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ΕΛΛΗ ΝΙΚ Α  ΙΣΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΑ .

Ή  ά.Ιωσις tcor ¿ΙΡηγώτ ix b  του ' Ε ν ε ΐιχ ο ν  

[σ τρ α το ύ  i r  ί τ f t  1687.

(ϊυνέχίΐν. “l3e «ρυλλάϊ. 263.)

Συγχρόνως διένειμεν έπ’ όνόματι τού Δόγου βαθ
μούς, χρηματικά; άμοιβάς, χρυσά; άλύσεις καί άλλα 
πολύτιμα κοσμήματα. Καί ό μέν Κένιςμαρκ ελαβεν 
άξιόλογον αϋξησιν τού μισθού αυτού, δστις άπό 1 8 
χιλιάδων φλωρίων άνεβιβάσθη εις 24 χ ιλιάδα;' ό δε 
πρίγκηψ Μαξιμιλιανό; πολύτιμον κόσμημα άξια; 4 
χιλ. φλωρίων' άπαντες δε οι στρατιώται ένός μηνό; 
πρόσθετον μισθόν.

Εν τούτοι; αί έπικουρίαι δέν έπαυον καταφθάνου- 
σαι, καί επειδή ή ώρα τού έτου; δέν ειχεν είσέτι 
προχωρήσει τοσούτον, ώστε ν’ άπέλθη ό στρατός εις 
τά  παραχειμάσια αυτού, ό στρατός διευθύνθη εί; Κ ό 
ρινθον, όπου τή 12 Αύγούστου εύρέθη καί ό Μορο- 
ζίνης, ϊνα έξετάση άπό κοινού μετά τού Κένιςμαρκ 
έάν τ,τον δυνατόν νά συντελεσθή τό έργον δπερ πάλαι 
ποτέ έπεχείρτ,σεν ό Νέρων, επί τώ  σκοπώ τού νά 
κόψη τόν ισθμόν τόν ένούντα τήν Κόρινθον μετά τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος. Α λλ επειδή τό  έργον έθεω* 
ρήθτ, άκατόρθωτον έν με'σω των περισπασμών τού

πολέμου, παρήτησαν τό  επιχείρημα καί περιωρίσθη - 
σαν εις όχυρώματά τινα, έπιτήδεια νά έξασφαλίσωσι 
τήν πύλην ταύτην των Ενετικών κτήσεων. Μετέπει- 
τα  δέ έοουλεύθησαν τίνα  στρατιωτικήν έπιχείρησιν 
εμελλον νά διαπράξωσι, διότι ειχεν άποφασισθή νά 
έξακολουθήσωσι τήν εκστρατείαν, αν καί ή μεγάλη 
έκείνη χερσόνησος, ή πανταχόθεν περιβρεχομένη ϋπό 
τής θαλάσση; ή; οι Ενετοί έκυριάρχουν, κλειομένη δε 
διά ισθμού τού όποιου ή Κόρινθος έξησφάλιζε τήν 
κλείδα, έπρεπε κατά τό  φαινόμενον νά άρκέση εις 
τήν κατακτητικήν φιλοδοξίαν τής ίίνετίας, ή τι; άπό 
δύο περίπου εκατονταετηρίδων ουδέποτε ηύτύχησε 
νά προσλάβρ τοιούτον άπόκτημα' έπρεπε νά άρκέση 
εις τήν φιλοδοξίαν τού Μοροζίνη, τού έθισθέντος μάλ
λον εις ήττας ευκλεείς ή εις νίκα; εύκολους' άλλά τό 
κατακτητικόν πνεύμα δέν έχει δρια, καί έπί τή, προ- 
φάσει ό τι ήτον άναγκαϊον νά καταληφθώσιν έκτό; 
τού ισθμού πολλαί θέσεις έπιτήδειαι νά έξασφαλί- 
σωσι τήν Πελοπόννησον άπό άπροσδοκήτων επιδρο
μών, άπεφασίσθη ή άλωσις τω ν Αθηνών καί ή κατά- 
κτησι; τής Εύβοιας. Αμφότερα άπήτουν τήν σύμ- 
πραξιν τού στόλου. Οθεν ό Μοροζίνη; έκπλεύσα; άπό 
τού Κορινθιακού κόλπου έφερε τά  πλοία αύτού εις 
τήν άντίθετον τού ισθμού παραλίαν, εις τόν Κχ- 
ρωνικόν κόλπον, ωφεληθείς άπό τού περίπλου τούτου 
τής Πελοποννήσου ϊνα επίδειξη τήν Ενετικήν σημαίαν 
εις δλα της Χερσονήσου ταύτης τά  παράλια, καί συν- 
εννοηθή μετά τούν κατοίκων τής μεσογαίας, έτι δε 
επιχειρήσει καί τής Μονεμβασίας τήν άλωσιν, τή ;
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μόνη; πόλεως, r - ι ζ  ήμφισβήτει τω  Πελοποννη,σιακώ 
τήν κατάκτησιν τήν περιποιήσασαν αύτώ τό ένδοξον 
τούτο έπώνυμον. Μή εχων δέ καιρόν νά χρονοτριβήση 
ενώπιον τού φρουρίου τούτου, κατέλιπεν εί; ετέρου; 
τήν φροντίδα νά ύποχρεώσωσιν αύτό εί; πχράδοσιν 
διά τής πείνης, καί εφθασε τή  13 Σεπτεμβρίου 
1687 εί; τόν τής Κορίνθου λιμένα.

Επί εξ ολα: εβδομάδας ό στρατό; διετέλει αύτό 
Οι έν άργία, δεινώ; ύπό νοσημάτων μαστιζόμενο;'1 
ώστε άμα έπανελθόντο; τού αρχιστρατήγου, έβου 
λέύθησαν περί τών τελευταίων επιχειρήσεων τή; λαμ- 
ποας ταύτης εκστρατείας. Δύο δέ έν τώ  συμβουλίω 
τή ; I i  Σεπτεμβρίου προετάθησαν σχέδια' ή έπί τήν 
Εύβοιαν στρατεία, καί ήέν Πελοποννήσω παραχειμα 
σία. Αλλ ή γειτο-ία τών Αθηνών καί ύπόκωφό; τι: 
επιθυμία τού νάσυνάψωσι τά νέα αυτών κατορθώματα 
μετά τού αρχαίου εκείνου καί ενδόξου ονόματος, προ 
έτρεπον τά  πνεύματα έπί τήν κατάκτησιν τή; πεοι 
οανού; πόλεως. II έπί τήν Εύβοιαν στρατεία άνε- 
βλήθη έκ συμφώνου εις τό έπιόν έτος μετά την άφι- 1 
ξιν νέων επικουριών, ότε έθεωρεϊτο ώς βέβαιον ότι 
θέλει επιτύχει τό δυσχερές τούτο επιχείρημα. Τπε 
λείπειο λοιπόν νά διασκεφθώσιν έάν θέλωσιν άμέσω; 
έπανέλθει εις τά  έν Πελοποννήσω παραχειμάσια, ή 
εάν θέλωσιν επιχειρήσει τήν πολιορκίαν τών Αθηνών 
έπί τώ  σκοπώ τού νά έγκατασταθώσιν έν τή Αττική 
μέχρι τή; στρατεία; τού έπιόντο; έτους, ίΐ κατάκτη 
σι; τών Αθηνών και τής περί αύτάς χώρας ήτο τωόν 
τ ι  πράγμα σφόδρα επιθυμητόν' διότι άπό τή; άκρο 
πόλεως ήδύναντο νά ά'.χωσ·. τή; τε Αττική; καί τή; 
Εύβοια; καινά προφυλάττωσι τοιουτοτρόπως τήν Πε
λοπόννησον άπό τών άδιακάπων καί άπροσδοκήτων 
επιδρομών, δ’ ών οί Τούρκοι Ιμελλον καθ' όλα; τά ; 
πιθανότητας νά άφανίζωσι πάσαν άσφάλειαν καί νά 
διακωλύωσι πάσαν πρόοδον. Ταύτα ήσαν τά  επιχει
ρήματα τών οπαδών τής έπί τάς ’ .Αθήνας στρατεία;. 
ύ  δέ Μοροζίνης δέν ένέδωκεν εϋχερώς εί; τό επιχεί
ρημα τούτο, καί τοι έπιτηδειότατον νά κολακεύση 
τήν φιλαυτίαν αύτού, άλλ ¿νέπτυςεν εί; τό συμβού- 
λιον τούς ισχυρούς λόγους δι οΰ; ένόμιζεν ότι δέν πρέ
πει νά έκτελεσθή. Προεϊδεν άπαντα τά ατοπήματα 
αύτού καί άπαντα; τούς κινδύ-ους'δεχόμενο; όμως ότ: 
ήθελεν εύχερώς επιτύχει, πάλιν κατέδειξε τήν ανάγ
κην τού να έφοδιάζηται όλο; ό στρατός, οί τε  άν
θρωποι καί οί ίπποι, διά θαλάσσης, διότι ό Σερα- 
σκέρη; στρατοπεδεύουν εί; τά πε’ριξ, ήθελε διακόπτει 
πάσαν κοινωνίαν μετά τη; υπαίθρου χώρας' έπειτα 
παρέστησεν, ότι αδύνατο; ήτον ή άπό τού στρατη 
γικού τούτου σημείου' άμυνα τής εί; τήν Πελοπόννη
σον εισόδου, διότι οί έχθροί ήθελον έχει πάντοτε έ-, 
λευθέραν καί ανοικτήν τήν όδάν τών Μεγάρων' τελευ- 
ταϊον έπέφερεν, ότι Οέλουσιν άναγκασθή προσεχώς νά 
έγκαταλείψωσι τό κτήμα τούτο καταστρέφοντε; τήν 
πόλιν, έ/.θέτοντες τού; δυστυχεί; Ελληνας αύτής κα
τοίκου; εί; τήν έκδίκηαιν τών Τούρκων, καί στερούμε- 
μενοι τών 9 χιλιάδων ‘ Ρεαλίων άτινα οί κάτοικοι ού- 
το·. κατ’ έτος έπλτρωνον εί; τό δημόσιον ταμείον. Τό 
συμπέρασμά του ήτον ότι ό στρατός ήδύνατο να πα-
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ράσχφ τή πολιτεία έπωφελεστέοας υπηρεσίας, καί ότι 
ώφειλε, καταλιπών εις Κόρινθον φρουράν ίσχυράν, προσ- 
λαμβάνουσαν τά ; προμήθεια; αύτής άπό τών δύο θα
λασσών καί τών δύο χωρών, ών ή πόλις εκείνη άπε- 
τέλει τόν δεσμόν, νά ύπάγτί νά παραχειμάση εί; Τρι- 
πολιτζάν έν πάσν, άνέσει όργανίζουσα έκείθεν τά βα- 
σίλειον τή; Πελοποννήσου καί προφυλάττουσα αύτό 
κατά πάσης προσβολής, όπερ ήν ή πρώτιστη καί κυ- 
ριωτάτη αύτού εντολή. II γνώμη αϋτη ήτο βεβαίως 
συνετή, καί τά  πράγματα μετ’ ολίγον έμελλαν νά 

' έπικυρώσωσι τήν σοφήν αύτής πρόνοιαν' άλλ’ όμως, 
επειδή εις όλα; τάς υποθέσει; όσαι δι’ επιτροπών κρί- 
νονται τά πνεύματα ρέπουσιν εί; αμοιβαία; παραχω
ρήσει; καί εί; μέσους τινάς καταντώσιν όρους, άπε- 
φασίσθη ότι ό στρατός θέλει διαιρεθή εις τρία σώμα
τα, τά όποια θελουσι παραχειμάσει, τό μέν εί; Κό
ρινθον, τό δέ, συγκείμενον άπό τών Γερμανικών τα γ 
μάτων εις Τριπολιτζάν, καί τό τρίτον εις Ναύπλιον. 
Αλλά συγχρόνως συνεφωνήθη ότι, πριν άπέλθωσιν εις 
τά παραχειμάσια ταύτα, θέλουσι δοκιμάσει τήν πο
λιορκίαν τών Αθηνών, έκτός δν, παρουσιαζόμενοι ε 
νώπιον τής πόλεως ταύτης, ήθελον επιτύχει έκτακτου 
φορολογίαν 50 ή 60 χιλιάδων ‘Ρεαλίων.

Τούτων άποφασισθέντων, έδόθη αμέσως τό σύνθη
μα τή; άναχωρήσεω;' κατ’ αύτήν δ’ εκείνην τ/,ν σ τιγ 
μήν έφθασαν καί πρέσβεις τών Αθηναίων, οίτινες έ- 
πανέλαβον τά ; περί συνδρομή; καί προθύμου υποτα
γής προηγούμενα; διαβεβαιώσεις. 0 Ενετικό; στόλος 
εξέπλευσεν άπό Κορίνθου τήν νύκτα τή; 21 7 βρίου, 
φέρων 9880 άνδρα; έτοιμου; εις άπόβασιν καί 870 
ίππους, ϊνα έξαπατήσ'/ι τού; πολεμίου; ό αρχιστρά
τηγο; είχε προεκπέμψει τόν ναύαρχον Βερνιέρον με
τά τών μεγαλητέρων πλοίων εί; τόν πορθμόν τή; Κύ
βοία;, καί οι Τούρκοι έπεσον τωόντι εις τήν παγίδα 
τούτην' διότι κατ' άρχάς μετά τήν άλωσιν τής Κο
ρίνθου καταπτοηθέντε; καί πεπεισμένοι ότι μετ’ ολί
γον εμελλον νά πολιορκηθώσι καί αύτοί, ειχον μετα
φέρει τά πολύτιμα πράγματά των εί; τήν άκρόπολιν 
καί επιχειρήσει συγχ-όνω;, ώ ; προείπομεν, τήν συμ- 
πλήρωσιν τών οχυρωμάτων της. Αλλ έπειτα ή απρα
ξία τού Κένιξμαρκ, ή μακρά τού ΛΙοροζίνη απουσία 
καί ή άναχώρησις αΰτη τού ναυάρχου πρός τήν Εύ
βοιαν μετά μιάς τού στόλου μοίρας, συνετέλεσαν είς 
τό νά πιστεύσωσιν ότι ειχον λησμονηθή αί ’Αθήνα·..

Μεγάλη λοιπόν-ύπήρςεν ή τών Τούρκων ταραχή, 
ό’τε  τήν πρωίαν είδον τόν μέν στόλον άγκυροβολή- 
σαντα εί; τόν Πειραιά, τόν δέ στρατόν άποβιβα- 
σθέντα εί; τήν Αττικήν. Εν τή πόλει έπεκράτησεν 
6 ύπερβολικός εκείνο; θόρυβος δν συνήθως παράγει 
ό φόβο;' έκαστο; ήθελε νά εξασφάλιση τήν περιου
σίαν του καί έτρεχεν έπί τούτω νά καταθέστ, αύτήν 
εί; τήν άκρόπολιν' έν μέσω δέ τού αλαλαγμού τού
του οί αρχηγοί, κηδόμενοι περί τή ; άμύνης τού 
φρουρίου, άπήτησαν άφ’ όλων τών κατοίκων νά συμ- 
πράξωσιν είς τό νά μεταφερθώσιν έπί τού ισχυρού 
έκείνου βράχου πάντα όσα ειχον όπλα, πυροβόλο 
καί πολεμεφόδια, ϊνα παρατείνωσι τήν άντίστασιν 
όσον τουλάχιστον άπητεΐτο διά νά. προφθάση εις
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βοήθειαν αύτών ό έν Θήβαις έστρατοπεδευμένος Σε- 
ρασκεοης. Ωστε, έκτός τών παντοειδών επίπλων καί 
σκευών, έσωρεύθησαν εί: τήν ά/.ρόπολιν καί πάντα 
τά φοβερά τού πολέμου όργανα, άποταμιευθέντα εί; 
τούς ναούς, καί μάλιστα είς τόν Παρθενώνα, είς 8ν, 
θεωρούμενον ένεκα τή; άκεραιότητος αύτού ώ; ά- 
σφαλέστασον, κατετέθησαν τά  πολυτιμότερα πράγ
ματα καί πάσαι αί έμπρηστικαί δλαι. Οί Ελληνες, 
καί τοι θεωρούντες τοσαύτα: άμύνης προπαρασκευάς, 
δέν εδίστασαν νά ταχθώσιν έκ πρώτης αφετηρία: 
μετά τών αντιπάλων τής τυραννία: ύπό τή ; οποία: 
επιέζοντο, καί έν τώ  άμα πρεσβεία, συγκείμενη άπό 
τού αρχιεπισκόπου, άπαντο; τού κλήρου καί τών κυ 
ριωτερων κατοίκων, έδραμεν εί; Ηειρχ ά, υποσχό
μενη είς τόν Μοροζίνην πάσαν συνδρομήν, έάν τα 
χέω; έμβαλών εί: τήν πόλιν, ήθελεν εξασφαλίσει 
αύτήν άπό τών προσβολών τής φρουράς.

Τότε ό Μοροζίνης άπεφάσισε νά μήν εύχαριστηθή 
πλέον είς τήν χρηματικήν συνεισφοράν, καί διέταξεν 
αμέσως τόν στρατόν νά όρμήσνι έπί τάς Αθήνας. Τά 
ερείπια λοιπόν εκείνα τών μακρών τειχών, ενώπιον 
τών όποιων τοσαύτα παρεσταθησαν μεγάλα τής ι
στορίας δράματα, είδον άναβαίνοντα πρός τό  άστυ 
καί τόν μικρόν Ενετικόν στρατόν. Μικρό; ήτο τω  · 
όντι παραβαλλόμενος πρός τά απειράριθμα τού Ξέο- 
ξου στίφη, άλλά δέν έπέπρωτο νά κάταλίπη όλιγώ- 
τερον τού Περσικού όνομα, διότι άν ά αρχαίος εκείνο; 
-ήλθεν ϊνα έμπρήστ,τό έκατόμπεδον, 6 νεώτερος ούτος 
προέκειτο νά άνατινάξη τόν Παρθενώνα. Ουδέτερο; 
λοιπόν αύτών εχει τόν έτερον νά φθονήσή έπί φήμη 
πονηρά. Αλλά άκολουθήσωμεν τήν πορείαν τού Ενε- 
τικού στρατού. Ιδού πάντων προπορευόμενος 6 συν
ταγματάρχης Ραουγράφ Φονδερπφάλτς, άγων τήν 
εμπροσθοφυλακήν τήν συγκειμένην άπό Σκλαβούνων 
καί Λυνεβουργίων πεζών καί ολίγων τινών ιππέων, 
¿σπαρμένων ώς προσκόπων. Μετά τούτους έρχεται ό 
κύριο; στρατός ύπό τόν άνώτατον αύτού άρχοντα, τόν 
κόμητα Κένιξμαρκ. Τό πρώτον σώμα εμβάλλει ραγ- 
δαϊον είς τήν πόλιν καί ασφαλίζει τούς κατοίκου; αύ
τής άπό τής Τουρκική; καταπιέσεω;' τό δέ δεύτερον, 
προστατενόμενον ύπό τού έλαιώνο;, ιδρύει τό στρατό
πεδά αύτού, οχυρώνει αύτό κατά τών εξωτερικών 
έπιθεσεων, καί επιχειρεί τήν περικύκλωσιν τού φρου 
ρίου διά προτεταγμένων αποσπασμάτων έπιτηδείως 
τοποθετν,θέντων. Αμα δέ τούτων γενομένων, κήρυξ 
διετάχθη ^νά φέρη εί; τήν άκρόπολιν απειλητικήν 
περί παραόόσεω; πρότασιν' άλλ’έπανήλθεν άπρακτο;' 
ώστε έδεησε ν άρχίση, τακτική πολιορκία. Γΐτο δέ 1 
πρόδηλον ότι ό απότομο; βράχο; δέν ήδύνατο νά 
κυριευθή είμή άπό τή ; δυτικής αύτού άκρα:. Τούτο 1 
εϊχον έκπαλαι κατανοήσει καί οί Πελασγοί, δι' 8 
πρός τούτο τής άκροπόλεως τό μέρος, ό έστιν εί; 
τήν είσοδον αύτής, εϊχον εγείρει έννέα πύλας, εννέα 1 
προμαχώνας. Καί μέν βραδύτερον οί έπελθοντες εί- ! 
ρηνικοί χρόνοι, καί μάλιστα τό υπέρ πάν άλλο ά 
σφαλτον τά  μνημεία θρησκευτικόν σέβας, έπέτρε- 
ναν ν άντικατασταθώσιν αντί τών πυλών εκείνων 
** ί τών πύργων τά μεγαλοπρεπή καί κομψά Προ-1

πυλαία' άλλά καί τότε πάλιν πρό; τούτο τό μέρος 
διετ ηροϋντο οί τής άμύνης τρόποι. Κατά τόν μέσον 
αιώνα, ότε ή καταιγίς τών βαρβάρων ηπείλησε τάς 
Αθήνα;, καί ιδίως τήν άκρόπολ.ιν, τά Προπύλαια, ή 
ΙΙινακοθήκη, ό ναός τής Απτέρου Νίκης, άπαντα τά 
αριστουργήματα τής τέχνη; μετεσχηματίσθησχν εί; 
προτειχ ίσματα.φέροντα επάλξεις καί πολεμίστρα; καί 
προμαχώνα; καί πύργους, ένί λόγο» θηριωδώς πως πα- 
ρεμορφώθησαν. Αλλά τοσαύτη ήτον ή στεεεότη: καί 
ή τέχνη τής τών άρχαίων κατασκευής, ώστε τά μνη
μεία ταύτα, έν οίς πάσα μέν έτηρήθη αναλογία, 
πάσαι δέ επεδαψιλεύθησαν αί λεπτότητες τή; γλυ
πτικής, προχείρως καί εύκόλω; ήδυνήθτ,σαν νά με- 
τασχηματισθώσιν εί; οχυρώματα φοβερά. Δύο κα- 
νονοστοιχίαι, έκ πέντε πυροβόλων έκαστη, ήσαν έπί 
τής κλιτύος ϊδρυμέναι, ϊνα ύπερασπίζωνται τήν ε ί
σοδον ταύτην' τά  δέ τού 'Ωδείου τού Ηρώδου τού 
Αττικού κατασκευάσματα.στρατιωτικώς διατεθέντα, 
άπετέλουν προτεταγμένον οχύρωμα, όπερ διά τε χι- 
σμάτων συνεδέετο μετά τού φρουρίου.

