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ΕΝ ΚΕΡΚ ΥΡΑ,
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε Γ Μ Π Σ  

Α. Τ ε ρ ζ ά χ η χαί Θ. ' Ρωμαίου.
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ΙΙΕΡί ΤΑΥΡΙΚΠΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΓ.
ή ς  ανέκδοτον δημοσιεύομεν την εφεξής περ! 

της Ταυρικής Χερσονήσου γεωγραφικήν κα! Ιστο
ρικήν εκθεσιν του σοφού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 
τοϋ Βουλγάρεοις. Περί τοιαύτης έκθέσεως ουδόλως 
γίνεται μνεία έν τω  καταλόγφ  τών συγγραμμά
των, τώ  είς τήν βιογραφίαν τοϋ άνδρδς Ειποσυνημ- 
μένω ΰπδ Γεωργίου Αινιανος, τοϋ έν Αθήνα'.ς κα
τά τδ 1 8 3 8  δημοσιεύσαντος Συλλογήν τινών ανεκ
δότων τοϋ Ευγενίου.

Περιήλθε δέ ε;.ς ήμας ή περ! ής ό λόγος ’Έ χθεσ ις  
παρά τοΰ άξιοτίμου Κ . Ιωάννου Μυλονοπούλου 
Κερκυραίου, λαβόντος αύτήν έν άντ ιγράφφ , μετά  
τινων ανεκδότων και περιέργων τοϋ Ευγενίου έπι- 
στολών, έκ χειρδς τοϋ ένταϋθα άποβιώσαντος Νι
κολάου Βαλσάμου, ένός τών κληροδόχων τοΰ Συγ
γ ρ α φ έ ς ,  κατά τήν γνωστήν διαθήκην του.

ύ  Ευγένιος, έπ! Αικατερίνης τής Β'. τώ ν ίω -  
σιών Αύτοκράτορος, προχειρισθε'ις Αρχιεπίσκοπος 
Χερσώνος κα! Σλαβηνίου, έν έτει 1 7 7  5 , συνέγρα
ψε τήν περ! ϊαυρ ικής Χερσονήσου Εκθεσιν πιθανώ- 
τα τα  κατά τήν έν Χερσώνι διατριβήν του, οπου 
μέχρι τοϋ 1 7 8 8  είσέτι διέμ.ενε, καθά πηγάζει έκ- 
τινος τώ ν ανεκδότων έπιστολών του, $ς προσεχώς 
ισως δημοσιεύσομεν.

(Τόμ. Α. Φυλλ. Τ'.)

Οτι δέ πολλά ανέκδοτα κατέλιπεν δ Ευγένιος, 
τοΰτο φαίνεται κα! έξ αύτής τής έντύπου δ ιαθή
κης του, έν ή παρήγγελε τά  χειρόγραφα αύτοϋ νά 
παραδοθώσιν είς τον έν Μόσχοι Ζ. Ζωσιμαν, δ ι-  
δούς αύτ&> έξουσίαν συν τοΐς αύταδέλφοις αύτοΰ 
νά διαθέσωσι περ! τούτων ώς ήθελον" και τωόντι 
πλεϊστα έξ αύτών ή έντιμος Αδελφότης τών Ζωσι- 
μάδων ίδ ία ις δαπάναις έξέδωκεν.

όμολογοΰμεν έν τοσούτω χάριτας δημοσίως πρδς 
τον φιλόπατριν Κ . Μυλονόπουλον, έπιτρέψαντα είς 
ήμας ταύτην τήν δημοσίευσιν, διαδηλοΰντες οτι έ- 
πεφέρομεν άπλώς τάς αναγκαίας διορθώσεις, όπου 
τδ άντίγραφον τοϋ Βαλσάμου προφανώς ήτον ήμαρ- 
τημένον.

Μ. ΐδ^ωμίνος.

Ε Κ 0 Ε Σ Ι Σ  

ΤΙΙΣ ΤΑΪΡΙΚ.ΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ’ 
ήτοι

ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΤΑΤΑΡΙΑΣ.

Τδ Τ ατάρω ν  δνομα, είς μεγάλα γης δ ιαστή μα
τα  κα! είς πολυπληθή άνθρώπων συστήματα άπ λω -  
θέν, τήν άρχήν ελαβεν άπότινος Τ α ζά ρ , ένδς τών 
τοϋ Ά λ α ,ν ζ ά γ -Χ ά ν  υιών, τοϋ βασιλεύοντος έν τ-?) 
κατά τήν Ασίαν μεγάλη Σκυθία, ουτω ; όνομαζομέ-
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νου. Μετέπεσε δέ μετά ταΰτα  είς τό δνομα τώνΙ«α/α ώνομάσθη ποτέ καί Γαζαρία  % Χ α ζα ρ Ια  άπδ 
Τούρκω ν  εως τού περιφήμου Γ ε γ γ ις -  Χ ά ν ,  δστις τΛν (ιΜ βι’ιττί Τ*η J“A r\r.\v> Λ ITnfA λ/w·
άκμαζε περί τό τέλος τοϋ ΙΒ\ αίώνος καί τν)ν αρ
χήν τοΰ i r /  ύφ ου μετανεκληθη πάλιν είς τό δνο
μα  τό παλαιόν, κοινολογηθέν έτ ι κα ί αύτοϊς τοΐς 
Σκόθαις τοΐς Μουγγαλίοις ?ι Μουγαλίοις, Τατάροις 
καί τούτοις ε/.τοτε καλουμένοις. Αλλά έν τη  καθ’ 
ήμάς Εύρώπη άναφέρεσθαι ήρξατο τό δνομα τό Τα- 
ταρικόν, παρά τοΐς Ιστορικοί; άναγινωσκόμενον 
Αραψί τε καί Ελλησι και Αατίνοις, έως άπό τοΰ 
δέκατου αίώνος, περί τό σωτήριον έτος τό 9 3 0 .

Αριθμουμένων δέ Ταταριών  διαφόρων ώσεί 
πεντεκαίδεκα, έπί τοϋ παρόντος ήμΐν δ λόγος πε
ρί μόνης τής έν τή Ευρώπη, ήτις πρός αντιδ ιαστο
λήν τώ ν άλλων καί μ ά λ ισ τα  τής έν τη  Ασίο: μ ε
γάλης λεγομένης, καί Τ αταρία  μικρά, ονομάζεται. 
Μάλλον δέ καί ιδιαίτερον έ τ ι ένταϋθα ό λόγος 
περί τής άλλως καλουμένης Ταυροσκνθίας τε καί 
Κ ριμαίας, αύτής τε δ ή καί τών έγγ ισ τα  περί αύ
τήν πρός βορράν τε καί άνατολάς άποκλινουσών 
χωρών.

Χ αίτης τό μέν έκτός τοϋ ίσΟμοϋ πρός βορ- 
ρΧν άνεμον άπονεϋον Ναγαί'α ?) Νογαϊία κα λε ίτα ι’ 
τό δέ έντός πρός νότον, χερσόνησος Τανρικη, 
άπό τοϋ ποτέ κατακυριεόσαντος έν αύτη έθνους 
τώ ν Ταύρων, οΐτινες ησαν άπόμοιρα Σκυθών άσια- 
τ ικώ ν, μέρος έχοντες τών Καυκασίων δρέων, 8 

Ταϋρος λέγεται. Κοινώς ομως καθ’ ήμάς έκατέρα, 
Κ ριμ αία , ή Κριμηνσία Τ αταρία , ένί καί τώ  α ύ 
τώ  προσηγορεύθη όνόματι, άπό τοΰ φρουρίου Κ ρίμ , 
β πάλαι Κρημνοί έκαλεΐτο, %, ώς τινες άλλως θέ- 
λουσιν, άπό τοϋ παλαιοϋ τίτλου τών προκυριευσάν- 
τω ν Χανών, οΐτινες Κρίμ έπελέγοντο πρό τοΰ ύπο- 
ταγήνα ι τοΐς τοϋ Γεγγίς-Χ άν  άπογόνοις, δτε άντί 
Κρίμ  δ τώ ν Τατάρων Κρείων, Χ άν  ίι Χάνης έπι- 
λέγεσθαι έπεκράτησεν.

ΙΪ έκτός τής χερσονήσου Κριμαία  έν εύρυχω- 
ροτάτα'.ς ποοεκτεινομένη πεδιάσιν, ένθεν μέν άπό 
Βορυσθένους τοΰ ποταμοϋ περατοΰται πρός δύσιν 
ήλίου, ένθεν δέ πρός άνατολάς άπό ποταμοϋ τοΰ 
Τανά'ίόος. Ταύτη/ δε έθνη τό πάλα ι κατωκουν δ ιά 
φορα, οΐ Β ασιλεΐδα ι, οί Σχύθαι, οι Ν ομάδες, 
οι Αμαζόβιοι, οι Μ αιώζαι, οί Ίάζυ γ ες ,  κ τλ . 
Ανωτέροι δέ τούτων καί οΐ 'Ρωζολάνοι άρκτικώ - 
τεροι, οί τά  μεταξύ τοϋ Τανάϊδος καί τοΰ Βοουσ- 
θένους εύρυχωρότατα πεδία νεμόμενοι. Περί ών δή 
Ρωξολάνοιν, ώς πολεμικών άνέκαθεν γενομένων, 
ισ τορείτα ι, δτι καί πρός τούς Μιθριδάτου τοϋ Εύ- 
πάτορος ς-ρατηγούς έπολέμουν, ηγεμόνα έχοντες 
όνόματι Τάσιον, καί συμμαχοΰντες Π αλακίω  τώ  
Σκιλούρου έδόκουν είναι μάχιμοι’ καίτοι γε ασύν
τακτοι πρός συντεταγμένον στρατόν μαχόμενοι 
ήττήθησαν. (δρα Στράβ. έν Βιβλ. Τί. τών Γεωγρα
φικών, Κεφ. Γ'. §. \ 7).

Η άπό τοϋ ΐσθμοϋ έφεξής χερσονησουμένη Κ ρι

τών έν αύτη άποικισθέντων Γαζάρω ν \  Χαζάρων, 
έθνους Τουρκικού, δπερ έκ τώ ν βορειοτέροιν τοΰ 
Καυκάσου περί τήν λεγομένην Βερζιλίαν  μετα- 
ναστάν, πρώτον μέν κατέλαβε τά πρός βορραν τής 
χερσονήσου εως ΣάρκεΛ  ήτοι Βιελγορώδ, άχρι 
τοΰ έλάσσονος Τ ανάϊδος’ έπειτα δέ προεκχυθέν 
έπεχώρησε καί είς τά  τής χερσονήσου μεσημβρι- 
νώτερα.

ΙΪ δ αύτή χερσόνησος καί Τανρικη ?| Ταυ - 
ροακυθία προσείρηται άπό τών είρημένων Ταύρων 
παρωνύμως, οΐτινες καί Τανρικοίτ) Ταυροσκύθαι, 
η Σκυθόταυροι έπεκλήθησαν’ οίκίζει δέ τούς Ταύ
ρους τούτους ά Πτολεμαίος (Βιβλ. Γ'. Κεφ. ιέ'.) 
πλησίον αύτής τής χερσονήσου τό κατ’ άρχάς, 
πρός τό κατά δυσμάς μέρος, ένθα κεΐτα ι δ καλού* 
μένος Αρόμος 'Αχίλλειος.

Ονομάζεται δέ άλλως ή Ταυρική αυτη χερσό
νησος καί Π ρεκοπία  άπό Πρεκόπ τή ; πόλεως, τής 
έπ αύτοΰ τοΰ ΐσθμοϋ κειμένης* τό δέ Π ρεκόπ  
όρυγμα σημαίνει, νίτοι χάνδακα. Διό καί ή πόλι; 
αύτή παρ’ Ελλησιν δμοίω; Τάφρος έπεκλήθη καί 
Τάφραι, ώ ; έκ τοϋ άπό τή ; δρυγή; ταφρεύμ.ατο;. 
Ευρηται δέ ρηθεΐσα ποτέ ή αύτή κα ί Ν εάπολις , 
8 μετά προηγηθεΐσαν ισω ; κατασκαφήν η άποσά- 
θρωσιν, έπισκευή; τε καί άνοικοδομήσεοι; έστί δή- 
λω σι;. Νΰν δέ ύπό τών οίκούντων Τατάρων καλεί
τα ι Ορ, ητις ύπό ί ’ωμα'&ιν έάλω καταπορθηθεΐσ* 
ύπό Αδριανοϋ τοΰ Αύτοκράτορο;.

Τοΰ Ταυροσκυθικοϋ ΐσθμοϋ έντεϋθεν μέν κεΐτα ι δ 
Καρχινίτης κόλπος πρό; δύσιν, καί ό τούτου έφε- 

δυτικώτεοο; έτι τοΰ Ταμυράχου μυχός’ 
έκεΐθεν δέ ή Βύχη λίμνη πρός άνατολην, ή ύπό 
τών ύστερον λεγομένη Βυΰγες, τανΰν δέ Σουκα- 
μόρτζι, ώς γράφει δ Αθηνών Μελέτιο;. Τό πλάτο ; 
δέ τοΰ ίσθμοΰ τούτου λέγεται σταδίων είναι 37  ή 
άλλω ; μιλλιαρίου ένό; Γερμανικού’ τούτέστιν ού- 
χ ί πολύτι ύπέρ τά πέντε Ρωσσικά βέρστια.

Η Ταυρική χερσόνησο;, τή  Πε>οποννήσω κατά  
τόν γεωγράφον Στράβωνα (Βιβλ. Ζί. Κεφ. Δ'. §. 5.) 
προσεοικυΐα καί σχήμα καί μέγεθος, περίμετρον 
έχειν ύποτίθεται μ ιλλ. ίτα λ . 5 6 0 , ητοι λευγών 
Γερμανικών 1 4 0 ’ δπερ έστί βεοστίων Ρωσσικών 
ώσεί 7 4 0 . ώ ; δέ μανθάνομεν έκ τών παρασημειώ- 
σεων ίωάννου Ρεϊσκίου, τώ ν ε ί; τήν εισαγωγήν τών 
Γεωγραφικών Φιλίππου τοΰ Κλουβερίου, έξ ου π α 
ραλαβών ίσω ; έσημείωσε καί δ ήμέτερο; Μελέτιο;, 
περιέχει πόλει; μέν έπισήμου; όκτώ’ Κωί) δέ, ήτοι 
χωρία, τόν αριθμόν όκτακισχίλια , οσα, έγώ αμ φ ι
βάλλω , έάν τήν σήμερον έπί τή ; Ταυροσκυθίδος 
ταύτης χερσονήσου εύρίσκωνται.

Τήν Ταυρίκήν ταύτην χερσόνησον μέσην πως 
διατέμνουσιν δρη ύψηλά καί άπόκρημνα είς μ.έρη 
δύο, τό μέν βόρειον, τό δέ νότιον. Εστι δ έήπ άσα  
εύγαιος, έξαιρουμένων τών παραθαλασσίων καί

τών άλλων τόπων δσοι ορεινοί, μέχρι τής πόλεως 
θεοδοσίας’ τό γάρ άπ’ έντεϋθεν άχρι τοϋ Παντι- 
χαπαίου, σταδίων περίπου 5 3 0 ,  ήτοι μ ιλιών 
Ιταλικών 6 6 . Η χώρα πασα σιτοφόρος. (Στράβ. 
Βιβλ. Ζ/ Κεφ. Δ’. §. 4.) ώςε καί «τριάκοντα άποδί- 
δ'^σι διά τοϋ τυχόντος όρύκτου σχιζομένη.» (αύτόθ. 
§. 6 .) κατά δέ τόν ρηθέντα τοΰ Κλουβερίου ση- 
μειωτήν ίωάννην Ρείσκιον, σίτου πεντήκοντα τό 
έν, κέγχρου δέ ένατόν’ «δθεν καί φόρον έτέλουν οί 
Ταυροσκύθ^ι χεοοννησιώται ένιαύσιον όκτωκαίδε- 
κα μ.υριάδας μ,εδίμνων Μιθιδράτη, τάλαντα  δ’ 
άργυρίου διακόσια, συν τοΐς Ασιανοΐς χωρίοις τοΐς 
περί τήν Σινδ'.κήν. Εν δέ τοΐς έμπροσθεν χρόνοις 
έντεϋθεν ην τά σιτοπομπεΐα τοΐς Ελλησι, καθάπερ 
έκ τής λίμνης (Μχιώτιδο;) αί ταρ ιχεΐα ι.»  —  Κ αί 
Λεύκων δέ, είς τών Βοσποοανών βασιλέων, έπεμ.πε 
τοΐς Αθηναίοις μυριάδας μεδίμνων διακοσίας καί 
δέκα, ώς δ αύτό; Στράβων αναφέρει (ενθ. άνωτ.) τό 
δποϊον φαίνεται ύπερβολή, αν δέν μάς έβεβαίονεν ό 
Δημοσθένης, έν τω  πρό; Λ επτ ίνην ,  δτι «α ί παρ’ 
έκείνου (τοϋ Λεύκωνος) δεϋοο άφικνούμεναι σίτου 
μυριάδε;, περί τετταράκοντα είσ ι’ καί τοϋτο έκ τής 
παρά τοΐς σιτοφύλαξιν άπογραφής ά νπ ς ϊδο ι» . ΙΪ 
πρώτη ποσότης πλέον η πενταπλάσιος τής δευτέ- 
ρας’ άλλ ’ αύτη μέν έπέμπετο κατ έτος συνήθως, 
έκείνην δ’ ισοις σπανίο)ς ?) άπαξ ή χρεία έςέφερε. 
Πλήν καί άπό τή ; έλάσσονο; αύτή ; φαίνεται, δτι 
ή γή τή ; χερσονήσου τα ύτη ; ούδόλως τό πάλαι 
ήμελεΐτο. Διά τοϋτο κχί τών χερρονησιτών, 
οι μέν τήν καρποφόρον έχοντες, ώς άσχολούμενοι 
περί τήν γηπονίαν, γεωργοί έκαλοϋντο’ οί δέ ύπερ- 
κείμ.ενοι τούτων νομάδες, τής μέν γεωργίας ή τ 
τον φροντίζοντες, κατεγίνοντο δέ περί τήν κτηνο
τροφίαν. Οθεν καί κρεωφάγοι ούτοι ησαν καί γα -  
λακτοφάγοι, καί έξ αύτών έτ ι τώ ν ίππείων τρε
φόμενοι' (Στράβ. αύτόθ.) Δώ καί κατά τήν διάφορον 
ιδέαν τοϋ βίου, οί μέν νομάδες πολεμικοί τε ήσαν 
καί ληστρικοί’ οί δέ γεωργοί ήμερώτεροί τε καί 
πολιτικώτεροι ένομίζοντο. (Στράβ. αύτόθ.).

Ακρωτήρια τής Ταυρική; χερσονήσου τά έπιση- 
μότεοα τρία είσί τά έξής’ 4 ον. τό πρός άνατολάς, 
Νυμφαΐον καλούμενον, έν φ πόλις τό πάλαι όμώ- 
νυμος φκοδόμητο, τανΰν καλουμένη Κύπρικο. 
2ον. τό πρός δυσμάς Π αρθένων  όνομ,αζόμενον πρό- 
τερον, νΰν δέ Γκιλδερλερί’ καί 3ον. τό μεταξύ τών  
είρημένων δυο, πρός νότον άνεμον άπονεϋον, δπερ 
έλέγετο Κριόν Μ έτωπον, τό καθ' ήμας Ίμκερμέν. 
Απέχει δέ τό τρίτον τοϋτο άπό Βυζαντίου μ ίλλια  
Ιταλικά 3 5 0 ,  κατά τόν Μελέτιον.

0  Κιμμέριος Βόσπορος διορίζων τήν Κριμαίαν 
πρός άνατολάς άπό τή ; άσ ιατική ; περαία;, χωρί
ζει καί τόν Εύξεινον Πόντον άπό τή ; Μ αιώτιδο; 
θαλάσση; ?) λ ίμ νη ;’ καί αμα κοινοποιεί καί τά  
δδατα άμφοτέοων τών θαλασσών. Κιμμέριος δέ, 
εύφωνότερον παρ Ελλησιν δ πρώην Κίμβριος ώνο-
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μάσθη, άπό Κίμΰρων τών παρωκεανιτών Γερμα
νών, τών έπιστρατευσάντων ποτέ ε ί; τάς περί τήν 
Μ αιώτιδα χώρας. 0  γοΰν Βόσπορος ούτος, στόμα  
ών τής Μαιώτιδος, άρχεται άπό μ.είζονος πλάτους 
έβδομήκοντά που σταδίων, ητοι μ ιλλίω ν ιταλικώ ν  
ώσεί 9 . τελευτά δέ είς πολύ στενώτερον πορθμόν 
(Στράβ. βιβλ. Ζ'. Κεφ. §. 5)*το γάρ στενώτατον τοΰ 
πορθμού οταδίων λέγεται εΐκοσιν, δπερ έστίν Ιτα 
λικών μιλιών τριών. (Εύστάθ. έν τοΐς σχολίοις το ΐς 
είς τόν περιηγητήν Διονύσιον). Κατά δέ το στόμα  
τοϋτο τής Μαιώτιδος «άμαξεύεται δ διάπλους 
(χειμώνός μοι νόει) δεις Φαναγορίαν έκ τοΰ Π αν-  
τιχαπαίου (περί ών δή πόλεων ύστερον έροΰμεν) 
ώστε καί πλοϋν είναι καί όδόν . . . Κ α ι Νεοπτό
λεμόν δέ, φασ ί, τόν τοΰ Μιθριδάτου στρατηγόν, 
έν τώ  αύτώ  πόρω, θέρους μέν ναυμαχίο; περιγενέ- 
σθαι τών βαρβάρων, χειμώνός δέ ιππομαχία.»  
(Στράβ. Βιβλ. Ζ . Κεφ. Γ .  §. 18).

Πρός δυσμάς άπό τοΰ Πρεκοπικοϋ ίσθμοΰ τής 
Ταυρικής χερσονήσου παρατείνει τ ις  γα ΐα  σχοινο
τενής, όμοίοις καί αύτή χερρονησουμένη, καί ισθμόν 
ΐδιον έχουσα, δι ού συνάπτεται πρός τήν αντίπεραν 
ήπειρον. Τής δέ τοιαύτης γή ; δνομα παλαιόν, Α - 
χιλλέως δρόμος' καί τό μέν σχήμα ρομφαίας π λα
γίους έκτεινομένης (ώς φησί Πλίνιος έν Ιστορ. Φυσ. 
βιβλ. Δ'. Κεφ. ιβ'.)’ τό δέ μήκος όγδοήκοντα χ ιλ ιά 
δων βημάτων,κατά την τοϋ Αγρίππα(λέγε'.)παράόο- 
σιν. Καί τή ; αύτής τό μέν δυτικώτερον άκρον, ίερόν 
έκαλεΐτο, καί κοινώς τοϋτο ε’ίρηται Ζ αγόρι’ τό δε 
άνατολικόν Μυοαρϊς άχρα. Αύτο δε το χερρονη- 
σίδιον δλον καλείτα ι Φιδονησι κατά τόν Νιγρΐνον, 
ώς φησίν δ Μελέτιος. Αντίκρυ δέ τής ρηθείσης Μ ν- 
σαρίδοζ ακρας ή Ταμνράχη πόλις σημειοΰται κατά  
τ ινας, παρονομ.αζομένη, ώς φα ίνετα ι, άπό τοϋ ε ι-  
ρημένου Ταμυράκου μυχού’ ταύτης δέ τής Ταμυ- 
ράκης πόλεοις, ώ; πλησίον κείμενης τοϋ Κ αρκινι-  
του κόλπου, καί Πτολεμαίος μνείαν π ο ιε ίτα ι, καί 
Στέφανος δ Βυζάντιος έν τώ περί πόλεων καί έθνών, 
καί ό Αρριανός δέ έν τφ  Περίπλω’ δ μέντοι Στράβων 
έν τώ  ϊ ! . τώ ν Γεωγραφικών, ούδέν περί αύτής α 
ναφέρει, άλλά μόνον άκρωτηρίου τινός μνημονεύει 
Ταμυράχου λεγομένου, καί κόλπου δε Ταμυράχου, 
περί ού εΐρηται.

Εν τώ βάθει τοϋ Καρκινίτου κόλπου, άνατολι- 
κοιτέρου δντος τοΰ Ταμυράχου, ένθα ποτάμιον έκ- 
χ εΐτα ι ή Κ αλαντία , πόλις ην παραθαλασσία δ 
Κ αλός Αιμ\ν, ώς παρατηρεΐται έπί τοΰ πίνακο;, 
8ν Ιωάννης Ματθ. Ασιος έξέδωκεν έν έτει 1 7 4 5 ’ 
άλλ’ ύπό Ροβέρτου De V augondy, γεωγράφου τοϋ 
βασιλέως τών Γαλλιών έκεΐ παρασημειοΰται ή πό
λις Καρχίνη,ΟιΆrcine,^v πίνακι Δ', τοϋ κατ’ αύτόν 
άτλαντος, τώ  έκδοθέντι έν έτει 17 5 2 ) . Κ αρκινΐ- 
τις δέ πόλις καί ύπό Ιίροδότου άναφέρεται, βιβλ. 
S!. καί ύπό Πομπωνίου τοϋ Μέλα, βιβλ. Β , Κεφ. α. 
Κ αρκινίτιδα  δέ αύτήν καί Στέφανος 6 Βυζάντιος
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πόλιν σκυθικήν, ώ; έξ Εκαταίου παρέδωχεν.
Ε ύπα τόρ εια  πόλις άλλη προς τω Καρχινίττ) πο- 

τ α μ φ , (1) ή άλλως όνομασθεΐσα καί Πομπηϊού- 
jto .hc' παρά τε τω  Αθηνών Μητροπολίτη Μελετίφ 
μνημονεύεται, καί δπο τοϋ ρηθέντος Ροβέρτον γεω- 
γραφεΐται έν τώ  μνημονευθέντι π ίνακι σημειουμένη 
προς τφ  τοϋ κόλπου ς-όματι.

Κερκίνη  πόλις, C ercine λ α τ ιν ισ τ ί, (ένθα την 
Εύπατόρειαν δΡοβ έρτος κατέταξε)' πρδς τ φ  στό- 
μ α τι τοΰ Καρκινίτου κόλπου ύπδ τοΰ Ασίου τίθε
τα ι. Ταύτην έγώ μεν αγνοώ ητις άν ειη , τήν δ’ ουν 
άνωτέρω Καρχίνην αΰτήν είναι ού πάνυ συντίθε
μ α ι, τήν έν τ φ  μυχω  τοϋ Καρκινίτου  κειμένην 
κόλπου, καθάπερ εϊρηται.

Η ράκλεια  πόλις, ή οΰκ όρθώς ύπδ Μελετίου προς 
τω  στόματι τοΰ Καρκινίτου κόλπου ύποτιθεμένη, 
άλλ  ού μικρήν κατωτέρω προς νότον τήν θέσιν έ- 
χουσα, ώ ;τ ίθ η σ ι Ροβέρτος. Μεταξύ ομως είκοσι καί 
τριών πόλεων Ηρακλείων δνομαζομένων έν Θέμασι 
διάφοροι;, ταύτης, περί ής ώδεδ λόγος,δ Βυζάντιος 
Στέφανος ούδαμώς έμνημόνευσε.

Αανδάχη έφεξής, έπί τής δυτικής πλευράς τής 
χερσονήσου μετά τήν είρημένην Εύπατόρειαν, 
άμέσως ύπο Μελετίου καταλεγομένη.

Συμβόλων Λιμήν, μετά τήν Αανόάχην, ήτοι 
λιμήν τών συνθηκών ή τών πάχτων" δ κοινώς Σ ύ- 
βουλα κατά Μελέτιον* άλλά κατά τον Ασιον ούτος 
δ λιμήν κατωτέρω κεΐτα ι προς νότον. Τήν δέ τών 
Συμβόλων ονομασίαν τώ  τοιούτω λιμένι τ ινέ ί 
έτυμολογοΰσιν, δ τ ι αύτδς ην τδ καταφύγιον τών 
πειρατευόντων έκ συνθήκης, καί έν αύτω  τά  λη-  
στευόμενα, κατά  το συντεθέν αύτής άπομεριζομέ- 
νων* οί δε οτι, «κατ αύτδν μάλιστα  οί Ταΰροι Σκυ- 
Οικδν έθνος τάληστήρ ια  συνίσταντο, τοΐς καταφεύ- 
γουσω έπ’ αύτδν έπιχειροϋντες». ώς φησί Στράβων 
Β ιβλ. Ζ’. Κεφ. Δ'. § . ‘2.

Κ οσλοβία  ή Κωσλεβες κοινώτερον, δ τών Χεά- 
^ονησιτών λιμήν κατά τδν Μελέτιον, άλλά κατά Α - 
σιον άνωτέρω πρδς βορραν κείμενος.

Τδ Π αρθένων  έξης άκρον τδ τώ ν τριών, ώς 
ε ϊρητα ι, δυτικώτερον. Μεθ’ β , δ μέν Μελέτιος κ χ-  
τ α τά ττε ι τήν έπί τή ; μεγάλης μιχράν χε^ρό- 
νησον, έφ’ ή ; ή πόλις ϊδρυτο ή Χ έρσω ν’ δ δε Α - 
σιος έπί τοϋ πολλάκις είρημένου πίνακος αύτοΰ έν 
άντιστρόφφ τή τάξε ι, μετά τήν πόλιν Χερσώνα, 
νοτιώτερον αύτδ τίθησιν’ δ δε Στράβων (ένθαάνωτ.) 
έν τή  χερσονήσω Ιστορεί «Παρθένου ίερδν, δαίμονός 
τίνος (ίσως τής Ά ρτέμ ιδος , τής καί τή ; χερρονή- 
σου περιαδομένης γενέσθαι οϊκήτορος (2)), ής έπώ- 
νυμος καί ή άκρα ή πρδ τής πόλεώς έστιν έν σ τα -  
δίοις ένατον, καλουμένη Π αρθένων, έχον νεών 
τ ή ; δαίμονος κα ί ξόανον».

(1) ία ω ς  κολπω. ό  Ε«5.

(2) Χ’ο άντίγρ«:ρον φέρει Κ ο υ l j  ο ρ ο ζ . ό  £/.ί.
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Χ ερσών  ή πόλις αύτή, ήτις πάλαι έν Επι
σκόπου έσεμνύνετο θοόνω, τοΰ έπειτα είς τάξιν 
Μητροπολίτου προβιβασθέντος. Είς ταύτην εξό
ριστος αποθανεΐν ίστόρηται ύπό τινων Κλήμης δ 
Πάπας, ώς καί μετά ταΰτα  δ Πάπας Μαρτίνο; 
ύπερόριος εν αύτή πρδς Κύριον έξεδήμησεν* ώνομά- 
σθη δε ή Χέρσων αδτη Τοπετορχάν. Αχρις αύτής δέ, 
ή, ώς δ Μελέτιο; γράφει, άχρι τοΰ είρημένου Π αρ
θενίου άχρωτηρίου, κατά τήν <Γ', εκατονταετη
ρίδα τών άπδ Χριστού Σωτήρος ενιαυτών, ό τοΰ 
ίω μ α ίω ν  κράτου; παρεξετείνετο δρος* άλλ’ ήμεΐς 
εύρήσομεν κατωτέρω, οτι καί πρόγε τούτου, καί 
έτ ι δε, οτι ούδ’ άχρι τοΰ ιά . αίώνος, ή τών Ρω
μαίων έξουσία έπί τής Ταυρικής χερσονήσου τέ- 
λεον έξέλιπε. Πρότερον δε έκπαλαι αύτόνομος ήν 
ή Χέρσων πόλις, ώς δ Στράβων (β ιβλ. Ζ . Κεφ. 
Δ . §. 3.) καθιστορεΐ* «Πορθουμένη δε ύπδ τών 
βαρβάρων, ήναγκάσθη προστάτην έλέσθαι Μιθρι-
δάτην τδν Ε ύπ άτο ρ α ............. 8; άσμενος πέμψα;
είς τήν χερρόνησον στρατιάν, άμα πρός τε τούς 
Σκύθας έπολε'μει, Σκίλουρόν τε καί Σκιλούρου 
παΐδας τούς περί Ιίαλάκιον, οδς Ποσειδώ'ηος μεν 
πεντήκοντά φησιν, Απολλωνίδης δέ όγδοήκοντα* 
άμα δέ τούτους τε έχειρώσατο βία, καί βοσπόρου 
κατέστη κύριος, παρ’ έκόντο; λαβών Παιρισάδου τοϋ 
κατέχοντος.» Εξεθέμην έπίτηδες τδ Ιστόρημα τοΰτο 
τοϋΣτράβωνος ώδε, ίνα  σημειώσ/,ς, ώ άναγνώστα, 
οπωςμετά τήν περίοδον δισχιλίων σχεδδν ενιαυτών, 
είς δμοίωσίν τ ινα  συμπτω μάτω ν έπανέλυσαν τά πο
λ ιτ ικ ά  πράγματα -  καί ούδέν τω όντι καινδν συμ
βαίνει ύπδ τδν ήλιον.

0  Κτενοϋς Λιμήν, δ ούχί μακράν τής είρημένης 
Χερσώνος άπέχων πόλεως, δ καί κοινοτέρω δνόματι 
Αλυχιαΐς καλούμενος, ή Σαλίνες  ίταλικώτερον, 

διά τά έκεΐ πάντοτε έπιπολάζοντα άλοπήγια.
Μετά τδ Π αρθένω ν  είρημένον άκρον, κατά  τδν 

Ασίου πίνακα, κε ΐτα ι τδ ποτέ μέν Π αλάχιον  άπδ 
Παλαχοϋ  δνομασθεν τοΰ κτίσαντος-τοϋτο δέ θέλουσι 
τινες είναι τδν κοινώς ήδη Βαλουχλαβάν-' έπειτα  
δε δ τώ ν Συμβόλων Α ιμήν, δστις, ώς προείρηται, 
ύπδ Μελετίου άνωτέρω κατατέτακτα ι.

Ούτως ούν τεταραγμένως τε καί άσυμφώνως οί 
παρ’ ήμών άναφερόμενοι γεωγράφοι τούς είρημένους 
τόπους τε και λιμένας έχωροθέτησαν, άλλως άλλοι 
τά  παλαιά  τοΐς νεωτέροις όνόμασι συμβιβάσαντες. 
Τών τις  δέ ήμετέρων,δ, πρδ δύο ήδη ένιαυτών ούπω 
παοεληλυθότων, τήν τής Χερσώνος περιήγησιν έν- 
στησάμενος, καί μετά  προσοχής παρατηρήσας τήν 
τών έκεΐ χο^ρίων κατάθεσιν, ώ ; πιθανωτέρους εγ
κρίνει τού; μέσηντώ ν δύο ρηθέντων λιμένων έντά τ-  
τοντας τήν Χερσώνα’ ής δή πόλεως καί καθ’ ήμας 
διάσημα δρώνται, φησί, τά  έρείπια* τών δε λ ιμέ
νων τούτων, βορειότερον μεν τής Χερσώνος ύπ οτί-  
θησι τδν πάλαι μεν Κτενοΰντα, νϋν δέ ’Λ χτιά ρ ιο ν  
δρμον (Αχτιάρ Λιμάνι) καλούμενος μεσημβρινώ*
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τερον δέ τδν άλλοτε μέν τών Σ υμβόλω ν, ήδη δέ 
β α λουχλα βά ν  χυδαιολογούμενον, καί βερστίοις 
ώσεί πεντεκαίδεκα άπ  αύτής τής Χερσώνος άπε- 
χοντα. Η τοΰ Περιηγητοΰ τούτου γεωγραφία ευ 
μάλα συνάγεται καί έξ αύτής τής τοΰ Στράβωνος 
περιγραφής (βιβλ. Ζ\ Κεφ. Α', §.2).Καταβα!νων γάρ 
καί αύτδς άπδ τών βορειοτέρων έπί τά  νοτιώτερα,· 
«ειτα, φησίν, ή παλαιά χερρόνησος κατεσκααμένη, 
καί μετ’ αύτήν λιμήν στενόστομος. . . καλείτα ι δέ 
Συμβόλων λιμήν. Ούτος δέ ποιεί πρδς άλλον λιμένα, 
Κτενοΰντα καλούμενον, τετταράκοντα ς-αδίων ισθ
μόν. «ουτος δ’ έστιν ό ισθμός δ κλείων τήν μικράν 
χερρόνησον, ήν έφαμεν τής μεγάλης χερρονήσου 
ρ.έρος, έχουσαν έν αύτή τήν δμωνύμω; λεγομενην 
πόλιν Χερρόνησον».

