «πάντων λόγων έστιν άφάπσις». Συχνότερου τοΰ θηλυκοϋ είνε έν 
τώ μ>εταγενεστέρφ έλληνισμφ τδ άρσενικδν άπαντών καί παρά τφ Άρι- 
στοτέλει. Έν τοΐς Δειπνοσοφισταϊς τοϋ ’Αθηναίου σελ. 4 09 δ' κεΐται 
«πεοί δέ τοΰ εύώδεσι χρίεσθαι τάς χεΐρας Έπιγένης η Άντιφάνης φησίν 
έν ’Αργυρίου άφανισμώ ούτως».

βάδισες. Ίπποκρ. Τόμ. Α', σελ. 268 Έρμ. «δλίγη τε χρέονται τγ βα*  
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όΐσι». Άριστοφ. Πλ. 334 «δηλος δ’έστιν -—τ·η βαδίσει ν.αλ τφ τάχει». 
Βενόφ. Κυνηγ. H', 3 «τεχνάζειν τί| βαδίσει». Λέγει δέ καί δ Αριστοτέ
λης Ήθ. Νικ. 1-, δ', 3 «Όμ.οίως δέ καί έπί βα,όΐσεως καί τών λοιπών" 
εί γάρ έστιν η φορά κίνησις ποθέν ποι, καί ταύτης διαφοραί κατ’εί'δη, 
πΉσις, βάόισις, άλσις καί τά τοιαΰτα. Ού μόνον δ’ οδτως, άλλά καί έν 
αύτη τη βαδίσει». Γεώργιος δ Αεκαπηνδς άποφαίνεται ε-Βάδισις καί οπ.Ιΐ- 
σις παρ’ Άττικοΐς, βαδισμός και όπ.Ιισμός κοινώς» (”1δε Λοβέκκιον Φρυνι 
σελ. 511). Άλλ’ έν τφ Χαρμίδη τοϋ Πλάτωνος σελ. 160 γ' φέρεται 
«οΰτ’ έν βαδισμφ ού'τ’ έν λέξεί»,. Πρβ. Πολυδεύκ. Γ', 92 «Βαδίζει,- βαδί- 
ζων, βάδην, βάόισις, βζδιεΐ" βαδιστικδς παρά Άριστοφάνει, παρά δέ Κρατ 
τίνφ βαδισματίας, παρά δέ Πλάτωνι τφ φιλοσόφφ βαδισμός».

γκά^σις, άυαγτώρισις. Πλάτ. Πολιτ. σελ. 257 ά «τνίς Θεαιτητου γυω^· 
μΐιεέως». Σοφιστ. σελ. 219 γ' «τδ τίίς γνωρίσεως». Νόμ. σελ. 763 β' 
« φυλακής τε καί γυω^Ισεως ένεκα» καί σελ. 771 δ'«οίκειότητός τε πέρι 
καί γν<ύξ>1σεως». Θεαιτ. σελ. 193 γ' «’ίνα γένηται άυαγυω^ισιςΐ). Ό τύ
πος γκωρισμός καί άναγυωρισμός δέν εύρέθη παρά συγγράφει παλαιοτέρφ 
τοΰ Άριστοτέλους. Πρβ. καί έ.νιγυαψισμός. Έν τ·?ί καθ’ ημάς γλώσσν) 
κατέστη συνηθες τδ πα^αγνώρισις έκ τοϋ σ^ηυ,ά’τισθέν.. ' ·

γυναΐκισις. Άριστοφ. Θεσμοφ. 863 «πρίν τ-ης έτέρας δούναι γνυαικί·*  
σεως δίκην». Ό Άνταττικιστης γράφει σελ. 87, 2 «Γυυαικισμόι,: Διοκλης 
Βάκχαις γυναικιζειν φησί καί γυναικηρόν». Ό Μεινέκιος {'^χοσΛ.' Κωμί' 
Τόμ. Β»', σελ. 838) ύπέλαβεν δτι τδ γυυαικηρόυ είνε πλημμελής άνάγνω- 
σις τοΰ γυκαικισμόυ. Άλλ’ έν τη Σοφιστική Πρόπαρασκευ^ τοΰ Φρυνίχου 
σελ. 31.14 κεΐται «Γυι-αικηρόε τρόπος: αντί τοΰ γυναικείος». Τοΰ άρσε- 
νικοϋ ονόματος γυχαικισμός έποιησατο χρνίσιν δ Πολύβιος.κμί άλ-λοι τινές 
τών μεταγενεστέρων. .

όιαχει^ισις. Θουκυδ. Α', 97 «πολέμφ τε καί Jιαχειμίσει πραγμάτων». 
Φερεται δ’ ενίοτε καί έν τη παρηκμακυίβρ γλώσση τδ. όνομα τοΰτο. Θω- 
μ.άς ο Μαγιστρος γράφει σελ. 8 i ,9 «Διαχρώμαι τδν δείνα καί διαχειρί*  
ζομ.αι κρεΐττον η φονεύω — Ωσαύτως καί διαχείρισις’ διέργασις μέ,ντοί 
και διεργασμος ούχ ευρηται. ’Έστι δέ-καί όια^είβισις η διοίκησις. Θου
κυδίδης· πολεμφ τε καί διαχείρίσει πραγμάτων». Τοΰ, είς ΣΜΟΣ περα- 
τουμενου τύπου ευρεθη χρήσις έν τοΐς Ίπποκρατείοις. Εξηγούμενος δ’ δ 
Γαληνός την λέξιν ταύτην γράφει Τόμ: ΙΖ', ά, σελ. 403 « 
δε λεγει τάς τών φαρμάκων οικονομίας τε καί παρασκευάς
καί δόσεις». Εν τφ άδοκιμφ έλληνισμώ άπαντά καί όνομα μεταγεΐ^ισις^ 
όπζ,ρ πολλάκις παρεφθειραν οί βιβλιόγράφοι μεταβαλόντες είς τδ μεταχεί*  
μίίσιε ^ν^. ^διαχείρΙσις—όιαχείξ,Ησις. ’ΊδεΒάστιον Γ/,ήχ; Κορ. σελ. 81) 
Σχ. και Σχαιφ·?ρον Με.Ιετ. Κμιτ. σελ. .58). Σπανιώτερον καί χείρον τοΰ

είνε τδ μεταχείξΐισμΰς. Πρβ. καί π^όχε/^ισιςγ^βοχειρισμύ^

όιαχειρισμοίς 
καί συνθέσεις
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διόρισες. Πλάτ. Νόμ. σελ. 77 7 β' «ιτρος τήν άναγκαίαν
Αλλά Πολιτικ. σελ.282 s' «δ διορισμός έγκαιρος άν σοι γένοιτο» καί Τιμ. 
σελ. 38 γ' «εις διορισμόν και φυλακήν άριθμών χρόνου». Και δ Άριςοτέ- 
λης ποιείται χρήσιν άμφοτέρων τών τύπων. Είπε δ’ ό συγγράφεύς ούτος 
καί άφορισμός, ώς καί δ Θεόφραστος καί άλλοι. Ό Πολυδεύκης γράφει 
«φυγή, ΰπερορισμός, εκβολή» (βιβλ. Θ', 158). "Ομοιον τούτφ, άπαντώντι 
παρά Γρηγορίφ τώ Νύσσης Τόμ. Γ', σελ 49 γ' και παρ’ Έπιφανίφ Τόμ. 
Γ', σελ. 3 68,5, εινε τδ φερόμενον παρά Πλουτάρχφ Ήθικ. σελ.549 ά καί 
παρά Διονυσίφ τώ Άλικαρνασσεϊ 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 872 έξορισμός, άνθ’ου 
έλέχθη ύπδ τοϋ ’Αθανασίου Τόμ. Α', σέλ. 783 β' έξόρισις. Πρβ. καί πε
ριορισμός-περιόρισες καί προορισμός - προόρισες καί προσδιορισμός. ’Αντί 
τοΰ συνήθους όρισμός, δπερ καί παρά τφ Άριστοτέλει κεΐται,εύρομεν παρά 
τφ Γαληνή τδ θηλυκδν ορισις Τόμ. Η', σελ. 698 «δ άνήρ εις την περί, 
τών όρίσεων φλυαρίαν ύπεσύρη». Πρβ. καί Ήσύχ. « Προθεσμία : καιροϋ ορισις».

έξανδραπόδισις. Ήροδ. Γ', Ί40 «άνευτε φόνου καί έξανδραποδ ίσιος». 
Παρά Ψευδοξενοφώντι Άπολ. Σωκρ. 25 άπαντά «ίεροσυλίγ, τοιχωρυχίιγ, 
Ανδραποδίσει». Άλλ’ ύπδ του Θουκυδίδου καί τοϋ Πλάτωνος καί άλλων 
παλαιών γίνεται χρήσις τοΰ Ανδραποδισμός. *0  Πολύβιος λέγει έξαν- 
δ ραποδ ισμός.

επισκίΛισις. Ξενοφ. *Ιππ.  Ζ', 12 «τότε καί της έπισκείισεως Άί άρ- 
χοιίτο». Πολυδεύκ. Α', 214 «στηρικτέον δέ αύτόν, δταν δ ίππος άρξηται 
τής έπίσκείίσεως’ επισκέΛισιν δέ καλεΐ δ. Ξενοφών την αρχήν τής τών πο- 
δών κινήσεως» (Πρβ. καί Έρμαννδν Opusc. Τόμ. Α', σελ. 73).

έράνισις. Πλατ. Νόμ. σελ. 915 έ «εάν δέ τις διαφορά γίγνηται περί 
τής έρανίσεως». ’Εν τώ μεταγενεστέρφ έλληνισμφ φέρεται τδ άρσενικδν 
ερανισμός καί συνερανισμός.

κατοίκτισις. Ξενοφ. Κύρ. Παιδ. 7', α', 47 «τήν πρδς αυτήν κατοίκτισιν». 
Λέγεται δ’ δμως οίκτισμός ύπό τε τοΰ Ξενοφώντος έν τφ Συμποσίφ κεφ. 
Α', 16 καί ύπδ τοΰ Αισχύλου έν ταϊς Εύμενίσι στίχ. 189, ώς καί ύπδ 
συγγραφέων τοΰ, μεταγενεστέρου έλληνισμοΰ. Πρβ. καί Πολυδεύκ. S', 
201 «δλόφυρσις, οίκτος, οίκτισμός, οίμωγή» καί Άμμων, σελ. 102.

κιθάρισις. Πλάτ. Πρωτ. σέλ. 312 έ «περί κιθαρίσεως» καί σελ. 325 έ 
«γραμμάτων τε καί κιθαρίσεως» καί "Ιων. σελ. 533 β «ούδ'έν κιθαρίσει 
ούδ’ έν κιθαρφδία» καί Νόμ. σελ. -669 έ «ψιλή κιθαρίσει τε καί αύλήσει», 
Φέρεται δέ καί παρά τφ Άριστοτέλει Ποιητ. Β', 4 «έν δρχήσει καί αύ- 
λήσει καί κιθαρίσει». Ό Αθηναίος γράφει σελ. 352 γ' «Φανίας δ’ δ’πε
ριπατητικός έν δευτέρω περί ποιητών, Στρατόνικος, φησίν, δ Αθηναίος 
δοκέ? τήν πολυχορδίαν εις τήν ψιΛην κιθάρισιν είσενεγκεΐν» καί σελ. 637 
ς·' «τήν δέ ϊ/τιΛήν κιθάρισιν πρώτον φησι Μέναιχμος είσαγαγεΐν Άριστά- ( 
νικον τδν Αργείον». Ό τύπος κιθαρισμός εύρέθη έν τφ εις Δήλον "Υμνώ 
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τοΰ Καλλίμαχου στίχ. 312 «έγειρομένου κιθαρισμοΰ» καί^έν επιγραφή Χία 
Έπιγρ. Έλλην. Τόμ. Β', σελ. 201,10 «.κιθαρισμοΰ Κλεοίτης Διονυσίου».

κουφισις, Ανακούφισις. Θουκυδ. Ζ', 75 f έ'χουσά τινα δμως τδ μετά πολ
λών κούιρισιν». Σόφοκλ. Οΐδ.Τυρ.218 «άλκήν λάβοις άν κάνακούφισιν κα
κών». Έν τώ μεταγενεστέρφ έλληνισμώ άπαντά μέν καί τδ θηλυκδν 
κοδφισις, συχνότερον αύτοΰ εινε τδ άρσενικδν κονιρισμός.'Έν τφ Όνο- 
μ.αστικώ τοϋ Πολυδεύκους βιβλ. Γ', 100 κεΐται «παρηγοριά, κουφισμός, 
έπικονγισμός καί παρά Θουκυδίδή κονρισις». Παραδείγματα τοϋ επικού*  
(ρισμός βλέπει τις έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου Τόμ. Τ', σελ; 1651 Παρί

κτίσις. Πίνδαρ. Όλυμπ. ΙΓ', 83 «κούφαν κτίσιν». Ίσοκράτ. Πανάθην. 
190 «δεύτερος δ’ δ περί τήν κτίσιν τών άποικιών». Πολλά παραδείγματα 
τοΰ δνόματος τούτου δύναταί τις έκ τοΰ μεταγενεστέρου έλληνισμοΰ νά 
καταλέξη*  φέρεται δ’έν αύτφ καί τδ Ανάκτισις.

νόμισιο. Θουκυδ. Ε', 105 «έξω τής άνθρωπείας τών μέν ές τδ θειον 
νομίσεως τών δ’ές σφάς αυλούς βουλήσεως». Ό Πολυδεύκης βιβλ. Ε', 126 
άποφαίνεται «ή γάρ νόησις σκληρότερόν τε καί αμφίβολον, ή δέ δόκησις 
εύτελές καί ή νόμισις σκληρόν».

ξένισις. Θουκυδ. 7', 46 «ΐδίγ ξενίσεις ποιούμενοι τών τριηριτών». Τδ 
ονομα τοϋτο μετ’άλλων δμοίων μνημονεύεται έν τοϊς Βεκκήρόύ Άνεκδόταις 
σελ. 438, 1 «Άπότριψις, μελέτησις, άπάγγελσις, άγώνισις, προάγγελσις^ 
τέκμαρσις, κάθεσις,πλάνησις, διάφευξις, άνοιξις, έφόρμησις, οπίΐισις, ξένισις, 
κονφισις, βλάψις, έπαίνεσις, ψόφήσις, διάρπασις γνναίκισις, λάλησις». Θω
μάς δ Μάγιστρος λέγει σελ. 252,9 «καί ξένισις ή ξενοδοκία, ώς Θουκυ
δίδης έν τή έκτη’ ϊδίγ ξενίσεις ποιούμενοι» καί δ Φώτιος σελ. 309, 1 
«Ξενίσεις: ξενοδοκίας. Θουκυδίδης», δ δέ Πολυδεύκης βιβλ. Τ', 7 γράφει 
«ή θοίνην ή ξενισμόν' ή γάρ Θουκυδίδου ξένισις τραχύ». Ό Πλάτων έν 
τφ Αύσιδι σελ. 205 γ'είπε «τδν τοΰ Ήρακλέόυς ξενισμόν». Συνήθης δ’ 
δ τύπος ο’ύτος ύπάρχει παρά τοϊς συγγραφεϋσι του παρηκμακότος ελλη
νισμού. Εύρομεν δέ καί έν τή Συλλογή τών Ελληνικών Επιγραφών Τάμ. 
Β', σελ. 696,31 «καλεσάτωσαν δέ — έγ Μαγνησίας έπί ξενισμόν εις τδ 
πρυτανεΐον» καί σελ. 1065, 13 «κληθήναι δέ αύτούς καί ζ·π\'ξενισμόν 
εις τδ πρυτανείαν»; Πρβ. καί Έπιγρ. παρά Καυήρφ σελ. 73 «καλέσαι δέ 
αύτδς καί έπί ξενισμόν έπί τάν κοινάν εστίαν». ! ·

οΐκισις, καιοίκισις, σύνοίκισις. Θουκυδ. Ε', 11 «εί τι μνημόσυνόν που 
έ'μελλεν αύτοΰ τής οίκίσεως περιέσεσθαι» καί Τ', 77 «Αεοντίνών ξυγγε- 
νών κατοικίσεις » καί Γ', 3 «τήντε ξυνοίκισιν καί τήν παρασκευήν δια- 
λύειν». Πολυδεύκ. Θ', 7 «κάί τδ πράγμα οικισμός καί παρά Θουκυδίδή 
οΐκισις καί κατοίκισες». Πολλάκις άπαντ^ παρά τώ Πλάτωνι τδ κατοίκι- 
σις, εύρίσκεται δ’ ενίοτε παρ’αύτφ καί τδ κατοικισμός, ώς καί τδ οικισμός, 

■ πό.Ιεων οικισμό/, έν Νόμοις σελ. 708 δ'. Έλέχθη δέ και υπό -τοΰ Σόλω- 
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νος «οιαιογ/ώ δ’ έπί τφδε χάριν καί κΰδος όπάζοι έσθλόν» (παρά Πλουτ. 
Σόλ. Κ7', 4). ’Εν τή άδοκίμφ γλώσση φέρεται καί συνοικισμός, ώς καί 
διοικισμός, Μαντινέων διοικισμός (Άρποκρατ. σελ. 198,7 Δινδ.), καί 
μετοικισμύς καί εποικισμός καί άνοικισμός' έτι δέ άνοίκισις καί εποί- 
κισις καί ,άποίκΐΰΐς, ά·.θ’ού ό ’Αριστοτέλης ειπεν άποικισμός έν τοϊς 
ϋολιτικοϊς βιβλ. Ε', ε\ 2 «κατελύθη δέ καί έν Ήρακλείιγ δ δήμος μ,ετά 
τδν άποικίσμδν ’εύθύ; διά τού; δημαγωγούς». Πρβ. καί Διογέν. Λαέρτ. 
ΙΑ', 20 «τδν: εις Έλέκν της ’Ιταλίας άχοικισμόν» καί Σου’ίδ. σελ. 952, 
20 Έεκκ. «έν δέ τφ άποικισμω της Άμοργοΰ εστάλη καί κύτος ήγεμών 
ύπδ Σαμίων». Έν τφ κατά Διογείτονος λόγω τοϋ Αυσίου §’14 άναγινώ- 
σκεται «έν.γάρ τή ό ιοικίσε ι , δτ’ έκ Κολλυτοΰ διφκίζετο εις την Φαί- 
δοου οικίαν, τούς παϊδας έπιτυχόντας έκβεβλημένφ τφ βιβλίφ ένεγκεϊν 
πρδς ταύτην». Άλλ’ δ Κόβητος άποφαίνεται δτι η γνήσια γραφή εινε «έν 
γάρ τή έζοικίσει, δτ’ έκ Κολλυτοΰ έζωκίζετο κτέ.» (Var. Leet. σελ. 68·' 
Πρβ. .καί Nov. Leet. σελ. 290). Παρατηρητές δ’ δτι δ περιφανής ούτος 
κριτικές μετατυποϊ (Lett*.  LfCt. σελ. 300) τδ έν τφ Φκίδωνι τοΰ Πλάτω
νος σελ. 117 γ' «τήν μετοΙκΗσιν τήν ένθένδε εύτυχή γενεσθαι» εις τδ 
μ&τοίκίσιν καί τδ έν τή Άπολογίη σελ. 40 γ' ίμετοίκΗσις τή ψυχή τοΰ 
τόπου τοΰ. ένθένδε είς.άλλον τόπον» είς τδ μετοίκισες, λέγων δτι ή ψυχή 
κατά τδν θάνατον δέν μετοικεί ένθένδε είς ά.ί.ίον τόπον, &\\ί μετοικί
ζεται' περιγράφει δέ καί τδ τοϋ τόπου τοϋ ώς παρεμβεβλημένον.

οπΛισις, έζόπΛισις, καθόπ.Ιισις.'λρ.Ήοη. Βατρ 1036 «τάξεις, άρετάς, 
■ύΛΛΙΰεις άνδοών». Θουκυδ. Γ', 22 «εύσταλεϊ; τή όπΜσει». Βλάτ. Τιμ.σελ. 
24 β' «ή τής ύπΛΙοεως- αύτΰνι σχέσις». Ξενοφ. Κυρ. Παιδ. Β', α', 16 
•«έν ταύτη τή οπΛ/σει» καί άλλαχοΰ καί Η', ε', 9 «πολλοΰ χρόνου δέον
ται είς τήν έξόπ.Ιισιντ καί Η', ε', 11 « παρέχοιεν αύτοί; άσφαλή τήν κα- 
δόπ^ισ/χϊ.Τοΰ άρσενικοΰ ,όπΛισμός έποιήσατο χρήσιν δ Αισχύλος έντφ Άγα*  
ρ.έμνονι στίχ. 405 «ναυάτας δπ.Ιισμοΰς». Έν ταϊς Ίστοριαις τοϋ Πολυ
βίου φέρονται άμφότερα τά έκ τοΰ καθοπίίζω παρηγμένα ονόματα, άλλά 
συχνότερον μέν τδ καθοπΛισμόο, σπανιώτερον δέ τδ καθόπΛισις. Έν τ,οΐς 
Όμηρικοϊ; Ζητήμασι τοϋ Πορφυρίου σελ. 46,5 έκδ. Schrad. άπαντφ·«έ'ν τε 
•τή- καθοπΜοει καί τή άλλη άμφιέσει τών Θρακών» καί .μετ’δλίγα «τδ δ’ 
έν τώ καθοπίισμω φοβερόν» καί σελ. 46,22 «τδ δέ φοβερδν τής καθοπίί- 
κτεως». Έν τφ Βυζαντιακφ έλληνισμφ εύρέθη καί δνομα άφο'πΛισμος.
■ , ημοΛηΛάκισις. Φρύν. Σοφιστ. Προπαρ. σελ. 61,20 ιιΠ^υπη.Ιάκισις: ού 
-μόνον. προπη.Ιακισμός». Ό Πλάτων εν τή Πολιτειικ σελ.329 β λεγει «τας 
..τώ/ οικείων προπη.Ιακίσεις τοΰ γήρως», άλλ’έν τοϊς Νο,μοις σελ. 855 
β' παραλαμβάνει τδ άρσενικδν «δεσμοί; τε χρονίοις — καί τισι προπη-Ια- 

■κισμοϊς κολάζειν». Φέρεται δέ τδ άρσενικδν καί παρά τφ Ήροδότω καί 
■'παρά τφ Δημοσθένει. καί παρά τφ Αισχίνη καί παρά τφ Άριστοτελει καί
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πα-ρ’.ούκ έλίγοις τών μεταγενεστέρων. ’ < ■· /■?'"
προσόρμισες. Θουκυδ. Δ', 10 «άπορίη τής προσορμίσεωςφ. Κεϊται δέ καί 

έν ταϊς Συνεσίου Έπιστολαϊς σελ. 272 δ' «τής πμοσορχί/σβωζ· αύτφ γενΟ- 
μενης ού πρδς άνδρας χαρίεντας» καί έν τοϊς εις. Θουκυδίδην Σχολίοις 
σελ. 79, 47 Διδ· «Προσβολή: αντί τοϋ προσόρμισες καί καταγωγή» καί 
έν τοϊς εις ’Ιλιάδα Τόμ. Δ', σελ, 42,28 «κατάπλους δέ ή προσόμμιαις-ΰ, 
άλλά Τόμ. Α\ σελ. 54,19 «τρόπον έδίδαξε πμοσομμτσμοϋτ». Ό Σου’ί’δας 
σελ. 785 Βεκκ.. παρατίθεται ρήσιν έκ τοϋ Αίλικνοϋ, έν ή κεϊται «δρμιζομέ- 
νων τήν τελευταίαν ομμισιν^·, παρά δέ τφ Άρριανφ άπαντ^ Άνάβ. Α', 
ιη’, 5 «ού τών νεών μόνον τή έγκαθομμίσει'». .

σχίσις. Πλάτ. Φαίδ. σελ. 97 α' «αύτη αυ αιτία γέγονεν, ή 
καί σελ. 101 γ καί 108 α'. ’Απαντφ δέ καί παρά τφ Άριστοτελει τδ 
ρνομα τοΰτο, παρ’ ω κεϊται καί τα άπόσχισιο, καί παρά τφ Θεοφράστφ 
καί παρά συγγραφεΰσι τοϋ παρηκμκκότος ελληνισμού. Ύπδ τοϋ Αισχύλου 
έλεχθη έν τφ ’Αγαμέμνονι στίχ. 1149 «έμοί δέ μίμνει σχισμδς άμφήκετ 
,δορί», ώς καί ύπδ τοϋ Πλουτάρχου έν τοϊς Ήθικοϊς σελ. 893 εΓ «τή δέ 
πληγή καί τφ σχισμω διαυγάζει» (Πρβ. Απόλλων. Σοφ. Λεξ. Όμηρ. σελ, 
158,15), Παρά τφ Άθηναίφ φέρεται σελ. 488 ε' «φυλάττουσι τήν $ιά- 
αχισινϋ καί παρά τώ Θεμιστίω σελ. 236 β’ «σμικραί διασχίσεις τέ καί 
άπονεύσεις», έν δέ τοϊς είς Αισχύλον Σχολίοις σελ. 152, 1 4 «τφ διασχι- 
σμΰ> έμπίπτω». Εύρέθη δέ καί κατάσχισις πχροι τφ Γαληνφ καί περιαχι- 
σμός παρά τφ Πλουτάρχφ.