ό  Κένιξμαρκ, έπί τή γνωμοδοτήσει τών Ενετών 
μηχανικών καί συμφώνω; πρός τά  έν συμβουλίω ά- 
ποφ/σισθέντα, έπεχείρησε νά άνοίςη ρήγμα είς τήν 
είσοδον, καταπυροβολώ' αύτήν,ό έστ. τά Προπύλαια, 
καί συγχρόνως διέταξε τήν καταβόμβωσιν τού φρου
ρίου, ό έστι τού Παρθενώνος καί τού Ερεχθείου. ό 
στρατηγό; κατεκρίθη διά τούτο πολλάκις' άλλ ά- 
ρά γε ή κατάκρισι; ή-ο καθ' όλα δικαία ; Μήπως ό 
πολεμιστή; οφείλει νά έχϊΐ τά σπλάγχνα τού αρ
χαιολόγου καί μήπως ήναι δίκαιον ν’ άπαιτώμεν 
παρ’ αύτού, πρό; χάριν τής τέχνης, νά φείδηται τού 
δείνο; ή δείνο; πράγματος, παρεμβάλλων σύτω προσ
κόμματα εί; τόν σκοπόν 8ν επιδιώκει, καί βραδύ
τητα; συνεπαγομένας ζημία; πολλών ανθρώπων ; 
Εί; τού; καθ’ ημάς χρόνους έν τή περιωνύμω τή; 
Λντουερπίας πολιορκία, τή διεξαχθείση ενώπιον τή; 
Ευρώπη; όλης, ήτι; διετέλει θεατής ειρηνικό; τή; 
πυροβολικής ταύτης μονομαχίας, κατωρθώθη τωόντι 
νά συνεννοηθώσι πολιορκηταί καί πολιορκούμενοι, 
ϊνα διασώσωσι Γοτθικήν τινα εκκλησίαν κεκοσμημε- 
νην διά τών αριστουργημάτων τή; Φλκμανδική; ζω 
γραφική; τέχνης' άλλά τό εξαιρετικόν τούτο πολί
τευμα αντιπάλων, οίοι ήσαν ή Γαλλία καί ή Ολ
λανδία, μάλιστα δε τό πνεύμα τή ; εποχής ημών, 
εϊναι δυνατόν νά παραβληθώσι πρό; τού; άγ.ώνα; 
εκείνους τών χριστιανών κατά τών Τούρκων καί πρός 
τό μεσαιωνικόν πνεύμα, όπερ έπεκράτει εϊτέτι εί; 
τού; πολέμου; τούτους ; Οχι βεβαίως. 0 Κένιξμαρκ 
ηλπισεν ότι ά πανικός φόβος, άπό τού όποιου το- 
σούτον ώφελήθη έν Πελοποννήσω, θέλει έπε/.ταύή 
μέχρι τών Αθηνών καί επιφέρει τήν άνευ πολιορκίας 
άλωσιν τή; άκροπόλεως" ιεετ ολίγον έπείσθη, ότι 
μόνη ή καταβόμβωσι; ήδύνατο ν’ άναγκάση τήν 
φρουράν είς παράδοσιν. ύθεν κατεβόμβωσε ττ,ν α- 
κρόπολιν' μία τών βομβών αύτού άνετίναξε τόν Παρ
θενώνα καί κατέπεισε τήν φρουράν νά συνθηκο'/.ο- 
γήση' ό στρατηγός ώφελήθη άπό τού συντυχήματο; 
τούτου'καί πιστεύω μέν αύτόν άξιώσαντα ότι έΟλίβη
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διά τήν καταστροφήν τού θαυμαστού τούτου ναού, 
ού ένάμιλλον αριστοτέχνημα ουδέποτε θέλει υπάρ
ξει· τόν πιστεύω, ναι, πεποιθώς ο τι ήθελε προτι
μήσει νά είσέλθη εις τήν άκρόπολιν χωρίς νά στήση ' 
τάς κανονοστοιχία; του, άλλ' άρξαμένης άπαξ τής 
πολιορκίας, είμαι βέβαιος, χωρίς νά τόν ελέγχω πολύ 
περί τούτου, ο τ ι έπεδίωξεν αύτήν, μτ,δεμίαν εχων 
άλλην φροντίδα είμή πώς νά κατορθώση νά κατα- 
σιγάση όσον ενδέχεται ταχύ Γέρον τό  πύρ τώ ν πολε
μίων, νά άνοιξη ρήγμα καί νά διατάξη τήν έφοδον.

01 μηχανικοί έστησαν μίαν μέν κανονοστοιχίαν 
έκ δεκαπέντε μεγάλων πυροβόλων έπί τού λόφου 
τού Μουσείου, έτέραν δέ, έξ όκτύ πυροβόλων, τών 
μέν τών 50 λιτρών, τώ ν δέ τών 20, έπί τού λό
φου τής Πνυκός, τού αρχαίου εκείνου τής εύ γλ ω τ- ! 
τίας βήματος, από τού οποίου άλλοϊοι ήδη έμελλον 
ν’ άντηχήσωσι κεραυνοί. 11 πρώτη τώ ν κανονοστοι- 
χιών τούτων έζήτει νά διάρρηξη τήν είσοδον τών 
Προπυλαίων' ή δευτέρα έβαλλε κατά τών κανονοστοι- 
χ ιών τάς οποίας οί Τούρκοι έστησαν έπί τή ; κλιτύος, 
καί συγχρόνως τέσσαρες όλμοι τών 500 λιτρών, στη- 
θέντες εις τού ; πρόποδα; τού Αρείου Πάγου, πλη
σίον τή ; κατοικία; τού αρχιεπισκόπου, έξηκόντιζον 
τάς καταστρεπτικά; αυτών σφαίρας έπί τής άκροπό- 
λεως. 0  χριστιανικός στρατός δέν ήδυνήθη νά πα- 
ρασκευάση τά  επιθετικά ταύτα μέσα είμή διά θυ
σίας ανθρώπων τινών, διότι εις τήν περίστασιν ταύ
την έφονεύθησαν ύπό τώ ν πολεμίων ό ταγματάρχη; 
Περής, έκ τού συντάγματος τού Κλάϊτερ, καί δε
καπέντε τών στρατιωτών αύτού’ άλλά τελευταϊον 
τή  23 Σεπτεμβρίου, είχον στηθή τά  πυροβόλα καί 
ήρξατο τό  πύρ ύπό τήν διεόθυνσιν τού αρχηγού τού 
πυροβολικού Μουτόνη Κόμητο; Σανφελίκου.

Κ α τ ’ άρχάς τό πύρ τούτο δέν έπέφερε τά  πρασ- 
δοκώμενα αποτελέσματα' αί σφαίραι ε ί; μάτην προσ- 
έκρουον εις τά  θαυμαστά μαρμάρινα τείχη, οί δέ 
όλμοι, έκπέμποντες τάς βόμβας αύτών υπέρ τό φρού- 
ριον, έβλαπτον πολύ μάλλον τά ; οικίας τής πόλεω; 
ή τά  τή ; άκροπόλεω; μνημεία. Τά ελαττώματα 
ταύτα παρετήρησεν άμέσω; ό εί; πάντα έπιβλέπων 
καλός κάγαθό; Κένιξμαρκ, όστις ήτο μέν έτοιμος 
ν’ άποκρούση τόν Σερασκέρην, ήθελεν όμως καί νά 
διορθώση τόν πυροβολισμόν ΐνα έπιταχύνη τήν πα- 
ράδοσιν. Επί δέ τούτω  πολύ μάλλον ή διά νά είσ- 
ακούση τά  παράπονα τών κατοίκων, διέταξε νά στη- 
θώσι δύο έτεροι ολμοι πλησιέστερον τού φρουρίου 
καί πρό; άνατολάς. Συγχρόνως δέ οί μηχανικοί πά
ρε τκεύαζον ανά μέσον τώ ν οικιών ύπόστεγόν τινα 
δρόμον, ϊνα άνατινάξωσι μέρος τού Θεμιστοκλείου 
τείχους πρός βορράν τού φρουρίου, άνωθεν τού άν
τρου τής Αγλαύρου' άλλά ή σκληρότη; τού βράχου, 
ή άγρυπνος τώ ν πολιορκουμένων προσοχή καί αί 
θανατηφόροι αύτών προσβολαί, τελευταϊον ό θάνα
το ; τού λοχαγού τώ ν σκαπανέων, καταπεσόντο; 
από κρημνού τίνος, ήθελον άφμιρέσει πάσαν άπό τού 
μέρους τούτου ελπίδα καί επιφέρει τήν έγκατάλει- 
ψιν τή ; έργασίας ταύτης, έάν συμβεβηκό; άπροσδό- 
7/ητον δέν ήθελε καταστήσει αύτήν ανωφελή, μετα-
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βαλόν αίφνης τήν οψιν τώ ν πραγμάτων, καί διά 

μιάς καταβαλόν τό  εί; μακράν άμυναν παρεσκευα- 
σμένον φρούριον.

Ετι άπό τής 25 βόμβα καταπεσούσα έπί μα- 
κράς τινο; πυριταποθήκης, ήτις ύπήρχεν έν τοίς Προ- 
πυλαίοις, άνετίναξεν αύτήν εις τόν αέρα. Ητο δέ 
τούτο ώσεί τά προοιώνισμα γεγονό*τος πολύ σπου
δαιότερου, όπερ συνέβη τήν επιούσαν τό  εσπέρας,
25 7ορίου 1687. Εκπυρσοκρότησε; φοβερά έσεισε 
πάντα τά  πέριξ καί διήγειρε τήν προσοχήν τών πο
λιορκητών, οϊτινες έπιστήσαντε; άπαντες τά  βλέμ
ματα εί; τήν κορυφήν τής άκροπόλεως, είδον ό τι 
έκρηξι; τρομερά, ήν παρηκολούθησε πυρκαϊά, είχε 
κόψει εις δύο καί μεταβάλει εις έρείπιον τό  κατ' 
εξοχήν αριστούργημα τής αρχιτεκτονικής, τόν Παρ
θενώνα, τό κεφάλαιον τούτο, τό  μέχρι τής έποχή; ’  '
έκείνης ακέραιον σωζόμενον, τή ; τέχνη; τής Ελλη
νικής, οϊα ήν έν τή  άκμή αύτής. Γά δέ συμβεβηκό; 
δέν υπήρξε τυχαϊον' ενώ, ώ ; προείπομεν, αί περί 
διανοίξεως ρήγματος καί αί άλλαι πολιορ/.ητικαί έρ- 
γασίαι βραδέως όπωσούν προεχώρουν, αύτόμολο; τής 
άκροπόλεως, προσελθών πρό; τούς Λυνεβουργίους, 
οϊτινες ΰπηρέτουν τήν ανατολικήν κανονοστοιχίαν, 
άνήγγειλεν εί; αύτού; ο τι οί Τούρκοι είχον σωρεύσει 
άπαντα τά  πολεμεφόδια εις τόν Παρθενώνα καί ό τι 
έκεϊ, καί μόνον έκεϊ έπρεπε νά ρίπτωνται όλαι αί 
βόμβαι. Από τής στιγμής ταύτης ό ναός τής Αθή
να; κατέστη ό κύριος τών πυροβολιστών σκοπός, 
καί εΤς Λυνεβούργιο; υπολοχαγός, σκοπευτή; ών ε 
πιτήδειος, άναλαβών τήν διεύθυνσιν τών όλμων, επέ
τυχε μετά τινας βολάς νά ρίψη μίαν βόμβαν έπί 
τού ναού, όπου αϋτη έκραγείσα έν τώ  μέσω τή ; 
πυρίτιδος, έπήγαγε τήν φοβεράν έκρηξιν. Ó σωρός 
τών εμπρηστικών ύλών ήν φαίνεται έν τώ  μέσω τού 
σηκού, καί μάλλον πρός άνατολάς ή πρός δυσμάς, 
έάν κρίνωμεν άπό τών έρειπιωθέντων τού μνημείου 
μερών, δ ιότι άνετράπησαν οί τοίχοι τού ιερού, περί- 
λαμβανομένου καί τού τοίχου τού διαχωρίζοντος 
αύτό άπό τού όπισθοδόμου, σύν αύτοϊς δέ καί τά  
3/4 τής ζωοφόρου τού Φειδίου, άπαντε; οί τού προ- 
νάου κίονες, εκτός ένός, οκτώ κίονες τού βορείου 
περιστύλου καί έξ τού μεσημβρινού, όμιλούντες δέ 
περί τοίχου έχοντος 350 ποδών μήκος έπί 40 ύ
ψους, ¿σχηματισμένου δέ ύπό μαρμάρινων όγκων 3 
ποδών πάχους, καί C μήκους, καί προσέτι άναφέ- 
ροντε; κίονας είκοσι καί ένα, έχοντας ύψος 30 πο
δών καί επέκεινα, έκαστον δέ συγκεκροτημένον άπό 
1 1 μαρμάρινων σπονδύλων, ασθενή πάλιν δίδομεν 
ιδέαν τής φρικτής ταύτης ανατροπής. Πρέπει πρός 
τούτοι; νά φαντασθώμεν τό  θαυμαστόν καί ύπερμέ- 
γεθες έπιστύλιον, τού; μαρμάρινου; εκείνους όγκους, 
τούς δ ι’ άναγλύφων καλλιτεχνηθέντας καί τ ά ;  πλά
κας τής στέγης, ών οί μέν έκάλυπτον τό  περίστυ
λον, αί δέ, τό  εσώτερον τού ναού, άπαντες δέ ώ ; 
κεραυνό; έπεσκηψαν διά μιάς καί έσωρεύθησαν έπί 
τού εδάφους έν αταξία. Η έκρηξις υπήρξε τόσον 
ισχυρά, ώστε έτίναξε τά  ερείπια τού ναού μέχρι τού 
στρατοπέδου τών πολιορκητών, ό έστι πρός άνατο*
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λάς, έως τούς πρόποδα; τού φρουρίου, όπου οί Λύνε- 
βούργιοι καί οί σκαπανείς αύτών ύπέσκαπτον τόν 
βράχον. Καί όμως όσω βίαιος καί άν ΰπήρξεν ό 
κλονισμός, δέν προσέβαλεν ούτος τά  αγάλματα τών 
αετωμάτων, έξ ών δέν έβλάφθησαν άπό αύτού είμή 
μέρη τινά  μόνον, υπό -τού χρόνου διαφθαρέντα.

Καταπεσόντο; δέ τού Παρθενώνος έν τώ  μέσω 
τώ ν φλογών, κραυγή χαράς καί νίκης αντήχησε παρά 
τοίς πολιορκηταίς, κραυγή άγρια, ήν οί μέν Ενετοί 
Ιστορικοί μεταφράζουσιν εις ο Ζήτω ή πολιτεία μας 
(V iva la nostra república) » ,  άληθώ; δέ άπετέλει 
ή Γερμανιστί έκφερομένη επευφημία β Ζήτω ό κό
μης Kiv^apa(Siege,lebe hoch Graf Koenigsmark)».
Εις οιανδήποτε δέ Ευρωπαϊκήν γλώσσαν καί άν έ- 
ξεδηλούντο τά  αισθήματα εκείνα τής χαράς καί τού 
θριάμβου ενώπιον τού οίκτρού τούτου θεάματος, τό  
βέβαιον είναι ότι οί Τούρκοι δέν κατεβλήθησαν ύπό 
τής συμφοράς' δ ιότι άπεκδεχόμενοι τήν λύτρωσιν 
αύτών έξωθεν, διετήρησαν τήν σταθεράν άπόφασιν 
τού νά έπιμείνωσιν άνθιστάμενΟι μέχρι; ού ό Σεοα- 
σκέρη; έπελθών διώξη τούς άπιστους' καί άπό πρω
ίας τής 21 είδοποιηθέντε; περί τή ;  άφίξεώ; του, 
κατέστησαν πυκνότερον τό  πύρ αύτών, έλπί,οντε; 
τοιουτοτρόπως νά έπιστήσωσιν όλόκληρον τήν προ
σοχήν τών πολιορκητών. Αλλ’ ό Κένιξμαρκ δέν ήτου 
έκ τών στρατηγών, οϊτινες λέγουσιν, ό τι ού προσε- 
δόκησαν. Ειδοποιηθείς καί αϋτός ύπό τών προσκό
πων, δέν περιέμεινε τόν αντίπαλον, άλλ’ άπήλθεν 
εις συνάντησιν αύτού' ό δέ Σερασκέρη; δέν άπεδέχθη 
τήν μετά τοσούτου θάρρους προσφερομένην αύτώ 
μάχην, καί ύπεχώρησεν άπρακτος. Τότε οί Τούρκοι 
τής άκροπόλεως, οϊτινες δέν άνεπτερούντο έν τή  άν- 
τιστάσει αύτών είμή ϋπό τής έλπίδος τής έξωθεν 
συνδρομής, ίδόντες αϊφνη; τήν ελπίδα ταύτην μα- 
ταιωθεϊσαν καί θεωροϋντε; τ ά  καθ’  εαυτούς οίκτρά, 
δ ιό τι αί μέν φλόγες, τάς οποίας προεκάλεσεν ή έ- 
κρηξις τού Παρθενώνος, έξηκολούθουν καταβιβρώ- 
σκουσαι άπάσα; τάς κατοικίας, τά  δέ πλείστα τών 
πολεμεφοδίων έξέλιπον, πλεϊστοι δέ τών τής φρου
ράς άπέθανον, έν οίς καί ό πασάς καί ό υιός του, 
ένόησαν έπί τέλους ό τι δέν ήτο δυνατόν ν’ άνθέξωσι 
πλειότερον καί ό τι δέν ύπελείπετο αύτοίς είμή νά 
έπιτύχωσιν έντιμον συνθηκολογίαν. Οθεν σημαίαι λευ- 
καί ανήγγειλαν τήν τοιαύτην τής φρουρά; διάθεσιν, 
καί ένώ αί σημαίαι ύψούντο έπί τών έπάλξεων, κατ- 
ήλθον άπό τής άκροπόλεως πέντε όμηροι κομίζοντε; 
προτάσες; ειρηνικά;. Τό πύρ τών πολιορκητών κατέ- 
παυσεν αμέσως, καί συμφωνηθείση; ανακωχής, έσυζη- 
τήθησαν οί όροι τής παραδόσεως. Ó Μοροζίνης ήθελε ¡ 
νά παραδοθώσιν οί πολιορκούμενοι εις τήν διάκρισιν 
τού νικητού, άλλ’ i  Κένιξμαρκ, συμβιβαστικώτερος 
ών, έπε’τρεψεν αύτοίς τό  ζήν, πέντε ήμερών άνεσιν, 
καί τό  δικαίωμα νά πωλήσωσι μέν τά  κτήματα αύ
τώ ν, νά διατηρήσωσι δέ όσα ήδύνατο έκαστος νά 
φέρη έφ’ έαυτού' δ ιότι τοιούτοι ήσαν οί όροι καθ’ ους 
έγενετο ή παράδοσις όλων τών φρουρίων τή ; Πελο
πόννησου, εκτός μόνον ότι οί πολιορκούμενοι ύπεχρε- 
ώθησαν νά παραχωρήσωσι τώ  νικητή ίππους, όπλα,
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κανόνια, εφόδια, καί τούς δούλους χριστιανού; τε  καί 
μαύρους' πρό; δέ τούτοι; ύπεχρεώθησαν νά ναυλώ.- 
σωσιν ιδία δαπάνη τά  πλοία, τά  όποϊα έμελλον νά 
μεταφέρωσιν αύτού; εις Σμύρνην, διότι εί; τήν Ελ
λάδα δέν έπετοέπετο αύτοίς νά κατοικήσωσιν. ό  
Μοροζίνης έπεκύρωσεν, εί καί άκων, τούς επιεικείς 
τούτους όρους, ένδού; ού μόνον εις τήν θέλησιν τού 
στρατηγού του, άλλά καί εις τά  πράγματα αύτά, 
άτινα έπέβαλλον τήν άπόλυτον ανάγκην τού νά 
είσέλθωσιν όσον ένεστι ταχύτερον οί Ενετοί εί; τό 
φρούριον τών Αθηνών, όπερ εν τούτοι;, ον τό  ισχυρό- 
τερον τών όσα άχρι τής εποχής έκείνης προσεβλή- 
θησαν, δυσκόλως ήδύνατο νά κυριευθή διά τής βίας.
Η σύμβασις συνωμολογήθη τήν πρωίαν τής 29, καί 
έν τώ  άμα αί προφυλακαί κατελήφθησαν ύπό τών 
πολιορκητών, έπτερύγισε δέ έπί τών Προπυλαίων 

ή σημαία τού Αγίου Μάρκου.
0  αρχιστράτηγο; άνήγγειλεν ε ί; τήν σύγκλητον 

τής Ενετίας τήν νέαν ταύτην κατάκτησιν, καί προ- 
σέφερεν αύτή τό  νέον τούτο τρόπαιον μετά τή ; άλα- 
ζόνος μετριοφροσύνης τής έπιφαινομένη; εις άπάσα; 
αύτού τάς εκθέσεις. «  Αέν ζη τώ , έγραφε, νά εξογ
κώσω διά πολλών πλατυσμών τάς ασθενείς ύπερη- 
σιας μου' οίαιδήποτε καί άν ώσιν αύται, αρκεί εί; 
εμέ νά γνωρίζη μέν αύτά; ό κόσμος, ν άποδέχηται 
δέ ή πατρίς. ϊμέτερα ι είσίν αί Αθήναι, αί ένδοξοι 
καί πολυθρύλλητοι Αθήναι, μετά τού εύρυτάτου καί 
περιφήμου αύτών άστεος καί τών λαμπρών αύτού 
μνημείων, μεθ’ ών συνδέονται τοσαύται ιστορίας καί 
σοφίας αναμνήσεις.» Η Τουρκική φρουρά, συγκείμενη 
έ τ ι έκ 500 άνδρών, κατήλθεν άπό τή ; άκροπόλεως 
έν συνοδία 2500 ανθρώπων άμφοτέρων τών φύλων 
καί πάσης ήλικίας, οϊτινες κοινωνήσαντες τών κιν
δύνων αύτής, ήθελον μέχρι τέλους ν’ άκολουθήσωσι 
την τύχην της. Τό απόσπασμα τούτο έπορεύθη πρό; 
τόν Πειραιά, καί ήν βεβαίως άξιον μέν συμπάθεια; 
τινός, μάλιστα δέ άξιον τής εύλαβείας εκείνων, ο ϊτ ι-  
νες λαβόντες πείραν τής ανδρείας αύτού, δέν είσήρ- 
χοντο εί; τά  φρούριον είμή άφού ώμοσαν νά τηρήσωσι 
τούς όρους τής περί παραδόσεως συνθήκης. Ο Μορο
ζίνης, γινώσκων τήν απείθειαν τών ίθνών, όπως 
ώνόμαζε πάντοτε τούς συμμάχους του, είχε παραγ- 
γείλει τάς μάλλον αξιέπαινου; προφυλάξεις, καί ό 
Κένιξμαρκ συνέπραξεν έπί τούτω. Αλλ ’ όμως, επειδή 
ή έπιτήρησις δέν έδύνατο νά ένεργηθή έξ ϊσου καθ 
όλην τήν μακράν ταύτην άπό Αθηνών εις Πειραιά 
πορείαν, παρεβιάσθησαν οί νόμοι τή ;  τιμής, καί ή εΰ- 
λάβιια ή όφε-.λομένη εις τάς διαταγάς τώ ν  αρχηγών, 
καί ικανοί μέν Τούρκοι περιύβρίσθησαν, γέροντες δε 
άφηρέθησαν τώ ν όσα είχον δικαίωμα νά συνεπαγά- 
γωσι μεθ' έαυτών, καί γυναίκες δέ τινες καί νέαι κόραι 