Επί τοΐς προεκτεθεΐσιν έπεται τδ Κριού Μ έτω -  
πον, τών τής Χερσονήσου ακρωτηρίων, ώς εϊρηται, 
τδ νοτιώ τατον, καί τα ΐς άκταΐς τ ή ; Μικράς Ασίας 
άντιπροκείμενον, κα τ’ άντικρύ έτέρου τινδς ακροα
τηρίου τών Παφλαγόνων τών έπί τής Ασίας, λε
γομένου Κ ά ραμβις’ τών δύω τούτων άκρωτηρίων 
/! μεταξύ διάστασις είνα ι, κατά μέν τδν Περιηγη
τήν Διονύσιον τόση’

Χ/Τ 1 5 5  —  δσον όλκάς έπί τρίτον ήμαρ άνίσσϊΐ· 
Κ ατά δέ Πλίνιον έν τή  Φυσική Ιστορία έκατδν 
καί έβδοαήκοντα χιλιάδων βημάτων* ήτοι σταδίων 
1 3 6 0 ,  μ ιλλ . δηλ. 1 8 0 .  Κ ατά δε Στράβωνα (βιβλ. 
Ζ'. Κεφ. Δ'.§.3)πολύ έλάσσων τών δ ισχιλίων πεντα- 
κοσίων σταδ ίω ν'οϋ περ άπόδειξις, δτι «συχνοί τών 
διαπλευσάντων τδν πορθμδν, άμα φασίν άμφοτε- 
ρας ίδεΐν τάς άκρας έκατέρωθεν»’ το^όντι δε, κατά  
τήν Κασαουβόνου παρασημείωσιν, άδυνατεΐ ή δψ’.ς 
έπί σταδίων χιλίων καί διακοσίων πεντήκοντα έφι- 
κέσθαι δ ιάστημα πελάγιον.

Εντεύθεν εξής, κατά τήν πρδς μεσημβρίαν π α -  
ρατείνουσαν τής χερρονήσου πλευράν, κεΐτα ι πό
λις Χ ά ρ α ζ δνομα, ήν καί Ροβέρτος De V augondy  
παρεσημειοΰτο, έν τω  μνημονευθέντι καί πρότερον 
Α'. π ίνακι τοϋ κατ ’ αύτδν άτλαντος. Λέγεται δέ 
δ Xapah, κατά τινας (φησίν δ Μελέτιο;) Κ ακαγ-  
γιόνι, ή Γυρακόνδα. Κ αί τα ύ τη ; δέ τής πόλεως 
άκρωτήριον δμώνυμον (Χάραξ) ού πόρρ&) άφέστηκεν, 
ώς σημειοΰται παρά Ροβέρτω De Y augondy.

Λ α μ π ά ς  πόλις, κατά μέν τδν Ροβέρτον, πρδ τοΰ 
Μ ετώ που τοΰ Κριοΰ  τήν θέσιν εχουσα, κατά δέ 
τδν Ασιον (καθ’ 8ν αύτή καί Βολούσκας έτερωνυ- 
μεΐτα ι) μετ’ αύτδ κείμενη τδ άκρωτήριον.

Λ αγύρα  πόλις, τδ Σουλτάρ δαράϋ  (ή, ϊσως, 
Σουλτάν-δαράϋ), δπερ ήν οί Κολλιόρδοι τώ ν π α 
λαιώ ν, κατά τδν Μελέτιον, καθ’ 8ν καί δ Κ όραζ  
έκεΐ τδ άκρωτήριον ύποτίθεται. (άκολουθεΐ)

—  - - -  I III Ί  ϊ Γ φ ^ ί ϊ Γ ι ^ " ·

Λ'. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ZHTHMA 
Β'. ΣΧΕΣΕΙΣ Τ11Σ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗ ΤΙΝΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
Α. 1. Τά νέα γινόμενα άτινα  ή πείρα καί αί 

έπανειλημμέναι περί τινα έπ:στήμην παρατηρήσεις 
άνακαλύπτουσι συντελούν δχι μόνον είς τήν τε -  
λειοποίησιν αύτής τής έπ ιστήμη;, άλλά καί πολλά- 
πλασιαζόμενα καί πλατύνοντα τδν κϋκλόν τω ν  
σπαράττουν, αυτοί; είπεΐν, τδν μητρικδν κόλπον, 
εί; γενικού; δέ κανόνας αναγόμενα, νέαν καί μέχρι 
τινδ; άπόλυτον άπαρτίζουσιν επιστήμην καί ιδ ια ι
τέραν προσλαμβάνουσιν ονομασίαν. Οΰτω βλέπο- 
μεν άπδ τ ά ; ρίζας δένδρων'τινών έκφυου,ένου; νέους 
βλαστούς οίτινες, άνυψούμενοι βαθμηδδν καί έξογ- 
κούμενοι, καταντώ σι τέλο; εφάμιλλοι τοΰ παλαιοΰ 
κορμοΰ άφ’ ού τδ γένο; έλκουσι καί τήν υπαρξιν. 
Τότε ώ; επί τδ πλεΐστον συμβαίνει ώστε ή νέα αύτη  
έπιστήμη, ώς «ν εί εύγνώμων θυγάτηρ άνταμεί- 
βουσα τήν φιλοστοργίαν τή ; μητρδς, συντείνει καί 
αύτή πάλιν είς άπαρτισμδν καί πρόοδον τή ; προ- 
γενεστέρας καί γενεσιουργού αύτής. Κ ατ’ αύτδν τδν 
τρόπον ό πολιτικδ; άνήρ έπιστήσας τήν προσοχήν 
του είς τήν άτάκτως καί μοχθηρώς πως πραγμα- 
τοποιουμένην τών χρημάτων παραγωγήν, διανο
μήν αύτών καί ανταλλαγήν,καί μελετήσα; αύτά τά  
γενόμενα, έδυνήθη έπιστημονικώ; νά έξακριβώστι 
καί διαγράψω τού; φυσικούς καί σταθερού; νόμους 
τής ύπάοξεώς των, ώστε σιμά εις τήν πολιτικήν 
άνεφάνη νέα τήν σήμερον έπιστήμη αποτέλεσμα ουσα 
τοϋ ύλικ-οϋ μηχανισμού τών νεωτέρων κοινωνιών. 
Κ ατ’ αύτδν τδν τρόπον έγεννήΟη καί ή ιατροδ ι
καστική έπιστήμη έξ ής ούχ ήττον τή ; Νομικής 
ή Ιατρική ώφελήθη, ήτις είναι μ άλ ιστα  τδ σημεΐον 
τής έμπ ιώ σεω ; τών δύο τούτων έπιστημών. Κ αί 
τω όντι άν άπδ τήν υπαρξιν λ. χ . τή ; β ιω σιμότη
τας ή μή βιωσιμότητο; τοΰ βρέφους έξαρτάται δ 
μίτος διδομένης τινδς διαδοχής, ό έμπειρο; Ιατρδς 
προσκληθείς δπως λύση τδ δυσχερές τοΰτο ζήτημα  
τής βιωσιμότητος,ήναγκάσθη νά διέλθ'/j νέαν σειράν 
παρατηρήσεων έπί γεγονότων άτινα  πρότερον ούδέν 
ή άμυδρώς πως είχον έφελκύσει τήν προσοχήν του. 
0  μέν άνατόμος εΐχεν άναλύσει τδ αιματώδες ύγρδν 
καί ώς έγγ ιστα  γνωρίσει τά  άπαρτίζοντα αύτδ 
στοιχεία, ό δέ φυσιολόγος είχε μελετήσει καί έξα— 
κριβώσει τούς νόμους τής κυκλοφορίας του είς τδ 
ζών σώμα* άλλ’ δταν δ ανακριτής εύρέθη είς αμη
χανίαν μή γνωρίζων άν τδ αίμα έκεΐνο ΰφ ού έβά- 
φη ή λεπίς τοΰ δποίου κατέλαβε ξίφους άνήκεν 
είς άνθρωπον ή τούναντίον είς άλλο τ ι έκ τών ζώο>ν, 
ένέδειξε δέ αύτδ είς τδν Εμπειρον Χημικδν, 
ούτος ήναγκάσθη νά κάμϊ) ύπ’ άλλην τοΰ άνατόμου 
καί φυσιολόγου εποψιν τάς έπί τής υλης ταύτης 
παρατηρήσεις του, έπιληφθείς, νέων πειραμάτων 
δπως έπιτύχτι δι’ έπανειλημμένων συγκρίσεων να 
έφεύρη τδ τής διακρίσεως κριτήριόν του.
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Δύναται -b Χημεία δι’ έπιτηδείων α ντεραστή  
ρίων ν’ άποχωρίσ)? τάς αιματώδεις κηλίδας άπο τά 
άναλόγους β ϊφ άς  καί νά δώστ) έπί τοΰ προκειμένο 
είς την δικαστικήν άρχήν άκριβεΐς, βεβαίας κα 
άλανΟάστους πληροφορίας ( ί) ,  άλλ ’ αί πληροφορία 
αύται καθίστανται αόριστοι, αμφιρρεπείς καί άβέ 
βαιοι, δταν ναί μέν δέν ύπάρ/Υ) αμφιβολία περι τή 
δπάρξεως της αιματώδους υλης άλλ’ ύπάρχη δη 
που τοιαυτη περί τοϋ είδους αύτής. ίδού ζήτηαα  
έαβριθέστατον δπερ τά δικαστήρια δύνανται τυχόν 
νά καθυποβάλωσιν είς την λύσιν τοΰ Εμπείρου Χ η 
μ ικο ύ .—  Τό α ίμα τοΰτο ύφ’ ού διεπεράθη τό δ 
ποιον σοί προσάγεται ύφασμα, ύφ’ ου τό ξίφος τοΰ
το έβά φη, είναι άνθρώπινον η ο ύχ ί;»

2. Ο Μέλης, τόν όποιον άνεφέραμεν, καί έτεροι 
περί τά  το ιαΰτα άντικείμενα ένασχοληθέντες (2) 
φαίνεται δτι άνεκάλυψχν είς τό αίμα τών ζώων «ρω 
ματικήν τ ινα  άρχήν, ήξίουν δέ δτι δτά τής όσμής 
ούχί μόνον ώδηγοΰντο είς τήν διάκοισιν τοΰ είδους 
είς 3 άνήκε τό α ίμα άλλά καί τοΰ φύλου έκατέοων 
τώ ν ειδών. (3) 0  B aruel καθυποβχλών τό α ιμ α 
τώδες ύγρόν είς τήν ενέργειαν τοΰ θει'ίκοΰ οξέος 
έβεβαιώθη οτι άνεπτύσσετο έξ αύτοϋ όσμή τις άκοι- 
βώς έπιχαρακτηρίζουσα τό ζώον, καί ητις ήτον ή 
αύτή τοΰ ίδρώτος του. Αλλ’ δπόσον επισφαλής καί 
αβέβαιος είναι ή μέθοδος αυτη πας τις  οικοθεν τό 
εννοεί. Η δσφρησις, τή άληθεία, δέν είναι ή λεπτοτέ- 
ρα τών αισθήσεων του άνθρώπου’ παραβαλλοαένην 
μ έκείνην άλλων τινών ζώων εύρίσκομεν αύτήν πο
λυ τής τούτων ϋποδεεστέραν. 0  κύων λ. χ. (καί μά
λ ισ τα  τινές ποικιλότητες τοΰ είδους τούτου, οίον ό 
θηρευτικός κτλ.) έχει δσφρησιν ύπερβαίνουσαν τά  
μέγιστα  κατά τήν οξύτητα έκείνην τοϋ άνθοώπου. 
Τά πελώρια εκείνα κήτη ατινα , έν τώ  μέσω τοϋ 
ίίκεανοϋ άκολουθοΰντα τό πλοΐον έν φ  τυχαίνει βα- 
ρεως ασθενών τις  τών έπιβατών ώσανεί προαισθα
νόμενα τήν οσμήν τής έπικειμένης σήψεως, καθί
σ τα ντα ι απαίσιοι και αλάνθαστοι οίωνεί τοϋ θα
νάτου"—  δ άγριος ίππος είς τάς άπεράντους πε
διάδας τής Αμερικής δστις έντρομος όπισθοδροαεΐ 
χρεμετίζουν,αμα φθάσι; είς τήν ημικύκλιον γραμμήν 
τήν δποίαν είχε διαγράψει πέριξ αύτοϋ ή πανούρ
γος τιγρις αύτής όσφραινόμενος, καί κατ ’ αύτόν τόν 
τρόπον έμπίπτει είς τάς ένέδρας της —  μύρια άλλα 
τής Φυσικής Ιστορίας παραδείγματα άποδεικνύουν 
τήν υπεροχήν ώς πρός τοϋτο τών άλλων ζώοιν έπί 
τοΰ άνθρώπου. Τούτων τούλάχιστον τά μέσα έπρε
πε νά κατέχη δ άνθρωπος ινα δυνηθή ν’ άποδείξη 
έπί τής προκειμένης περιπτώσεως διά τής όσφρή-

(1) ΕτγιΘ. M eli Mamoria sal sanguc. Milano. 18 2 9 .
( ί)  Baud (Annal d'Hygiene publ. et de medec. legal 

18 2 9 . A vrii —  Bascpail (Archiv gener. de medec. 1829 . 
■Tuillel ctc.

(3) i i s  Sedillot. Manuel Complet. de medec. legal 4mc. 
Parlie. X I rapport par Henri, Guibourt ct Baruel.

σεως. όθεν νομίζομεν δτι ή ένδόμυχο; πεποίθησις 
τοΰ δρκωτοΰ ή δικαστοΰ είναι αδύνατον νά μορφω- 
θή ή νά συμπληρωθή στηριζομένη έπί τής άνω το
σοΰτον άσθενοΰς άποδείξεως. Ιταλός τις Ιατρός έπει- 
ράθη νά λύση τό δύσκολον τοΰτο ζήτημα δι’ άλλης 
σειράς πειραμάτων τά  δποία, ώς φα ίνετα ι μοι, 
προσφέρουν εύτυχέστερα εξαγόμενα, σπουδής άξια  
καί τής έντόνου προσοχής τών έπιστημόνων. ( 1 ).

0  Κύριος Ταδδέης έπιχειρήσας τά πειράματά του 
έπί τών τεσσάρων κλάσεων τών σπονδυλο>τών, άνά 
δ έκάστην κλάσιν έπί ειδών άλλων είς άλλα γένη 
καί τάξεις άνηκόντων έξήγαγεν δτι τό μέν αίμα  
άπάντωιΐ τών ζωοτόκων (μαστοφόρων) ήτον επιδε
κτικόν σνμπηχτιχότητος  (coalizzabilita) έγχεόμε- 
νον εϊς όςυοΰχόν τ ι ύγρόν, τό δέ τών ώοτόκων (π τη 
νών, ερπετών καί ιχθύων), &πό τήν αύτήν δοκιαα- 
σίαν παρουσίαζε τήν άντίστροφον αρνητικήν τής 
μή συμπηκτικότητος ιδιότητα. Τό μέν αίμα τών 
θηλας-ικών έσυμπυκνοΰτο εις ιξώδη τι νά συμφύτι, 
γλοιώδη πλαστικήν μάζαν- τό δέ τών ώοτόκων άπό 
τής πρώτης αύτοΰ καταστάσεως ξηράς καί λεπτο-  
τάτης κόνεως μετεμορφοΰτο είς ράκη χρώματος ο ί-  
νωποΰ, ά τ ι να άπ’ άλλήλων άφεστηκότα άνθίσταντο  
είς πάσαν προσπάθειαν τήν δποίαν ήθελέ τις  κ α τα 
βάλει, δπως έπιτύχη τήν άμοιβαίαν αύτών ελξιν καί 
συμπαγίωσιν είς Ιν σώμα. Ώς έκ τούτου δ Ιατρός 
ούτος έόυνήθη νά κάμη μίαν πρώτην γενικήν τοΰ 
αίματος κατάταξιν , διαιρών αύτό είς α ίμα  έπιδεκ- 
τικόν συμπηκτικότητος καί μή. Α λλ’ είναι φανερόν 
δτι τά  πρώτα ταΰτα  τών πειραμάτων του έξαγό- 
μενα είναι ανεπαρκή πρός τήν σκοπουμένην τοΰ 
ζητήματος λύσιν. Δι αύτών ναί μέν δ έμπειρος έμ
πορε! νά βεβαιώση ήμα; δτι τό άγνωστον α ίμα  
είς ούδέν, έν ύποθέσει, άνήκει τώ ν ώοτόκων, άλλ’ 
ούκ έπίσης δτι δέν ανήκει είς άλλο τοΰ άνθρώπου 
θηλας-ικόν ζώον η άντιστρόφως. Ητο λοιπόν άναγ-  

αΐον νά Οποβληθή ή α ιματώδης υλη είς νέαν δο
κιμασίαν.

Αποκλεισθέντος τοϋ α'ίματος άπάντων τών ώο
τόκων, συνεστέλλετο κατ’ άντιστο ιχ ίαν .ό κϋκλος 
τών ερευνών τοΰ Ιταλοΰ Ιατροΰ. Επαναλαβών ούτος 
τάς παρατηρήσεις του, άνεκάλυψεν είς τό ήδη συμ- 
πηχθέν αίμα δευτέοαν ιδ ιότητα  τήν ρευστιχότητα  
(fluidificabilita), τήν ιδ ιότητα  δηλ. έκείνην ήν 
έχει τό συμπηχθέν α ίμα τοΰ καταθλίβεσθαι καί 
προσκολλάσθαι είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ύέλου η 
άλλου στερεοΰ σώματος, έν φ  περιέχεται γινόμενον 
στιλπνόν, πισσώδες, μαλακόν ώς έκχύλισμα, ολί
γον κατ ’ ολίγον ήμίρευστον ώς σιρόπιον καί κατά  
τό μάλλον καί ήττον ρευστόν ύπό τήν έπιρροήν 
θερμοκρασίας συμπεριλαμβανομένης μεταξύ τοϋ 28  
καί 3 5  τοΰ έκατομβάθμου. Τήν ιδ ιότητα  ταύτην  
τής ρευστικότητος ηύρεν ύπάρχουσαν κατ ’ άλλους

(1) Taddei Saggio di Emalalloscopia 184  5 Firenze.
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βαθμούς είς άλλα τώ ν δοκιμασθεντων αΙμάτων, 
δθεν έδυνήθη νά υποδιαιρέσω αύτά είς μή, ή με- 
τρίως ή κατ’ έξοχήν ρευστικότητος έπιδεκτικά. 
Κατά συνέπειαν τής δευτέρας ταύτης διακρίσεως τό 
άνθρώπινον α ίμα  καθό έξοχου ρευστικότητος έπι- 
δεκτικόν κατετάσσετο καί περιωρίζετο είς τό τε-  
λευταΐον τοΰτο σύμπλεγμα δχι μεμονωμένον άλλα  
συγκεχυμένον μ ’ έκεΐνο άλλων ζώων καί μάλιστα  
μέ τό τής γαλής, τής άλώπεκος, τοϋ κυνός καί τοϋ 
μυός. Αν λοιπόν τό άνθρώπινον έδύνατο νά δ ια- 
κοιθή άπό τό μή έπιδεκτικόν ή μετρίως ρευστικό
τητος έπιδεκτικόν α ίμ α , έσυγχέετο δμ<ος άκόμη 
μέ τ ’ άλλα είδη τών κατ ’ έξοχήν ρευστικότητος 
επιδεκτικών. Ενταϋθα δ Κύριος Ταδόέης συμβου
λεύει άκριβή καί αύστηράν σύγκρισιν τοϋ άγνώστου 
αίματος πρός τά τελευταία  ταϋτα  είδη είς τρό
πον ώστε άν τό α ίμα  —  χ συμπαραβαλλόμενον μέ 
τό α ίμα  —  άνθρίοπος, α ίμα  —  γαλή, — ■ κύων, 
—  ά λώ π η ξ ,—  μΰς ήθελε φανερώσει χαρακτήρας 
παραπλήσιους μέ εκείνους τοϋ πρώτου είδους, δ 
έμπειρος χημικός δύναται μέ κάποιαν πιθανότητα  
νά ΰπολάβη τό άγνωστον ώς άνθρώπινον αίμα.

Μετά τάς πρώτας ταύτας τοϋ Κυρίου Ταδδέη 
απόπειρας άλλος Ιταλός έπιστήμων ( ί)  καθυπέ- 
βαλεν είς τήν ένέαγειαν τοΰ συνήθους φοισφορικοϋ 
όξέος (πυκν. 1 , 18 ) τό α ίμα πολλών σπονδυλωτών 
καί είδικώς μάλιστα  τών μαστοφόρο>ν, καί έπέτυ- 
χε μέν τό αύτό τής συμπηχτιχότητος  άποτέλεσμα  
άλλά παρετήρησεν δτι ένώ έσυμπυκνοΰτο κατά τόν 
αύτόν βαθμόν έντάσεως καί παρουσίαζεν άμετα- 
βλήτως τά αύτά φαινόμενα δταν άνήκεν είς άτομα  
τοΰ αύτοΰ είδους, τό άφαιμαχθέν άπό μαστοφόρα 
διαφόρου είδους διέφερε κατά τόν βαθμόν τής έν
τάσεως καί τά  φαινόμενα άτινα  παρουσίαζε. Επο
μένως διαιρεί τό α ίμα  τής κλάσεως ταύτης (τών 
μαστοφόρων) είς α ίμα  μετρίως καί κ α τ ’ έξοχήν 
συμπηκτικότητος έπιδεκτικόν. Δι αύτής τής κατα- 
τάξεως περιορίζει τό άνθρώπινον α ίμα είς τό τε-  
λευταΐον σύμπλεγμα δπου, κατ ’ αύτόν, δεν συγ- 
χέεται είμή μέ τό α ίμα τοΰ κυνός. Συμβουλεύει 
τέλος τήν συγκριτικήν χρήσιν τών δύο μεθόδων, 
τής ίδ ικήςτου δηλ. καί έκείνης τοΰ Κυρίου Ταδ
δέη, ώς μέσον άσφαλέστερον πρός λύσιν τοϋ λίαν 
έμβριθοΰς τούτου ζητήματος τής ιατροδικαστικής 
Επιστήμης.

Οθεν ό έμπειρος Χημικός έρωτηθείς άν διδόμε- 
νόν τ ι είδος αίματος ανήκει είς τόν άνθρωπον ή είς 
άλλο μαστοφόρον ζώον, πάντοτε έξαιρουμένου τοϋ

(1) D. Casanti. —  Gazzetta Toscana delle Scienzc M e- 
dico-Fisiche. Auno Y . N.o 1 8 . — ή^εοολογιον τ ί ς  x S r. Σε 
■jrrsftSpioj τΐ,ς Θ'. επιστημονικές Συνοοου συγ/.ροτν,βείσνις Ιν 
Βενετία. Χ ο ϊκ ό ν  Τ α ΐμ α . —  La Temi ossia Giornale di Giu- 
risprudenza e di Legislazionc. Fasc. 2 .do 3 Gennajo 
18 5 7  Firenze.

κυνός τοΰ δποίου τό α ίμα 6πό τοιαύτην έποψιν ού
δέν διαφέρει άπό τό άνθρώπινον, δύναται δι’ έπα- 
νειλημμένων παρατηρήσεων καί συγκρίσεων άμ -  
φοτέρων τών χημικών μεθόδων νά δ (όση γνώμην 
προσεγγίζουσαν είς τήν πιθανότητα, κατά τό μάλ
λον καί ήττον δηλ. είς αύτήν τήν άλήθειαν.

Β) 3. Αλλά ποιοι καί πόσοι εΐναι οί βαθμοί οΐ 
διαχοιρίζοντες τό πιθανόν άπό τό αληθές; Μία καί 
άδιαίρετος είναι ή αλήθεια, είτε Ιστορικήν (περί ής 
ό λόγος), είτε φυσικήν, είτε ύπερφυσικήν αύτήν δνο- 
μάσωμεν. Πάσα άλλη βαθμολογική κλίμαξ, τήν 
κορυφήν τής όποιας ήθέλαμεν μόνην θεωρήσει ώς 
αλήθειαν,είναι κατάχρησις τοΰ διαλεκτικού νοός μας 
ή αάλλον είπεΐν άνάγκη τοΰ άτελοϋς τής φύσεώς 
μας. Ο ,τι λέγομεν πιθανό?  ή ύμοια.Ιηθές χαριζό- 
μενοι είς τήν άμάθειάν μας, τώ  δντι είναι αληθές 
ή ψευδές.

Η αλήθεια μόνη παράγει τήν βεβα ιό τη τα ’ ή π ι-  
θχνότης ή παν άλλο τ ι αύθαιρέτου βαθμολογίας 
σηκ-εΐον μεταξύ ψευδούς καί άληθοΰς, δισταγμόν  
ψυχής καί αμφιβολίαν ( ί ). Εκ τών άρχών τούτων 
φυσικώς άπορρέουσι τά ακόλουθα συμπεράσματα' 
α) Μαθηματική τις  έξίσωσις τής βεβαιότητος είναι 
αδύνατος" β) έπειδή ή βεβαιότης είναι αύτό τό παρά 
τής ψυχής συλληφθέν αληθές, ώς έκ τούτου’ γ) τά  
παραγωγικά αύτής στοιχεία πρέπει νά δ ια φ ω τ ί-  
ζω ντα ι, ν’ άναλύωνται καί συνθέτοινται παρά τοϋ 
νοός τοΰ δικάσοντος πριν ή μεταβώσιν είς τήν κα 
ταφατικήν ή άποφατικήν διάθεσιν τής ψυχής. Ινα 
δέ μή ταϋτα  φανώσι μετέωρα, ίδού τά  πορίσμα- 
τά των.

6  Εμπειρος ιατρός προσκαλείται πρός γνωμοδό- 
τησιν έπί τών σπουδαιοτέρων δικαστικών ζητημά
των σ·ισχετιζομένων είτε με τήν πολιτικήν τοΰ 
άνθρώπου κατάστασιν καί τά τιμαλφέστερα αύτοϋ 
κοινωνικά καί ίδιοκτητικά δ ικα ιώ ματα , είτε μέ τ τν  
προσοιπικήν καί οικογενειακήν άσφάλειαν τών πο
λιτώ ν. Α λλ’ δσω μάλλον πολλοΰ λόγου άξια είναι 
τά δ ικαιώ ματα ταΰτα , τόσω μάλλον πρέπει νά 
προσέξωμεν είς τήν φυσικήν ροπήν τής δ ικαστική ; 
πλάστιγγας, ευρισκόμενοι ένίοτε μεταξύ δύο με
γάλων κινδύνων, ή τοϋ ν’ άφήσωμεν δηλ. άνεπα- 
νόρθωτον τήν κοινωνικήν βλάβην ή ν’ άπολύσωμεν 
τόν άδικήσαντα. Α λλ’ επειδή ή ποινή αύτή είναι 
έσχάτης κοινωνικής άνάγκης κακόν, ή φυσική επι
είκεια ύπέλαβε τήν αμφιβολίαν ύπέο τοΰ ύπαιτίου. 
Οθεν

ά. Πόρισμα.
ό πραγματογνώμοίν πρέπει α) νά ήναι βέβαιος  περί 
γεγονότος τινός πριν ή δώστι καταφατικήν η άπο
φατικήν λύσιν είς τό παρά τοΰ δικαστοΰ τεθεν ζη -  
τημ α ’ β) έπί αμφιβολίας, οφείλει νά έκφραση αΰ-

(1) G. D. Bomagnosi. Yedute fondamentali su lf  arte 
Logica. Libr. III. Cap. 1 . §. 4.
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την ε ί; την αναφοράν του καί δσον οίόν rs τού; 
βαθμού; τή ; πιθανότητο;’ γ) έπί τη ; τελευτα ία ; 
τα ύτη ; περιπτώσεω;, νά γνωμοδοτησ/ι, συμφωνώ; 
με τού; κανόνα; τη ; επιείκεια;, μάλλον ύπερ η κατά  
τοΰ ύπαιτίου.

Ίο Αρθρ. 69  τη ; Ποινική; Δικονομία; είναι δ ιτ -  
τώ ; άτελε';- α) διότι δ Νομοθέτη; απαιτεί θετικήν 
πάντοτε γνωμοδότησιν παρά τοΰ πραγματογνώμο- 
νο; χειρουργού, ώ ; αν ούτο; ήτον αλάνθαστο; κατά  
τά συμπεράσματά του ή έπρόκειτο περί τοΰ χρη- 
σμοΰ τη ; Πυθία;· β) διότι δέν έφαρμ,όζεται είμή 
έπί περιπτώσεω; σωματικών βλαβών, ούχί δε καί 
έπί άλλου βιαίου θανάτου, έπί φαρμακεία; λ. χ. 
παιδοκτονία; (ζήτημα βιωσιμότητος), έπί πάση; 
άλλη ; ποινική; πράςεω; περί ή; άμφισβητοΰμεν 
άν συντρέχωσι τά  τρία ύποκειμενικά τοΰ 8 Αρθο. 
τοΰ ΓΙοιν. Ιίώδηκο; στοιχεία (ψυχολογικά ζητήμα
τα). Ταΰτα πάντα δεν ήθελον εύρεΐ τήν φυσικήν 
τ 6)ν θέσιν εί; το Τμήυ,α τοΰτο έν ώ περιέχεται το 
Αρθρ. 6 9 ;  0 )

Κ ατά τά ; δ ιατάξει; τοΰ αύτοΰ Αρθρ. τή ; Ποινι
κή; Δικονομία; αί άναφοραί τών πραγματογνωμό- 
νων πρέπει νά περιέχωσι τρία μ,έρη· α) το προοί- 
μιον, β) τήν περιγραφήν τώ ν γεγονότων καί γ) τήν 
γνωμοδότησιν. Α λλ’ άν ή γνωμοδότησι; άλλο δεν 
δύναται νά ήναι είμή συμπέρασμα τών έπαληθευ- 
θίντω ν γεγονότων, τό δε συμπέρασμα ενδέχεται 
να ηναι έσφαλμένον, καλώ ; προνοών ό Νομοθέτη; 
έγραψε τήν αυτόθι τοΰ 71 Αρθρ. δ ιάταξιν. Επειδή 
δε ή αύτή γνωμοδότησι; τοΰ πραγματογνώαονο; 
καθίστατα ι ότέ μέν ή βάσις τοΰ περί τήν έκτέλε- 
σιν ποσοΰ τή ; άνόμου πράξεω;, δτέ δέ προσδιορί
ζει τού; βαθμού; τή ; κ ίτιασ ιμότητο ; αύτοΰ τοΰ 
άδικήσαντο; καθό ήθικοΰ οντο;, δ δέ δ ικαστή; έπί 
τή βάσει ταυτΥ) ένδέχεται νά έφαρμόση τόν ποι- 
νικον νόμον, άλλ’ άφ ετέρου δέν δύναται ν’ άποφαν- 
θή χωρί; νά βεβαιωθή καί αύτό; περί τοϋ πραγμα
τικό ΰ ζητήματο ; καί ή βεβαίωσι; έχει χώραν μόνον 
κατα τό άνω έκτεθέν τρίτον συμ,πέρασμ.ά μας, έπε- 
τα ι οτι

β '. Ι Ι ό ρ ίσ μ α .

πρεπει καί δ δ ικαστή; νά εύρίσκεται μέχρι τινό; 
ε ί; καταστασι.ν νά έχτιμήστ\ τά  τ ή ; άναφορα; τοΰ 
Εμπείρου συμπεράσματα, ί ί ;  έκ τούτου πρέπει νά

(I) έαν αί νομι/αΐ διατυπώσεις ηναι αΐ καλιξτεραι εγ
γυήσεις της ακριβούς εκτελεσεως τών νο’μων, δεν άπατώμεθα 
συνιστώντες εις τΛν δυνάμει της IB'. Πράξ. τοΰ ί .  Κοινοβουλίου 
συγκροτηδεΐσαν έπ ιτρ ο π ίν  την πρός έντελϊ μετάπλασιν καί 
μεταρρύθμησιν έπιδεώρησιν τοϋ Δ'. Τμιίμ. Δ'. Κεφ. τ ις  Ποινικής 
Δικονομίας.

Αλλ’ έκτός των ποινικών περιπτώσεων, καθ’ ας ό έμπειρος 
προσκαλείται προς γνωμοδο'τησιν, έχομεν καί πολιτικάς περί
πτωσής. ΐδε προ πάντων τά I ρθρ. 2 0 6 , 380 , 607 , 7 96  τοϋ 
Πολ. Κώδηκος.

ηναι έφ&)δ'.ασμένο; μέ άρχάς τ ινά ; τής περιγραφ'.-' 
κή; τοΰ ανθρωπίνου σώματος ανατομίας, τή ; φ υ
σιολογία;* νά εχ·(ΐ γνώσει; τ ινά ; περί τών διαφόρων 
δηλητηρίων, τών τε μεταλλικώ ν, φυτικών καί ζω ϊ-  
κών καί τοΰ τρόπου τή ; ένεργεία; των έπί τοΰ 6ρ- 
γανισμοΰ τώ ν άνθρώπων κτλ. Ουτω; δ πραγματο- 
γνώμων άφ ένός δέν θέλει είναι τυχαίος τ ι ;  ιατρό;, 
χημικό; ή χειροΰργος, άλλ’ άνήρ έγκρατή; τή ; Ια
τροδικαστική; έπ ιστήμη;, ή τ ι;  άπαιτεΐ ιδ ια ιτέρα; 
μ.ελετας πρό; λύσιν τών ακανθωδών ζητηαάτω ν  
ατινα αύτη παρουσιάζει κατά τ ά ; πρακτικά; έφαρ- 
μογά; τ η ; - άφ έτέρου ό δ ικαστές, μή διατελών εί; 
εντελή άγνοιαν αύτή ; τή ; επ ιστήμη;, θέλει δυνηθή 
νά έκτιμήστ) τά ; κρίσε-.; καί τό βάρος τής γνωμο- 
οοτήσεω; τοΰ έμπειρου καί, άν προσήκή, νά έναν- 
τιωθή εί; αύτήν έσφαλμένην ούσαν (ί ).

0  Νόμο;· (2) δ ια τάττε ι νά παρευρίσκηται ό ανα
κριτή; ε ί; τά ; αύτοψία; καί εργασία; τών πραγμα- 
τογνωμόνων. Καί τοι ό κύριο; σκοπό; τή ; δ ια τά -  
ξεω; ταύτη ; είναι ή τήρησι; τή ; νομιμότητο; τών 
πράξεων, είναι άκόμη δμω; «ναντίρρητον οτι δ 
Νομ.οθέτης προσαπαιτεΐ νά καταστή ό άνακριτή; 
αύτό; αύτόπτης μάρτυ; τών εργασιών τών έι/.πείριον 
(3). Πρ ός επ ιτυχ ίαν τοΰ δευτέρου τούτου σκοποΰ 
είναι άναγκαΐον, ώ ; άνωθεν είρηται, νά γνωρίζη τ ά ;  
στοιχειώδει; άρχάς τούλάχιστον τή ; έπ ιστήμη; αύ
τών τών έμπειρων. Περί δέ τ ή ; άνάγκη; τα ύτη ;  
δήλον οτι ή τε άπλή θεωρία καί ή έντελή; έφαρ- 
μογή τών κειμένων νόμων άρκούντο); μαρτυροΰσι.