τείχισις, άποτείχισις, έπιτείχισισ, περιτείχισις, υ.τοτείχισις. Θουκυδ. 
Ζ7, 6/<ή εκείνων τείχισιςτ. Ή, 31 «μετά τήν έκ τής Λακωνικής τείχισιν·», 
Α', 65 «μετά τής Ποτειδαίας τήν άποτειχισιν». A', 142 «ούδ’ή έπιτεΐ- 
χισις ούδέ τδ ναυτικδν αύτών άξιον φοβηθήναί» καί άλλαχοΰ. Β', 7 7 
«πρδς τήν· πεμιτείχισιν παρεσκευάζοντο» καί άλλαχοΰ. 7', 100 «τήν 
ΰποτείχισιν καθεϊλον». Ποιείται δ’ό Θουκυδίδης χρήσιν καί τών τύπων 
τειχισμός καί έπιτειχισμός καί περιτειχισμός. Τδ θηλυκδν τείχισις φέρε
ται καί παρά τφ Εενοφώντι Έλλην. 7', ε', 4·«έάν νϋν έπίσχωσι τής τει- 
χίσεωςτ, άλλ’έν βιβλ. Δ', ή', 9 κεϊται «χρήματα προσέθηκεν αύτφ εις 
τον άνατειχισμόν». ’Αντί τοΰ άποτείχισις εϊπεν άποτειχισμός δ Πλού
ταρχος καί δ Πολύαινος. ·

χμημάτισις, Εενοφ. Οίκον. ]Α', 11 «τής δέ χρηματίσεως. (πέρι) καί 
μετά ταϋτα άρκεσει άκούειν» καί Κζ, 22 «άνυτικωτάτήν χ^ήμάτιμιν &ήί) 
γεωργίας». Άπαντφ δέ καί παρά Δίωνι τφ Κασσίφ ΝΒ', κ$', 5 «καθ’ 
έκαστον χμημάτίσεως είδος». Πρβ. καί Σου’ίδ. αΧμημάτισις: χρημάτων 
συναγωγή. Αίλιανός’ 8 δέ τής θεοΐυλίας τε καί άθέσμου χξίηματΐσεΐής 

ιδιαφθαρείς τδν μισθδν ήνέγκατο κτέ.» Συχνδν έ'ν τε τφ παλαιφ καί τφ 
μεταγενεστερω έλληνισμφ ε?νε τδ άρσενικδν χξ>ηματιδμύς^

f
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Εϊ'πομεν δτι υπέρ τά είκοσιπέντε-δνόμάτα είς ΙΣΙΣ περατούμεναεχο3 
μεν συνηγμένα εκ ποιητών καί. σιχγμαγέων τον όοκίμου έ.ί.ίηνισμοΰ. ’Αλλά 
δύο' χ>.6νκ ν) τρία τούτων δέν εόρέθησαν έν τφ πεζφ λόγφ τών 'Αθηναίων. 
Ποιούμεθα δέ ΐην ύπόμνησιν ταύτην, ϊνα μη δ αφυέστατος μέν είς τά 
γράμματα, ευφυέστατος δέ πρδς τά σοφίσματα ©ρασωνίδης άναβοηση 
δτι διά. ποιητικών καί ’Ιωνικών ονομάτων έπιχειροϋμεν νά-ελέγξωμεν την 
διδασκαλίαν 'αύτοϋ. Παρασημειωτέον δ’δτι τοϋ ύπ’ αύτοϋ μνημονευόμε
νου νβμισμός έκ μόνου τοΰ Αισχύλου έν μόνον μάρτυριον φερεται. Θωριάς 
δ Μάγιστρος σελ. 392,8 άποφαίνεται. ν.’Ύόμις -λέγε και μη όόρσ,μός»; 
Κέΐται δέ τδ δνομα ΰβμισμός καί έν τοϊς Έπιμερισμοΐς τοϋ Ψευδηρωδιά*  
νοϋ σελ. 179.
• " Παρά τφ 'Ηροδότφ βιβλ. Ά', 1.95 άναγινώσκέταί «αυτή μέν δη σφι 
τΐμτισίς περί τδ σώμα έστι». Φέρεται δέ καί γραφή ΆμτΗσις, ην κακώς 
ποιών Λρόέκριν'εν δ·Στεΐνος. Παρατηρητέον δ’ δτι έξέδωκε μέν-ούτος έν 
βιβλ, Ε', 106 «ίνα τοι κείνα7 πάντα αατσρτ/σω», άλλ’ εν βιβλ. ©', 66 
;παρέλαβε τδ «ηγε κατημτημένως» άντί τοϋ ορθού κατημτισμε'νως (Ίδε 
ΚόβητΟν'Μνημοσ. 1883, σελ. 291). '·■’
* Έν τοϊς Νόμ;θις τοϋ Πλάτωνος κεϊται σελ. 866 γ' «μέτοιζος δέ ών 
άπενίαΰτησάτωτικαί σελ. 868 δ' «καθάρσεις μέν τάς αύτάς τόϊς άλλοις 
‘καθαιρέσθω καί ενιαυτούς τρεις άπενιαυτεΐν» καί7μετ' ολίγα «καθαιρεσθα-ι 
■μέν τούς-αυτούς καθαρμούς,· τρίετεΐς δ’άπενιαυτήσεις διατελεΐν»- καί’ μετ’ 
ού πολλά ατά μέν τών καθαρμών καί άπενιαυτήσεων ωσαύτως». Υπάρ
ξει δε καί γραφή άπενιαντίσάτώ καί άπενιαντίσεις-άπενιαυτίσεων*  Πιθα- 
νώτατον φαίνεται δτι δ Πλάτων εγραψε «μέτοικος δέ ών άπενιαντίσάτώ'» 
καί «ένιαυτούς τρεις άπενιαυτιζότωιι, ώς δ Ξενοφών έν τοϊς Άπομνημο- 
νέύμάσι βιβλ. Α', γ', 12 «σοί δέ, & Κριτόβουλε; συμβουλεύω άπενιαντί- 

τ°ϋ άπενιαντίζω δ’έσχηματίσθη τδ άπενιαύτίσις, οθεν τδ πλη-~ 
‘θυντικδν άπενίαυτίσεις καί άπενιαιτίσεωϊ. Ό Πολυδεύκης λεγει βιβλ. Α\ 
58 «καί άιένιαυτισαι τδ δι’δλου τοϋ ένιαυτοΰ τι πραξκι, άπενιαυτίσαι 

"δέ τδ φυγεΐν είς έτος η παύσασθαί τίνος έπ’ ένιαυτόν» Πρβ. Νικόλ. Δαμασκ. 
-14: ά,πενίάυτίσαντα καί Δίων Κάσσ. μθ',· 2 καί ΟΕ·, ις·,- 4: -άπηνιαυ- 
-τΐσεν καί φιλόστρατ. σελ. 16: άπενιαυτίσαντα καί Σόυ’ίδ. λ. άπενιαυτίσαι 
(Ίδε 'Ρουγκηνιον Τιμ, σελ. 39 καί Σταλβώμιον-Π.Ιάτ. Τόμ. Γ, β', σελ. 

:LV1II). Φέρεται δέ καί δνομα- άπενιαυτισμός έν τοϊς Βεκκηρου ’Ανέκδο
τοί ς σελ. 421,20 n'Απενιαυτισμός ; φυγή έπί ένιαυτδν διά φόνον άκού- 
■διον. κάί δλως άποδημία τοσούτου χρόνου άπαλλαγ·ης ένεκα μύσους η ερω- 

■τος.» Πρβ.· καί ΈτυμζΜεγ, σελ. 120, 17 καί Ήσύχ. λ άπενιαυτισμός 
(’'ίδε καί Ούηβ?|ρον ζΛγ/οσά. κατ' Άμιστοκμ, σελ, 272).

"Εχομεν καί άλλα ονόματα είς ΙΣΙΣ νά μνημονεύσωμεν άπαντώντά έν 
τοΐς συγγραμμασι τοΰ Άριστοτέλους" εΐνε δέ τάδε.
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άστραχά.^σις·. 'Ρητορ. Α', ια', 15 α άστμ«.γαΜσίις καί σφαιρίσεις καί 
κυβείας καί πεττείας».

άιαχώμισις.περί Ζφ.Γεν. A', 18 «ού σπέρματος εΐ'η η δ/σγώρ/σι<·». 
Είπε δέ καί δ Ησύχιος ό ιαχώμισίς καί άλλοι.Έν τη παρηκμακυίγγλώσση 
εύρέθη καί τδ άρσενικδν διαχωμισμός, ’Αλλά τδ χωμισμός εΐνε παλαιόν. 
Σημειωτέον ό δτι τδ παρ’ 'Πσυχίφ κείμενον «Χάσις: διάκρισις,γγώ/λΗΆις» 
μ.ετετυπωθη ύπδ τοϋ. Στεφάνου έν τώ Θησαυρφ είς τδ ^·ω/Ζσιζ. Περί τοϋ 
καταχωμι-σμός ίδεΓλωσσ. Παρατηρ. σελ. 3.

έμγάνισίΓ,. περί Σοφιστ. Έλέγχ. ΚΔ', 5 «ούχ ·η πάσης άμαρτίας 
νισιο λυσις έστίν» καί «ην γάρ η λύσις ίμγάνισις ψευδούς συλλογισμού». 
Άπαντ^ δέ καί έν τί] πρδς’Αλέξανδρον 'Ρητορική τί; είς τδν ’Αριστοτέλη 
κοινώς άναφερομένη τδ δνομα εμφάνισις (κεφ. Ε',' 1). Έν τοΐς "Οροις τοϋ 
Φ'ευδοπλάτωνος λέγεται σελ. 41 3 ε' «προθυμία εμφανισμοι; προαιρέσεως 
πρακτικ-ης». Πρβ. καί Μακκαβ. Β’, γ', 9 «περί τοΰ γεγονότος.έμφανισμορτι·.

κεμκισις. Φυσ. Άκροάσ. Ζ', β', 4 «οΐον σπάθησις καί κ^κισιςτ, ,.
αγημάτισκ, μετασχημάτισις. περί τών Ζφ. Τστορ. Δ', ι', 4 «γινώσκρν- 

ται δέ τη σχηματίσει τ^ς άμμου». Φυσικ. Άκροάσ. Α',ζ', 10 «γίνεται δέ 
τά γιγνόμενα τά μέν μετασχηματίσει, κτέ.» καί περί Ούραν. Γ', ζ',. 5 «ίε 
γάρ τη μετασχηματίσει— τ·ρ διαλύσει» καί μετ’.ολίγα·,«εΙ μένλούν.. τ·ρ 
μετασχηματίσει 'μνζτχιυ καί περί Αίσθησ. <7', 15 «δηλοϊ δέ τοϋτο καί η 
τών γραμμάτων μετασχημάτισιςτ. Ποιείται δ’ δ Αριστοτέλης καί τοϋ άρ- 
σενικοϋ σχηματισμός χρ^σιν (περί Ούραν. Β', ιδ', 13), 8 καί παρά τφ Πλά
των ι άπαντφ. Τδ μετασχηματισμός εύρίσκεται παρά τφ Πλουτάρχφ .κ.αί 
άλλοις μεταγενεστεροις. Πρβ. καί συσχημάτισις, σύσχηματισμός, παμασχη- 
ματισμός, πμοσχηματισμός.

■ σ^αίμισις. Ίδε άστμαγάΛισις. Πρβ. καί Ζωναρ. Δεξ. σελ. 1696. Τοϋ 
άρσενικοϋ παρέχει ημΐν παράδειγμα δ Άρτεμίδωρος λέγων Όνειροκρ. Δ', 
69 «δ δέ σιμαιμισμός την έξ ί'σου ρίίην καί φιλονικίαν».. Πρβ. καί Αέ· 
Διάκον, σελ. 97,4 «καί σ^αιμισμοϊς καί άκοντισμοΐς».

Ύπδ τοϋ ©εοφράστου έλέχθη επίκνισις (Αίτ, Φυτ. Ε', β', 4)· έ'τι δέ 
κόπμισις καί κοπμισμός, οίον «άνάλογον δέ έ'χει καί ή κόπμισις πρδς τάς 
χ,ώρας» (π. Φυτ. Ίστορ. Η', 3) καί «αί κατεργασία: καί κοπρίσεις» καί
«βλαστολογίας καί κοπμισείςn καί «είθ’ η κόπμισιςν (Αίτ. Φυτ. Β', δ', 3 
καί Γ , β', 1 καί κ', 6) καί «δ γε συνεχής καί πλείων κοπμισμόςτ>·[ΑΙτ. 
Φυτ. Γ', θ', 2). Παρατηρητέον δ’δτι έν τφ περί Πυρδς §. 36 προσθείς δ 
Σνειδηρος (Θεοφμ. Τόμ. Α', σελ. 717 καί Τόμ. Δ', σελ. 616) τδ 'μΐπισισ 
έξέδωκε «η άπδ της κινησεως τοϋ άέρος γινόμενη ('^ι.πισιι.·) ποιεί τϊνα 
κατάψυξιν». Περί τοϋ επιχμόϊσις Γδε Σν,ειδίίρον Ε', σελ. 373,

? Πρβ. καί ©ησ.. Στεφ. λ.· έπίχμωσις,.- . . 

t ■ .
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Έν επιστολή τοϋ Επικούρου παρά Διογένεί τφ Ααερτίφ φέρεται (βιβλ. 
I', 106) «κατά μέρισιν και πήξιν». Πρβ. καί Γεώργ. Σύγκελλ. σελ. 63, 
21. Συχνόν εινε τό αρσενικόν μερισμός, δπόρ καί'παρά τώ Πλάτωνι άπαντ^. 
Λέγεται δ’ έν τφ παρήκμακότι έλληνισμφ και δίαμερισμός και χάταμε- 
ρισμός και έπιμερισμός και ύπομερισμός και άπομερισμός.

Ο Πλούταρχος έν τοΐς ’Ηθικοί; γράφει σελ. 1091 β' «όμοια δέ καί τά 
Επικούρου λέγοντας· τήν τοϋ άγαθοΰ φύσιν έξ αυτής τής φυγής τοΰ κα
κού κα! τής μνήμης καί έπυάΓοχύσεως καί χάριτος». Άλλ’ δ ’Αριστοτέλης 
καί άλλοι εΐπον ίχιΛογίσμός. Πρβ. καί Λογισμός, σνΛΛογισμός, παραΛο- 
γιβμός, κτλ. Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 26. «άναΛογισμός δ’ έστί λόγος 
έκ τοϋ. φαινομένου δρμώμενος καί τοΰ άδηλου κάτάληψιν ποιούμενος, επι- 
Λογισμός δέ δ κοινός κάί συμφωνούμενος παρά πάντων λόγος». Θωμ. Μά- 
γιστρ. σελ. 48,1 «"Ωσπερ έκ τοΰ λογίζομαι Λογισμός, ούτως έκ τοΰ άνα- 
λογίζομαι άναΛογισμός. Ό αυτός έν τή δγδόή’ δντων δ’ αύτών έν τοι- 
ούτω άναλογισμω »; Ό Φρύνιχος έν τή Σοφιστική Προπαρασκευή σελ. 36, 
29 λέγει «Δέσις: ο δεσμός, ως άρπασις δ άρπασμδς ν.χ'.,Λόγισις ό λογισμός».

Έν τοϊς Ίπποκρατείοις εινε άατά διττόν τύπον προενηνεγμένον τό έκ τοΰ 
χιγκΛίξω παραχθεν όνομα; καθά παρετήρησε καί ό Γαληνός γράφων (Τόμ. 
ΙΗ , α', σελ. .742). «ώσπερ έν τοΐς έμπροσθεν άρρενικώς είπε κιγκΛισμόν, 
όΰτω νϋν χΙγχΛιαιν θηλυκώς τήν έπί βραχύ γιγνομένην διακίνησιν». Κεΐ- 
ται δ’ έν τοϊς Ίπποκρατείοις και «διά τών νεύρων τήν’άπάρτισινα, άνθ’ 
ού'δ Έρμερίνσιος παρέλαβε τδ έ'ν τισι τών ά'ντιγράφων φερόμενον ά.τάρ- 
τησιν (Τόμ. Γ', σελ. 6 2), καί «ή μετ’άδολεσχίης ίσγύρισις» καί «ού γάρ 
ισχυρίσιος όεΐν (Τόμ Γ , σελ. 349) και ΐίάκροχείρισις καί χειρονομίη καί κω- 
ρυκομάχίη καί άλίνδησις έπιτήδειά», οδπροέκρινεν δ Έρμερίνσιος τό έν ένί 
τών κωδίκων κείμενονάκροχειρισμός^ (Τόμ. Γ', σελ. 483). ’Αλλαχού άνα- 
,γινώσκεται κατά τάντίγραφκ αάκροχειρίη ισχναίνει — καί κωρυκομαχίη 
.καί χειρονομίη παραπλήσια’διαπρήσσεται.» καί άκροχειρισμός καί άκρο- 
χείρισις-άχροχείριξις καί έν έτέρφ τόπφ «.άχρογειρσμοΐσι άκροχείρισ ς καί 
κωρυκομαχίη ,συμφορώτερον» καί άκρογείρησις. και άκρογείριζις καί άκρο- 
χείρηζις. Ό Έρμερίνσιος έν μέν τφ πρώτφ χωρίφ έξέδωκεν ιάκροχειρίη 
ισχναίνει», έν δέ τφ δευτέρφ «άχρογείρισις καί κωρυκομαχίη συμφορώ- 
τερον.» έξαλείψας τό άχροχειρισμοΐσι'(Τόμ. Γ', σελ. 458 καί σελ. 479). Τφ 
,τύπφ άχροχείριξις εύρίσκονται όμοιοι έν τρις Ίπποκρατείοις δ χείριξις καί 
.δάδέΛφιξις καί δ άποσφαχέΛιξις, οιον Τόμ. Γ', σελ. 12 «άπδ τής δίκαιης 
μχειρίζιός» καί «έν τή χειρΐξι» καί σελ. 124 «τοιαύτας άδεΛφίξιας» καί 
4έ'λ. 138 ιιάποφασχεΛί,ζιες σαρκών». Πρβ. Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 635 
.«εΐ'ρητάί μοι καί πρόσθεν ώς τάς κοινωνίας καί οιον συγγένειας τών μο
ρίων άδεΛφΙζιας εί'ωθεν δνομάζειν, ώς εϊ καί αδελφότητας ειπεν». ’Ανελ
λήνιστου εϊνε τδ'έν τω Μεγάλφ Έτυμολογικώ κείμενον σελ. 17, 1 «άδε./yi-

* 
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ζία". κοινωνία».Άπαντ? δ’έν τοΐς Ίπποκρατείοις καί π/ε^ις· καί πιεχθτμ-αι 
καί πεπιεμθαι. Έν άποσπάσματι τοΰ ’Ίωνος παρ’.Άθ.ηναίφ σελ. 604 β'φέ
ρεται «δ μέν Έρετριεύς ένωπήθη τή ε.-ιιρραπίξιν. Πρβ. τά Δωρικάχείριξις 
καί κιθάριζες καί τδ Αοκρικδν ψάγιζις ("ΐδε ’Αρήνσιον περί Λια,Λ. Λωρ. 
σελ. 91 καί Μειστήρον έν Κούρε. ΜεΛετ. Τόμ. Δ', σελ^ 429).

Έν ταϊς Γλωσσικαϊς Παρατηρήσεσιν έγράψαμεν σελ. 8. «ΊΙ διάθεσις τοΰ 
άσμενΤζειν έδηλοϋτο ενίοτε διά τοϋ ονόματος άσμεπσμός καί τοΰ σπα- 
νιωτέρου άσμέπσις» καί σελ. 11 «Παρήχθη δ’έκ τοΰ υπερασπίζω τδ δ- 
νου.α ύπερασπισμός—-Σπανιώ τερον τοΰ ΰπεριισπισμός είνε τδ νπεράΒπεαιςν. 
"ίδια τοΰ μεταγενεστέρου έλληνισμοΰ ύπάρχδυσι τά-ονόματα άσμενιοις 
- ασμεχισμος και υπερασπισις - νπεραπισμος, ως και τα ρήματα, έζ ων 
ταΰτα έγενοντο. . ·■ '

Εύρομεν δέ καί άλλα είςΊΣΙΣ ονόματα έν τή παρηκμακυίρρ γλώσσγι, 
τά μέν έκ δοκίμων ρημάτων έσχηματισμένα, τά δ’ έξ αδόκιμων, οιον

αΙχμαΛώτιοις, άχασχοΛόπισις, draγαιτισις, άμάρ>τισις καί όιάρτισις 
(όκαί έζάρτισις^ καί καιάρτισιο, άπογαΛάκτισις, άποθέσκισις (άλλ’ έπι- 
θεσπισμόι), άΛοκαύ.Ιισις, άποσχνβάΛισις, άσ^άΛισις, άτέησις, άττιχισιο, 
ανΛισις καί σνΓαύΛισις, άφνπησις. Τοΰ ά.ιοχαόΛισις γίνεται μνεία κάί ύπδ 
τοΰ Πολυδεύκους λέγρντος βιβλ. Β', 176 «άπδ δέ καρλοΰ άπεκαύλισε 
καί άποχαύΛισιςτι.

βάπτισις καί άναβάητισις, 
όιασαιρήπσις, όιύΛισις, .............
εγχόετρισις, έκΛόπισις, έχπνρήχιαις, έϊώτισις, εησΐεισις, επισγράγισις, 
χάθισις καί προχάθισις καί συγχάθισις, χαΐνισις καί άταχαίπσις καί έγ- 

χαίπσις, χαταχόΛπ,ισις, χαταπόντισις, χατεόάφισις, κοίμισις, μεταχόμισις, 
μεταρρόθμισις, μετεώρισις,

ζάκθισις. Γαλήν. Τόμ. IB , σελ. 446 «μελασμούς τε καί ξανθίσεις τρι
χών». Πρβ. καί σελ. 445 «περί ξανθισμιΛν.
. όνείθισις,

πόιισις, . ... ·. . .’...
. οάΛπισις, στόΛκσις,
„ ταγήνισις, ...........

ίπύχρΊσις. Εύστάθ. σελ. 1196,14. "Ισως δέ καί παρά Γαληνφ Τόμ. ΙΗ(, 
,β', σελ. 236 γραπτέον «εύήθεις άνθρωποι λέγονται μέν καί οί κακοήθεις 
4έν ύποχορΐσει τινί, καθάπερ καί δ πίθηκος καλλίας» άντί τοΰ Λμοχρίσει. 
t Παρά τφ Σωρανφ σελ. 129,7έ'γραψεν δ Έρμερίνσιος έπερεθισμός άντί 
τοΰ έν τοΐς κώδιξιν έπεριθέσης’ δ’ όμως έν σελ.. CVII ότι τή
γραφή τών κωδίκων πλησιάζει μάλλον δ τύπος έμερόθισις ή ό επερεθισμός.
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ΈΖ ΧΖ ΗΡΑ
ΟΚΤΛΒΙΟΥ ΦΒΓΙΒ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΠΤΟΝ

·?Εν τοσούτφ πζρήλθον' τρεις ή τέσσαρες ήμέραι. Ό Μαυρίκιος έ'βλεπέν 
δτι τοΰ ήτο αδύνατον νά άναβάλη έπί π/.ίο·> την δευτέοαν έπίσκεψίν 
του εις την χήραν τοΰ Ροβέρτου. "Οσφ μάλλον έσκέπτετο έπί τοσοΰτον 
έλυπεΐτο δτι δέν έτελείωσε την λυπηράν αποστολήν του ηδη Από της 
πρώτης συναντήσεως*  ζαί φυσικά εύρισζε πολύ δύσκολον νά έπκναφέρη 
την συνομιλίαν πάλιν έπί τοϋ αύτοΰ θέματος.

Έν μέσφ της Αμηχανίας ταύτης τφ έπήλθεν η Ανακουφιστική ιδέα 
δτι ήδύνατ.ο ίσως νά έπιφορτίσγι άλλον νά φερη εις πέρας την παρά τγ5 
κυρίιρ δέ λά Πάβ Αποστολήν .του. Ό άλλος ουτος ήτο ό εφημέριος Δε- 
μαρτρέ εις τον δποΐον ή μήτηρ του τον είχε συμβουλεύσει νά προστρέζη. 
ΎΗτο δ πνευματικός πατήο τής κυρίας δέ λά Πάβ, ώς τοιοΰτος δέ ήτο δ 
μόνος δστις Αδύνατο νά γνωστοποιησ-p εις αυτήν μεθ’ δλης της λεπτό
τητας καί τής Αναγκαιούσης βαρύτητας τάς τελευταίας τοΰ συζύγου αυ
τής θελήσεις. Τοΰτο δέν μετείχε τών έ'ργων του και τών καθηκόντων 
του ; Κατά την άλλοτε παρά τή μητρί του διαμονήν δ Μαυρίκιος πλέον 
Α άπαξ άπήντησε τδν Αββαν Δεμαρτρέ· ήτο ίερεύς διακεκριμένος Αλλ’ 
ούχί φιλόδοξος· έγήρασεν ευτυχής έν τφ πρεσβυτερίφ τοϋ μικροΰ αύτοΰ 
χωρίου, δπου κατεγίνετο εις τάς έπιτοπίους αρχαιότητας, έ'χων Ανταπο
κρίσεις μέ τά φιλολογικά σωματεία τοΰ κράτους, καλλιεργών τάς πρδς 
τούς γείτονάς του σχέσεις, περιποιούμενος τάς δενδροστ^ιχίας του και ά- 
λιεύων έντδς μικροΰ ρύακος, δστις διέβρεχε τδν κήπον του.

Ό ταγματάρχης δέ Φρεμέζ έπίίγε λοιπδν πρωίαν τινά παρά τώ κλη- 
ρικφ φιλοσόφφ και άφ’ ού τδν παρεκάλεσε νά θεωρήσρ την έκμυστηρευ- 
■σίν του ώς μυστικόν έξομολογήσεως, τοΰ έγνωστοποίησε την προφορικήν 
διαθήκην τοΰ Ροβέρτου δέ λά Πάβ και τδ^ν παρεκάλεσε νά αναλάβη την 
αποστολήν νά διαβιβάση ταΰτα εις την χήραν του. «Ούδείς, προσέθηκεν 
δ Μαυρίκιος, δέν ήτο καταλληλότερος εκείνου νά γνωστοποίησή εις τδ
πνευματικόν αύτοΰ τέκνον παραγγελίας τόσον έμπιστευτικάς καί άπτο- 
μένας έκ τοϋ-πλησίον τής συνειδήσεως' θά έ'χανον, διερχόμεναι διά τοΰ 
στόματος γέροντος, ίερέως, πνευμχτικοΰ πατρδς τέλος, τδ σκληρόν καί

ζ "Ορα σιλ. 1S9. 

τδ προσβλητικόν ίσως τδ όποιον θά παρουσίαζαν εις τδ στόμα άλλου 
τινός.»

Ό άββας Δεμαρζρέ, τοΰ δποίου τδ ειλικρινές καί γελαστόν μέτωπον 
έσκυθρώπασεν ολίγον κατ’ όλίγον έν δσφ έπροχώρει η ομιλία αΰτη,·έ- 
σκέφθη έπί μακρδν πρίν η Απάντηση. — ’Αγαπητέ μοι κύριε, είπε τέ
λος, ιδού δύσκολος αποστολή, πολύ δύσκολος, καί ήτις ηδύνατο καί νά 
μέ φέρν) εις δυσαρέσκειαν πρδς την κυρίαν δέ λά Πάβ άν είχον την ελα
φρότητα νά τήν άναλάβω. .. Δέν Αρνοϋμαι δτι ύπάρχει ί'σως κόκκος τις 
έγωϊσμοΰ εις τήν διαγωγήν μου. . . είμαι γέρων... Αγαπώ τήν ησυχίαν 
μου. . . έπιθυμώ νά διατηρήσω καλάς τάς σχέσεις μου πρδς τούς γείτο
νάς μου.. . έ'στω ! . . . Άλλ’ έπί πλέον έστέ βέβαιος δτι, ώς ίερεύς καί 
πνευματικός είμαι δ όλιγώτερον κατάλληλος νά εκπληρώσω τήν Απο
στολήν ταύτην. . . — Διατί κύριέ μου ; .·—· ’Ακριβώς διότι είμαι δ πνευ
ματικός πατήρ της κυρίας δέ λά Πάβ καί τδ πρώτον πρΑγμα τδ δποΐον 
θά με ερώτηση θα ήναι κατά πόσον τοϋτο ύποχρεοΐ αύτήν. Καί δέν ή- 
ξεύρω τίποτε, ουδέ θέλω νά άποφανθώ έπ’ αύτοΰ τοΰ ζητήματος. "Οσον 
άφορφ τδ θρησκευτικόν μέρος, μοί είναι δλως αδύνατον νά δρίσω μέχρι 
τίνος βαθμού γυνή — νέα μάλιστα — ύποχρεοΰται νά ύποταχθή εις 
τάς τελευταίας θελήσεις συζύγου, δστις Αποθνήσκων τή έπέβαλε νά μή 
ύπανδρευθή πλέον. .. Τοΰτο ύπερβαίνει τήν δικαιοδοσίαν μου.. , ώστε 
θέλω νά Αγνοώ δτι τοιαύτην τινα ύποχρέωσιν έ'χει ή κυρία δέ λά Πάβ... 
’Άν ποτέ μοί τδ έμπιστευθή έ'χω τότε καιρόν νά σκεφθώ. . , αλλά δέν 
θέλω νά προκαλέσω έγώ δ ίδιος θέμα τόσον δύσκόλον. .. καί 'σας παρα
καλώ μάλιστα, Αγαπητέ κύριε, νά μή Αφίσητε καν νά ύποπτεύση ή κυρία 
δέ λά Πάβ δτι γνωρίζω τδ μυστικόν τοϋτο. . . διότι έννοεΐτε δτι εκείνος 
δστις συμμερισθη μετά τής κυρίας δέ λά Πάβ τδ μυστικόν τοΰτο θά ήναι 
δι’ αύτήν ή εχθρός,-. . ή συνένοχος.