άπήχθησαν.
Οί Ενετοί κατέλαβον άμέσω; τήν άκρόπολιν' λέγω  

οί Ενετοί, διότι ή Ενετική κυβέρνησις είχεν ώ ; κα
νόνα, ό τι αί έντιμότεραι θέσεις άνήκουσιν άποκλει- 
στικώ; εις τού; στρατιώ τα ; αύτής, τών δέ συμμάχων 
οί κόποι άποχρώντως αμείβονται διά χρημάτων, 
Οθεν ό κόμη; Κένιξμαρκ διένειμε τά  έθνη, ό έστι
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τούς συμμάχου; έν τή  πόλει τών Αθηνών, ενώ δ κό
μη; Πομπέης διορσθεί; φρούραρχος, έγκαθιδρύθη έν 
τή  άκροπόλει μετά τών Ενετικών στρατευμάτων. II 
πρώτη φροντίς τού νέου φρουράρχου υπήρξε τό  ν άφαι 
ρέσνι έκ μέσου ύπέρ τά  3 00 πτώματα, τά  όποια εί- 
χον μείνει άταφα άπό τή ;  26, /.μέρας τής πτώσεως 
τού ΙΙαρθενώνος καί τού θανάτου αυτών" έπειτα δέ 
έπέφερε τάςιν τινά έν τώ  μέσω τών ερειπίων τού 
μνημείου τούτου, ά τι να εϊχο/ πλακώσει τό ήμισυ τής 
άκροπόλεω;· καί τελευταίον αρίθμησε τά  κανόνια 
τά  κυριευθέντα άπό τού έχθρού καί άντ,κοντά τού 
λοιπού εί; τήν πολιτείαν. Αλλ έάν ή έντιμοτέρα 
θέσι; άφηοζϊτο ούτω άπό τού Κένιξμαρκ καί εις Ενε
τόν άπεδίδετο, φαίνεται ότι έκαμναν τούλάχιστον 
εις τόν στρατηγόν τήν τιμήν νά μήν άποφασίζωσι τι 
περί στρατιωτικών κινημάτων πριν ή συμβουλευθώσιν 
αύτόν. Οίίτω τήν 29 , κα τ αύτήν τήν ημέραν τής 
τών Αθηνών παραδόσεως, συγκροτήσαντος τού Μορο 
ζίνη  πολεμικόν συμβούλιον έπί τής ναυαρχίδος του 
εν τώ  λιμένι τού Πειραιώς καί προτείναντος τόλμη 
ράν κατά τής Χαλκίδο; έπιθεσιν, παρεκλήθη ούτος 
παρ όλων τώ ν παρευρεθέντων αξιωματικών νά συμ.· 
βιυλευθή τόν Χουηδόν στρατηγόν πριν άποφασίση τό 
πρακτέον. Ο αρχιστράτηγος ύπέκυψεν εις τήν έπιθυ- 
μίαν ταύτην, καί νέον συνεκροτήθη συμβούλιον τή  2 
8 ορίου, άπό τών πρακτικών τού όποιου, σωζομένων, 
δηλοΰται ή μακρά περί τούτου συνδιαλεξι; ή γενο · 
μένη μεταξύ τού αρχιστρατήγου καί τού Κένιξμαρκ. 
Ενταύθα δέ καταφαίνεται ή έμπειρία τού γέροντο; 
ΙΙελοποννησιακού καί ή  έμύυχονσα αύτόν νεανική 
ζέσις, ένώ πάντες οί περί αύτόν χρονοτριβοϋσι μαλ· 
λ.ον καί ραθυμούσιν. 0  Μοροζίνης ήθελεν, ωφελούμε
νος άπό τόν τρόμ.ον 3ν διεδωκαν δύο ετών αδιάκοποι 
νίκαι καί ή στεφανώσασα αύτάς άλωσις τώ ν Αθη 
νών, νά έπιπέσγ, ώς κεραυνός εις τά  οχυρώματα τής 
Χαλκίδο; καί νά δοκιμάση άπαξ έτι τήν τύχην, ένόσω 
αΰτη προσεμειδία αϋτώ. Ταύτα προτείνων ό Μοροζί 
νης, έφαίνετο μεν τολμητίας καί ριψοκίνδυνος, άλλ’ 
ασφαλώς προεμάντευε τήν άληθή τώ ν πραγμάτων κα· 
τάστασιν, διότι έξ αναφοράς τού έν Κωνσταντινουπό 
λει πρέσβεως τής Γαλλ.ίας Γιραρδίνου, κατά Δεκέμ
βριον τού 1 687 γραφείσης, μανθάνομεν ότι τωόντι 
ή φρουρά τής Χαλκίδο; είχε στασιάσει κατά τού 
Πασά, καί ό τι άν οί Ενετοί ειδοποιούντο περί τούτου 
εγκαίρως, ήδύναντο νά ώφεληθώσι μεγάλως. Αλ.λ’ ό 
Κένιξμαρκ, μή είδώς τά  περιστατικά ταύτα, καί 
σκεπτόμενο; ώ ; στρατηγός φρόνιμος καί συνειδώς | 
τήν έπικειμένην αΰτώ εύθύνην, άπέκρουσεν όριστικώς 
τήν γνώμην τού αρχιστρατήγου, άξιων ό τ ι δέν είχε 
δυνάμεις άποχρώσας ΐνα έπιχειρήστ, τήν τής Χαλ 
κίδος έπιθεσιν καί προτείνων νά παραχειμάσωσιν έν 
Αθήναις καί έν Πειραιεϊ, περιμένοντες τάς έπικου· 
ρίας καί τό έπιόν έτος. Τό πολεμικόν συμβούλιον 
έσκέφθη έπί τών προτάσεων τούτων καί συνετά/θη 
μετά τών ενστάσεων τού Κένιξμ.αρκ, τροπολογήσαν 
καί αύτήν τήν άπόφασιν ήν είχε κάμει τή  1 4 τού 
μηνός, δ ιότι παντα/όθεν όλέθριαι ήοχοντο περί τής 
όγειονομικής καταστάσεω: τώ ν  κυριωτέρων πόλεων

τής Πελοποννήσου ειδήσεις, όθεν άπεφασίσθη ό τι δ 
στρατός θέλει παραμείνει αδιαίρετος εν σκέπη τής 
λοιμικής νόσου, περί τήν άρχαίαν 'πρωτεύουσαν τής 
Αττικής, καί τά  συμβούλιον έξέφρασε τήν εύχαρί- 
στησιν αύτού, ότι δεν ήτον ήδη ήναγκασμένον νά 
σκορπίση τά  τάγματα  ταύτα εις τάς νήσους, όπως 
ήθελε πράςει έάν ή θεία πρόνοια δέν παρείχε τά  πα · 
ραχειμάσια ταύτα, έμπνεύσασα (άντιγράφομεν τά 
πρακτικά) τήν ευτυχή ιδέαν τού νά προσβληθώσιν αί 
Αθήναι, καί έπιτρέψασα τήν ταχίστην τής το- 
σούτον ισχυρά; ταύτης πόλεως άλωσιν. Τούτων ά- 
ποφασισθέντων, ήσχολήθησαν ν’άσφαλίσωσι τήν συγ
κοινωνίαν μετά τού Πειραιώς, ό έστι μετά τού στό
λου τού προμηθεύοντος τάς τροφάς. Επί τούτου κα- 
τεσκευάσθησαν έπί τής όδού τής άγούσης εις τόν λι
μένα εκείνον τρία οχυρώματα, χάριν τών όποιων τά 
μακρά τείχη έστερήθησαν καί πάλιν ικανού μέρους 
τών λίθων αυτών, έτι δέ ώχυρώθησαν καί τά  άπό 
τής ςηοάς περίχωρα τού Πειραιώς. Αί άνασκαφαί αί 
γενόμεναι προς άνύψωσιν τώ ν χωμάτων διακρίνονται 
άχρι τούδε, καί έπήγαγον τό τε  τήν άνακάλυψιν πολ
λών αρχαιοτήτων, τάς όποιας πολλοί αξιωματικοί 
έπεζήτουν ρ.ετά προθυμίας, είτε διότι κατενόουν τήν 
άξίαν αύτών, είτε διότι ήθελον, έπανερχόμενοι εί; τά 
ίδια, νά φέρωσιν αύτάς ώ ; τρόπαια.

Καί ιδού λοιπον αί ’Αθήναι γενόμεναι αύθις χρι· 
στιανικαί καί Εύρωπαϊκαί. Τάς όδού; αύτών διέτρε- 
χον καί έζωογόνουν αντιπρόσωποι όλων τώ ν έθνών, 
όπως έν τή εποχή καθ ήν ή σοφία τών φιλοσόφων 
τής πόλεως ταύτης, ή εύλωττία  τών ρητόρων, ή με- 
γαλοφυία τών τεχνιτών καί τών ποιητών αυτής, προ- 
σείλκυον ενταύθα τούς διακεκριμένους άνδρας άπάσης 
γής. Είναι αληθές ότι οί ξένοι ούτοι ήταν (οπλισμέ
νοι ώς αστακοί, καί ότι οί πλειότεροι τώ ν μισθοφό
ρων τούτων άπέκλινον πρός τήν λαφυραγωγίαν μάλ
λον ή τήν λατρείαν τού καλού, άλλ ’ ή απάτη ήτο 
συγκεχωρημένη" καί όταν ό Μοροζίνης είσήλθεν εις 
τήν πόλιν έν παρατάξει μεγάλη, συνοδευόυενος ϋπό 
τού Κένιξμαρκ, τή ;  Κομήσση; συζύγου του καί τών 
κυριών τή ; τιμής, ενόμιζέ τ ι ;  ότι αί Αθήναι άναλαμ- 
βάνουσι νέαν ζωήν καί ό τι αποδίδονται αύθις εί; τόν 
πολιτισμόν. 0  άρχιστράτηγος άνήλθεν έπειτα εί; τήν 
άκοόπολιν, καί ή θέα τώ ν έρειπιωθέντων αύτής μνη
μείων έπροξένησεν εί: αύτόν τε  καί εί; όλους τούς 
παρισταμένους τήν βαθυτέραν έντύπωσιν. Οί οφθαλ
μοί αύτοί, οί διευθύναντες τά  πυροβόλα τά  τοσαύ- 
τας έπαγαγόντα καταστροφάς, προσηλοΰντο ήδη μετά 
θαυμασμού εί; τά  περισωθέντα τών οικοδομημάτων 
λείψανα" αί χεϊρες αύταί, αί τοσαύτην επενεγκοΰσαι 
φθοράν, συνέλεγον ήδη μετά περιεργείας εύλ.αβούς τά  
έλάχιστα τμήματα τώ ν αριστοτεχνημάτων, άτινα 
είχον ακρωτηριάσει. Ολοι αύτοί οί στρατιώται, οί 
φέροντες έ τ ι τά  στίγ·ματα τή ; πυρίτιδος καί ύπά τού 
άγώνος εξημμένοι έτι όντες, ήσθάνοντο εαυτούς πραϋ- 
νομένους καί μαλάσσομε νους ύπό τώ ν υψηλών εκείνων 
καλλονών. Ανάγ·κη νά τό  είπωμεν πρός έπαινον αύτών, 
οί άνθρωποι αύτοί έθλ.ίβησαν καιρίως διά τήν κα τα 
στροφήν ήν έπήγαγον εις τά  αριστουργήματα ταύτα;
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Τά άποσπάσαατα, όσα ή εκρηξις κατέρριψεν έν τώ  
μέσω τού Παρθενώνος καί πέριξ τού νιού, τά  θαυμα
στά  λείψανα τού θριγκού, τών μετοπών καί τή ; ζω ο 
φόρου ένέπνευσαν λύπην ειλικρινή εί: αρχηγού; τε  καί 
στρατιώτας, διότι τωόντι οί όλμοι εκείνοι ού; έστη
σαν χεϊρες χριστιανικαί ¿προξένησαν έπί τού ιερού 
βράχο» ερείπια πλειότερα ή εΐκοσιν αιώνων κοινωνι
κοί μεταβολαί, καί βαρβάρων είσβολαί, καί κατοχή 
ύπό Μουτουλμάνων, τών φύσει καί θέσει τούτων εί 
κονοκλαστών. όθεν ή τύψις τού συνειδότο; ήν είχον 
οί νικηταί καταφαίνεται ού μόνον διά τού ένθουσιω- 
δεστάτου αύτών θαυμασμού, αλλά καί διά τώ ν  ποι- 
κιλωτάτων τρόπων, δι’ ων έπροσπάθουν νά καλύψωσι 
τό  γεγονός. Καί ό μεν Μοροζίνης, πρώτος πάντων 
άπέκρουε τήν εύθύνην τού ανοσιουργήματος, άναμι- 
μνήσκων τούς άγώνας ούς κατέβαλαν Ϊνα άποφύγτ, 
τήν πολιορκίαν τής άκροπόλεω;" δ δέ Κένιξμαρκ, εάν 
πιστεύσωμεν τήν κυρίαν τή ; τιμής, ήτις συνώδευε 
τήν Κομησσαν, έπεθύμει νά φεισθή τού ΙΙαρθενώνος. 
Η Α. έξοχότης άπετροπιάζετο, λέγει που ή Κυρία 
αύτη, ής καί κατωτέρω θέλομεν παραθέσει τήν α λ 
ληλογραφίαν, άπετροπιάζετο νά καταστρέψη τόν 
ώραίον εκείνον ναόν, άλλ’ εις μάτην" αί βόμβαι έπέ- 
φερον τό  αποτέλεσμα αύτών. β Ενετός τις αξιωματι
κό; παρεισάγει τήν υπόνοιαν, ό τι αί γρανάται τών 
Τούρκων ή ή άδεξιότης τών πυροβολιστών αύτών έ 
βαλον ΐσως πύρ εις τήν πυριταποθήκην, ώστε άδίκω; 
αίτιώνται διά τούτο τάς χριστιανικά; κανονοστοι- 
χίας. Αλλά μάταιον νά πολλαπλασιάζωμεν τά ; δ ι
καιολογίας ταύτας" όσω απίθανα είναι τά  αισθήματα 
τού  οίκτου καί τής άρχαιολογικής τέχνη; έν τώ  μέσω 
τού άγώνος καί τών πολιορκητικών εργασιών, τόσω 
ουσικώτατα δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν αύτά ενώ
πιον τών ερειπίων τής προτεραίας καί εν τή  θλιβερά 
ηρεμία τής σκέψεως. Ενετοί καί σύμμαχοι ήρχοντο 
άπό χωρών όπου ή τέχνη έτιματο μεγάλως, ή δέ 
τύψις τή ; συνυδήσεώς των έμαρτύρει τά  σέβας όπερ 
είχον πρός τάς υψηλά; καλλονάς τών μνημείων τή ; 

άκροπόλεω;·
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ίΐ  ιστορική μελέτη τών νομικών επιστημών 
ενδιαφέρει τούς. πάντας, διότι δι’ αύτής βλέπει 
τ ις  οποίας ποικίλα; οδούς ήκολούθησε τό  ανθρώπι
νον πνεύμα εί; τήν έπί τά  πρόσω κίνησιν αύτού,

εί; όποιον χάος έπεσε πολλάκις ιδεών άντιφατικών, 
καί εσφαλμένων, καί πώς έν τώ  μέσω τοιούτου κυ
κεώνας έφθασε τέλος 6 άνθρωπο; εις τήν κατανόησιν 
τώ ν  στοιχειωδών αληθειών, τ ά :  οποίας άπεκάλυψεν 
ό Θεός εί; αύτόν, καί τάς όποία; ήθελεν ϊδει καί 
κατανοήσει πολύ ταχύτερον έάν έτεινε συνεχέστερο'/ 
τό  ού; εί; τήν φωνήν τή ; συνειδήσεώ; του, καί έάν 
¿μελέτα τού; αιωνίου; νόμους τού Θεού.

Μετά τού κύκλου τών νομικών γνωσεων, τό ποι
νικόν Δίκαιον ενδιαφέρει τά  μέγιστα τή ν ηθικήν, 
τήν ζωήν, τιμήν καί ιδιοκτησίαν τού ανθρώπου καί 
επομένως είνε έκ τών ούσιωδεστάτων νομικών επι
στημών. Η ποινική Νομοθεσία Εθνους τινός δύναται 
νά θεωρηθή ό»; τό  θερμόμετρο·/ ούτως είπεΐν τή ; ή- 
θικότητο; τής κοινωνίας, καί διά τούτο εϊνε λίαν 
ενδιαφέρον εις αύτήν τού νά έπικρατώσιν όσον ένε- 
στιν ύγιέστεραι άρχαί έπί τούτου τού τοσούτον ου

σιώδους αντικειμένου.
Μία τώ ν αναγκαίων έπιβοηθητικών γνωσεων πρός 

σπουδήν καί μελέτην τής Ποινικής Νομοθεσίας, καί 
πρός ορθήν κατάληψιν τής μορφώσεως καί άναπτύ- 
;εω ; αύτής, είνε ή ιστορία τώ ν  Νομοθεσιών τω ν 
διαοόρων αρχαίων Εθνών. Εις τήν σύντομον ταύτην 
συγγραφήν δέν προτιθέμεθα νά έκθέσωμεν-τήν Ισ το 
ρίαν τού Ποινικού Δικαίου έν γένει, άλλά μόνον έν 
συντόμω νά έρευνήσωμεν τάς άρχάς. έφ ών έστηρί- 
ζε το  τό  μέρος τούτο τού Δικαίου παρά τοϊς κυριω- 
τέροις αρχαίοι; έθνεσιν, καί τάς φάσεις καί τύχα; 
αύτού μέχρι τής ένεστώση; έκατονταετηρίδος.

Εις τάς άρχαία; κοινωνίας καί εί; τού; αγροίκους 
αιώνας, ή ιδέα τής ήθική; φύσεως τού ανθρώπου, τό  
δίκαιον, τό  χρηστόν, καί ό όρθός λόγος ϋπνωττον 
βαθών ύπνον, καί μή δυναμένου τίνος νά συλλαβή 
άληθή ορισμόν τού δικαίου ή αδίκου, έφηρμόζετο τό  
αυθαίρετον καί ούχί τό έννομον, συνεπεία δέ τούτου 
δέν είχεν ούδεμίαν πρακτικήν σημασίαν ή σχέσι; 
πο.ν-ής καί αδικήματος, καί τ ά  γνωμικά α j  u s t  i-  
t i a u s t f u n d a m e n t u m  r  e  g n o r  u m" »  
καί  a ne  m a j o r  p o c n a q u a m  c u l p a s i t · / -  
σαν όλο>ς άγνωστα, καθώς επίσης ήγνοείτο καί τό 
νομικόν άςίωμα s n u l l a  p o e n a  s i n e  c r i 
me n ,  et n u l l a  p o e n a  s i n e  l e g e ,  καί 
τούτο δ ιότι ό αγροίκο; ού μόνον δέν εννοεί τά  η 
θικά καί λογικά παραγγέλματα, άλλά καί αύτήν 
τήν ηθικήν φύσιν τού ανθρώπου παραγνωρίζει, καί 
αύτής καταχράται, θεωρών τόν άνθρωπον μόνον ώ ; 
τ ι  ζώ ν άνευ διακρίσεως καί άπ αύτού τού κτηνώ

δους κόσμου.
Εί; τούς αγροίκου; εκείνου; χρόνου; ή σωματική 

ρώμη, ή δύναμις τή ; ύλης έξετιμάτο μόνη, καί ή 
σύγκρουσι; τής βία; κατά τή ; βία; ήσαν αί μόναι 

κοινωνικαί άρχαί.
Αμα όμως ή χρήσι; τού όρθώ; συλλογίζεσθη έ- 

ςηγέρθη, καί κλίσις τις πρός τήν φιλανθρωπίαν άνε- 
φύη, ήρζατο καί φροντίς περί Νόμων, περί καταλο
γισμού, περί αδικήματος καί ποινής καί περί τής 
σχέσεω; καί άναλογ·ία; πρός άλλ.ήλας, άλλ ούχ ήτ- 
τον καί τό τε  Ιπιπτον εί; άσύγ-. νωστα λάθη άπα-
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σπώμενοί τής Λιχαιοσύνης, διότι αί πράξεις έξετι- 
μώντο κατά τούς κανόνας τής επισφαλούς κρίσεως 
a r b i  I r i u m, τούτο δέ συνεπέφε ρεν υπερβάσεις 
τω ν αξιωμάτων τού Δικαίου.

_ Μέχρις ού δεν εϊχεν έδραιωθή ή ιδέα ενός καί 
μόνου ύπερτάτου οντος, θεού, συνέβαινον πάντοτε 
ύπερβολαί των αρχών τής έπιεικείας, καί τούτο συνέ
πεια τής ποικίλης λατρείας τώ ν τό τε  Εθνών καί τού 
φανατισμού αυτών' άλλ’ άμα ή κατανόησις τής ΰ- 
παρξεως ένό; καί μόνου Θεού κατωρθώθη, έπαυσαν 
κατά τό  μάλλον καί ήττον αί καταχρήσεις καί τό 
αυθαίρετον, ήλαττώθησαν αί ποιναί, δέν έγινον ό 
μως ούτε ήπιώτεραι, ούτε δικαιότεραι, δ ιότι την 
μοναδικήν ταύτην Θεότητα έννόουν οχι υπό τήν η
θικήν, άλλ’ υπό τήν μεταφυσικήν αύτής εποψιν. (α) 

Διά τού Χριστιανισμού άνεπτύχθη έ τι πλέον καί 
έφηρμόσθη ή πρακτική λογική καί τό δίκαιον, ούχ 
ή ττον δέ συνετελεσε καί είς τήν νοητικήν καί ηθι
κήν μόρφωσιν τού ανθρωπίνου γένους, καί εις τήν 
αυτού μεγαλοφυΐαν ( g e n i  e), ήτις συμβαδίζει καί 
συμπροοδεύει μέ τήν πρός τά  θεία πίστιν. (β). Κατ’ 
αρχήν μέν είς τήν εποχήν τώ ν δεισιδαιμονιών καί 
τού θρησκευτικού φανατισμού τά  αμαρτήματα κατά 
τής θεότητος έπολλαπλασιάσθησαν, καί άί βάρβαροι 
ποιναί μάλλον βάσανοι έγινον, διότι ένεκεν άμα- 
θείας καί άγνοιας τά  ηθικά γνωμικά άπωθούντο άπό 
τήν ιδέαν αύτής τής θεότητος' μετά ταΰτα όμως ή 
ηθική αυτή άναστάτωσις, τήν δποίαν ό Χριστιανι
σμός έπέφερε, συνετέλεσεν είς τήν κατανόησιν τού 
αδικήματος καί τής ποινής, έπενήργησεν είς τόν α 
κριβή ορισμόν τού ήθικοΰ αισθήματος, καί έθεσε 
κανόνας, καί μέτρον ποινής καί αδικήματος, έως ού 
τέλος άποκατασταθείσα ή πρακτική λογική έλευ- 
θ.ρα πασης επιρροής, καί αυθύπαρκτος γενομένη, 
έθεσε Νόμους επί τής θελήσεως, ούτω δε ή ήθική 
ίερωτέρα, καί αύτή ή θρησκεία ήθικωτέρα άποκα- 
τέστη  (γ).

Τοιουτοτρόπως αί άρχαί τού Ποιν. Δικαίου συνε- 
βάδιζον μέ τόν έξευγενισμόν καί πολιτισμόν τών Ε 
θνών, είς τούτο δέ μεγάλην ωθησιν έδωκεν καί ή 
διάκρισις τού ενδομύχου Δικαίου άπό τόν κύκλον τού 
έ,ωτερικού ή πολιτικού Δικαίου. Ενδόμυχον μέν ή 
εσωτερικόν Δίκαιον ώνόμαζον αύτό τό  φυσικόν Δ ί
καιον, goetttahes Recht, jusdivinum νά όνομασθή 
δυναται (δ ) εξωτερικόν δέ ή πολιτικόν τό  παρά τής 
θελήσεως καί λογικής φύσεως τών ανθρώπων' ίδρυ- 
μένον jus voluntarium humanum (ε). Καί τού μέν 
ενδομύχου Δικαίου μόνος Δικαστής έθεωρεΐτο ή θεό-

(x )  Burlamaqui Principcs da droil Xaturcl. Hep. I I  Ke ; «X .  

1 §  1— 7. Hobbes. I.eviathan. KcsaX. 12 5UX. 35— 56.'

(6 )  Chateaubriand. Genie du Chislianisme BX. 2 KssX. 2 . 
( r )  "  “ rnkoenig. Rechtsphilosophio SeX. j g y  x2i/ ,og  

M ichelet Moral SeX. 136— 40.

(o ) Tbomasius- rundamenta juris Naiurac e l gentium Keo. 