4. Η Νομική έπιστήμη κατ ’ εικόνα παριστανο- 
μένη εί; ήμας τοΰ άνθρώπου δστις άν καί, κατ ’ α
νάγκην ένδίδο^ν εί; τού; νόμου; τή ; βαρύτητό; του, 
συνέχεται μέ τήν μητέρα Γήν, εχει δμως πάντοτε  
έστραμμένον τό πρόσωπον του πρός τήν ούράνιον 
σφαίραν άφ’ ής αισθάνεται τήν καταγοιγήν, πρός 
ήν δ’ έπείγεται ή ψυχή του ν’ άναπετάση τά ; π τέ 
ρυγας, ή Νομική Επιστήμη συνδεομένη άφ’ ένό; μέ 
τήν ύψηλοτέραν καί πρώτην τώ ν έπιστημών άφ’ ή ; 
καί τά ; αιωνίου; άρχάς αποδέχεται, άφ’ έτέρου 
κατά τάς παντοίας αύτής έν τώ  βίω λεπτομερείς 
έφζρμογά; συσχετίζεται μέ παν δ ,τ ι άφορα. τόν

( ί)  6  Κύριος M olinier (Reyne de Legislation. 1 9 .me an . 
nee —  Nouy. Serie —  18 5 3 . Tome Premier. Mars —  A vril. 
A rt. Monomania par Molinier) διατείνεται oVt ύπάρχει διη
νεκής πάλη μεταξύ τών έμπειρων Ιατρών καί τών Δικαστηρίων 
έφ’ οσον άποβλέπει τον τροπον τοΰ έκτιμεΐν την άνευ παραφρο
σύνης μονομανίαν (monomanie sans delire), ένώ  λέγει ό συγ- 
γραφεύς οϊτος, το πλεΓστον με'ρος τών εμπείρων βεβαιοϋν περί 
της έλλείψεως της βουλησεως εις τόν μονομανή, οί δικασταί έξ 
έναντίας καταδικάζουν αύτον άς έπιτοπολΰ ως έν γνώσει καί 
διακρίσει πράξαντα την άνομον πραξιν. Αΰτη αΰτη ί  διχογνω
μία τ ί άλλο σημαίνει εΐμη οτι ούδε'τεροι έθεώρησαν τό ζήτημα 
υπό την άληθη αύτοΰ Ιατροδικαστικήν έ'ποψιν j

(2) ΑρΟ. S3 Ilotv. Δικονομ.
(3) Ν. Niccolini. Proced. Penale. Part. II. §. 8 16 .
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ύ '̂.κόν άνθρωπον καί τά  ίιεριστοιχοΰντα τόν άν
θρωπον φυσικά αντικείμενα, ώστε καί αί γνώσεις 
αυται αί άφορώσαι τήν υλικήν κατασκευήν καί τόν 
δργανισμόν αύτοΰ, τούς φυσιολογικούς νόμου; τής 
γεννήσεώ; του καί τή ; φυσική; αύτοΰ άναπτύζεω ;, 
τά ψυχολογικά πάθη καί τ ά ;  νοητικάς βλάβα; εί; 
δ; δ άνθρωπο; ύπόκειται, τ ά ; ιδ ιότητα ; τινών ού- 
σιών ύπό τών δποίων, χημικώ ; ένεργούντων έπί τών 
οργανικών ίς-ών τοΰ σώματό; του, προ^ενεΐται ή άλ- 
λοίωσις καί άποσύνθεσις αύτώ ν,πάντα  ταΰτα  και τα  
τοιαΰτα κατέστησαν τήν σήμ,ερον ισχυρά επίκουρη- 
ματα καί μέρη συμ,πληρωτικά τής θεσπεσίας ταυτης 
έπιστήμης, ήν Νομικήν όνομάζομεν. Φ. Α.

------------ — SS>®@ ©^5=»--------------

ΤΟ ΕΝ  Ρ Ω Μ Η  ΠΑΝ Θ ΕΟ Ν
 ............  Αλλ’ οτι άρμοζε μάλλον είς τους οσοι

υείναι έξτ,σκ7]{Αε'νοι περι τάς τοιαύτας τέχνα ς,

))καθο εμ,πειροι, δύνανται περι αύτών να δ ιαλε- 

»χθώσι καταλλχλοτερον. Διότι ες άνάγκνις εν τω  

«πραγματεύεσβαι περί τών τοιούτων συμβαίνει 

»νά λαλγΐ τις πολλάκις περί π ρ ά γμ α το ς , το ό -  

»ποΓον σεν γινώσκει εντελώς, ενώ ρ,άλιστα πασα  

«τε'χ,νγι εχει ιδιαίτερα π ρ ά γμ α τα  και ονο'αατα» 

» τά  όποΓα 5εν γνωρίζουσι και δεν έννοουσι ρ.ετά 

»τοσαύττ,ς ακρίβειας, ε’.αή οσοι είναι τούτων εί- 
»&ήαον«ς». ( έ π ισ τ .  Ιωάν. Βαπτιστοΰ τοΰ

Μαρκε'λλου Α νίρ ίανχ προς 

Γεώργιον Βασάρην).

Μεταξύ τών διασήμων καί φημιζομένων Ναών 
τής άρχαιότητος,- ώ ; μνημείων τέχνη;, δύο φέρον
ται τά  ποώτα, δ έν Αθήναις Παρθένων ύπό Περι- 
κλέου;, καί τό έν Ρώμη Πάνθεον ύπό Αγρίππα. Τοΰ 
μέν πρώτου ή θέα τοσοΰτον ίσχυρώ; έκίνησε τήν 
καρδίαν καί τάς αισθήσεις μου, νέου έτ ι δντος, 
ώστε έκτοτε είς τήν σπουδήν τής Αρχιτεκτονικής 
ήμην όλω; προσηλωμένο;.

Αλλά μ-όνου τοΰ Πανθέου, τό όποιον έθεώρησα, 
δτε ή ήλικ ία , ή μελέτη καί αί άλλα ι προσκτηθεΐσαι 
γνώσει; καθίστων μ.ε ικανόν νά παρατηρήσω καί 
έκτιμήσω απασαν αύτοΰ τήν καλλονήν, προτίθεμαι 
νά έπιχειρήσω τήν περιγραφήν, διά τού; τής τ έ 
χνης ειδήμονας μ.αλλον ή διά τούς σοφούς αρ
χαιολόγους.

Τό λαμπρόν τοϋτο καί μεγαλοπρεπές μνημεΐον 
είναι τής αρχιτεκτονική; τών Ρωμαίων τό άρις-ούρ- 
γημα. Η διατήρησι; αύτοΰ καί άκεραιότη; προσ- 
τίθησιν έξαίρετόν τ ι  προτέρημ,α είς τήν άξίαν τής 
τέχνης· ό δέ άρχιτέκτων, έπισκεπτόμ,ενος αύτό, 
άνευρίσκει δλας τάς άπαιτουμένας ιδιότητας τελείου 
καί πολυτελούς οικοδομήματος, οίον στερεότητα, 
κομψότητα σχημάτων, συμμετρίαν, άρμονίαν τών 
μερών πρός τό δλον, μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρό
τη τα  διάκο σμήσεων, δι’ ών καθ ίστατα ι θαυμασμοΰ 
καί έκπλήξεως άντικείμενον εί; πάντας άνθρώπους. 
Είναι δέ άναμφισβήτητον, δτι διά τό πολυτελές 

(Τόμ. Λ. Φυλλ. Τ'.)

τοΰτο καί διά τό μεγαλεΐον τοΰ χαρακτήρος, Α
γρίππας δ κτήτωρ αύτοΰ τό ύπέλαβεν αξιον έκείνου 
τοΰ σεβασμού, τόν όποιον ήθελε νά προσφέρω πρός 
τόν ίδιον αύτοΰ προστάτην. Α λλ ’ έπειδή δ Αύγου
στος άπεποιήθη τοΰτο, δ Αγρίππας άνέθηκεν α ύ 
τό είς τού; Θεού;, τού; τότε κατοικοΰντας τόν ου
ρανόν, τήν γ ή ν ,  καί τόν ε^δην.

Η  Σ τ ο ά .

Διά δύο βαθμιδών άναβαίνουσι τήν σήμερον ε ί; 
τήν μεγαλοπρεπή τοΰ Ναοΰ τούτου Στοάν, ένώ δ ιά  
έπτά παλαιόθεν άνήρχοντο, δπερ άπετέλει τήν θέαν 
αύτοΰ έτ ι σεμνοπρεπεστέραν. Τό μέν μήκος αύτής 
είναι έκατόν πεντήκοντα ρωμαϊκών σπιθαμών’ τό 
δέ εύρος εξήκοντα. Εχει δεκαέξ θαυμαστού; κίονα;, 
ών τό σώμα είναι μονόλιθον έκ Συηνίτου άνατολι- 
κοΰ, καί όκτώ ραβδωτούς όρθοστάτας, εξέχοντας 
τοΰ τοίχου. 11 περίμετρο; τοΰ κάτω μέρους τών 
κιόνων είναι είκοσι σπιθαμών καί ήμισείας, τό δε 
υψος τοΰ σώματος αύτών πεντήκοντα εξ. Α ί βά 1 

σεις καί τά  κιονόκρανα έκ λίθου λευκοΰ άνήκουσν 
μετά τοΰ Θριγκοΰ είς τήν Κορινθιακήν Εργασίαν. 
Αί βάσεις έχουσι πλίνθον, δύο σπείρας καί δύο 
τροχίλους κεχ&ιοισμένους δι’ άστραγαλων’ τα  δε 
κιονόκρανα είναι έπικεκοσμημένα μέ δύο σειράς 
φύλλων έλαίας, καυλούς, φέροντας έλαφράς έλικας, 
καυλίσκους, καί ώραΐα άνθύλλια ( ί) .  Πάντα δέ 
ταΰτα  είναι μετά τοσαύτης φιλοκαλίας συνηρμοσ- 
μένα καί έξειργασμένα, ώστε αύτός δ Κ αλλίμαχος, 
είς 8ν άποδίδοται άνέκαθεν ή έφεύρεσις τοΰ μεγα
λοπρεπούς Κορινθιακού κιονοκράνου, ήθελεν εύαρε- 
στηθή. Οί κίονες είναι Ιδρυμένοι έπ’ ’ίσα δ ιαστή μα
τα , έχοντες τά μεσός·υλα δύο δ ιαμέτρου, τουτες·ο 
τοΰ είδους έκείνου, τό δποΐον δ Βιτρούβ^ος καλεΤ 
Σύστυλον. 0  έκ μ.αρμ.άρου Θριγκός είναι λιαν άνα-  
λογος πρός τό ύψος τών κιόνων, ύπερέχων όλίγον 
τ ι  τό τεταρτημόριον αύτών. Τό έπις·υλιον υποδίή- 
ρημένον είς ζώνας, φέρει είς δύο γραμμάς την έςής 
έπιγραφήν IMP. CAES. L . SEP1IM IUS. SE - 
VERUS, κ .τ .λ . έπί δέ τής ύπερκειμένης ζωοφόρου 
άναγινώσκονται τα ΰτα ’ Μ. A G ltlPPA , L . 1*. 
COS. TERTIUM. FECIT. Τό ύπεράνω τή ; ζω 
φόρου Γείσο)μα σχηαατίζετα ι ές άρθρων, καλώ ; 
συνδυαζομένων, καί γεγλυμ,μένων έν μερει, δποϊα 
ό άτράγαλος, τό ώόν, καί τό μικρόν κυρτόκοιλον 
τών προμόχθων, οΐτινες, κεκοσμημένοι μ.ετα φύλ
λων έλα ια ;, ύπθ7 ηρίζουσι τήν ύδρορρόαν, τή ; 
όποιας τό ύποκάτω μέρος μεταξύ ένό; καί άλλου 
προμόχθου κοσμείται μετά μ ια ; κάλχη;’ κατα δε 
τήν θέσιν τών όδόντων, ύποκάτω τών προμόχθων, 
περιθέει ζώνη (2). Οί συνιστώντε; τόν πρώτιστον

(1) Δύο τών κιονοκράνων τούτων δεν είναι αρχαία, αλλα κα- 
τεσκευασμένα κατά τόν δε'κατον έοδομον αιώνα, έκ διαταγής 
τοϋ Πάπα Αλεξάνδρου τοϋ Ζ.' διακρίνονται δέ έκ τοϋ έπιγε- 

γλυμμενου στέμματος έκείνου.
(2) Α,ξιε'παινος ουτος ό τροπος, δ ι’ οΰ ό άρχιτέκτων, μή ά*ο-

23
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κόσμον τοΰ προσώπου δκτώ κίονες, ΰποστηρίζουσι 
μετά τοϋ είρημένου Θριγκοΰ, περιθέοντος έκατέρω- 
θεν τών πλευρών τής Στοάς, τδ μεγαλοπρεπές Αέ
τω μ α , τοϋ όποιου τδ υψος είναι ούτως άνάλογον 
πρδς την βάσιν και συνάδον πρδς τδν χαρακτήρα 
τοϋ κτιρίου, ώστε ό μέγας Παλλάδιος, ποριζόμε- 
νος τδν περί τούτου κανόνα, συμβουλεύει την χρή- 
σιν αΰτοϋ μόνου είς προσδιορισμόν τοϋ υψους οίου- 
δήποτε Αετώματος ανεξαιρέτως. Τδ τύμπανον 
έκοσμεΐτο παλαιόθεν μέ άνάγλυφον έκ χαλκοϋ κε- 
χρυσωμένου, παρις-άνον τδν Δία κεραυνοΰντα τούς 
Γ ίγαντας' έκ τοϋ αύτοϋ δέ μετάλλου ησαν καί τά  εϊς 
τας είρημένας δύο Επιγραφάς έκτυπα γράμματα.

Τδ ΰπδ τής Στοάς κατεχόμενον εμβαδόν διαιρεί
τα ι εις τρεις διακεκριμένας χώρας, ών ή μέση, εύρυ- 
τερα ουσα τών άλλων, ώς δριζομένη ύπδ τών τριών 
κεντρικών μεσοστύλων τοϋ προσώπου, φέρει είς την 
μεγαλοπρεπή καί μόνην τοϋ Ναοΰ θύραν" κατά  δέ 
την εσχατιάν, πλησίον τής είρημένης θύρας, καλύ
π τετα ι ΰπδ μεγάλου τόξου. Α ί δύο άλλαι π λά γ ια ι, 
ούσαι μικρότεραι, δσον δηλαδή είναι τδ πλάτος τών 
δύο έσχάτων μεσοστύλων, φέρουσιν είς τάς δύο 
μεγάλας μηνοειδείς νύμφας, κεκοιλωμένας είς τδ 
μέρος έκεΐνο τής οικοδομής, δπου ή καμπύλη 'τοϋ 
Ναοϋ συμπ ίπτει μετά τής εύθυγράμμου τής Στοάς. 
Κ αί είς μέν τί)ν πρδς τά  δεξιά νύμφην είς-ήκει δ 
Ανδριάς τοϋ Αΰγούς-ου, εις δε την πρδς τά  αριστερά 
δ τοϋ Αγρίππα. Παρατηρητέον δέ, δτι ή τριπλή  
δ ια ιρεσιςτής Στοάς ταύτης, μετά τών κιόνων, ού
χ ί κατά μήκος καί καταντικρύ τών δκτώ τοϋ προ
σώπου, άλλ άντιθέτως ιδρυμένων, ύπενθυμίζει τήν 
ιχνογραφίαν τών έν Αθήναις Προπυλαίων* ούδ' έν- 
θυμοΰμαι νά άπήντησα ιχνογραφία; άλλων Στοών, 
έμπροσθεν Ναών αρχαίων, ουτω διηρημένων. Α λλ’ 
ό άρχιτέκτων παρεδέχθη, φαίνεται, την εύστοχον 
ταύτην διαίρεσιν, ΐνα  άποχο^ρίση καί κατας-ήση 
μεγαλοπρεπες-ερα τά διας-ήματα τά πρδ τώ ν δύο 
ειρημένων^μεγάλων νυμφώ ν,α ΐτινες,κατ’ έμέ, προϋ- 
πήρχον.. Ισως δέ τά  μεσόστυλα έκλείοντο κατ’ άρ- 
χας δια κιγκλίδων, καί μόνον εμενον άνεωγμένα 
και ελεύθερα είς την συρροήν τοΰ λαοϋ, τά  έν μέσω 
τρ ία , τα  δποΐα έφερον κατ ’ εΰθεΐαν είς τήν μεγά
λην τοΰ Ναοϋ θύραν. 0  μέν βηλδς τής θύρας ταύ- 
της είναι εκ λίθου λιβυκοϋ, οί δέ σταθμοί καί τδ 
έπιστύλιον, ή τδ ΰπερθύριον, έκ λίθου λευκοΰ, εχον 
τρεις ζώνας κεκοσμημένας μετά  σπονδύλων καί 
κυρτοκοίλου, γεγλυμμένων, έτι δέ ζωοφόρον καί 
γείσωμα μετά  πολλών άρθρων καθωραϊσμένον. Αμ
φ ισβητείτα ι έν τοσούτφ έάν αί χαλκαΐ πτυχα ί, αί

λουθών τά υπο τών ί*ωμαίων αρχιτεκτόνων κακά παραδείγματα  
των Κορινθιακών γεκ7ωμάτων, άπαλλάττεται τ ϊ ς  ίικ α ία ς  τοΰ 
B iTpouSiou  έιτιχρίυεως παραττροϋντος, οτι οΰ5ε\ς τών Ελλήνων 
ίΟηκε τους οδοντας υποκάτω τών προμοχθων, ώς ανοίκειον νά 
ΐστανται τά  π/ταυρ* ΰπό τάς ίο κ ί ία ς  (Βιβ, Δ/Κεφ. β.')

δποΐαι τήν σήμερον κλείουσιν αύτήν (αΐτινες δμως 
είσί π αλα ια ί), ήναι αύτα ί αί έξ άρχής τεθεΐσαι, 
ένώ γνωρίζεται δ τ ι, Ινα προσαρμοσθώσι, περιε- 
στάλη τδ κενδν διά τών δύο ωσαύτως χαλκών ρα* 
βδωτών ορθοστατών, καί διά τής ύπερκεϊμένης 
κιγκλίδος. Οί τοίχοι τής Στοάς, οί μεταξύ τών 
μεγάλων κοριανθικών όρθος-ατών, ησαν πεπυκασ- 
μένοι μέ πλάκας έκ μαρμάρου* νϋν δέ σώζονται μό
νον πλα ίσιά  τ ινα , έπί τώ ν όποιων λ ίαν έντέχνως 
είναι γεγλυμμένα ιερά τινα  σκεύη. Κ α ί α ί δοκοί 
τής ΰπωροφίας, α ί άποτελοϋσαι μέρος της φατνω - 
ματικής ς-έγης, τής κοινώς λεγομένης Ούρανίας, 
ήσαν περικαλυμμέναι μέ παχέα έλάσματα χαλκοϋ, 
τά  δποΐα άφηρέθησαν έπί Ούρβανοϋ Η', κα ί έχρη- 
σίμευσαν πρδς κατασκευήν τοϋ μεγαλοπρεπούς Κου
βουκλίου, τοϋ Θρόνου τοΰ Αγίου Πέτρου έν τώ  Ούα- 
τικανώ , καί ούκ ολίγων κανονιών διά τδ Φρούριον 
τοΰ Α γ: Αγγέλου, ώς άναγινώσκεται εν τ ιν ι πρδς 
τά αριστερά τής θύρας επιγραφή.

Είναι ή'όη αναμφίβολον καί γενικώς δμολογού- 
μενον, δτι ή Στοά αυτη φκοδομηθη υς-ερον τοϋ 
Ναοϋ. Τδ έμπροσθεν Α έτωμα τής ς-ρογγύλης οικο
δομής φαίνεται είσέτι* π ίπ τε ι δέ καθέτως έπί τήν 
γραμμήν τοϋ μετώπου τώ ν δύο μεγάλων νυμφών 
αΐτινες άπετέλουν τοϋ αύτοϋ προσώπου μέρος καί 
κόσμημα. Πας τ ις  δύναται νά πεισθή προσέχων 
είς τήν γενικήν τοΰ οικοδομήματος ιχνογραφίαν, 
δτι τδ στρογγύλον σώμα μετά τής Στοάς δέν έσχε- 
διάσθησαν κατά τδν αύτδν καιρδν ύπδ τοϋ άρχι- 
τέκτονος, ούδέ συγχρόνως ώκοδομήθησαν. Τδ ς-ρογ- 
γύλον μέρος κατεσκευάσθη δι’ άλλην χρήσιν, καί 
ιδιαιτέρως διά τά θερμά Λουτρά τοΰ Α γρ ίππ α, ώς 
προφανώς κατανοεΐτα ι έκ τοϋ δπισθεν μέρους, έν
θα συνδέεται μετά τών τοίχων τών εϊρημένων Λου
τρών, καί ταύτίζετα ι μ ετ’ έκείνων κατά τδν τρό
πον τής οίκοδομίας.

Ό  Ν α ό ς .
Καλλίς-η και εΰφυες-άτη είναι ή κυκλοειδής ιχνο

γραφία τοΰ ύπαίθρου τούτου Ναοϋ, ( ί )  ος-ις τδ φώς 
είσδέχεται άνωθεν. Είναι δέ οΰτος σεμνοπρεπής, 
ώραΐος, καί λαμπρός διά τάς ένδον αύτοϋ διακοσ
μήσεις. Η μέν διάμετρος αύτοΰ χωρίς τοϋ πάχους 
τοϋ τοίχου είναι έκατδν έννενήκοντα τεσσάρων σπ ι
θαμών, τδ δέ υψος άπδ τοϋ νϋν λιθοσς-ρώτου έδά- 
φους έ'ως τής κορυφής τοΰ Θόλου ίσοΰται πρδς τήν 
διάμετρον. Κ α τ’ άρχάς ή έπιφάνεια τοΰ έδάφους 
ήτο χαμηλοτέρα, ώς δήλον έκ τών βάσεων τών 
κιόνων* καί είναι γνώμη τινών άρχαιολόγων, οτι είς 
τδ έντδς κατέβαινον διά βαθμιδών, ένθα διά τών 
είσοχετευομένων ύδάτων καθίςατο τότε μεγάλη  
δεξαμενή πρδς κολύμβημα. Τδ πάχος τοϋ περιέ- 
χοντος τοίχου είναι 2 8  σπιθαμών* έν αύτώ δέ φα ί-

(1) Σύμπασα vt καταοκευή αΰτοϋ είναι, κατά το ϊδος τών 
Ρωμαίων, ικ  πλίνβων.
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νονται εύτάκτως κατεσκευασμένα δκτώ μεγάλα  
διοδεύσιμα Α νοίγματα. Τδ μέν είσάγον διά τής 
μεγάλης θύρας είναι ορθογώνιον, τδ δέ απέναντι 
αύτοΰ μηνοειδές, καί έχρησίμευεν ώς Βήμα* έχει 
τοϋτο δύο ραβδωτούς κίονας Κορινθιουργεΐς έκ λ ί
θου ϊανθίνου, καί νομίζεται δτι έν αύτώ  είς·ήκει 
Διδς άγαλμα  κολοσσιαΐον. Εκας-ον τών δύο τούτων 
Ανοιγμάτων έχει έπάνωθεν μέγα τόξον έπί τοϋ 
Θριγκοΰ. Τών δέ λοιπών έξ Α νοιγμάτων, τριών 
όντων έκατέρωθεν, τέσσαρα μέν είναι ορθογώνια, 
δύο δέ μηνοειδή* χρησιμεύουσι δέ δλα τήν σήμε
ρον ώς τόποι θυσιαστηρίων ( 1 ), καί είναι έξωθεν 
κεκοσμημένα μέ δύο δρθοστάτας καί δύο κίονας 
μονήρεις τών όποιων τέσσαρες μέν είναι έκ λίθου 
ϊανθίνου κεχρωματισμένου μέ κίτρινον, δκτώ δέ μέ 
άρχαΐον κίτρινον. Ε*ας·ον μέν τών δύο μηνοειδών 
είναι έσωθεν κεκοσμημένον μέ τρεις νύμφας τά δέ 
ορθογώνια μέ δρθος-άτας εξέχοντας, καί άντ ιστο ι-  
χοϋντας πρδς τους έξωθεν κίονας καί δρθος-άτας. 
Κοί οί κίονες καί οί δρθθ7 ατα ι άνήκουσιν είς τήν 
Κορινθιακήν Εργασίαν, καί είναι έρραβδωμένοι. Η 
μέν κάτω  διάμετρος αύτών είναι πέντε σπιθαμών 
καί έτ ι πλέον, τδ δε υψος σπιθαμών τεσσαράκοντα, 
άνευ τής βάσεως καί τοϋ κιονοκράνου (κεκοσμημέ- 
νου μέ φύλλα, μικράς έλικας, καυλίσκους, καί αν
θύλλια), τά  όποια είναι έκ λίθου λευκοΰ, θαυμα- 
σίως έξειργασμένα. Οί κίονες καί οί όρθοστάταιύπο- 
βαστάζουσι Θριγκδν μεγαλοπρεπή, περιθέοντα πε
ρί τδν τοίχον τής τε εισόδου, ένθα είναι ή θύρα, 
καί τοϋ Βήματος. Η ζωφόρος είναι έκ πορφυρίτου, 
τδ έπις·ύλιον καί τδ γεΐσον έκ λίθου λευκοΰ, πε- 
ποικιλμένα δ ι’ έπιμελώς συντεθειμένων άρθρων, καί 
διά γλυφώ ν, μετά προμόχθων, καθωραΐσμένων μέ 
φύλλα ελαίας, ο'ίτινες ΰπος-ηρίζουσι τήν ΰδρορρόαν, 
ύποκεκοσμημένην μέ κάλχας.

Πέριξ δέ τοΰ Ναοΰ, είς έκας-ον τών δκτώ εκεί— 
νο>ν ς-ερεβν, τά  δποΐα χρησιμεύουσιν ώς παρας-ά- 
δες, μεταξύ τώ ν εϊρημένων Ανοιγμάτων, έγείοεται 
κάλλις-ον ναίδιον έκ λίθου, έχον δύο κίονας Κοριν
θιακής Εργασίας, κεχωρισμένους άπδ τοΰ τοίχου 
καί ς-ηριζομένους έπί ς-υλοβάτου, χρησιμεύοντος 
άντί βωμοΰ. Τέσσαρα τούτων τών ναϊδίων έχουσι 
τους κίονας διεξεσμένους έξ αρχαίου κίτρινου λίθου, 
δύο δέ λείους έκ πορφυρίτου, τά  δέ λοιπά δύο

(1) Ραφαήλ ό έξ Ούρβίνου έτάφη εις εν τών Ανοιγμάτων τού
των, το όποιον εκείνος παρηγγειλεν εις τούς κληρο'μους αυτου 
νά έπισκευάσωσιν. Είς τούτο είναι το θυσιαστήριον τνίς Υπερα
ξίας Θεοτοκου της οποίας την εικόνα ό λιθοξόος Λαυρεντε'ττος είρ- 
γάσατο δαπάνγ) τών είρημε'νων κληρονομων. ό  Τάφος εδρε'θη ρ,ε 
άκε'ραιον τον σκελετόν τη 14  Αύγουστου του 18 3 3  δτε τινες ερ- 
γασίαι εγίνοντο. έ κ  ταύτης λοιπον της άνακαλύψεως έδείχΟη οτι 
το εν τ^ Ρωμαία του λγ. Λουκά Ακαδημία ουτω τιμώμενον 
κρανίον εντός λιθίνης θηκης τηρούμενον, περικεκοσμημε'νης με 
πλάκας κρυστάλλου και επίχρυσα μέταλλα, 5εν ητο αύτο ικεΓνο 
του άειμνης·ου Ραφαήλ, καθώς ινομίζιτο

ωσαύτως λείους έκ Συηνίτου λίθου. Τά κιονόκρανα 
αύτών είναι κεκοσμημένα μέ φύλλα, μικράς έλι
κας, καυλίσκους, καί ανθύλλια, οί δέ ίδ ιο ι ένδς 
έκάςου Θριγκοί ύποβαστάζουσιν εύρυθμον Αέτωμα, 
ποικίλον κατά τδ σχήμα, ον έναλλάξ ποϋ μέν πε
ριφερές, ποϋ δέ τριγωνοειδές.

Επί τοΰ είρημένου μεγάλου Θριγκοΰ τής κυριω- 
τέοας Κορινθιακής Εργασίας ΰπάρχει είδός τ ι  Α τ -  
τικοΰ, ή μάλλον είπεΐν έτέρα τ ις  δευτερεύουσα 
Κορινθιακή Εργασία (ύψηλή δύο τριτημόρια τής  
ΰποκειμένης), έχουσα έξέχοντας δρθος-άτας, φέρον
τας ώραΐα έπίκρανα, κεκοσμημένα μέ φύλλα, μ ι-  
κράς έλικας, και ανθύλλια, καί ΰποβας-άζοντα τδν 
’ίδιον αύτών Θριγκδν, έχοντα γλυφάς έπί τινων  
άρθρων τοΰ γεισώματος, άλλ  άνευ προμόχθων ύπδ 
τήν ΰδρορρόαν, τδ δέ έπις-ύλιον καί τδ δ ιάζωμα  
λεία. Θέλουσι τινες, δ τ ι είς τδ Α ττικδν τοϋτο 
ΰπήρχον τδ πάλαι α ί χαλκαΐ Κ αρυάτιδες, έργον 
Διογένους τοϋ Αθηναίου, τάς δποίας ΰπερεπαινεΐ δ 
Πλίνιος. Μεταξύ δ’ ένδς καί άλλου δρθος-άτου, έν
θα ή Εργασία δέν διακόπτεται ύπδ τών εϊρημένων 
δύο μεγάλων τόξων,άριθμοΰνται δεκατέσσαρες νύμ-  
φαι εΰθύγραμμοι. Τπέρ τδν ^ηθέντα τοϋ Α ττικού  
Θριγκδν άρχεται ή καμπύλη τοΰ μεγαλοπρεποΰς 
Θόλου, κεκοσμημένου μή πέντε σειράς, τετραγω νι
κών φατνωμάτων εύρύθμως δ ια τετα γμ ένο ι, καί 
γυμνών τελείως κοσμήματος. Αλλά τοιαύτη αφέλεια  
δέν συνάδει τώ  όντι μέ τδ πολυτελές τής Κοριν
θιακής Εργασίας* δθεν θέλουσιν δτι παλαιόθεν έκεΐ
να τά  τοΰ θόλου φατνώ ματα  ήσαν πεπυκασμένα  
μέ άργύρου καί χαλκοϋ έλάσματα (τουλάχις-ον τά  
έλλείποντα κοσμηματικά μέρη). Τδ κατά τήν κο
ρυφήν τοΰ θόλου κενδν, δι ού εισέρχεται τδ φώς, 
είναι σπιθαμών τριάκοντα έπτά καί ήμισείας, τδ 
πεμπτημόριον σχεδδν τής διαμέτρου τοΰ θόλου. 
Είς δέ τήν κορυφήν ταύτην άναβαίνουσι διά κλ ί
μακος έκατδν έννενήκοντα βαθμιδών, ήτις κεΐτα ι 
έντδς τοΰ τοίχου άρίς-ερόθεν, μεταξύ τής Στοάς καί 
τοϋ Ναοϋ, έχει δέ τήν είσοδον έξωθεν. Τδ έδαφος 
τοϋ Ναοΰ καί οί τοίχοι είναι δλα ές·ρωμένα με 
παντοίους λίθους.

6  σεμνοπρεπής ©όλος διά τήν στερεότητα πε-  
ριζώννυται έξοιθεν ύπδ ΰψηλής δφρύος, καί §ς βαθ
μιδών ( ί)  αίτνες συστέλλονται πρδς τήν κορυφήν 
κατά λόγον τής καμπύλης μετά καλλίςΎ,ς έπιτυχίας.

Εις τήν κατασκευήν τώ ντε  τοίχων,οίτινες χρη- 
σιμεύουσιν ώς βάσις καί τών προσερεισμάτων, ή 
στερεοτομία είναι θαυμασίως έφηρμοσμένη. ΐπ ά ρ -  
χουσι δέ κενά καί σύριγγες διοδεύσιμοι έντδς τοϋ 
πάχους τώ ν στερεών, πρδς έλάφοωσιν τών ΰποκει- 
μένων μερών έκ τοΰ ύπερβολικοΰ βάρους* έτ ι δέ 
καμάραι καί αψίδες, α ί δποΐαι ύποστηρίζουσι χωρίς 
νά έπιθλίβωσι.

(5) Μετά τάς βαθμίδας προς τ^ν κορυφήν b Θολος ε̂ ιναι πεπυ- 
κασμε'νος μ ι  μολύβίου έλάσματα
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Τό μεγαλοπρεπές τοΰτο οικοδόμημα, το όποιον 
τοσαύτην έκπληξιν προξενεί είς τον θεατήν, πολλάς 
Ιπισκέυάς ύπές·'/!, κατά διαφόρους έποχάς. Κλεισθεν 
κατά τον Θεοδοσίου νόμον, παρεχοίρήθη μετέπειτα  
ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος Φωκά προς τον Πάπαν Βο- 
νιφάτιον τον Α\ έν έτει 6 0 8 ,  δστις έγκαινιάσας 
άφιίρωσεν αύτό. είς την Θεοτόκον καί είς τούς ά 
γιους Μάρτυρας. Είς τήν νέαν ταύτην ίεράν χρήσιν, 
καί είς τήν εντέλειαν τη ; αρχιτεκτονικής αύτοϋ, 
οφείλει τό όποιον κέκτηται πλεονέκτημα, ότι διε- 
φυγε τήν κ&ταστροφήν, και επειδή είναι το τελειό- 
τερον αρχέτυπον, δπερ ή φιλοκαλία δύναται έκεΐ 
να σπουδάση, δεν είναι ύπεοβολη νά άποφανθώμεν, 
o n  έάν δέν διέμενεν είς Ρώμην άλλο Μνημεΐον, τό 
μόνον Πάνθεον ήρκει νά προσέλκυση πάντας αν
θρώπους. ’Ιω άννης Χ ρόνηζ.

Σ Ε Λ Η Ν Η  Μ Η Ν Ο Ε ΙΔΗ Σ

Η ΜΕΣΟΣΕΛΗΝΟΝ.

Τοϋ μεσοσεληνου το σημεΐον είναι άρχαιότατον’ 
άμα έ γνώρισαν οί άνθρωποι σεληναίαν τινά έπιρροήν 
έπί τών φυσικών φαινομένων, καί έπροσωποποίη- 
σαν αύτήν. Οί Α ιγύπ τιο ι ελαβον τήν Ισιν αύτών, οί 
Ελληνες τήν Αρτεμιν αύτώ ν, καί φυσικόν ήτο νά 
γένη θρησκείας άντικείμενον ό μηνίσκος, ώς προαγ
γέλλω·/ τήν άρχήν τής σελήνης. Διόπερ ό βοϋς Απις, 
Ιερός τής Σελήνης, ήτοι τής Ισιδος, επρεπε νά εχη 
λευκόν τ ι  στίγμ α  έπί τοΰ σώματος, είς σχήμα μη 
νίσκου ή μεσοσεληνου, το δποΐον φαίνεται διά τοϋ
το και έπί τών Αλεξανδρείας νομισμάτο>ν.

Εντεΰθεν ό μηνίσκος απ αντάτα ι έπι πολλών άρ
χαίω ν μνημείων. Οί επιφανείς κατά  γένος Αθη
ναίοι έφόρουν έπί τών υποδημάτων αυτών σεληνοει
δή κοσμήματα έξ έλέφαντος, $ αργύρου' ή αύτή  
έξαίρετος τ ιμ ή  φαίνεται δτι ώμολογήθη εις τούς 
πατρικίους $ εύπατρίδας τών Ρωμαίων. Τοιοϋτον 
κόσμημα δέν έφάνη άκόμη είς καμμίαν τών εικό
νων, ίσως διότι έπ αύτών το μέρος τοΰτο τώ ν 6

ρας τώ ν βασιλέων τής Αρμενίας καί τής Παρθίας. 
Πριν ή παραλάβωσι τον άκτινοειδή στέφανον οί βα
σιλείς τής Α ίγυπτου, έξωμοιοϋντο ήδη τον ήλιον, 
είς ά ΐδ ιότητα  καί διάρκειαν τής δυναστείας αύτών, 
ώς μαρτυρεί το χρυσοΰν μεγάλου σ/ήματος νόμι
σμα, έχον τέσσαρας κεφαλάς προσημμένας, δύο 
εκατέρωθεν, Πτολεμαίου Σ&ιτήρος καί Βερενίκης, 
καί έπιγραφήν ΘΕΩΝ, Πτολεμαίου Φιλαδέλφου καί 
Αρσινόης, καί έπιγραφήν ΑΔΕΛΦΩΝ, σημαίνουσαν 
άδελφόν καί αδελφήν, κατά συνέμφασιν τώ ν συζύ
γων καί αδελφών ϊσιδος κα ί όσίριδος, ήτοι Σελή
νη; καί Ηλίου, κατ’ Α ιγυπτίους.