— Ή σκέψις αύτη είναι αύστηρά κύριε, είπε ξηρώς δ Μαυρίκιος εγει
ρόμενος. ■ . “ .

—— Είνάι δμως βεβαία, τέκνον μου, είπεν δ γηραιός ίερεύς μετά σοβα
ρότητας. ’Εχθρός.....  ή συνένοχος ! τδ έπαναλαμβάνω.

Έ φ δέ συνώδευε τδν Μαυρίκιον διά μέσου τοΰ κήπου έστάθη αίφνης 
κτυπήσας τδ μέτωπον διά τής χειρός.
: —’Αλλά, θεέ μου ! έπανέλαβε, υπάρχει μέσον τι νά σας Απαλλάξη 
τής άμηχανίας — τούλάχιστον έπί τοΰ παρόντος,—καί ί'σως διά παντός !

— "Α ! πάτερ, μέ επαναφέρετε εις τήν ζωήν !
— Ήκούσατε τυχόν, αγαπητέ κύριε, δτι ή κυρία δέ λά Πάβ σκέπτε

ται νά νυμφευθή.
— Θεέ μου ! δχι.
—‘Λοιπόν! διατί νά μή περιμένετε νά δείξη τοιαύτην τινά πρόθεσιν 
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πριν ή τής γνωστοποιήσητε τάςέπίτοϋ άντικειμένου τούτου θελήσεις τοϋ 
άνδρός της ; Μέχρι τής στιγμής εκείνης δέν την προσβάλλετε δωρεάν . 
άπαγορεύων εις αύτην πριάγμα τδ δποΐον δέν σκέπτεται, τδ όποιον δέν 
θά σκεφθή ίσως ποτέ ;'Ί’ί ή'θελεν δ κύριος δέ λά Πάβ ; νά μή νυμφευθή 
έκ νέου ή σύζυγός του. Αί'; άν αύτη άφ’έαυτής συμμορφωθή πρδς τάς 
θελήσεις του,'είναι ανωφελές, πλέον ή ανωφελές νά τής τδ ύποδείξητε’.

■— Μα την άλήθειαν, πάτερ, εϊπεν δ Μαυρίκιος, μοί φαίνεται δτι 
έ'χετε δίκαιον.... Άλλ’ δμως είμαι στρατιώτης καί τδ θεολογικώς λύειν 
τά ζητήματα μέ φοβίζει ολίγον. Άλλ’ δπως δήποτε σάς ευχαριστώ και 
θά σκεφθώ.

"Οταν έχγ τις επίπονον καθήκον νά έκτελεσγι, είναι μεγάλη άνακου- 
φισι’ς τδ νά έχη καιρόν ένώπιόν του και νά δύναται νά έκλέξν) την στιγ
μήν. Ό ταγματάρχης δέ Φρεμέζ έξερχόμενος άπδ της μετά τοΰ άββά 
Δεμαρτρέ συνομιλίας ήσθάνθη την άνακούφισιν ταύτην’ δέν έλαβε μέν 
άκόμη οριστικήν άπόφασιν άλλά δέν ένόμιζε τουλάχιστον έαυτδν ύπο- 
χρεωμένον νά βιάση τά πράγματα και νά δειχθή είς την νεαράν αύτην 
γυναίκα ευθύς έξ άρχής ύπδ την μορφήν σκυθρωπού και άπειλιτικοΰ άγ- 
γέλου. Ίΐδύνατο νά περιμένω), νά την γνωρίσω) κάλλιον μέχρις ού η αύ- 
ξάνουσκ οίκειότης των καί η άμοιβαία εμπιστοσύνη πλησιάσω; άνεπαΐ' 
σθήτως την ώραν καί την στιγμήν τών δυσκόλων έκμυστηρεύσεων. Τδ 
σπουδαΐον ήτο νά άποκτήσω) την φιλικήν αύτην έμπιστοσύνην τής οποίας 
είχεν άνάγκην, καί έφκίνετο πρδς τοΰτο διατεθειμένος. Είναι αληθές δτί 
δέν ήτο ποσώς εύνοϊκώς διατεθειμένος ώς πρδς την κυρίαν δέ λά Ιΐάβ’ 
άλλ’ είναι δύσκολΟν νά διατηρήσω; τις άντιπάθειαν εναντίον ωραίας γυ- 
ναικός,. ητις παρουσιάζεται αύτώ κατά πρώτον μέ τούς όφθαλμ.ούς πλήρεις 
δακρύων.

’Επανήλθε την αύτην ημέραν είς τδν πύργον. Ή κυρία δέ λά Πάβ ήτο 
μόνη, διότι η κυρία δέ Κομπαλέ μετέβη εις Παρισίους νά διέλθη ημέρας 
τινας παοά τώ υίώ της. Ή νεαρά χήρα, άν καί άπδ της πρώτης συναν- 
πήσεως, είδε . και παρετηρησε τδν κύριον δέ Φρεμέζ πολύ περισσότερον άφ’ 
δ,τι εϊπεν είς την θείαν της, ούχ’ήτον δέν δυσηρεστηθη ότι τδν έβλεπε 
πάλιν διότι δέν τδν ήγάπα μέν δέν ήτο δμως καί δλως άδιάφορος πρδς 
αύτόν’ καί έν τή άνίγ έν ή έζη, ή παρουσία του προυξένει είς αύτήν. 
συγκίνησιν ή'τις άν καί δέν ήτο ευχάριστος ήτο δμως πάντοτε καλλιτέρα 
τοΰ μηδενός. Θά ήτο περισσότερον ευχαριστημένη άν εύρισκε τδν άντί- 
παλον αύτόν, τδν εχθρόν αύτόν, άνθρωπον κοινόν καί άξεστον καί άπαί- 
δευτον στρατιωτικόν’ θά διεσκέδαζε μεταχειριζομένη αύτδν δπως τοϋ 
έπρεπε. Δυστυχώς δμως ήναγκάσθη νά άναγνωρίση έπί τών λεπτοφυών· 
καί σοβαρών τοΰ νεαρού άξιωματικοΰ χαρακτήρων, έπί τοΰ εύρέος καί 
φωτοβόλου μετώπου του, έν τω βαθέως γαλανώ οφθαλμώ του, έν τή πε-
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ριβολή του, έν τή γλώσση του τέλος πάντα τά σημεϊοί άνωτέρας άναπτύ- 
ξεως ήν έβλεπε μετά θυμοΰ. ΎΠτο αληθώς λυπηρόν δι’ αύτήν νά παρα- 
γνωρίζηται καί περιφρονήται ύπ’ ανθρώπου έξωτερικοΰ τόσον έλκυστικοΰ 
καί έπιβλητικοΰ δστις συγχρόνως είχεν ύφος τόσον σοβαρόν καί μειδίαμα 
τόσον γλυκύ. Καί όμως είς τήν σειράν τής δμιλίας των ή'τις έφέρετο άλ
λοτε μέν έπί τής άναμνήσεως τοΰ 'Ροβέρτου, άλλοτε έπί τών γεγονό
των τοΰ πολέμου ή τών περιπετειών τής έν Γερμανίγ αιχμαλωσίας 
του, διεΐδεν ή κυρία δέ λά Πάβ δτι δ άγριος αύτδς έχθρδς τή ώμί- 
λει μετά τόσου φιλικού σεβασμού καί τοσαύτης άδελφικής έμπιστο*  
σύνης, ώς άν πλησιάζων αύτήν άπέβαλλε κατά τι τάς αδίκους έναντίον.της 
προκαταλήψεις. Τή έφάνη δέ τοΰτο περίεργον καί ένδιαφέρον, ήτο άτο- 
μ.ικδς θρίαμβος δστις τήν έκολάκευε καί ή'θελε νά τδν έμψυχώση. "Ωστε 
ειλικρινέστατα παρεκάλεσε τδν Μαυρίκιον, καθ'ήν στιγμήν τήν άπεχαι- 
ρέτα, νά έρχηται συχνά νά τήν βλέπη κατά τήν παρά τή μητρί του 
διαμονήν. . .

Ούδέν συ.νεδυάζετο καλλίτερον πρδς τά σχέδια τοΰ νεκρού ταγματάρ
χου, ώστε ή'ρχισε νά έπισκέπτηται συχνότερον τήν κυρίαν δέ λά Πάβ, ότέ 
μέν μόνος ότέ δέ μετά τής μητρός του. ’Εν ένί.λόγφ αί μετά τής χήρας 
τοΰ 'Ροβέρτου σχέσεις ή'ρχισαν νά λαμβάνωσι χαρακτήρα πραγματικής 
οικειότητας, δτε δωδεκάδα τινά ημερών κατόπιν, ή κυρία δέ Κομπκλέ 
έκρινε πρέπον νά έγκαταλείπη τούς Παρισίους καί νά έπανέλθγι παρά τή 
άνεψιά της άφ’ού διήλθεν είκοσιτέσσαρας ώρας παρά φίλοις έν Άλανσόν. 
Κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν τήν οποίαν δ Μαυρίκιος έκαμε είς. τδν πύρ
γον μετά τήν έπισ.τροφήν της ,έφρόντισε νά ήναι παρούσα καί ούτως έδράτ 
ξατο τής περιστάσεως νά τδν ί'δη διά πρώτην φορήν. Ήδυνήθη λοιπδν νά 
παρατηρήσω), όχι άνευ δυσαρέσκειας, δτι ήτο ώς άτομον θελκτικός δσον 
είναι δυνατόν άνθρωπος νά είναι, καί έπί πλέον οτι άποκατέστη μεταξύ 
αύτοϋ καί τής άνεψικς της είδός τι παλαιός γνωριμίας καί συνεννοήσεως 
τήν οποίαν ούδέ κάν. ήδύνατο νά ύποπτευθή. Έκπλαγεϊσα ύπδ τής δι
πλής αυτής άνακαλύψεως ή κυρία δέ Κομπαλέ . έμαθεν έπί πλέον δτι ή 
ανεψιά της είχε προσκαλέσει τούς Φρεμέζ, τήν μητέρα καί τδν υιόν, νά 
γευματίσωσι είς τδν πύργον τήν έπαύριον., Διήλθε τδ έπίλοιπον τής ημέ
ρας καί μέρος τής νυκτδς σκεπτομένη, άναλογιζομένη τούς κινδύνους τοϋ 
πράγματος, καί σχημκτίζουσα σχέδια νομίμου ύπερασπίσεως.. Έ γνώριζε 
καλώς τήν ανεψιάν της, ήξευρεν αύτήν ύπερήφανον καί.ευερέθιστου, καί, 
ύπδ έξωτερικΰν νωχελές, παραδόξως . παρασυρομένην ύπδ τοΰ πάθους. 
Είς αύτδ λοιπδν τδ μέρος άπεφάσισε νά τήν προσβάλω;. ,.

. Ήμίσειαν περίπου ώραν πρδ τοΰ γεύματος, άφ’ ού ένεδύθησαν άμφό-. 
τεραι καί μετέβησαν είς τήν αίθουσαν ή κυρία δέ,Κομπαλέ έ'λκβεν ήρεμα 
τδν λόγον. ’ ,..,',...,·,. ,.· ........... ■ ώ ·.■
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— Δέν μοί λέγεις, μικρούλα μου, πώς εύρίσκονται αί'σχέσεις σου προς 
τδν ταγματάρχην δέ Φρεμέζ γ

— Άλλά τδ εΐ'δκτε ή ιδία, θεία μου.
— Φαίνεται δτι γίνεται άνθρωπος.
— Φαίνεται ! .. έπανέλάβεν ή κυρία δέ λά Πάβ καί έλαφρδν ειρωνικόν 

μειδίαμα έκίνησε τδ άκρον τοϋ χείλους της.
— Μήπως τυχδν σοί κάμνει τδν έρωτα ;
— "ίΐ ! δχι ! θά ήτο πολύ, θεία μου... δέν προχωρεί τόσον... νομίζω 

δτι μέ μισεί δλιγώτερον, ιδού τδ πάν.
— — Καί συ, μικρούλα μου ;
— "Ω ! έγώ... παρατηρώ,... διδάσκομαι, είπεν ή νεαρά γυνή κινούσα 

παραδόζςω τά βλέφαρά. ’Άλλως τε, προσέθηκε μέ ύφος σοβαρότερον, 
διατί νά κρυπτωμαι ; είμαι πράγματι ευτυχής δτι σκέπτεται δίκαιό*  
τερον περί ' έμοΰ... Μακρόθεν μέ έ'κρινε κακώς .. Καθ’ δσον μέ έγνώρισε 
καλλίτερου αί κακαί του προδιαθέσεις διελύθησαν... τάς λησμονεί και 
προσπαθεί ώστε καί έγώ νά τάς λησμονήσω. ’Εννοώ άπδ τούς τρό
πους . του, την φωνήν του δτι λυπεϊται διά τάς άδικους ιδέας του..;, δτι 
βμολογεϊ τδ λάθος του καθ’ δσον δύναται, χωρίς νά είσέλθγ εις οχληράς 
καί προσβλητικάς εξηγήσεις... Σας ομολογώ λοιπδν θεία μου, δτι καί 
ημείς έκρίναμεν πολύ κακώς τδν άνθρωπον καί δτι πράγματι είναι πολύ 
καθώς πρέπει... σάς δμολο^ώ δέ δτι τοϋτο μοί είναι εύχάριστον... καί δτι 
ύπερβαλλόντως μοί άρεσκει.

— ’Ά ! Θεέ μου ! άγαπητη μου πόσον είσαι παιδίον ! έφώνησεν ή κυ
ρία δέ Κομπαλέ συνάπτουσα μετά θορύβου τάς χεϊρας.

— Διατί, θεία μου ;
— Είπέ μοι είλικρινώς μικροϋλά μου... αγαπάς τδν ταγματάρχην ; ή 

καρδία σου έτρώθη ;
—· Υποθέτω δτι άστειεύεσθε, θεία μου ! είπε σοβαρώς ή νεαρά γυνή 

τής δποίας οι βαθεΐς όφθαλμ.οί έςέπεμπον άστραπάς.
*—Αοιπδν τότε, έπανέλαβεν ή κυρία δέ Κομπαλέ, άφες την γραίαν 

θείάν σου, μέ την γηραιάν αύτής πείραν νά σέ άποσπάσή άπάτης ήτις- 
ί'σως σοί είναι κινδυνώδης... Συνηθίζεις δυστυχώς νά άποδίδης τήν’φυσικήν 
λεπτότητά σου καί την ευγένειαν τών αισθημάτων σου εις δλον τδν κό
σμον, καί τοϋτο δύναται νά σέ φέρη είς μεγάλα σφάλματα... καί νά 
σέ έκθέση είς πολλάς άπάτας. ’Ιδού παραδείγματος χάριν δ κύριος δέ 
Φρεμέζ δστις ύπηρξε πάντοτε φανερδς εχθρός σου... τδ γνωρίζομεν άπδ 
τάς έπιστολάς του... τδ γνωρίζομεν άπδ αύτδν τδν μακαρίτην σύζυγόν 
σου, δστις τδ άνέφερεν άστεϊζόμενος... καί αί'φνης διά μιάς, ο έχθρδς αύ
τδς γίνεται φίλος... δ λύκος γίνεται άρνίον!... Κατά σέ, άνεγνώρισε τδ 
λάθος του... μετανοεί.,, μεταμελείται... ίσως είναι αληθές, ίσως δχι... 
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δέν ειζεόρω... εκείνο τδ δποϊον καλώς γνωρίζω είναι δτι προσπαθείνά σέ 
νυμφευθή, καί οτι είς δλα τά περίχωρα δμιλοΰσιν ήδη περί τοΰ γάμου σας.

— Άστειεύεσθε, θεία μου ;
— Ποσώς, άγαπητόν μου τεκνον. θεε μου ! άν αύτδ σοί άρέσκει έγώ 

δέν έ'χω τίποτε νά εί'πω, βέβαια... Άλλά τούλάχιστον πρέπει νά, μάθης 
τί συμβαίνει καί νά γνωρίσγς τδ μυστήριον τής αϊφνηδίου αύτής με,ταμορ- 
φόσεως. Καί είς Άλανσδν δπόθεν έρχομαι περί αύτοϋ τοϋ γάμου ώμίλει 
όλος δ κόσμος... Ή μητηρ τοΰ δέ Φρεμέζ αύτδ καί μ.όνον σκέπτεται άπδ 
τοϋ θανάτου τοΰ δυστυχοΰς συζύγου σου... καί δέν σιωπαίνει μάλιστα... 
όμιλεΐ περί αύτοϋ είς τδν έφημεριον, είς τούς ύπηρέτάς της, είς δλον τδν 
κόσμον. ’Άλλως τε είζεύρεις πόσον,είναι φιλάργυοος καί πλεονέκτης. Ό 
υίδς λεγουσι, έκληρονόμησεν άπ’αύτην τδ έλάττώμα τοϋτο, καί ένθυμοϋ- 
μαι μάλιστα δτι δ δυστυχής σύζυγός σου τδν κατηγορεί γελών δι’ αύτδ 
δτι ηγάπα υπερβολικά τά χρήματα... καί έννοεϊς δτί τδ τριακοσίων χι
λιάδων φράγκων εισόδημά σου τδν κ.τυπ^ κατάκαρδα... Θεέ μου ! καί 
μεθ’ δλα ταϋτα είναι πολύ πιθκνδν καί νά σέ άγαπγ... έπί πλέον... είσαι 
άρκετά ωραία ώστε νά έμπνέγς τοιαϋτα αισθήματα... άλλ’ δμως η μη
τηρ του είναι πολύ φλύαρος. . καί αύτδς σπεύδει πολύ.

Ύπήρχεν — δ άναγνώστης τδ .γνωρίζει ■— έλάχιστον μέρος άληθείκς 
είς τούς λόγους τής κυρίας δέ Κομπαλέ. Ή διαβολή, η άπιστος υστερο
βουλία, τδ καθαρόν ψεϋδος κατεϊχον τδ κύριον μέρος» "Ισως — τδ πολύ 
— έλαφροί τινες λόγοι τής κυρίας δέ Φρεμέζ, υπαινιγμοί τινες διαφυ- 
γόντες τοΰ έφημερίου, φλυαρίαι τινες γραϊδίων τή παρέσχον, τήν πρώτην 
ύλην δι’ ης έ'πλασε τόσας ύπερβολάς. "Οπως δήποτε τδ ύπδ της δηλη
τηριώδους αύτής χειρδς ριφθέν βέλος έ'φθασεν είς τδν προορισμόν του’ ·έ- 
πλήγωσε τήν καρδίαν της κυρίας δέ λά Πάβ. Ύίτο καί αΰτη ώς αί πλεΐ- 
σται τών γυναικών, άλλ’είς υψιστον βαθμόν, πνευματωδεστέρα ή νουνεχής, 
έμ,παθεστέρα ή έχέφρων. Παρασυρθεϊσα ύπδ φαινομενικών τινων περιστά
σεων, παρεδέχθη άνευ δισταγμ.οΰ ολόκληρον τδν ύπδ τής θείας της πλα- 
σθέντα μΰ.θαν δ.ά νά έςηγήσγ), πρδς αίσχος τοΰ κυρίου δέ . Φρεμέζ, τήν 
ύπαχώρησίν του καί τήν πρδς αύτήν φιλίαν τής σήμερον.

—■ Αύτδ είναι άπλούστατα γελοϊον ! είπεν έγείρουσα έλαφρώς τούς ώ?» 
μΐυς.,· ; .....

Άλλ’ έν ω έπρόφέρε τάς λέξεις ταύτας μέ υφος .ψυχράς περιφρονήσεωςς 
τδ πΰρτών δφθαλμών της, τδ αίφνήδιον' ερύθημα καί ή κατόπιν δίπλα*  - 
σία ώχρότης. τοΰ προσώπου της, ή θυμώδης πτυχή τών χειλέων της, έ*  
πρόδιδον θύελλαν οργής δυσκόλως κοάτουμένης. "Οσον ή άλαζονία της εί
χε κολακευθή άπδ τά σημεία τοΰ σεβασμοΰ τοΰ κυρίου δέ Φρεμέζ όταν 
ένόμιζεν ότι ένυπήρχον έν αύτοϊς είδος τι λεπτήςμετανοίαςκαίάτομι- 
κής ύπερ.οχή;,. τόσον ή άλαζονία της προσεβάλλετο είς τήν σκέψιν, δτι 5·

Τόμος Η”. 5.—Μάρτιος 1884 16
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σεβασμός αύτδςκα'ι ή-μετάνοια άπηυθύνοντο -εις την περιουσίαν της καί 
όχι είς τδ”άτομόν της, "Ολα τά πκλαιά αίτια παραπόνων έπανήρχοντο 
διά μιάς είς τδ πνεΰμά της, δέν έβλεπε πλέον τδν νεαρόν ταγματάρχην 
ειμή ύπδ πρίσμα δλως μισητόν, δπερ τδν έδείκνυεν είς αύτήν κατάλλη
λων καί ένοχον πάσης- άπατης καί άτιμίας και πρδς αύτην και πρδς την 
μνήμην τοΰ συζύγου της. Έσκέφθη δτι τοιοΰτος άνθρωπος καί τοιαΰτα4 
πράξεις ήξιζον άύστηράν τιμωρίαν καί ήρχισε νά σκέπτηται τδν καλλίτε
ρου είς τδ νά την έκτελέση τρόπον. . -

Ό κύριος δέ Φρεμέζ καί ή ,μητηρ του έφθασαν έν τοσούτφ. Τούς έδέ- 
χθη μέ τήν εύγενεστέρκν χάριν καί ή κυρία δέ Κομπαλέ επίσης. Μετ’ δ- 
λίγον ήλθε καί δ εφημέριος νά.προστεΟγ είς αύτούς καί έκάθησαν είς τήν 
τράπεζαν. 'Η κυρία δέ Κομπαλέ έφκί'.ετο εύθυμοτέρα ή τουλάχιστον ζω
ηρότερα τοΰ συνήθους. Διεσκέδασε περιπαίζουσα τδν εφημέριον διά τάς 
άρχαιολόγικάς του άνακαλύψεις, των οποίων έβεβαίου γελώσα τήν σπου- 
δαιότητα. Έν τφ μέσω τής ευθυμίας της είχε στιγμάς σιωπής καί ά- 
φαιρέσεις, ενίοτε λέξεις έγγικτικάς καί πίκρας, έν ένί λόγω τδ τεταραγ- 
μένον'καί πυρετώδες ύφος γυναικός, ήτίς παίζει κοπιωδώς πρόσωπόν τι. 
Ό Μαυρίκιο; τδπαρετήρησε καί υπέθεσε διά τοϋ εκτάκτου διορατικοΰ 
του δτι ύπέστη κατά τδ διάστημα τής ημέρας μέγάλην τινα δυσαρέ
σκειαν. Παρετήρησεν επίσης δτι έπινε περισσότερόν καμπανίτην άφ’ οσον 
ήρμόζεν είς νεαράν χήραν καί τοΰτο έστερέωσεν έν αύτώ τήν ιδέαν δτι 
ήσθάνετο τήν άνάγκην νά διασκεδάσγ καί νά μεθ.ύστ) ίνα φανή φιλό- 
φρων πρδς τούς προσκεκλημένους της.

Άφ’ ού έπιον είς τήν αίθουσαν τδν καφέ ή κυρία δέ λά Πάβ ε<οερε 
τούς προσκεκλημένους της είς τδν κήπον διά νά δώση καιρόν είς τδν δέ 
Φρεμέζ νά καπνίσν). Έβάδισε πλησίον του διά νά άναπνεύσή κάλλιον 
τήν δσμήν τοΰ σιγάρόυ, τήν οποίαν έλάτρευεν, ώς έλεγε, καί διότι τής 
άνεμίμνησκεν δτι δ σύζυγός της ήτο μέγας καπνιστής. Τω ώμίλει περί 
τής άγάπης τήν οποίαν εϊχεν δ Ροβέρτος είς τδν κήπον αυτόν τδν δια
τεθειμένου, κατά τδν παλαιόν γαλλικόν ρυθμόν καί τδν όποιον ήρέσκετσ 
νά διατηρή έν δλη αύτοϋ τή άκριβείφ. Τω έδε'ίκνυε τάς έπισκευάς τάς 
δπδίας έκεΐνος εΐχεν αρχίσει πρδς τδν σκοπόν τοΰτον,καί τάς δποίας αυ
τή έθεωρει ιερόν καθήκον νά φέρν) εις πέρας. Τά δώματα, αί κλίμακες 
τάς όποιας ή Μαριάννα άνέβαινε μέ τδ έλκφρδν βήμά της καί τήν μεγί- 
στην χάριν της έν μέσω τών δενδροστοιχιών καί τών γλυπτών άγαλμά- 
των έφερον είς τδ πνεΰμα του Μαυρίκιου άσαφεΐς τών Βερσαλλιών άνα-*  
μνησεις καί τώ άνεπόλουν τήν νεαράν δούκισσαν τής Βουργουνδίας καί 
την ώς θεάς έπί τών νεφελών πορείαν της.

’Ολίγον κατ’δλίγον προέβησαν πολύ τών άλλων και εύρέθησαν τότε 
έντελώς μόνοι. Ή κυρία δέ λά Πάβ μακράν τοΰ νά δειλιάσρ έκ τούτο»

S : ■
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έφαίνέτο ευχαρίστως πάρατείνδυσά τήν κατά μόνας συνδιάλεξήν εΐσχώ5· 
■ρήσασα μετά τοΰ Μαυρίκιου είς άτραπόν τινα όπου τά δένδρα έσχημάτί- 
ζον είδος στοάς μή άφίνοντα νά είσχωρήση τδ φώς τής δυούσής ήμέραςί 
■Ή Μαριάννα προεχώρησεν έπ’ δλίγον σιωπηλή είς τδ ημίφως αυτό πληώ 
σίον τοϋ νε’αροϋ άξιωματικόΰ, δτε αί'φνης έγείρουσα τήν -κεφαλήν καί 
κλίνουσα αυτήν κατά τι πρδς τά οπίσω ώς έσυνείθιζε : - ··=«1 ?