A  . § .  s. Cumberland L oU  iNalurelles Kzo. E\ §  24— 9(j
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της καί ή συνείδησις, τού δέ δευτέρου τού έξωτε- 
; ρικού ή Πολιτεία, ήτις τήν προστασίαν τών Πολιτών 
; αναλαμβάνει, καί τήν διανομήν τής δικαιοσύνης έστίν 

επιτετραμμένη (α) δυνάμει τού κοινωνικού συναλ- 
ι λαγματος Contrat Social, τού όποιου ή θεωρία τόν 
ϊ 1 8 αιώνα έθεμελιώθη καί έπαγιώθη παρά τώ ν δια- 
■ σήμων Γάλλων συγγραφέων, Rousseau, Voltaire, 
i Montesqieu, Diderot, Brissot, καί άλλων, καί παρά 

τών νομικοφιλοσόφων Ιταλών Romagnosi, Filangieri 
i Beccaria, Mattei Giuliani καί άλλων.
* Ας διέλθωμεν ήδη έν συντόμω τάς άρχάς τάς διε-
• πούσας τάς ποινικής νομοθεσίας τών μάλλον πεπο- 
ι λιτισμένων αρχαίων Εθνών.

Οί ποινικοί νόμοι τώ ν Αιγυπτίων έπί ούδεμιάς άρ* 
χής στηριζόμενοι ήσαν άδικοι, σκληροί, καί δυσανά- 

I λογοι καί τοι ενίοτε έφερον τόν τύπον τής σοφίας. 
Ούτω λ. χ. ή επιορκία έτιμωρεϊτο μέ θάνατον όςτις 
δεν διεδήλωσε πόθεν πορίζεται τά  πρός τό  ζην, ή 
όστις δι αθεμίτου κέρδους έτρέφετο' κατά διάταξίν 
τινα τού Αμάσιδος έτιμωρεϊτο επίσης μέ θάνατον (β). 
Καί ό Σόλων δέ τά  αύτά ένομοθέτει. Ó πατροκτό- 
νος παρά τοΐς Λίγυπτίοις έτύπτετο μέ πεπυρακτω- 
μένον σίδηρον καί ζών έκαίετο' ό πατήρ ό τόν αυτού 
υιόν φονεύσας ϊστατο τρεις ήμέρας καί νύκτας παρά 
τού πτώματος, ίσως ίνα έντυπωθή είς αύτόν ή είκών 
τής σκληράς πράξεώς του. Οί Αιγύπτιοι καί τάς εί- 
δωλολατρικάς αύτών δεισιδαιμονίας άκολουθούντες, 
ποτέ μέν είς άδιάφορα καί μηδενός λόγου άξια πταί
σματα έφαίνοντο σκληροί, ποτέ δέ συγγνώμονες καί 
επιεικείς είς λίαν σπουδαία καί βαρύτατα εγκλήματα. 
Ούτω λ. χ. ένομοθέτησαν, ότι, όστις δέν έβοήθει τόν 
διατρέχοντα κίνδυνον νά τιμωρήται μέ θάνατον' ό 
μοιχό; νά ραπίζεται ανηλεώς, τής δέ μοιχού πρός 
ποινήν νά άποκόπτεται ή ρίν, τού τά  απόρρητα τής 
πολιτείας προδίδοντος νά άποκόπτεται ή γλώσσα, 
τώ ν δε κιβδήλων καί άπατεώνων άμφότεραι αί χεϊ- 
ρες. Π κλοπή τουναντίον καί άλλα σοβαρά εγκλή
ματα δέν έτιμωρούντο ποσώς. Ούχ ήττον όμως παρά 
τοΐς Αιγύπτιοι; ήταν άνεπτυγμε'νοι καί οί ηθικοί Νό- 
μοι (γ ),  συνάδοντες πάντοτε μέ τάς άρχάς τής ποι
κίλη; λατρεία; τω ν ' τούτο δέ άπαντάται είς τάς 
πλείστας αρχαίας Νομοθεσία; π. χ. είς τήν τού Ζω- 
ροάστρου (δ), είς τήν τώ ν Ινδών, (ε) είς τήν τής 
Κρήτης παρά τού Μίνωος, ή'τις είναι καί τό  πρωτό
τυπον τής Νομοθεσίας τού Λυκούργου (ζ ) .  Είς δέ τήν 
νομοθεσίαν τών ίαπόνων άπαντώμεν τ ι  ώμότατον 
άμα δέ καί άλλόκοτον' κατ’ αυτήν όλα σχεδόν τά

(α) J. J. Rousseau. Contrai Social BiÊX. A 1. KeoX. 5— 8. 
B:6X. Ii\ KeçX. 12.

(6) Ηρόδοτος. Βιβλ. Β'. 177. Διόδωρος Σιχελιώτης xal ~api 
Πλουτάρχφ.

(γ ) F. Laurent. L ’Orienl Βιβλ. Γ '. Ke?X. 2 — 3.

(δ ) Ξενοφών Κύρος. Laurent. L ’ Orient Σ ελ . 207 — 216.

( » )  Διόδωρος Σικελιώτης. Laurent L 'O rient. ¡3ι6λ. A '.

(ζ ) Montesquieu. Ksprit des Lois Βιβλ. Δ ’. ΚεφΧ. 6. Du 
Chateaubriand Genie du Christ. Τό,υος A '. Σ ελ. 63— 66 

Hermann. Griechische Staatsallerthuemer §  21. Ιΐλάτων- 
Titp! Κόρων I
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άδικήματα ¿τιμωρούντο με θανατον, ο λο ¡ο , ί ε  ειν*

¿τι ή θεωρία τής ποινής επερειδετο εις την εκόίκη 
σιν τού ήγεμόνος κατά τού άπειθησαντο; πολίτου ία).

01 Εβραίοι έθεώρουν τόν ίοβά τω ν ώ ; τύραννον, τον 

όποιον ευαρεστεί ή ώμότης καί εξιλεώνει τό αίμα, 
τούτου δέ ενεκεν οί νόμοι των ήσαν αίμοοοροι και 
άδικοι. Ούτω λ . χ. τόν άσεβή άπηγχόνι,ον και α- 
τάφον τόν έγκατέλιπον' έν γένει τήν άσίλγειαν ε- 
τιμωρούν μέ θάνατον, καθώς καί τό δίκαιον τη ; ταυ
τοπάθεια; (talion) πολλαχού εϊχεν είσαχθεϊ' συνε-
πεία δέ τούτου ό προορισμό; τού ά ν θ ρ ω π ι ν ο υ  γενου;
ήτον φόνου τιμωρός, ή δέ ποινή, ώ ; φονική εκόικη- 
σ ι; ένομίζετο. 01 Εβραϊκοί νόμοι έν γένει δεν έ
θεώρουν τόν άνθρωπον ύπό την τής ήθικής καί δ ι
καιοσύνης έποψιν, άλλ’ ώς όργανον καί μηχανήν τής 
τυραννικής θεοκρατίας. Παρ’ αύτοϊς ή ζωή ήτον όώ · 
ρον τού θεοκρατικού κράτους, καί έδύνατο αυθαιρε
τώ ;  νά άφαοπασΟή καί θυσιασθη τά  δίκαια τού άν· 
θρώπου, ώ ; τοιούτου, παρηγκωνίζοντο, έμαστιγούτο 
δέ ώς πολίτη; τής θεοκρατικής πολιτείας, μεταξύ δέ 
προαιρέσεως ή προθέσεως, καί πράξεως δέν έγίνετο 
πώποτε ούδεμία διάκρισις, άλλ ή εξωτερική ένέρ- 
γεια ένομίζετο ώ ; καί προαίρεσι; (β).

Οί Ελληνες καί ’Ρωμαίοι καί τοι πολιτισμένα έ
θνη, δέν κατεϊχον δμως τήν βαθμίδα τούήθικού έκεί- 
νου έξευγενισμού, όστις καί βάσις καλή; ποινικής νο
μοθεσίας θεωρείται, άποκαθιστών τά ; τε  ποινάς δι- 
κα{ας, καί τά  άδικήματα δεσμεύων' τούτου ενεκεν 
τά  εθνη αύτά τινά μέν τώ ν αδικημάτων σκληρώ; έ- 
τιμώρουν, άλλα δέ έπιεικώς, δ ιότι ήγνόουν τούς ε
πιτηδείους κανόνας τής ευνομίας. Ναι μέν άμφότερα 
τά  έθνη ήσαν νοερώ; άνεπτυγμένα καί έκλινον πρός 
τήν φιλανθρωπίαν· άλλ' δμως τά  πάντα έκρινον κατά 
τή ν ιδέαν τής ώφελείας ή ζημίας, καί όχι κατά τά  
αξιώματα τού δικαίου ή άδικου. Αμφότερα άνέδειξαν 
άνδρας οΐτινε; τό ορθόν καί δίκαιον άρκούντως έπεν- 
νόησαν, καί τήν ήθικήν ανέπτυξαν, άλλ' αύτό δέν 
δύναται νά ληφθή ώ ; έθνικόν πνεύμα, τό  όποιον εϊνε 
τό  μόνον έλατήριον ϊνα κατάδειξη είς τήν πολιτείαν 
τήν άμεσον άνάγκην τής διορθώσεως καί βελτιώσεως 
.τής νομοθεσία; της.

Οί Ελληνες λαβόντες, ώ ; τινες φρονούσι, τούς 
πλείστου; τών νόμων τω ν άπό τούς Αιγυπτίου; ένο
μοθέτησαν άδίκω; καί δυσαναλόγως.

Ó Δράκων έγραψε τούς νόμου; του μεθ αϊματος, 
άπαντε; δέ διέταττον τόν θάνατον, έπεκτείνοντε; 
τήν ποινήν καί είς αύτά τά  άψυχα όντα ότε αύτά 
έπέφερον βλάβην είς τινα, π. χ. επί άγαλμάτων πι- 
πτόντων καί βλαπτόντων τινα (γ ) ’ καί αύτή ή ρα
θυμία ή άργία κατεδιώκετο μέ θανατικήν ποινήν, ό 

« δέ κλέπτης καρπών έτιμωρεϊτο ώς πατροκτόνο; κτλ. 
Εν όλίγοις οί νόμοι οΰτοι έφερον τόν τύπον καί τήν

( e )  Montesqieu Βιβλ. σ τ ’. Κεφλ. 13

(£ ) Michaelis. Mosaisches Rocht.— Laurent. L ’orient ΒΧ.Λ'. 

(y ) Ά ρ ιβ το τέλη ; Πολίτ. II. Κ«φ. 10.— Πλάτων τερί Νόμων 

βιβλ. 9. Π α .σ ιν ίας Βιβλ. ς ’ . Σελ. 264. — Gellins. Neeles A t

tica) B'.CX. S I. KçX, 18. Hermann αυτόθι. 102— 104.

σφραγίδα τής ώμότητος, δικαίως δέ καί ά Αριστοτέ
λης τήν έμέμφετο. Αλλά καί είς αύτήν τήν νομοθε
σίαν παρατηρούμεν καί τ ι  ίχνος ήθικής συνειδήσεως, 
ώ ; σπινθήρα έν τώ  σκότει, καθότι ό Δράκων είς τούς 
νόμου; του δέν κάμνει ποσώς μνείαν του εγκλήματος 
τής πατροκτονίας, νομίζων τού; συμπολίτας του α 
νικάνους είς τοσούτον βαρβαρότητο; νά προβώσιν ώ 
στε νά πράξωσι πατροκτονίαν, καί τούτο συνεπεία 
τής τών εύγενών αύτού διαθέσεων και σεοασμού πρό, 

τούς γονείς του.
0  Σόλων μάλλον έμβατεύσας είς τήν άνθρωπίνην 

διάνοιαν καί έκτιμήσα; έπαξίω; τήν^ φύσιν τού αν
θρώπου άπεσκοράκισε τού; φονικούς νόμους, τών τής 
άνθρωποκτονίας καί μοιχείας έξαιρουμένων, καί έπρο- 
τίμησε τά ; άτιμωτικάς καί χρηματικά; ποινάς. Ο 
Σόλων θέλων νά όξύννι τό  τής τιμής τώ ν Αθηναίων 
αίσθημα διέταξε τον άποκλεισμόν τού πατροκτόνου 
άπό τής δημοσίου λειτουργίας, άπήτησεν ώστε έκα
στο; πολίτη; νά κηρύττεται ύπερ μιας πολιτική; φα
τρίας όσάκις τοιαύται έγεννώντο, άλλως ώ ; έγωι- 
στής, καί όλιγωοών τά κοινόν συμφέρον έθεωρεϊσο 
παοά τού νόμου ώ ; κακοήθης καί έτιμωρεϊτο.

Πρός τούτοι; διέταξεν ό τι ό βιάσας έλευθέραν νά 
τιμωρήται μέ χρηματικήν ποινήν δέκα δραχμών, καί 
ότι έκαστος δικαιούται νά φονεύη ευπατρίδην Αθη- 
ναϊον έάν άπήντα αύτόν μεθύοντα' ο τι τού έκβάλ- 
λοντος ένα τών οφθαλμών άλλου τίνος, πρός ποινήν 
νά έξορύττωνται καί οί δύο. Εκ τώ ν ολίγων τούτων 
συνάγεται ό τι έλλείπει τό  μέτρον καί ή άναλογία 
ποινής καί έγκλήματος, δ ιότι οί Αθηναίοι δέν εϊχον 
τήν άποχρώσαν άνάπτυξιν τής ήθικής. Είς τούτο δέ 
ούχ ή ττον συνετέλεσε καί ή νομική άνισότης ένεκα 
τής διακρίσεω; έλευθερων καί δούλων εύγενών καί ά- 
γενών' ή διάκρισις δέ αύτη άκριβώ; έφυλάττετο πα
ρά τών άρχαίων έθνών καί τοι πρός αϊσχο; καί όνει

δος τής άνθρωπότητος (α).
Ο Λυκούργο; πολλούς τών νόμων του (ρήτρας) έλα- 

βεν άπό τήν τού Μίνωος νομοθεσίαν, αύτη δέ ή λυ- 
κούργειο; νομοθεσία ίσχύουσα ώ ; πολιτικαί καίάστυ- 
νομικαί διατάξεις ήτον αύστηροτάτη. Οί νόμοι δ ιέ
τα ττον τούς πολίτας νά καταφρονώσι πάντα κίνδυ
νον καί ταλαιπωρίαν καί ένέπνεον τόν πατριωτισμόν 
διά τής αυστηρά; άρετής. Κύριος δέ σκοπός τής νο
μοθεσίας ήτον ή κόλασι; καί κατάθλιψι; τών έπιθυ- 
μιών καί τώ ν σφοδρών παθών, έν ένί λόγω έσκόπει 
νά μορφώσνι, τούς άνδρας 'μόνον άληθεϊ; Σπαρτιάτα; 
ολιγωρούσα τάς λοιπά; κοινωνικά; άναγκας τής πο
λιτείας (β ). Τά αισθήματα τού σεβασμούς πρό; τό 
άτομον ποσώς δέν έλάμβανον ύπ’ δψιν οί νόμοι, οί ■ 
τινες ωμότατοι όντε; ένέπνεον τόν τρόμον καί αδια
κρίτως συνέτριβον πάντα δεσμόν δικαίου καί ορθού.

(α ) Πλούταρχος. Σόλων, Titus Livius ΒιίΧ. 3 χαΐ αλλαχού. 
A . du Beauchamp Βιβλ. 1. Σ .λ . 3 7 - 7 0 .  Biogropbie des 

grands hom m es.- Schoemann. Griecbische A lletlhaem er Σ ε/.. 

329.— Hermann aiaoOt 5  106— 109.

1 (6 ' Πλουτάρχου Λυκούργος. ’ Αριστοτέλης Πολιτιχό 2. 7. 
Παυσανίας Β 6λ. Γ .  ϊ> λ . 101. Schoemann G. Α . Σ ε λ. ΐ . Ζ  
χαΐ 236 Hermann S. Α. §  21 — 24.
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καί συνέχεον τά ; άρετά; καί τά  ελαττώματα. Οί νό
μοι ουτοι διωρθώθησαν ώ ; καί οί τού Σόλωνος καί 
Μίνωο; άπό τήν θεωρίαν τού Πλάτωνος (α).

Σέλευκο; ό Ν'ομοθέττ,ς τώ ν Αοκρών τής Ιταλία; 
ε’νε επίσης εϊ; τάς διατάξεις του σκληρό; ενίοτε δέ 
καί άφρων" αύτό; διέταξε τήν τύφλωσιν τού μοιχού, 
τιμωρεί δέ μέ ποινήν θανάτου τόν δίδοντα οίνον εί; 
ασθενή άνευ γνώσεως τού ιατρού, αύτό; δέ 6 ίδιο; 
έξώρυξε τόν οφθαλμόν του, ϊνα διαφύλαξη, τόν έτερον 
τού υΙού του, δστις πρό; ποινήν καί κατά διαταγήν 
τού πατρός αύτού έμελλε νά στερηθή άμφοτέρων (β). 
Αυται εΐνε αί κυριώτεραι ποινικαί νομοθεσίαι τών 
άρχαίων έλλήνων, έν αίς ιδίως ούδεμία άρχή καί 
θεωρία τής ποινή; άναφαίνετα·, καί εξ ών καί ούδείς 
ορισμός αδικήματος έκπηγάζει. Γπάρχουσι δέ καί 
άλλαι τάς όποία; αναφέρει ό Αριστοτέλης είς τά  πο
λιτικά του, Βιβλ. β\ Κεφλ. 5 καί 6, δέν εινε δμως 
πολλού λόγου άξιαι καθώς π. χ. τού Φιλολάου τών 
Θηβαίων (γ ),  Πιττακού τού Μιτυληναίου (δ ), τού 
Χαρώνδα διά τήν Κατανίαν καί Σικελίαν (ε)* άλλά 
καί είς αύτάς παρατηρούμεν καθιερωμένα; σχεδόν 
τάς αύτάς ώμότητας καί δυσαναλογία; καί άνευ ί 
χνους άρχής τίνος.

Λ  μελέτη τής ιστορίας τού Ποινικού Δικαίου τών 
'Ρωμαίων εϊνε σπουδαιότατη διότι απαρτίζει μίαν 
τώ ν  αμέσων πηγών τού Δικαίου' ένταύθα δέν προτι- 
Οέμεθα νά μερικολογήσωμεν έπί τού αντικειμένου 
τούτου, άλλά περιοριζόμεθα μόνον έν συντόμω νά 
διέλθωμεν τάς φάσεις τού μέρους τούτου τού δικαίου 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων τής 'Ρώμης μέχρι τής 
Λύτοκρατορίας.

Οί ποινικοί νόμοι τών Ρωμαίων εχουσι τήν κα
ταγωγήν των άπ’ αύτήν τήν θεμελίωσιν τής πόλεως 
Ρώμης. Ó Ρωμύλος ένομοθέτησεν τάς leges curia- 

tae διά τάς τρεις φυλάς* άλλ’ επειδή οί κάτοικοι τής 
Ρώμης ήσαν φυγάδες καί άπετέλουν σμήνος κακούρ
γων, τούτου ένεκα οι νόμοι ούτοι ήσαν σκληρότα
τοι, καί ό οικογενειάρχη; Pater familias ήτον από
λυτος δικαστής, εχων τό δικαίωμα ζωής καί θανά
του έπί τή ; οικογένειας τόν judicium domesticum. 
Μ ετ’ αύτόν ό βασιλεύς Νουμας Πομπίλιος είσήγαγε 
νέους νόμους ήπιωτέρους τώ ν τού 'Ρωμύλου, άπέολε- 
πον δέ μάλλον είς τά  θεία καί τά  τής θρησκείας διό 
καί leges sacratae έπωνομάζοντο. Δι’  αύτών έπα· 
γιώθη τό  θεοκρατικόν δίκαιον αποτελούν τό τε  μέ
ρος άναπόσπαστον τή ; νομοθεσίας, τούτο δέ πασι- 
δήλω; καταφαίνεται εί; τά ; ποινάς τού homicidium 
imprudentia commissum, ώ ; τά  bona damnatorum, 
καί είς τά  pecuuia multaticia προωρισμένα διά θρη-

(a i [ I 'c ju f / o ;  <9iXo-Ot|li|v.—  Titus L isins B-.GX. 38 B:6X. 

(5  §  28.
Montcsqiou Bt6X. A '. KsyX. 6 .— A  du Beauchamp B:£X. 

A ’ . ScX. 3 6 -3 6 .
(6) Hermann. S. A . §  89.

(-¡■j Hermann. S. A . §  ISO.

(8 )  Hermann. §  88 x a t g  6 3  S iu *  11  

(e) Hermann. §  88 — 89.

σκευτικούς σκοπούς, καθώς έπίσης καί άπό τήν ποι
νήν τής Sacratio capitis συνήθη καί έπί .δημοκρατίας" 
αΰτη δέ συνίστατο είς τήν άφιέρωσιν τού έγκλημα· 
τίου είς τινα θεόν, έκαστο; δέ εδικαιούτο τόν τοιού- 
τον νά φονεύση ατιμωρητί" ή ποινή αΰτη συνεπέ- 
φερε καί τήν δήμευσιν τή ; περιουσίας τού άδικήσαν- 
το ; πρό; όφελος μιας θεότητος, συνήθως τή ; Δήμη
τρας (α). Προϊόντος τού χρόνου πολλά; άλλα; ποινι
κά; διατάξεις εϊσήγαγεν ό 'Οστίλιος καί οί λοιποί 
βασιλείς, έν γένει δμως ϊσχυε τό  δίκαιον τής συνή
θειας μεταδιδόμενον διά παραδόσεων τώ ν πατρι
κίων καί ιερέων. Τούς ποικίλου; καί ατελείς τούτους 
νόμου; τών βασιλέων, leges regiae, πρώτο; ό Παπί- 
ριος έσύλλεξε καί σύνολόν τ ι  έσχημάτισεν, ύπό τό 
γνωστόν όνομα καί έν τ ώ  άστυκώ δικαίω jus papi- 
rianum (β).

Μετά τήν έδραίωσιν τού πολιτεύματος τής Δημο
κρατίας, έκορυφώθη ή αναρχία ενεκεν τής αδιαλ
λάκτου διαφωνία; πατρικίων καί πληβείων προελ- 
θούσης έκ τή ; καταθλίψεως τούτων παρ’ εκείνων, 
άφ’ ής έποχή; ή μέν Γερουσία δέν ύπήκουεν είς τά  
plebiscita, ούτε ό λαό; είς τάς διατάξεις τής Γε
ρουσίας Senatus consulta. Τότε έν μέσω τή ; τοιαύ- 
της πολιτικής άναστατώσεως κατά συμβουλήν τού 
Τίτου 'Ρωμυλίου συνεφώνησαν Γερουσία καί λαός νά 
πέμψουν πρέσβεις είς τήν Ελλάδα ϊνα συλλέξωσι 
τούς νόμους τού Σόλωνο; καί λοιπών νομοθετών (γ ).  
Τούτο τ ώ  δντι κατωρθώθη, καί ή τό τε  έπιτροπή τών 
νομοδιδασκάλων ένομοθέτησαν τήν Δωδεκάδελτον, είς 
τήν συγγραφήν τής όποιας έλαβον κατά τ ι  ΰπ’ όψιν 
καί τάς έλληνικάς νομοθεσίας, τό  όποιον πολλοί άμ- 
φισβητούσιν (δ ).

Ή  δωδεκάδελτο; συμπεριέλαβε καί πολλούς τών 
νόμων τώ ν βασιλέων, έμπεριέχει δέ δημόσιον καί ά- 
στυκόν δίκαιον ατινα δέν διακρίνονται άπ’ άλλή- 
λων, άλλά παραλλήλως ϊστανται, ώ ; τούτο παρατη- 
ρεϊται εί; τήν διάταξιν qui membrum rupit, ni cum 
eo pacit talio est. Ή  δωδεκάδελτο; ένομοθέτησε 
τάς ποικίλας ποινάς εί; α ; ύπεβάλλετο ό οφειλέτη; 
καί τήν noxae datio, έν γένει δέ περιώρισε πολύ τήν 
δημοσίαν ποινήν συγχωρήσασα εί; πολλά εγκλήματα 
τήν άποζημίωσιν διά τήν γινομένην αδικίαν (ε ).