0  ήλιος καί ή σελήνη είναι προσέτι το έμβλημα  
τής Αϊδιότητος, A etern itatis , είς τήν όποιαν οί 
Ρωμαίοι προσέφερον θείας τιμάς" φαίνεται δτι τό 
άλληγοοικόν τοΰτο Πρόσωπον ούτε ναόν είχεν, ου
τε βωμούς. Είκονίζεται έπί τών Αύτοκρατορικών 
νομισμάτων είς διάφορα σχήματα. Κρατεί τον ή
λιον καί τήν σελήνην είς τάς χείρας.

0  Θεό; Μήν, Lunus παρά έωμαίοις καίΜ βηβίδ, 
συχνάκις έπί νομισμάτων είκονιζόμενος, φέρει έπί 
μέν τής κεφαλής πιλίσκον φρύγιον, δπισθεν δέ τών 
ώμων τό μεσοσέληνον.

Τά Ρωμαϊκά δηνάρια τής Ασινίας καί Λουκρη
τίας γενεάς δεικνύουσιν είς μέν τό έμπροσθεν άκ- 
τινωτήν κεφαλήν τοϋ Ηλίου, είς δέ τό δπισθεν τδ 
μεσοσέληνον μεταξύ τών επτά τής Αρκτου άστέ- 
ρων. Εύρίσκεται τό μεσοσέληνον έπί νομισμάτων 
πολλών πόλεων, καί προσέτι έπί τών τοΰ Βυζαν
τίου. Εντεΰθεν, λέγουσι, παρέλαβον τό σημεΐον τοΰ
το οί Οθωμανοί αύτοκράτορες. Εκτοτε τό μεσοσέ
ληνον κοσμεί τούς κυλινδροειδείς πύργους τών ναών 
αύτών, τάς κιδάρεις ή τιαρόδεσμα αύτών, τάς ση
μαίας αύτών* παν δ ,τ ι ανήκει είς τούς Μωαμεθα
νούς, διά τοϋ σημείου τούτου χαρακτηρίζεται, καί 
τό κράτος αύτών καλείτα ι τοϋ μεσοσελήνου ή 
επικράτεια. Κ . Σ.

------------- BvOOO-gar—

ΔΙΟΝΕΙΑ ΜΐΪΑΓΡΟΣ (Dionosa M uscipu la).

Η Διόνεια είναι φυτόν χρόνον βοτανώδες, άνή- 
ποδημάτων καλύπτεται ύπό τής έσθήτος. 0  μ η ν ίσ κ ο ν  είς τήν Φυσικήν Οικογένειαν τών Ηλιοδρόσων
σκος πολλάκις έκόσμει τών γυναικών τήν κεφαλήν, 
ώς φαίνεται είς μίαν τής Μαρκιανής προτομήν, 
διατηρουμένην έν τη Παμφιλείω έπαύλει. Επί τών 
νομ ισμάτω ν, άνέχει ένίοτε τό μεσοσέληνον τήν προ 
τομήν τώ ν βασιλίδων, διότι αύτα ι έπέχουσιν είς 
τά  κράτη, τώ ν δποίων δ βασιλεύς είναι δ ήλιο;, 
τόν τόπον, δνπεο, κατά τάς ιδέας τών άρχαίων, 
ε*χεν είς τόν ούρανόν ή σελήνη.

Α ίν ίττετα ι τήν ά ϊδ ιότητα  καί διάρκειαν τής έπι- 
κοατείας, καί είναι τό σύμβολον αύτής, ώς είναι 
κα ί δ άκτινοειδής στέφανος (έμβλημα τοΰ ήλιου), 
τόν δποΐον πρώτοι βασιλείς τινες έξ Ανατολών ίδιο- 
ποιήθησχν’ φαίνεται ούτος έπί τη ; κορυφής τή^ τ ιά 

(Droseraceae) καί είς τήν Δεκανδρίαν Μονογύναιον 
τοΰΑινναίου. Είναι έγχώριον τής Βορείου Αμερικής" 
φύεται δέ άφθόνως είς τούς τόπους τής Καρολίνης 
τοΰ πλησίον τής Βιλμιγκτώνος (W ilm ing(on ), 
είς δ ιάστημα δχι μεγαλητερον τριών τετραγωνικών 
λευγών, οπου εύρίσκεται έν τοσαύτη αφθονία, ώστε 
απαντάτα ι εί; παν βήμα. Ανεκαλύφθη δέ άπό τόν 
Σολάνδερ, καί είσήχθη είς τήν Εύρώπην το 1 7 6 8  
άπό τόν Ιωάννην Βάρτραμ,

Τό φυτόν τοΰτο έχει φύλλα ριζικά ^οδακοειδή 
καί έμμισχα. 0  Σκάπος, δστις εξέρχεται έκ τοΰ 
κέντρου τών ροδακωτών φύλλων, είναι κυλινδρι
κός, γυμνός, 6 έως 8 δακτύλων το ύψος, λήγων
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κατά τήν κορυφήν εις Κόρυμβον, συγκροτούμενον 
άπ!» 5 έως 1 0 άνθη λευκά, εχοντα πέντε σέπαλα, 
πέντε πέταλα , δέκα εως δεκαπέντε στήμονας, ένα 
ύπερον με μοναδικόν στύλον καί σ τίγμ α  κυκλοει- 
δές. 0  καρπός είναι θυλάκων έπικαμπές, πεντα- 
βαλβιδωτόν, μονόκοιλον κα ί πολύσποοον. Ανθεί δέ 
τον Ιούλιον καί Αύγουστον.

ή  Διόνεια είναι άξία  παρατηρήσεως διά τήν ά- 
κραν έρεθιστικότϊΐτα τών φύλλων τνις" ή δέ έρεθι- 
στικότης αυτη είναι κατά  τδ μάλλον καί ήττον 
κοινδς χαρακτήρ δλων τώ ν Ηλιοδρόσων, άλλ’ είς 
τήν Διόνειαν φθάνει είς τόν άνώτατον βαθμόν. Ε
καστον φύλλον τοΰ φυτοΰ τούτου έχει μήκος τριών 
δακτύλων, περίπου συμπεριλαμβανομένου τοΰ μ ί
σχου, πλάτος δέ ένός καί ήμίσεως. 0  μίσχος είναι 
σφηνοειδής, τουτέστιν έκατέρωθεν προμηθευμένος μέ 
παρέκτασιν, αί δέ παρεκτάσεις αύτα ι κατας-αίνουσιν 
αύτόν ώτιοειδή,ώς τόν τοΰ φύλλου τής Πορτοκαλλέας. 
Τό δέ κυρίως πλάτυσμα  τοϋ φύλλου, το δποΐον είναι 
πολύ βραχύτερον τοϋ μίσχου, είναι αρθρωτόν μετά  
τούτου' ώστε έκ τής άρθρώσεως ταύτης δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν το ώτιόμισχον τοΰτο φύλλον Σύν
θετον καί Μονοφυλλωτόν, ώς τό τής Πορτοκαλλέας. 
Τό κυρίως πλάτυσμα  σύγκειτα ι άπό δύο λοβού; 
ήμιωοειδεΐς καί βλεφαριδωτούς, τουτές·ι προμηθευ- 
μένους κατά τήν περιφέρειαν μέ τρίχας ύστριχώ- 
δεις' είς δέ τήν έπάνω έπιφάνειαν έκαστος λοβός 
έχει καί τρεις βραχείς σκληοάς τρίχας διατεθει- 
μένας είς σχήμα τριγώνου, λ ίαν εύερεθίστους, έπει- 
δή δταν σώμά τ ι έγγίση αύτάς, οί δύο λοβοί τοΰ 
πλατύσματος δ ιπλοΰνται έπ’ άλλήλων μέ μεγάλην 
δύναμιν' δθεν καί οί πλεΐστοι τών Βοτανικών φρο- 
νοϋσιν, δτι ή παράδοξος έρεθιστικότης τοϋ φύλλου 
έδρεύει είς αύτάς τάς τρίχας τοΰ πλατύσματος.

Οταν λοιπόν έντομόν τ ι έλθη νά καθιση έπί τών 
λοβών τοΰ πλατύσματος, τδ δποΐον συμβαίνει πολ
λάκ ις, ενεκα τοΰ έκκρινομένου ύγροϋ τοΰ έλκύοντος 
τά  έντομα, οί λοβοί ούτοι δρθοϋνται καί διπλοΰν- 
τα ι έπ άλλήλων' α ί ύστριχώδεις τρίχες τής περι- 
φερείας άμοιβαίως έπιπλέκονται, σχηματίζουσαι 
δυνατώτατον πλέγμα, ώστε το έντομον φυλακίζε
τ α ι, α ί δέ τρίχες τής έπάνω έπιφανείας είσ/ωροΰν 
είς δλα τά  μέρη τοΰ σώματος τοΰ φυλακιζομένου 
έντόμου καί καταπληγόνουν αύτδ πανταχόθεν. Οί 
δέ λοβοί μένοντες άναλγεΐς είς τούς πόνους τούς 
δποίους προξενοΰσιν είς τό δυστυχώς δεσμευθέν έν
τομον, τό δποΐον ήλπιζε νά εύρη έπ’ αύτών άνάπαυ- 
σιν,έπιφέρουσιν α ύ τφ  τόν θάνατον. Τό δέ περίεργον 
εΐναι, δτι δσ«> πλέον τδ έντομον κινείτα ι διά σπα
σμωδικών άνατιναγμώ ν, τοσούτω μάλλον έπ ιταχύ-  
νει τήν ς-ιγμήν τής έξολοθρεύσεως καί τοϋ θανάτου 
αύτοΰ" ό δέ θάνατος ούτος άφεύκτως καί ταχέως 
πρέπει νά συμβη, καθότι, ένόσφ ένυπάρχει είς το 
έντομον ίχνος ζωής καί έπομένως κινήσεως, άκο- 
λουθεΐ δ ερεθισμός τών δλεθρίων φύλλων, δστις δέν

παύει είμή μέ τήν παΰσιν τής ζωής τοΰ θύματός 
του. Εάν ζητήσωμεν τότε νά άνοίξωμεν τούς λο- 
βούς, δεν δυνάμεθα νά κάμωμεν τοϋτο χωρίς νά 
κατασχίσωμεν αύτούς. Μετά τοΰτο δμως οί λοβοί 
ανοίγουν πάλιν αύτομάτως καί άπλοΰντα ι, διά νά 
έπαναλάβωσι το αύτό έργον τ ή ; έξολοθρεύσεως, 
δταν νέα έρεθιστική α ιτ ία  ή έντομον, προκαλέση 
τήν ένεργειάν των. Τό δέ φαινόμενον τοΰτο προ- 
ξενεΐται έκ τής ίδιαζούση; τοΰ φυτοΰ κατασκευής, 
ού/ί δε δπως τρέφηται τό φυτόν δι’ έντόμων, ώς 
ποτέ έσφαλμένως έδόξαζον τινές.Επειδή δέ τό φυτόν 
τοϋτο φυλακίζει καί θανατόνει τά  έντομα,καί κυρίως 
τάς Μυΐας, ώνομάσθηύπό τών AaTivtovMuscipula, 
ύπό τών Ιταλών P iglia-m osche, ύπό τών Γάλλων 
A tlrape-m ouche, ύπό τών Α γγλω ν F ly -trap , έν 
δέ τη  ήμετέρα γλώσσα νομίζω πολύ κατάλληλον 
τήν ονομασίαν Μυΐαγρον. Καί είς μικρόν τ ι φυτόν 
τής αύτής οικογένειας καλούμενον ΐϊλιόδροσον 
Στρογγυλόφυλλον (Drosera ro tundifo lia), φυόμε- 
νον άφθόν&ις έν Εύρώπη,παρατηρεΐται τό αύτδ φ α ι-  
νόμενον καίτοι είς πολλά κατώτερον βαθμόν’ έπει- 
δή δταν εντομόν τι,έλκυόμενον άπο τό ιξώδες ύγρόν 
τής έπάνω έπιφανείας τών φύλλων, έλθη νά καθιση, 
αί τρίχες δρθοϋνται, έπιπλέκονται, καί τό έντομον 
φυλακίζεται.

0  Bose πρόξενος Γάλλος έν Β ιλμ ιγκτώ νι παρε- 
τήρησεν, δτι ή Διόνεια αποβάλλει τήν έρεθιστικο- 
τητα  ταύτην κατά τό φθινόπωρον, τουτέστιν άφοΰ 
καρποφορήση’ πλήν ή τοιαύτη παΰσις είναι πρόσ
καιρος, καθότι μετ’ δλίγον καιρόν ή ίδιότης αυτη  
αναλαμβάνει δλην αύτή ; τήν ίσχύν. Προτοΰ δμως 
τό πλάτυσμα άπο κτήση μέγεθος καί σύστασίν τ ινα , 
ή Διόνεια δέν παρουσιάζει τήν ερεθιστικότητα ταυ-  
την, ήτις άναπτύσσεται μόνον άμα τη  έμφανισει 
τώ ν τριχών’ οί δέ λοβοί τοΰ πλατύσματος, ήτοι τό 
ενεργητικόν δργανον τής έρεθιστικής δυνάμεως, δεν 
έμφαίνονται είμή άφοΰ προηγουμένως ό μίσχος ά- 
ναπτυχθή σημαντικώς.

Η καλλιέργεια τής Διονείας έθεωρεΐτο δυσκολω- 
τάτη" δθεν καί παρηγγέλθη ώς άναγκαΐον τό νά θε- 
ραπεύηται είς τήν αύτήν γήν τής Βιλμιγκτώνος' καί 
τφ ό ντ ι κατά τά  πρώτα έτη τής εισαγωγής αύτής 
είς τήν Εύρώπην δέν έτελεσφόρνισεν. 0  Bose δμως 
άπέδειξεν, δτι τοΰτο προήρχετο έκτοϋ δτι δ κατάλ
ληλος τρόπος τοϋ θεραπεύειν αύτήν ήγνοεΐτο. Καί 
το^όντι, τήν σήμερον ή καλλιέργεια αύτής εύόοκιμεΐ 
έπ ιτυχέστατα, δταν θεραπεύηται εί; γήν κουφήν, 
ίλυώδη καί κάθυγρον, διατηρουμένη έντός πυριατη- 
ρίου μετρίως θερμαινομένου" καί ήμεΐς αύτοί κατα  
τήν περιήγησίν μας διά τήν έν Αονδίνω Παγκόσμιον 
Εκθεσιν παρετηρήσαμεν αύτήν καλώς διατηρουμέ- 
νην, καί αύξάνουσαν εύρώστως είς τον Βασιλικόν 
Βοτανικδν Κήπον τοΰ Kew έντός νεως·ί κατασκευα
σμένου πυριατ^ρίου, μεταξύ ποικίλης καί έκλεκτής 
συλλογής τροπικών φυτών. 0  τρόπος τοΰ πολλά-
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πλαβιάζειν αύτην έκτελεϊται ?ι τ ίί διαιρέσει τών Ρο
δάκων τώ ν φύλλων, η διά σπόρων· το δεύτερον δμως 
δυσκόλως έπιτυγχάνει.

Η Διόνεια δέν εχει κάμμίαν χρήσιν ουτε οικονο
μ ικήν ούτε ιατρικήν, η τουλάχιστον περί τούτου 
δέν έγεινε λόγος μέχρι τής σήμερον. Γνωρίζομεν 
μόνον οτι ανήκει είς την οικογένειαν τώ ν Ηλιοδρό- 
σων, ώ ντά  φύλλα έκκρίνουσιν ύγρόν τ ι ,  το όποιον έν 
είδει ρανίδων σκεπάζει αύτά  λάμποντος τοϋ ήλιου" 
όθεν και έλαβον το δνομα (R os-Solis). Διό καί ήμεΐς 
έκρίναμεν κατάληλον νά όνομά σωμεν αύτά Ηλιόδρο
σά. Κ α ί τό γνωστόν πνευματώδες ποτόν ίοσόλιον 
(Rosolio) έλαβε τό ό'νομα έξ ένός Ηλιοδρόσου, τό 
όποιον έχρησίμευεν είς την κατασκευήν του. Εκ τών 
φυτών τής οίκογενείας ταύτης τινά  μέν έθεωρήθησαν 
ώς δηλητηριώδη είς τά  βοσκήματα. Γενικώς δέ τά  
Ηλιόδροσα νεοχμά όντα είναι όξυνά, δριμέα καί 
όπωσοϋν διαβρωτικά' τ ινά  δέ έξ αύτών χρησιμεύου- 
σιν εις βαφήν. X .  Α αβξάνος.

’Ά  V 0 η.

1 0 '.

Δέν σέ λέγω ώραίαν, τό χείλος 

Είναι πάντοτε έλλειπές

Από λέξεις, νά διαδώσ·/]

Τών αγγέλων τό εύειδες.

Πώς θα έκφράση τ ί είς τό βλέμμα  

Σπινθηρίζει έλκυστικόν;

Πώς τό ανάστημα τό αΐθέριον,

Πώς τής όψεως τό σεμνόν ;

Τό μειδ ίαμα πώς ποΰ όμοιάζει 

Την γαλήνην τής νυκτός

Οταν φέγγη τής σελήνής 

Καθαρώτερον τό φ ω ς ;

Κόρας εχει ώραίας ή φύσις,

Είσαι σύ μοναδική,

Εύμορφίαι τής γής εκείνα1., 

Ούρανόπλαστος έσύ.

Η σ τιγμ ή  άπό τοΰ Πλάστου τάς χεϊρας 

Φ6>τοφόρος έξήλθε ιλαρά,

’Στην δποίαν πρωτοεφάνης, καί έφάνη 

θαυμασίω ς ώραιότης λαμπρά,

Καί έπλημμύρησε έν τώ  άμα όποϋ σ’ είδα 

Τής άγάπης τό στήθός μου ή δρμή,

Κ αί έν τω  άμα μέ αύτην συνενώθη 

ώ  ζωή μου, ώς μέ σώμα ψυχή.

Ποίους ό πλοΰτος κινεί, ποίους ή δόξα, 

Αλλους μ ά τα ια ι ελπίδες πλανοΰν'

Συ είσαι έλπίς μου, σι» δόξα, συ πλοΰτος, 

Κ ’ είς έσέ όλαι αί αισθήσεις μου ζοϋν.

Τ’ δνομά σου είναι ύμνος δ ι’ έμένα,

Κ ’ ή καρδία μου δι’ έσένα ναός,

Είσαι τ ’όλον μου, κ’ είναι ή ζωη σου 

ύ  θερμός τής ζωής μου σκοπός.

Κ Α '.

Δέν γνωρίζει δυσκολίας 

Οστις ύπεραγαπ^ί,

ΙΪ φω τιά  μάλλον άνάπτει,

Αν προσκόμματα άπαντ£·

Μας κατέτρεξαν" ή άγάπη  

Δέν ψηφ$ κατατρεγμούς' 

Μάς βασάνισαν" μας ηύραν 

ΐπ έ ρ  πάντα  σταθερούς.

Μας έχώρισαν ματα ίω ς

Τύχη καί άνθρωποι σκληροί, 

Ενωμένη ή μ ία  καρδία 

Μέ την άλλην θά συζή.

Είναι αδύνατον νά λείψτ»

0  είς τοΰ άλλου του ποτέ, 

Εγεννήθημεν ’στόν κόσμον,

Συ δ ι’ έμέ καί έγώ δ ι’ έσέ.

Ο ΦΟΙΝΙΞ

Κ Β '.

Η μ ία  γενεά αιωνίως ώθεΐ την άλλην,

Κ α ί είς τό μηδέν μ ία  μ ία  π ίπ τε ι ψυχρά,

Χ άνονται έκεί κάλλος, έλπίδες, δόξαι, 

Ουτω περνούν κόσμος καί κοσμικά.

Πλην οί θνητοί σπαράττουν ό είς τόν άλλον 

Παντοΰ διχόνοιαι, φόνοι, ταραχαί.

Φύγε άπ’ αύτούς, είς τάς έρημους μόνον 

Μας προσκαλοΰν ήμέραι είρηνικαί.

Εκεί ό άήρ μοσχοβολεϊ, κατ’ ετος 

Λ άμπει ή πεδιάς νεοστόλιστος έκεΐ,

Κ α ί τής έλπίδος φέρουσα τό χρώμα,

Την εύτυχίαν πάντοτε ανακαλεί.

Αν ή πενία μας κατατρέξν), δ κόπος 

Τάς συνεπείας της δέν ψηφό: ούδαμώς*

ΙΪ καθαρά συνείδησις, κ* ή άγάπη,

Δι’ ήμας θέλει είναι πλοΰτος σταθερός.

Κ Γ '.

Τί μας μέλλει αν καθ’ έκάστην 

Πίπτουσιν οΐ βασ ιλείς;

Τά στοιχεία τής οικουμένης
Α '  Λ. 'Αν ταραττη  η κατα ιγ ις .

Εδώ ύ ήλιος την ήμέραν 

Από φώς μας πλημμυρή, 

Εύδία νύξ έδώ δ ιαλάμπει 

Κ αί τά  πάντα  ζωογονεί.

Μάς χαρίζει τό εαρ τ ’άνθη 

Κ α ί τό θέρος τους καρπούς, 

Τό φθινόπωρον τόν οίνον, 

ό χειμών αισίους οιωνούς.

Εδώ πάντοτε ένωμένους 

Η ατυχ ία  δέν μάς νικά, 

Κ αί γλυκός σκοπός μας είναι 

0  είς τόν άλλον ν’ άγαπά.

Κ Α '.

Πώς θά κρύπτεται τοσαύτη  

Ποΰ μέ φλέγει πυρκαϊά ;

Κάθε νόημα, κάθε βλέμμα, 

Φανερώνουν τά κρυφά.

Τόση άγάπη , είς μικρόν στήθος 

Συνθλιμμένη, δέν βαστόί·

Πανταχόθεν έκχειλίζει,

Κ α ί ώσάν χείμαρρος δρμ$.

Κ α ί νά κρύψω δέν μέ άφίνει 

Την ύπέρμετρον χαράν,

Ποΰ ή ψυχή μου δοκιμ άζει 

Διά την πρώτην της φοράν.

Α χ, νά έγίνοντο τά  πάντα  

Τών αίσθήσεών μου ήχώ,

Νά μοΰ έπέστρεφαν τά  όσα 

Δι έσέ, άγάπη μου, έκφωνώ.

Κ Ε\

Ελθέ έδώ ποϋ μικρόν κϋμα  

Σβύννεται στόν α ίγ ιαλόν,

Παριστάνον τής ζωής μας 

Τής παρούσης τό τερπνόν.

Ελθέ έδώ διά νά μοΰ λέγιτ,ς,

Οτι μέ Σιπεραγαπδίς,

Είς τόν βίον μου διά νά χύντρς 

Τοΰ ούρανοϋ τάς ήδονάς"

Οσα ε ίπ ε ϊς ,τή ς  έρημίας 

ή  φωνη νά τά  άντηχή,

Κ ’ έδώ ή αυρα νά τά  φέρ*ι 

Πνέουσα λεπτή, λεπτή"

Νά διαχέΐ} καί άβρώς κα ί ήδέως 

Πανταχοΰ μέ τά  πτερά,
η f tΟσα αρώματα προσφέρουν

Τ’ άνθη, οί λόγγοι, τά  βουνά.



Κ Η '.

ό π ο ία  οδύνη St’ ήμας ’ξημερώνει,

Ο ΦΟΙΝΙΞ

Κ Σ Τ '.

Τής άγάπης δ κύκλος ποϋ α ρ χίζε ι, 

Περικλείων τά ς  καρδίας δύο θνητών, 

Πάντα εκτείνεται, έκτείνεται εως οτου  

Περιλάβτι το πα ν είς αύτόν.

Σ χη μ α τίζει δ καθείς μας tv κέντρον,

Κ ’ ή υπαρξίς του συνέχεται δμοΰ 

Μέ την υπαρξιν τής δλοκλήρου 

Ο ικουμένης, δι’ αΰτοϋ τοϋ δεσμού*

Διότι ή ά γά π η  έξελθοϋσα α π ’ εκείνον, 

Ποϋ αιωνίως τοϋ παντός είναι δ νοΰς, 

Με Θεδν καί μ έ  ανθρώπους συνδέει 

Φύσιν, άπειρον, τύ χη ν, καιρούς.

Κ αί τδ πϋρ, ποϋ μας φ λέγει τούς δύο, 

Συνδεμένον μ έ ο ,τ ι είναι π λα στόν, 

Α πδ ήμας είς τδ άπέραντον φθάνει, 

Διότι έκβαίνει ά π ’ αύτδν τδν Θεόν.
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ΚΖ'.

Ο δοιπόροι, α π ’ έδώ κάτω  

Φ εύγομεν ώς αστραπή,

Μην άφίνοντες σημεΐον,

Καθώς ούτε άφίνει αύτή.

Πλην δι’ ήμας πατρίς δέν είναι 

Η  γ ή  αυτη , ’ίσως άλλου  

Συγχω νεύθησαν τ ά  δύο

Π νεύμ ατα, ποϋ τώ ρα δμοΰ,

Συνιστοϋν την υπαρξίν μ α ς ,

Κ αί μ έ άδιάρρηκτα δεσ μ ά  

Α π δ τό τε  είναι ένω μένα.

Τώ ρα αύτδν, ποϋ ολα  βα στά

Κ αί ολα  ώς κέντρον τής α γ ά π ε ς  

’Στδν έαυτόν του α νακαλεί, 

Ενωμένους μ ία ν  ήμέραν 

Ε ύχομ α ι νά μ ά ς δεχθνί.

Η εύτυχία  μου μ ’ έσέ αναχωρεί*

Α χ  δ ια τί άπδ τους κόλπους τοΰ χάους  

Δ ιατί, Θεέ μ ου , τοιαύτη ώρα νά έκβή

Ποΰ τδν δδην κα λεΐ, ποΰ βαρύνει 

Είς έμ έ πλέον είσέτι πικρώ ς,

Απδ έκείνην, ή δποία  τελευταία  

Θά σημάνη δι’ έμέ λυπηρώ ς.

Της θαλάσσης ή τόση ηρεμία ,

Η  ίιλιοστόλιστος λάμ π ουσα  αύγη  

Τδ στερέω μα, τής φύσεως ή θέα, 

ΰ  έξαισία  τοΰ π α ντδς καλλονή,

Ο λα είναι άφωνα τώρα δ ι’ εμ ένα , 

ό ς  ή έλπίς στάς έρημους* βαθύν 

Δ οκιμάζει ή ψυχή μου τδν πόνον,

Πλην δ πόνος τής δίδει ζω ήν.

Κ θ ' .

Η ήσυχία παντοΰ  δ ια τρέχει, 

έ δ ώ  αυρα δέν φυσ£,

Κ αί τδ πα ν είς την γαλήνην  

Τής νυκτδς άντανακλ^.

Στδν δρίζοντα τδ κΰμα  

Σ μ ίγει μ έ  τδν ούρανδν, 

Παριστάνει ενα καθρέπτην  

Ολη ή θάλασσα φαεινόν*

Κ αί είς αύτδν πλο ιά ρ ια , λέμ βοι  

όλισθα ίνοντα  έλαφρά,

Την ακινησίαν διακόπτουν  

Ποΰ παρέχουν τά  νερά.

Είς την τόσην ήρεμίαν 

Η  ψυχή μου άνησυχεΤ,

Συ τής λείπεις κα ί τή ς λείπει 

έ δ ώ  κάτω  ο ,τ ι εύτυχεΐ.

Λ '.

Ε προσπάθησα παν μέσον 

Ποΰ έστοχάσθην άρκετδν 

Τήν πληγήν νά ολιγοστεύσω*

Δέν έστάθη δυνατόν.

Ανεχώρησα, περιήλθον 

Ξένου; τόπους, μακρυνάς 

Τόσας διέσχισα θαλάσσας,

Χώρας διέτρεξα πολλά;*

Πλήν ματα ίω ς, ή ένθύμησίς της 

Μοϋ παρ ίστατα ι ώς σκιά,

Οπου ύπάγω  ίδού τήν έχω 

Εμπροσθεν παντοτινά.

Κ α ί τοϋ τελευταίου μου ασύλου 

Ε!ς δλίγον ή σιγή,

Τ’ δνομά τ η ί, τ ’ δνομά της,

Λυπηρώς θέλει αντηχεί.

ΛΑ'.
Είς τδν τόπον, οπου οί δύο 

Εΰρισκόμεθα συχνά,

Ενθα μ α ; ’καλοΰσε ή φύσις,

Μέ μειδ ιάματα έλκτικά,

Τής νεότητος ποΰ ή θύρα 

Μας παρίστχτο ανοικτή,

Κ ή οικουμένη τής αγάπης 

Συγκεντρόνετο ολη έκεΐ,

Ποϋ ένομίζαμεν τά  πάντα  

Πώς τήν τύχην μας ύμνοϋν,

Κ αί τούς πρώτιστους παλμούς μας,

Οτι γλυκοχαιρετοϋν,

έκ ε ΐ ’ποΰ άλλοτε εύτυχοΰσα,

Τώρα ύπάγω άν ήμπορώ,

Κ ι έχω πλέον δάκρυα νά χύσω,

Τδν χαμόν μας νά θρηνώ.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α .

έ ν  τώ Φυλλ. Γ'. σελ. 7 4 , ΙΔ’. ς·ροφ. S '.

Α ν τ ι  Τ ι ς  α γ ά π ε ς ,  έω ς  το ν  τά φ ο ν , το  ν* (

Γ ρ ά φ . έ ω ς  το ν  τά φ ο ν  ix e 'v o  το  v a t

(Γόμ. Α. Φυλλ. Τ'.)

Ο Φ0ΙΝΙ3

Α Β .

όρμητικός δ άνεμος συρίζει,

Καί τά  στοιχεία φέρει είς άνατροπήν, 

Συσσωρευμένα νέφη ώΟοϋνται, κάμνουν 

Τήν νύκτα ωσάν τδν $δην σκοτεινήν.

Τδ σκότος κόπτουν αί άστραπαί, καί λέγεις 

ό τ ι  αναμμένη ή πλάσις θά κα· ,̂

Κ αί μέ βροντάς διασχίζοντες τά νέφη,

Ενθεν κάκεΐθεν πίπτουν κεραυνοί.

ή ;  τδ θηρίον μυκατα ι ?) φύσις* δ δμβρος 

Κ αί άλλον έπαπειλεΐ κατακλεισρών,

Καί πανταχοΰ τά  δντα σκοτεισμένα,

Τρέχουν έδώ καί έκεΐ χωρίς σκοπόν.

Μόνος έγώ δ άτάραχος, τήν μοίραν,

Τάς τρικυμίας, τδν $δην δέν ψηφώ*

0  κόσμος πλέον, ή κόλασις, δέν έχουν 

Αλλα μαρτύρια, διά νά δυστυχώ.

Λ Γ.

Διά ποίαν χαραν τώρα συλλέγω τ ’ άνθη;

Μή θά στολίσουν διάσημον έορτήν;

Α χ, κλαΰσε, μήτερ τρ ισαθλιεστάτη ,

Τοΰ άγαπητοϋ σου τέκνου τήν θανήν.

Τ’ άνθη είναι αύτά τά τελευτα ία , ’ποϋ δίδει 

Η κοινωνία μας σ’ δλους τους θνητούς· 

Ανθοστολίζει τους νεκρούς* μέ θλίψεις, 

Α λγη, πληγάς, δωρεΐ τους ζωντανούς.

Αλλ’ ώς είς πλοΐον, ποΰ ριψοκινδυνεύει, 

Σημεΐον προβαίνει έλπίδος μακρυνδν, 

Ουτω ’σ ημάς στάς τρικυμίας τής τύχης 

Σημεΐον ΐερδν, άμόλυντον, σεπτδν,

Είνκι ή θρησκεία, καί είς τάς θείας άγκάλας 

Δεικνύει λιμένα αθάνατον ή έλπίς*

Α χ παΰσε, μήτερ, τούς κλαυθμούς, τδ τέκνον 

’Στδν ούρανδν πάλιν θά έπαναϊδ^ς.

Γ . Κ. Ρ.

ΤΕΑΟΣ ΤΩΝ ΛΝΘΕΩΝ.
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154 Ο ΦΟΙΝΙΞ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
(Κατά τον Α. Θιερρυν).

(Συνιχιια, ι£ε προτιγού^ενον φυλλάδιον)

(1 6 03) Εί; την περί ή; δ λόγος περίπτωσιν δ 
Βασιλεύς, ινα στερεώσ^ την άπειλουμένην κατάκτη- 
σιν, άνέστη έπί κεφαλής δχι τών πολεμιστών του 
άλλά τών έφημερίων του. Περιβαλλόμενος θεολογι- 
κην πανοπλίαν ύπεστήριξε διά στόματός του ενώ
πιον τών κοινοτήτων, οτι δ Θεδς είχε διακηρύξει 
θεού; ώς έαυτδν τούς νικήσαντας στρατηγούς καί 
τού; υιούς τω ν : d ix i quod D ii estis (είπον δτι 
θεοί έστέ.) Προτείνων παρομοίας αξιώσεις άπέ- 
στρεφεν άπο τούς άλλους,εφελκύω1) προς μόνον έαυ
τδν την οργήν καί τάς προσπαθείας τώ ν ύπηκόων, 
καί έθυσιάζετο αύτδς ή δ διάδοχός του ύπέρ τής 
έπιχειρήσεως τής όποιας ητο άρχηγός.

Κ α ί οΰτως ή ερις συνήφθη μεταξύ τής βουλής, 
τουτέστι τών αντιπροσώπων τοΰ ύποτεταγμένου 
λαοΰ καί τοΰ βασΛέως, δστις μόνος έπροτάσσετο 
καταλείπων είς το προνομιοΰχον έθνος μόνον την 
φροντίδα τοΰ νά βοηΟ  ̂αύτδν δταν έστενοχωρεΐτο.

Το κοινοβούλιον διεδήλωσεν δμοφώνως, έν δνό- 
μ α τι πάντων τών ύπηκόων,δτι δέν ήθελον ύπομεί- 
νει πλέον τά μονοπωλεΐα καί τούς έπί τών προϊόν
τω ν φόρου;. Εφανέρωσεν, δτι ουτοι ηύξανον καΟε- 
κάστην, ένώ έπί μάλλον καί μάλλον ή βιομηχανία  
περιεστέλλετο ύπδ διαφόρων προσκομμάτων, δτι 
επρεπε, τέλος πάντων, νά ς-αματήσωσι καί νά συλ- 
λογισθώσιν, δτι έάν οι ύπηκοοι έφθείροντο άπδ τδν 
κόπον, δέν τδ έκαμνον μόνον διά νά αύξήσωσι τούς 
φόρους, άλλ’ δτι ηθελον καί νά ζώσι καί νά έργά- 
ζω ντα ι δι’ έαυτού; καί νά άπολαμβάνωσιν οί ίδιοι 
τδν καρπδν τής έργασίας των.

Είς δλας τάς άπαιτήσεις τών ύπηκόων δ βασ ι
λεύς άπεκρίνετο μέ μ ίαν καί μόνην λέξιν- ένεργώ  
τό προτέρημά μου. Η βουλή τών κοινοτήτων κα- 
τέστρονε πράξεις (bills), διά τών δποίων, καταρ
γούσα τά  προσεμποδίζοντα έθιμα, προσέβαλλε τδ 
προτέρημα’ άλλ ’ ή βουλή τών Κυρίων η τών Λόρ
δων, μακράν τοΰ νά έπικυρόνη τάς αποφάσεις τα ύ 
τας, έμενενεΐς τήν θέσιν της καί περιστοιχοΰσα τδν 
αρχηγόν της, τδν ύπεστήριζε διά τής άντιστάσεώς 
της. Καί οΰτως οί αύτοί άνθρωποι, οιτινες είχον 
συναπαντηθή ποτέ μέ τά δπλα είς τάς χείρας, 
συνευοίσκοντο καί πάλιν μετά £ξ αιώ να; καί έπο- 
λεμοΰντο μέ ραδιουργίας καί άγορεύσεις, προτοΰ νά 
μεταχειρισθώσι τδν τελευταΐον λόγον, τήν βίαν.