—' Κύριέ δε Φρεμέζ, ειπέν. - ■ ■ ··’ > ■/ - , - >·. --
Εϊχεν ή φωνή της, τί τδ σοβαρόν, τδ άρμονικδν, τδ πολύ γυναικείου; 

'Υπήρχε κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έν τή θελκτική έκέίνή φωνή ιδιαίτε
ρος τόνος ειρωνείας καί προσβολής, όστις έτάραξε διά μιάς τήν καρδίαν 
■τοΰ Μαυρίκιου·; ·*  - ·

-— Κυρία, είπέ.
'— Γνωρίζετε, έπανέλαβε, πόσον ό Ροβέρτος υπήρξε γενναιόδωρος'πρδς 

’ , , 5 ,1' ' ’ \ \ ' ' '
Ό Μαυρίκιος έκλινε τήν’κεφαλήν. ’ ; .

υ—- Μοί άφήκε τήν περιουσίαν του ολόκληρον. . ?
1 — Μάλιστα, κυρία, μοί τδ εϊπεν. ’ ’

— Ά ! υπέθετα ότι τδ γνωρίζετε ! .. .'Καί όμως πιστεύετε ότι είμαι 
άχάριστος... δτι ενίοτε καταρώμαι τήν γενναιοδωρίαν ΐαυτην τόΰ σΰζύ- 
γόυ μου; ’

« --— Δεν εννοώ δίατί, άπήντήσέν ήσυχοι; δ Μαυρίκιος. »
— Θεέ μου! έπανέλαβεν ή νεκρά γυνή, διότι ή μεγάλη κύτη περιουσίά 

τήν οποίαν μοί άφήκε, Θά προκαλέσή καί προκαλεϊ ήδη έίς εμέ ’άναριθ- 
μήΐους κάί'άτελευτήτους δυσαρέσκειας... γίνομαι δι’ αύτής λεία πλου- 
'σιωτάτη... "Ολοι οί έν Γαλλί^ ραδιοΰργοι, φιλοχρήματοι, προίκοθήράι 
ετοιμάζονται νά μέ πολιορκήσουν... Είμαι έκτεθειμένη είς δλα τά στρα
τηγήματα τής άπ'ληστίας, είς δλα τά φεύδή δείγματα ένδιαφέρόντος κάί 
άγάπης, έίς δλας τάς ύποκρισία; έρωτος καί φιλίας... Θά έκτεθώ έίς τάς 

■*άνοητοτέρας  φλυαρίας. . είς τάς άναιδεστέρκς διαβολάς. . καί μάλιστα 
εξετέθην ήδη... Δεν ηχούσατε οτι νυμφεύομαι;

’—’Όχι, κυρία, έίπεν δ Μαυρίκιος
— ’Όχι;... άλήθέια ;... Λοιπόν έρωτήσατε τήν μητέρα σας...' Γνωρίζει 

κ'άλλιόν παντός άλλου. " * , . γ-.- ■:. .
ΎΗτο δυνατόν δ ταγματάρχης δέ Φρεμέζ νά μή έ'ννοήση τδν τόνον 

”καί τήν έννοιαν τής ομιλίας ταύτης; Μετά τινας στιγμάς άφωνου έκπλή- 
ξεως. ' . ' ' ? ,

-— Κυρία, τή έίπεν, άν εννόησα καλώς μέ κατηγορείτε ώς έπιδιώ- 
κοντα ύπδ φαινόμενα ψευδούς φιλίας τήν χεΐρά σας... ή μάλλον τήν 
προϊκά σας... Ή άπάντήσίς μου-είναι έύ'κόλός:—’Άν ύπάρχγ; άνθρωπος 
είς τδν κόσμον είς τδν όποιον καί ή ιδέα τοΰ νά σάς’νΟμφευθγ' είναι έν-
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τελώ; άπηγορευμένη, είμαι έγώ. θά μάθητε δέ εύθύ; τδ διατί... Ό σκο
πό; μου, τδν όποιον θά έκτιμήσητε έντδς ολίγου, ήτο νά άνζβάλω τήν 
έκμυστήρευσιν ταύτην μέχρι τή; ημέρα; καθ’ ην ή φιλία και ή άμοι- 
βαίκ εμπιστοσύνη ή'θελον ίσχυροποιηθή μεταξύ μα; .. Άλλά βλέπω ότι 
η ήμέρα αυτή δέν θά έλθη ποτέ, "ίΐστε λάβετε τδν κόπον νά μέ άκροα- 
σθήτε:— Δέν έξεπλήρωσα έντελώ; ακόμη τά; παραγγελία; τά; οποία; 
δ σύζυγό; σα; μέ έπεφόρτισεν έπι τή; κλίνη; τοϋ θανάτου: μοί μένει νά 
σας κάμω γνωστά; τά; τελευταία; θελήσει; του ή μάλλον την τελευ- 

h ,ταίαν παράκλησίν του... Διά τή; προφορική; αύτοΰ διαθήκη;, τή; δποία;
εκαμεν εμέ εκτελεστήν δ σύζυγό; σας, ώ; άντάλλαγμα τοϋ μεγίστου Πρώ
τος τδν όποιον είχε, πρδ; ύμάς καί τών δειγμάτων αύτοΰ τά δποϊα σας 
έδωκε, σά; παρακαλεΐ, σά; έξορκίζει και καθ’όσον δύναται εί; νεκρό; σά; 
.δια τάττει νά μή μιάνητε ποτέ τήν μνήμην του νυμφευομένη έκ νέου.

’Ασθενή; έπιφώνησις έξέφυγε τή; νεαρά; χήρζς.
— ’Αφήσατε με νά τελειώσω παρακαλώ, έπανήρχισεν δ Μζυοίκιο;. Ύπδ 

ποιον θλιβερόν και φοβερόν υφο; δ σύζυγό; σα; μοί έξέφρασε τού; ενδοια
σμούς*  του τού; φόβου; τού τάς παραγγελία; του έπί τοϋ αντικειμένου 
τούτου, δύναμαι νά σάς τδ εΐ'πω, άν τδ άπαιτήτε..., διότι δέν υπάρχει 
λέξις έξελθοΰσα τοϋ στόματός του κατά τήν δλεθρίαν εκείνην νύκτα ήτις 
νά μή ήχή ακόμη εις τά ώτά μου... άλλ’ άπαλλάξατέ με, απαλλάξατε 
σάς τήν ιδίαν λεπτομερειών σκληρών και θλιβερών... άκούσατε μόνον τάς 
τελευταίας του λέξεις’

«Είπε της οτι άν άνήκη ποτέ είς άλλον θά έγερθώ τοϋ τάφου μου... 
θα ί'δ·/) τδ φάσμα μου... θά έπανέλθω διά νά τήν καταρασθώ». Και προσέ
θεσε έν μεσω τοΰ ρόγχου τή; άγωνίας: β Όρκίσου μ.οι, Μαυρίκιε, ότι θά 
τδ είπή;...» καί ώρκίσθην—«Είς τήν τιμήν σου;...—Είς τήν τιμήν μου!..» 
Τώρα κυρία γνωρίζετε τά πάντα.

Η Μαριάννα είχε διακόψει τδν περίπατόν τη; διά νά τδν άκούση. Μό
λις διέκρινεν δ Μαυρίκιο; τδ πρόσωπόν τη; διότι είχεν έντελώ; νυκτώσει. 
’Αλλ’ άκτϊνες τινές τή; σελήνη;, διερχόμενζι διά μέσου τών κλάδων 
έζωγράφιζον έδώ και έκεϊ ταινία; λευκά; έπι τή; άμ.μου τή; δενδροστοι- 
χία; και έφώτιζον κατά τι λίθινον θρανίων ευρισκόμενον παρά τά δένδρα. 
Ή Μαριάννα έκάθισεν έπί τοϋ θρανίου καί τότε είδεν δ Μαυρίκιο; πόσον 
ήτο ωχρά, ένόμισε μ.άλιστα οτι διέκρινεν αύτήν κλονουμένην ποίν ή κα- 
θίσή, έπειτα έκάλυψε διά τών χειρών τδ πρόσωπόν καί ήρχισε νά κλαίγ.

— Θελετε νά άποσυρθώ; ήρώτησεν δ νεανίας.
Έκίνησε τήν κεφαλήν είς δείγμα ότι δέν τδ ήθελεν.—-"Εμεινε λοιπόν 

δρθδς βήματά τινα απ’ αύτή; άκούων τούς λυγμού; τη;. — Τέλος μόλις 
ηδυνήθη νά ίμιλήστ), τδν προσεκάλεσε μέ φωνήν γλυκεϊαν.

— Κύριε δέ Φρεμέζ!

Π ΧΙίΡΑ ΟΚΤΑΠΛΟΥΦΕΓΙΕ 225

Έπλησίασεν άμφιτχλαντευόμενος. Προτείνασα δ’ έκεινη τήν χεϊρα.
— Συγγνώμην ! είπε.
Ό Μαυρίκιο; έσφιξεν άσθενώς τήν χεϊρα τήν χεΐρκ τήν όποιαν έτεινε 

πρδ; αυτόν. Ή Μαριάννα ήγερθη.
— Λαμβάνετε τήν καλωσύνην νά μοί ,δώσητε τδν βραχίονά σα; όπως 

στηριχθώ ; .. Δέν αισθάνομαι έμαυτήν καλά.
"Ελαβε τδνβραχίονά του καί διηυθύνθησαν πρδ; τδν πϋργον, τοΰ δποίου 

παράθυρά τινα ήσαν φωτισμένα. Έν ώ διήρχοντο ενώπιον λεκάνης όπου 
κεφαλή Γοργόνο; έχυνε καθαρόν ύδωρ, έκλινεν, έβρεξε τδ μανδήλιόν της 
καί έπλυνε τδ πρόσωπόν καί τούς δφθζλμους.

— Δέν θέλω, είπε νά ίδοϋν ότι έ'κλαυσα.
"Ελαβε πάλιν τδν βραχίονά του καί ή'ρχισε νά βαδίζ-ρ, άλλ’ άργότερον 

τώρα καί μέ βήμα, περιπατητικόν.
— Δέν γνωρίζω τή αληθείς, είπε, διατί έ'κλαυσα... διότι άπδ καιροΰ 

δέν ή'μην τόσον ευτυχής.
— Ευτυχή;; εϊπεν δ Μαυρίκιο; έκπληκτος.
— Ναί εύτυχή;... εύτυχεστάτη διότι δύναμαι εί; τδ έξή; νά πιστεύω 

εις τινα, νά έχω εμπιστοσύνην εί; αύτόν,... νά βασίζωμάι εί; ειλικρινή 
αγάπην, καθαράν παντός ψεύδους καί ύποπτου συμφέροντος... διότι δύνα· 
μ-αι νά στηριχθώ έπί τέλους μετ’ εμπιστοσύνη; έπί τοϋ βραχίονο; φίλου... 
διότι είσθε φίλο; άληθής.

Έν μέσω τών παλαιών αύτών κήπων καί τή; ωραία; αύτή; νυκτός, 
έν μέσω τοϋ άργυρώδου; φωτός όπερ έ'πιπτεν έξ ούρανοΰ έπί τών λευκών 
μαρμάρων, έπί τή; άνθηρά; καί ευώδους χλόης, οί γλυκεϊ; αύτοί λόγοι 
έφαίνοντο γλυκύτεροι ακόμη καί ή φωνή αύτή μαγευτικωτέρα. Ό Μαυρί
κιος, ήσθάνετο έπί τή; καρδία; του τήν θερμήν επαφήν τή; μ.άγου αύτή;’ 
γυναικός.’Ησθάνετο ότι ήτο συγκεκινημένη ύπερβολικώ;' καί ή συγκίνη- 
σις αύτη κατελάμβανε καί έτάραττ® καί αύτδν τδν ί'διον. Καί έψιθύρισε 
κοινήν τινα φιλοφροσύνην.

’Εκείνη τοΰ άπήντησε δι’ ελαφρά; θλίψεω; τή; χειρδς καί έξηκολούθησε 
προχωρούσα έν σιωπή φθάσασα ένώπιον τών- πλατέων βαθμιδών α'ίτινες 
έφερον εί; τδν πύργον, έστάθη άμφιταλαντευομενη' έπειτα άφησασα άπο- 
τόμ.ως τόν βραχίονα τοΰ Μαυρίκιου:

— ”Ας είσέλθωμεν ! είτε. 4
Τήν ήκολούθησεν εΐ; τήν αίθουσαν ήτις ήνοίγετο έπί τοΰ κήπου. Έκεΐ 

εύρον τήν κυρίαν δέ Κομπζλέ, τήν κυρίαν δέ Φρεμέζ καί τδν έφημεριον, 
και τούς τρεϊ; πολύ άνησύχους διά τήν μακράν αύτήν κατά μόνα; εί; τδ 
ύπαιθρον συνδιάλεξιν τή; οποία; ματαίω; περιέμενον τήν έξήγησιν.'Η συ
νομιλία παρετάθη έπί τινα λεπτά' έπειτα ή κυρία δέ Φρεμέζ άνυπομο- 
νοΰσα νά έοωτήση τδν υιόν τη; ύπεκρίθη κεφαλαλγίαν καί άπήλθε μετά
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τοΰ υίοΰ της. ’Εν ω άνέχώρουν ή κυρία δέ \χ Πάβ άφ’ ου ερριψ® Πρώτον 
εχθρικόν πρδς τήν θείαν της βλέμμα, είπε μετά σπουδής πρδς τδν Μαυ
ρίκιον.

— Πότε θά μοί κάμετε την χάριν νά έ,ξέλθητε περίπατον έφιππος μετ’· 
έμοΰ ;

— Άλλ’... δταν θέλετε.
— Λοιπόν αύ'οιον... κατά τάς δέκα.
Έχαιρέτισε καί άπήλθε.

g - . Μόλις άπεμακρύνθησαν βήματά τινα τοϋ πύργου, προλαμβάνων τάς
»; ερωτήσεις της μητρός του :

— Αγαπητή μου μ-?ίτθρ, είπε, θά σάς λυπήσω, άλλ’ή αποστολή έςε-
·," πληρώθη. Καί τή διηγήθη πώς αί προσβλητικά! της κυρίας δέ λά Πάβ

ύποψίαι τδ,ν έκεντησαν νά δμιλήση άνευ αναβολής. Τή είπεν έπειτα πώς 
εγένετο δέκτη ύπδ τής νεαράς χήρας η έκμυστήοευσίς του.

— Βλεπετε άλλως τε, μήτερ μου, δτι τδ τελειωτικόν της αποστολές 
μου άποτέλεσμκ διέψευσεν ,δλους τους φόβους σας καί δτι ιδίως ή κυρία 
δέ λά Πάβ δέν κατεφέρθη κατά τοϋ εισηγητου ώς έφοβεΐσθε.

— Φίλτατέ μ.ου, είπεν ή γρζίζ κυρία, έλησμόνησα δτι δταν Οέλγ τις 
νά προ'ίδη ποια θά είναι τά αισθήματα τής γυναικδς έν τή δεΐοα ή τή 
δείνα περιπτώσει, πρέπει πρώτον νά συμβουλευθή τδν διάβολον.

Ό νεαρός ταγματάρχης δέν έφάνη άκούσας την τελευταίαν τής μητοάς 
του φράσίν καί έξηκολοόθησε τον δρόμον τομ βυθισμένος εις βαθείας 
σκέψεις. '

(ακολουθεί) .Π/

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Α. ΑΛΣΚΑΡΛΤΟΥ

Κόριοι χυϋ Συ.Ι.Ιόγου ν "-Παςνασπύςΐ^

Χρεωστώ νά σάς ευχαριστήσω διά την μεγάλην τιμήν όπου μοΰ έκά- 
μετε ψηφίζοντές με μέλος επίτιμον τοϋ Συλλόγουσας. Είναι τούτη μία 
τιμή, διά τη δποίζν αιωνίως θά σάς είμαι ευγνώμων.

Νομίζω δέ δτι, έ'θιμον είναι, καθένας δποΰ λαβαίνει την τιμήν νά πρω-> 
,τοπάρουσιάζεται εις τδν Σύλλογόνσας, νά σάς άπαγγέλη κάτι.

Έπαρχιώτηςσας έγώ, κύριοι, καί προ πολλοϋ κλεισμένος εις τήν’Επαρ- 
χίαμόυ, δέν εϊξεύρω νά σάς δμιλήσω παρά διά την ’Επαρχία μου.-*Αν  
δθεν δέν άπαξιέϊτε τά μικροΰ λόγου επαρχιακά, καί άν μοΰ δίδετε την 
άδειαν, θέλει σάς ομιλήσω, έν στενή σΰνόψει, περί της καταπτά,σεως της
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κοινωνίας εκείνης τοΰ Τόπου μου, ή δπ,οία συνισταμένη καί αυτή άπδ 
άνθρωπους της αυτής φύσεως τών άλλων άνθρώπων, τάς έχουν φυσικφ 

I’ τώ λόγω, ώς έγγυστα τάς αύτάς άνάγκας, θά μεταχειρίζονται πα
ραπλήσια μέ τοΰ; άλλους μέσα- διά νά πληρούν τάς επιθυμίας των τά 
ήθη καί έθημά των θάν ομοιάζουν κάπως μέ τά ήθη καί έθημα τών xk- 
λων άνθρώπων, καί άκολούθως θά συμβή ίσως νά βλέπετε σ’αύτά καί σείς 
κύριοι, κάποιαν ομοιότητα μέ τά ηθη καί έθημα τής έδικήςσας κοινωνίας.

I Ή δέ εξέταση τών ανθρωπίνων ηθών καί έθήμων, δέν είναι πράγμα
| αδιάφορο διά την ανθρωπότητα. ,
I-  * *

Θάν ηναι τώρα τριάντα χρόνοι που έγραψα τά Μυστήρια της Κςφα.ϊο- 
πας. Τδ σύγγραμμα εκείνο δέν ήτον ενα Μυθιστόρημα, ή άλλο τι παρα- 

{ πλησίον, εννοημένο νά διασκέδαση τδ/ αναγνώστην του. ’Ητον μία ακρι
βής άπεικόνιση τών ηθών καί έθίμων τοΰ τόπου μου τοϋ καιρού εκείνου 
εις δλας τάς διευθύνσεις. ’Ακολούθως σοβαρό καί σπουδαϊον σύγγραμμα, 
έμπεριέχον ιστορικήν ύλην, διά τον θέλοντα μια ’μέρα νά γράψη τήν 
ιστορία μας.

"Οτι δέ έθεωρήθη ώς τοιοΰτον άπδ τήν τότε κοινωνίαν μας" άπόδειξη 
άναντίρρητη b μέγας θόρυβος όπου έκαμε ή εμφάνισή του, όχι μόνον εις 
τήν Κεφαλονιά, αλλά καί σ’όλην τήν Εφτάνησαν, ευθύς μόλις έδημο- 
σιεύθη. Άκολούθως δέ καί Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι καί συγγραφείς δέν 
άπαξίωσαν νά τδ συζητήσουν.

’Αλλά, κύριοι, ή εποχή σ’τήν οποία ζοϋμε, άπδ τήν πρώτην έπανάςα- 
σην τής Γαλλίας, έως εις τάς ήμέραςμας, είναι είς τδ άκρον μεταβατική. 
'Η άλλαγές διαδέχονται ή μία τήν άλλη, δέν λέγω μέ γριγορότητα, αλλά 
μέ κριμνίστικότητα. ’Έτσι καί ή κοινωνία τής Κεφαλονιάς, ώς κ’εκείνη, 
άπδ τώρα τριάντα χρόνους ύπεστη μεταβολάς τέτοιας, δποΰ, όσοι γέρον
τες, δέν γνωρίζουμε πλέον τήν σηυ,ερινήν γενεάν, ώς θυγατέραν εκείνης 
τήν οποίαν ένθυμούμεθα.

Ή πληχτική τούτη διαφορά μεταξύ τών ήθών καί έθίμων τών δύο 
εποχών, ένεστώσης καί προλαβούσης, μ’έκαμε νά σκεφθώ πόσον ή'θελ’ 
είναι ώφέλημο νά ’ξαναθεωρήσω τδ σύγγραμμά μου, σημειώνοντας εις 
κάθετου μέρος τήν σημερινή διαφορά' ’σάν δποΰ τοΰτο ήθελε δείχνει τδ 
βαθμιαΐον βάδισμα τής προόδου στον τόπο μου.

Μή δέ άπαξιώσετε, κύριοι, ν’ άκούσετε τά πράγματα τής Κεφαλο- 
νιάς, ’Επειδή, έχτδς οτι ή Κεφαλονιά είναι καί αυτή επαρχία τής Ελ
λάδος, τά ήθη καί έθημα της, περί τών δποίων ό λόγος, είναι ώς έγγι
στα τά ήθη καί τά έθιμα,τής Έφτανήσου*  καί ή Εφτάνησας δέν είναι 
’λίγο μέρος τής Ελλάδος.

Είς τήν άναθεώρηση λοιπόν τοΰ συγγράμματός μου, άν μιά ’μέρα έγ-
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δοθί), θέλ’ ίδεϊ ό αναγνώστης τήν κάθε μεταβολήν, ςδιαιτέρως άναφερο- 
μένην εις τήν θέσην της. Τούτην δέ τήν στιγμήν περιορίζομαι είς το νά 
σάς είπώ έν συνάψει, καί μέ γενικά λόγια, πόσον ή κοινωνία τοΰ τόπου 
μου, ή κοινωνία τής Κεφαλονιάς, άπδ 30 ή 40 χρόνους έτροπολογηθη 
καί άλλαζε σέ κάθε δι$ύθυνθη.

* 
¥ *

.‘Η οικογένεια, τδ στοιχείου τούτο τδ πλέον ενδιαφέρον τής άνθρωπό’ 
τητος, δέν είναι πλέον εκείνη ή χοντροειδής όποΰ ήτον τότε. Ή συμ
βία μας, δέ; είναι πλέον υποχείρια τοϋ άνδρός, αλλά ισότιμη μέ αύτδν 
μέσα στδ σπητι.

Τά παιδιά μας τ’ άρσενικά δέν θεωροΰνται πλέον, καί δέν άναθρέφον- 
ται, ώς άφεντόπουλα, προορισμένα είς τήν αδράνειαν καί τάς άναπαύσεις 
τή; άρχοντιάς. ·

Τά θηλυκά δέν θεωροΰνται πλέον ώς ξένα, καί άκολοόθως δέν είναι 
πλέον μεταχειρισμένα ώς είς τδ σπήτι, και καταδικασμένα εις
τήν Υπηρεσίαν τής οικογένειας.

Οί τότε ύονΛοι, τώρα είναι υπηρέτες- καί μεταχειρισμένοι άπδ τήν οί? 
κογενειαν ώς τ^ιοΰτοι, μέ πολλάς άνασκοπάς.

Είς ένα λόγον, ή οικογένεια σήμερα, εξαιρέσει άλλων τυχαίων αιτιών, 
είναι ελεύθερη άνεξάρτητη, εύθυμη, καί διά τής συμπάθειας ενωμένη είς 
ένα σώμα: κατ’ άντίθεσην τής παλαιάς οικογένειας, είς τήν οποίαν δλα 
της τά μέλη, μή έζαιρονμένης τής συζύγου, ήσαν δευσμευμένα ύπδ τήν 
θληβερ.άν τυραννίαν τοΰ άφεντδς οίκογενειάρ/η. ’Ελπίζω δέ ότι, ή οικο
γένεια το.ΰ Κεφαήονήτη σήμερα, ετοιμάζει διά τδ ’Έθνος αξιότιμους ica- 
λίτας.

* * .
"Ηθελε ’μπορούμε νά 'ποΰμε καί διά τήν πολιτικήν μας δτι, σήμερα ή 

πολιτεία ’σαν τή σημερνήν οικογένεια μας, σύγκειται άπδ πολίτας ελευ
θέρους, άνεξαρτήτους, καί ευχαριστημένους, είς ένα σώμ.α, — άν μόνον 
δέν υπήρχε εις τήν Άνωτάτην ’Εξουσίαν, τδ δικαίομα τής ίδιοχτησίας 
έπί τών σωμάτων μας- τδ δικαίομα τοΰ νά διαθέτη τή ζωή μας καί τή 
ζωή τών παιδιών μας ώς άντάλλαγμα πρδς άπόχτησην γεών.

Κατά τοϋτο ό Κεφαλονήτης έχασε- επειδή άπδ έλεύθεοος, καί κοινω- 
νικώς άνεξάρτητος,. όποΰ ήτον, έκαταβηβάσθη, καί έγινε τώρα χτήμα τοΰ 
άφεντδς Κυρίαρχη του ! Τοΰ Κεφαλωνήτη τώρα τοϋ επιτρέπεται ελευθε
ρία καί ύπαρξη, έως δτου ή έλευθερίατου καί ή υπαρξήτου δέν χρειά
ζονται είς τδν Κυριάρχην του. ’Αλλά μόλις τοϋ άφεντδς Κυρίαρχη τοΰ 
χρειασθοΰν σάρκες καί κόκκαλα πρδς άνταλλαγήν γεών, ή πρδς απλήν φο
βέρα, δ πολίτης παύει άπδ τοΰ νά ήναι άνεξάρτητος, παύει άπδ τοΰ νά 
$ν’· ?λεύθερος, παύει άπδ τοΰ νά ήναι άνθρωπος, καί θεωρήτας ώς
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όρνιθα εις τή Basse Cour τοΰ άφεντός του, δστις στέλνει καί τδν πιά- 
; νει διά τής βίας, όχι διαφορετικά απ’ δ,τι κάνει μέ τήν όρνιθάτου, καί

τδν μεταχειρίζεται ώς όρνιθα!.... Άλλά, κύριοι, τοϋτο γένεται σχεδδν 
παντού, καί Οά’πή δτι, δ άνθρωπος δέν έβγήκε άκόμη όλοκλήρως άπδ τήν 
άγρίαντου κατάστασην

I? *
ϊ. · ■ * *

■ ’Εκείνο κατά τδ όποιον /χειροτερέψαμε·; άνυπολογίστως εϊνάι τά Δικα- 
στήριάμας. Τά Δικαστήριά μας σήμερα δέν έχουν διά σκοπόντους τήν 
διανομήν τής δικαιοσύνης-άλλ’είναι Χρηματολογικά Καταστήματα, σκο- 
πεύοντα τήν χρηματολογίκν τών είς αύτά προστρεχόντών, είς όφελος τοϋ 
Ταμείου. “Ετσι ή στρεψοδικίες καί τά βασανίσματα τών δυστροπούντων 
μερών, τά δπόϊκ έπί "Αγγλων έτιμωροΰντό, σήμερα έμψυχόνουνται άπδ 
τή· Διαδικασίαμας, καί άπελπίζουν τού; τιμ.ίους πολίτας. Μία τέτοια 
Διαδικασία, ανήθικη στδν εαυτόν της, είναι καί άνηθιΛέυτική διά τήν 
κοινωνίαν., * ■ . 