"Η δωδεκάδελτο; περιέχουσα όλίγας κυρίως ποι
νικά; διατάξει; καθιέρωσε τήν αυστηρότητα καί ω 
μότητα- αΰτη είσήγαγε τήν ταυτοπάθειαν, talio, καί

( » )  T . Livras BlêX. B’. 8,33. Cicero pro Tullio, 17.

Rein . Criminal. Recht der Roem er. l.iv iu s  ß:£X. I” , 83. 

xa l Bt£X. 8. 20

W alter Geschichte des. R . Rechts. * t : l  t iv iX o c  voû îcw c -

pov Ti'iaov 20. du Buis. Histoire du droit Crimiuol des peuples

anciens.

(6) Rein ai-toDi IeX . 47.

(y ) T .  I.ivins Bt£X. f .

(8) AtoSwpoi EtxeXtiirrjc BtiX. r ' .  Tacilus Annales BtiX. 

T .  Gravinae de origine juris BtfiX. B'. Ault gclii Nodes 

A llicae BtfiX. X X . Key. A '.

(t ) Gains I I I  223. lex  7 g  14. A ,  2, 1 4 . -  Gellins N . A. 
BtfiX. 11 Kry. 18.

•riiv ποινήν τού θανάτου είς ασήμαντα καί ελαφρά 
παραπτώματα, π . χ . διά τού ; συγγραφείς σατυρικών 
ποιημάτων, καί λιβέλων- οΰτω τήν κλοπήν έτιμώ- 
ρει μέ θάνατον, είσήγαγε δέ καί άλλος βασανιστι
κά; ποινάς, τό  καίειν τού; αδικούντο;, τήν δουλείαν, 
τάς μαστιγώσεις κλ. Έκ τώ ν ολίγων δέ τούτων πα
ρατηρούμεν τό  άστατον καί έπισφαλ-έ; τού νομοθετι
κού τούτου πίνακος, καθώς είς άπασαν τήν 'Ρωμαϊ
κήν ποινικήν νομοθεσίαν έν γένει, άναλόγως τού τό τε  
βαθμού τού πολιτισμού. Α ί ποιναί παρά 'Ρωμαίοι; 
ήσαν άπορροια τής στιγμής καί κατά προσέγγισιν, 
συγχεομένων τώ ν πολιτικών μετά τών ποινικών αδι
κημάτων, καί τιμωρουμένων ενίοτε τών τελευταίων 
διά τής αύτής ποινής, καθότι έφέροντο ενώπιον τώ ν 
πολιτικών δικαστηρίων καί ¿τιμωρούντο δι’  άντικα- 
ταστάσεως μιας άποζημιώσεως πρός όφελος τού ά- 
δικηθέντος. Οί ’Ρωμαίοι δέν έστάθμιζον τήν προαί-

5εσιν καί ευθύνην Schuld, ούδέ μέτρον ποινή; παρε- 
έχοντο, καί το ι πολλαχού διέκρινον τόν Dolus,Cul

pa, καί Casus, άλλά τουναντίον άπέβλεπον είς έξω τε- 
ρικά συμ-βεβηκότα τό  όποιον περιποιεϊ τό  άδικον καί 
άλογον είς τούς νόμους, (α )  ’Ακολούθως διά τώ ν νό
μων leges Porcia et Sempronia κατηργήθησαν αί I 
μαστιγώνει; καί ή ποινή τού θανάτου, ή τελευταία 
δέ μόνον έφηρμόζετο έπί βαρέων εγκλημάτων κατά ! 
τής πολιτεία;' έκτοτε δέ ήρχησε νά έμφωλεύφ ε
πιείκειά τις είς τού; ποινικού; νόμους τών 'Ρωμαίων. 
’Α λ λ ’ επειδή ή δωδεκάδελτο; έστερεΐτοποινικών δια
τάξεων, τό  δημόσιον ποιν. δίκαιον έσυμπληρούτο 
ποτέ μέν δ ι ’  άναλόγου εφαρμογής τώ ν ήδη γεγραμ- 
μένων νόμων, ποτέ δέ διά δημιουργίας νέων εγκλη
μάτων, τό  όποιον συνεπέφερε τ ό  αύθαίρετον καί αύ- 
τόγνωμον. Μεταγενέστερον είσηχθησαν καί νομικοί 
διατυπώσει; διά τώ ν  διαφόρων quaestiones perpe- 
tuae, καί οΰτω τό  δίκαιον διετυπώθη κατά  τ ι  άκρι- 
βέστερον. Είς τήν μόρφωσιν δέ έν γένει τού γραπτού 
δικαίου έχρησίμευσαν καί αί ποικίλοι leges αί δια- 
τάττουσαι χρηματικά; ποινάς, μειώσεις τή ; περιου
σίας, άτιμίαν, καί τήν σκληράν εξορίαν, aquae et

ignis interdictio (β ).
Ó Σύλλας, δςτι; άνέμιξε τήν τυραννίαν τήν ελευ

θερίαν καί τήν άναρχίαν πρό; άλλήλας, ένομοθέτησε ' 
τάς περιβόητους legis Cornelias* είς αυτούς τούς νό
μους συμπεριέλαβε διατάξεις ϊνα είσάξν) νέα εγκλή
ματα καί πολλαπλασιάστι αύτά, καταχρώμενος οΰτω 
παντός δικαίου τή ; πολιτεία;- άπασαι σχεδόν αί 
ποιναί τάς οποίας ούτος καθιέρωσε·/ έπεριστρέφοντο 
είς τήν Aquae et ignis interdictio. Τούς Κοονιλίους 
τούτους νόμους διεδέχθησαν άλλοι οϊτινε; περίπου τά  
αυτά διέταττον, τό  δίκαιον δέ τή ; δωδεκαδέλτου 
μετά τώ ν ποικίλων τούτων νόμων leges καί quaes
tiones άπετέλει τό  σπουδαιότερον μέρος τή ; 'ρ ωμ. 
Ποιν. νομοθεσίας* έχρησίμευσε δέ πολύ εί; τήν μέλ-

-  ( β )  Gras iiiac de O. J . BtfiX. B '.—  A . G elliu s , X X  K ey . A'.

Labuulaie. Essai su r les  lois c r im in elles  dos R om ains. ~ " 

.  (6 )  L is  ins RtCX, A ’ . R e in . C. R .  d e r  R o e m e r  Σ ε λ  6 0 .~  

xal αλλαχού.

λουσαν άνάπτυξιν τοΰ μέρους τούτου τού δικαίου, 
καί ύπήρξεν όμολογουμένω; ό πυρήν πρό; μόρφωσιν 
έν γένει τών νεωτέρων νομοθεσιών* έκ τοτε δέ χρο
νολογείται καί ή δογματική τού πρακτικού 'Ρωμ. 

Ποιν. Δικαίου (α).
’Επειδή οί αύτοκράτορες συνεκεντρωσαν ακολού

θως είς έαυτούς άπάσας σχεδόν τάς εξουσίας, ή  -γε
νική Οέλησις άντεπροσωπεύετο άπό τήν ιδίαν των 
αυθαιρεσίαν, οί questiones perpetuae βαθμηδόν ήφα- 
νίσθησαν, άντικατεστάθησαν παρά τώ ν decreta, 
edicta καί rescripta, καί ή ελευθερία καί δικαιοσύνη, 
κατέστησαν παιδιά είς τάς χεϊρας τώ ν Αύτοκρατό- 
ρων* τούτο δ ’ έπέφερε τό  αύθαίρετον καί τήν ώμό- 
τη τα  είς τό Ποινικόν σύστημα, καί τά  προνόμια είς 
τάς υψηλά; τάξεις τώ ν πολιτών. Οΰτω ό λαό; δ·.η- 
ρέθη είς τρεις τάξεις είς sublimiores, medios, καί 
infimos* καί τής μέν πρώτης τά ξεω ; αί ποιναί ήσαν 
έπιεικέστερα* τούτέστιν ή  έξορία deportatio, τή ;  δέ 
δευτέρας ωμότεροι, καί τής τελευταίας σχεδόν πάν
το τε  θανατικοί* lex I .  §. I .  D . ad legem Cornciiair. 
de Siccariis. Οί μεταγενέστεροι πρός τούτοι; Αύτο
κράτορες είσήγαγον τά ;  φονικά; ποινάς τή ; σταυρώ
σει»;, τής εκθέσει»; τώ ν εγκληματιών εί; πάλην μετά 
τών θηρίων, τήν μονομαχίαν τώ ν αθλητών ^gladiatu- 
res), τού πίνειν πεπυοακτωμένον μόλυβδον Liqui
dum plumbum, καί άλλα;. Τοιουτοτρόπως τό  ποιν. 
δίκαιον διά τή ; δεσποτείας καί φίλομοναρχίας τών 
Αύτοκρατόρων έλαβε τρομερόν χαρακτήρα, όστις έτ. 
αίμοβόρο; κατήντησεν έπί τώ ν  χριστιανών αύτοκρα- 
τόρων διά τών καταχρήσεων τώ ν αρχών τής θρησκείας.

Έκ τών ολίγων άτινα έν συντόμ.ω έςεθέσαμεν 
συνάγεται, ό τι οϊ 'Ρωμ.αίοι ούδέποτε έσχον ποινικόν 
σύστημα, καί άρχάς έφ’ ών νά βασίζηται τό  ποιν. 
δίκαιόν των, τό  όποιον όμολογουμένω; παραδέχεται 
καί ό νουνεχής συγγραφεύς Rein εί; τήν ιστορίαν του. 
διότι έσύγχισαν καί άνέμιςαν πάντοτε τό  δημόσιον 
δίκαιον έν γένει καί αύτό τό  ποινικόν μετά τού ά- 
στυκού, δυσκόλως δέ, έρευνώντες, ήθέλαμεν εΰρε·. 
παρά Ρωμαίοι; τά  ίχνη, ώρισμ-ένη; άρχή; principe, 
αύτήν δέ τήν γνώμην πρεσβεύουσιν πολλοί συγγρα
φείς συμφωνούντε; μετά τού Rein (β). Τουναντίον 
κατ’ άλλους εύρίσκονται τά  ίχνη τή ; βελτιώσει»; ( γ  . 
κατ’ άλλους τού παραδειγματισμού καί τής έκφοβί- 
σεω; (δ ) ,  κατ’ άλλου; τά  τής δικαιοσύνης, Gere
chtigkeit, ή τ ι ;  κατ’ αύτού; είς τού ; τελευταίους χρό
νους τή ; αύτοκρατορίας άναφαίνεται (ε). 'II πρώτη 
γνώμη ότι ούδεμίαν άρχήν άπαντώμεν καθιερωμένη·/ 

φαίνεται καί ή όρθοτέρα πασών.
Τό Κανονικόν δίκαιον διά τής επιρροή; του συν-

(а ) Ra in , αύτίθι ΣεΧ. 66. W ä h ler. Geschichte iles R . R. 

x ip l τέΧοί. "Opa xa i G. F . Puchla. inslilu lioncn Tou. A .

B.8X. F .
(б ) M arlin S ;slcm . Bauer ΣεΧ. 14. Waruuungs-theorie.

( γ )  W elcher.
(8) Jordan. Auslegung der Strafgeselgen ΣεΧ . 6 0 —79. 

(c ) A b e g g .— Slrafrechls —  iheoricn. "Opa xa: Rein  Σελ. 

8 1 — 88 xal Kocs lin. G estiebte des Deuislieu Sirafrcelns.
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ετέλεσεν εί; τήν άνάπτυξιν τώ ν αρχών τού Ποι
νικού δικαίου έν γένει" ή επιρροή δ ' αύττ, άπέβη έτι
πλέον αποτελεσματική παρά το ΐ; εθνεσιν παρ’ οίς ό 
Χριστιανισμό; πνεύμα τού λαού άποκατέστη (α ). Ή  
εκκλησία είσήγαγε τά  ηθικόν καί θρησκευτικόν αίσθη
μα, άντί τού πολιτικού πνεύματος τών Ρωμαίων' 
αύτή έθεώρησε τήν ποινήν ώς μέσον έξιλεώσεως 
μετανοίας, καθάρσεως, καί βελτιώσεως' ή εκκλησία 
πριν ή έπιβάλμ ποινάς εξετάζει τήν πρόθεσιν, τήν ευ
θύνην culpa τού αδικούντο;, καί επιφέρει άριστα; 
συνεπεία; εις τ ά ;  άρχάς τά ; διεπούσας τόν καταλο
γισμόν, τήν Αναλογίαν καί τό  μέτρον τών ποινών, 
Τό κανονικόν δίκφιον καί έπί τών ‘Ρωμαϊκών χρόνων 
συνετέλεσεν εις τήν μείωσιν τώ ν φονικών ποινών, καί 
έπετήρει τάς τό τε  είρκτάς· ή εκκλησία αύτή άπένει- 
με τό δίκαιον τού 'Α σύλου , άπαλλάττουσα οΰτω πολ- 
λάκις τόν άδικήσαντα άπό τάς ποινάς της φονικής 
έκδικήσεως' υπέβαλε δέ εί; τόν εγκληματίαν εκκλη
σιαστικά; ποινάς πρός ψυχικήν βελτίωσίν του, άπο- 
καθιστώσα οϋτω αύτόν τίμιον καί ένάρετον πολίτην 
εις τό  υπόλοιπον τού βίου του.

Η εκκλησία καθ’δλας τάς έποχάς άνεγνώρισεν ότι 
τό  δικαίωμ.α τού τιμωρεΐν υπάγεται εις τήν αρμοδιό
τη τα  τή ; κοσμική; εξουσίας, ούχ ή ττον  όμως καί αύ
τή  έπελαμβάνετο τού δικαιώματος τούτου, ώ ; προ
νόμιό·/ της δήθεν ένεκα θρησκευτικών λόγων,εί; τά  εγ
κλήματα λ . χ . τής άποστασίας, σιμωνίας, αίρέσεω; 
κτλ. είς άλλα εγκλήματα συνέπραττε μέ τήν κοσμι
κήν εξουσίαν είς λ. χ. ώ ; τά  delicia miati fori 
δηλ. μοιχείας, παλλακίας, επιορκίας, βλασφημίας καί 
καθεξής.

Τής εκκλησία; αί ποιναί ήσαν διάφοροι, καθόσον έ- 
φηρμόζοντο είς κληρικούς, ή είς τά  τέκνα τής κοινό
τη τες ’ πολιτικά; όμως κακώσεις ή ζημίας δέν ήδύ- 
νατο νά έπιοάλ.λ·/) άλλ ’ έπεκαλείτο τήν συνδρομήν 
τής κοσμικής έ;ονσίας. Α ί κατά τώ ν κοσμικών ποι- 
ν αί ήσαν τό  πρόστιμ,ον, ή άπαγόρευσις, i n t e r d i 
ct i ο, ό μέγας ή μικρά; άφορισμός, e i c o n u n u -  
ιι i c a t i ο καί αί διάφοροι p o e n i t c u  t i a e  oiov 
νηστείαι, έλεημ,οσύνη καί άλλαι. A i είς τού ; κλη
ρικούς έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν ή s u s ρ e n s i o 
a b o f  f  i c i o ή a b e n e f i c i o ,  ή έξορία, ή παϋ- 
σι; τού εκκλησιαστικού επαγγέλματος d c s p o s i t io ,  
ή t r a n s I a t i ο, ή d e g r a d a t i o καί άλλαι, 
αί ποιναί δέ αύται ύποδιγ,ρούντο πρώτον ώ ; ρ o e- 
n a e  m e d i c i n a l e s ,  ή c e n s u r a e  σκοπεύουσαι 
¡/.όνον τήν μετάνοιαν τού άδικήσαντο;’  διήρκουν δέ 
έως ού άληθώ; μεταμεληθή. Είς αύτάς ανάγονται αί 
ρηθεΐσαι excommuuicatio, interdictio, καί suspensio. 
A i ν  i n d i c a t i ν a e ποιναί, δηλ. αί εκδικητικά! 
έπεβάλλοντο μόνον χάριν τή ; δικαιοσύνης, καί 
ώ ; τις παραμυθία διά τό  νεγενημένον αδίκημα. Α ί 
έκκλ.ησιαστικαί ποιναί διηρούντο δεύτερον, είς 
f e r e n d a e  s e n t e n t i a e ,  αϊτινε; τό τε  μόνον 
έπεβάλλοντο όταν διά δικαστική; άποφάσεω; έπε-

*) Rojshirl, geichichle uud Svslem dpi Criml. Rcchls 
ECX. i '. 171. Wild«. Strafrechl der germaucu. Σιλ. 525.

κρίνοντο, καί είς ρ o e n a e I a t a e s e n t e n 
t i a e ,  αΐτινες παρά τού νόμου άμέσω; έκτελούντο 
καί i ρ s ο j  u r e παρηκολ.ούθουν τό  πραχθέν αδίκη
μα, άνευ τίνος προηγουμένης δικονομικής διατυπώ- 
σεως (α ).

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ.

("Επεται τό. τέλος.)

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Φ Ρ Α ΓΚ Λ ΙΝ Ό Σ ,

xai α ί τελευ τα ια ι άποΰημίαι είς τ I r  

άρχτιχόν πόλον.

(Όρα ουλλάί. 2G4 xa·. 265.)
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’Ενώ δέ κατά τά  άνατολικά πελάγ-η τώ ν άρκτι* 
κών χωρών διεδραματίζοντο ταύτα καί συνετρίβετο 
ύπό τώ ν πάγων ό άτυχή; Βελλώ, άλλο δράμα ήττον 
μέν τραγικόν, άλλά συγκινητικώτερον διά τάς μα- 
κράς αύτού περιπετεία; παριστάνετο κατά τά  δυτι
κά. Ό τ ε  ό Μ άκΚλιντόκ, έπισκεφθείς τό  1851 έτος 
τήν νήσον Μελβίλλην άνεζήτει ίχνη τού Τρόμου  καί 
τού Ε ρέβ ους, ούδ’ ύπωπτεύθη ό τι άλλο πλοίον αγ
γλικόν έλθόν έζ αντιθέτου μέρους διεχείμαζεν όλίγας 
λεύγας μακράν έν τιν ι λιμενίσκοι τής Βάγκης.

Αύο πλοία, ή ’Ε π ιχε ίρησες  καί ό Α  νιχνευτής, 
διοικούμενα εκείνο μέν ύπό τού πλοιάρχου Κόλλιν- 
σον, τούτο δέ ύπό τού πλοιάρχου Μάκ Κλούρ, στα- 
λέντα τό 1850 έτος ύπό τού ναυαρχείου, είχον εν
τολήν νά είσδύσωσιν είς τήν πεπηγυίαν θάλασσαν 
διά τού Βεχρινείου πορθμού καί νά ζητήσωσι πρός 
δυσμάς τά  ϊχνη τού Φραγκλίνου, ένώ ό νΩστεν καί ό 
Πέννυ έζήτουν αύτά πρός άνατολάς. Ό  Μάκ Κλούρ 
περιπλεύσας μετ’  απαραδειγμάτιστου ταχύτητο; πρός 
νότον τήν αμερικανικήν ήπειρον,, έφθασεν εί; τόν Βε- 
χρίνειον πορθμόν τόν Αύγουστον τού 1850 έτους. 
“ Ιΐτο  δέ ό Μάκ Κλούρ νέος αξιωματικός πλήρη; εν
θουσιασμού, όςτις έπιδοθείς μετά ζήλου είς άνα/.άλυψιν 
τή ; μυστηριώδους όδού τή ; μάτην άναζητηθείσης έπί 
τρεις αιώνας καί ήμισυν, έπέτυχεν έπί τέλους.

Τό πλήρωμα τού Πλουβιέραυ, πλοίου επικουρικού 
σταθμεύοντο; έν τώ  λιμένι Κλάραν;, παρετήρησε τό 
πρώτον τήν 3 Αύγούστου, τόν Α ν ιχ ν ευ τή ν  είσβάλ- 
λοντα μετά τόλμη; πρός τ ό  βορειανατολικόν καί δ ι-  
ευθυνόμενον πλησίστιον πρός τό  ακρωτήριο·/ Βαρρώ. 
Άλλ.’  έπί τρία έτη μετά ταύτα ούδεμία ειδησιςύπήρ- 
χε περί αύτού. Τ ί άρα έγίνετο ·, Ιδού τ ί  λέγει ό άρ- 
χηγός αύτών.

ΠάγΌς μέγας εκτεινόμενος παραλλήλω; πρός τήν 
ξηράν, τρία μέχ_ρι πέντε μιλίων άπ’ αύτής, έφρασσε

(6) Πιο! τ ή ;  ä iS x jxa ^ i«; Τ ϊύτης ípa Eichhorn Kirchenre- 

cbl. Σίλ." 67-130.
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Wilda S. R. der germancn. Kovstliu Σελ. 47—57.

Π Α Ν

τήν όδόν τού Ανιχνευζοϋ, καί ήνάγκασεν αύτόν νά 
πλεύση περί τήν Αμερικανικήν παραλίαν. Τήν 21 
Αύγουστου άνεγ·νώρισε τά ; νήσου; Πέλλυ καί τό στό- 
μιον τού Μακένσυ. Συνέβη δέ τ ι  παράδοξον, ούχί ά- 
«ύνηθίς κατά τά  αρκτικά πελάγη’  ένώ ό Μάκ Κλούρ 
διέβαινε παρά τάς νήσους ταύτα;, ό υποπλοίαρχος 
Ηούλλεν, ό έπί τού Κήρνχος, διαχειμάσας κατά τό 
στόμιον τού Μακένσυ, εϋρίσκετο όπισθεν αύτών τού
τοι ν τών νήσων, καί όμως δέν είδε τόν Ανιχνευτήν.

Τήν 6 Σεπτεμβρίου, τήν 1 1 ώραντή; πρωία; είδον 
πρός τό  βορειανατολικόν γήν υψηλήν πεντήκοντα πε
ρίπου μίλια άπέχουσαν’ τήν δ’ έπιούσαν άνεγνοιρισαν 
τήν μεσημβρινήν άκραν τής νέας γής, τήν νήσον ltd- 
ριγχ  ώ; ώνόμασεν αύτήν ό Μάκ Κλούρ, ήτις όμως 
ήτο, ώ ; μετά ταύτα έπείσθη, ή χώρα Βάγκη. ’Επειδή 
δέ οί πάγ'οι άπέληγον εί; τήν δυτικήν παραλίαν 
τή ; νήσου, έβιάσθησαν νά περιπλεύσωσι τήν άνα- 
τολικήν. Πλ.ήν δέ τινων πλανωμένων πάγων, ή 
θάλασσα έφαίνετο έλευθέρα όσον έφθανεν ό όφθαλ.- 
μός. ’Αλλά μετ’ όλίγ·ον καί νέα γή εφάνη έκ δεξιών, 
καί ή όδό; τού Ανιχνευτοΰ  συνεστάλη ώς πορθμός. 
Ήνομάσθη δέ ή μέν γή τού Πρίγχηπος Αλβέρτου , 
ό δέ πορθμός τού ΤΊοίγχηπος Γάλλης (* ). Ό  Μάκ 
Κλούρ εισδύει άδιστάκτω; είς τό στενόν, καί έννοεΐ 
ότι έγ(ίζει είςτόν σκοπόν δι’ 8ν ήγωνίζετο, εΐςτήν λύ- 
σιν λέγομεν τού προαιώνιου αινίγματος’ διό ηύξησε καί 
ή άνιπομ.ονησία καί ή δραστηριότης αύτού. Μ ετάτι- 
νας ημέρας, βοηθούν το; τού καιρού, θέλει πλέει κατά 
τό στενόν τής Μελβίλλης καί θέλει φθάσει είς W in- 
ter-Harbour όπου διεχείμ,ασεν ό Πάρρις τό 1820. 
Έλ.πίδε; όμως κεναί! διότι οί πάγοι, πυκνούμενοι 
έτι μ.άλλον άντιτάσσουσιν είς τόν Α νιχνευ τή ν  ανέν
δοτον φραγ'μόν, καί παρασύρουσιν αύτόν μέχρι δύο 
μικρών νήσων ορεινών, άς ώνόμασαν τή ; Βασιλύ.ται- 
όος. Επειδή δέ τό πλοίον ένεσχεθηύπό πάγων άκινή- 
των, ήναγκάσθη νά διαχειμ.άσ·ρ(8 ’Οκτωβρίου) μεταξύ 
αύτών. Ά λ λ ’ ό Μάκ Κλούρ ανυπόμονος νά βεβαιώθήέάν 
ή θάλασσα τής Μελβίλλης έκοινώνει μετά τού στε
νού όπου εϋρίσκετο, άνεχώρησε μεθ’ ένός άποσπάσμα- 
τος καί διευθύνθη πρός άνατολάς. Μετά δέ τινων 
ημερών επίμοχθον οδοιπορίαν έπί τών πάγων, είδε·/ 
ευτυχώ; τήν 26 ’Οκτωβρίου 1850 τόν πορθμόν τή ; 
Μελβίλλης, καί άνεπετασε τήν σηααίαν αύτού έπί 
τών ανατολικών αίγιαλών τή; γης Βάγκης, παρατη- 
ρηθείσης πρό τριάκοντα έτών ύπό τού Έδουάρδου 
Πάρει.