Η βουλή δέν έψυχραίνετο,καί πλήθος νόμων έδη- 
μοσιεύετο αλλεπαλλήλων, δι’ ών προσεβάλλετο ή 
ισχύς τώ ν δ ια τα γώ ν τής ημέρας η τών προκηρύ
ξεων καί ή ισχύς τών δικαστηρίων, άλλ’ είς μάτην. 
Οί Λόρδοι’ άνέστελλον τά  πάντα  αποποιούμενοι τήν 
έπικΰρωσιν τοιούτων αποφάσεων, καί δ βασιλεύ;, 
άφ ετέρου, τού; αντιπροσώπους, οιτινες ΰψοναν τήν

φωνήν, έφυλάκιζε, δυνάμει αύτής τής άρχής, τήν 
δποίαν ούτοι έπροσπάθουν νά καταβάλλωσι.

( 1 6 1 4 — 1 6 2 1 )  Καί δμως άπδ τάς άμφισβη- 
τήσεις ταύτας άπέκαμε, καί άνιρρεσε τήν βουλήν, 
έλπίζων δτι οί νέοι αντιπρόσωποι ηθελον είσθαι 
πλέον εύάγωγοι. Διά νά τούς προετοιμάσω καλώς, 
τούς έδίδασκεν είς τήν έναρξιν τής συνόδου μέ τούς 
έξής λόγους «Είπέτε μοι τ ί είναι τά  προνόμιά σας! 
«Απλή άδεια τώ ν προγόνων μας καί αύθόρμητος 
»παραχώρησις τήςήμετέρας γενναιότητος. Συγχω- 
«ροΰντες εϊς ύμάς ολίγον τ ι,  δέν ύπεσχέθημεν νά 
»σάς συγ^ωρήσωμεν τά  π ά ντα ’ ή χάρις έχει τά 
»δριά της. Ενθυμήθητε κάλλιον ποιοι εισθε καί 
»ποιοι εϊμεθα’ σείς έχετε καθήκοντα καί ήμεΐς εχο- 
»μεν δ ικα ιώ ματα.»

Ηδύνατο ή βουλή νά άπαντήσ^' «Ο ,τι λέγετε 
«περί τών διατρεξάντων είναι άκριβές, καί ήμεΐς 
» δέν τδ άρνούμεθα. Οί πρόγονοί σας μάς ένίκησαν, 
»καί ή μ εϊς εϊμεθα, ώς πρδς αύτούς, λεία πολέμου. 
»Εύρον ώφέλιμον νά γίνωμεν πλέον ελεύθεροι, καί 
«έχαλάρωσαν τάς άλύσεις μας, ώς ήθελον τάς συ- 
«σφίγξει πρδς μόνην τήν ιδίαν ώφέλειαν* μάς έκα- 
»μαν παραχωρήσεις, καί τήν σήμερον ήμεΐς κάμνο- 
»μεν απαιτήσεις’ καί εί μέν νομίζεσθε δυνατοί, 
«άποποιήθητε, καί βλέπομεν, ειδέ συναισθάνεσθε 
«αδύνατοι, ύπομείνατε τήν τύχην πάσης κα τα τε-  
»τριμμένης άρχής καί ύποχωρεΐτε. Δεν πρόκειται 
«ένταϋθα ούτε περί ύπερασπίσεως ούτε περί άπα ι- 
«τήσεως δ ικαιω μάτω ν’ το ιαύτη είναι ή τύχη τών 
«φύσει περιωοισμένων άνθρωπίνων πραγμάτω ν.»

Α λλ’ ή βουλή, άντί νά έκθέση τάς άληθείας ταύ
τας καί νά προσβάλ^ τά  γεγονότα, έπροσπάθησε 
νά ΰπεκφύγη τάς συνεπείας των. Επρόκρινε νά α 
παντήσω πρδς τδν βασιλέα μέ τδ αύτδ ΰφος, καί 
ώς έκεΐνος, νά άντιποιηθη δ ικ α ιω μ άτω ν.. Διεμαρ- 
τύρετο, δτι δσα ήθελε νά διεκδικήσ^ ύπέρ αύτής 
καί ύπέρ τών έντολέων της, παραχωρήσεις, έλευθε- 
ρίαι, προνόμια, πάντα ήσαν άρχαϊα καί άδιαφιλο- 
νείκητος ιδιοκτησία τών κατοίκων τής Α γγλίας. 
Τοιουτοτρόπως ύπεστήριζε πλάσμα (fiction) δμοιον 
μέ έκεϊνο τών συνηγόρων τών κατακτητώ ν, οιτινες 
έξήγαγον τά  κατά τών νικηθέντων έπιχειρήματά  
τω ν, δχι άπδ τδ διηνεκές τής κατακτήσεως, άπδ 
τήν άπόφασιν τοΰ διατηρεΐν αύτήν καί άπδ τήν 
δύναμιν δι’ ής ή άπόφασις αΰτη ύπεστηρίζετο, 
άλλ’ άπδ άλλην πηγήν. Ωστε έκατέροθεν παρημε- 
λεΐτο ή πραγματικότης καί έπεκαλοΰντο άφτ,ρημέ- 
νας ιδέας, έξ ού καί δ πόλεμος δέν έγένετο ε'ιλι- 
κρινώς καί δ σκοπός του δέν ήτο άρκετά διηκρι— 
βωμένος. Θέλομεν ίδεΐ εϊς τδ έξής τ ί έπήγασεν έκ 
τούτου.

Τά δύο κόμματα, σχηματισθέντα, ελαβον εκας-ον 
ονομα δηλοΰν τήν φύσιν του, τήν άρχήν του καί τάς 
αξιώσεις του’ οί μεν ύπερασπιζόμενοι τούς νικηθέν- 
τας ώνομάσθησαν τδ κόμμα, τοϋ τόπον (couutrey
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party), οί δέ άλλοι τδ κόμμα τής αύ.Ιής (court- 
party).

Ιάκωβος δ Δ . δέν κατέλιπεν είς τδν υίόν του 
8, τ ι είχε παραλάβει είς τήν άναγόρευσίν του, τού- 
τέστι τήν διεύθυνσιν έκκαρπίας (explo itation), 
περί τής δποίας είσέτι δέν ήμφισβήτουν οί ύπομέ'- 
νοντες αύτήν, άλλ’ δ ,τ ι δ κατακτητής ειχε κληρο
δοτήσει είς τδν πρώτον τών διαδόχ&>ν του, τήν 
διοίκησιν δηλαδή φατρίας, ήτις έμελλε νά ζ?ί άπδ 
τήν έργασιαν τών κατοίκων, καί ε:ς τήν δποίαν οί 
έγκάτοικοι έτοιμάζοντο νά άποποιηθώσι πάσαν ζωο
τροφίαν.

Μόνη ή βία ήδύνατο νά διαλύση δλοσχερώς το ι-  
αύτην άμφισβήτησιν, καί δμοις οί άντιφερόμενοι 
άνέβαλον έιιατέροθεν νά έλθωσιν είς χείρας. Επροσ- 
πάθουν νά καταπείσωσιν άλλήλους καί νά συμφω- 
νήσωσι περί τών άμοιβαίων άπαιτήσεων. Κ αί οί μέν 
εντόπιοι διϊσχυρίζοντο δτι ούδέποτε είχον κατα· 
κτηθή, καί δτι ετρεφον άείποτε τούς άλλους έξ εύ
νοιας καί δχι έξ άνάγκης. Οί δέ αύ.Ιικοί ύπεστήρι- 
ζον, δτι οί πρώτοι έκπαλαι εύρίσκοντο εϊς θέσιν 
ύπηκόων, οτι αΰτη ήτο ή φυσική των κατάστασις, 
καί δτι τίποτε ούτε είχε δυνηθή ούτε ήθελε δυνηθή 
εις τδ έξής νά μετριάσγι ύπέρ αύτών τδ αύστηρδν 
τή ; καταστάσεως ταύτης πλήν τής εύδοκίας τών 
Κυρίων των. Αλλά τδ συμφέρον ύποκινοΰν άκατα- 
παύστως τά πνεύματα, έκαμ.νεν ώστε τήν πάλην 
ταύτην τώ ν συλλογισμών καί τών έπιχειρημάτων 
άπδ καιρδν είς καιρδν διεδέχοντο δ ιαπ)ηκτισμοί 
θρασύτεροι, καί αί βουλαί έκάστου έδηλοΰντο μέ 
τρόπον τραχύν καί πολέμιον.

( 1 6 2 5 )  Οί πρώτοι φόροι, τούς δποίους έζήτησεν 
ό νέος βασιλεύς Κάρολος ό δ\ άπδ τήν βουλήν, έδό- 
θ/ισαν τόσον φειδωλώς, ώς-ε, λέγει δ Χιούμης (H u
me), έφαίνοντο μάλλον έμπαιγμδς ή βοήθεια. Οί 
δεύτεροι άπερρίφθησαν έντόνως.

0  βασιλεύς έδήλωσεν είς τήν βουλήν, δτι έάν 
άπεποιεΐτο είς τήν έκπλήρωσιν τώ ν καθηκόντων 
της, μή χορηγούσα τούς φόρους πρδς θεραπείαν τών 
αναγκών τοΰ κράτους, ήθελε μεταχειρισθή τήν 
βίαν, ή ήθελε παραλείψει τήν συναίνεσίν του καθ’^ν 
είχε παρά Θεοΰ έξουσίαν.

Η λέξις αΰτη, άνάγκας τοΰ κράτους, έκαμε τά  
μέλη τής βουλής νά σκεφθώσιν’ έπρόκειτο αρα 
απλώς περί τώ ν χρειών τοΰ κόμματος τών παλαιών 
κατακτητών, ή περί συμφερόντοιν κοινών καί είς 
τούς κατακτηθέντας; Τί ητο τδ κράτος; έπρε
πε πρδ πάντων νά τεθτί καί νά διασαφηνισθϊί τοΰτο 
τδ ζήτημα.

( 1 6 2 8 )  Ινα γνωρίση τ ί  έννοοΰσε μέ τήν λέξιν 
ταύτην δ προφέρων αύτήν, ή βουλή συνέταξε νόμον 
(b ill), δ ι’ ού άπένειμεν είς έαυτήν τήν έξουσίαν τοΰ 
έζελέγχειν πάσαν χρηματικήν ζήτησιν’ καί εί μέν 
έβλεπεν είς αύτήν εμ,πλεγμένον τδ συμφέρον τών 
έντολέοιν της, νά τήν άποοέχηται, είδε μή, νά τήν

άπορρίπτη, καί δ νόμος ούτος ώνομάσθη αϊτησις δ ι
καιωμάτων (petition des droits). Η αιτησις αΰτη  
περιελάμβανεν’

«Ο τι πάσα φορολογία έν ε’ίδει πολεμικής άπα ι-  
«τήσεως (requisition de guerre) κατηογεΐτο, καί 
«δτι τά  έξοδα, καθδ άποβλέποντα έν μέρει καί τάς 
«ύποθέσεις τών πληρονόντων, έμελλον νά ύποβλη- 
»θώσιν εϊς τδν απαραίτητον δρον πάσης δημοσίας 
«συνεισφοράς, τήν έλευθέραν δηλαδή συναίνεσίν τώ ν  
«ύποτελών ή τών άντιπροσώπων τω ν, καί τοιουτο- 
«τρόπως ούδείς ήναγκάζετο νά ΰπομείνη φόρον, -η 
» δάνειον,ή όποιανδήποτε ενμένειαν  (benevolence) 
«μή χορηγηθεϊσαν παρά τής βουλής.»

Η πράξις αΰτη ήτο αποφασιστική. Διότι, ?|δέν 
συγκατένευεν είς αύτήν ή φυλή τών νικητών, καί 
τότε έπρεπε νά έλθωσιν εις χείρας μέ τούς νικη- 
θέντας, ή συγκατένευε, καί τότε ή ΰπαρξίςτης καί 
αί ήδοναί καί ή πολυτέλεια καί αύτή ή τ ιμ ή , τήν 
δποίαν ένόμιζεν δτι άπελάμβανεν άπδ τούς εξωτε
ρικούς πολέμους, πάντα έκινδύνευον, π άντα  ταΰτα  
έμελλον νά παραιτήσωσιν οί ν ικητα ί, διότι πολύ 
δύσκολον ήτο νά καταπείσ6)σι τούς ύπηκόους δτι 
έξ αύτών άπελάμβανον ιδίαν τινά ώφέλειαν. ΐ ί  δρα- 
στηριότης τής βουλής έκαμε τούς νικητάς νά π α -  
ραδεχθώσι τήν τελευταίαν γνώμην, άλλ δχι άνευ 
τινδς πόνου. Οί Λ όρδο ι έγκρίναντες τήν αίτησιν  
τών δ ικαιωμάτων, έπροσπάθησαν νά τήν μηδενώ- 
σωσι διά τίνος ρήτρας είς τήν δποίαν άνεγνωρίζετο 
ή κυριαρχική έξουσία. 0  βασιλεύς έπί πολύ έδίς-α- 
σε προτοΰ νά ύπογράψγι τοιαύτην συμφωνίαν, τήν  
δποίαν ώς έκ τής θέσεώς του δέν ήδύνατο νά τη -  
ρήση.

( 1 62 9 )  Καί τω όντι ολίγους μήνας ύστερον ήρ- 
χισε πάλιν νά είσπράττη έξ ιδίας του εξουσίας τά  
έπί τών πλοίων δ ικα ιώ ματα (droits de tonnage 
et de pondage) διαδηλών πρδς τήν βουλήν δτι 
έβιάζετο ύπδ τής άνάγκης. Λ ί πραγματεΐα ι τών 
δσοι άπεποιοΰντο τήν πληροψήν, έπαναπαυόμενοι 
εϊς τήν αϊτησιν τώ ν δικαιω μάτω ν, κατεσχεθησαν 
καί έδημεύθησαν. Οί αντιπρόσωποι ήγανάκτησαν 
έ'νεκα τής παραβάσεως συνθήκης, ήτις δμως αδύ
νατον ήτο νά τηρηθή, καί έκήρυξαν έχθρούς μέν 
τών ύπηκόων καί τής βουλής τούς φορολογοΰντας, 
προδότας δε τοΰ κοινοϋ συμφέροντος τούς ύπομέ- 
νοντας τήν φορολογίαν, δθεν διέλυσε τήν βουλήν 
καί άλλους μέν τών άντιπροσώπων έφυλάκισεν, 
άλλους δέ ένήγαγεν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου του, 
καί μή έμφαν.σθέντων, έπέβαλεν είς αύτούς πρός-ι- 
μα καί έπρόσταξε τούς είσπράκτορας νά βιάσωσι 
τάς κατοικίας των.

Ημέραν έξ ήμέρας έγινετο δυσκολωτέρα ήΰπ αρ-  
ξις τών δσοι μόνον πόρον ζωής είχον τά  είς τούς 
ύπηκόους έπιβαλλόμενα τέλη. Τδ άστοσυμβούλιον 
(conseil de bourgeois), τδ δποΐον είχαν συστή
σει διά νά δίδ-jj λόγον, έφαντάζετο έξ έναντίας νά

155



15G Ο ΦΟΙΝΙΞ

άπαιτΫι δικαιολογήσεις, ό  βασιλεύς άπεφάσισε νά 
μή συγκαλέσΐ) τά  ενοχλητικά ταΰτα  συμβούλια. Είς 
τώ ν προγόνων του είχε προστάζει τάς πόλεις νά 
έκ,λέγωσιν άπαραιτήτως αντιπροσώπους, και τού
τους νά μήλείπωσιν άπο τάς συνελεύσεις. Α λλ άπό 
τον καιρόν τών Ριχάρδων τά  πράγματα  είχον με- 
ταβληθή.

(< 630)  Νόμος Εδουάρδου τοϋ Β'. δ ιεταττεν οτι 
πας ύπήκοος, έχων 20  στερλινών λίτρων εισόδη
μα, ώφειλε, κατ’ άπαίτησιν τοϋ βασιλέως, νά έμ - 
βαίνη είς τήν τάξιν τών Ιπ π ο τώ ν , τούτέστι νά 
κατατάσσετα ι είς τον ένδημοΰντα στρατόν, ή νά 
πληρόνη τήν απαλλαγήν τοιαύτης υπηρεσίας· τοϋτο 
έχρησίμευεν ώς μέσον στρατολογίας είς τούς νική
τα ς , οΐτινες τοιουτοτρόποίς κατηνάγκαζον τούς ν ι-  
κηθεντας νά γίνω σι τά  όργανα της κοινής κ ατα -  
δυναστείας των. Κάρολος ό Δ . άποκατέστησε το 
ψήφισμα τοϋτο, έλπίζων δ ι’ αύτοΰ ή νά ενδυναμώ
σω) τον στρατόν η νά λάβϊΐ χρηματικήν τ ινα  βοή
θειαν διά το κόμμα του" άλλ’ ήπατήθη. Δεν ήτο 
πλέον δ καιρός, καθ’ §ν οί ύποταχΟέντες, γινόμενοι 
διά  τής άκρας δυστυχίας τω ν έγω ϊστα ϊ, ένομίζοντο 
ευτυχείς, δσάκις άπελάμβανον έγγύησίν τινα  κατά  
τής τυραννίας,προδίδοντες τούς συμπάσχοντας αδελ
φούς των. Τά δ ικα ιώ ματα τούτων είχαν γίνει ιερά, 
άφ’ ού ήλπιζον οτι ήθελον ύπερισχύσει, και ήδη 
έζήτουν τήν σωτηρίαν τω ν όχι πλέον άποχωρίζον- 
τες έαυτούς άπο τούς τυραννουμένους, άλλά προσ- 
παθοϋντες νά σωΟώσιν ή νά άπολεσθώσι πάντε; 
δμοΰ.

( 1 6 3  4) 0  είς τήν Α γγλίαν έσκηνωμένο; στρα
τός είχε χρείαν νά συντηρ-Τι στόλους προς επιβολήν 
ή πρδς άμυναν. Το διά τά έξοδα ταΰτα  άπαιτού- 
μενον άργύριον έλαμβάνετο, άπο τούς κατοίκου; 
τώ ν παραλίου και τών λιμένοιν καί έλέγετο ό 
<ρόρος τώ ν πλο ίω ϊ· Ο βασιλεύς έξέτεινε τον φόρον 
τοΰτον έπί πάντων τών κατοίκων τοΰ τόπου σ υγ
χρόνους, καί έΟέσπισε τό νέον τοϋτο μέτρον έπ όνό- 
μ α τι τής εθνικής τιμής καί ασφαλείας.

II εθνική τ ιμή , ή έθνική ά σ φ ά λ ε ια ..................τ ί
έσήμαινον αί λέξεις αύται ώς πρός τούς ύπηκόους ; 
Αρα οτι έσύμφερεν είς αύτούς οί κατέχοντες τον 
τόπον όχι μόνον νά έχωσι διά ναυτικών δυνάμεων 
τήν κατοχήν ταύτην ασφαλή κατά πάσης ξένης 
επιβολής, άλλά νά δύνανται καί άλλας παραθαλασ
σίους χώρας νά κυριεύωσιν; οί ύπήκοοι δεν έβρά- 
δυναν νά έννοήσωσιν δτι ήδύνατο μέν τοιοΰτον νά 
ήν α ι το συμφέρον τοϋ έθνους τών νικητών, άλλ’ δτι 
αύτοί δέν ένείχοντο παντελώς είς αύτό’ δτι ή έθνι
κή των ασφάλεια ήτο νά μή θεωρώνται ώς κτήμα
τ α , καί ή έθνική τ ιμ ή  νά έπιτύχωσι τοϋ σκοποϋ, 
τον όποιον έδιωκον, καί δτι πρός τοϋτο δέν έχρειά- 
ζοντο στόλους.

0  βασιλεύς, θέλύ)ν με ολα τά δυνατά μέσα νά 
τρομάξ/ι τήν άντιπολίτευσιν, έπρόβαλιν είς τούς

νομικούς τής αυλής του το έξής ζήτημα ’ έάν, έν 
περιπτώσει άνάγκης, διά τήν ύπεράσπισιν τοΰ βασι
λείου, ήδύνατο νά έπιβάλγι κατ’ αρέσκειαν  φόρους, 
καί έάν μόνος του ήδύνατο νά κρίνει περί τής άνάγ
κης ; Οί νομικοί άπήντησαν καταφατικώς. Αλλά μέ 
δλην τήν άποφασιστικήν θέλησιν τοϋ βασιλέοίς καί 
τήν εΐρημένην γνώμην, ήτις εδιδεν είς αύτήν λογι
κήν τ ινα  βάσιν, οί άνδρεΐοι τής άντιπολιτεύσεως 
δέν ύπεχώρησαν. Τότε άναφανείς ό Αμβδένος 
(Ilam bden) δέν ήθέλησε νά καθυποβληθ-?) είς τον 
φόρον, κατηγορήθη καί κατεδικάσδη.

Αλλ’ ή καταδίκη αυτη διήγειρεν ολους τούς ύ 
πηκόους. 0  Αμβδένος τούς είχεν έξυπνήσει δ.ακιν- 
δυνεύων τήν περιουσίαν του καί τήν ζωήν του. «Οτε 
»ήμεθα νήπια, έφώναζον πανταχόθϊν, μάς έτυπτον 
«καί έκλίναμεν τήν κεφαλήν* άλλα τώρα εϊμεθα 
»άνδρες. Εζήσαμεν τόσους αιώνας διά τούς άλλους· 
»δέν είναι καιρός νά ζήσωμεν καί δι ήμας αυτούς; 
«Ημεΐς εϊμεθα έκατομμύρια καί αύτοί πόσοι είναι;»

( 1 6 4 0 )  0  βασιλεύς έντοσούτω έκαμνε τόν πό
λεμον κατά τοΰ λαοΰ τής Σκωτίας, δ δέ Αγγλικός 
λαός έδείχθη δυσαρεστημένος έξ α ιτ ίας τοϋ πολέ
μου, καί έτοιμος ν άποποποιηθή το παν, έν δσω 
έξηκολούθει. 0  βασιλεύς εν τ ιν ι λόγω έκφωνηθέντι 
είς τήν βουλήν, λαλών περί τών Σκώτων, τούς ώνό- 
μασεν άποστάτας, καί ή βουλή διεδήλωσεν δτι έπει-

ράχ0η’Κ αί έπειδή ή δικαιοσύνη ήτο το δπλον το δποϊον 
μετεχειρίζοντο κατά τών υπηκόων, ή βουλή το 
μετεχειρίσθη πρός ιδίαν της χρήσιν. Κατηγόρησε 
δίκας-ικώς δλους τούς αξιωματικούς, δσοι, έπί προ- 
φάσει άσφαλείας κοΑ κοινής ήσυχίας, ένήργουν είς 
τάς κομητείας ώς έν καιρώ πολέμου, δσοι είχον είσ- 
πράξει τόν φόρον τών πλοίων ή τούς έπί τών σίτων 
φόρους, δσοι είχον λάβει μέρος είς τάς αποφάσεις 
τών εκτάκτων δικας-ηρίων, οσοι έκαμνον μονοπω
λείς κατά βασιλικόν προνόμιον, καί δσοι είχον δ ι
κάσει τόν Αμβόένον.

Από τής καθιδρύσεώς της ή βουλή είχε παρου
σιάσει πολλάκιςα ίτήσεις,δ ιά  τών όποιων, έκθέτουσα 
τά δεινά τών υπηκόων, έζήτει ταπεινώς νά ληφθώ- 
σιν ύπ’ όψιν καί νά μή έπιβαρυνθή ό ζυγός των. 
Τώ δέ 1 6 4 0  συνέταξε γενικήν έκθεσιν περί τής 
καταστάσεως τοΰ Αγγλικοΰ λαοΰ, άλλά δέν τήν 
διεύθυνεν ούτε πρός τόν βασιλέα ούτε πρός τούς 
Λόρδους, τήν καθυπέβαλεν είς αύτόν τόν λαόν, καί 
τότε κχτά πρώτον ύψώθη τό σύμβολον τοϋτο τής 
εθνικής συνενώσεως.

Ανεκεφαλάιοΰντο είς τό έγγραφον τοϋτο δλαι αί 
πράξεις τής εξουσίας, δσας δέν ήθελον πλέον νά 
ύπομείνωσιν' έκεΐνοι δέ, τούς δποίους είχον διατρέ- 
ψει εως τότε, έχαρακτηρίζοντο ώς άκόρεστοι αρ
παγές άείποτε ευεργετούμενοι καί άποδίδοντες αντί 
ευγνωμοσύνης υβριν καί τυραννίαν. Η πράξις αυτη  
έπνεε μίσος καί οργήν. Καί ή βουλή διέταξα τήν
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τύπωσιν καί δημοσίευσιν αύτής χωρίς να τήν καθυ- 
ποβάλ^ είς την δμήγυριν τών Λόρδων, τήν δποίαν 
έθεωρει παντιρ κεχωρισμένην άπό τά  συμφέροντα 
τής βουλής καί τών έντολέων της.

Ινα δε ετι μάλλον ύψώστι μεσότο'χον μεταξύ 
τών εναντίων συμφερόντων, άπεφάσισε νά ά ντ ιστα -  
θή είς τήν έξουσίαν, τήν δποίαν ένήργει ό βασιλεύς, 
τοΰ νά δίδν? αξιώ ματα είς τούς ύπηκόους καί νά 
συλλέγ/ι έξ αύτών στρατιώτας· διότι ήθελεν έν πε- 
πτιυσει συγκρουσεως, έκαστος νά εϋρίσκηται είς τήν 
διάθεσιν τοϋ ίδιου κόμματος, κ α ινά  μή άναγκά- 
ζωνται οί νικηθέντες νά συμπολεμώσι μαζή υ.έ τούς 
νικητάς.

Τους νομούς, οΐτινες διελάμβανον περί τών τοιού- 
των δεν παρεδεχθη ή βουλή τών Λ όρδων, οί όποιοι 
προσπαθοΰντες νά διατηρήσωσιν απαράλλακτα τά  
αρχαία έθιμα, άπό τά όποια έξαοτάτο ή υπαρξίς 
των, περιεστοιχουν τόν αρχηγόν των ώς άντιπρο- 
σωπεύοντα τά κοινά των Συμφέροντα. Κ α ί τωόντι 
χρέος των ητο νά συσφιγχθώσι περί αύτόν καί συσ- 
σωματωθεντες όλοι δμοΰ νά άποκρούσωσι τήν απο
στασίαν τών κοινών ύπηκόο^ν.

Είναι δε άξιοπαρατήρητον δτι ή βουλή δέν έφο- 
βηθη να έπικυρώση, μέ τήν θέλησίν της τήν άπο- 
ποιησιν τών Λόρδοιν τοϋ να μεθέξωσι τών πράξεων 
της" «Ημείς, ελεγε πρός αύτούς, ένεργοΰμεν έν 
«όνόματι καί υπέρ τών κατοίκων τής γής ταύτης, 
8και εχομεν περί τούτου έντολήν, δ ιότι εϊμεθα οί 
»ύπ αύτών έκλεχθέντες άντιπρόσωποί των. Α λλ’ 
«υμείς τιν ι δ ικα ιώ ματι θέλετε νά έπεμβήτε είς τάς 
«υποθεσεις των ; τ ί κοινόν μεταξύ υμών καί τοϋ 
«έθνους μ α ς ; ώς πρός τοϋτο δέν είσθε είμή ίδ ιώ - 
«τα ι. Θέλομεν ενεργήσει καί άποφασίσει μόνοι μας, 
«θέλετε ΐδεΐ τάς αποφάσεις μας, καί έάν σάς προσ 
«οαλλωσι, μάς ζητείτε λόγον καί άποκρινόμεθα.»

Εντοσούτω τά κόμματα έρεθίζοντο, κχί δέν ήτο 
μακραν ή ώρα τής βίας. Π βουλή έσύστησε φρουράν 
προς ίδιαν ύπεράσπισιν, άλλ’ δ βασιλεύς τήν άνή- 
ρεσε' καί επειδή τοΰτο έπροξένει γογγυσμούς, διά 
να μη φανερώσϊ) παράκαιρα τούς εχθρικούς του σκο
πούς, έπρόσφερεν άλλην φρουράν ύπό τάς δ ιαταγάς 
ένός τών αξιω ματικώ ν του. Αλλ’ ή βουλή δέν έδε- 
χθη την προσφοράν ταύτην, ύποδεικνύουσα δτι αύ
τον καί τούς ίδικούς του πρό πάντων έφοβεΐτο.

(1 6  42) Πέντε μέλη τοΰ κοινοβουλίου έν όνόματι 
τοΰ βασιλεως κατηγορήθησαν ώς θελήσαντες νά ά- 
νατρέψωσι τό πολίτευμα, νά στερήσωσι τόν βασι
λέα τής έξουσίας του, νά τόν κάμοισιν έπαχθή είς 
τούς ύπηκόους του καί νά ύπεξαιρέσωσι τήςύποτα-  
γής του μέρος τών στρατιωτών του. Μεταξύ τού
των ητο δ Αμβόένος. Η βουλή έλαβεν ύπο τήν προσ
τασίαν της τήν ελευθερίαν τών μελών της καί δέν 
ήθελησε νά τούς παραδώσ^ είς τόν κλητήρα. Πα- 
ρουσιάσθη αύτοπροσώπως δ βασιλεύς, άλλ ’ ή βουλή 
έπανέλαβεν αύτοπροσώπως τήν άποποίησίν της. Οί

κατηγορούμενοι άπεσύρθησαν είς τό κέντρον τής 
πόλεως, καί π ολΐτα ι δπλοφοροΰντες τούς έφύλαςαν 
δλην τήν νύκτα.

Τή επαύριον πορευόμενος δ βασιλεύς είς τό κοι
νόν συμβούλιον ή/.ουσε πανταχόθεν είς τήν πορείαν 
του άντηχοΰσαν τήν φωνήν προνόμιον ! προν&μιον 
τής βου.Ιης ! Ούτως ό λαός έφανέρονεν δτι ή θέλη- 
σίς του συνεταυτίζετο μέ τήν θέλησιν τής βουλής. 
Πλήθος άναφορών έστειλαν είς αύτήν οί λαοί τών 
επαρχιών, ζητοΰντες τήν άδειαν νά όπλοφορώσι καί 
ώμνυον νά ζήσωσι καί νά άποθάνωσι διά τήν ύπε- 
ράσπισίν της.

Καί τόσον είχον προχωρήσει τά πράγματα, ώς·ε 
μόνον τό ζϊφος, ανέκκλητος δικας-ής, ήδύνατο πλέον 
ν’ άποφασίσϊ] μεταξύ τών διαφεοομένων. Νέα μάχη 
έμελλε νά μηδενώσ/, ή νά ζωογονήση δ ,τ ι είχε ποτέ 
συστήσει άλλη μάχη. II βουλή ήτοίμα^εν δπλο- 
θή'/.ας καί διέταξε τούς αξιωματικούς τοΰ μισθιο- 
μένου στρατοϋ μόνον παρ αύτής νά δέχωνται δ.α- 
ταγάς, ινα οί έκ γενετής ύπήκοοι δυνηθώσι νά 
έπιστρέψωσιν είς τό φυσικόν των κόμμα. Παρόμοια 
δ ιαγγέλματα έστειλε πρός τούς διοικητάς τών λ ι 
μένων καί τών φρουρίων, ό  δε βασιλεύς άπεσύρθη 
είς τό Βόρακον (York).

Εζήτει αρμόδιον στρατόπεδον καί συνήθροιζε 
τά ; δυνάμεις του. Προσήλθον πανταχόθεν περί α υ 
τόν δσοι ώ ; έκ τής καταγωγής των έθεωροΰντο ώς 
συστρατιώται αύτοΰ, καί τόν προέτρεπον νά μή 
ύπομείνϊ) ώστε ή .αρχαία των κυριότης νά μ ετα -  
βληθ-jj είς ύποταγήν. Τό κοινοβούλιον έπειράθη διά 
τήν τελευταίαν φοράν συμ.βιβασμ,όν αδύνατον. Ε- 
πρότεινε νόμον, τοΰ δποίου ή πρώτη δ ιάταξις ήτο 
νά δύνανται οί ύπήκοοι νά δπλοφοοώσιν.

Ο βασιλεύς άπεποιήΟη «Εγώ είμαι βασιλεύς, 
»ελεγε ν, είμαι άρχηγός τών κυρίων σας, καί ύμείς 
«μέ θέλετε δμοιόν σας. Μέ προβάλλετε νά μοΰ ά- 
«φήσητε τό όνομα, τό όνομα τής φυσικής μου κα- 
«ταστάσεα'ς, άλλά πραγματικώς νά ήμαι άπλοΰς 
«άνθρωπος' παρά τοιαύτην ειρήνην έγώ προτιμώ  
«τόν πόλεμον.»

Τότε πάσα διαπραγμάτευσις διελύθη. Οί ύπήκοοι 
ώπλίσθησαν επικαλούμενοι τάς χρείας τω ν, τάς θε
λήσεις των καί τήν έ'νωσίν των. 0  βασιλεύς μαρτυ- 
ρούμενος τήν πρώτην τύχην του, τήν άοχαίαν του 
κυριότητα, τόν Θεόν καί τό δικαίω μά του  ύψωσε 
πλησίον τής Νοθιγγάμης (Nottingham) τήν ση
μαίαν του Νορμανδοΰ άρχηγοϋ, δι’ ής διεκήρυττε 
τόν πόλεμον είς τόν τόπον,

Οί μέν πρόκριτοι, τών όποιων οί πρόγονοι είχον 
πολεμήσει είς τόν είσβαλ^όντα ς-ρατδν, άφίνοντες τάς  
έπαύλεις των (chateaux) ύπήγαινον είς τό βασ ι
λικόν στρατόπεδον, νά άναλάβν] έ'καστος τήν άρχήν 
τήν δποίαν άπένεμεν είς αύτόν ή έπωνυμία του. 
Οί δέ κάτοικοι τών πόλεων καί τών λιμένων έτρε- 
χον παμπληθεί είς τό εναντίον. Τό σύνθημα, ούτως
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είπεΐν, τώ ν δύο στρατών ήτο, άφ’ ένδς μέν, αργία  
κα ί έζονσία , άφ’ έτέρου δέ, εργασία καί ελευθε
ρ ία ,  διότι οί οκνηροί άνθρωποι, οί μή θέλοντες νά 
εχωσιν άλλην έν τω βίω ασχολίαν παρά νά ήδύ- 
νωνται χωρί; νά κοπιάζωσιν, όποιας τάξεως καί 
&ν ήσαν, συγκατελέγοντο εις τά βασιλικά τά γ μ α 
τα , ένθα ύπερασπίζοντο συμφέροντα δμοια με τά  
ίδικά των, ένώ α ί έκ τής τάξεως τών παλαιών 
κατακτητών οίκογένειαι, δσας ειχεν έφελκύσει προς 
έαυτήν ή βιομηχανία, ήνόνοντο μέ τδ κόμμα τής 
βουλής.

Τά θετικά ταϋτα  συμφέροντα ήσαν άφ ’ ένδς και 
άφ έτέρου ή α ιτ ία  τοϋ πολέμου- δλα τά  άλλα Ιλέ- 
γοντο κατά τδ φαινόμενον καί ησαν άπλαΐ παοφά- 
σεις. Καί οί μέν κατατασσόμενοι μέ τους υπηκόους 
ησαν οί πλείονες Π ρεσβυτεριανοί, τούτέστιν άν- 
θοοιποι, οίτινες ούτε θρησκευπκώς ήθελον νά ύπο- 
μεινωσι τινα  ζυγόν. Οί δέ, τδ έναντίον κόμμα ύπο- 
ςτϊΐρίζοντες, ήσαν Έ π ισ κο π ια νο Ι  ή Π α π ισ τα Ι, διότι 
ηθελον και εις αύτούς τής λατρείας τούς τύπους νά 
εύρίσκωσι τήν ενέργειαν έξουσίας τινδς καί τήν 
φορολογίαν τών άνθρώπων.