ι..·. - * *
Άντί τής έκπνευσάσης ιδανική; εύγενεία;, είναι σήμερα ή πραγματική 

εύγένεια-διακρίνουσα καί ύψώνουσα τούς πολίτας, καθδ καλοάναθρεμμε-
I- νους, ποοκομένους, ευφυείς, μεγαλοφυείς, έπιχειρήματίας,’ ίκάνούς, πλου

σίους,... κλ. άντί τών τότε χρυσόβίβλικών αρχόντων, ιδανικών εύγενών, 
ψ . ■ έπειδή χωρίς πραγματικά προτερήματα. Βέβαια, Sv οί παλαιοί μας’εύ-

γενεϊς είμποροϋσαν νά ’ξανάλθουν σήμερα μ.ετκξύ μας, έχτδς όλίγων εξαι
ρέσεων, οί λοιποί δλοι ή'θελε ριφθοΰν εις τδν σωρδν ·τοΰ όχλου μάς, μαζύ 
μέ πολλά άλλα ξώφυλλα τής εύγενείας, όποΰ άκόμη σώζονται μεταξύ μας.

* 
ι. * *
: Οί σημερινοί πραγματικοί εύγενεΐ; μας, κατ’ άντίθεσην τών παλαιών

Ιδανικών εύγενών, οί οποίοι έθεωροΰσαν ώς άτιμαστικήν τήν έργασίαν, 
έργάζουνται σήμερα, θεωροΰντες ώς άτιμ.αστικήν τήν αδράνειαν. Ή έμπο- 
ρική ύπκλληλίκ καί τδ έμπόριον, είναι ένα άπδ^τά στάδια τους..."Αλλοι 
πάλιν γίνονται μηχανικοί, άλλοι μουσικοί, δημοσιογράφοι γράφέ'ίς καί 
συγγραφείς κάθε εί'δους- παρεχτδς τών Ιατρών και δικηγόρων, τά μόνα 
τοΰτα δύο στάδια ποϋ έγνώριζαν οί παλαιοί μας.'Η κοινωνία μας δέν λιθαρ- 
γεΐ πλέον- έξύπνησε διανοητικώς ρωμαλέα, καί εργάζεται τήν καλητέρεψή

·" · της. Σήμερα ή άκαμασία στιγματίζεται, ώς έδώ καί πενήντα χρόνους
έστιγματίζετο ή εργασία, ή όποια τώρα δίνει τά μέσα νά πραγματικώς

■ εξευγενίζονται, ώστε νά γένονται πραγματικοί εύγενεΐς. Ιδού ένα άπδ τά
μεγαλήτερα, καί ί'σως τδ μεγαλήτερο, χαραχτηριστικό, ποϋ διακρίνει τή 
σημερνή μας έξευγένιση, άπδ τήν άπερασμένην τών πατέρων μας.

ί : ό ■ ** * Qii ■
"Αλλο διακριτικό τής σημερινής μας έζευγενίσεως είναι δρ, τούτη,
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έςεκαμε τού; επαγγελματικούς μας άπό εξουσίας, καί. τούςεχχρ.ε ύπη*  
ρετας της κοινωνίας*  εντίμους, ύπηρέτας, άλλά ύπηρέτας. 'if κοινωνία δέν 
είναι πλέον καμομένη δι’ αύτούς*  άλλ’ αύτοί έδιορίσθησαν τοιοΰ.τοι, διά 
την υπηρεσίαν τής κοινωνίας. Σήμερα κάθε πολίτης δικαιούται νά εξέ
ταση καί νά έλέγξη το κάμομα τοΰ κάθε επαγγελματικού στην διεξα
γωγήν τών καθηκόντωντου. Ή δημοσιογραφία ελεύθερη τώοα πλέον είς 
τά χέρια τοΰ' θέλοντας, μεταβάλλει τάς . Έξουσίας είς Έπηρεσίας, καί, 
κατά τοΰτο , υψώνει τόν άνθρωπον άπό υπήκοον είς πολίτην. 

* 
* *

, 'Η συντήρηση τών οικογενειών ήτον άλλοτε άθλια. Ψωμί καί σκόρδο, 
ψωμί, και κρεμύόι ήτον τότε τό φαγητό τών χωρικών μας, και πολλών 
φτωχών τής χώρας. ’Αλλά ψωμί άπό κριθάρι, ή καλαμπόκι’ καί ’λίγο ξυ- 
νόκρασο, &r τό είχανί. .. Καφφές, ήρχετο, ’λίγες λίτρες διά κάποιας οικο
γένειας’ είς τάς οποίας όμως δέν τόν έπινε παρά μόνον δ οικογενειάρχης· 
καί στα ’λίγα εκείνα σπήτια, έχριζαν έπί ταυτοΰ τό έξωθεν τοΰ τέίχου , 
τους μέ τά κατακάθια τοΰ καφφές είς επίδειξην ότι ’σ εκείνα τά σπήτια πί· 
row καφφίϊ... Σήμερα κανένας χωριάτης τήν αυγή δέν ’βγαίνει μέ τό 
τσαπί του, άν πρώτα δέν ,πγη συφφάμε.Ιος τόν καφφέ τόυ.

. Καί.διά τούς χωραίτας, οί όποιοι δέν άρκοΰνται είς τά δσα σχετικώς 
πλουσιοπάρουχα έχει τώρα ή άγορά μας, παραγγέλονται άπό τό εξωτε
ρικόν φαγόσημα διατηρημένα μέσα σέ λάτες, (τενεκέδες), καθώς καί άλλα 
πολυτελή καί πολυέξοδα καρυκεύματα, τά όποια δλα έξοδεύονται. 
ό .. * *i ■..·■ '■ *

Τά πλατοβράκια λεγόμενα αοΐδεζ-, τά πασουμάκια, ή σκούφιες ή ά
σπρες, ή ξέσκλια, ή λέρα, καί ή έλεεινότης, έλειψαν τώρα πλέον άπό 
τούς δρόμους μας, καί οί. φτωχοί χωραΐτες ένδύνονται εύπρεπέστερα*  όν
τας ’λίγη ή διαφορά τών ενδυμάτων τους, άπό έκεϊνα τών κυρίων.— Οί 
χωριάτες, μας οί ί'διοι, έκαλητέρεψαν πολύ.τήν ενδυμασίαν τους. 

* *

«Σπήτι, δσο νά χωράν) τό κεφάλι σου*  καί πράμμα, δσο βλέπει τό ,
μάτι σου»’ ήτοϋ-τό .λόγιου τών παλαιών μας, κατά τό όποιον καί έζοΰ- 
σαν. Πραγματικώς, σ’ εκείνα τά πρωτόπειρα χαμόστεγα κεραμόματα τών 
παλαιών μας, γυμνά, δέν λέγω άπό κάθε περίθαλψην, άλλά καί άπό τά 
άναγκαιότερα-της ζωής, έφώλευαν οί παλαιοί μας, φτωχοί καί άρχοντες, ■ ;
Κυμαινόμενοι άπό ψόρες καί σάγουρα, προερχόμενα άπό άκαθαρσίαν καί 
κακοθροφίαν. Άλλ’ αντί τών άποτροπαίων εκείνων φωλεών, κατοικοΰμεν 
εμείς σήμερα σπήτια ανθρώπινα, παστρικά, ευάερα, σχετικώς λαμπρά, 
καί εφοδιασμένα μ’ έκείνας τάς άναπαύσεις, τάς οποίας εκείνοι ήθελε θε
ωρήσουν ώς πριγγιπικάς! ... > ί

* * ■
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Τούς δρόμους μας, έγώ τούς ένθυμοΰμκι νεροσνρμάς ! . . με καπο'ΐα·' 
μαγαζιά φτωχά, ’λίγα, καί άγρια. Σήμερα οί δρόμοι μας πλατείς, καλά 
στρακομένοι, καθαροί, καί πεοιστοιχισμένοι άπό σπήτια χτισμένα - μ.έ 
προσχεδιασμένο σχέδιον επιστημονικό καί κομψό', μέ πλούσια μαγαζιά 
φορτομενα άπό τά πλέον άναγκαϊζ, έως είς τά πλέον πολυτελή, μάς κά- 
μνουν νά ζδμεν εύπρεπώς καί άνέτως.

* ■

ΤΙ θρησκεία, βέβαια, δέν μάς έδοσε καρπούς παρομοίως εύ.χαρίστους, 
Δέν έκαλητέρεψε τήν ηθικήν τοΰ λαοΰ μας. Καί τοΰτο κατά φυσικόν 
λόγον. Μία θρησκεία συνισταμένη σέ κούφια θρησκευτικά έθιμα, άσχέτα 
μέ τήν διαγωγήν τών άκολούθων της, φυσικω τφ λόγιο δέν έπι^ρέασεν 
έπάνω είς τά ήθη τής κοινωνίας μας*  ή κοινωνία μας άκολούθως έμεινε 
πραγματικώς άθρησκη, καϊ μέ ήθη ανήθικα. Μία τέτοια οκνηρή, ουτιδανή 
θρησκεία, μακράν άπό τοΰ νά ενεργήσ-η επάνω είς τά ήθη μας, προσμένει· 
έξεναντίας άπό εμάς, άπό τήν προοδεύουσαν έξευγένισή,ν μας, νά ήθικεύ- 
σωμε τά ήθη τών παπάδων της, καί νά ήμερώσωμε τά χοντροειδή 
έθιμά της.

Πρζγματικώς, τώρα, χάρην τής άναπτύξεως τοΰ νοός τοΰ όχλου μας, 
είς τή λιτανεία τών επιταφίων τό Μεγάλο Σαβοάτο, οί λιτανοφόροι δέν 
τσακίζουν πλέον θύρζς καί παράθυρα είς τό πέρασμά τους, ώς έκα[Χναν 
άλλοτε. ‘Η πιστολιές μέσα στήν εκκλησία, στη λειτουργία τής Λαμπρής 
ρίχνονται’λιγώτερες.'Η Παναγίες δέν ιδρώνουν πλέον*  ού'τε φέρνουν σκλά
βους άπό τήν ’Αλγερίαν. Καί οί άποθαμένοι δέν θάφτονται πλέον μέσα 
στάς ,έκκλησίας. ■■■ ■

’Έχασε δέ πολύ άπό τά πιστά της ή έθημολατρεία τούτη. Τά κρεο- 
πολεϊα, ποΰ έν καιρφ σαρακοστής άλλοτε έκλειοΰσαν, τώρα είναι πάντα 
φορτομένα κρέατα !... Τά τάμματα σπανίζουν !... καί οί παπάδες πζρα- 
πονοΰνται διά τήν μεγάλην δλιγόστευσην τών ωφελειών τοΰ έργου 'τους.

ΤΙ εξασθένηση τούτη τοΰ θρησκευτςκόϋ φρονήματος τοΰ όχλου είναι σο
βαρό φαινόμενο στήν κοινωνίαν ! Μάλιστα ποΰ φαίνεται νά μήν ήν’ ελ
πίδα θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως. πρός_ επιστροφήν είς τήν θρησκείαν 
τοϋ Χριστοΰ, καί άκολούθως ελπίδα διά τήν περαιτέρω διατήρησην τής 
θρησκείας*  επέιδή ή εποχή τών θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων τώρα—■ 
■πλέον έπέρασε.

’Ήθελ’ ίσως τεθεί ζήτημα,—Άν ή εξαφάνιση μιας τέτοιας θρησκείας, 
συνιοταμένης εις μόνα θρησκευτικά έθιμα, καί στερημένης κάθε επιρροής 

■ επάνω ςτά ήθη της κοινωνίας, ηθε-Ι' είναι χαμός διά τήν κοινωνίαν.
Τό ζήτημα τοΰτο Θάν έ'χη τά υπέρ καί τώ κατά, τά όποια δλα παρα-

1 Τα σπίτια τών παλαιών μας έχτίζοντο χωρίς προσχεδιασμένο σχέδιο. Άλλα δ ο’κοκύ- 
ρης έλεγε τοΟ μαστόρου, — «Κάμε μου ίδιπα μίαν πόρτα. Κάμε μου έδεκεΐ ενα παρεΟύρι...»
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λείπω, καί λέγω οτι, — Σέ τούτους τούς τριάντα ή σαράντα χρόνους, Ομα
λίσαμε κάπως τη χον-ροειδότητα τών θρησκευτικών εθίμων μας· και ή 
θρησκευτική διάνοια τοΰ όχλου μας κάπως έφωτίσθη, καί πηγαίνει ’ξα- 
κολουθινά φωτιζόμενη.

Ήμποροΰμε δέ νά είπουμεν ότι —Ό Κεφκλονήτης, άπδ τριάντα η 
σαράντα χρόνους, έξαιρουμένης τής ηθικής του μορφώσεως, έκαμε πρόοδο 
μεγάλη σ’ δλα τά άλλα διανοητικά και ύλικά μέσα. Είναι δέ νά έλπί- ί
σωμεν δτι, η άνισοσταθμίκ μεταξύ ύλικο-διανοητικής και ηθικές προό
δου δέν θά βαστά'η πολύ' άλλά γρίγορα και τδ ηθικόν μέρος θά πάοη 
κ’ εκείνο τά εμπρός. . 

*
* «

Έγω, Κύριοι, στά Μυσζήριά μου έφωτογράφισα τά ηθη καί έθιμα τοϋ 
Τοπουμου, καί τά έβαλα σέ κυκλοφορίαν διά τοϋ τόπου. ’Ας κάμουν και 
οί άλλοι άλλο τόσο, καθένας διά τδν Τόποτου’ και θέλει είναι τούτος δ 
καταλληλότερος τρόπος διά νά κάμωμε τούς έλληνας νά γνωρίσουν τούς 
έλληνας’ τους άνθρώπους νά γνωρίσουνε τούς ανθρώπους. Καί. . . . ποιδς 
’ξερει. . . ... τότε ί'σως ολοι μέ ένα στόμα νά είποϋν, βόλοι είμεθα τοι- 
οϋτοι. "Ολοι είμεθά όμοιοι!»

Άνδ. Λασκαράτος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣΤΟ ΜΥΡΙΟΣΤΟΝ*
— ”Ημην είς την Σμύρνην, καί ή'μην παιδίον δκταετές. Δίς 

η τρις τοϋ μηνός, έβλεπα ερχόμενον είς την οικίαν τών γονέων μου ’Ο
θωμανόν τινα ώπλισμένον διά σπάθης, την κοινήν ελληνικήν γλώσσαν 
λαλοϋντα εΰχερώς πάνυ, είς χιακδν ιδίωμα, νέον έως είκοσιπενταέτη, 

.Λϊουσταφάν όνομαζόμενον, ξανθόν καί γενειώντα*  είχε δέ την κεφαλήν 
ξυρισμένην, ώς οί τότε ’Οθωμανοί, καί έφόρει μεγάλην. καί πολύστροφον 
κίδαριν ποικιλανθή, άδράν δέ άναξυρίδα, μή καταβχίνουσαν δμως ή μέ
χρι τών κόκκινων περικνημίδων του.

Πάντοτε ιλαρός ήρχετο ό Τούρκος ούτος είς τήν οικίαν’ καί έβλεπα 
ότι οί γονείς μου τδν έδεξιοΰντο μετά στοργής τίνος άσυνήθους πρδς Ό-

* Άπδβπασμε διηγήματος τοϋ κ. ’I. Ίοιδωρίδου Σχυλίσση, άναγνωσΟεντος ύπ’ αδτοΟ εν 
Ιπιτομή κατά τήν. σννιδρίασιν τής 29 Μαρτίου τοϋ Συλλόγου Παρνασσού. Ό ουγγρχφιύ; 
ίπιφολάττιται να ίχδώβτ) τδ διήγημα τοϋτο άχίραιον έν ΐδιαιτέρω τεύχιι. Σ. Ε.
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Οωαανούς κατά τούς άγριους καιρούς εκείνους*  έξ ού καί είχα συλλάβει 
θάορος πρδς αύτόν, δταν μάλιστα μίαν τών ημερών τδν έπρόφθασα σταυ- 
ροκοπούμενον πρδς τάς αγίας εικόνας, άς εί'χομεν άνηρτημένας εις τδ βά
θος ένδς τών ενδοτέρων δωματίων*  άλλως τε καί ουδέποτε ήρχετο είς έ- 
πίσκεψιν ήμών άνευ χάρτινου τινδς σάκκου πλήρους γλυκισμάτων, άτινα 
διένειμεν είς έμέ καί τούς νεωτέρους μου άδελφους.

Οί γονείς έγίνωσκον ήδη τήν ιστορίαν του, επειδή είχεν εξομολογηθώ 
είς αύτούς, άλλ’ έγώ γνώσιν μέν αυτής δέν έλαβα έως τότε, μυστικώς 
πως δμως έσυμπέραινα είς εκείνην τήν ήλικίαν μου, δτι ο Μουσταφκς ήτο 
πλέον τι ή καλός Τοϋρκος. Είχεν έπί τής κεφαλής μίαν ουλήν εκτενή 
καί βαθεϊκν, καί δταν έκ περιεργείας τδν ήρώτησα πώς είχε κτυπηθή 
τόσον κακά, μέ άπεκρίθη, — «Οί Τοΰρκοι μ’ έκτόπησαν μέ ιαταγάζι».

Δέν είχε προβή περαιτέρω ή παιδική πολυπραγμοσύνη μου’ άπδ τής 
άπαλοτάτης ήλικίας, δτε βρέφος μέ περιεπλάνων οί γονείς άπδ κώμης 
είς κώμην καί άπδ όρους είς όρος τής νήσου Χίου, ύπδ τών Τούρκων κα- 
ταδιωκόμενοι, τόσα περί τούτων είχα άκούσει, δτι. άδίκως καί άναιτίως 
έσκότωνον, ώστε ήρκέσθην είς τήν άπόκρισιν, καί μόνον ένισχύθη έν τώ 
πνεύματί μου ή ιδέα, δτι ό Μευσταφάς, ώς κακοποιηθείς καί αύτδς ύπδ 
τών Τούρκων, δέν ήτο πολύ φίλος των.

Βραδύτερων έμαθα παρά τής μητρός, δτι ό Μουσταφάς ούτος ώνομάζετο 
Μικές, δτι ήτο χριστιανός έν τφ κρύπτω, άλλ’ ήναγκά,ετο νά φερη το 
ίσλαμιτικδν όνομα καί νά έπαγγέλλεται τά τής μωαμεθανικής Θρησκεί
ας,διότι έπί τής καταστροφής τής Χίου είχε συλληφθή αιχμάλωτος*  οτι 
οί Τοΰρκοι ήπείλησκν νά τδν φονεύσωσιν, άν δέν έξισλαμίζετο*  δτι αύτδς 
δέν έστεργε τοϋτο’ μόνον δέ, άφοϋ δεινώς τδν έτραυμάτισαν κατά τήν 
κεφαλήν καί έπεσεν ημιθανής, είπεν δτι θά έπίστευεν είς τδν Μωάμεθ 
ώς προφήτην, άν ώς ύπεσχοντο τφ έχαρίζετο ή ζωή*  δτι σήμερον έτυγ- 
χανεν αύτδς δοΰλος ένδς μεγάλου άγά, καί ώφειλε νά έςακολοοθ·^ προσ
ποιούμενος τδν πιστόν ’Οθωμανόν, έως άν έξευρίσκετο μέσον τοΰ νά δρα
πέτευση καί καταφυγή είς τήν 'Ελλάδα, δπου πλέον δέν θά είχε φόβον 
δπως έπαναλάβη τδ χριστιανικόν όνομά του καί πολεμηση ύπερ τής πι- 
στεως καί τής πατρίδας καί αύτός.

Τότε ένόησα διατί ό Μουσταφάς έπροσκύνει τάς άγιας εικόνας, ή μάλ
λον τότε έδικαίωσα τάς άμυδράς υποψίας μου περί τών χριστιανικών τοΰ 
άνθρώπου διαθέσεων' διότι έν τφ μεταξύ τούτφ πολλά καί άλλα τεκμή
ρια συμπάθειας τοΰ Μουσταφά πρδς τούς τότε άδικουμένους ή τυραννου- 
μένους χριστιανούς είχα λάβει’ ή'λπιζεν δτι έξιλέωνεν ουτώ πως τδν Χρι
στόν, άφοϋ είχε γίνει άπαρνητής αύτοΰ, καί δτι τέλος θά έτυγχανε συγ
γνώμης καί άφέσεως. Καί δμως ή άπάρνησις έκείνη έκάθητο αείποτε έπί 
τής ψυχής του ώς δεινός εφιάλτης’ έβεβαίωνε δέ τούς γονείς μου, δτι άν
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έως τέλους δέν κάτώρθωνε νά δραπετεύστ) έκ τής Τουρκίας, θά άπεπτυβ 
τδν ισλαμισμόν παρρησίγ, δπως καρατομούμενος άποπλύνη διά τοΰ αίμα
τός του, ώς οί μάοτυρε; εκείνοι τή; πίστεω;,τδ αμάρτημα εις 3 έ'στερζεν 
ύπδ φόβου τοΰ θανάτου, νεώτερος ών.

'Ό πατήρ έπρο.σπάθεϊ πάντοτε νά τδν άποτρεψη άπδ τής τοιαυτής 
προθέσεως. — Ή ψυχή σου, Μουσταφά, τί.σε λέγει ; τδν ήρώτα.

— Ή ψυχήαου! άπεκρίνετο, ή ψυχή μου λέγει νά μήν ύποφέρω τδ 
έίνομα Μουσταφά. Μικέ θέλω νά μέ λέτε' Μικέ έ'χει νά είπή Μιχαήλ' δ 
ταξιάρχης Μιχαήλ.
' — Αζ άφοΰ λόιπδν η ψυχή σου εινε τοΰ Χρίστου, ησύχασε*  είσαι-τοΰ 

Χρίστου.
— Είμαι τοΰ Χρίστου, έ'λεγεν δ ταλαίπωρος μετ’ ευφρόσυνης, ώς άνα- 

πνέων τάς άνθοσμίας τοΰ παραδείσου κατ’ εκείνην τήν στιγμήν. — Είμαι 
τοΰ Χοιστοΰ, έπάνελάμβανε; μάτια μου ! και ή Παναγία εις τδ πλάγΧ 
του, ή Οδηγήτρια... «Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καθέδρα τοϋ βασιλέως!...»

Ήτον άλως άγράμματος, αλλά πρδ τής αιχμαλωσίας υπήρχε λίαν φί- 
λάκόλουθος, διδ και πολλάς .περικοπάς και ρήσεις έκκλησιαστικάς ενθυ
μείτο καί άνέφερεν. έν παντί λόγω, -καίτοι ήγνόει τάς ακριβείς αυτών έν
νοιας, ή καί παρεξήγει αύτάς κατά τού; πόθους του, πολλάκις μέχρι γέ- 
λοιότητος. ΉτΟ δέ και φύσει άστεϊος. 'Οσάκις ήρχετο παρ’ ήμϊν, έζήτέι 
κρέας'. χοίρου νά φάγη. — Διατί, Μικέ,] αγαπάς πόσον τδ χοίρειον κρέας ; 
— Διότι, άφοΰ δέν είμαι άξιος νά μεταλάβω τής άγιας κοινωνίας, θελώ 
νά τρώγω άπ’ έκεϊνο ποΰ οί Τοΰρίοι.δέν τρων.

Μή λησμονήσωσιν οί ιστορικοί, δτι έν τφ ίερφ έκείνφ άγων’., τδ θρη
σκευτικόν άΐ'σθημα ύπήρξε μέγας παοάγων, μείζων ίσώ; καί αύτοΰ τού 
έθνικοΰ φρονήματος’ διότι τοΰ.το μέν ύπερείχεν έν δλίγοις ώς φρόνημα, 
εκείνο δέ άνέφλεγε τούς πολλούς ώ; αίσθημα*  διδ και είχομέν τότε εχ
θρούς τοί^ς. παρ’ήμϊν ετεροδόξους χριστιανούς,ώς ύποβλέποντας έν τή μισαλ- 
λοθρήσκω αύτών μυωπίγ τήν έξάνάστασιν ούχι τής ελληνικής έθνότητος, 
άλλά τής άνατολική; Εκκλησίας. Τόση ύπήρχεν ή πλάνη αύτη,, ώστε 
ούδέν παράδοξον $ν συνέ-εινε καί είς τήν άπαγχόνισιν τοΰ Πατριάρχου 
Γρηγορίου',τουλάχιστον, πολλάς τότε είχομεν πάθει προδοσίας ύπδ τών 
ετεροδόξων συγκατοίκων ήμών,έπειδή ολίγοι έξ αύτών ύπήρχΟν άπηλλαγ- 
μένοι προλήψεων.

Συνεχώς δ Μουσταφάς έ'φερεν εις τούς γονείς μου αγγελίας περί τοΰ έλ- 
ληνικοΰ άγώνος, δσας ή'κουε παρά τοΐς προϊστάμενοι;, αληθείς ή ώνυπο- 
στάτους, καλάς ή κακάς*  τάς κακάς, δπως προφυλαττώμεθα' τάς καλάς, 
δπως, χαίρωμεν. "Οταν έκ Κωνσταντινουπόλεως ήλθεν είς τδν πασσάν 
τής Σμύρνης ή άγγελία περί τή; σννθήκης ή'τις είχε συνομολόγηθή έν Αον- 
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δίνφ'τή 24 ’Ιουνίου μεταξύ τών τριών Δυνάμεων ύπέρ. τών Ελλήνων, 
ιδού έρχεται δλος χαρά.

—- Τά έμάθετε ;
’—Τί τρέχει-, Μικέ; « '
— «Βουλήν προάιώνιον !» έβούλησαν οί αγάδες είς αιώνα τδν άπαντά;
— Πώς! τί ήκόυσες ;
—· Ήλθαν άπδ τήν Πόλι γράμματα, καί καθώς τ’άνοιξεν δ πασσά;, 

έστειλε κ’ έκραξε τδν έδικό μου, καί παρ’ ολίγο νά μαδήσουν καί οί δυο 
τά γένέια τους. Αύτό, τδ είδα μέ τά ’μάτια μου" έκείνη τήν στιγμή έ'μ- 
βαινά νά τούς ’πάγω τά τσιιι~<ινχια τονς. Έπήρε τδ αύτί μου δπου είπαν 
κιαφίρ γκιαονρ.Ιάξΐ! (άπιστοί γκιαοΰροι).- Τώρα, έσεϊς πρέπει νά ’ξεύρετε 
καλλίτερα τί νά τρέχκ.

----Ζητώ ή Ελλάς! ανέκραξε τότε δ πατήρ μου.
Ό Μουσταφά; ήτένισεν είς αύτδν κεχήνώς’άλλως τε καί ού'τε ένόήσε 

καλώς ύπέρ τίνος πράγματος δ πατήρ ειχεν ανακράξει βζήτω»'δ Μουστα
φάς ήγνόει 'Ελλάδα' ταύτην έθεώρει ώς μΰθον κενόν' αύτδς
έγίνωσκε.