Εύρέθη άρα ήπρόςτό δυτικοβόρειον δίοδο;’ ό Μάκ 
Κλ.ούρ σκιρτών, καί δικαίως, ύπό χαράς έπανήλθεν 
ίνα άναγγ-είλ/) πρό; τά πλήρωμα αύτού τήν άνακά- 
λυψιν’ ήγνόει δέ ότι ά/.λος πρό αύτού, ό Φραγκλΐ- 
νος, ύπήρξεν, ώ; θέλομεν ίδεϊ, ευτυχέστερος.

Εί καί πολλάκις τό ψύχος κατέβη μέχρι τού 46 
βαθμού ύπό τόν πάγον (centigrade), όμως τό  πλή
ρωμα διήλθε τόν χειμώνα έν ύγεία καί εύθυμία. Έ λ- 
θόντο; δέ τού έαρος, τρία αποσπάσματα έστάλησαν

(■) Ώνομ4σ9η juti τιΰτ* ϋαί τών γτωγρ 'ϊων, rccAiJí 
Mix ÜAovp.
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πρός τρία διάφορα μέρη ϊνα έξερευνήσωσι τά  πέριξ’  
ό μέν υποπλοίαρχος Κρέσουελ έπισκεφθείς τό  εσω
τερικόν τή ; νήσου Βάριγκ έβεβαιώθη ό τι ήν αύτή ή 
γή Βάγκη, ό δέ Ούύννιατ είσεχώρησε πρό; άνατο
λάς. Κ α τά  περίεργον δέ σύμπτωσιν, ό ύποπλ.οίαρχος 
”Οσβορν, έκ τού πληρώματος τού Ώ σ τεν , ού τίνος 
διηγήθημεν πρότερον τά ; ανακαλύψεις, έξηρεύνησε 
καί αύτό; σχεδόν συγχρόνως την αύτήν χώραν’ άλλά 
δέν συνηντήθησαν, δ ιότι έπανερχόμ.ενοι έκαστοι είς 
τούς ίδιους σταθμού; άντιθέτω ; κειμένους, δέν ύπω- 
πτεύθησαν ότι ήσαν τόσω πλησίον πρό; άλλήλους. 
Κ ατά  τήν εκδρομήν ταύτην άπήντησαν φυλ.ήν Έ σκ ι- 
μώων, οϊτινε; δέν είχον ίδεί έως τό τε  λιυκοπρόσω- 
πον άνθρωπον’ περί αύτής δέ λέγ'ει ό Μάκ Κλούρ 
ταύτα ’ «  Φυλή τά  μάλιστα περίεργ'ος’  ζ·ή έκ μόνης 
τή ; άγρας, καί μόνον όπλα έχει όσα πρό; τούτο 
απαιτούνται’  άγνωστα είσίν αύτή τά  σφοδρότερα 
πάθη τής ήμετέρας φύσεως. Mol έφάνη ώ ; ό άνθρω
πος ό μόλις έξελ.Οών έκ τώ ν χειρών τού πλάστου, 
καί μηκέτι μολυνθείς ύπό τού πολυκρότου ήμών 

πολιτισμού, β

’Εν τοσούτω έφθασε τό  θέρος, μετ’ αύτού δέ καί 
ή  φοβερά ώρα τή ; διαρρήξεω; τώ ν  πάγ·ων, ότε 
συνεκροτήθη μεταξύ τή ; ανθρώπινης δραστηοιότητο; 
καί τών στοιχείων τή ; φύσεως άγ'ών πρωτοφανή; ίσως 
έν τή  ιστορία τώ ν πρός τόν πόλον αποδημιών. Ιδού 
πώς περιγράφει αύτόν ό ήρω; τώ ν μεγαλοπρεπών 
καί τρομερών εκείνων σκηνών.

ο ΠαρεσύρΟημεν. λέγει ό Μάκ Κλούρ γράφων πρός 
τό  ναυαρχείον, πρός μέρος όπου είχον συσσωρευθη 
ογκωδέστατοι πάγοι’  ή άκρα τού κυμαινομένου πε- 
πηγότο; βράχου δστι; παρέσυρε τό  πλοίον, συγκρου- 
σθεϊσα μετά τώ ν όγκων τούτων συνετρίβη, τά  δέ συν
τρίμματα μέγ-εθο; έχοντα δώδεκα ή δεκατεσσάρων 
τετραγωνικών ποδών έπεσωρεύθησαν έπί τής έπιφα- 
νείας τής θαλ.άσσης, καί προσβαλόντα τήν τρόπιδα 
μετά κρότου όμοιου βροντή κεραυνού, συνωθοΰντο, 
συμπαρετρίβοντο καί συνεσωρεύοντο, ένώ όπισθεν 
ήμών άλλοι πάγοι καταβαίνοντες μετά πλείστης τα -  
χύτητος, κατεφέροντο πρός τήν άπροστάτευτον πρύ- 

μναν τού πλοίου, β

Μάτην ό 'Α ν ιχ ν ευ τή ς  Αγωνίζεται νά πλεύση πρός 
τό  βορειανατολικόν καί νά έλθη εί; τόν πορθμόν τής 
Μελβίλλης’ διότι είκοσιπέντε περίπου μίλια άπ αύ
τού, πάγ'ο; στερεό; φράσσει τήν δίοδον. Καθό όμως 
άνήρ τολμηρός καί σταθερός, ό Μάκ Κλούρ έπανέρ- 
χεται, καί διαβάς τήν μεσημβρινήν άκραν τής νήσου 
Βάριγκ, επιχειρεί νά περιπλεύση αυτήν πεός δυσμάς’ 
άλλ’ άπαντά έ τ ι  τρομερώτερα εμπόδια’  δ ιότι πεδία 
ολόκληρα πάγων, ών πλεΐστοι είχον καί έχατον  πο
δών πάχος, έκινδύνευσαν νά συντρίψω σι τό  πλοίον.»

«  Τήν πρωίαν τή ; 20 Αύγούστου, προστίθησιν 
ό Μάκ Κλούρ, διεκόπ-η ή πρός άρκτον πορεία τού 
πλοίου ένεκα φραγμού πάγων. Φοβούμενοι δέ μή 
παρασυρθώμεν ύπό τώ ν κυμαινόμενων πεδίων, ¿δε— 
θημεν δι’ άπονα ίων πρό; τήν ξηράν έπί όγ'κώδους πά
γου στερεώ; προσκεκολλημένου είς τόν μυχ_όν τής 
θαλάσσης. Τήν 29 Αύγ-ούστου περί τήν 8 τής πρωία.



οί πάγοι ήρχισαν αίφνης νά σαλεύωνται. Πεδίον δέ 
τρισμέγιστον κυμαινόμενου, άνεγεΐραν βεβαίως διά 
τίνος ύποθαλασσίου άκρχς τον πάγον έφ ού ήτο δε- 
δεμένον το  πλοΐον, άνύψωσεν αύτόν καθέτως τριά
κοντα πόδας ύψηλότερον τω ν κεφαλών ήμών. Καί 
επειδή ό πάγος ούτος ύπερέβαινε καί τον ύψηλότερον 
ιστόν, έφοβήθημεν μή καταπέστ) επί τών πλοίων καί 
συντρίψη αυτό. Τοιαύτη δε ύπήρξεν ή άγωνία ήμών 
ώστε τά  λεπτά ένομίζομεν αιώνας. Τέλος πάντων 
-ςό κυμαινόμενου πε&ίον διερράγη καί παρέσυρε τόν 
έκριζωθέντα πάγον, μετ’  αύτοΰ δέ καί τό  πλοΐον . »
. 'Α λλά  μόλις παρήλθεν ό κίνδυνος ούτος, καί έ- 

πήλθεν άλλος τρομερώτερος

α . .  . Είχομεν παρασυρθή μετά ταχύτητας προς 
τό  λοιπόν μέρος του κυμαινόμενου πεδίου, συντρι- 
βέντος μέν, άλλά καλάψαντος τη ν επιφάνειαν διά 
τεμαχίων μεγίστων ώς όρη. Ό  κίνδυνος άρα ήτο 
επικείμενος, διότι, τό  πλοΐον εί μέν συνεπιέζετο μ.ε- 
ταξύ τίνος αύτών καί του παρασύροντος αύτοΰ πά- 
γ'ου, ήθελε βεβαίως συντριβή καί αύτό καί ήμεϊς μετ’ 
αύτοΰ" είδέ άπεσπάτο άπό τοΰ πάγου, ήθελεν έξ 
άπαντος ριφθήείς τήν ξηράν μόλις άπέχουσαν όγδοή- 
κοντα βήματα. Προσέταξα αμέσως τόν άρχιπυροβο- 
λητήν νά μεταβή έμπροσθεν έπί τοΰ πάγου, πρός 
τόν έξοκείλαντα όγκον, καί νά καταστρέψτ, αύτόν 
δι’  υπονόμου" άλλά μόλις διερράγη κατά τήν έκρη- 
ςιν τό  πεπηγάς πεδίον. Έ ν τοσούτω ό κίνδυνος έ- 
πηύξανε κατά δευτερόλεπτον" μόλις ολίγους πόδας 
άπείχομεν τοΰ σκοπέλου, καί πάντες ίστάμ.ενοι έπί 
τοΰ καταστρώματος προσεδοκώμεν έναγώνιοι τό  τ έ 
λος. Χάρις όμως τ γ  θεία προνοία τό  πλοΐον άντέ- 
σ/εν εις τήν σύγκρουσιν, ήτις όμως ύπήρςε τοσούτω 
σφοδρά, ώ στε οί ιστοί συνεταράχθησαν κ.άτωΟεν έως 
άνω, καί ολόκληρον τό πλοΐον άπό τής πρώρας μέ
χρι τής πρύμνες έτριξε. Τό άπόγειον δ ι’ ού ήτο δε- 
δεμ.ένον έπί τοΰ πάγου έκόπη, πολλαί άγκυραι πα- 
ρεσύρθησαν, καί μ.έρος τοδ έπιχαλκώματος περιετυ- 
λίχθη ώς Λ επ τόν  ψΰ.ϊ.Ιον χα ρτιού , ί

’Λλλ.ά μ.ετ’ ολίγον ό πάγος έστάΟτ, άκίνητος, καί 
έπαυσεν ή άγωνία τώ ν έν τ ώ  πλοίω, ούχί όμως έπί 
πολύ" διότι τόν 10 Σεπτεμβρίου συνετρίβη εκ νέου 
ό  πάγος ένεκα βροχής καί αιφνίδιας μεταβολής έπί 
τό  Οερμότερον. Ο ' Λ  ¡'ιχνευ τή ς  παρασυρθείς καί 
πάλιν ύπό τώ ν πάγων μετεφέρθη πρός τό  πέ
λαγος" διό ό κίνδυνος υπέρ ποτε κατέστη φο
βερός" μόνη δέ σωτηρία ύπήρχεν ή έπάνοδος πρός 
τόν ξηράν. Μετά μάκρους δέ καί ματαίους αγώνας 
έπεχείρησαν τελευταίαν απόπειραν. Τριάκοντα βή
ματα άπό τοΰ πλοίου έβύθισαν είκοσιπέντε πόδας 
εντός τοΰ πάγου πίθον περιέχοντα διακοσίας καί 
πεντήκοντα λάτρας πυρίτιδος" μετά μικρόν δέ ήκού- 
σθ·η υπόκωφος εκρηξις, άγγέλλουσα ζωήν ή θάνατον 
πρός τό αγωνιών καί προσέχον πλήρωμα" άλλά δόξα 
τ ώ  Θεώ ! ή άπόπειρα έπέτυχεν" ό πάγος έσχίσθη παν- 
ταχοΰ, καί τό  πλοΐον εί καί παλαιόν πρός μέγα 
έμπόδιον καί διατρέχον κινδύνους ούχ ήττον μεγά- 
λ.ους, έξηκολούθησ» τ/,ν πορείαν αΰτοδ.

Τέλος πάντων τ/,ν 22 Σεπτεμβρίου μετά θαλασ-
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σοπορίαν άξιάγαστον διά τ/,ν δραστηριότητα μάλι
στα  τοΰ πληρώματος, παρέπλευσαν τήν δυτικονό- 
τειον άκραν τ/,ς νήσου Βαριγκ, καί μετά δύο ημέρας 
είσήλθον εις λιμένα, όνομασθέντα παρ’ αύτών έξ ευ
γνωμοσύνης του  ί.Ι ιο υ ς  τοΰ  Θεόν. Έ κ  τοΰ λιμένος 
τούτου δεν έμελλε πλέον νά έξέλθνι ό 'Α ν ιχ ν ευ τέ ς  
Διέτριψαν δέ ένταΰθα τόν χειμώνα τοΰ 1851 πρός 
τό  1852 έτος. Έπισκεφθέντες τό  έσωτερικόν τ/,ς νή
σου άνεκάλυψαν τήν υπαρξιν σειράς λόφων κεκα- 
λυμμένων ύπό δασών καί οστράκων άπολελιθωμέ- 
νων (α ). ΈΟήρευσαν δέ λαγωούς, βόας, καί ταράν
δους, ένώ τά  τρόφιμα είχον αρχίσει νά έκλείπωσι.

Τήν 11 ’Απριλίου 1852 ό Μάκ Κλούρ, «ύφελαύ- 
μενος άπό εύδίας συμπεσούσης, έπεχείρησε νά εκ
πληρώσω σχέδιον 8 είχε συλλάβει πρό πολλοΰ. 'Ο
δηγών απόσπασμα ναυτών διέβη εντός δεκαοκτώ 
ημερών τόν πεπηγότα πορθμόν τής Μελβίλλης, καί 
ήλθεν εις Winter-Harbour, όπου ήλπιζε νά εύρνι είτε 
πλοΐον είτε απόσπασμα άνδρών έκ τών ύπό τόν Ή -  
στεν. Ματαία όμως ή έλπ ίς! ό λιμήν εύρέθη έρημος" 
ούδέ ίχνος έφοδίων ! εύρον μόνον κρύπτην περιέχου- 
σαν είδοποίησιν τοΰ ύποπλοιάρχου Μάκ Κλιντόκ, ά- 
ναγομέν/,ν εις τήν κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον έκ- 
δρομήν αύτοΰ. Ό  δέ Μάκ Κλούρ προσέθεσεν εις ταύ- 
την σημείωσιν, δ ι’ής έλεγεν έν περιλήψει τάς ανακα
λύψεις καί τούς σκοπούς αύτοΰ, καί ώριζε τό  μέρος 
όπου διεχείμασε. Κατέληγε δέ διά τής άξιομνημο- 
νεύτου ταύτηςφράσεως, δεικνυούσης γενναιότατον καί 
εύγενέστατον αίσθημα αύταπαρνησίας. α Έάν δέν 
γείν/ι πλέον λόγος περί ημών, σημεΐον τοΰτο ό’τ ι  
κατά πάσαν πιθανότητα παρεσύρθημεν εις τό  μέσον 
τοΰ πολικοΰ πελάγους. Τότε δέ πάσα προσπάθεια 
πρός σωτ/,ρίαν ημών είναι περιττή, διότι πάν πλοΐον 
φερόμενον μεταξύ τών πάγων τοΰ πόλου έξολοθρεύε- 
τα ι έξάπαντος. »

7Ι1λθε δέ καί τ ό  θέρος φέρον ά ντί ελπίδων διεξο- 
δικωτάτ/,ν ημέραν νεφελώδη. Τήν 20 Αύγούστου τό 
Οερμόμετρον κατέβη μέχρι τοΰ 15° ύπό τό  μηδενι
κόν. Όθεν τό μέν λεγόμενον τοΰτο θέρος ήτο ψυχροτ 
τερον καί τοΰ ήμετέρου χειμ-ώνος, οί δέ πάγοι έμενον 
ακίνητοι. Ήναγκάσθη άρα ό Α ν ιχ ν ευ τή ς  νά μείνη 
εντός τ/,ς πεπηγυίας αύτοΰ φυλακής. Έν τοσούτω αί 
τροφαί ήλαττοΰντο, καί κατεπεϊγον ήτο ν ’ άποφασι- 
σθή τ ι  οριστικόν ϊνα μή λιμοκτονηθώσι. Τήν & Σε
πτεμβρίου ό Μάκ Κλούρ συγκαλέσας τά πλήρωμα, 
διεκοίνωσεν αύτώ τόν σκοπόν τοΰ νά σταλώσιν εις 
’Αγγλίαν τό  έρχόμενον έαρ δύο αποσπάσματα" καί 
τό  μέν £ν διευθυνόμενον πρός μεσημβρίαν θέλει φθάτ 
σει, Θεοΰ βοηθοΰντος, εις τήν "Αμερικήν καί τά  κα
ταστήματα τής εταιρίας τοΰ λιμένος "τδσωνος, τό 
δέ άλλο, διερχόμ,ενον διά τώ ν πρός δυσμάς πάγων,
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(α ) Καί ex τούτου «υμ-εραΕνίΐ 4 Μ4χ Κλούρ ότι παγχίονιος 

ύχ/ρξον 4 χιτχχλυσ;ιός. Τ ί τ,β.λεν αρχ eliro" 4 ΙΙολτοΙρ o jt:;, 
μιοών τή ν  fliíav Γρχφήν, ήςιου ο τ ι τ ϊ  ί τ ΐ  τϊ,ο χορυρής τώ ν  Ά λ 

πεων εύρεβέντ» οατρχχ* μετεχέρίηταν ύπ4 όίοιπύρων;  ΠοΤο: 

45οιπ4ροι μετοχόμιοβν οο τρ ιχ *  εις τχ  όρη τή ;  νήσου Βάριγχ, 
μενχξύ τοΰ άρχτιχοΰ πόλου, χστσ  τάς έσ/στιάς τοΰ χόσμου ς

θέλει μεταβή εις άναζήτησιν τών κητοθηρώντοΰ Βαφ- 
φινείου πελάγους" αύτός δέ, θέλει μείνει όπου ήτο 
μετά είκοσι περίπου άνδρών όπως σώση τό  πλοΐον 
η συναπολεσθή μετ’  αύτοΰ. a 'I I  διακοίνωσις αίίτη, 
προστίθησιν ό Μάκ Κλούρ έν τή  αναφορά αύτοΰ 
μετά μεγίστης άπλότητος, έγένετο προθύμως δεκτή, 
καί ελπίζω ό τι δέν θέλω άπαντήσει δυσκολίας περί 
τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου μου. d

Ό  χειμών επανήλθε καί τρίτον δριμύτερος ή άλ
λοτε" καί όμως δέν παρήλθε πάντη άνεόρταστος" τά  
Χριστούγεννα μάλιστα ή εύθυμία ύπηρξε μεγίστη, 
καθόσον τελευταίαν συνεπαν»,γύριζε τό  πλήρωμα τήν 
εορτήν εκείνην. Τό συμπόσιον ήτο καί μεγαλοπρεπές 
καί πολυτελές, ώς λέγει ό Κ . Μάκ Κλούρ, καί δα
ψιλή τά  Οήρεια κρέατα. ’Α λλ ’ ούδέ τό  εθνικόν έδε
σμα, τό  π.ίό/ιπουι}ιν, έλιπε" πάντες μάλιστα έφα- 

γον άπ’ αύτοΰ άφθόνως.
«  Ό τ ε  κατά τήν άπωτάτην εκείνην έξορίαν, λέ

γει ό Μάκ Κλούρ, έβλεπον τήν άφθονίαν τής τραπέ- 
ζης καί τήν φαιδρότητα τώ ν προσώπων, η,σθανόμην 
βαθυτάτην εύγνωμοσύν/,ν πρός τήν Οείαν πρόνοιαν 

ήτις έφρόντισεν αείποτε περί ημών. »
Έ ν τοσούτω ήγγιζεν ή ήμέρα τοΰ χωρισμού. Τήν 

1 5 Μαρτίου ήτοιμάσθησαν οί ήττον εύρωστοι τών 
ναυτών ΐνα συγκροτήσωσι τά  δύο αποσπάσματα, ά- 
τινα  έμελλον ν’  άναχωρήσωσι τήν 15 ’Απριλίου. 
Εναγώνιοι δέ άνέμενον πάντες τήν ώραν καθ’ί,ν μετά 
τοσούτους κοινούς κινδύνους καί κόπους έμελλον νά 
χωρισθώσι, καί νά ύποβληθώσιν εις νέας, τρομερω- 
τέρας ίσως, δοκιμασίας.

Μίαν τών ημερών ένώ 6 Μάκ Κλούρ δλως έμφρον- 
τ ις  περιεφέρετο μετά τοΰ ύποπλοιάρχου Κρέσουελ ο
λίγον μακράν τοΰ πλοίου, είδεν αίφνης πρός τόν ορί
ζοντα  μέλανά τινα όγκον κινούμενον καί μεγεθυνό

μενου" 6 όγκος δέ αύτός ήτο άνθρωπος.
—  Τίς εί ; άνέκραξεν ό Μάκ Κλούρ, μακράν έ τι 

όντος τοΰ άνθρώπου τούτου.
—  Ό  ύποπλοίαρχος Πίμ, άπό τόν Κ ήρυχα , 

άπεκρίθη έκεΐνος άσθμαίνων.
Καί ένηγκαλίσθησαν άλλήλους κλαίοντες ύπό χ α

ράς. Διηγ·/,θη δέ ό Πίμ ό τι εύρεθείσης εις τήν κρύ
πτην τοΰ Winter-Harbour τής σημειώσεως τοΰ Μάκ 
Κλούρ, ό πλοίαρχος Κέλ.λετ έστεΐλεν αύτόν ρ.εθ’ α
ποσπάσματος να’/τών ίνα βοηθήσνι τό  πλήρωμα τοΰ 
Ά ν ιχ ν ε υ το ΐ .  ’Ανέκφραστος ύπήρξεν ή χαρά τοΰ 
πληρώματος τούτου.

Επειδή δέ διά τάς πολυειδεΐς αύτών στερήσεις δέν 
ήτο δυνατόν νά περιμείνωσι μέχρι τοΰ 1854 έτους ΐνα 
δόκιμάσωσι καί πάλιν νά σώσωσι τόν 'Α ν ιχ ν ευ τή ν , 
ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν αύτόν,τοσάκις πα- 
λαίσαντα πρός τούς πάγους καί Οριαμβεύσαντα. 'Ο 
Μάκ Κλούρ άπεχωρίσθη αύτόν περίλυπος ώς εί έχω· 
ρίζετο άπό φίλου, καί έπιβιβασθέντες άπαντεςείς τόν 
Α σ τέ ρ α  τής άρχτον, κατέπλευσαν εις ’Αγγλίαν τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1854 μετά τετραετή απουσίαν.