( 1 6 4 3 — 1 646)  Τδ κόμμα τοϋ βασιλέως ένίκη- 
σεν ε ί ς  τδ Στράττον (S tra ltan), είς τδ Ρουνδβα'ί- 
δόνιον (Roundw aydow n) καί είς τδ Κροπρεδυβρύ- 
γιον (Cropredy-Brigde)* κατεστράφη δέ είς τδ 
Εγεχίλλιον (E dgeh ill), εις τδ Μαρστονμούριον 
(M arstonm oore), είς τδ Νεοβύριον (Newbury) 
καί τέλος είς τδ Ναζέβυον (Naseby).

Είς πάσαν επαρχίαν, τήν δποίαν διήρχετο ό ύπέρ 
τής άρχαίας κυριότητος πολεμών στρατός, έκαμνε 
τους ανθρώπους νά συναισθάνωνται οτι ήσαν έκ 
νέου κυριευμένοι, σφετεριζόμενος τά  κτήματά  των, 
ένώ έξεναντίας ό στρατδς τής βουλής έσέβετο τά  
κτήμ ατα  καί τούς άνθρώπους, καί ή παρουσία του 
τούς άπελευθέρονε.

Καί είς μέν τούς πρώτους έπεκράτει αύστηρά πει- 
θαρχία καί ή υποταγή τών αρχαίων κατακτητών"  
έκαστος είχε θεσιν προσδιωρισμένην, είς τήν όποιαν 
εμενεν άσαλευτος, άναγνωρίζων ένταυτφ  καί τούς 
άνωτέρους καί τούς κατωτέρους του. Είς δε τούς 
άλλους συνεχώς συνέβαινον διαιρέσεις καί άπείθειαι* 
διότι έκαστος άφοσιωθείς είς τήν κοινήν ανεξαρτη
σίαν ήθελε προλαβόντως νά τήν απόλαυσή δ ι’ έαυ- 
τδν, και να γευθή την έλευθεριαν τουλάχιστον καθ’ 
^ν στιγμήν εμελλε ν άποθάνγ) ύπέρ αύτής. «Δέν 
»είμεθα, ελεγον, Γιανίτσαροι, στρατιώ τα ι τούς 
«όποιους εξουσιάζει τ ις  διότι τούς πληρόνει» και 
τά  άτακτα  τα ϋτα  σώματα άνέτρεπον τά  δ ιωργα- 
ν'.σμένα τά γ μ α τα .

Πολλακις έύοκίμασαν νά διαπραγματευθώσιν, 
άλλ άτυχώς. Οί ύπήκοοι πάντοτε έζήτουν νά μέ- 
νωσιν ώπλισμένοι, καί ό βασιλεύς έπέαενε νά θέλη 
τδ δικαίωμα τοΰτο μόνον δ ι’ έαυτδν καί τού; ίδ ι-  
κού; τον. Οθεν δ πόλεμο; έξηκολούθει.

( 1 6 4 8 )  Τέλος πάντων, τραπέντος είς φυγήν τοϋ 
βασιλικοϋ στρατοϋ, δ βασιλεύς διωκόμενος ύπδ τών 
βουλευτικών, έπεσεν είς τδ στρατόπεδον τών ν:τη- 
κύων τής Σκοιτίας, οίτινες τδν παρέδωκαν είς τούς 
ύπηχόονς τής Α γγλίας. Κ ατέφυγε δέ είς τήν νήσον 
Βγά'ίτ (W ight) δπου συνελήφθη καί έφυλακίσθη.

Τοΰ στρατηγοϋ τών πολεμίων αίχμαλωτισθέν- 
τος, τ ί έμελλε νά κάμη τδ νικήσαν κόμμα ;

Εκαστος τών αξιωματικών τοΰ καταστραφέντο; 
ς-ρατοΰ έπολεμοΰσεν δχι μόνον πρδς λογαριασμδν 
τοϋ Αρχηγοΰ, άλλά καί πρδς ίδιον λογαριασμδν, έξ 
ου δ πόλεμος έμελλε ν» έξακολουθήσν] καί πρδς 
τούτοις δ υίδς τοΰ άρχηγοΰ έζοΰσε καί ή συνήθεια 
τδν έκαμνε διάδοχόν του. Λοιπδν δπως, καί αν διέ- 
θετον περί τοϋ αιχμαλώτου, τά  πράγματα έμεναν 
είς τήν αύτήν κατάστασίν καί ή έρις έμελλε ν’ άπο- 
φασισθή.

Οί είς τήν Α γγλίαν έμβαλόντες ξένοι είχον κα
τασφάξει τούς δσοι δέν ύπέμενον νά γένωσι μηχα- 
ναί πρδς διατροφήν των. Οί δέ Α γγλο1.,μετά Ιξ αιώ
νας άπελευθερωθέντες, δέν έπρεπε νά μιμηθώσι 
τοιοΰτον παράδειγμα" άλλ’ έξ εναντίας νά προσφέ- 
ρωσιν εις τούς νικηθέντας κατακτητάς των άσυλον 
καί έργασίαν, καί έάν άπεποιοΰντο τήν προσφοράν 
ταύτην, νά τούς άποπέμψωσιν.

(1 649 )  Αλλά κατά δυστυχίαν είς τάς έριδας τών 
άνθρώπων σπανίως ένεργε'ΐται ή φιλανθρωπία' μετά  
τήν άναγκαίαν βίαν, έρχονται αί άνωφελεΐς αντεκ
δικήσεις. 0  Βασιλεύς έδικάσθη καί έθανατώθη.

Αλλη φυσική α ίτ ια  δέν ύπήοχε δ'.ά τήν άπόφα- 
σιν ταύτην είμή ή θέλησις τών νικησάντων. θ έ -  
Λομεν ra  άχολεσθή ό α ιχμάλω τος' πρδς τοιαύτην 
άπόφασιν ούδεμία άπάντησις ήτο δυνατή καί δέν 
εμενεν είμή ή ύποταγή.

Α λλ’ ίσως, διότι ή συνείδησις αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά στηριχθή έπί τοϋ λόγου, οί δ ικαστα ί 
αιτιολόγησαν τήν θέλησίντω ν. «Κάρολος όΣτουάρ- 
δος διορισθείς Βασιλεύ; τής Α γγλίας καί λαβών, ώς 
παρακαταθήκην, περιωρισμένην έξουσίαν,έπολέμησε 
τδν λαδν καί τούς παραστάτας του έπί σκοπώ νά 
μεγαλώση τήν εξουσίαν ταύτην καί νά τήν μ ετα -  
βάλΐ3 είς τυραννίαν. Ενεκα τούτου τδν κατηγοροϋ- 
μεν έπί προδοσία» Τοιοϋτοι ύπήοξαν οί λόγοι τοΰ 
Είσαγγελέως, άγορεύοντος έν δνόματι τής βουλής. 
Αλλά τά  ολίγα ταϋτα  λόγια  πάντα  ήσαν ψευδή.

0  Κάρολος δέν ήτο Βασιλεύς κατ ’ άπόφασιν τών 
ύπηκόων, άλλ’ είχε κατά διαδοχήν τδ αξίω μα τοΰ 
πατρός του. Ούδεμία συνθήκη είχε συνομολογηθή 
αεταξύ αύτοϋ καί τών ύπεςουσίων του, ώστε κατα  
τύχην καί δχι κατά συμφωνίαν είχε λάβει τήν άρ
χήν. 0  κατάδικος εγνώριζε κάλλιον τά  πράγματα  
δταν έλεγεν- «Εγώ είμαι Βασιλεύς κατά  κληρονο- 
»μικδν δικαίωμα* δέν είχα λάβει παρ’ υμών δ,τι 
«διεκδίκησα, άλλά παρ’ αύτή ; τής άνωτάτης τά -  
»ξεω; τών πραγμάτων.
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II ϋποτιθεμέννη αυτη συνθήκη, έφ’ ής ές-ηρίζοντο 
οί ύπήκοοι, ήδύνατο νά άντιστραφή ποτέ κατ’ αύ· 
τών. 0  υίδς τοϋ καταδικασθέντος ήδύνατο καί αύ
τδς, έάν ήτο νικητής, νά ε’ιπη έξ αμοιβής. «Η σιω- 
»πηλή συνθήκη, ήτις ύπήρξε μεταξύ ύμών καί τοϋ 
«πατρός μου, διά μόνον τδν λόγον οτι ήτο υίδς τοΰ 
«Ιακώβου, ύπάρχει ωσαύτως μεταξύ ύμών καί 
»έμοΰ, διότι έγώ είμαι υίός του. Κ α τ’ αύτήν τήν 
«όμολογίαν σας, έγώ λοιπδν έχω δικαίωμα νά δια- 
»θέτω περί ύμών καί περί τής περιουσίας σας έν- 
»τδς τών ορίων, τά  δποΐα είχετε διαγράψει είς τδν 
»προκάτοχόν μου. Καθ α είπετε, άντιλαμβάνομαι 
»τοΰ δικαιώματος τούτου, καί τήν δικαιοσύνην, 
»τήν δποίαν ένηργήσατε κατ’ αύτοΰ, διά τδν αύ- 
»τδν λόγον έγώ τήν ένεργώ καθ’ ύμών. Απέθανε 
«νομίμως, έλέγετε, διότι ήθελε νά σφετερισθή με- 
«γαλητέραν έξουσίαν, καί ύμεΐς λοιπδν θέλετε άπο- 
»θάνει νομίμως, έάν άπαιτήσητε περισσοτέραν 
«ελευθερίαν.» Π· Β. Α.
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ΙΣΤΟΡΙΑ. Γεωγραφικών ανακαλύψεων κτλ.
(Συνεχεία, ϊ3 ε  προγιγούμενον φυλλάδων)

Η αναφορά τοϋ Κ α σχίου  έθνους τώ ν Γ ετώ ν , καί 
τής ίέρνιδος (ΐβερνίας), ήτις γ ίνετα ι είς τοΰτο τδ 
πόνημα, παρακαταθέτει απείρους αβέβαιους ειδή
σεις, καί αυτη ή ιδέα τοϋ πλοΰ πέριξ τής Εύρώπης 
άπδ τδν Εύξεινον, διά τής Χρονίου θαλάσσης καί 
τής γ ί ί  τών Κιμμερίων, μεγάλως συντελεί είςίς-ο- 
ρικήν έρευναν τής προόδου τής γεωγραφικής άνακα- 
λύψεως. Αλλά τά  Ορφείκά Αργοναυτικά, ουτω ονο
μαζόμενα, είναι τόσον όλίγον έπίσημα διά άκρίβειαν 
δσον διά ποιητικήν ώραιότητα. Τά γεωγραφικά δμως 
λάθη τών παλαιών ποιητών, τών θησαυριζομένων 
τάς γνώσεις έκ στοματικών παραδόσεων δέν μας 
έκπλήττουσιν* είναι δμως άξιοθαύμαστον πόσον οί 
νέοι κριτικοί άμελοΰσι τά  δίκαια τής άμαθείας καί 
τοΰ ποιητικοΰ χαρακτήρος,καί ματαίως έπιχειρίζον- 
ται νά συστέλλωσι τούς συγγραφείς είς λεξιλόγους 
άκριβείας. Η ίδια επιθυμία τοΰ νά άναπληρώσουν 
τάς έλλείψεις τής γνώσεως,καί νά έκθέσουν τά  καθέ
καστα εντελώς παρέρριψεν είς λάθος απαντας τούς 
συγγραφείς τής άρχαιότητος, τούς δέ μεταφράζον
τας αύτήν μαθητάς, είς άποβολήν πάσης έκφράσεως 
ώς νόθου άμα , δέν δύναται νά συγκριθΐί πρδς τήν 
γνώσιν τής παροόσης γενεάς. 0  συγγραφεύς τών 
Αργοναυτικών κάμνει τδν Τ ά να ϊκ  καί τδν Φάσιν 
κλάδους τοΰ ’Λ ρά ζου ' λάθος μέγα δεικνύον διά 
τούτου δτι άγνοοϋσε παντάπασι τούς περιγραφέντας 
τόπους. Α ύτά  δμως τά  ονόματα είς τήν άρχήν των 
σημαίνουσιν έν γενικαΐς ποταμόν, καί πιθανδν π α -  
ρήλλαξαν τάς ονομασίας. 0  Ομηρος καταθέτει τούς 
Κιμμερίους έν περάτει τοΰ Ωκεανού* είς τά  Αργοναυ
τικά κεΐνται μεταξύ τοϋ Δυτικού ώκεανοΰ καί τής

Χρονίας θαλάσσης, ό  Σεβάσμιος ποιητής γενική έκ- 
φράσει άναφέρει τδ σκότος τήςΚ ιμμερίας γής, ήτις  
ποτέ δέν χαίρει τάς ακτίνας τής ημέρας* ό ποιη
τής τών Αργοναυτικών τολμά: νά έξηγήση τήν α ιτ ίαν  
ταύτην τής έλλείψεως, καί ουτω παρέχει τά εύκαιρα 
τοΐς πεπαιδευμένοις νά έρευνήσωσιν είς ποιον μέρος 
έκειτο ή άρχαία Κιμμερία* άλλά πώς είναι δυνατδν 
νά άποφασίσ^ τις τήν θέσιν μιας χώρας, ήτις έσκιά-  
ζετο άπδ τδν ήλιον, άπδ Ιίάλπαια  καί Ρ ίφαια δρη 
πρδς Ανατολάς, άπδ τά Φλέγρα πρδς Μεσημβρίαν, 
καί άπδ τάς Αλπεις πρδς Δυσμάς. Τοιαϋτα σημαν
τικά λάθη ώςπρδς τά άποστήματα καί τάς διαφό
ρους θέσεις χρησιμεύουν μόνον νά δείξουν πόσον 
ολίγον ή γνώσις τοϋ συγγραφέως έξετείνετο πέραν 
τής τών ονομάτων μόνον γνώσεως.

Δύναται τ ις  δμως νά μας έρωτήστι, ποιοι ήσαν οί 
Κι,μμέριοι' ή δέ φυσική άπάντησις ήθελεν είσθαι, οΐ 
έγκάτοικοι τής Κ ιμμερ ία ς ' διότι τω όντι δέν άνα- 
φέρονται δι’ οΰδενδς σχήματος παρά ποιηταΐς* είναι 
δέ μόνον οί νοούμενοι κτήτορες τής Κ ιμ μ ερ ία ς , τής 
γής τοΰ σκότους, τδ δποΐον είναι τδ κύριον ύποκεί- 
μενον τοΰ μύθου, άλλ’ ή νεαρά έξάλειψις τής μ υθ ι
κής αύτής γής καί τών μελαγχολικών τηςέγκατοίκω ν  
άπδ τήν Ελληνικήν ποίησιν, μας ύπαγορευθη άμέ
σως δτι ή υπαρξίς της δέν όμολογεΐται άπδ τήν 
έθνικήν μυθολογίαν. Κ α ί τω όντι ή Φοινικική 
γλώσσα, έξηγεΐ διά μιας τήν άρχήν τής μικράς 
ταύτης Ιστορίας. Η λέξι; Κιμμέρ δηλοΰσα π υ -  
κνδν σκότος, απαντάτα ι είς τδ Γ . κεφ. ίώ β 5* 
«Σκότος καί σκιά θανάτου έπεσκίασες αύτήν* ύπδ 
νέφους καταληφθεΐσα* καϊ τό σκότος τής ήμέρας  
αύτήν τρομάξει». — Αλλά π ά λ ιν ,δ ύνα τα ι τ ις  νά 
έρωτήσ^, δ ιατί οί Φοίνικες ύπέθεσαν γήν σκότους 
είς τήν δ ύσ ιν ; —  Αυτη είναι έρώτησις άπαιτοΰσα  
λύσιν εικασίας. Πιθανδν έσύγχισαν τάς παραδόσεις 
ένεκα τής άμφιλογίας τής γλώσσης, ίσως έμαθον 
άπδ τούς Ινδούς, μεθ’ ών έμπορεύοντο, δτι Θεά Κ α υ -  
μάρη  (Caum ari), βασιλεύει εις τήν δύσιν, ή είδο— 
ποιήθησαν έκ τής ιδ ίας πηγής, δτι ή Δύσις είναι ή 
χώρα τής Σελήνης, Κ α μ ά ρ  είς τδ Αραβικόν. Κ α ί 
ή μυθική Κ ιμ μ ερ ία  αύτοΰ πλησιάζει παρομοίως. 
Είς τδν ίώ β  κεφ. Δ1. 9 εύρίσκομεν δτι διά πυκνήν 
σκοτίαν έννοοΰσαν τά παραπετάσματα τοΰ ήκεανοΰ. 
όποιαδήποτε καί άν ήναι ή άρχή ταύτης τής δό- 
ξης, είναι βέβαιον δτι οί Αραβες έξελάμβανον αύτήν 
ουτω κατά τούς μεσαίους αιώνας- καί οί ναΰται 
έκείνου τοΰ έθνους οίτινες είσεχώρησαν είς τδν Α 
τλαντικόν, γενικώς ήναγκάσθησαν νά όπισθοπορή- 
αωσιν, ώς έλεγον, άπδ τήν βαθεΐαν σκοτίαν ήτις  
έβασίλευεν είς τήν δύσιν ( ί ) .

Τινές έπίσημοι συγγραφείς, εύρίσκοντες μυθώ 
δεις τούς δυτικούς Κιμμερίους, έτόλμησαν νά θεω-

(I) ϊβνελ Βάρδ»ι, siiw et; χειρογροκρικαι έκ τ ις  Β*σ. Βι·
βλιοθνίκνις, Β'.
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ρήσωσί τους συνωνύμους αυτών ε!ς τί>ν Ευξεινον τέχνη τών Αργοναυτών δτε ϊσυρον τ& πλοίων των
ώς μέλη τής ίδίας νόθου οίκογενείας* οί τελευταίοι 
δμως ούτοι άνήκουσιν είς την άληθη ίστορίαν- 
ούτοι κατέλιπον μνημεία και είναι δ ιττώ ς πολύ
τ ιμ α  τώ  έρευνώντι διά τε τον συνδυασμόν τών 
περιστάσειον τής άρχαιότητος, και διά τήν τοπο
γραφίαν αύτών ( 1).

0  συγγραφεύς τών όρφεϊκών Αργοναυτικών δεν 
εθηκεν άνευ σκοπού τίνος την πόλιν καλουμένην 
Έ ζίμιόνην  είς τάς Αχεροντίους δχθας. Η σκοτεινή 
αΰτη περίοδος σαφηνίζεται δπόταν σκεφθώμεν δτι 
είς τήν Τριπλήν Εκάτην, η ώς οί χυδαίοι ένόμι- 
ζον, είς τήν Ηραν, Περσεφόνην, καί Δήμητραν. 
Παρά τον να6ν δέ τοΰτον ήτον επίσης μυθική τις 
κατάβασις είς τον αδην. Καθώς δε δ πλοΰς τοΰ 
Ιάσονος άπδ τήν Κολχίδα εις τδν Ωκεανόν παρε- 
δίδετο ώς ουσιώδες μέρος τής ιστορίας του, δέν 
είναι δύσκολον νά υπέθεσαν πολλοί δτι άνέβη τδν 
Τάναϊν, ου τίνος αί πηγα ί είσέτι ήσαν άδηλοι. 0  
Πίνδαρος προσέτι διϊσχυρίζετο νά μετακόμιση τους 
Αργοναύτας είς τδν Ερυθραΐον η Μεσημβρινόν Ω
κεανόν- και καθώς ίσως δέν έγίνωσκε τδν Αραβικόν

διά ξηρας μέ τδ σχοινίον διά νά άποφύγωσι τήν 
θηριώδη θύελλαν καί τδν κίνδυνον τής θαλάσσης, 
καί ή διήγησις τοϋ Πινδάρου δτι διέβησαν τήν 
ήπειρον τής Λιβύας έπί δώδεκα ημέρας, δλα συν- 
τείνουσιν είς τήν σαφήνειαν άσυμμέτρων ιδεών τών 
άρχαίων Ελλήνων περί τήν έκτασιν τής γήινου 
έπιφανείας καί τοΰ Ωκεανοϋ.

Η ακριβής τών Ελλήνων γεωγραφική γνώσις 
έπί όμήρου καί τών εφεξής αιώνων, δύναται 
δικαίως νά λογισθη ώς μή έκτεινομένη πέραν τή; 
Α ΐγύπτου, Ελλάδος, τής Ελάσσονος Ασίας καί τών 
Νήσων. Πέραν τούτων τών δρίων δλα τά  αντικεί
μενα παρίσταντα ι ύπδ πρισματικήν δψιν απορίας 
καί θαυμασμοΰ, δέν εύρίσκομεν άλλο είμή τέρατα, 
εθνη ένυπνίων, καί κατοικίας μακαριότητος. Α ί ά- 
πατηλαί αύτα ι μορφαί συνήχθησαν κυρίως παρά 
τδ δυτικδν, η μάλλον δυτικοβόρειον μέρος τοΰ ήμι- 
σφαιρίου. Ολοι οί αρχαίοι συγγραφείς τής Ελλάδος 
έπίστευον είς τήν ΰπαρξιν δυτικών τύπων κειμέ
νων πέραν τών δρίων τής γνώσεως αύτών, καί 
έπομένως άπροσδέκτων παρά τής άποχρώσης γεω-

νιζύμενον τδν γήϊνον παράδεισον τής Δύσεως.
(ακολουθεί)

Γ. Δ. Κ.

κύλπον, τούς άφίνει νά φθάσωσι τήν Μεσόγειον γραφίας. 0  όμ.ηρος περιγράφει τά  ΐϊλ ύσ ια  πεδία 
σύροντας τδ πλοΐόν των διά δώδεκα ημέρας έπί, εις τά  πέρατα τοΰ Ωκεανού, «δπου ύπδ γαλη- 
τής ζηράς τής Λυβίας. 0  Εκαταϊος ένόμισε νά|νιαΐον αιθέρα οί έκλεκτοί τοΰ Διδς χαίρουσιν αίώ - 
βελτιώση ταύτην τήν ιδέαν, ύποπτεύων δτι δ Ιά-; vtov ευδαιμονίαν». Ο Ησίοδος παρομοίως θέτει τάς 
σων επλευσε διά του Φάσιδος είς τδν Ωκεανδν καί' ευτυχείς Νήσους, τάς κατοικίας τών άποθανόντων 
άπδ τδν Ωκεανδν είς τδν Νείλον, δεικνύων διά Ηρώων, πέραν τοΰ βαθέος Ωκεανοϋ. Η έσπερία τών 
τούτου πόσον περιωρισμένη ήτον ή γνώσίς του πρδς! Ελλήνων άκαταπαύστο^ς έμακρύνετο άπδ αύτούς 
ά^ατολάς. Περιπλέον ή ιδέα ήτις ύπήρχεν δτι α ί δσον προώδευεν ή γνώσίς τω ν, καί έθεώρουν άφα· 
πηγαί τών ποταμών έκοινωνοΰσαν μέ τδν Ωκεα* 
νδν, δεικνύει πόσον δλίγον αί πρώται άρχαί τής 
φυσικής Γεωγραφίας είχον εως τότε ένασχολήσει 
τήν προσοχήν τώ ν φιλοσόφων. Είς ύστέραν έπο
χήν, δταν αί άποικίαι τών Αθηναίων καί Μελησίων 
άνεκάλυψαν εντελώς τάς δχθας τοϋ Εύξείνου, καί 
δέν εύοήκαν ’έξοδον είς τδν Ωκεανδν, οί ποιηταί οί 
αδοντες τά  συμβάντα τοϋ Ιάσονος έσπευσαν νά 
αγω σι τδν Ηρωά τω ν ύπέρ τδν Δούναβιν καί Σά- 
βον, καί διά ξηράς εϊς τδν Αδριατικδν, καί φιλο- 
πόνως νά καλλοπίσωσι καί νά συγχέωσι τάς π α 
ραδόσεις τής άρχαιότητος.

0  μιας ήμ,έρας πλοΰς δι ού δ όδυσσεύς εφδασε 
τά  πέρατα τοΰ Ωκεανού- δ πολύπλοκος διάπλους 
έξ Ευρώπης γινόμενος ύπδ τοϋ Ιάσονος έλαττον 
ένός μηνδς, καί τοι κεκαλυμμένου ύπδ τρικυμίας, ή

Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α .
Παράφρασις έμμετρος τοΰ Γ’. Ειδυλλίου του Βίωνος.

(1) 0  Α χ ε ρ ω ν ,  ί  ο ποταμος ό συνδεων τάς κ α τ α 
χ θ ό ν ι ο  υ ς . χ ώ ρ * * μετά των Μα κ ά ρ ω ν ,  άμφοτερα συν- 
δεδεμε'να {/.ετά της τών Κιμμερίων μυθολογίας, παρηχθησαν 
άπο την αύτήν Φοινικικήν π χ γ η ν  Α χ ε ρ ω ν  εις το Εβραϊκόν 
σημαίνει, τ ε λ ε υ τ α ί α  κ α τ ο ι κ ί α ,  η τέλος· και Α λ  ί- 
ζ ι [λ, ε ΰ  δ α ί μ ο ν α  η εύτυχιίν. ίδε Βοχάρτ· αΰται αί ςεναι 
προσθέσεις εις την Πελασγικήν μυθολογίαν, πώποτε δεν έκαμαν 
βαθεΐαν έντύπωσιν εις τους Ελληνας, άλλ’ απασαι παρεδο'Οησαν 
τοϊς ποιηταΓς.

ή  θεία εις το ονειρον μ ’ έφάνη Αφροδίτη
Απο τήν χειρα φερουσα μικρόν τον ερωτά της, 
δστις  ’στά κάτω ένευεν, ως τάχα νά νυστάζει' 
έλθοϋσα, μ ’ είπε· —  φίλε μου βουκολε, λάβε τοϋτο, 
Παρακαλώ, το νήπιον, καί μάθε το νά ψάλλη. —  
Εϊποΰσα, πάραυτ’ εφυγεν, έγίο δέ ό αθώος 
έδίδασκον τον έ'ρωτα ώς δήθεν άγαπώντα  
Νά μάθτ^, οσα θεμιτόν νά ’ξεύρη ό βουκολος.
Τον ελεγον, οτι ό Παν πλαγίαυλον έξεΰρεν,
Τόν δέ αύλον ή  Αθήνα, κα ί ό Ερμης τήν λύραν,
6  δέ Απο'λλων b γλυκύς έξεϋρε τήν κιθάραν.
Ταύτα τον έ'λεγον, κ’ αύτος, ώσπερ κωφός διο'λου, 
Ηρχισε νά μου ψαλμωδη ερωτικά τραγωδία 
Κ αί μέ διδάσκη τών θεών καί τών θνητών τσίις ποθους. 
Κ αί της μητρός τάς μηχανάς. Κ ’ έκ τούτων, δέν ήξεύρω 
Πώς, αίφνης λησμ.ων έγινα τών οσων τουχα δείξη,
Κ αί μονον, οσα μ ’ έ'μαθεν αύτός, ’στήν μνήμην έχω,

I. Ν. 2 .
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Η Κ λΑ ϊΒ Η  Τ Ο ϊ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ. Συνέχεια, (ϊδε ε’. φυλλάδ.)

τερά μου, τοΰτον ήθελα νά τδν έβλεπα! Είμαι βε
βαιότατα πεπεισμένος, OTt ήμπορώ νά τούς ξεφύγω 
απδ τό χέρι, καί άν οί δικας-αί ήναι καί πλέον έξυπνοι 
άπδ τδ σύνηθες. Έπιθυμοϋσα ενίοτε νά ήναι πλέον 
προσεκτικοί, ήθελεν είσθαι αρκετά εύάρεστον καί 
πλέον γελοΐον.

Ό Τδμ Λόκερ, οστις, καθώς τδν περιεγράψαμεν, 
ήτο άνθρωπος μικρδνους καί βάναυσος, ένταϋθα διέ
κοψε τδν Μάρκς, -/.;υπών μέ τδν χονδρόν γρόθον του 
τήν τράπεζαν είς τρόπον, ώστε τήν έκαμε πάλιν νά 
ήχήση. Φθάνει, είπεν.

Ό Θεός νά σέ βοηθήση Τόμ· δεν είναι ανάγκη νά 
σπάσης ολα τά ποτήρια, είπεν ό Μάρκς, φύλαξε ταΐς 
γροθιαΐς δι’ ώραν ανάγκης.

—  Ά λ λ ά , κύριοί, δεν έχωνά λάβω καί έγώ μέρος 
άπδ τάς ώφελείας; είπεν ό Χόλης.

—  Δέν σοϋ σώνει νά φυλάξωμεν τδ παιδί δι’ ε 
σένα; είπεν ό Λόκερ. Τί λοιπδν θέλεις περισσότερον;

’—  Νά σάς δώσω τήν δουλιά, είπεν ό Χόλης, α
ξίζει κατι, εννοώ λοιπδν, ενα δέκα τοϊς εκατόν άπδ 
τάς ώφελείας, άφοΰ πληρωθώσιν ολα τά έξοδα.

—  Αί, αί', είπεν ό Λόκερ, έπισυνοδεύων τήν όμι- 
λιαν του μέ ενα τρομερόν ορκον, καί κτύπων τήν 
τράπεζαν μ,έτδν βαρύν γρόθον του, δέν σέ γνωρίζω 
ταχα εσένα Χ όλη; Νομίζεις οτι θά μας γελάσεις! 
Στοχάζεσαι οτι ό Μάρκς καί έγώ θά ξεκυνηγήσω- 
μεν αύτήν τήν δουλιά διά νά βοηθήσωμεν κυρίους 
ωσάν εσένα , καί νά μή ώφεληθώμεν τίποτε 
ήμεΤς; ’Όχι μά τδν θεδν, τοΰτο δέν τδ βλέπεις ! 
ΙΙμείς θά πάρωμεν τήν γυναίκα ολως διόλου ’δική 
μας, χαί ήσύχασε άν Οέλης, διατί άλλέως κρατοϋμεν 
καί τούς δύο —  ποιος θά μ.άς εμποδίσει ί Δέν μάς έδει 
ξες σύ ό ίδιος τάχα αύτδν τδν τρόπον; Νομίζω λοιπόν 
οτι είμ.εθα ελεύθερο: ει’ς τοΰτο καθώς είσαι καί σύ. 
Ά ν  ομως σύ ή δ Σχέλβης θελήσητε νά μάς κατα- 
δίώξητε, πηγαίνετε νά ιδήτε ποΰ ήσαν αί πέρδικες 
πέρισυ καί άν τάς εΰρήτε, τότε καλώς νά ελθητε.

—  ’Ώ, ό'χι, άς ήναι ό'πως θέλετε, είπεν ό Χόλης 
περίφοβος, πιάνετε τδ παιδί διά έμενα, —  σύ Τόμ. 
έφέρθης πάντοτε καλά είς τάς υποθέσεις μου, καί 
είχα πεποίθησιν είς τόν λόγον σου.

—  Ήξεύρεις τοΰτο, είπεν ό Τόμ, οτι έγώ δέν 
υποκρίνομαι τούς παραπονητίκούς τρόπους σου, άλλά 
θέλω νά έχω πάντοτε λογαριασμούς μέ τόν διάβολον 
"Ο,τι λέγω, τδ κάμ,νω χωρίς άλλο, καί τοϋτο τό ’ξεύ- 
ρεις καλώς σύ Χόλη.

—  Βέβαια, βέβαια,τόήξεύρω,Τόμ., είπεν ό Χόλης, 
άν μ.έ ύποσχεθής μόνον νά έχω τό παιδί, είς μίαν 
εβδομάδα, είς οποίον μέρος μοϋ προσδιορίσης, τοϋτο 
είναι έκεϊνο δποϋ θέλω.

—  Ά λλά  τοΰτο δέν είναι ολο έκεϊνο οπου θέλω 
έγώ, είπεν ό Τόμ. Μή νομίσης οτι έκαμα δουλιαΤς 
μέ σέ κάτω είς Νάτζες διά τίποτε, Χόλη. ’’Εμαθα 
νά βαστώ καλά τό πουλί, ό'ταν μοϋ ελθη είς τά 
χέρια μου. Πρέπει νά μάς όώσης πενήντα τάλληρα, 
ειδεμή δεν λαμβάνεις τό παιδί.

—  ΙΙώς, ένώ έχεις μία δουλιά εις τδ χέρι σου, 
όπου ήμπορεϊ νά φέρη καθαρόν όφελος, περίπου |

( ΐό μ . Λ. Φυλλ. Τ .)

χίλια ή χ ίλια εξακόσια τάλληρα; Τόμ., είσαι πο
λύ άδικος! είπεν ό Χόλης.

—  Ναί, κα! δέν έχομεν ήμεΐς δουλιαΤς σημειωμέ
νες διά πέντε εβδομάδες όπως ήμποροΰμεν ταχύτερα; 
Καί ύπόθεσεοτι ταΤς άοίνομεν ολαις, καί πηγαίνομε-/ 
νά τζακισθοΰμ.εν όλοτρόγυρα διά νά ευρωμεν αύτήν 
τήν γυναίκα, καί τέλος δέν τήν πιάσωμεν, καί μά
λιστα όποΰ αύταΤς θέλουν τδν διάβολο διά νά ταΐς 
πιάση, τ ί γίνεται τότε; ’Ήθελες μάς δώσει οϋτε 
λεπτόν; Ώ  μοΰφαίνεται σάν νά σ’ έβλεπα! Οχι, οχ:, 
βάλε κάτω τά πενήντα· άν έπιτύχωμεν τήν δουλιά, 
σοϋ τά δίνω όπίσω, άν όχι, τότε μένουν διά τόν κό
πον μας, τοΰτο είναι σωστόν καί δίκαιον, αί Μάρκς;

—  Βέβαια, βέβαια, είπεν ό Μάρκς, μέ συμβιβα
στικόν υφος. Τοϋτο είναι μόνον έν είδος εξασφαλι
στικής δωρεάς, αί, α ί! ήμεΐς οί νομικοί τά γνωρί- 
ζομεν ολα αύτά. ΙΙρέπεί ομως νά ή'μεθα άναμεταξύ 
μας, καλοί καί δίκαιοι. Ό  ΐόμ. θέλει σοϋ στείλει 
τό παιδί, είς οποίον μέρος τόν όιορίσης, δέν είναι 
άληθές, Τόμ; ^

—  Ό ταν τό ευρω; θά τό πάρω είς τήν Κιγκινά- 
την καί θά τ’ άφήσω είς τήν Γράνη Βέλκερ, σιμά είς 
τήν όχθην, είπεν ό Λόκερ.

Ό  Μάρκς έλαβεν άπό τό φόρεμά του έν ρυπαρόν 
βιβλιάριον, καί έκβαλών μακρόν χαρτίον, έκάθησε, 
καί προσηλώσας έπ’ αύτοΰ τούς όξεΐς οφθαλμούς του, 
ήρχησε νά ψιθυρίζη τό έμπεριεχόμενον. Βάρνες, πε
ριοχή Σχέλβη, τό Γιακουμάκι, τριακόσια τάλληρα, 
’πεθαμένο ή ζωντανό. ’Έδουαρδσ, τόν Δίκ, καί τήν 
Λουκίαν άνδρας μέ σύζυγον εξακόσια τάλληρα, τήν 
νέα Πόλλη καί δύω τέκνα, έξακόσια δι’ αύτήν ή τό 
κεφάλι της. Περνάω διαβάζοντας ταΐς δουλ)αΐς μας, 
διά νά ίδώ άν ’ μποροϋμεν νά λάβωμεν ταύτην έδώ. 
Λόκερ, είπε μετ’ ολίγον, πρέπει νά διορίσωμεν τόν 
Ά δ αμ  καί τόν Σπρίνγ, διά ταύτην τήν ύστερη τήν 
Πόλλη, διότι είναι σημειωμένη είς τό βιβλίο πολύν 
καιρόν.