— Ή Ευρώπη, έπροσθεσεν δ πατήρ, έπήρεν έπάνω τη,ς τήν ύπόθεσιν 
τών 'Ελλήνων" τώρα, καϋμένέ*  Μικέ, είμποροΰμεν νά είποϋμεν πώς έσω- 
θηκαμεν.

’Έτυχα παρών είς ταΰτα.— Μά, πατέρα, ήρώτησα τότε, "Ελληνες εί- 
μεθα καί -ήμεϊς ; -

'Ο πατήρ μου λόγιος μ.έν δέν ήτον, άλλά φιλίστωρ, καί άπό τίνος Θείου 
μου, μέλους τής 'Εταιρίας τών Φιλικών, ικανά έμάνθανε.—■ Βέβαια, μέ 
άπεκρίθη*  "Ελληνες καί ήμεϊς είμεθα.

— Μά δέν είμεθα 'Ρωμγοί ;
' Δεγομεθα 'Ρωμ-ροί τωόντι*  άλλ’ άφοΰ είς αύτούς τούς τόπουτ, δπου 

κατοικοϋμέν, εκατοικοϋσαν οί "Ελληνες,· καί έξακολόύθοΰμεν ελληνικά νά 
δμιλοΰμεν, ποϊοι άλλοι σέ φαίνονται πλέον "Ελληνες άπδ ημάς, άν δέν 
ή'μεθα ήμεϊ; οί άπόγονοι τών 'Ελλήνων;

— ’Αλλά καί ή Σμύρνη; .
— Καί ή Σμύρνη καί ή Χίος, τί δνόματα εινε ; Τούρκικα, φράγκικα ή 

ελληνικά ';
— 'Ελληνικά.
— 'Ελλάς λοιπδν καί οί τόποι μας’ καί καθώς, ένίρ "Ελληνες, ei'jxsGoc 

και ελληνικά ομιλοϋμεν, λεγόμ.εθα 'Ρωμγοί, ομοίως καί έκεϊνοι δπου επάνω 
απο τά xezfrla (τάς έπάλζεις) τής Κωνσταντινουπόλεως έπολεμοΰσαν 
ενάντιον τών Τούρκων, ένφ ελληνικά ώμιλοΰσαν καί ήσαν "Ελληνες, έλέ— 
γοντο και τότε 'Ρωμαϊοι' καί ένφ ελληνικά ώμιλόΰσε καί "Ελλην ήτον ό 
τελευταίος αύτόκράτωρ μας, δ Κωνσταντίνος, καί έ'πεσε μαχόμενος διά 
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τδ έλληνικδν,γένας, 'Ρωμαϊος xx'· έκεϊνος ελεγετο*  /διζτι; διότι, όταν 
έγίναμεν χριστιανοί, είχαμεν παραιτησει τδ όνομα τοϋ έθνους μας, ως 
όνομα τοϋ καιροΰ τ·ης είδωλολατρείκς, καί έπηραμεν το ονομα τών Ρω- 
μαίων, οΐτινες μάς είχαν*  ύποτάζει πολύ προ τών Ιουρκων,. και ουτω 
κατηντησαμεν, οί δυστυχείς, καθώς κατηντησαμεν.

Τοϋ Μουσταφά άκούρντος ταϋτα οί οφθαλμοί βαθμ.ηδδν έμεγεθύνρντο, 
ώς άπ.δ.θάμβου; είς θαμβός*  έφαίνοντο βλοσυροί, κκί-άμα έγέλων, καί 
•ήσαν έμπλεοι δακρύων έν έκεινω τώ γελωτι*  εως ου τα βλέφαρα, πλέον 
μη κατισχύσαντα της πλημμύρας, άφηκαν τά δάκρυα να ρευσωσιν επι 
τών παρειών του κρουνηδόν.

ΎΩ δρόσος τών ψυχοτρόφων εκείνων κατανύξεων ! ΎΩ φλδξ τών θείων 
εκείνων ενθουσιασμών, ύφ’ ών ηρθη θεοειδής ό “Ελλην ! Πώς ! πώς εκτοτε 
έσμικρύνθης, έσμικρύνθης, εως ού έκάλυψέ σε η τέφρα !... "Αν έν αύτη δεν 
ύπολανθάνης, θεσπεσία φλδξ, άν δεν ύπολανθάνης,— έξουδενώθημεν, έτά- 
φημεν*  παρεσκευάσθημεν έρμαιον, άν δχι πλέον είς τους γείτονας, άλλ’είς 
τούς τών γειτόνων άφεύκτως... Άλλ’ δχι’ ύπολανθάνεις*  έλθετω η περι- 
στασις, καί αάμμες δέ γ’έσσόμεθα !» ’

Άπομάσσων τά δάκρυα του δ Μουσταφάς, εϊπεν είς έμε ως προς συμ- 
πληρωσιν τών λόγων τοϋ πατρός μου * — ’^μη δέν άκούς οπού λέγει και 
το Εύαγγέλιο, «Και έθεντο κουστοδίαν»; Κουστοδίκ έχει νά είπη Κω- 
σταντϊνος*  Κωσταντϊνος- την έκτισε (ένόει δέ την Κωσταντινουπολιν), 
Κωσταντϊνος την έχασε, καί Κωσταντϊνος πάλιν θά την έπάρν;. . . Ζητώ 
ή ελευθερία ! ζητώ δ Κωσταντϊνος μας ! ί !

Και άνασπάσας την καμπύλην σπάθην του άπδ της θηκης, έχαιρετισε 
στρκτιωτικώς ■ οίονεί τδν Κωσταντϊνον, 8ν ό'μως δέν έμελεν είς τούς δφθκλ*  
μούς τοΰ δυστήνου νά ί'δωσι.

Τδ όνομα τ?|ς Βουβουλίνας ,ύπαρχε τότε παρά τοϊς "Ελλησι πάγγνω- 
στον, ώς άλλης Άμαζόνος*  επομένως, τδ εϊχεν άκ.ούσει και 5 Μουσταφάς. 
Ή οίκία τών γονέων μου έκειτο' έπί της παραλίας*  συνέβη ποτέ νά προσ*  
ορμισθώσιν είς τδν λιμένα γαλλικά πολεμικά πλοία, άκατος δέ φέρουσα 
είς την ξηράν αξιωματικούς ήλθε νά τούς άποβιβάση*  τδ πηδάλιον της 
άκατου -ητον έπικεκοσμημένον διά προτομής της Παλλάδας Άθηνάς. Μόλις 
δ Μουσταφάς διακρίνει την προτομήν, καί — Ελάτε, κράζει πρδς ημάς’ 
ελάτε νά ιδητε! Νάτε νε*  ώς καί οί Φραντσέζοι στήσανε την Μπουμ- 
πουλίνα είς τδ τιμόνι τους !

— Πώς τδ ’ξεύρεις, άν αύτη ηνε η Βουβουλίνα ; ήρώτησεν η μητηρ μου, 
— Πώς νά μην -Jjvai ! ηκού.σετέ νε, σεϊς ’σάν την Μπουμπουλίνα άλλη 

κάμμιά ; Νά κ’ ή περικεφαλαία της!...
.Ή άγγελία της έν Πύλφ καταστροφνίς τοϋ τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου 

άφίκετο είς Σμύρνην πριν η γνωσθί) έν Κωνσταντινουπόλει*  ταύτην είχε
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φερει άγγλικδν έμπόσικδν πλοϊον, δυτινος δ κυβερνήτης άνέφερεν έίς τδν 
έκεϊ ϊτρόςενΟη τ’ης ’Αγγλίας, δτι την 8 ’Οκτωβρίου, ένώ μετά μεσηυ.βο'ίαν 
έπλεε μεταξύ Κυθήρων και Πελοπόννησου, διέκρίνε κατά τά παράλια’ τί?ς 
Μεσσηνίας λάμψεις μετά βροντών υπόκωφων*  καί δτι άπδ πλοίου έλληνίκαϋ; 
άποπλευσαντος την προτεραίαν έκ Νεοκάστρου, έμαθεν δτι οί συμμαχικοί 
στόλοι ητριμάζοντο νά είσπλεύσωσιν έκεϊ τ?5 έπαύρι'ον. Πάραυτα αί πλη·· 
ροφορίαι αύται έξεπεμφθησαν διά ταχυδρόμου πρδς τούς έν Κωνσταντι- 
νουπόλει πρεσβευτάς, βεβαιωθέντας κατόπιν καί έξ επιστολών τών ναυάρ
χων, δτι αί λάμψεις προηρχοντο έκ.τίίς άναφλέξεως τών πυρπολουμένών 
φουρκϋαιγυπτιακών πλοίων, έκ τών έκρηξεών τωνδέ άί βρονΐαί. ,-Ά

Τδ μεγα τοΰτο συμβάν,· ένώ ένέπλησε χαράς τούς.'άγωνιζομένούς, ΐδόν*  
τας έν αύτφ την αόρατον τοΰΎψίστου χεϊρά, άφ’έτέρου κατεφόβισε τούς 
υποχείριουςτών Τούρκων χριστιανούς, βλέποντας αύτούςέκ νέου έξηγριω- 
μένους καί άπέιλοϋντας σφαγήν. Κατ’έκείνας λοιπόν τάς ημέράς, ίδόύ 
πάλιν δ Μουσταφάς είς τον οίκον τών γονέων μου. Οι φαιοί δφθαλμοί του 
έσπινθηριζον ύπδ χαράς άκρατητου’ άκράτητος δέ άτο κοί ■frζώνη τού*  
η πλατυτάτη, άδιακόπως περιδεομένη καί πάλιν πίπτόυσα άπδ τ^ς’ 
οσφυος του. ■ - < ■

— Τά έμάθετε ; ·- ’ ·'“
" — Να vjvai αλήθεια, Μικέ ; ΎΙΙλθες νά μάς εϊπ'ρς διά την άρμάδα.
. -τ-«Ή δικαιοσύνη -σου δικαιοσύνη καί δ νόμος σου άλήΟέσα !» άνα- 
κρά,ει*  καί συγχρόνως άνυψώσας άμφοτέραις ταϊς χερσί την κίδάρϊν άπδ5 
της κεφαλής του, την ρίπτει χαμαί δλαις δυνάμεσι,καί τ^ν καταπατεϊκορυ· 
βαντιών’επ’ αύτίΐς;· ώς συμβόλου τίίς τυραννίδας." Λ ' ' ·.
- Τοΰτο μένει κεχαραγμένον έν τ·ρ μνημγ μου, ώς $ν σύνέβαινε-χθέξ. *

— Καί τώρα, Μικέ, τδν έρωτ^ ο πατήρ, τί λέγουν ε'ΐς αυτά' οί έδϊκοί σου;’.
— « Άλαλα τά χείλη τών άσεβών*»  άπόμειναν ’σάν. τούς κουφούς άς-α- 

ζούς -όλοι τού'ς,;καί μόνον βράζουν μέσα τους. Μη σας μέλη δμως, καί' 
άμ.α άκούσω τίποτε, πάλι , θά έλθώ νά σάς τά ’πώ. - , ■ v:fir

Μετά δυο ημέρας, δ Μουσταφάς έπκνέρχεται.—Καί άλ7α νέα ! 'μάς' 
λεγει μυστηριωδώς*  οί 'Έλληνες έπέ'ρασαν είς την Χίο.’Τώρα δα είναι ποϋ 
δ εμπορώ νά βασταχθώ’ πρέπει νά κάμω κάθε λογ.νίς τρόπο νά φύγω.

Ιωοντι, είχε φθάσει κατ’ εκείνην την ημέραν άπδ Τσεσμέ ή εί'δησις, δτι 
φην 16 Οκτωβρίου, δ-στρατηγός Φαβιέρος, άγων μεθ’ έαυτοϋ τακτικούς 
καί άτάκτους, άπέβη είς Χίον, και, μετά μάχην εύτοχνί, έτρεψεν είς φυγήν' 
τούς Τούρκους, κλεισθέντας είς τδ φρούριον της πολεως. Συγχρόνως δέ καί' 
δτι δ Κόχρον, έτΐιβάίνών ώραίου πολεμικού πλοίου, η '7?Z&U' άάλόυμένου/ 
εισεπλευσεν. εις-τον μεταξύ Χίου καί Κρηνης πορθμόν, Χάί άπέβίβρισε'πυ-· 
ροβόλα έπί τ*ης  νήσου*  έθρυλεϊτο δέ καί δτι 'πολεμικά ελληνικά Ρτ^οϊκ' 
έμελλον δσονούπω νά είσπλεύσωσιν είς τδν κόλπον της Συ.ύονης.

Τόμος Η". 5.—Μάρτιος 1884 17
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—'Τρόπο νά φύγω! έπκνελάμβπνεν δ .Μουσπαφάς’άκούσετε άπόψε δλτ} 
την νύκτα τί συλλογίζουμουν. Νά μου ετοιμάσετε μιά φορεσιά, άπδ κανένα 
ναύτη φραγκοφορεμένο και νά κυττάξετε πότε φεύγει κανένα πατρίδα 
τσιριγώτικο. Είς τδν καραβοκύρη του είμπορεΐτε νά ξεμυστηρευθΑτε... Ν’ 
άφίσγ) εναν άπδ τούς ναύταις του, και είς τόπο εκείνου νά πάργ εμένα. 
Καθώς εινε τδ σπίτι σας επάνω είς την άκρογιαλιά, έρχομαι την νύκτα 
οπού θά φύγη, καί μετά τά μεσάνυκτα στέλλει δ καραβοκύρης έξω την 
βάοκα του, έμ.βαίνω εύ'μορφα, εύ'μορφζ, καί κάθημαι αμέσως είς τδ κουπί. 
1Άν έλθουν οί ’Αγαρηνοί νά έπισκεφθοϋν τδ καΐκι, την ώρα που θά ση- 
κωθη είς τά πανιά, και ίδοϋν τά χαρτιά του, θά εύρουν τούς ναύταις 
σωστούς. Έγώ θά ξυρίσω εδώ τά γένεια μου, θά μου προμηθεύσετε κάμ,- 
μία περροΐ'χα μέ μαϋρα μαλλιά, θά βάψω καί τά φρύδια μου μαϋρα, θά 
κατραμώσω καί τά χέρια μου, καί, πρώτα ό Χρίστος καί η Παναγία, δ 
άγόί-ς μου δ ί'διος άν μέ ίδί), δέν θά μέ γνωρίση μ’εκείνο τδ κιαφΐτί.

‘Η φυγή τοϋ ΜουσταφΚ παρεσκευκσθη τάχιστα’ δ πατήρ άνεδέχθη · πά- 
σαν πρδς τοΰτο φροντίδα’ συγχρόνως δέ συνέλαβε την ιδέαν νά στείλγι 
μετ’ αύτοΰ είς Σϋρον καί εμέ μετά τοϋ νεωτέρου άδελφοΰ μου, όπως, έν 
περιπτώσει νέων άνησυχιών καί κινδύνων έν Σμ.ύρνγ, ύπάρχωσιν οί γο
νείς άπηλλαγμένοι της περί τών παιδιών ημών μερίμνης. Είς Σϋρον εόρί- 
σκέτο άποκαταστημένος ώς έμπορος εις τών πρδ της έπαναστάσεως ύ- 
παλληλων τοΰ πατρός μου’, είς τούτον λοιπδν άπεφάσισε νά μας στείλη 
έν συνοδίγ τοΰ Μουσταφά...

Άνεχώρει μετά τινας ημέρας πλοίο ν Κεφκλληναϊον’ χάρις είς τδν φι- 
ΰιόχριστον ζήλον καί την έπιτηδειότητα τοϋ πλοιάρχου, η τοϋ ΜουσταφΖ 
λαθραία έπιβίβασις εύωδόθη κατ’ ευχήν, ώς είχε σχεδιασθ·η. *Η  μεταμ- 
φίεσις τδν είχε καταστήσει κωμικόν, άλλά καί δλως άγνώριστον. "Αμα 
ως μεταμορφωθείς παρουσίάσθη είς ημάς, έβάλαμεν όλοι τούς γέλωτας, 
καθόσον μάλιστα καί έ'ψαλλεν εισερχόμενος «Χιτώνά μοι παρασχου φω
τεινόν®, ένζρ δ ναυτικδς εκείνος χιτών, βν είχε φορέσει, διεμαρτύρετο κατά 
τ·ης φωτεινής καθαριότητα;·

Έξηλθομεν τοΰ λιμένος αισίως....

Κατόπιν δ συγγραφεύς διηγείται τά κατά τδν διάπλόυν μέχρι Σύρου, 
τδ μέρος δ έ'λαβεν ό Μικές έν τη εκστρατεία τοΰ Φαβιέρου είς Χίον, την 
επιστροφήν του είς Έρμ,ούπολιν καί την αυτόθι τελευτήν του, συμβάντα 
κινοΰντα καί είς ίλαρότητα μέν, άλλά καί είς συμπάθειαν, ένφ αί ίστο- 
ρικαί περιπέτειαι έν αΐς διεξάγονται τά κατά τδν άληθη καί αχ.’. πλαστόν 
τοϋτον ή'οωκ περιγράφονται άπκσαι έν άκριβείγ.
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΖ ΧΜΕΤΙΟΒΣΚΙΙΙ *

Πλοιάρχου κατά την είς Πελοπόννησον .
εκστρατείαν των Ρώσων.

20 Αύγουστον 1770, ηλθον είς την νήσον Θάσον.
21 τοΰ αύτοΰ μηνδς επιλαμβάνομαι τών έργασιών’ έπί τνί προκυμαίρρ- 

δδρύθη μικρδς ναύσταθμος καί παρ’ αύτφ ναυπηγείου. Ή ν^σος Θάσος κεϊ
ται παρά ταϊς άκταϊς τ·ης 'Ρωμυλίας, άρκούντως μικρά τη'ν περιφέρειαν 
έδαφος έ'χουσα δρεινδν πλήρες παντοίων δασών έκ πίτυων ιδίως, εύρην- 
ται δμως καί δρΰς, πεύκαι, πλάτανοι, συκαι και παρά τούς πρόποδας- 
τών δρέων πληθύς έλαιών και λεπτοκαρυών.

Έ νήσος αυτή έ'χει. εύφορωτάτην γην διά δημητρίακούς καρπού? 
καίτοι πολλά ολίγους έξ αυτών σπείρουσι, προμήθευόμενΰι τδν σίτον έκ 
'Ρωμυλίας ώς έπί τδ πλεΐστον' άφ’ ετέρου οί εγχώριοι έξάγουσιν έ'λαιον 
τδ οποίον παράγουσι κατά τόν Δβριον. ’Εν τώ λιμένι έκείνφ έ'νθα Αγκυ
ροβόλησα έπί τοΰ άκρωτηρίου διακρίνονται είσέτι τά ερείπια τ^ς μεγά
λης καί άπροσμαχητου άρχαίκς ελληνικές πόλεως, ητις Ατο έκ μαρμάρου· 
δλη έκτισμένη καί περιτειχισμένη έξ ούκ ολίγων λελαξευμένων μεγάλων,' 
λίθων, τδ οποίον ούδόλως παράδοξον, καθότι βρίθει η ν’/ΐσος άπασα μαρ
μάρων, έκπλησσεταί τις μόνον άνάλογιζόμενος τδ ύψος εί; S μετέφερον 
τούς δγκους έκείνους ένθα καί έλεύθερος βάρους άνθρωπος μ.ετά κόπου ά-, 
νέρχεται' είς τά επίπεδα δέ ώραιότατα την φυσικήν καλλονήν μέρη ύ- 
πάρχουσιν αρχαιότητες, τάφοι μετά μαρμάρινης βάσεως καί πλακών’1 
παρά τνί πόλει πύργος καί λιμην .περιστοιχισμένος ώσαύτως διά μαρμά
ρινων τειχών.

. * Τδ χειρόγραφον ήμερολόγιον τού'Ρώσου τούτου πλοιάρχου 4η; τάξεω; τού βωσικοΟ' 
βασιλικού ναυτικού μετασχόντο; τη; εϊς Πελοπόννησον Εκστρατεία; κατά τδ 1770-1774 καί 
Επιβαίνοντο; τή; φρεγάτα; «Τρεϊ; Ίεράρχαι*  Εδημοσιεύθη τδ πρώτον Εν τφ Εν Πετρουπόλει, 
Εκδιδομίνω περιοδικώ «Σοδρεμένικ» (Σύγχρονο;) κατα τδ 1855 άρ. 1 και 2 Εξ ου και άρυ-. 
όμεθά αϊτό. Ό;, συγκείμενον δέ Επί τδ πλεϊστον Εκ λεπτομερρύ; Εκθόσεω;.τών διαφόρων .μα-·, 
χ'ών καί ναυμαχιών ΐδίω;, παραλεΐπομεν πάντα τα μή Ενδιαφέροντα άπ’ ευθεία; τδν έλληνι-. 
σμδν, άρκόύμενοι εί; τά περί 'Ελλήνων ιδίως άναφερόμ’ενα,ατινα δεωρούμεν άρκούντως σπου
δαία ίδίό>; τά παρά τού Μοσχοβίτου τούτου επισυναπτόμενα Επίσημα έγγραφα, τά; περί 
τών 'Ελλήνων δυσμενείς κρίσεις αύτοΰ,ά; συνεμερίζοντο τότε οί πλεΐστοι τών‘Ρώσων Εξ αύ-, 
τή; τή; αύτοκρατείρα; Αικατερίνη; Β', άρχομόνη; όπως, κατεδείξαμεν τοΰτο πολλάκις Εν τώ 
«Παρνασσφ». Κ. II.
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Έπιστο.Ιή γραφεΐσα παρά πάντων των er Σμύρνη προξένων τή 2ί Ίον- 
Μου Χαί έγχειρισθεΐσα τω χόμητι ’ΟρΜβ νπό τής έπττροπής των προξέ
νων τή 25 ΊουΜου ΊΤ10 ’έτους.

'Η μεγαλοψυχία μεθ’ ής ή δμετέρα Εκλαμπρότης Εφέρθητε τοϊς πολυαρίθμοις όθω- 
μανοϊς αίχμαλώτοις, Επιδαψιλεύσαντές αύτοϊς τοσοΰτον δαψιλώς τήν Ελευθερίαν, Εγέν- 
νησε παρ ήμΐν τε καί τφ Εχθρφ τδν θαυμασμόν καί σεβασμόν δν ή τοιαύτη διαγωγή 
προξενεί καί αύτοϊς τοϊς βαρβάροις. 'Ο τής Κρήτης Γιανιτζάρ Αγάς, ών ώσαύτως 
ήμέτερος αιχμάλωτος, πιστώς εξεπλήρωσε τήν άνατεθεϊσαν παρά τής ύμετέρας Εκ
λαμπρότητας παραγγελίαν πρδς τάς άρχάς τής πόλεως ταότης, καίάνέλάβε τήν φρον
τίδα νά δώση δμΐν περί τούτου λόγον ή άκριβής έκθεσις πάντων Εκείνων ατινα εΐχετε 
αύτφ Εμπιστευθή, έσχε τοιαύτην Επ ρροήν επί τών Ενταύθα αρχηγών, ώστε οί τελευ
ταίοι αύΟωρεϊ διέταξαν ήμάς ν’άποστείλωμεν τή ύμετέρα εκλαμπρότητι Επιτροπήν 
όπως διαβίβαση δμΐν λεπτομερή εκθεσιν τών γεγονότων ατινα Επήγασαν συνεπεία τής 
Ελθούσης Ενταύθα είδησεως περί ολοσχερούς καταστροφής τού ’Οθωμανικού στόλου. 
Πράγματι, εύμενεστατε κύριε, τή 8 Αύγούστου ό λαδς και ή φρουρά τής πόλεως ταύ
της Εν τή πρώτει Εξάψει τών πνευμάτων συνεπεία τής προσβλητικής ταύτης διά τους 
’Οθωμανούς είδήσεως, Επεπέσαν κατά τών 'Ελλήνων απάντων ους συνήντησαν καθ’οδδν 
ών κατεσφαςαν μέγαν άριθμόν, Εξ >ών δύο Ευρωπαίοι Επίσης Εγένοντο θύμα τής θηριω
δίας τοΰ όχλου τούτου. 'Η Εκ τής οχλαγωγίας ταύτης γεννήθεϊσα ταραχή προύξένησε 
τρόμον πάσι τοϊς Εύρωπαίοις· τδ πλεϊστον τών ομοεθνών ημών Εζήτησαν άσυλον Εν 
τοϊς πλοίοις, ετεροι Εκρύβησαν Εν τοϊς ο’ικοις αύτών, τδ εμπόριον παντελώς Ενεκρώθη, 
τά καταστήματα και αί οίκίαι Εκλείσθησαν καί ή κατάστασις είς ήν Εν ριπή οφθαλμού 
ή πόλις αΰτη περιήλθε παριστφ ζωηροτάτην σκηνήν πανωλεθρίας, βέβαιον δμως είναι 
δτι οΐ διοικηταί ούδόλως μετεσχον τών αθεμιτουργιών τούτοιν κα’ΐ ή άλήθεια άπαιτεϊ 
νά όμολογήσωμεν και δίκαιον όφείλομεν νά παρέξωμεν τή άγαθή αύτών διαγωγή· είρ- 
γάσθησαν ούχϊ μόνον μετά ζήλου και προσοχής, αλλά καί μετά προφανούς κινδύνου δπερ 
τής άποκαταστάσεως τής τάξεως καί ησυχίας, καί άδιαλείπτως προσεπάθουν νά παρέ- 
χωσι τοΐς Εύρωπαίοις πάσαν δυνατήν άμυναν καί προστασίαν συνωδά ταϊς μετά τής 
Πόλης συνθήκαις αύτών οΰτως ώστε Εκτος Επαίνου ούδέν έτερον δυνάμεθα ν’άποδώσω- 
μεν αύτοϊς· Εάν δε τά διαβήματα αύτών δεν εσχον πάντοτε αίσια άποτελέσματα τοΰτο 
άποδοτέον μάλλον τή άδυναμία τής Εξουσίας αύτών ήτις άπλοΰν ίχνος κυριαρχίας 
Εκέκτητο Επι τοΰ άτιθάσου στρατού Ου τίνος τάς κακάς έξεις πολλάκις ήναγκάζοντο νά 
ύποφερωσιν αύτοί ουτοι. Πρδ ήμερών τινων ήδη, εύμενέστατε κύριε, ή τάξις φρονούμεν 
δτι άποκατεστη, τδ Εμπόριον ήρξατο νά άναλαμβάνη και ή πίστις μεταξύ τών πολιτών 
νά άναγεννάται· Εν τούτοις οί Εύρωπαΐοι πάντοτε κατέχονται ύπδ τοΰ αύτοΰ κινδύνου 
ύπδ τής αύτής άβεβαιότητος. Ό φόβος τής Εμφανίσεως τοΰ ύπδ τής δμετέρας Εκλαμ
πρότητας διοικουμενου, προξενεί αύτοϊς δικαιότατου τρόμον*  άναμφισβητήτως ή τρο
μερά αΰτη στιγμή εσται εποχή αιματοχυσίας και ληστείας χιλιάδων δπηκόων τών βα
σιλέων ήμών καί τής Εντελούς καταστροφής τοΰ Εμπορίου αύτών. 'Η τρομερά αυτή 
κατάστασις ήνάγκασεν ημάς νά Εξουσιοδοτήσωμεν τούς άντιπροσώπους τών υπηκόων 
ήμών ,νά Εκθεσωσι τή ύμετέρα Εκλαμπρότητι τδ άκροσφαλες τής θέσεώς μας· Εξαι- 
τούμεθα νά δώσητε αύτοϊς άκρόασιν, κολακευόμέθα δέ ύπδ τής ελπίδας, δτι ουτοι θέ- 
λουσι καταπείση δμάς ν’ άποσύρητε τά νικηφόρα δπλα τής Αύτής Μεγαλειότητας Εκ 
τής Εμπορικής ταύτης πόλεως, ήτις ούχϊ εχθρική χώρα άλλα μάλλον θεωρητέα παρ*  
δμών αποικία ίδρυθεΐσα παρά.διαφόρων ούδετερων δυνάμεων, ών τδ εμπόριον ή μεγάλη 
Λύτοκράτειρα δέν θέλει καταστρέψει άλλ’ούδέ θυσιάσει τούς δπηκόους αύτών. 'Πτυχή-

1 <8

ήμών Εναπόκειται εις τήν ύμετέραν εκλαμπρότητα -καί ή μέριμνα ής, ώς καταδείκνυε*  
ται Επελήφθητε υπέρ ήμών, αρκούντως καθησυχάζει ήμάς 8σον άφορφ τάς μελλούσας 
διαταγάς σας. ' ·

01 διοικητή τής πόλεως ταύτης, εύμενεστατε κύριε, ίναμένουσι συνεπεία τής ήμε- 
τέρας διαβεβαιώσεως περί τής διαγωγής αύτών, τήν άπελευθέρωσιν και τών λοιπών 
αιχμαλώτων, ο8ς Εκρατήσατε ώς ομήρους· Εάν ή πάράκλησίς μου αΰτη θέλει τύχει τής 
ευμενούς ύμών άποδοχής καί θέλετε απελευθερώσει μεγαλοψύχως καί τούς λοιπούς αιχ
μαλώτους., ή νέα αΰτη ενδειξις τής ύμετέρας εύσπλαγχνίας, θέλει προσάψει ύμϊν ούχϊ 
Ελάσσονα τιμήν αύτής τής νίκης, ταύτοχρόνως δέ παρέχοντες τοϊς Όθωμανοΐς ύπηρε- 
βίαν θέλομεν απολαύσει τής ασφαλείας ήμών.