’ ίδού πώς έτελείωσεν ή τελευταία εις τόν άρκτι- 
χον πόλον αποδημία. Έάν ή έπ" εσχάτων γενομένη 
άνακάλυψις τοΰ ημερολογίου τοΰ Φραγκλίνου άφήρε-
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σεν άπό τοΰ Μάκ Κλούρ τή ν δόξαν τής πρώτης εύρέ- 
σεως τοΰ διόδου πρός άρκτον τής ’Αμερικής, δόξαν 
ής άπέλαυεν άδιαφιλονεικήτως έπί πέντε έτη, ύπο- 
λείπεται τούλάχιστον αύτώ ή τής άνακαλύψεως έτέ- 
ρας όδοΰ, καί ή έ τ ι  άνωτέρα, ό τ ι πρώτος περιέπλευ- 
σεν ολόκληρον τόν Νέον Κόσμον, άπό τοΰ ακρωτη
ρίου "Ορν μέχρι τοΰ Βεχρινείου πορθμοΰ, καί άπό 
τούτου μέχρι τοΰ ακρωτηρίου τοΰ ’Α ποχα ιρετισμβΰ.

Τοιαΰται πολύπονοι καί έπικίνδυνοι άποδημίαι 
έγένοντο άλληλοδιαδόχως χάριν τοΰ Τρόμου  καί 
τοΰ 'Ε ρέβους' άλλ ’ άτυχώς πάσαι ήστόχησαν, ώς 
Οέλομεν ίδεΐ κατά τήν προσεχή καταστροφήν τοΰ 

δράματος.

( Αχο-Ιουΰεΐ.)

Ω Ρ  Α.  3ί)

Μ Α ΡΘ Α  Η  Α Ε ΙΚ ΙΝ Η ΤΟ Σ .

(Suví/eia. " líe  φυλλάίιόν 265.)
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Η  ¡Μάρθα τοΰτο ειχε τό  περίεργον, ό τι ένώ «ο
μοίαζε τήν μητε'ρα, δέν ήτο ανόμοιος καί πρός τόν 
πατέρα. Η το άρα δύσκολου νά όρισθή ούτως είπεΐν 
τό  κάλλος της, τό  όποιον ήκτινοβόλει ενίοτε, καί 
μάλιστα ότε ώμίλει. Η δέ Μαρία, ήτις είχε τό  αύτό 
πρόσωπον, ήτοι τό  αύτό στόμα, τήν αύτήν ρίνα, τό  
αύτό μέτωπον καί τήν αύτήν κόμην, έφαίνετο μέν 
ότι ήτο αδελφή τής Μάρθας, άλλ’ ή όμοιότης αύτή, 
θέλγουσα ότε έφαίνετο τό πρώτον ή συνεσταλμένη 
αύτη νέα, ήλαττοΰτο μ ετ ολίγον ό τε  έβλεπες συγχρό
νως καί τάς δύο, καί έξηλείφετο όλως διόλου, έάν ή 
συνομιλία έγίνετο ζωηρά, έν  ένί λόγοι τό  μέν προσω
πείου ήτο όμοιον, τό  ήθος όμως όχι. Καί τίς τεχν ί
της, τίς ζωγράφος, τίς φίλος τοΰ άφηρημένου καλοΰ 
άγνοεϊ ό τ ι τόν έσωτερικόν άνθρωπον έξεικονίζει ή 

φυσιογνωμία ;
Καί είχαν μέν καί αί δύο τήν αύτήν άγαθότητα, 

τήν οποίαν πάντες ήσθάνοντο, άλλά καί διαφοράς τ ι -  
νας περί τόν χαρακτήρα όχι εύκόλως διακρινομένας. 
Κ α ί τήν μέν Μάρθαν έσπούδαζες εντός μιας ημέρας, 
ένίοτε δέ καί εντός μιάς ώρας" δ ιότι ήτο ώς όμα- 
λω τάτη  πεδιάς, κατά τά  άπώτερα μέρη τής οποίας 
ό οφθαλμός τοΰ οδοιπόρου διακρίνει καί τόν έλάχι- 
στον θάμνον, καί γνωρίζει όλας τάς ανωμαλίας της 
πριν έ τ ι είσέλθ·/, εις αύτήν" διό οί οικείοι δέν ήγνόουν 
ό τι ή Μάρθα είχεν έπιμονήν άκλόνητον οσάκις ένό- 
μιζεν ό τ ι έχει δίκαιον" ό τι ήτο μαλακή καί γλυκεία 
έως ού ύπό τήν λαμπράν ταύτην έπιφάνειαν άπηντάτο 
βράχος, τόν όποιον δέν προσέκρουε ποτέ ή μήτηρ 
της. II επιμονή τ/.ς δέ αύτή ήτο εύθυμος" διότι ή 
Αεικίνητος ούτε «ύργίζετο, ούτε έφιλονείκει. Καί μέν 
μεταξύ τής τόσης εύθυμίας έφαίνετο ό τι δέν έστε- 
ρεΐτο καί άνυπομονησίας" δ ιό τι άμα ώς άπεφασίζετό



τ ι, έπρεπε καί νά έκτελεσθί ώ ; αστραπή. Ενίοτε ή- 
σθάνετο τοιαύτας όρμάς, ώ στε έπέτα ώ ; κεραυνού; 
τυύ; λόγου; τη ;, πρό; εκείνου; ιδίως τούς όποίου; 
ήγάπα περιπαθώ;’ πίπτοντας ό'μως ένός μόνου δα
κρύου κατέπιπτον καί αί όρμαί. Α λ λ  ούτε έκράτει 
έαυτής, οΰτε έδοκίμασέ ποτε νά τό  κατορθώσ»]. ίΐ  
δέ  Μαρία οσάκις εϋρίσκετο είς τοιαύτην τινα έκρη- 
ςιν κατεπλήσσετο’ άλλά καί ή Μάρθα κατεπλήσσετο 
οσάκις άνεκάλυπτ* καί έλαφρόν ίχνος τής ύπερβαλ- 
λούση; ευαισθησίας, τήν οποίαν ή αδελφή της έκρυ- 
πτεν είς τά  βάθη τή ; καρδίας της.

—  Τ ί πειράζει άν ένδώσγ,ς; έλεγεν ή μία. Τ ί 
πειράζει άν άναχωρήσν,ς σήμερον ή αΰριον;

—  Δ.ά τ ί  κλαίει; ό'ταν ή άνάδοχός σου λησμον/ί 
νά σέ φιλήσνι τό  πρωί ; έλεγεν ή άλλη.

Καί αί δύο έσειον τήν κεφαλήν.
—  Δέν έχεις αίμα, έλεγεν ή Αεικίνητος.
—  Καί σύ καρδίαν, άπεκρίνετο ή Μαρία.
I I  τελευταία αΰτη παρατήρησις δρήγειρέ τινας 

σκέψεις είς τήν κεφαλήν τή ; Μάρθας.
—  ΙΙιΟανόν, άνταπεκρίνετο μετά βραχεϊαν σιω

πήν’ μέ φαίνεται όμως ότι τά  αισθήματα είναι όπως 
καί τά κελάδημα τώ ν πτηνών’ ή τρυγών γογγύζει, 
ή χελιδών κελαδεί, άλλά κάθε μία μένει είς τήν φω
λεόν της.

Ο τε ή Κ . Νελίς καί ή Μάρθα άνεχώρουν άπό Ραμ- 
βουλιέ, έπανήρχετο ή πρώτη γαλήνη, καί ή Ούρα ή- 
νοίγετο μόνον εί; τόν Κ . Πεσεοώ. Η Κ . όρβινιύ καί 
ή Μαρία κατέτριβον όκτώ ήμέρας διά νά τακτοποιή- 
σωσι τά  δωμάτια, τά  όποια, ώ ; έφαίνετο καλώς, 
ειχεν έπισκεφθή ή Μάρθα. 11 Μαρία συνήθροιζεν όλα 
οσα έλησμόνησεν ή μήτηρ καί ή αδελφή της, καί τά  
εκρυπτεν ώ ; κειμήλια’ διά τούτο έλεγε συχνά ή Μάρ
θα ό τι ή Μαρία έθετε πανταχού καί άνά 8ν τεμάχιον 
τής καρδίας της. Εγραφε τό τε  εί; Παρισιού; διεξο
δικά; έπιστολάς, εις τάς όποία; έφαίνετο πόσον έλυ- 
πείτο διά τήν απουσίαν τής Αεικινήτου. Αλλά μ ετ’ 
ολίγον κατεφευγεν εί; τά  βιβλία καί τήν μουσικήν. Εϊ; 
τό τέλος τή ; έβδομάδος ό έπί μικρόν συνταραχθεις 
βίος τών δύο φίλων τής μοναξίας, έπανήρχετο είς τό 
πρώτον μονότονον καί όμαλόν ρεύμα. Τό εσπέρα; 
συνδιελέγοντο μόναι άκούουσαι τόν χειμερινόν άνεμον 
γογγύζοντα ’ ή Μαρία έκέντει, ή θεία τη ; έγραφεν ή 
έρραπτε, καί περί τήν δεκάτην ώραν ό Κ. Πεσερώ 
άνεχώρει. Την αύτήν εκείνην ώραν ή Κ.. Νελίς καί ή 
Μάρθα, ευρισκόμενοι εϊ; τά Ιταλικόν μελόδραμα ή 
άλλο θέατρον τών Παρισίων, ήτοιμάζοντο νά ίιπάγω- 
σιν εϊ; χορόν.

Μίαν τών ήμερών ήλθεν επιστολή εϊ; 'Ραμβουλιέ 
γεγραμμένη άπό τήν Μάρθαν καί περιέχουσα όλίγας 
λέξεις’ ή Κ . Νελίς έπασχε δεινώς άπό πλευρίτιδα 
προσβληθεϊσα μετά τό τέλος χορού’ ή δέ Κ. Ορβι- 
νιύ καί ή Μαρία μεταβάσαι άμέσω; είς Παρισιού; εύ- 
ρον τήν Κ. Νελίς άγωηώσαν. Εντός τριών ήμερών ή 
ανθηρά Νοεμή κατέβη είς τό  σκότος’ ή δέ Κ . ’Ορβινιύ 
καί ή Μαρία έφεραν τήν Μάρθκν είς Ρεμβουλιέ. όσα 
δέ προεΐπεν ό Κ.. Πεσερώ εύρέθησαν αληθή’ δ ιότι δέν 
άρήκε σχεδό; τίποτε ή Κ. Νελίς' έάν έζη θά ήνκγ-
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κάζετο μετά τινας μήνας ν’  άποσυρθή άπό τόν κό
σμον. ό τ ε  ή Μάρθα έμαθε τήν κατάστασιν αύτήν, 
έχάρη καί εϊπε μ ετ’  άφελείας’ —  Καλήτερα ό τι ή 
ταλαίπωρος μήτηρ μου δέν έπρόφθασε νά λυπηθή.

0  βίος τής Μάρθα; έπαθεν οΰτωςείπείν επανάστα- 
σιν’  ή οδύνη της υπήρξε κατ’  άρχάς βαθύτατη, καί 
αύτή ή ιδία έφαίνετο απορούσα διά τά  τόσα δάκρυά 
της. ό τ ε  έγινε λόγο; νά μοιρασθή μεταξύ τών δύο 
ή εύτελής μητρική περιουσία, ή Μάρθα άπήτησε νά 
δοθή τό  μεγαλήτερον μέρος εις τήν αδελφήν της, εί- 
πούσα’ — Εγώ έξώδευα έντό; ένός μηνός δ,τι έξώδευεν 
ή αδελφή μου έντό; ένόςέτους’ είναι λοιπόν δίκαιον νά 
τά  λογαριάσωμεν.—  Εκτοτε έδειξεν ή Μάρθα αισθή
ματα προστασία; τά  όποια, άνατρε'ποντα τήν φυσικήν 
τάξιν τώ ν πραγμάτων, άνέδειξαν αύτήν μέν πρωτό
τοκον τήν δέ Μαρίαν μικροτέραν’ ή μέν πρώτη διεύ- 
θυνεν, ή δέ δευτέρα όπήκουε. Καί σχεδόν συγχρόνως 
έπεκράτησεν ή συνήθεια νά όνομάζωσιν ιδίως τήν Μάρ
θαν Κ. Νελίς, ένώ τήν άλλην έκάλουν άπλώ; Μα
ρίαν.—  Παράδοξον! έλεγεν ό Κ . Πεσερώ.

Σημειωτέον δέ ό τ ι ή Μάρθα δέν έστενοχωρεΐτο είς 
'Ρεμβουλιέ’ δ ιότι τοιαύτην είχε δραστηριότητα καί 
ανάγκην αιωνίου κινήσεως, ώστε εΰρισκεν αντικεί
μενα ένασχολήσεω; καί έκεί όπου ή άδελφή τη ; κατέ- 
τριβε τόν καιρόν άναγινώσκουσα καί ονειροπολούσα. 
Οπως δένδρον εϋρωστον μεταφυτευόμενον είς γήν ξέ- 
νην έκτείνει τάς ρίζας εί; αύτήν καί αναλαμβάνει δυ
νάμεις, οΰτω καί ή Μάρθα, συνταραχθείσα έπί μικρόν, 
άνέλαβε ζωήν καί συνεδέθη μ ετ ’ αύτής διά μυρίων 
δεσμών.

Η Μάρθα δέν έλησμόνησε καί τον Βαλαντίνον" με- 
τέβη μάλιστα καί μόνη εί; Γριζόλ διά νά τόν ίδή’ 
άλλ’ έκεί Σμαθεν ό τι ό παπα-Λουκάς κλτ.ρονομήσα; 
τήν περιουσίαν αδελφού πρό τριάκοντα έτών άπόντο; 
καί άποθανόντος εις Βρασιλίαν, έστειλε τόν νέον εί; 
Παρισίους διά νά τελειοποιηθή είς τήν τέχνην, τής 
όποιας τά  πρώτα στοιχεία είχε διδάξει πρός αύτόν 
ή φύσις. Οΰτω λοιπόν ό μέν Βαλαντίνος είογάζετο 
παρά γλύπτη,, ό δέ παπα-Λουκάς έξηκολούθει διδά
σκων τά  παιδία τού χωρίου, εί καί απέκτησε περιου
σίαν ανεξάρτητον. Πολλάκις ό άνθρωπο; τοσούτον 
συνειθίζει ένεκα μακρά; έξεως τάς βασάνου; τού βίου, 
ώστε δυσκολεύεται νά παραίτηση αύτάς.

11 Κ . Όρβινιύ έφαίνετο τό τε  ϋπέρποτε ανήσυχος. 
Πολλάκις έμενεν ολοκλήρους ώρας μόνη εί; τό  δωμά- 
τιόν της, τό  εσπέρα; δέν ήρχετο πάντοτε εί; τήν 
κοινήν αίθουσαν, έλάμβανε πολλά^ έπιστολάς, άνε- 
στέναζε καί άνεσκίρτα οσάκις υψηλή τ ι ;  ύπηρέτις, τά 
όνομα Ελένη, πρό εΐκοσιν ετών διατελούσα παρ’αύτή, 
είσήρχετο καί έψιθύριζεν εί; τό  ου; της δύο ή τρεις 
λέξεις. Ενίοτε τήν ήκουαν ομιλούσαν περί τού άνδρός 
της. Τούτο μάλιστα δυσηρέστει πρό πάντων τόν Κ.. 
Πεσερώ, τού όποίου τά όνομα δέν έπρό^ερέ ποτε ε 
κείνη μετά τής αύτή; συγκινήσεω; μεθ όσης έπρό- 
φερε τά  τού μακαρίτου κόμηΤος.

—  Φ ιλτάτη κυρία, είπε μίαν τών ήμερών ό Πε
σερώ, μήπως άνενεώθη δ έρως σας πρό; τόν μακαρί
την Κ . όρβινιύ ;
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έκείνη δέ άπεκρίθη στενάξασα στεναγμόν όςτις 

άπήλπισε τόν γέροντα Πεσερώ.
—  Βέβαια, έπανέλαβεν ούτος, υστέρα άπό όσα 

σάς έκαμε πρέπει νά τόν λυπήσθε.
Καί έπειδή ή Κ. ’Ορβινιύ έξηκολούθει σιωπώσα’
—  Αλλά, εϊπεν ό Πεσερώ, ήθελα νά ήξεύρω, τ ί  

προτερήματα ειχεν ό Κ . κόμη; ώςτε νά τόν αγαπάτε

τόσον πολύ ;
—  Ä  ! άπεκρίθη τέλος πάντων ή Κ . όρβινιύ ύ- 

ψώσασα πρό; ουρανόν τού; οφθαλμούς ,κανείς δέν έ · 
φίλει ώ ; εκείνος τό  χέρι. Μικρόν μέν τό  πράγμα 

άλλά σέ έμάγευεν.
Ó πλατωνικό; εραστή; της έλαβε τόν πίλον του 

καί άνεχώρησε.
Πόσα μυστήρια περιέχει πολλάκις μία λ έ ξ ι ; ! Μι

κρά, παχεϊα, λευκή καί ξανθή ή Κ. ’Ορβινιύ ώμοίαζε 
τήν εικόνα τήν όποιαν ό Κάρολο; Γόζη; ζωγραφεί 
περί τών γυναικών τής Ενετίας’  εϊχεν ωραιότατους, 
μαλακούς καί υγρού; τούς γαλανούς οφθαλμούς, τήν 
ρίνα όπωσοϋν άνυψωμένην ώ ; τήν τή ; ’ Ροξελάνη; διά 
τήν όποιαν έγένοντο τόσαι εικόνες καί τόσοι σ τ ί
χοι, τό  στόμα ανθηρόν, τού; μυκτήρα; £οδαρούς 
καί ακινήτους, πώγωνα κοίλον, χεϊρας λευκοτάτας 
καί παχεϊας καί ήθος έ)κυστικόν. 01 βραχίονές της 
ήσαν στρογγυλοί καί θαυμαστοί’ μικρά δέ ούσ* καί 
οκνηρά ειχεν, ώ ; καί ή άδελφή της, όψιν γυναικάς 
όλως νέας’ διότι εϊ καί είχε τριάκοντα καί όκτώ έ
τώ ν  ηλικίαν, έφαίνετο όμως ό τι ήτο είκοσιπενταε- 
τής. Οί ώμοί της ήσαν τόσω λευκοί ώστε ώμοία- 
ζαν χιόνα προσβαλλομένην άπό ακτίνα; ήλίου. ί ’παν- 
δρευθείσα νεωτάτη μετά τού κόμητος όρβινιύ δέν 
ΰπήοξε πολλ.ά ευτυχής’ ναι μέν 6 σύζυγός τη ; ήτο 
αξιέραστος, ωραίος, θαυμάσιος κυνηγός, όμιλητικώ- 
τατος, ζωηρός, τολμηρός καί γενναίος’ άλλ’ , ώ ; καί 
αύτό; έλεγεν, έγεννήθη μετά τήν έποχήν καθ’ ήν 
θά διέπρεπεν. Ε ί; Παρισίους έπεδόθη εί; μυρίας πα- 
ρεκτροπάς, καί έντός τριών έτών κατέφαγε τήν πε
ριουσίαν του ήτις δέν ήτο άναξία λόγου. I I  Αύρηλία, 
ή όποία τόν ήγάπα, θά έπέτρεπε βεβαίως νά μετα- 
χειρισθή καί τήν προίκα της, έάν πρό; τα ϊ; άλλαι; 
αύτού άσωτίαις ό σύζυγό; της δέν ύπέπιπτε καί εί; 
μικρά τινα αμαρτήματα, καθ’ ά ό έρως έπεκράτει τής 
Θήρας καί τής χαρτοπαιξίας. I I  ξανθή κεφαλή τής 
Αύρηλίας έθερμάνθη, ή οικογένεια άνεμίχθη, ό κό- 
ίμης δυσηρεστήθη, καί μέ όλην τήν έπανάστασιν τής 
'καρδίας της ή κόμησοα συγκατετέθη είς τό  νά χω- 
ρισθή τόν σύζυγόν της. Κ α ί ούτος μέν μείνα; ελεύ
θερος έζησεν άνέτως, εκείνη δέ ώ ; περιστερά ήτι; 
τραυματισθείσα καταφεύγει είς τά  δάση, ήλθεν είς 
'Ραμβουλιέ, όπου νυχθημερόν έστέναζε, μή εννοούσα 
πώς άπεφάσισε νά χωρισθή άνθρωπον φιλούντα το- 
σούτω τρυφερώ; τήν χείρα τής συμβία; του.

Οί συγγενείς τή ; Κ. όρβινιύ γνωρίζοντες τήν αγα
θήν τη ; καρδίαν προσείχον μή συγχωρήσγ τόν κό- 
μητα’ ούτος όμως, επειδή πλήθος δανειστών έπε’πε- 
σαν κατ’ αύτού, άνεχώρησεν εί; Αμερικήν. Η Κ. όρ- 
βινιύ έκλαυσε πολύ. Μετά τινα καιρόν διεδόθη ή εί- 
δησι; ό τ ι ό κόμη; άπέθανε, καί οΰτω; έπαυσε π » ;
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λόγος περί αύτού* μόνη ή κόμησσα ένετρύφα είς τήν 
θέαν μικρά; είκόνο; παριστανούση; τό εύγενές καί 
μειδιών πρόσωπον τού άγνώμονο:, τού προδόσαντο; 
μέν τήν σύζυγον αγαπισμένου δμως παρ' αύτής.

Αλλά μετά δώδεκα έτη, μόλις άναχωρήσαντος 
άπό τήν οικίαν τή ; Κ . όρβινιύ τού πνευματικού τη ; 
(διότι μετά τόν χωρισμόν ή καρδία τη ; στερηθεϊσα 
τή ; άγάπη; τού συζύγου τη ; ειχεν έπιδοθ?, είς τά 
θρησκευτικά), έλθούσα ή Ελένη εϊπεν ό τ ι ξένο; τις έ · 
πεθύμει νά τήν δμιλήσφ.

—  Τ ί ξένο ;; ήρώτησεν ή κυρία.
—  Ξένο; υψηλός ώ ; ό κανδυλάπτης μα; καί μαλ

λιαρός. Μόνον τά  μυστάκια καί τά  μάτια του φαί
νονται . .  . Τόν άπεκρίθην ό τι εϊσθε ένασχολημένη, 
αύτό; όμως έκάθησε καί περιμένει.

Πρώτον τό τε  έπί ζω ή ; τη ; ή Ελένη δέν έστράφη 
νά ίδή μίαν μούρην όρνιθα ή όποία άνατραφεΐσα παρ’ 
αύτή; ετρεχεν αιωνίως κατόπιν της. Είς μάτην έκλω- 
ζεν ανήσυχος ή όρνιθα, διότι ή Ελένη παραζαλισμένη 
μόνην τήν κυρίαν της ήτένιζε. Τέλος πάντων κατέβη 
ή Κ . όρβινιύ είς τό  δωμάτων όπου άνέμενεν ό ξένο;' 
μόλις δέ τόν εϊδε καί άφήκε μεγάλην φωνήν.

—  Εγώ είμαι, εϊπεν δ κόμη; άσπασθείς τήν χει

ρ* τ * ί ·
Τό αϊμα έπάγωσεν εί; τάς φλέβα; τής ώραίας Αύ

ρηλίας, καί έφάνη ό τι άνέβη είς τήν κεφαλήν της.—  
θεέ μου ! άνέκραξεν έξω φρενών, σύ είσαι, Ραούλ !

6  δέ κόμης, όςτις έξηκολούθει κρατών τήν δεξιάν 
τής γυναικός του, τήν ήσπάσθη έκ νέου, καί ίδών 
μετά μειδιάματος περί έαυτόν’

—  Αγαπητή μου, είπε, φθάνουν τά  λόγια . . . 