—  Θά ζητήσουν πολύ αυτοί, είπεν ό Τόμ.
—  Έ γώ διορθόνω τήν ύπόθεσιν, αύτοί είναι νέοι 

είς τήν δουλιά, καί πρέπε: νά δουλεύουν εύθηνά, εί
πεν ό Μάρκς, καθώς έξηκολούθει τήν άνάγνωσίν του. 
Τρεις άπδ τούταις, είναι εύκολες περιστάσεις, διότι 
ολο τό παν συνίσταται νά τούς σκοτοισης, ή νά όρκι- 
σθής οτι είναι σκοτωμένο:, διά τοϋτο λοιπόν, δέν 
ήμποροΰν βέβαια νά ζητήσουν πολύ. Διά τ’ άλλα, εί
πε, δίπλόνων τό χαρτίον, έχομεν καιρόν νά σκεφθώ
μεν. Λοιπόν τώρα άς έλθωμεν είς τά καθέκαστα, 
είπέ μας, κύριε Χόλη, είδες αύτήν τήν γυναίκα, οταν 
έφθασεν είς τήν ξηράν;

—  Άκοΰς έκεΐ! τήν είδα καθαρά καθώς βλέπω 
εσένα τώρα.

—  Είδες καί ενα άνθρωπον είς τήν όχθην οπου 
τήν έβοηθοΰσε ν’ άναβή ; είπεν ό Λόκερ.

—  Βέβαια, τόν είδα.
—  Πολύ πιθανόν, είπεν ό Μάρκς, νά τήν επήραν 

είς κάνέν μ.έρος, άλλά ποΰ, είναι άγνωστον. Τ: λέ
γεις Τόμ;

—  Ώ ! άναμφιβόλως ήμεΐς πρέπε: άπόψε νά πε- 
ράσωμεν τόν ποταμόν, είπεν ό Τόμ.

—  Δέν είναι ομως κάνέν καίκάκ:, είπεν ό Μάρκς.
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Τ °μ;
—  Δεν ήξεύρω τίποτε Scot τοϋτο, μ,όνον ξέρω οτι 

πρέπει νά γίνη, εΓπεν ό Τόμ άποφασιστικώς.
—  Άλλοίμονον εις έμέ, ειπεν ό Μάρκς ταραττό- 

μενος όλος, ίσως, καί περίπατων παρά τό παράθυ- 
ρον, έπρδσθεσεν, ή νυχτιά είναι τρομερά, σκοτεινή, 
Τόμ.

  Ό λο το παν είναι Μάρκς όποϋ φοβείσαι, άλλά
δέν ήμπορώ νά κάμω αλλέως, πρέπει νά ύπάγωμεν. 
Υποθέτω, οτι ήθελες άργοπορήσει μίαν ή δύω ήμέ
ρας, εως δτου ή γυναίκα περάση άπό τήν υπόγειον 
γραμμήν εις τήν Σανδούσκην πρίν άπό σέ.

 "Ω! όχι δέν φοβοΰμαι ολως διόλου, ειπεν ό
Μάρκς, άλλά,

—  Ά λλά  τ ί;  ειπεν ό Τόμ.
—  Διά τό καΐκι λέγω, βλέπεις οτι δέν είναι 

εκεί κάνέν.
—  ’Ήκουσα άπό τήν γυναίκα, οτι θά έλθει άχόψε 

έδώ Ιν μέ ένα άνθρωπον, οστις θά περάσει τόν πο
ταμόν. Ναί ή όχι, πρε'πει νάπηγαίνωμεν χωρίς άλ
λο, ειπεν ό Τόμ.

—  Νομίζω οτι έχετε καλά σκυλιά, ειπεν ό Χόλης.
—  Πρώτης ποιότητος, είπεν ό Μάρκς. Τις ομως 

ή ωφέλεια, άφοϋ δέν έχεις τίποτε ’δικόν της διά νά 
τό μυρισθοϋν;

—  Ναί, έχω, είπεν ό Χόλης θριαμβευτικώς. ’Ιδού 
τό μανδύλι της τό μεγάλο, όπου τό άφησεν άπό τήν 
βίαν της επάνω είς τό κρεββάτι, καθώς καί τό κά
λυμμά της.

—  Τί ευτυχής σύμπτωσις, ειπεν ό Λόκερ, δώσε 
μου τα. ,

—  Αυτά τά σκυλιά ομως, ήμποροϋν νά βλάψουν 
τήν γυναίκα, άν πέσουν έπάνω της έξαφνα, είπεν ό 
Χόλης.

—  Τοϋτο είναι έκεΤνο όποϋ πρέπει νά σκεφθώμεν, 
είπεν ό Μάρκς. Τά σκυλιά μας καταξεσχίζουν τόν 
άνθρωπον εις κομμάτια, μίαν φοράν τήν έπάθαμεν 
κάτω είς τό Μομπήλ, πρίν προφθάσωμεν νά τά 
άποσπάσωμεν.

—  Ναί, βλέπεις, διά τοϋτο τό είδος όποϋ πωλοϋν- 
ται διά τήν ώραιότητάτους, τά σκυλιά δέν ώφελοϋν, 
είπεν ό Χόλης.

—  Τό βλέπω, είπεν ό Μάρκς. Εκτός τούτου, αν 
ήναι πουθενά φυλαγμένη, δέν ήμποροϋν νά κάμουν 
τίποτε, ουτε τά σκυλιά δέν άχρήζουν εις ταϋτα τά 
μέρη, οπου οί μαϋροι μετακομιζονται, βέβαια δέν 
ήμποροϋν νά λάβουν τάίχνη των. Αυτά κάμνουν διά 
τά κάτω μέρη, οπου, δταν φόγουν οί μαϋροι, πρέπει 
νά κάμουν τόν δρόμον των καί δέν έχουν κάμμ,ίαν 
βοήθειαν.

—  Ναί, είπεν ό Λόκερ, οστις είχε σταματήσει 
πλησίον είς τήν τράπεζαν τοΰ οικοδεσπότου διά νά 
κάμη δλίγας ερωτήσεις, λέγουν ό'τι ήλθεν ό άνθρω
πος μέ τό καΐκι, λοιπόν Μάρκς.

Τοΰτο τό άξιότιμον υποκείμενον έτριψε περίλυπον 
βλέμμα είς τήν έπαναπαυτικήν οικίαν, τήν όποιαν 
έπρόκειτο ν’ άφήση, καί βραδέως ήγέρθη διά νά υ- 
πακούση. Άφοϋ μετήλλαξαν δλίγας τινάς λέξεις περί 
τοϋ περαιτέρω συμβιβασμού τών ύποθέσεών των, ό

Χόλης μέ έναργεστάτην δυσαρέσκειαν ένεχείρησε τά 
πεντήκοντα τάλληρα είς τόν Τόμ, καί ούτως ή άξιο- 
σέβαστος τριάς άπεχωρίσθη

Έάν τις τών καθαρωτέρων Χριστιανών έκ τών άνα- 
γνως-ών μας δυσαρεστηθή άπό τήν συναναστροφήν είς 
τήν όποιαν τόν παρεισήγαγεν ή σκηνή αυτη, τόν παρα- 
καλοϋμεν νά άποδιώξη τάς προλήψεις του. Ή -κατα- 
δίωξις καί σύλληψις τών φυγάδων, τώ ύπενθυμίζο- 
μεν, άνυψοϋται βαθμηδόν είς τό μεγαλείον μιας 
νομίμου καί πατριωτικής επιστήμης. Έ άν απασα ή 
εκτεταμένη γή, ή μεταξύ τοϋ Μισσισίπι καί τοΰ Εί- 
ρηνικοϋ Ώκεανοΰ, κατασταθή έν άπέραντον πω- 
λητήοιον τών ψυχών καί τών σωμάτων, καί ή αν
θρώπινος ιδιοκτησία διοψ.ένη είς τάς προοδευτικάς 
τάσεις τοϋ δέκατου έννάτου τούτου αίώνος, ό έμπο
ρος καί ό κυνηγός τών μ,αύρων δόναται νά ήναι ώς 
καί άπ’ αυτήν τήν αριστοκρατίαν μας.

Ένώ ή σκηνή αυτη έγίνετο είς τό μικρόν ξενο- 
δοχειόν, ό Σαμουήλ καί ό Άνδρέας μέ πλήρη ευχά
ριστη σ:ν ήκολούθησαν τόν δρόμον των πρός τήν οι
κίαν.

Ό  Σαμουήλ εύρίσκετο είς τό μή περαιτέρω τής 
χαράς, καί εξέφραζε τήν άγαλλίασίν του μέ παντός 
είδους ύπερφυσικάς κραυγάς καί κιν/,ματα καί 
παντοίας άλλας πρωτοφανείς κινήσεις καί συστρο- 
φάς τοΰ σώματός του. Ένίοτε έκάθητο άντιστρόφως, 
μέ τό πρόσωπόν το±ι πρός τήν ουράν καί τά πλευρά 
τοϋ ίππου, καί μετά ταΰτα μέ ενα όλολυγμόν καί έν 
πήδημα μετεφέρετο είς τήν τακτικήν θέσιν του, καί, 
στρέφων σοβαρόν πρόσωπον, ή'ρχιζε νά συμβουλεύη 
τόν Άνδρέαν μέ δυνατωτάτην φωνήν διά τόν γέλωτα  
καί τά τρελά κινήματα. Έ πειτα, κτυπών μέ τάς χει- 
ρας τά σκέλη του παρεδίδετο είς υπερβολικόν γ έ 
λωτα, δστις έκαμνε τά γηραιά δάση ν’ άντηχώσι, 
καθώς προέβαινον. Μέ δλα ταϋτα τά κινήματα, κα- 
τώρθωσε νά έπιταχύνη είς άκρον τό τρέξιμον τών 
ίππων, εως ου, μεταξύ τής δεκάτης καί ένδεκάτης 
ώρας, ό έπί τών χαλίκων κτϋπος τών ίππων άντή- 
χησεν είς τόν εξώστην, είς τόν όποιον έδρα μεν ή κυ
ρία Σχέλβη.

—  Είσαι συ, Σαμουήλ; Ποΰ είναι οί λο ιπο ί;
—  Ό  κύριος Χόλης έμεινεν είς τό ξενοδοχείο·;, 

είναι τρομερά κουρασμένος, κυρά.
—  Καί ή Έ λίζα, Σαμουήλ;
—  Ώ , αυτή άπέρασε τόν Ίορδάνην. Καθώς λένε 

είς τήν γην τοϋ Χαναάν.
—  Τί εννοείς μέ τοϋτο Σαμουήλ; είπεν ή κυρία 

Σχέλβη, δυσπνέουσα καί λυποθυμημενη καί άγνοοϋσα 
τό νόημ.α τούτων τών λέξεων.

—  Ναι, κυρία, ό Θεός πάντοτε σώζει τοΰς ’δικούς 
του. Ή Έ λίζα άπέρασε τόν ποταμόν Όϊον είς τέτοιον 
άξιοπεριέργον τρόπον, σαν νά τήν έπερνενό Θεός σέ 
μίαν άμαξα άπό φωτιά μέ δύω άλογα.

Ό  θεοσεβής τρόπος τοϋ Σαμουήλ, είς τήν παρου
σίαν τής κυρίας του, ήτο πάντοτε θερμώτατος καί 
εκαμνε μεγάλην έπίδειξιν μέ περιγραφάς καί εικό
νας τής Γραφής.

—  ’Έλα έδώ Σαμουήλ, είπεν ό κύριος Σχέλβης,
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οστις είχε προβή εις τόν έξώστην, καί έρώτησε τήν 
κυρίαν σου τι θέλει. Έ λα, έλα, Έ μιλΐα, είπεν έναγ- 
καλιζων αύτήν, είσαι παγωμένη άπό τό ρίγος και 
καταφοβισμένη, άφίνεις τόν έαυτόν σου νά συναισθά- 
νηται παραπολύ.

—  Νά συναισθάνηται παραπολύ I Δέν είμαι μ.ία 
γυνή, μία μήτηρ; Δέν είμεθα καί ή  δύο ύπεύθυνοι 
διά τήν τρισάθλιον αύτήν γυνα ίκα ; Θεέ μου ! μή μ.άς 
έχιβαρύνης καί μέ τοϋτο τό έγκλημα!

—  Ποιον έγκλημα, Έ μ ιλ ία ; τό βλέπεις μοί φαί
νεται σύ ή ιδία, δτι έπράξαμεν μόνον έκεΐνο, τό ό
ποιον ήμεθα ήναγκασμ,ένοι νά πράξωμεν.

—  Μολοντοϋτο ύπάρχει εν δεινόν αίσθημα ένοχης, 
είπεν ή κυρία Σχέλβη, τό οποίον δέν δύναται ν’ ο- 
ποκρούση ούδεμία δικαιολόγησις.

—  Αί, Άνδρέα, έξυπνος, τ ί κοιμάσαι! έκραξεν ό 
Σαμουήλ, ύπό τόν έξώστην, πάρε τοϋτο τ’ άλογο 
είς τόν σταϋλον, δέν άκοϋς τον κύριον όποϋ κράζει; 
και δ Σαμουήλ παρουσιάσθη είς τό δωμάτιον κρατών 
είς τάς χεΐ’ρας τόν άπό φύλλα φοίνικος κατασκευα- 
σμένον πίλον.

—  Λοιπόν, Σαμουήλ, είπέ μας καθαρώς πώς έ’τρε- 
ξεν ή ύπόθεσις, ειπεν ό κύριος Σχέλβης. Ποϋ είναι ή 
Έλίζα, άν ήξεύρης;

—  Τήν ίδα κύριέ μου μέ τά μάτια μου νά περά
ση τούς σαλευομένους πάγους. Τούς άπέρασε πολύ 
περίεργα, ήτο τωόντι έν θαϋμα, καί είδα ενα άν
θρωπον νά τής δΐδη βοήθειαν διά ν’ άναβή τήν ό
χθην τοϋ Όίου, καί έπειτα έχάθη είς τό σκότος.

—  Σαμουήλ, τοϋτο τό θαϋμα μοϋ φαίνεται νά ήναι 
μάλλον άπόκρυφον. Νά περάση τις  τούς σαλευομέ
νους πάγους, δέν είναι τόσον εύκολον, είπεν ό κύριος 
Σχέλβης.

—  Εύ'κολα δέν’μποροϋσε κανείς νατό κάμη χωρίς 
τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ. ’Ιδού λοιπόν πώς ές-άθηκε τό 
πράγμα, είπεν ό Σαμουήλ. Ό  κύριος Χόλης, έγώ 
καί ό Άνδρέας έφθάσαμεν είς τό μικρό ξενοδοχείον 
σιμά στον ποταμό" έγώ έτρεχα δλίγο έμπροστά, (είχα 
τόσο ζήλο νά τή πιάση, ώστε δέν ’μποροΰσα νά τόν 
βαστάξω), καί οταν έφθασα σιμά είς τό παράθυρο τοΰ 
ξενοδοχείου, τήν έμ,άτ^ασα έμπροστά μ,ου ένώ οί άλλοι 
έρχόντανε άπ’ έπίσω. Έρριψα λοιπόν τή σκούφια μου 
καί έκαμα κάτι φωναίς διά νά ξυπνήσουν οί πεθαμένοι· 
ή Έ λίζα ήκουσε καί έτραβίχθηκεν δπίσω, καί δταν ό 
Χόλης άπερνοϋσε διά νά πηγαίνη είς τήν Ούρα, τότε 
αύτή άνοιξε μίαν αλλη θύρα καί έφθασε κάτω σιμά 
στόν ποταμόν. Ό  κύριος Χόλης τήν είδε, έφώναξε 
δυνατά καί δλοι μαζύ έτρέςαμεν κατόπι της. Έφθα- 
σεν είς τό ποτάμι, εκεί ήτο ένα ρεϋμα νεροϋ δέκα 
ποδάρια πλατύ, καί άπό τ’ άλλο μέρος ήτο ό πάγος 
όποϋ έσαλεύετο άνω κάτω άπό τά νερά καί ώμοΐαζεν 
απαράλλακτα ένα μεγάλο νησί. Τήν έπροφθάσαμεν 
είς τό δεξί μέρος, καί ένόμισα μάλιστα μέ βεβαιό
τητα, δτι τήν έπιασα, άλλ’ έξαφνα έδωκε μ.ία φω
νή όποϋ δέν ήκουσα ποτέ, καί άπό τήν όχθην άπέ- 
ρασεν δλο τό ρεϋμα καί έπήδησεν είς τόν πάγον καί 
έτρεχεν έμπρός φωνάζουσα καί πηδοϋσα· ακούαμε 
τόν πάγον νά κάνη κράκ τζόνκ, καί αύτή νά ριπτεται 
άπό τόν ένα πάγο στόν άλλο σάν έλάφι. Θεέ μου!

στοχάζομαι όποϋ τό τρέξιμο καί το πήδημα αύτής 
τής γυναικός ήτο ενα πράγμα περίεργον.

Ή κυρία Σχέλβη καθημένη σιωπηλή, κατέστη 
ώχρή άπό τήν αδημονίαν της, ένώ ό Σαμουήλ διη
γείτο τό συμβάν.

—  Ά ς  έχη δόξαν ό Θεός όποϋ δέν άπέθανεν! 
είπεν αύ’τη, άλλά ποϋ είναι τό πτωχό παιδί της;

—  Ό  Θεός θέλει τό βοηθήσει, είπεν ό Σαμουήλ, 
ύψόνων ίκετευτικώς τούς όφθαλμούς του. Καθώς 
τό είπον, τοΰτο έστάθηκε χωρίς αμφιβολία μέ 
τήν βοήθειαν τής Θείας Προνοίας, καθώς ή κυρά 
μ.άς έδίδαξε πάντοτε. Αύτά είναι τά μέσα όποΰ δί
δονται άπό τήν βέλη σι ν τοΰ Θεοΰ· καί άν δέν ήμουν 
έγώ όποΰ έσκίαξα τ' άλογα σήμερα τό πρωί καί έφυ
γαν καί έχασομέρησα φλυαρίζοντας σχεδόν ώς τό 
μεσημέρι; Δεν έπήρα τόν κύριον Χόλη σχεδόν πέντε 
μίλλια άπό άλλον δρόμον, ειδεμή ήθελε προφθάσει 
τήν Λίζα απαράλλακτα σάν ό σκΰλος τό λαγό ; Ό λα  
ταΰτα είναι άπό τή θεία Πρόνοια.

—  Αύτό είναι έν είδος Προνοίας, τό όποιον δέν 
είναι πάντοτε βέβαιον, κύριε Σαμουήλ. Δέν συγχωρώ 
είς τούς άνθρώπους μου νά παρέχουν τοιαύτας βοή
θειας είς τούς φυγάδας, είπεν ό κύριος Σχέλβης, μέ 
τόσην οργήν καί έμφασιν δσην τόν έσυγχώρει ή θέσις 
του είς τοιαύτην περιστασιν.

Ό  απειλητικός τρόπος ένός κυρίου πρός ενα μαϋ- 
ρον έπιφέρει τό ίδιον άποτέλεσμα ώς είς ένα βρέφος, 
άμφότεροι ουτοι βλέπουσι καθαρώς τήν αληθή κατά- 
στασιν τοΰ πράγματος, μολονότι ό κύριος μεταχειρί
ζεται πασαν δυνατήν προσπάθειαν νά τούς απόδειξη 
τό λάθος των, καί δ Σαμουήλ δέν ήτο κατ’ ούδένα 
τρόπον δυσαρεστημένος ένεκα τής απειλής, άν καί 
είχε δώση είς έαυτόν ένα χαρακτήρα σκυθρωπόν, 
καί ιστατο έχων τό στόμα του καταβιβασμενον ώς άν 
ήτο μεταμελημένος.

—  Ό κύριος έχει πολύ δίκιο, πολύ, ήτο κακό τό 
κίνημά μου, ώ, δέν έχει αμφιβολία· καί βέβαια δ 
κύριος καί ή κυρά δέν θέλουν νά ένθαρρύνωσι τά 
τοιαϋτα πράγματα. Τό συναισθάνομαι, άλλ’ οί άθλιοι 
μαϋροι σάν καί έμένα πολλαϊς φοραΐς προσπαθοϋσι 
νά πράττωσι κακά, δταν βλέπουν άνθρώπους διε
στραμμένους όποΰ τούς ταράττουν τήν ήσυχίαν, σάν 
τόν κύριον Χόλη. Αύτός δέν είναι διόλου εύγενής, 
ένας, όποΰ άνετράφηκε σάν καί έμένα, δέν ήμπορεί νά 
τόν βλέπη είς τά μά·πα του.

—  Καλά Σαμουήλ, είπεν ή κύρια Σχέλβη, επει
δή φαίνεται δτ: συναισθάνεσαι τό λάθος σου, ήμπο- 
ρείς νά ύπάγης νά είπής τής θείας Χλόης νά σοί 
δώση όλίγο άπ’ έκείνο τό ξηρό χοιρομέρι, όποϋ έ
μεινε σήμερον άπό τό γεϋμά μας. Σύ κα! ό Άνδρέας 
πρέπει νά πεινάτε.

—  Ή κυρά είναι πολλά καλή γ)ά μας, είπεν δ 
Σαμουήλ, άναχωρήσας μέ μεγάλην βίαν.

Θελουσιν έννοήσει,οί άναγνώςαι καθώς διεσαφήσαμεν 
προηγουμένως, δτι δ Σαμουήλ είχε τοιοΰτον φυσικόν 
πνεΰμα, τό όποιον άναμφιβόλως ήδύνατο νά τόν άναβι- 
βάση είς τήν ύψηλοτέραν πολιτικήν θέσιν,τοιοΰτον πνεΰ
μα,ώς-ε ν’ άποδΐδη εις τήν άτομικήν του ικανότητα πάν 
δ,τι ήδύνατο νά προξενήση έπαινον καί δόξαν, άφοΰ δέ 
έδειξε τήν εύλάβειαν και ύποταγήν του, καθώς ήτο
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πεπεισμένος μέχολλήν εύαρές-ησιν τών κυρίων, έλαβε 
τον φοινίκιον πίλον είς τάς χειράς του μέ μεγάλην 
αδιαφορίαν καί αφέλειαν, καί διευθύνθη εις τήν κα
τοικίαν της θείας Χλόης, μέ τήν διάθεσιν τοϋ νά πε
ριγράφω έκτεταμένως τά κατορθώματα του είς τό μα- 
γειρεΐον.

—  Έγώ Οά σας δείξω είς έσας τους μαύρους, πώς 
όμιλοΰν, είπεν ό Σαμουήλ καθ’ εαυτόν, τώρα έ’χω 
ελευθερίαν νά τό κάμω. Θεέ μου! θά ’μιλήσω όποϋ θά 
τους κάμω νά μέ κυττάξουν ολοι είς τά μάτ)α !

Είναι άξ'.ον παρατηρήσεως ομως, οτι μία τών 
έςαιοετικών ήδονών τοϋ Σαμουήλ, ήτο ν’ ακολουθώ) 
έφιππος τόν κύριόν του, εις ολας τάς πολιτικάς συνα
θροίσεις, οπου, διαμένων εις τι περίφραγμα, ή άνα- 
βαίνων είς δένδρον τι υψηλά, έκάθητο έπιστών με
γάλην προσοχήν είς τους ρήτορας καί δεικνόων έν- 
ταυτώ υπερβολικήν ευχαρίς-ησιν μετά ταϋτα καταόαί- 
νων μετάξι) τών διαφόρων συναδέλφων του του αύτοΰ 
χρώματος, τών συναθροισμένων διά τό αύτό αίτιον, 
τους ένέπνεε χαράν καί άγαλλίασιν με τους γελοίους 
αστεϊσμούς καί απομιμήσεις, ατινα έπισυνωδεόοντο 
μέ τήν πλέον άτάραχον προθυμίαν καί σοβαρότητα· 
καί μολονότι οί πέριξ αύτοϋ άκροαταί ήσαν γενικώς 
τοϋ χρώματός του, συνέβαινεν ό'μως συχνάκις, νά 
περικυκλοϋται άπό άλλους καθαρωτέρου χρώματος, 
οΐτινες ήκροάζοντο γελώντες καί βλεφαρίζοντες διά 
τόν μέγαν ενθουσιασμόν καί άγαλλίασιν τοϋ Σα
μουήλ. Καί πραγματικώς, δ Σαμουήλ έδείκνυε μεγά
λην κλήσιν είς τήν ρητορικήν καί δέν παραμελοϋσεν 
οΰδεμίαν ευκαιρίαν, ήτις συνέτεινε νά μεγαλύνη το 
επάγγελμά του.

Μεταξύ τοϋ Σαμουήλ και τής θείας Χλόης υπήρ- 
χεν άπό τούς πρώτους χρόνους είδος τ ι χρονικής 
έχθρας ή μάλλον ψυχρότητος, άλλ’ έπειδή ό Σαμουήλ 
παρετήρει μέ σκεπτικόν βλέμμα τό μέρος οπου ήσαν 
τά τρόφιμα ώς τήν έναργεστέραν καί άναγκαιοτέραν 
βάσιν τών εργασιών του, ώς έκ τούτου άπεφάσισεν 
είς τήν παροϋσαν περίστασιν νά δείξη πολλήν οικειό
τητα, καί μολονότι έγνώριζε καλώς, οτι αί διαταγαί 
τής κυρίας ήθελον άναμφιβόλως- έκτελεσθή κατά 
γράμμα,μολοντοϋτο ές-οχάσθη οτι ή μεταβολή τής δια
γωγής του ήθελε τοΰ επιφέρει καί κάτι περισσότερον 
κέρδος. Παρουσιάσθη λοιπόν είς τήν θείαν Χ λίην μέ 
εκφρασιν είς άκρον καταβεβλημένην καί άπηλπισμέ- 
νην, ώς άνθρωπος, οστις ύπέφερεν άναριθμήτους 
δυσχέρειας ύπερ καταδιωκομένου τινός πλάσματος, 
έπηύξησε τήν αιτίαν διά τήν οποίαν ή κυρία του τόν 
διεύθυνεν είς τήν θείαν Χλόην, λέγων κατά τήν ιδέαν 
του, νά τώ δοθη παν δ,τι είχε ανάγκην, καί ουτω 
προσποιητικώς τή έλεγε τά δικαιώματα καί τήν 
υπεροχήν της είς ολην τήν μαγειρικήν ύπηρεσίαν.

Είς τάς επιθυμίας των άμφότεροι ήσαν σύμφωνοι. 
Ούδείς αγαθός, άπλοϋς καί ενάρετος πολίτης έκο- 
λακεύθη ποτέ άπό τάς υποσχέσεις ένός έκλογέως 
πολίτικου, μέ περισσοτέραν εύκολίαν, οσον ή θεία 
Χλόη, άπό τάς εκφράσεις τοΰ κυρίου Σαμουήλ· καί 
έάν αυτός ό άσωτος καί μετανοημένος υίός ήθελεν 
είίθα ι, ήτο αδύνατον νά τόν έναγκαλισθή μέ περισ- 
σοτέραν μητρικήν αγάπην. Εύθύς ό'θεν, μέ ύπερ βολι
κήν χαράν καί άγαλλίασιν είδε νά τεθή ενώπιον του

εν αρκετού μεγέθους άγγεΤον, περιέχον ειδός τι 
« άλλας πουτρίδας » συγκειμένης άπό τά άπομει- 
νάρια δύο ή τριών ήμερών τής τραπέζης τοϋ κυρίου 
Σχέλβη· περιείχε δέ έντός τεμάχια άπό νόστιμο χοι
ρομέρι, χρυσοειδή τετράγωνα άρτόπητας, μικρότατα 
τεμάχια άρτοκρέατος διαφόρου αξιοπαρατήρητου μα
θηματικού σχήμ,ατος, πτέρυγας νεοσσών, καρδίας 
πτηνών καί μηρία κοτοπουλίων, τά όποΤα ολα ήσαν 
άξιοπεριέργως μεμιγμένα, καί ό Σαμουήλ, ώς μονάρ
χης τών υπό τήν ορασίν του ευρισκομένων, έκάθησεν 
έχων τόν φοινίκιον πίλον εύθύμως έπί τής κεφαλής 
του καί τοποθετών τόν Άνδρέαν είς τό δεξιόν μέρος 
πρός τιμήν.

Τό μαγειρεΤον έπληρώθη άπό τους συναδέλφους 
του, οΐτινες έδραμον μέ βίαν άπό τάς διαφόρους κα
λύβας των, ινα άκούσωσι τό αποτέλεσμα τών διατρε- 
ξάντων τής ήμέρας, καί αυτη ήτο ή ώρα του θριάμ
βου καί τής δόξης τοϋ Σαμουήλ. Ή ιστορία τής 
ήμέρας έπανελήφθη έκ νέου ύπό τοϋ Σαμουήλ, έπι- 
συνωδευμένη μέ παντός είδους στολισμόν καί χρωμα
τισμόν, Γνα μεγαλυνη καί έπαυξήση τό αποτέλεσμά 
της, καθότι ό Σαμουήλ, ώς οί διηγηματολόγοι τής 
ήμέρας, οταν έπρόκειτο νά περιγράψη ιστορίαν τινά, 
έπροσπάθει νά μή παραμελήσω; ούδεμίαν τών καλ
λονών της. Ή περιγραφή επηκολουθεΐτο άπό διαφό
ρους καγχασμούς, τους όποιους άπεμιμοϋντο καί έπέ- 
κτεινον τά μικρά παιδία, έκ τών οποίων τινά μέν 
έκειντο κατά γής, τινά δέ ήσαν κεκρυμμένα καθ’ ο
λας τάς γωνίας. "Αν καί οί καγχασμοί καί ό γε'λως 
είχον φθάσει είς τόν ύπέρτατον βαθμόν, μολοντούτο 
5 Σαμουήλ διετήρει άτάραχον σοβαρότητα, κινών 
μόνον έκ διαλειμμάτων τούς δφθαλμούς του καί πα- 
ρατηρών μέ άνέκφραστον καί γελοΐον βλέμμ,α τους 
άκροατάς του, χωρίς ν’ άπομακρυνθή άπό τόν άπο- 
φασιστικόν σκοπόν τής ρητορείας του.

—  Βλέπετε, αδέλφια μου, είπεν ό Σαμουήλ, ύψό- 
νων τήν χεΐρά του μέ έν ποδάρι πετηνοϋ, βλέπετε, 
πόσα έκαμα εγώ για νά ύπερασπισθώ ό'λους σας, ναι, 
ολους σας. ’Εκείνος όποϋ θέλει νά έλθη νά πάρη 
ενα άπό ’μας, είναι τό ι’διο σάν νά ’δοκίμαζε νά 
μάς πάρη ό'λους, τά αίσθήματά μας είναι ο'λα τό 
ίδιο. Καί άν ήναι κάνένας άπό αύτούς τούς έμπορους, 
όποϋ θέλει ν’ άγοράση κάνένα άχό σάς, είμαι έγώ 
έδώ, γ ια  νά βγώ έμπροστά, εγώ είμαι εκείνος, μέ 
τόν όποιον θά μετρηθή, έγώ είμαι εκείνος γ;ά νά 
έκτεθώ για  σάς ολους, έγώ θά ’μιλήσω γ)ά τά δικαι- 
ώματά σας καί θά τά ύπερασπισθώ ώς τήν ύστερη 
στιγμή!

—  Ά λλα  πώς, Σαμουήλ, εμένα μοϋ είπες σήμε
ρα, ό'τι θά βοηθήσεις αύτόν τόν κύριον γ;ά νά πιάση 
τήν Έ λίζα, καί τούτη ή όμιλια σου μου φαίνεται δέν 
συμφωνεί, είπεν ό Άνδρέας.

—  Σοΰ λέω Άνδρέα, ειπεν δ Σαμουήλ μέ ύπερ
βολικήν σοβαρότητα καί ύπεροχήν, ό'τι δέν πρέπει 
νά μιλής γ^ά ενα πραγμα, ό'ταν δέν ςεύρης. Τά παι
διά σάν καί έσένα, Άνδρέα, στοχάζονται καλά, άλλά  
δέν ’μπορούν νά πραγματοποιήσουν τόν άληθή σκο
πόν τών πράξεων.

Ό Άνδρέας έφαίνετο καταβεβλημένος άπό τήν 
ασαφή λέξιν «πραγματοποίησιν» τήν όποιαν οί νεώ-
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τεροι άπό τήν συνάθροισιν, έθεώρησαν ώς καταπει- 
στινώτατον επιχείρημα είς τήν παροϋσαν περίστασιν, 
ένώ 5 Σαμουήλ έξηκολούθει.

—  Είχα πεπεποίθησιν,Άνδρέα, οταν έστοχάσθηκα 
νά ξεκυνηγήσω τήν Έ λίζα, ή'μουν βέβαιος οτι Οά 
ευχαριστήσω τόν κύριον μέ τοϋτο- ό'ταν ομως έκα
τάλαβα, οτι ή κυρά ήτο πολύ διαφορετική, τότε ή 
πεχοίθησις έ'γινε μεγαλήτερη, γιατί απολαμβάνει 
χάνεις περισσότερο νά ήναι μέ τό μέρος τής κυράς· 
έτσι λοιπόν έγώ έμεινα σταθερός καί είς τους δύω 
Τρόπους, έκαμα τό συμφέρον μου καί έκτέλεσα τάς 
άρχάς μου (έχιθυμίας). Ναι, τάς άρχάς μου, είπεν 
ό Σαμουήλ, £ίψας μ’ ενθουσιασμόν ενα λαιμόν κο- 
τοπουλίου, γιατί ήθελα νά ’ξεόρω, τ ί ώφελοϋν αί 
άρχαί οταν δεν μένγ] τις  σταθερός σ’ αύταΤς; Νά, 
Άνδρέα, έπαρε τοϋτο τό κόκκαλο,δέν είναι ακόμη 
καλά παστρεμένον.

Τά άκροατήριον τοϋ Σαμουήλ έπερίμενε τούς 
λόγους του μέ στόμα ανοικτόν, καί ώς έκ τούτου 
ήναγκάσθη νά έξακολουθήση.

—  Ή ομιλία μου είναι γ ια  τήν έπιμονή καί στα
θερότητα, αδέλφια μου, είπεν ό Σαμουήλ μέ εν υφος, 
ώς άν είσήρχετο είς σπουδαιότατόν τι καί σκοτεινόν 
άντικείμενον· αύτή ή σταθερότης είναι ένα πράγμα, 
δποΰ δέν ’μπορεί νά διασαφίση καλά δ κάθένας. "Ο
ταν ένας έπιμένη για  έ'να πράγμα μέρα καί νύχτα, 
έπειτα άλλάζει τή γνώμη του τήν άλλη μέρα, λέγε
τα ι, δτι αύτός δέν είναι σταθερός. Δόσε μου αύτό 
τό κομμάτι άπό πήτα, Άνδρέα. Ά ς  σκεφθοϋμε βαθυά 
τό πράγμα. Ε λπίζω  οτι οί κύριοι καί αίκυράδες θά μέ 
συγχωρήσουνε νά μεταχειρισθώ μία κοινή παρομοίω- 
σι. ’Ιδού! έγώ δοκιμάζω ν’ άναβώ είς τήν άκρη άπό 
ενα σωρό άχυρα, βάνω λοιπόν τήν άναβάθρα άπό 
τοϋτο τό μέρος καί δέν στέκει, τότε άντί νά προσ
παθήσω νά δοκιμάσω περισσότερο μήπως σταθή, τή 
βάνω εύθυς είς τό αντίθετο μέρος, πώς δέν είμαι 
σταθερός;

—  Είναι ή μόνη περίστασις ό'που έδειξες σταθε
ρότητα, μά τόν Θεόν! έψιθυρισεν ή Θεία Χλόη, ή'τις 
•ήτο μάλλον ανήσυχος, ούσης τής εσπερινής έκείνης 
εδθυμίας, ώς ή παραβολή της Γραφής «όξος έπί 
νίτροις.» «

—  Ν αιτωόντι! ειπεν ό Σαμουήλ, Εγειρόμενος θρι- 
κμβευτικώς, άφοϋ έτελείωσε τόν δεΐπνόν του. Ναι, 
πατριώταί μου καί σείς κυράδες έν γένει, έχω άρχάς. 
Ναι, τό καυχώμαι, ό'τι έχω, είναι ώφέλιμον καί είς 
τούτους είς κάθε καιρόν, έχω άρχάς, καί είμαι 
καλά προσκολλημένος καί πιστός είς αύτάς, κάθε 
πραγμα όποϋ στοχάζομαι ό’τι είναι άρχή, δένάπομα- 
κρύνομαι άπ’ αυτό. Δέν ήθελε μέ μέλλει άν μέ έ- 
καίανε καί ζωντανόν, μάλιστα ήθελα πάει ό ίδιος 
ευχαρίστως, ναι, καί θά σας έλεγα· «’Ιδού έρχομαι 
νά ρίξω καί τήν ύστερη σταλαγματιά τοϋ αίματός 
μου διά τάς άρχάς μου, διά τήν πατρίδα μου, διά 
τά  γενικά συμφέροντα τής κοινωνίας !»