'Υποκλινομεθα εύσεβάστως

“Επονται αί ΰπογραφαί.

Έπιοτο.Ιή Σεϊά Γανάν, Γιανιτζάρ *Αγ&  Κρήτης, έκ Σμύρνης πρδς tor 
κόμητα Όρ.ίόβ γραφείττα τή ΊονΜον έΊίΟ.

Τδ παράδειγμα τών μεγιστάνων τών πρεσβευάντων τούς νόμους τοΰ Μεσσία, Εντιμότατε 
καί Ενδοξότατε ήμών φίλε στρ,ατάρχα καί γενικέ διοικητά τών ναυτικών τής ‘Ρωσικής 
Αύτοκρατορίας δυνάμεων, Εκπληρών τδ πρδς σέ καθήκον φιλίας, σολ άναγγέλλω δτι 
δμα τή είς Σμύρνην αισία άφίξει ήμών, άκολουθοΰντες τδ θέλημά σου, άνηγγείλαμεν 
τφ κυβερνοΰντι τήν χώραν ταύτην διοικητή και τοϊς λοιποϊς άρχουσι Εν γενική συνε
δριάσει πάν δ τι προφορικώς είχες εκθέσει ήμϊν. Εις α όμοφώνως άπήντησαν δτι-δ 
νόμος άπαγορεύει τδν φόνον τοΰ ραγιά αποτίνοντας τούς φόρους, τουναντίον δέ διαφυ- 
λάσσει και προστατεύει τήν τιμήν τοΰ ονόματος αύτοΰ ώς έαυτοϋ’ δτι συνφδά τφ αύτφ 
νόμφ παρέχουσιπαντοίας’χάριτας πάσι τοϊς Εύρωπαίοις προξένοις, τοϊς έδρευουσιν εντετή. 
πόλει ταΰτφ καί ταϊς πέριξ αύτής χώραις, ας οΐκοϋσιν ύπδ τήν ιδιαιτέραν προστα
σίαν τοΰ ΐσχυροτάτου καί μεγαλοπρεπεστάτου ’Άνακτος Σουλτάνου τών ’Οθωμανών 
«ΰτινος τήν βασιλείαν διαφυλάξαι ό. Κύριος μέχρι τής έλεύσεως αύτοΰ. Άλλ’ Εν Σμύρνη 
και τή πρωτευού,ση τών έν ’Ανατολή, Επι τφ, πρώτφ, άκο,όσματι τοΰ λυπηρού γεγο
νότος τδ όποιον διε.δόθη τή κυριακή καί μεγίστης ουσης τής Εκ τών περιχώρων συρ
ροής τοΰ αχλου, Εγεννήθη ταραχή εν ήέσφάγησαν πολλοί ραγιάδες.’Εν περιπτώσει τοι- 
αύτης αιματοχυσίας καταδικαζομένης ύπδ τών ήμετέρων νόμων, ή Εντολή τοΰ Μωά
μεθ διατάσσει άμα συλληφθώσιν οί φονεΐς καί οί κληρονόμοι τών φονευθέντων αιτήσω- 
σιν ίκανοποίησιν, νά καταδικάζωνται οί. πρώτοι εις θάνατον· νΰν Επήλθεν ή τάξις καί 

ή γενική άσφάλεια έδραιώ,θη-
Ιδού ή μόνη άπαντησις είς α είχες ήμϊν. άναθέσει νά Εκθέσωμεν καί περί ών δπε- 

οχέθημεν νά σοϊ δώσωμεν λόγον.
Σε’ίδ Γανάν, 

δούλος τοΰ Θεού Γΐανιτζάρ Αγάς Κρήτης 
ύπέγραψεν ίδιοχείρως

’Επιστολή τοΰ έν Σμύρνή προξένου τής Πρωσσίας Άρνόλδοο Βιελίγκου,, 
Ί·ρ αύτοΰ έκλαριπρότητι κόμ,ητι Άλ-εζίφ Γρ·ηγορίεβιτζ Όρλόβ, έκ Σμύρνης 
τ·ρ 21 ’Ιουλίου 1770 έτους.

Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφερθφ τή κοινή Εκείνη Επιστολή ήν δπαντες δμοΰ οΐ εύ- 
^ισκόμενοι Ενταύθα πρόξενοι καί ύποπρόξενοι άποστέλλουσι τή ΰμετέρα Εκλαμπρότητι
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μετά Επιτροπής, όπως ύποδείξωσι τον κίνδυνον εκείνον δν διατρέχομεν παραλείπων τά 
λυπηρά γεγονότα ατινα δύνανται νά συμβώσιν άμα Εμιοανίσθή ό 'Ρωσικός στόλος·^ 
λαμβάνω τήν τόλμην ύποκλινόμενος νά αιτήσω παρά τής ύμετέρας έκλαμπρότητος νά 
μή προβή εις τήν καταστροφήν τών οίκων καί οικογενειών ήμών, και έπαναλάβω τήν 
αίτησίν μου περί τής άπελευθερώσεως, τών αιχμαλώτων, τών έπί τοΰ παρ’ υμών 
5ιοικουμένου στόλου ευρισκομένων, καθ’οτι τήν ελπίδα τής άσφαλέίας ήμών άναθέτο- 
μεν άποκλειστικώς τή μεγαλοψυχία ής έμφορεϊσθε· τό μέγα δέ και Εξαιρετικόν τοϋτο 
Ι’λεος θέλει πολλαπλασιάσει τας θερμάς ήμών. περί τής διαφυλάξεως τής ΰμετέρας ευη
μερίας'δεήσεις.

Λαμβάνων τήν τιμήν υποκλίνομαι εύσεβάστωςΐ· >

Γράμμα Έ^ΛηνωτΊιραρχ&ν τω χάμητι ,Ορ.Ιύ(\
Διά τοΰ παρόντος κοινού ήμών γράμματος^ιάγγέλομεν θερμώς τά έξη;:
Ό Παντοδύναμος Κύριος έν ταις ήμέραις ήμών ηύδόκησε νά έπιλάμψη έν Άρχιπέ- 

λάγει τό δπλον τού άηττήτου τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, τουτέστιν ό θεοφρούρητοά 
και νικηφόρος Ρωσικός στόλος δστις κατέκαυσεν όλοσχερώς απαν.τα τόν ’Οθωμανικόν 
στόλον απέναντι τής νήσου Χίου, άπελευθερώσας θείφ αρωγή τδ δύστηνον Άρχίτ 
πέλαγος τού τυραννικού ζυγού, τή όποιον διά τής πανσόφου νυν ποδηγητρίας δυνά- 
,μεως τής Μεγαλειοτάτης ήμών αύτοκρατείρας Αικατερίνης Άλεξέγ,Ιεβνας στάσης Ρω
σίας και τή ηρωική δδηγείφ τού τε έκλαμπροτάτου κόμητος καί πληρεςουσίου στρατη
γού Αλεξίου1 Γρηγορίξβιτζ Όρλόβ καί τού άτρομήτου, ανδρείου, Εξοχωτάταυ ναυάρχου 
και ιππότου Γρηγορίου Άνδρέγ>εβιτζ Σσςυοί,δοβ καί λοιπών κυρίων διοικητών, απο
λαύει νύν πλήρους ασφαλείας. .

. .Τούτου ενεκα καί ημείς οί έν ταΐς πέριξ νήσοις άρχιερατεύοντες, ούχί μόνον ήμμς 
. αύτούς > όλοψύχως καί είλικρινώς άφιερούμεν τή Αύτοκρατορική αύτής Μεγαλειότητα, 
άλλά καί τδ έμπιατευθέν ήμϊν παρά τοΰ θεού ποίμνιον, ήτοι απαντας τούς ορθοδόξους 
χριστιανούς εύέλπιδες άναθέτομεν τή προστασία τών πτερύγιού αύτής καί μεθ' δρκαυ 

,ύποσχόμεθα ένώπιον τού Κι ρίου ήμών ’Ιησού Χριστού συνωδα; τή όρθοδόξιρ ήμών πί- 
, στει.και αρχιερατική αξιοπρέπεια ούχί μόνον νΰν άλλά καί ξν τώ μέλλονηι νά διατε- 
,λώμεν μέχρις.έσχάτης αναπνοής έν παντί άφορώντι τά συμφέροντα τοΰ κράτους πι- 

. στότατοι, καί εις τά διατάγματα τού πληρεξουσίου στρατηγού, έκλαμπροτάτου κόμη- 
.τος καί έξοχοτάτου κυρίου ναυάρχου «αί λοιπών διοικητών προθυμότατοι.

Δι’δ μετά δακρύων, έξαιτούμεθα παρά τής 'Γμετέρας Αύτοκρατορικής Μεγαλειότη
τας νά δεχθήτέ ύπδ τήν αιώνιον ήμών προστασίαν καί σκεπήν τδ δύστηνον Άρχιπς- 

.λαγός, διατάσσοντες νά ύποταχθώμεν καί ημείς τή Ιερά τής Ρωσίας συνόδφ, καθ’δτι 
άπάσας τάς έν Θεώ Ελπίδας ήμών έναποθέσαμεν τή Ρωσική Αυτοκρατορία' είς εγ- 
δειξιν τοϋ οποίου, απαντες ίδιοχείρως ύπογραφόμεθα. 17/1 έτους Φεβρουάριου 13 έν 
Άρχιπελάγει.

.Ταπεινός ’’Ανθιμος, Μητροπολίτης ’’Ανδρου καί. Νάξου. ί
Ταπεινός Γαβριήλ, ’Αρχιεπίσκοπος Θήρας.

- -Ταπεινός Γρηγόρ,ιος ’Αρχιεπίσκοπος Ζέας· 
. . Ταπεινός Ίωάσαφ, Αρχιεπίσκοπος ’Άνδρου.

Τού πανιερωτάτου Μελετίου ’Αρχιεπισκόπου Τήνου, αντιπρό
σωπος ιερομόναχος ’Αθανάσιος·

1 Καί τά τρία ταδτα Επίσημα ϊγγραφα άτινα Επισυνάπτει δ έν λόγω Μοσχοβίτης ε’νε 
σπουδαιότατα καθ’ό καταδεικνϋοντα τά δεινά ατιναύπε'στησαν οί όλως αθώοι έν Σμύρνη όμ<ϊ-
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■ 1 ’Ιουνίου 177 1. Μετά τοϋ νκυάρχου Γρηγορίου Άνδρέγλεβιτςί μεπέ- 
βην είς Πάρον κκί Άντίπκρον έν. ικίς οίκοδομκί τε κχί όδοί ως άνω> περιέ1· 
γραψχ έν άμφοτέρκίς ύπάρχουσιν, έρείπικ μαρμκρίνων πύργων κκταστρπ- 
φεντων’ έν Πάρω ύπάρχει ναός της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου· λογίζεται" 
έν Άρχιπελάγει διάσημος, λέγεται οτι φκοδομήθη παρά τή; Αύτοκρκ- 
τείρκς Ελένης έκ μαρμάρου ένεκκ, όμως τής άικαθείκς τών Ελλήνων 
το μάρμκρον καλύπτεται δΓ άσβεστου, έσωτεοικώς δέ πολλάκις καί δι’ 
εικόνων*  έν τοϊς όηθεϊσι'νκοϊς παρά τοϋ Σουλτάνου επιτρέπεται' ή ύπκο*  
,ξις ιερών άχ\ τών Δυτικών’ ούδεμία μεγαλοπρέπεια διότι αί εικόνες έινβ 
έστερημέναι παντελώς κοσμημάτων,,ή ζωγραφική χειριστή,’άντί δέ χρυσοϋ 
αί πλεϊσται κοσμούνται χαλκφ’ κώδωνες ύπάρχουσιν ολίγοι, άντικαθις·ώ*  
μενοι ώς έπι τδ πλεϊστον διά. πλακών, άπαγορευομένων τών πρώτων ύπδ 
τών ’Οθωμανών. Έν Κ)πόλει. κατά διαταγήν, τοΰ Σουλτάνου παραχωροϋν- 
ται τοϊς "Ελλησι κατά τήν εβδομάδα τοϋ Πάσχα τρεις μόνον ήμέραι δι’ 
ιεροτελεστίας, τών λοιπών άπαγορευομένων. Οί 'Έλληνες εισίν ψεϋσται^ 
σπανίως ευρίσκει τις άνθρωπον λέγοντκ τήν αλήθειαν αυτοί ούτοι μοί έ
λεγαν οτι θεωρείται ύπ' αύτών ειλικρινής εκείνος δστις εννεάκις Φευσθίξ 
,καί άπαξ είπτι τήν άλήθειαν. . . .

Μβτέβην καί είς τήν ’Αντίπαρον, ένθα τδ ούτως άποκαλούμένον σπή- 
λαιον, έπί τοΰ ορούς, μαρμάρινον βαθύτατον, είς θ. κατ^λθον κρατών άπ 
νημμένην λαμπάδα πεντήκο.ντα οργυιάς διά κλίμακο,ς έκ σχοινιού, οί δέ 
μετ’ έμοΰ άξιωματικαί κατ·ήλθον όργυι,άς περί τάς εκατόν έν πολλοϊς 

,μέρεσιν άποστάζουσι σταγόνες υδατος άποκρυσταλλουμεναι καί άποτέ- 
λ.οΰσαι διαφορά,ν ειδών καί χρωμάτων σχήματα περιεργότατα*  άλλαχαϋ 

,αί σταγόνες σχημκτίζουσι είδος παραπετασμάτων καί αγαλμάτων τδ 
βάθος τοϋ σπηλαίου τούτου ούδείς όίχρι τοΰδε γινώσκει, καίτοι πολλοί έκ 
τής άλλοόαπής χάριν περιεργείας μεταβαίνουσιν έκεΐ, χαράττοντες έπί 
τών λίθων τά ονόματα αύτών γ.αί τήν χρονολογίαν τής έπισκέψεως· με
ταξύ αύτών έχαράχθη καί τδ 2νομά μου.

2 JGplor. Μετά τήν άφιζιν τοϋ στόλου έγένετο έπιθεώρησις τών ’Αλ
βανών' έξ ων πολλοί άφέθησαν ελεύθεροι νά έπιστρέψωσιν οΐ'καδε, τούς 
δέ λοιπούς περί τούς 1500 έκρατήσαμεν ύπδ τδν αύτδν μισθόν πρδς 4 
γρόσια τδν μήνα, διαιρέσαντες είς τέσσαρχ τάγματα. Οί λοιποί ’Αλβανοί 

γίνε"; ήμών συνεπε'φ τής όιαβοήτου Εκείνης εις Πελοπόννησον Εκστρατείας. Εότυχώς, ώς 
γνωστόνό Όρλόβ έπείσθη ταΐς δεήσεσι ταύταις 8οΰς άχρόχσιν Ιδίως ταΐς άνωτέρω έπιστολαζς 
τών άντιπροσώπων τών ξένων δυνάμεων χαι μή έμφανωθεις ένώπιον τής Σμύρνης, καί ουτω 

, λυτρώσας τής έντελοΟ; καταστροφής τούς δυστήνους έν τή πόλει Εκείνη ομογενείς ήμών.
1 Σπυρίδοβ. '
2 ’Αλβανούς Ενταύθα προδήλως άπο,χαλεΐ τούς Ίίπειρώτας και Πελοποννησίους, Εξ ών οϊκ 

ολίγους συμπαρέλαβε τότε δ.Όρλόβ όπως μέθέξωσι τής διασήμου Εκείνης Εκστρατείας. Έν 
γένει οί'Ρώσοι άπεκάλουν .τότε πολλάκις,’Αλβανούς τούς φέροντας τήν φουστανέλαν.



ΠΑΡΝΑΣΣΌΣ244

, α’πηλθον-.εις τα ι'δια'οί δέ ασθενείς και οί έστερημένοι πόρων όπως έπι- 
στρεψωσιν άπωκησαν έν τή νήσω Πάρφ, έξ ου πολλά τά δειν, χχΐ \τγ 

στεΐκι καί οί φόνοι, πολλκπλκσιάζοντες τήν πενιάν τών εγχωρίων. Ουτοι 
οί τελευταίοι είσι γυμνοί, πειναλέοι τρέφονται διά χόρτου μόνον καί ύι 
όψις αυτών παριστκ απλ'ήν σκιάν άνθρωπινην, τουναντίον δέ τόσον οκνη- 
ροι και ουδεμιας εργασίας άξιοι εισίν.γωστε προτιμώσι νά τρώγωσι χόρτου 
μόνον καί νά είναι γυμνοί ·ή νά έργάζωνται' πολλούς έξ αύτών προσεκά- 
λουν είς το .πλοίο ν δπως ύπηρετώσιν πρδς 4 γρόσια επιμίσθιου κατά μ-ήνκ' 
άλλ’ είθισμενοι τή άργία. ουδόλως είργώζόντό, δι'8 ήναγκαζόμην ν’ απο
πέμπω αυτούς· δυναται τις νά δμόλΟγήση δτι άπασα ή 'Ελλάς κατέχε- 
ται υπό απεριορίστου έκνηριας.. "Ενεκα δε της μεγίστης ύπερτιμήσεωςτών 
τροφίμων οί Αλβανοί ύποφέρουσι ύπδ πείνης, τόσω μάλλον καθ’ όσον και 
αί λοιπαί νήσοι είσήγον σίτον έκ 'Ρωμυλίας καί Πελοπόννησου καί λοι
μών οθωμανικών λιμένων, νυν δέ άφ’ ου άπεκλείσαμεν τούς έν λόγφ λι
μένας πάντες πκσχουσι. συνεπείς τής -μεγίστης τοϋ άρτου ύπερτιμήσεως.

23 8^/ου 1 772. -Απασα ή ναυτική μοίρα εί,σήλθεν είς τδ στενόν τής 
Χίου, άγκυροβοιλήσασα άπέναύτι τοϋ Τζεσμέ..

24 8§οίον.. Διωρίσθησαν προς άλωσιν της άνω,πόλεως, πυοπόλησιν τών 
•αγκυροβολισμενων εκεί εχθρικών πλοίων καί τής έκδιώξεως τοϋ έχθροϋ 
■αί φρεγαται «’Αφρική», «’Ελπίς», < Πάρος», τδ πυρπολικόν «’Αστραπή» 
καί ή φρεγάτα «Κωνστάντζια» έφ’ής επέβαινεν δ ναύαρχος Γρέϋ.

Κατα τδ δοθεν εκ τοΰ πλοίου «Νίκη» σύνθημα, αί φρεγάται καί 
το πυρπολικόν προσήλωσαν τ$ φρουρίω τοϋ Τζεσμέ, ^ίσήλθον είς τον λι
μένα και έπεληφθησαν τής καταβομβήσεως. Έκαμον δε καί άπόβασιν» 
-έπί της ξηρα-ς ανενοχλητως εκ πεντακοσίων εν συνόλω άνδρών μετά δύο 
■ τηλεβόλων*  οί ’Αλβανοί κατέλκβον τά υψώματα, ο δέ τακτικός στοατος 
■έτοποθετηθη έν τοΐς παρκλίοις μέχρις αύτοϋ τοϋ φρουρίου.

Αί φρεγάται σφοδρώ και άκαταπαύστω πυρί ηνάγκασαν τό φρούριον νά 
σιγηση, καταστρεψκσαι πολλάς τών επάλξεων*  την αύτην τύχην φοονω 

■δτι ύπεστησαν καί τά έπι τοΰ -φρουρίου; τηλεβόλα κάίτοι δέν ύπεοέβζινον 
ίτά’ες*  οί πυροβολητκί έκρύβησαν όπισθεν τών τειχών καίτοι ήσαν πολλά 
δλίγοι*  οί εγχώριοι "Ελληνες έβεβαίουν δτι οί το,ΰρκοι άνήρχο,ντο μόλϊς 

•εις- τριάκοντα. ’Αλλά καί οί "Ελληνες ένθα ήδύναντα έπυρο,βόλουν κατά 
τών 'Ρωσων, μη χάνοντες ούδεμίαν κατάλληλον είς τοΰτο περίστασιν, 
τοΰτο ειδον ίδίοις όμμασι- κατά της λέμβου μου έπυροβόλουν όχι μόνον 
^Οθωμανοί άλλά καί οί Έλληνες.

25 δόμισι·, Άπασα η ναυτική-μοίρα μετέβη είς Χίον άγκυροβολήσασοε 
ολίγον τι άπωτέρω της πόλεως.

26 οβριού. ’Εστάλη έκ μέρους τοΰ ναυάρχου πρδς τον της Χίου διοικη
τήν επιστολή, ής κομιστής ύπήρξεν "Ελλην έκ τών εγχωρίων’ άμα έ- 
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πλησίασε το φρούριον δύο υπάλληλοι οθωμανοί άπωθήσκντες τούς συνω- 
θουμένους έν τή προκυμαία Τούρκους, παρέλαβον τήν έπιστολήν καί ε- 
σπευσαν προς τον Πασά, οί δέ λοιποί Τούρκοι καί "Ελληνες ήκολούθ.ησαν 
αύτδν έκ περιεργείας· ή λέμβος μετά, τών άζιωματικών μας έπεστρεψεν·

Ή έπιστολή αυτή είχεν -ούτω :
’Εντιμότατε δ-.οικητα τής νήσου Χίου» ■ t

’ll αύτοϋ ^κλαμπρότης, δ κόμης. ’Αλέξιος Γρηγόμίεβιτζ Όρλδβ. μΙ άπέστεΛε μετά τής 
ναυτικής μοίρας ενταύθα, δ-.ατάξας με προηγουμένως να καταστρ^ψω τα μικρά ?ν τω λ'μέν.ι 
του .Τζεσμέ πλοία, άτινα θα θεωρήσω δυνάμενα να παρέξωσινύ'μΐν αρωγήν, μετά ταΰτα δέ συ- 
νοίδα τή έμφύτψ αύτω φιλανθρωπία, διέταξεν ρπως προ τής καταβομβήσεως έρωτήσω υμάς 
Ι’αν θέλετε να λυτρώσητε τήν πόλιν και τους *ν  αδτή ρίκοΟντας πασών τών δηιόστοϊν κα· 
καταστροφών, ά:συνεπάγεται δ αγών*  δύνασθε δέ νά πληρώσητεχρηματικήν άποζημίωσιν συν- 
Θηκολογοΰντές μετ’ εμού, *1J  αύτόΰ έκλαμπρότης άναλογιζόμενος τά πλούτη τής τόσοϋτον 
στολυανθρώπου πόλεως,. κεκΐημενής πολλά Εργοστάσια και μεγ<κ· εμ,πόρ ον, άπαιτεΐ έ.ν έκα- 
ΐομμύρ·ον γροσίων, πρδς απολύτρωσήν τής πόλεως τής άποτεφρώσεως, λεηλασίας και κατα
στροφής*  βλέπετε οτι αι απαιτήσεις αδτοΰ ε’σι λίαν μέτριαι*  μοι παρεΐξε δέ πλήρη πληρε- 
?ουσιότήτα πρδς διεξαγωγήν τών· μεΟ·' ύμών διαπραγματεύσεων, ούτως, ώστε έάν Επιθυμητέ 
δύνασθε? νά στειλητε" πρδς τοΟτο αντιπροσώπους, οΓτινες: θέλουσι εχει πάσαν προστασίαν 
καί επιστρέφει σώοι κα'ι άδλαβεΐς, πρδ τής ίνάρξεως πάσης Ιχθροπραξίας*  ζάίτοι δδ θεωρού
μαι άντίπαλος, ώς ιδιώτης όμως μένω ...·. 3·

δ φίλος σας
Ναύαρχος .Σαμουήλ' Γρέύγ.*

27 Mfdov.'O.πλοίαρχος Κούπας συνέλαβε νόκτωρ τρεχαντήριον πλέον 
είς Τζεσιχέ καί μεταφέρον πολεμοφόδια. ’Εκ τοΰ έλληνικοΰ αύτοϋ πλη
ρώματος διετάχθημεν νά παραλάβωμεν τούς νέους έπί της ναυτικής ή- 
μ.ών μοίρας, έξ ών έξ παρέλαβον εγώ. Οί "Ελληνες ουτοι λέγουσιν δτι έν 
'Ελλησπόντω ϊστανται τρία πλοία, δυο πυρπολικά καί τινα οπλιταγωγά·  
δύο δέ πλοία καί πληθύς οπλιταγωγών έν Εύξείνω Πόντφ.

*

Έπί τη σταλείστ) έπιστολή έλήφθη ή έξ’δς άπάντησις τοΰ διοικητοδ 
τής Χίου, ής κομιστής ύπήρξεν "Ελλην ωσαύτως.

ΤοΟ ^ωσιχοΟ στόλου Εντιμότατε καί σεβαστότατε ναύαρχε κύριε Σαμουήλ Γρέο, ε'ύχο-' 
μαι ύμΐν δγείαν. .

Χθες ίλαβον τήν επιστολήν ύμών, ίξ ής εγνων οτι άπετεφρώσατε πάντα τά έν τφ λιμίνι 
τού Τζεσμε πλοία και άλώσαντες το φρούριον Εκ μΕρους τ^ς θαλάσσης, ζητείτε νά κατα- 
στρεψητε καί τήν νήσον Χίον ήν όρίσθην νά προστατεύω, καί οτι πρός τούτο εχετε διαταγήν 
τοϋ κόμητος*  πάντα ταΰτα ίχουσι καλώς καί τούτον ενεκα έναποθίτομεν τήν τύχην ημών 
τώ θεώ, έτοιμοι οντες νά νποστώμεν τδ πάν. Mot γράφετε ώσαύτως ότι ίάν θέλω νά σώσω 
τήν πόλιν και πάν τδ έν αύτή έκ τής καταστροφής καί παντδς έτέρου ό συνεπάγεται ό αγών, 
δΓετάχθηΐε νά ζητήοητε ένδς. έκατομμυρίου γρόσίων άποζημίωσιν'τοΰτο μέ έκπλήσσει με- 
γάλως, καθ’δτι δέν όιρίσθην νά πωλώ καί εξαγοράζω, πόλεις' αί τοιαϋται άπαιτήσεις άπα- 
ρέσκουσιν αδτώ τω θεώ καί ούδέν ετερον καταδεικνύουσιν ή ότι ζητείτε τδν πόλεμον 
καί Επομένως έλπίζοντες έπί τή αρωγή τοϋ θεοΟ εΐμεθα έτοιμοι νά δεχθώμεν ημάς, δι’ ό” 
στέλλομεν τήν παροΰσάν, ήν άμα λαβόντες πράξατε ό,τι θέλετε άποφασισει.

Μουσταφάς πασάς βεζίρης καί προστάτης τής νη'σου Χίου.

*0 "Ελλην ό ‘κομ.ίσκς τήν έν λόγφ έπιστολήν άφηγεϊτο ότι ’Οθωμανοί 
<τε. καί "Ελληνες άπκσας .τάς άποσκευάς αύτών μ.ετέφερον είς τά ύπό^

* Πρβλ. τδ 'Ημερολόγιου τοϋ Γρέυ ?ν Παρνασσό Ο τόμ. Γ' σελ. 34 κέξ. (1879).
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γεια τοΰ φρουρίου, αί οίκιαι καί τά εργοστάσια είσίν έρημα έν ένί λογίρτ 
δλώς έτοιμοι νά ύποδεχθώσιν ημάς*  έν τω φρουρίω ύπάρχουσιν άνω τών 
ογδοηκοντα τηλεβόλων' γίκνίτσαροι έν τω φρουρίφ έν συνόλω τριακόσιοι, 
πεζικοϋ καί ίππικοΰ άπδ τριακοσίους άνδρας οίτινες. φρουροΰσι τδ πέριξ 
τής πόλεως έξ ών πιθανόν νά εΰρεθώσι καί "Ελληνες, ούχί πλείονες.τών 
1800 άνδρών τδ δλον.

Ό ναύαρχος Γρέυγ, τυχών τ·?}ς άπαντήσεως ταύτης τοΰ διοικητοϋ τής 
Χίου, έζήτησε νά στήσν) άπένκντι τοϋ φρουρίου δύο πλοία, δύο φρεγά
τα; και έν πυρπολικόν. ’Αναλογισθείς δμως την ίσχυρότητα τοϋ φρουοίου 
και δτι ζημίαν μάλλον ή ωφέλειαν ήδύνατο νά παρέξη ή κατ’ αύτοϋ έ- 
πίθεσις, καθ’ 8 και στρατιωτικήν άπόβασιν ήδυνάτει νά κάμη έλλείψει 
στρατοϋ, κατελιπε πάσαν άπόπειραν κατά τε τοϋ φρουρίου κκί τής πό ? 
λεως" άπετάθη δέ τω κόμητι έξαιτούμενο; νά σταλώσιν αύτω ρώσοι, 
άλβκνοί καί έν είσέτι πυρπολικόν*  έν τοιαύτη μόνον περιπτώσει, έ'γραφεν, 
ελπίζει έπί τή έπιτυχί^ τής έπιχειρήσεως" άλλ’δ κόμης δέν έθεώρησε 
κατάλληλον νά στειλγ στρατόν έλλείψει το.ιούτου καθ’ δτι άπαντες σχε- 
δον άπεβίωσαν*  αί δέ έναπομείνανγες ήσαν ασθενείς.

26 Λβρίον. Ή αύτοϋ έκλκμπρότης δ κόμης Όρλδβ έπιβκίνων τοϋ πλοίου 
«’Ροστισλάβ» καί τή συνοδεία: ετέρων τεσσάρων άπέπλευσεν είς Μύκονον.

Τδ έτος τοϋτο ήτο ήσυχου, κατά τδ θέρος έπεπόλαζον άνεμοι δι’ β 
δ καύσων υπήρξε μάλλον ύποφερτός, μόνον διά τδ τάγμα τοΰ Σλιουσεν- 
βούρου ήτο απευκταίου· έντδς τριών μηνών άπδ τοΰ Ιουλίου, άρχομένου. ά.-· 
πεβίωσαν άνω τών 900 στρατιωτών καί τριάκοντα άξιωματικοί, καί νΰν 
είσέτι έξακολουθοΰσι θνήκοντες, ύπερβαίνοντος ή'δη τοϋ άριθμοΰ τών 1 20.0 
νεκρών. ’Ασθένεια». έπεπόλαζον διάφοροι έξ ών τυφοειδής πυρετός καί. δυ
σεντερία ιδίως.

Έν Κρήτη, Μιτυλήνη καί λοιπαϊς χώρκις οί μωαμεθανοί πάσχουσιν έξ 
επιδημικής τίνος έμφύτου ασθένειας" οί λοιποί κάτοικοι άπομκκρύνονται 
αύτών, οίκοΰσιν οί άσθενεϊς ούτοι μακράν τών πόλεων εις τά δρη, καί 
διαιτέρας κώμας, ζώσιν έξ έλεημοσύνης μεταξύ των νυμφεύονται, γεν- 
νώσι τέκνα τοιαϋτα άσθενή καί ούτω ή έν λόγω άσθένεια καθίσταται πκ- 
τρογονική. Έν Έλλάδι ούδόλως άπίθανον δτι οί άνθρωποι τρέφονται διά 
χόρτου, ουτω καί έν Νάξω συνέβη τφ 1772 έ'τει δτε έλλείψει άρτου έπί 
τρεις δλοκλήρους μήνας οί άνθρωποι έτρωγαν χόρτου τδ δποϊον φύεται 
πολλά ολίγου έπί τών βράχων, μή βλκστάνον κατά τδν χειμώνα, κκιό- 

> μενον δέ κατά τδ θέρος. Ή νήσος αύτη ήτο " άφιερωμένη τδ πάλαι τω 
Βάκχφ. καί ■ μέχρι τοϋδε είσέτι διακρίνονται τά έρέίπια τοΰ ναοΰ τούτου*  
άπήντησα πολλούς εκεί ανθρώπους καί ή'κουσα παρ’ αύτών δτι τρέφονται

* Οΰιω; ή πολύπαθης νήσος έλυτρώΟη τής Μοσχοβιτιχής ίκιίνης Επιδρομής χάρτς τή ίλ- 
λείψΐΐ ίπαρκούσης δυνάμεως. . . · 
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διά χόρτου, παντοίου είδους κοχλιών καί κοχλιδίών, έν ένί λόγω τρώ- 
γουσι πάν τδ προστυχδν, άρκεϊ μόνον νά μείνωσιν άργοί. Άπήντησα "Ελ
ληνα, νεανίαν εΐκοσιπενταετή δστις έτρέφετο διά χόρτου, ήτο κάτισχνος 
καί σχεδόν γυμνός, προσεκάλεσκ αύτδν εί; τδ πλοΐον χορηγών τροφοδο
σίαν Γσην τή τών ναυτών καί 2 1j2 ρ· μισθόν κατά μήνα" παραμείνας όμως 
δύο μόνον ημερονύκτια έπί τοΰ πλοίου παρητήθη, προτίμησα; άργδς νά 
τρώγή χόρτου καί νά πειν<£ ή νά ύποκυπτη είς άρχήν τινα’ οί τοιοΰτοι 
δέ εΐνε ολίγοι.

Έν Έλλάδι καί λοιπαϊς χριστιανικαΐς χώραις τής Ανατολής αί νη
στεία: τηρούνται άκριβώς, ή τέταρτη καί παρασκευή αύστηρώς· ούχί μό
νον κρέας άλλ’ ούδέ ίχθύας τρώγουσιν*  δσον δ’άφορα τού; φόνου; καί τάς 
ληστείας ούδόλως θεωροϋσιν αύτάς αμάρτημα1 άμα φονεύση.τις τινά, τδ 
όποιον τιμωρείται κατά τούς νόμους ημών, ούδόλως άπολογούμενος ώς 
έάν έ'ποεπε τοϋτο νά συμβή λέγει δτι διέπραξε τδ ρηθέν έγκλημα1 διότι 
έκακοποίησαν τδν άδελφδν ή πατέρα αύτοϋ, καί τοϋτο ώς έάν έπρόκειτο 
περί δικαιότατης άπολογίας άνευ ούδενδς δισταγμού.

Οί γάμοι τελούνται έν Έλλάδι κατ’ οίκον, κκί αύτήν δή τήν τεσσα
ρακοστήν (;) δ άρχιερεύς δέ κέκτηται τδ δικαίωμα τοϋ χορηγεΐν διαζύγια.

1773. Παραθέτω σημείωσιν τών φρεγατών, καταδρομικών, πυρπολι
κών κλπ. πολεμικών 'Ρωσικών έν Αίγνίφ πελάγει πλοίων.

Φριγάται *

'Ο συγγοαφεΰ; τοΟ 'Ημερολογίου τούτου (S. Μ.) <

Βόρειος ’Αετός πλοίαρχ. Φδν Δεβίζ Ελπίς Πλοίαρχ. Κοζουλόβ

’Αφρική Ιζοεκοο Τήνος » Προυσέλκοβ

"Αγ. Νικόλαος » Βοϊνόβιτζ Σαλούμπαλ » Μουράτοβ

"Αγ. Γεώργιος » Δαβίδοββ Πάρος » Μιστρδβ

’Αφροδίτη » Άρτζιμπάσεβ Άθηνά ® Δούγδαλ

Ταχυδρόμος Κριβτζδβ Άρχιπέλαγ. » Μέλνικοβ

Σαράτοβ Σίσκην Νίκη » Κοζλλάτεβ

Δήλος » Σκουράτοβ.

Π.1ι'ια, 1 τά£εω< *

’Ιανουάριος υ Μπορίσοβ Νίκη » Νοβοκστσόνοβ

Βσέβολοδ » 'Ροκσβούργ Σκράτοβ » Μουλγακδβ

Τρεις Τεράρχαι Χμετίόβσκι* Τρεΐς'Ιεράρχαι » Στεπάνοβ

Κόμης Όρλδβ Κον^άγιεβ 'Ροστισλάβ » Άκλέ’ί

’Ασία » Τολμπούζιν Νικηφόρος » Κοζλ’άνινοβ

Εύρώπη Πολιβάνοβ ΈλπίςΕύημερίας Κον’άγλεβ

Τζεσμές ’Άνιτζκοβ
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Π.Ιοϊα *2.ας τάζεως.

Δόξα
Ζαπάσνιη
'Άγιος ΠαϋΓος· 
Κωνσςάντί’.α
Νάί^ος 
Βοηθός
Κεραυνός 
Τρομερός
Αστραπή 
"Ε.Γίάς 
Ληστής
"Αγ. Νιχό.Ιαος 
"Αγ. Σπυρίδων
Πάτμος

• Στύξ .
Μαδίνα ΚαΓγά^ 
'Άγ. 'Α,Ιέζιος 
β·Αγ. Σπυρίδων 
Άγια Αικατερίνη 
'Αγία Αικατερίνη
Άγια ”Αννη 
Μαδόνα ΛέΛ Μ πάνα 
Τρεμπανυύ.Ια Μενατήΐια

Τνλοίζρχ.

»

»

Χ> "
»
»

»

»

»

»
D

Μάρκος Βοϊνόβιτζ 
Φεόδοροβ
Παναγ. ’Α^εζιανδς
“Ά,ΙΖζ. Ά.Ιεζιανος

. Κορέ.ΙΛηζ
Κελένιν
Περεπέτζιν
Σηνίάβ,ιν ; ’■
Ήλιήν
Ψαρριίς
Ν,ικόλ. Κούζεβιτζ
Γεράσ. Βιτά.Ιης
Γιάννης Πα.Ιαμάρης
Αεζνιδβ
Παλικοΰτο
Γεράσ ΚαΛιγας
ΜΖ,οβάνης Βαίσαιιάχης
ΙΙαναγόπονΛος
Μζοβάννης Κούπα 
Στέφανος Πόλη, 
ΠαΛαμήδας
Θεόδωρ. ΜονιΓ,ανάχ-ης
Νικύ.Ιαος Μανδινός

.Γούσεβα 
Μα.όόνα Αίδνα 
Madeira Τριπέτη 
’Αντίπαρος 
ΙΙο.ίάνδρη 
Αογιέτΐ,α 
’Έϊνο
ζ/ε'.έιτί Μάγο

ΠΛοΐα 3ης τάζ 

πΤ,οίκρχ. 
» 
» 
» 
» 

»

εως

Γούσεβ ■
Γρηγ. Πανας
Άναγν. ΜαραγγόπονΛος
Γεώργ. Άρτιτζίνα
Γιάννης Βαρβάτης 
Άντ-Ά.Ιεζιανδς 
Π. Νικολάϊεβ
"ΕΛ-Ιην Πέτρος Σιψεων*.  '

’Αριθμός 1
» 2
». 3

Π.Ιοιάρια

Πλοίαρχ. Γιάννης Άνασςασίου 
» Γιάννης Ψαρριανος 
» Γιάννης ΜηρίφρΙον.

’Αριθμός 4 πλοίαρχ. Κα.Ιημέρης
» 5 » Κα.ϊησπέρης
» 6 » Μαραγγόηον.Ιος
» 7 » Κα.Ιημερης

31 Λβρίου. Τά πλοία «Νικηφόρος» καί «Ζαπασνίη» έπιβαίνοντΟς του 
ναυάρχου Έλμάνοβ μετέβησαν είς την νήσον Σκΰρον πρδς συνάντησιν της 
Γαλλικής φρεγάτας ήτις ήγκυροβολημένη ούσα έν τφ λιμένι Σκύρου καί 
τοι ύπηρετοΰσα τή 'Ρωσική σημαί,η συνέλκβε δύο 'Ελληνικά πλοιάρια 
φέροντα φορτίον σίτου, συλλαβοΰσα τδ. πλήρωμα ώς δήθεν πειρατάς*  
ήδη δ πλοίαρχος έζήτησε νά καρατομήσωσιν αυτούς δι’ 8 έτοιμά- 
σθη ήδη τδ ικρίωμα και δ πέλεκυς’ άρια δμως ήρχισαν νά λύώσι τά 
δέσμά ένδς τών ανωτέρω 'Ελλήνων, βλέπωνούτος τδν θάνατον επικείμε
νον ήρπασε την άλυσσιν και έκτύπησε δι’ αυτής τδν μάλλον κακοποιή- 
σκντα αύτδν Γάλλον, μεθ’ 8 οί πέριξ αύτοΰ ίστάμενοι στρατιώται ανύ
ψωσαν αύτδν διά τών λογχών ρίψαντες είς την Θάλασσαν καί διατάξαν- 
τος τοϋ πλοιάρχου νά πυροβολησωσι κατ’ αύτοΰ' οί λοιποί "Ελληνες έμε- 
νον άλυσίδετοι. Οί "Ελληνες ούτοι έφερον διαβατήρια τοΰ ναυάρχου Στυ- 
ρίδοβ, τοΰ ναυάρχου ”Αρφα καί τών της νήσου διοικητών' οΐ δημογέοοντες 
της Χίου καί οί έκ τών ήμετέρων εκεί προστυχόντες αξιωματικοί πρδς 
κατασκευήν διπύρων, διαβεβαίωσαν δτι δέν είναι πειραταί καί δτι τά 
διαβατήρια αύτών εινε γνήσια' άλλ’ δ πλοίαρχος μη έπιθυμών νά δώση 
άκρόασιν έ'ρριπτε τά διαβατήρια χαμαί, έκφορτώσας δέ τδ φορτίον άπαν 
επί τής φρεγάτας αύτούς τούς "Ελληνας έρριψεν άλυσιδέτους έπί της ξη- 
ρκς καί άπήλθεν' έπειδή δέ δ ναύαρχος Έλμάνοβ δέν εύρεν ήδη αύτδν 

. έκεϊ έπεστρεψε τή 1 1 Ίκνουαρίου είς Μύκονον.
25 ’Ζανουαρίου. ’Εν Μυκόνφ έδόθη χορός έν έπί τούτφ διασκευασθεΐσι 

δώμασιν' έκάησαν πυροτεχνήματα καί παρετέθη διά τδν λαδν βοΰς 
μετά χρυσών κεράτων, καί πληθύς άρτων' κατά τδ δεΐπνον δέ κκνονο- 
βολισμοί.
, Παντα ταΰτα κατ’ είσήγησιν τοΰ αύτοκρατορικοΰ θαλαμηπόλου Δο- 

μάσνεβ πρδς τιμήν τής Αύτοΰ ’Εκλαμπρότητας Γρηγορίου Γρηγόριεβιτζ 
έπί τή έπετείφ αύτοΰ εορτή. .

Τη αύτη κατεπλευσεν έξ 'Ελλησπόντου πλοιον ού έπέβκινεν δ τζαού- 
σης Μουσταφας έκ μέρους τοΰ Καπετάν-Πασό?, κομιστή? τή Αύτοΰ Έκ- 
λαμπρότητι επιτροπές άγγελούσης την σύναψιν της ανακωχής.

[’Εκ τής 'Ρωσικής]
Κ. Α. Παλαιολόγος.
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Εί'πωμεν ολίγα τινά περί Μαρτίου, άπερ έκ τών παρ’ ήμϊν άνεκδότων 
δημοτικών φσμάτων, μύθων κλπ. άποσπασθέντα έ'χουσιν ούτως:

’Ήρθες, Μάρτη — καλώς ήρθες, 
ήρθανε τά χελιδόνια, 
πάνε ’ς τό καλό τά χιόνια· 
μύρισε το καλοκαίρι 
ν δπου θά γενοΰμε ταίρι 
καί οΐ γονείς μας συμπέθεροι. — -

’Όςω, ψύλλοι, ποντικοί, 
μέσα γάμος καί χαρά, 
καί ή κα,λή ν οικοκυρά 
νέθει τό βαμπάκι της 
στρί-ρτοντας τάδράχτι της·

* 
* *

Τό Μάρτη χυλόν έφαγα κουνούπι μη με γκιάςη.

Αύτό λέγουσιν οί χωρικοί τήν πρώτην Μαρτίου καθ’ ήν τρώγουσι τόν 
ώραϊον εκείνον σεμιδαλίτην χυλόν, ον έτοιμάζουσιν αι δέσποινας ή αί 
δεσποινίδες.

; Τήν αύτήν ημέραν περιτίθενται περί τόν πήχυν τής χειρός ή περί τι- 
να των δακτύλων καί κλωστήρα λαμπρόν, §ν δνομαζόυσι Μάρτη·, και δια- 
τηοοΰσι μέχρι τοϋ Πάσχα, δτε άλλοι μ.εν καιουσι κοπτοντες εν τγ λαμ- 
πάδι, ήν συνήθως έκαστος εχων άνάπτει τήν στιγμήν εκείνην καθ’ήν α
κούεται άντηχοΰν έν τω ναΐρ τό πρώτον σ Χρίστος ανεστη»’ άλλοι δε ρι— 
πτουσιν είς φρέαρ ή κρήνην, και άλλοι εις την πυράν, παρ γ στρεφοντες 
έπτώσι τόν άμνόν αύτών διαγελώσης εύΧαβειας άναπλειρ.

Ταϋτα δέ πάντα ποιούνται δοξάζοντες οτι δ μέν χυλός άπαλλάσσει 
τούτους έκ τής τών κωνώπων ένοχλήσεως, δ δε κλωστηρ προφυλασσει 
τά πρόσωπα αύτών έκ. τών ηλιακών άκτίνων, και η καϋσις η η ρίψις αυ- 
τοΰ άποβαίνει πάντοτε είς καλόν.

* . ■* *-
* Πρ6λ. Νεοελληνικών Άναλέζ.των τά άντιστοιχουντα.

Μάρτης . 
γδάρτης 

. . και παλουκοκαύτης.
Τα παληόοοϊδα τά γδέρνει, 
τα δαμάλια τά μαθαίνει.

TSapijjij, ’Ονομάζεται ουτω, διότι ένώ άναμ.ένομεν ανέφελου καί 
·γλυκυν αυτόν, αυτός αίφνης έπιφαίνεται συννεφής, άγριος, ολετήρ στρο
βιλίζουν τε και δερών.

ίΙαλουκοκ<κυτ»]ς.’Ονομάζεται ωσαύτως ουτω διά τόν λόγον τόνδε:
. ’ Γνωστόν οτι παντες οί άνθρωποι καί πρό πάντων οί όρεσίβιοι φρόντί-

,ζουσι το θέρος και εισκομιζουσιν είς τάς οικίας αυτών τά αναγκαία διά τόν 
χειμ,ώνα ξυλά. Τα ξυλά λοιπόν έκεΐνα διαρκοϋσι μέχρι τοΰ Μαρτίου, ότέ’. 
πλέον έαρ περιμένοντες δέν μεριμνώσι περί άλλων’ άλλ’ έξαίφνης άντί· 

’ εαρ βαρύ και δεινόν επιγιγνεται χεϊμα, έξ ου πιεζόμενοι καίουσι τούς
εν τώ τοιχω τών οικιών καί τοϊς κήποις έμπεπηγότας πασσάλους. ’Εν
τεύθεν το πα.Ιονκοκαύτη^ δ καίων δηλαδή τούς πασσάλους, οίτινες υπό 
τοϋ λαού λέγονται πα.Ιονκια.

ΓΒ’α τα γδέρνεε. Τούς παλαιού; βόας ή'γουν τούς γέ*
ροντας δερει, καταστρέφει τούς ταλαίπωρους. λ

Τα δα|ααλεα τα |Λθΐ,θαονεε. Τά δαμ.αλείδια μανθάνει μαραίνων 
το σφρίγος αύτών μονονού.

* 
. * *

Αύτά τάνοιγοκλείσματα
Φέρνε καί ςεστανίσματα.

Λυτά τανοεγοκλεεσρ,ατα. Άνοιγοκλείσματα λέγονται αί διά
φοροι τροπαί τοΰ καιροΰ, δστις ή'δη μέν άνοίγει«=λάμπει, ή'δη δέ κλείει 
=νεφελοΰται. .

Φέρνε ·(== φέρουν) καό ’ξεστανέσματα. Άφανίζουσι καί τά ποί- 
μ.νια δηλονότι και ουδεν άλλο φαίνεται έν ταϊς εαυτών στάναις (==μάν- 
δραις) ή έλεθρος οδυνηρός, έρημίκ μακρά.

* .

Μάρτης ειν’ καί χάιδια κάνει, 
πότε κλαίει, πότε γελάει.

' Τούτο προέκυψεν έκ τοΰ έξης.
Μια φορά κ’ εναν καιρό άποφασίσανε οί δώδεκα μήνες νά βάνε κρασί 

ς ενα βαγένι για να πίνε οποτε τών έκαν’ δρεξι —· ήσαν και αύτοί τό
τε, φαίνεται, φοβεροί κρασοπατέρες.
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’Έτσι λοιπόν είπεν δ Μάρτης εγώ θά ρίξω πρώτα ’ς τί βαγένι καί υ
στέρα ρίχνετε καί σεις.

-— Καλά' σύ ρίξε, είπαν οί άλλοι, καί έτσι εγινε. ’Έρριξεν εκείνος ’ς τδ 
βαγένι γούστο πρώτα καί υστέρα οί άλλοι.

"Οταν λοιπόν έψηθη τδ κρασί, είπε πάλιν ό Μάρτης : εγώ έρριξα πρώ
τα, πρώτα θ’ αρχίσω καί νά πίνω.

— Βέβαια, είπαν οί άλλοι.
’Έτσι λοιπόν έτρούπησε τδ βαγένι ’ς τδ κάτω μέρος καί άρχισε καί 

έπινε έως ού τώπιε δλο καί δέν άφησε στάλα.
Κατόπιν ήρθε ■/) σειρά τοϋ ’Απρίλη νά πάτ) ’ς τδ βαγένι νά πιάσγ 

κρασί. Παγαίνει, τδ βρίσκει άδειο*  θυμόνει, τδ λέει ’ς τούς' άλλους συν
τρόφους του. Τ’ άκοΰνε κείνοι, θυμό/ε, σκέπτονται τί νά κάνε’ τέλος μέ
νουν σύμφωνοι μεταξύ των νά τδν τιμωρηση δ Γενάρης για την κατερ
γαριά που τών έκανε.

* 
* *

Ό Μάρτης πεντεγεόρ,ατος καί πάλι πεινασμένός,

Τουτέστί πεντάκις γεύεται τις τής ημέρας καί πάλιν πεινά.

. * -'■■■- 
* «

Λείπει ό Μάρτης άπδ τη σαρακοστ/ ;

Αύτδ λεγεται έπί παντός ανθρώπου, δστις συνεχώς καί αύτοκλητως 
παρευρίσκεται είς τάς συναναστροφές, είς τάς τέρψεις, είς τά δείπνα τών 
άλλων.

Αύτδ δέ καί έπί εκείνων, οΐτινες απανταχού τυγχάνουσιν ό'ντες, οιον 
έπί πανηγύρεσιν, έπί γάμοις, έπί Οεάμασι παντοίοις, έπί πάσι τέλος.

Μιχαήλ Λελέκοξ.
Ί Γίνεται αίθριο; δ καιρός.

Τδν πιάνει λοιπόν δ Γενάρης και τοϋ τραβάει ένα ξύλο ποΰειπε ·άμάτ, 
τοϋ πέρνει καί τδ υπούργημα' άρχιζε δηλαδη πρώτα ·τδ νέον έτος άπδ 
τδ Μάρτη καί τόρ’ αρχίζει άπδ τδ Γενάρη. Αυτό εινε τδ ύπούργημα που 
τοϋ πήρε.

"Οταν λοιπόν θυμάται τδ παιχνίδι πού τών έφθιασε, ήπιε τδ κρασί 
δηλαδη,γελάει=ξεστερόνει'· όταν θυμάται πάλι τδ ξύλο πώφαγε,κλαίει 
=βοεχει. Αυτό εινε τό :

Μάρτης έίν’ και χάιόια κάνει, 
πότε κλαίει, πότε γελάει.