—  Καλά, ειπεν ή θεία Χλόη, μία άπό ταΐς άρ- 
χαΤς σου ήθελεν είσθαι νά πας νά κοιμηθης απόψε, 
καί νά μή τους βαστάς έδώ ώς τό πρωί. Ε λάτε τώρα 
οεΐς μικρά, άν θέλετε νά μή σάς ταΐς δώσω, πηγαί- 
νεται οσο ’μπορείτε γρηγορώτερα.

(Τόμ. Α. Φυλλ. <Γ'.)

—  Αί σείς ολοι μαύροι! εΐπεν ό Σαμουήλ, άνα- 
κινών τόν φοινίκιον πΐλόν του αδελφικώς, σάς δίδω 
τάς ευλογίας μου, πηγαίνετε είς τό κρεββάτι τώρα, 
καί νά ’σασθε καλά παιδιά.

Καί μετά τήν παθητικήν ταύτην εύλογίαν, ή συνά- 
θροισις διελύθη.
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Εις το οποίον φαίνεται οτι ένας Γερουσιαστές Λναι ΐττί 

τέλους ενας άνθρωπος.

Τό φώς τής εύαρές-ου κατά τό ψϋχος θερμάς-ρας 
έλαμπεν έπί τοΰ τάπητος έπαναπαυτικοϋ τίνος δωμα
τίου καί έσελάγιζεν είς τάς άκρας τών έκπωμάτων 
καί τοϋ καλώς καθαρισμένου δοχείου τοΰ τζαίοΰ, 
καθώς δ γερουσιαστής Βέρδ έτράβα τά ύποδήματά 
του, έτοιμαζόμενος νά ύποδεθή ζεΰγος κομψών, 
ελαφρών ύποδημάτων τής οικίας, τά όποΐα ή σύ
ζυγός του ειχεν ίδιοχείρως έργασθή ένω αύτός 
ήτο είς τάς γερουσιαστικάς συναθροίσεις. Ή κυρία 
Βέρδ, είς άκρον περιχαρής, κατεγίνετο είς τάς προε
τοιμασίας τής τραπέζης, προσθέτουσα έκ διαλειμμά
των νουθετικάς παρατηρήσεις είς έν πλήθος ζωηρών 
νεανίσκων, ατινα άνεμιγνύοντο μέ τά άτακτα έκεΐνα 
καί ταραχώδη κινήματα^ τά όποΐα έτρόμαζον τάς 
μητέρας άπό τόν καιρόν τοΰ κατακλυσμοΰ.

—  Τόμ, άφησε τήν θόρα καθώς είναι, ένας άν
θρωπος έρχεται! Μαρία, Μαρία I μή τραβάς τήν ούρα 
τής γάτας, δύστυχο ζώο ! Τζίμ, μή άναβαίνεις είς 
έκεϊνο τό τραπέζι, μή μή ! Δέν δύνασαι νά καταλά- 
βης, φίλτατέ μου, ποιαν χαράν έχομεν απόψε ολοι 
μας, διότι σέ είδαμεν έδ ώ ! εΤπεν αυτη τέλος πάν
των, οταν έλαβε καιρόν νά είπή έ'να λόγον είς τόν 
άνδρα της.

—  Ναι, να’., έστοχάσθηκα νά έλθω νά περάσω 
άπόψε τή βραδυά μου, καί νά λάβω όλίγην άνεσιν 
είς τήν οικίαν μου. Είμαι τρομερά κουρασμένος, καί 
έχω καί κεφαλαλγίαν.

Ή κυρία Βέρδ έρριψεν εν βλέμμα έπι φιάλης 
τινός μέ καμφορικόν οινόπνευμα, ήτις εύρίσκετο είς 
τό ήμιανοιγμένον άρμάριον, καί έφαίνετο σκεπτομέ
νη νά πηγαίνν) νά τήν λάβη, άλλ’ δ σύζυγός  της τήν 
άπέτρεψεν.

—  Οχι, ό'χι, Μαρία, δέν μας χρειάζονται Ιατροί. 
"Ενα φλετζάνι άπό τό καλό καί ζεστό τζάϊσου και 
τίποτε άλλο σχητικό μαγείρεμα είναι έκεϊνο όχοϋ 
θέλω. Είναι πολύ ενοχλητικόν πράγμα αύτή ή νο
μοθεσία.

Καί ό γερουσιαστής έμειδίασεν ώς άν τόν ευηρε- 
στει ή ιδέα νά θεωρη τόν έαυτόν του μίαν θυσίαν διά 
τήν πατρίδα του.

—  Καί τ ί έκαμαν είς τήν Γερουσίαν, είπεν ή σύ
ζυγός του, άφοΰ ή ένέργεια τής εσπερινής τραπέζης 
ήτο πρός τό τέρμα της.

’'Ητο άσύνηθες πράγμα διά τήν εΰγενικωτάτην 
κυρίαν Βέρδ, νά ταράττη τήν κεφαλήν της μέ τά 
γινόμενα είς τήν Γερουσίαν, φρονίμως σκεπτομένη 
οτι ειχε δι’ ίκανάς ιδίας υποθέσεις νά φροντίση. Ό
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κύριος Βερδ λοιπόν ήνοιξεν έκπληκτικώς το«ς Οφθαλ
μούς του, και ειπεν.

—  Τίποτε έπίσημον.
—  Είναι άληθές ομως, οτι παρεδέχθησαν ενα νό

μον, οστις εμποδίζει τδν καθένα άπδ τοϋ νά δώση νά 
φάγουν καί νά πιουν είς έκείνους τοΰς δυστυχείς 
μαύρους, οίτινες άπερνώσιν; ’Ήκουσα νά λέγουν περί 
ένδς τοιούτου νόμου, άλλ’ εστοχάσθην, δτι μία Χρι
στιανική Νομοθεσία δεν ή'θελε τδ συγχωρήσει.

—  Καί πως, Μαρία, σΰ, βλέπω, έγινες σχεδδν 
πολιτική διά μιας

  ’Όχι, 2χ ι ! δεν ή'θελα δώσει εν λεπτδνδι’ ολους
σας τοΰς πολιτικούς έν γένει, άλλά τδ νομίζω τοϋτο 
πράγμα εις άκρον σκληρδν καί άντιχριστιανικόν. 
Ε λπίζω  ομως οτι δέν έθεσπίσθη ενας τοιοϋτος νόμος.

—  Έθεσπίσθη ενας νόμος, φιλτάτη μου, άποτρέ- 
πων τδν κάθένα άπδ τοϋ νά προσφέρη βοήθειαν είς 
τοΰς σκλάβους, οίτινες έρχονται άπδ τήν Κεντούκην.

Τοΰς βοηθοϋν τόσον αυτοί οί φιλελεύθεροι, οίτινες 
θέλουν τήν κατάργησιν τοϋ άνθρωπεμποριου, ώστε 
οί άδελφοί μας είς Κεντούκην, είναι τρομερά (οργι
σμένοι, κα! καθίσταται άναγκαΤον, μάλιστα είναι 
Χριστιανικόν καί αγαθόν πράγμα, οπως ληφθή μέ- 
τρον τι άπδ ήμας ίνα καθησυχάσωμεν τδν ερεθισμόν.

—  Καί ποιος είναι αύτδς δ νόμος ; Λεν μας εμ
ποδίζει, μοϋ φαίνεται, άπδ τοϋ νά δώσωμεν καταφύ- 
γιον εις τά άθλια ταϋτα πλάσματα διά νύκτα τινά; 
ή δλίγον φαγητόν καί παλαιά τινα φορέματα, καί νά 
άφήσωμεν νά έξακολουθήσουν ήσύχως τήν ύπόθε- 
σίν τ ω ν ;

—  Πώς, φιλτάτη μου, αύτδή'θελεν είσθαι τδ ίδιον 
ώς αν τοΰς έπαρηγόρει καί τοΰς έβοήθει.

Ή κυρία Βέρδ μικροΰ άναστήματος καί δειλή, έ- 
ρυθρία μέ μεγάλην ευκολίαν είς τδ πρόσωπον, τδ 
υ'&ος της ήτο περίπου τεσσάρων ποδών, οί δφθαλμοί 
της ήσαν γλυκοκυανοί, δ χρωματισμός της ώμοίαζε 
τδ άνθος τοϋ Περσικοΰ μήλου, καί ή φωνή της ήτο ή 
εύγενικωτέρα καί γλυκυτέρα παρ’ οσας δύναται τις νά 
φαντασθη είς τδν κόσμον ήτο τόσον γενναία ώς-ε έ'νας 
Ίνδικδς άλέκτωρ μετρίου άναστήματος ήθελε δυνη- 
θή νά τήν τρέψη είς φυγήν μέ τδν έλαφρότερον 
γαργαλισμόν του, καί έ'νας κύων οίκιακδς, μετρίου 
μεγέθους, ήθελε τήν καθυποβάλει, δεικνύων είς αύτήν 
τοΰς δδδντας του. Ό λος δ κόσμος της ήτο δ σύζυ
γος καί τά τέκνα της, τά δποΐα έδιοικοϋσεν ίκετευ- 
τ:κώς καί καταπειστικώς μάλλον ή διά τής προστα
γής. Έ ν μόνον πράγμα ήτο ίκανδν νά τήν παρόργι
ση, τδ δποΐον προήρχετο έκ μέρους τής έπιεικοϋς 
καί συμπαθητικής φύσεώς της, παν σκληρδν κίνημα 
τήν έρριπτεν είς εν πάθος πολΰ εκπληκτικόν καί άνέκ- 
φραστον άναλόγως πρδς τήν γλυκείαν φύσιν της. Μο
λονότι δύναται τις  νά τήν θεωρήση γενικώς ώς τήν 
πλέον ήπιον καί εύπρόσιτον μητέρα, μολοντοϋτο τά 
τέκνα της διετήρουν ώφελ'.μωτάτην ένθύμησιν μΛας 
δεινοτάτης τιμωρίας μέ τήν δποίαν τά κατεδίκασεν, 
οτι τά εύρε συνηνωμένα μέ τινα άτακτα παιδία τής 
γειτονίας, καί λιθοβολοϋντα ασθενές τι γατίον.

—  Νά σάς ’πώ, έσυνήθίζε νά λέγη δ κύριος Βίλ, 
έφοβήθηκα τότε. Ή μητέρα ήλθε έπάνω μου σάν
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τρελή, μέ έκτύπησε καί μέ έστειλεν είς τδ κρεί- 
βάτι χωρίς νά δειπνήσω, καί χωρίς νά ’μπορέσω νά 
καταλάβω τ! έτρεχε· έπειτα ομως άφοϋ ήκουσα τήν 
μητέρα νά κλαίη άπ’ έξω άπδ τήν θύραν, τδ δποΐον 
ήτο χειρότερον δι’ έμέ άπ’ ολα τ ’ άλλα. Σάς βεβαιώ, 
έλεγεν, άπδ τότε ήμεΐς τά παιδιά δέν έκτυπήσαμεν 
άλλο γατάκι μέ ταΐς πέτραις. Είς τήν περίστασιν 
ταύτην ή κυρία Βέρδ ήγέρθη σιγαλώς, καί έχουσα 
έρυθροτάτας τάς παρειάς, τδ δποΐον έβελτίονε τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της, διευθύνθη πρδς 
τδν άνδρα της μέ αποφασιστικόν ύ'φος, καί τοΰ είπεν.

—  Τώρα, Ιωάννη, θέλω νά μ,άθω, έάν ενα τοιοΰ- 
τον νόμον τδν νομίζης δίκαιον καί Χριστιανικόν.

—  Μοϋ φαίνεται οτι δέν θά μέ σκοτώσης, Μαρία, 
άν σοϋ είπώ τδ ναί.

—  Ποτέ δέν ήδυνάμην νά φαντασθώ ενα τοιοΰτον 
τί διά σέ, ’Ιωάννη! Έψήφισες ύπέρ αύτοΰ;

—  Καί τοΰτο τδ έκαμα, ώραία μου πολιτική.
—· Έπρεπε νά αίσχυνθης, ’Ιωάννη! ’)Ω τρισάθλιΛ 

πλάσματα, χωρίς βοήθειαν καί χωρίς στέγην! Είναι 
ενας αισχρός, άνόσιος καί αποτρόπαιος νόμος, καί 
θά τόν καταπατήσω είς τήν πρώτην εύκαιρίαν, ήτις 
θά μοϋ παρουσιασθή, καί ελπίζω νά τήν έχω τα
χέως. Ναί! Είς τ ί ώραίαν κατάστασίν κατήντησαν τά 
πράγματα, νά μή δύναται μ,ία γυνή νά δώση ολίγον 
ζεστόν φαγητόν καί μίαν κλίνην πρός άνάπαυσιν είς 
τά πτωχά ταϋτα καί πεινασμένα πλάσματα, διά τήν 
αιτίαν οτι είναι σκλάβοι, οτι έταλαίπωρήθησαν καί 
κατεπιέσθησαν δι’ ολην των τήν ζωήν, άθλια οντα!

—  Άκουσόνμε, Μαρία· τά αίσθήματάσου είναι ορ
θότατα, φιλτάτη μου, καί ενδιαφέροντα, καί ώς έκ 
τούτου σέ άγαπώ, άλλ έκ τοΰ άλλου μέρους, δεν πρε- 
πει νά συγχωρώμεν, ώστε τά αίσθήματά μας νά πα
ρασύρουν τάς κρίσειξ μας. Πρέπει νά σημειώσης, οτι 
δέν πρόκειται περί ιδιαιτέρου άτομικοϋ αισθήματος, 
άλλά πρόκειται περί μεγάλων δημοσίων συμφερόντων, 
τά όποια ού'τω πως άνατρέπονται· πρόκειται περί 
γενικής ταραχής καί ανησυχίας, ένώπιον τής δποίας 
πρέπει νά θέαωμεν κατά μέρος τά ατομικά μας 
αισθήματα.

—  Έ γώ, ’Ιωάννη, δέν γνωρίζω παντελώς τά πο
λίτικά, άλλά δύναμαι μόνον ν’ άναγινώσκω τήν Ά γ ίαν  
Γραφήν, καί έκεΐ βλέπω, οτι πρέπει νά τρέφω τόν 
πεινασμενον, νά ένδύω τόν γυμνόν, καί νά παρηγορώ 
τδν έγκαταλελειμμένον καί έρημον, καί τήν Βίβλον 
ταύτην έννοώ ν’ ακολουθώ πάντοτε.

—  Ά λ λ ’ έν περιπτώσει οτε, πράττουσα ού'τω πως, 
ήθελες επιφέρει εν με'γα δημόσιον κακόν.

—  Ή ύπακοή πρδς τδν υψιστον ποτέ δέν επιφέ
ρει δημόσια κακά. Τδ γνωρίζω κάλλιστα· τδ άσφα- 
λέστερον μέσον πάντοτε δί’ ολον τδν κόσμον εινα: 
νά πράττωμεν ώς μάς προστάττει.

—  ’’Ακούσε με τώρα, Μαρία, καί θέλω σοϋ δώσε! 
εν καθαρώτατον άντικείμενον πρδς άπόδειξιν.

—  ”Ω ανοησία, ’Ιωάννη! δύνασαι νά δμιλής ολην 
τήν νύκτα, έμέ ομως δέν μέ καταπείθεις, ό'τι ήθελες 
πράξει οσα λέγεις.Άφίνω είς τήν κρίσιν σου τώρα,’Ιωάν
νη, ήθελες διώξε: ποτέ άπδ τήν θύραν τής οικίας σου 
εν πτωχόν πλάσμα πάσχον άπδ ψΰχος καί πείναν, 
άπλώς μόνον διότι είναι φαγάς! ’Ήθελες τδ κάμει;
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Έάν τις δφείλη νά μαρτυρήση τήν αλήθειαν, δ γε
ρουσιαστής μας είχε τδ δυστύχημα νά ήνα: εις άκρον 
φιλάνθρωπος καί ευπροσήγορος, καί δέν είχε ποτέ τήν 
συνήθειαν νά διώκη τοΰς έν αδημονία καί ταραχή 
νοδς ευρισκομένους· καί τδ χείριστον, επειδή καλώς 
έγνώριζεν ή σύζυγός του τήν έλαφράν χορδήν του, 
κατά συνέπειαν δέν έκαμνεν είμή νά τήν ψαύη κατ’ 
εΰθείαν δ:ά τών έκφράσεων της, καί ούτως αυτός μή 
δυνάμενος ν’ άπαντήση κατέφευγεν είς τά συνήθη μέ
σα τής αργοπορίας, ποτέ μέν έβηχεν, ποτέ δέ έπλη- 
σίαζεν είς τδ πρόσωπον τδ ρινόμακτρον, καί ποτε 
έκαθάριζε τά δφθαλμοΰάλιά του.

Έ  κυρία Σχέλβη βλέπουσα άβοήθητον τδ έχθρ(κδν 
πεδίον, έξηκολούθε: νά κτυπ? άδίακόπως εως ου νά 
τδ καταβάλη.

—  ’Ήθελα νά σ’ έ'βλεπα νά κάμης εν τοίοϋτόν τ: ' 
’Ιωάννη, ναί, πραγματικώς ή'θελα Γ Νά δ:ώξης μίαν 
γυναίκα άπδ τήν θύραν τής οικίας σου ένώ είναι 
τρομερά ανεμοζάλη; ή ήθελες τήν συλλάβε: καί τήν 
φυλακώσει; βέβαια ήθελες τής κάμε: μίαν μεγάλην 
βοήθειαν!

—  ’Ώ βέβαια, τοϋτο ήθελεν .είσθα: εν οδυνηρόν 
καθήκον διά νά έκπληρωθή, ήρχισεν δ κύριος Βέρδ 
μέ μετριασμενον ΰφος.

—  Καθήκον, Ιω άννη ! μή έκφράζεις τοιαύτην λέ- 
ξιν. Αύτδ δέν είναι καθήκον, δέν δύναται νά ήναι 
καθήκον. Έάν έπιθυμοϋν νά μή τοΰς φεύγωσιν οί 
σκλάβοι, άς τοΰς μεταχειρίζωνται καλώς, αυτη είναι 
ή διδασκαλία μου. Έάν είχον σκλάβους (ελπίζω ο
μως νά μή έχω ποτέ), είμαι βέβαια, οτι δέν ήθελον 
φύγει, ούτε άπ’ έμέ ούτε άπδ σέ, ’Ιωάννη. Σοϋ λέγω  
τοΰτο, οτι αύτοί δέν φεύγουσι ποτέ, οταν ζώσιν ευτυ
χείς- κα! οταν φεύγωσι, τρισάθλια πλάσματα! ύπο- 
φέρουσιν αρκούντως ύπδ τοϋ ψύχους, τής πείνης κα! 
τοΰ φόβου χωρίς νά έχουν ούδένα εναντίον τω ν  ο,τι 
νόμος καί άν ήναι, μά τόν Θεόν, δέν θέλω νά τόν 
ήξεύρω !

—  Μαρία! Μαρία φιλτά«] μου! Ά ς  συλλογισθώ- 
μεν δλίγον.

—  Άποστρέφομαι τδν συλλογισμόν, ’Ιωάννη, καί 
έξαιρέτως έπί τοιούτων αντικειμένων. Έ χετε ενα 
τρόπον σείς οί πολίτικο! νά φέρετε γύρω γύρω τδ 
άπλούστερον καί δρθότερον πράγμα, ώς-ε δέν τό πι
στεύετε σείς οί ίδιοι, οταν έρχεσθε είς τήν έφαρμο- 
γην. Σέ γνωρίζω πολύ καλά, ’Ιωάννη. Τόν νόμον 
αύτδν τόν νομίζεις ορθόν, καθώς έγώ, καί θέλεις τδν 
εφαρμόσει, καθώς έγώ

Είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν, δ τά πάντα έπί- 
τηρών είς τήν οικίαν μαϋρος, γέρος Κόνδγιος, έπρό- 
βαλε τήν κεφαλήν του άπό τήν θύραν καί είπε· κυρά 
επιθυμείτε νά έλθετε είς τδ μαγειρεΐον; καί δ γε
ρουσιαστής λαβών οπωσοΰν ολιγην άνακούφισιν, πα- 
ρετηρει όι.ισθεν την μικράν συζυγόν του μέ υφος 
μεμιγμένον εύχαριστήσεως καί δυσαρεσκείας, κα! 
καθησας εις το θρονίον, ήρχισε τήν άνάγνωσιν τών 
έφημ,ερίδων.
_ Μετά στιγμήν τινα, ήκουσθη είς τήν θύραν ή φωνή 

τής συζύγου του, με έν ύφος ταχύ καί δρμητ:κ6ν. 
’Ιωάννη! Ιω άννη ! Έπεθύμουν νά έλθης έδώ μίαν 
στιγμήν.

Άφήσας άπό τάς χεΤρας τήν Ιφημερίδα καί πο
ρευθείς είς τδ μαγειρεΐον, άνεπήδησεν έκπλαγείς ύπδ 
τής θεας, η ιις  παρουσιάθη ενώπιον του. Μία λε- 
πτοτάτη κα: νεαρας ήλικίας γυνή, μέ τά ένδύματα 
κατεξεσχισμένα καί πεπαγωμένα, έλλειπής ένός υ
ποδήματος καί μέ τήν παρακνημίδα τοϋ καταιμ.ατω- 
μένου ποδός της είς τεμάχια, έκάθητο έπί δύο κα- 
θηκλών, έπαναπαυομένη πολΰ βαρέως εις είδος λει-  
ποθυμίας. Είς τδ πρόσωπον της ένεχαράττετο ή περι- 
φρονουμένη φυλή, καί δ καθείς δέν ήδύνατο είμή νά 
συναισθανθή τήν λυπηράν καί παθητικωτάτην καλλο
νήν της, καί τά αιχμηρά καί λεπτά χαρακτηριστικά 
της· ή ψυχρά, σοβαρά καί τόν θάνατον δμοίάζουσα 
ό'ψις της, έπεφερε ρίγος καί ταραχήν είς ολον του τδ 
σώμα, καί άναπνεύσας ταχέως, έμεινεν εις σιωπήν. 
Ή σύζυγός του καί ή μόνη μαύρη θεράπα:να γραία, 
ή θείαΔάινα κατεγίνοντο σπουδαίως είς έπαναπαυτικά 
δι’ αύτήν μέτρα, ένφ δ γέρος Κόνδγιος, έχων τδ 
βρέφος είς τά γόνατά του, κατεγίνετο νά έκβάλη τά 
ύποδήματα καί τάς παρακνημίδας του, καί έτριβε 
τοΰς μικρούς καί παγωμένους πόδας του.

| —  Ώ  είς τ ί  κατάστασίν είναι ή διστυχής, είπεν ή
γραία Δάϊνα οίκτρώς, μοϋ έφάνηκε ώσάν νά ’τανε 
λειποθυμημένη άπδ τήν θερμότητα. Ήτο πολύ τρο- 
μασμένη δ'ταν ήλθε μέσα καί έρώτησεν άν ήμποροΰσε 
νά ζεσταθή δλίγον έδώ, καί καθώς τήνέρωτοΰσα άπδ 
ποΰ έρχεται, αύτή έπεσεν εύθυς είς λυποθυμίαν. Τά 
χέρ,ια της, βεβαιότατα, έφαίνοντο οτι δέν έμεταχειρι- 
σθησαν σκληράν έργασίαν.

—  Ώ  τρισάθλιον πλάσμα ! είπεν ή κυρία Βέρδ μέ 
συγκίνησιν τής καρδίας, καθώς ή γυνή ή'νοιξε σιγα- 
λώς τοΰς μακρούς καί μέλανας οφθαλμούς της κα: 
τούς προσήλωσεν έπ’ αύτής. Μία έκφρασις άγωνίας 
κατεκυρίευσεν έν τώ αμα τό πρόσωπον της, καί άνα- 
πηδήσασα, έφώναξεν, Ώ , Όρ£η μου! μοϋ τδν έπή- 
ραν ίσως Γ

Τδ παιδίον, μέ τήν φωνήν ταύτην έφυγεν άπδ τδ 
γόνυ τοΰ Κονδγίου, καί δραμόν πλησίον της, ΰψωσε 
τάς χεΐράς του.

Ώ , έδώ είναι! έδώ είνα ι! άνέκραζεν αύ'τη.
—  Ω κυρία! είπε μέ έξαγριωμένον υφος εις τήν 

κυρία Βέρδ, υπερασπίσου μας, μή άφήσης νά μοϋ 
τδ πάρουν I

—· Ούδείς θέλει σέ ένοχλήσει, ώ δυστυχής γυνή, 
ειπεν ή κυρία Βέρδ μέ ένθα^ρυντικόν τρόπον. Είσαι 
εις ασφάλειαν, μή φοβήσαι.

—  Ό  Θεός νά σ’ εύλογήση ■' είπεν ή γυνή, καλύ- 
πτουσα τδ πρόσωπον της καί άρχίζουσα λυγμόν τινα, 
ένώ τό μικρόν παιδίον βλεπον αύτήν κλαίουσαν, 
έπροσπάθει νά πλησιάση εις τδν κόλπον της.

Αί άπειροι γυναικεία! καί έπιεικεΐς περιποιήσεις, τάς 
δποίας ούδείς έγνώριζε κάλλιον τής κυρίας Βέρδ νά 
μεταχειρισθή, κατεπράϋνον όπωσοΰν έν τω άμα τήν 
τρισάθλιον έκείνην γυναίκα. Μία πρόσκαιρος κλίνη 
προετοιμάσθη δι’ αύτήν πλησίον τοΰ πυρός, καί μετ’ 
δλίγον παρεδόθη εις βαρύτατον ύ'πνον δμοΰ μέ τδ 
βρέφος της, τό δποΐον έφαίνετο όχι δλιγώτερον κου
ρασμένον, κοιμώμενον βαρέως έπί τοϋ βραχίονόςτης- 
άπεκρουε μέ νευρικήν αδημονίαν τάς εύγενικωτέρας 
προσπαθείας, αΐτινες ετείνβν νά τδ άπομακρυνωσιν
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άπ’ αύτήν, καί διαρκοΰντος του uxvsu άκόμη τδ πε- 
ριεπτύσσετο δυνατά.

Ό  κύριος καί ή κυρία Βέρδ έπανήλθον είς τδ δω- 
μάτιον, οπου, παραδόξως δέν εγινε λόγος παρ’ άμ- 
φοτέρων τών μερών, περί της προτεραίας συνομιλίας 
των, άλλ’ ή κυρία Βέρδ κατεγίνετο πλέκουσα τδ έρ- 
γόχειρόν της, ό δέ κύριος Βέρδ έπροσποιεΐτο τήν 
άνάγνωσιν έφημερίδος τίνος.

—  Είμαι περίεργος νά μάθω, τί είναι καί ποια 
είναι, είπεν δ κύριος Βέρδ άφ/,σας τήν έφημερίδα.

—  "Οταν έγερθη καί συναισθανθη τον εαυτόν της 
δλίγον τ: είς άνεσιν, θέλομεν είδεΐ, άπηντησεν ή κυ
ρία Βέρδ.

—  Να σοϋ ειπώ, γυνή ! είπεν δ κύριος Βέρδ, μετά 
σιωπηλήν σκέψιν.

—  Τί, φίλτατε μου !
—  Δέν είναι δυνατόν να φορέση ενα άπδ τά ενδύ

ματα σου, άφοΰ πλατυνθή δλίγον; Φαίνεται μάλλον 
μεγαλύτερου άναστήματος.

Έ ν έναργέστατον μειδίαμα ελαμψεν εις τδ πρό- 
σωπον τής κυρ. Βέρδ, καθώς άπήντησε, νά ιδοϋμεν.

Μετ’ δλίγην διακοπήν, δ κύριος Βέρδ έκ νέου 
έπρόσθεσεν.

—  Νά σοϋ ειπώ, γυνή!
—  Τί τρέχει;
—  Είναι έκεΐνο τδ παλαιόν βαμβακερόν φόρεμα, 

τδ όποιον έχεις επίτηδες διά νά μέ καλύπτης είς τδν 
μετά μεσημβρίαν ύπνον μου, δύνασαι πολύ καλά νά 
τής δώσης έκεϊνο, έχει άνάγκην φορεμάτων.

Τήν στιγμήν ταύτην ή Δάί'να εΐσήλθε νά ε?πη, οτι 
ή γυνή ήγερθη καί έπεθύμει νά ίδη τήν κυρίαν.

Άμφότεροι ό κύρ. καί ή κυρ. Βέρδ ύπήγον είς τδ 
μαγειρεΐον, παρακολουθούμενοι ύπδ τών δύο μεγα- 
λητέρων τέκνων των, επειδή τά μικρότερα έκειντο 
άσφαλώς είς τάς κλίνας των.

Ή γυνή έκάθητο έπί τής στρωμνής της παρά τήν 
εστίαν καί παρετήρει προσηλωμένως τήν φλόγα, μέ 
ήμερον καί συντετριμμένη1/ έκφρασιν, πάνο διάφορον 
τής πρώτης -ταραχής καί θηριωδίας της.

—  Μέ ήθελες; έρώτησεν ή κυρ. Βέρδ μέ έπιεικές 
υφος. Ε λπίζω , ώ δύστυχη, νά αισθάνεσαι τον έαυίόν 
σου καλήτερα τώ ρα;

"Ενας εκτεταμένος καί λυπηρός στεναγμός ήτο ή 
μόνη άπάντησις· ύψώσασα δέ τούς μέλανας Οφθαλ
μούς της, τούς ήτένισε προσηλωμένως έπ’ αυτής, μέ 
μίαν τοσοΰτον έγκαταλελειμμένην καί Ικετευτικήν 
εκφρασιν, ώς-ε άπέσπασε δάκρυα άπδ τά ό'μματα τής 
μικροτάτης γυναικός.

—  Μή φοβείσαι τίποτε, ήμεΐς εϊμεθα δλοι φίλοι, 
τρισάθλιος γυνή ·' είπέ μου, άπδ ποΰ έρχεσαι καί τ ί 
ζητείς, είπεν.

—  Ήλθον άπδ τήν Κεντούκην, άπήντησεν ή γυνή.
—  Πότε; είπεν δ κύρ. Βέρδ, λαβών τήν έρώτησιν.
—  Ταύτην τήν νύκτα.
—  Πώς ήλθες;
—  Άπέρασα άπδ τούς πάγους.
—  Άπέρασες άπδ τούς πάγους 1 έπανέλαβεν δ 

καθείς τών παρευρισκομένων.
—  Ναί, είπεν ή γυνή σιγαλώς, τδ έκαμα. Μέ τήν 

βοήθειαν τοϋ θεοϋ, άπέρασα τούς πάγους, καθότι μέ

έκυνηγοϋσαν όπισθεν, καί ήσαν πλησίον καί έγώ δέν 
είχα άλλον δρόμον!

-— Θεέ μου, κυρά ·' είπεν δ Κόνδγιος, οΐ πάγοι εί
ναι τζακισμένο; εις τεμάχια καί σαλεύονται καί κι 
νοϋνται άνω κάτω είς τά νερά!

—  Ναι ήσαν, τδ ήξεύρω ·' είπεν αΰτη έξαγριωμέ- 
νη, άλλά τδ έκαμα ·' δέν έστοχαζόμην οτι θά ’μπο- 
ρέσω νά περάσω, άλλά δλίγον μ’ έμελλε. Δέν ήτο 
τίποτε άλλο παρά ν’ άποθάνω άν δέν τδ έπιτύχαινα. 
Ό  Κύριος μέ έβοήθησεν· έ'ως δτου νά δοκιμάση τις 
δέν ήξεύρει πόσον δ Θεός δύναται νά τδν βοηθήση, 
είπεν ή γυνή μέ τεταραγμένον καί άνήσυχον βλέμμα.

—  ι Ησο δούλη; έρώτησεν δ κύρ. Βέρδ.
—  Μάλις-α, κύριε, άνήκον είς ένα τής Κεντούκης.
—  Σέ έμεταχειρίζετο ίσως σκληρώς;
—  Ό χι, κύριέ μου, ήτο ένας άγαθώτατος κύριος.
—  Μήπως ήτο ή κυρία σκληρά;
—  Ό χι, δχι·' ή κυρία μου έχρημάτισε πάντοτε 

καλή πρδς έμέ.
—  Τί σέ παρεκίνησε λοιπδν ν’ άφήσης μίαν κα

λήν οικίαν, καί νά φύγης διά νά διέλθης τοιούτους 
κινδύνους;

Ή γυνή έ^ριψεν έπί τής κυρίας Βέρδ έν δξυδερκές 
καί έρευνητικδν βλέμμα, καί δέν τής έξεφυγεν οτι 
ήτο ένδεδυμένη μέ πένθιμον χρώμα.

—  Κυρία, είπεν αίφνης, έχασες ποτέ κάνέν 
βρέφος;

Ή άπροσδόκητος αυτη έρώτησις ήτο κέντισμα 
είς μίαν πρόσφατον πληγήν, καθότι δέν είχε παρέλ- 
θει είς μήν άφοΰ έν προσφιλές τέκνον της είχεν ένα- 
ποτεθη εις τδν τάφον.

Ό  κύρ. Βέρδ στραφείς έπεριπάτει παρά τδ παρά- 
θυρον, ή δέ κυρ. Βέρδ ήρχισε νά κλαίη, άλλ’ άναλα- 
βοϋσα τήν φωνήν, είπε'

—  Διατί μέ έρωτας; ναί, έχασα έ'να.
—  Λοιπδν στοχάζομαι οτι θά συναισθανθής δι’ έμε. 

Έγώ έχασα δύο, έν κατόπιν τοϋ άλλου καί τ ’ άφηκα 
ένταφιασμένα έκεΐ οθεν έφυγα, καί δέν μοϋ έμεινε 
παρά τοϋτο μόνον. Δέν έκοιμήθην ποτέ μίαν νύκτα 
μακράν αύτοϋ, αύτδ ήτο παν ο,τι είχον, ήτο ή παρη- 
γορία καί ή ευτυχία μου, ήμέραν καί νύκτα, καί κυρά 
μου, ή'θελαν νά μοϋ τδ πάρουν, νά τδ πωλήσουν, νά 
τδ πωλήσουν κάτω μακράν, μόνον του, ένα βρέφος 
τδ δποΐον δέν άπεμακρύνθη ποτέ είς τήν ζωήν του 
άπδ τήν μητέρα·’ Δεν ήμπόρεσα νά τδ ύποφέρω, κυ
ρά μου, τοΰτο. Συνησθάνθην δτιάν άφινανά γίνη τοϋ
το, δέν θά ήμουν πλέον ικανή διά τίποτε, κα! δταν 
έμαθα δτι ύπεγράφησαν τά έγγραφα καί έπωλήθη, 
τδ έπήρα είς τάς άγκάλας μου καί έφυγα διάνυκτός- 
αύτοί μ’ έξεκυνήγησαν, ό άνθρωπος όποϋ τ’ άγό- 
ρασε, καί μερικοί άπδ τούς δούλους τοϋ κυρίου, καί 
τούς ήκουσα δποϋ ή'ρχοντο κατόπιν μου· έγώ δμως 
έπήδησα ευθύς είς τούς πάγ:υς, κα! πώς άπέρασα 
δέν ήξεύρω, τοϋτο μόνον έκατάλαβα, οτι ένας άν
θρωπος μοϋ έδωκε βοήθειαν ν’ άναβώ τήν δ'χθην.

Ή γυνή δέν κατεκυριεύετο ουδέ άπό σπασμωδικούς 
λυγμούς, ούδέ άπδ δάκρυα· ήτο τοιαύτη ή θέσις της 
ώστε τά δάκρυα ήσαν ξηρά, άλλά τδ πάν τριγύρω 
της έχαρακτηρίζετο καταβεβαρυμένον ύπό μιας έγ- 
καρδίου συμπαθείας.
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