£χω  χρέη.
ίΐ δέ Κ . όρβινιύ δραμούσα πρός τήν θύραν, διέ

τα ξε νά μή δεχθώσι κανένα άλλον, καί τρέμουσα, 
πάλλουσα, δακρύουσα έκάθησεν.

—  Είσαι θαυμασία, εϊπεν ό κόμης μέφωνήν γλυ- 
κεϊαν’  μόνη σύ μέ ¿γνώρισες. Χθέ; έδείπνησα μέ δύο 
παλαιούς φίλους οί όποιοι οΰτε υποπτεύονται ότι ζώ .

Καί παρατηρών τά ; χεϊρά; της*
—  Χέρια, είπε, νέα; είκοσι χρόνων’  φαίνεται ότι 

οί έδικοί σου χρόνοι έχουν άπό έξ μήνας. Ας όμιλή- 
σωμεν τώρα διά τά ; υποθέσεις μας. Καί πρώτον μέν 
σέ λέγω  ό τι ονομάζομαι Σαιντέβ καί έρχομαι άπό 
τήν Μεξικήν. 0  Κ . ’Ορβινιύ άπέθανε, καί άς μήν τόν 
άναστήσωμεν, διότι είχε πολλούς δανειστάς.

Κ α ί διηγήθη έν συντόμω τά  ταξείδιά του’ εϊπεν 
ότι δέν είδέ τ ι  περίεργον είς κανέν μέρος, καί ότι 
πανταχού εύρε τάς αύτάς ανοησία; καί τού; αύτού;

1 ανθρώπους. Ενίοτε ήτο κύριο; καί έκατόν χιλιάδων 
φράγκων’ άλ.λά τά  χρήματα εϊχον τήν παράδοξον 
μανίαν νά μή μένωσιν είς τά θυλάκιά του. Μίαν τών 
ήμερών ή επιθυμία νά ίδή τού; Παρισίους, τού; όποίου; 
ένόμιζεν ότι έλησμόνησε διά παντός, έγεννήθη εις 
τήν καρδίαν του’ όθεν αποχαιρέτισα; καί δάση, καί 
μεταλλεία, καί πεδιάδας, καί βράχου;άνεχώρησεν εις 
Αβρήν, έλπίζων μάλιστα ότι ή μητρόπολι; τή ; Γαλ
λία ; θά τόν ζωογονήση. II συλλογή τώ ν  ταλλήρων 
καί τών λιρών τήν όποιαν εφερεν έκ Ν'ε’α; Αύρηλία;

8
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άνελύθη υπό τόν καύσωνα του γαλλικού ήλιου’  άλλ’ 
ήλπιζεν ότι ή σύζυγός του, άμείβαυσα τήν διάκρισιν 
μεθ’ ή; έφέρθη πρό; αύτήν άφού έχωρίσθηοχν, θά έ- 
πεδαψίλευεν αύτώ μικράν τινα ποσότητα φράγκων.

Ενώ δέ έλεγε ταύτα μετά μεγίστης αδιαφορίας 
καί ταχύτητος, ή κόμησσα τόν ήτένιζε σιωπώσα, καί 
δάκρυα ερρεον εϊ; τάς παρειάς της.

—  Ευρίσκεις ότι έγήρασα; είπεν ό κόμη; άνα- 
σηκώσα; όλίγ-ον τήν πρό; τούς κροτάφου; ψαράν κό
μην του' τό δημοκρατικόν μου τούτο γένειον εϊναι 
ίσως γελοίον . . . άλλά δεν είναι ό κόσμος όλος ώ; 
σύ . . . γηράσκει.

II δέ Κ. όρβινιύ συνενώσασα τάς χεϊρας' —  Α, 
ί’αούλ ! άνεφώνησε.

Τό γλυκύ τούτο επιφώνημα Ανακαλούν γλυκυτέρας 
αναμνήσεις συνεκίνησε τοσούτον τόν Σαιντέβ, ώστε 
ήσπάσθη τό μέτωπόν της μετ ασυνήθους θερμότητος. 
—  Η μην τόσω νέος τό τ ε ! έψεθύρισε μέ φωνήν σκω- 
πτικήν άμα καί μειλιχίαν.

Η συνομιλία παρετάθη έτι ολίγον, καί ή Κ. όρ- 
βινιύ ένόμιζεν ότι είχεν απέναντι τόν διάβολον, άλλά 
διάβολον μαγεύοντα αύτήν.

—  Μέ δίδεις λοιπόν τήν άδειαν νά έρχωμαι ενίοτε 
νά σέ βλέπω; ήρώτησεν ό κόμης στρέφων τόν μύ- 
στακά του ενώπιον κατόπτρου.

—  Η οικία είν’ έδική σου, άπεκρίθη ή ταλαίπω
ρο; κόμησσα μετά ζέσεως, τήν κεφαλήν στηρίζουσα 
έπί τού ώμου τού οδοιπόρου.

—  Αλλά, φιλτάτη μου, θά βάλης είς τήν οικίαν 
σου τήν καταστροφήν.

Είπε καί έξήλθε προσεκτικός όπισθεν τή ; οίκίας- 
ή δέ Ελένη, ήτις είχεν ύποπτευθή ότι ήτο ό κόμης, 
έκάθητο συνεσταλμένη είς τινα σκοτεινήν γωνίαν, με
ταξύ φρύγανων, έχουσα τήν όρνιθα είς τά  γόνατά 
της. Καί ότε ήκουσε τήν μικράν θύραν τρίζουσαν, 
ανύψωσε τήν κεφαλήν, καί άνατείνασα πρό; ουρανόν 
τά ; χεϊρας'—  Ζή λοιπόν! άνεφώνησε. Τί χαρά διά 
τήν καλήν μου κυρίαν !

Γ '.
Από τής ημέρας εκείνης ό βίος τής Κ . όρβινιύ υ

πήρξε μακρά σειρά ταραχών καί συγκινήσεων" ήπόρει 
ή ταλαίπωρο; έάν έπρεπε νά έπιθυμή ή νά φοβήται 
τήν παρουσίαν εκείνου όςτις έπλανάτο πέριξ αύτής. 
Αί συνεχείς αύτής επισκέψεις είς τήν εκκλησίαν καί 
αί λαμπραί ταινίαι μεθ’ ών έκόσμει τό στήθος της, 
άπεδείκνυον ότι διπλή θέρμη κατέφλεγε τήν καρδίαν 
της. Καί κατά τόν έλάχιστον θόρυβον άνεσκίρτα, 
ήρυθρία καί ώχρία. Η δέ Αεικίνητος, τής οποία; ή 
οξυδέρκεια καί ή φαιδρότη; δεν άπέλιπόν ποτε, έ- 
χάδευε τήν θείαν της καί έλεγε'

—  Εγεινε; ώ; κώδων, θεία μου' πάλλει; άδιακό- 
πως. Φοβούμαι μήν αποφάσισε; νά κάμης έφοδον 
κατά τής καρδίας τού Πεσερώ.

—  Σιώπα, φλύαρη! άνέκραζεν ή Κ. όρβινιύ νο- 
μίζουσα ότι ό κόμης θά είσήρχετο άπό τήν θύραν ·?, 
θά έπήδα άπό τόν εξώστην. |

II Ελένη είδοποιηθείσα άπήλθεν είς τήν μικράν Ού- 
ραν τού κήπου και τήν ήνοιξεν άθορύβως, διότι πρό
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ολίγου είχον άλειφθή μέ έλαιον οί στόριγγες καί τά 
κλείθρα.

—  Επέστρεψεν! έψιθύρισε σφρανισθείσα διά τού 
σημείου τού σταυρού.

Καί έλεγε τήν αλήθειαν. Ούτε τά  ταξείδια, ούτε 
ή άχρηματία, ούτε οί κόποι ίσχυσαν νά μεταβάλωσι 
τόν κόμην. 0 Σαιντεβ ήτο αναλλοίωτος αύτό; ό 0ρ- 
βινιύ' ή Κ. 'Ορβινιύ έστερήθη όλην τήν ησυχίαν της. 
ό τε  μεν ήτο μόνη έσκέπτετο τάς ανεψιάς της, τάς 
όποία; κατά χρέος συγγενικόν καί διότι πρός τού
τοι; τά ; ήγάπα ήθελε νά υίοθετήστι’  ότε όμως ήρ- 
χετο ό κόμης, αί Αποφάσεις της όλαι έματαιούντο* 
ήτο πλησίον του ώ; κηρίον τηκόμενου ύπό τού πυρός. 
Τήν έτυπτε δέ ή συνείδησις, διότι δέν ήτο δυνατόν 
νά φίρη κατά νούν τό μέλλον τή; Μάρθας καί τή; 
Μαρία; καί νά μή δακρύσνι.

Η δέ Μαρία, ήτις έμεινε σχεδόν πάντοτε είς τό 
δωμάτιόν τη; δέν έβλεπε τ ί  εγίνετο' ένόμιζεν ότι 
ή θεία της έφαίνετο όλιγώτερον ή άλλοτε ώ; κα- 
τατρίβουσα πλειότερον χρόνον εί; έργα ευσεβή. Και 
ότε άπέκαμνε κεντούσα, έβλεπε τόν παλαιόν πύργον 
τόν ύπό Φραγκίσκου τού Λ' άνεγερθέντα, τά δένδρα, 
τά δάση καί ώνειροπόλει.

Μίαν τών ημερών, ένώ ή Ελένη παρεκίνει τήν κυ
ρίαν της νά θεωρήσ-j λογαριασμόν τινα, ή Κ. όρβι- 
νιύ έδωκε μετά σπουδής πρό; τήν Αεικίνητον ορμα
θόν κλειδιών καί είπεν*

—  ίδού, πάρε τα  καί τακτοποίησε τά πάντα.
U Μάρθα παρετήρησε τόν όρμαθόν, ό όποιο; τή 

έφάνη άσχημος καί βαρύς' άλλά δέν έδίστασε πολ- 
λήν ώραν.

—  Τίς ήξεύρει; είπε' πιθανόν νά είναι καί αϋτά 
διασκεδαστικά όπως καί τά άνθη καί τά φορέματα.

Εκτοτε όλοι άπετείνοντο εί; αύτήν, αύεή δέ όλην 
τήν ημέραν ενησχολεϊτο είς πράγματα τά όποία τότε 
πρώτον έμάνθανεν. Αλλά διά τ ί  ή Κ. όρβινιύ ανέ
θεσε μάλλον εί; τήν Μάρθαν, τήν θορυβώδη καί τήν 
άκατάστατον, τήν διεύθυνσιν τή; οικίας, καί όχι είς 
τήν εμβριθή Μαρίαν ; Καί αύτή τό ήγνόει.

έν τοσούτω τό έλαιον τών κλείθρων καί τών στρο
φίγγων τή; μικρας θύρας τού κήπου δέν έξηραίνετο, 
ή δέ ύγία τής Κ. όρβινιύ προσεβλήθη. 11 άγαθή 
αδτη γυνή ήσθάνετο τύψιν συνειδήσεω; ότι έκρυπτε 
τήν αλήθειαν άπ’ εκείνων τούς όποιου; ήγάπα. Πλήν 
τούτου αί μυστηριώδεις σχέσεις της μετά τού κόμη- 
τος είχόν τι άτοπον, ανοίκειον εί; τόν χαρακτήρα τη;. 
Ποσάκι; έπροσπάθησε νά καταπείσ-r, τόν άστατον ε 
κείνον, ότι εί; τήν εξουσίαν του ήτο νά εύρΥ) τήν ευ
τυχίαν άνευ κόπων. Τώ έλεγεν ότι έχει καί κατοι
κίαν, καί οικογένειαν καί όλα τά λοιπά' άλλ ό κό
μης δέν ήγάπα τοιαότην ευτυχίαν, ίδού διά τ ί  έπα- 
σχε δεινώ; ή ταλαίπωρος ήτις, έάν δέν τό άπη- 
γόρευεν ό σύζυγός της ήθελεν ανακράξει μεγαλοφώ
νως'—-ίδού ό σύζυγό; μου επέστρεψεν' έλθετε νά 
φάγωμεν καί νά πίωμεν ! —  Πολλάκις προσεβάλ- 
λετο άπό θέρμην, καί συνεχώς δέν έκοιμάτο δι’ όλης 
τής νυκτός' ή Ελένη, ήπόρει τ ί  νά πράξη. Πρωίαν τινά 
ίδούσα οτι έκαιον αί χεϊρες τής κυρίας της, είπε'
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•—  Τήν νύκτα είδα είς τόν κήπον τόν κύριον . . .
11 Κ. όρβινιύ έγεινε κάτωχρος, καί θείς τόν δά

κτυλον έπί τού στόματος'
—  Σιώπα, ύπέλαβε, δέν είδες τίπ οτε. . .  φθάνει! 
Καί έκάθησεν ώ ; παράφρων. 11 δέ Ελένη γονυπε- 

τήσασα ήσπάζετο τάς χεΐράς της μέ σέβας, μέ αγά
πην καί μέ θυμόν. —  Θεέ μου ! έλεγε καθ’ έαυτήν, 
μία καρδία τόσον καλή! . . . Τί είναι λοιπόν αύτοί 
οί άνδρες; . . . Ούτε διά τόν καλήτερόν των δέν θά 
έδιδα τήν όρνιθά μου.

Εν τοσούτω ή Μάρθα έκυβέρνα τά  τής οικίας' 
ένοικιασταί, έπιστάται, συμβολαιογράφοι, όλοι είς 
αύτήν άπετείνοντο. Αιωνίως έκράτει κονδύλιον είς τάς 
χεϊρας. —  Εγώ, έλεγεν, ή όποία μόνον διά τά  στολί
δια μου έγραφα!— Καί ότε τήν ώμίλουν διάσυμβό- 
λαιον ή άλλο τ ι  τοιούτο, κατέβαλε κόπους διά νά 
μή γελάσνι. Ενίοτε άνεπόλει τούς Παρισίους, τού; 
χορούς, τά θέατρα, τάς συναναστραφάς, τά  ΙΙλόσια 
πεδία* άλλ' αίφνης ήκούετο ή φωνή τής Ελένης.

—  Κυρία Μάρθα, ήλθεν ό επιστάτη; τή ; Γριζόλ 
καί λέγει ότι τρέχει ή μάνδρα.

Η δέ Μάρθα σείουσα τήν κεφαλήν'— Είς τό κα
λόν, έλεγεν, οι χοροί, ’ίδού τά πρόβατα !

Πρό δεκαπέντε ή δεκαοκτώ μηνών συνίβαινον 
ταύτα, αί νε’αι άδελφαί είχαν -ήδη άποβάλει τά  πέν
θιμα, ότε έφεραν εί; τήν Κ . ’Ορβινιύ έπιστολήν ή-πς 
τήν κατετάραξεν' ή έπιστολή δέ αύτη ήτο τού κόμη- 
τος,όστις έγραφεν ότι ΰπόθεσίς της, χάριντής όποία; 
ήλπ.ζε ν’ άποκατασταθή διά παντός είς Παρισίους, 
άπέτυχε, καί ότι έάν εντός είκοσιτεσσάρων ωρών δέν 
έστελλε πρός αύτόν χρηματικήν τινα συνδρομήν, τής 
όποιας ώριζετό ποσόν, 0’ άπέθνησκεν εις τήν φυλακήν.

11 Κ. όρβινιύ έσήμανεν άμέσω; τόν κώδωνα καί 
διέταξε τήν Ελένην νά έτοιμάσϊΐ εντός μιας ώρας τά 
τού ταξειδίου της. Συνήθροισεν όσα χρήματα είχε, 
έκένωσε τά θυλάκια τής Μάρθας, καί έδανείσθη έκα- 
τοστυίαν χρυσών νομισμάτων άπό τόν Κ. Πεσερώ' ή 
Μάρθα ήσθάνετο Ανησυχίαν διά τήν τόσην ταραχήν 
τής θείας της' βλέπουσα όμως τήν ζηλοτυπίαν τού 
ταλαιπώρου δικηγόρου, προσπαθούντος νά έννοήση 
τά  διατρέχοντα καί τήν αιτίαν τού ασυνήθους τούτου 
ταξειδίου, δέν έδύνατο νά κρατήσ-ρ τόν γέλωτά της.

—  Πώς έχεις δρεξιν νά γελάς ! έλεγεν ή Μαρία, 
άμηχανούσα τ ί  νά ύποΟέση.

—  Καί τ ί  τρεχει; έλεγεν ή Μάρθα, τόσον μ.άλ- 
λον Ανήσυχος όσον έσυμπέραινεν άπό τό ήθος τή; Ε
λένης ότι κάτι τι σπουδαΐον συνέβαινεν' ή άνάδοχός 
σου μεταβαίνει είς Παρισίους' μήπως είναι άνθρωπο- 
φάγοι έκεϊ ;

—  Α, κυρία, κυρία ! είπεν ή Ελένη έτοιμο; νά 
φανερώσει τό  μυστικόν τήςΚ.’Ορβινιύ. Εβιάσθη όμως 
νά σιωπήστι διότι ή κυρία της έέριψεν έπ’ αύτή; 
βλέμμα Απειλητικόν. Στρέψασα δέ τήν κεφαλήν'—  
Παρακαλώ, είπε, νά φροντίζετε τήν μαύρην μου όρ
νιθα' ήμεθα τόσον ήσυχοι σήμερον τό πρωί !

II Κ. όρβινιύ έφίλησε τήν Μάρθαν καί είπε πρός 
αύτήν μυστικά',— Εάν δέν έπιστρέψω γρήγορα θά σέ 
γράψω.
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Η Μάρθα άνετριχίασε καί άπεκρίθη' —  Εάν μέ 
ϊχνίς Ανάγκην, είμαι έτοιμη.

Η δέ Μαρία έγεινε κάτωχρος' διότι οσάκις έλει- 
πεν ή θεία τη; ένόμιζεν ότι τό παν άπωλ.έσθη. ό  
Πεσερώ κατηφής καί κρατών τήν ράβδον του έβλεπε 
τήν όδόν, καί ύπωπτεύετο ότι άγνωστός τις αντερα
στής έσφετερίσθη τήν ώραίαν του φίλην' ή δέ Μάρθα 
λαβούσα καί τών δύο τά ; χειρ ας' —  Ελάτε, είπε, νά 
προγευθώμεν. —  Διότι έδόξαζεν ότι δέν έπρεπε νά 
δεικνύνι τήν λύπην της οσάκις είχεν.

Ελθούσα είς Παρισίους ή Κ. Όρβινιύ, κατέτριψεν 
ώρας τινάς τρέχουσα είς τού; δανειστά; τού άνδρός 
τη ;' κατώρθωσε δέ νά άναστείλτ, τά ; καταδιώξεις' 
πλήν ένόμιζεν ότι όλοι έγέλων βλέποντες γυναίκα 
φροντίζουσαν τόσον ένθέρμω; διά τά  συμφέροντα 
τού Κ. Σαιντέβ. Διερχομένη διά τών boulevards πε
ριχαρή; καί κρατούσα έγγραφα, είδέ τ ι  φοβερόν, 
καί ήρπασεν ώς έξω φρενών τόν βραχίονα τής Ελέ
νης. Είδε τόν κόμητα έξερχόμενον άπό τά καφε- 
νεϊον τών Αγγλων, σίγαρον έχοντα εί; τά στόμα καί 
γυναίκα είς τήν πλευράν, τής όποία; ή μακρά με
ταξωτή έσθής εσάρωνε τάς όδούς. όθενέστάθη, διότι 
ήσθάνετο ζάλην τρομεράν. —  Λς περάσωμεν, κυρία, 
ά; περάσωμεν, είπεν ή Ελένη, τής όποία; τό πρόσω- 
πον έγεινε κατακόκκινον άπό θυμόν.— Αλλά πριν πε~ 
ράσωσιν ό Σαιντέβ καί ή σύντροφός του άνέβησαν είς 
ώραϊον όχημα καί έγειναν άφαντοι. Εάν ή Ελένη δέν 
έκράτει τήν κυρίαν της βεβαίως θά έπιπτεν' ούτε νά 
κλαύση δέν είχε δύναμιν, τόσον είχε προσβληθή ή 
καρδία της' τό όνομα τού ’Ραούλ έπανήρχετο άδια- 
κόπως εις τό στόμα της ώ; έάν έζήτει νά πεισθή 
νά άμφιβάλη ότι έκεΐνος ήτο' ή Ελένη τήν έσυρε, 
καί τό εσπέρας έπανήλθον εί; Ραμβουλιέ, όπου ή Κ. 
όρβινιύ έφθασεν ώ; νεκρά.— Θά τήν φονεύση, έψιθύ- 
ριζεν ή Ελένη ένώ άπέβαλλεν ώ; πχιδίου τά  φορέ
ματα τής κυρίας της.— II Κ. Ορβινιύ έμπόδισε διά 
νεύματος τήν Ελένην ν' άποκριθή είς τά ; ερωτήσεις 
τής Μαρίας καί τόν Πασερώ' ή δέ Μάρθα έφρόντιζε 
περί τής θεία; της, έλεγε γλυκά λόγια καί τήν έφί- 
λει. Η Ελένη, ή όποία δέν έδύνατο νά κρατησνι τό 
μυστικόν της, έξήλθε ψιθυρίζουσα'— Πρός τ ί  λοιπόν 
έγειναν οϊ χωροφύλακες ;

11 θέρμη τής Κ. ’Ορβινιύ τοσούτον ηΰξησεν ώστε 
εφοβήθη ο ιατρός, αναγνώρισα; μάλιστα έκ διαφόρων 
συμπτωμάτων ότι σπουδαιότατα ήσαν τά  αίτια αύ
τής. Ομοίαζε πύρ καίον ύπό τήν στάκτην, τά όποιον 
άμα ώ ; διαδοθώσιν αί φλόγες δέν σβέννυται πλέον. 
Διό πρό τον τέλος τή; έβδομάδος ό ιατρό; δεν είχε 
πλέον έλπίδα;' άφ’ ή ; ημέρα; έπεσεν ασθενή; ή Κ. 
όρβινιύ έσιώπα άδιακόπω:. Καί ή μεν Μαρία έκλαιεν, 
ή δέ Μάρθα Ανέβαινε, κατέβαινε καί ενίοτε έτρα- 
γώδει' άλλ’ότε δέν τήν έβλεπέ τις, τήνφαιδράν αύ
τήν νέαν, έσφόγγιζε τού; οφθαλμούς, καί ό Κ- Πε
σερώ ήτο άξιοδάκρυτος.

Πρωίαν τινά ένώ ή Μαρία καί ή Ελένη προσηύ·· 
χοντο είς τήν Εκκλησίαν, ή ασθενής έστράφη πρό; 
τήν Μάρθαν καί είπε'

;—  Γρήγορα άνοιξε τό γραφεΐόν μου εκείνο' εί;
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h  συρτάρι θά εΰρη; πουγγίον γεμάτον μέ φλωρία 
καί λάβε το.

—  Νά τό λάβω ;

—  Ναι, γρήγορα.

Ταραχθείσα άπό τό ΰφο; τής θεία; τη ; έσπευσε 
νά ΰπακούστ,' ή δέ ασθενής τήν έβλεπε μετά μεγί
στης αγωνίας.

—  Τά έπήρες ; ήρώτησε.

—  Ναί' τ ί  νά τά  κάμω ;

—  Νά τά  φυλάξγς' διότι έάν ήρχετο 0ά τά  έδ ι
δα.—  II Μάρθα δποθέσασα ό τι έπαθον αί φρένε; 
τή ; θεία; της, έπλησίασεν εί; τήν κλίνην.

—  Δέν εννοείς, εϊπεν ή ασθενής' άλλά μή φοβεί
σαι, ή κεφαλή μου είναι εί; καλήν κατάστασιν, καί 
διά τούτο βιάζομαι νά σέ εΐπω ό,τι σέ είπα. Τά φλω- 
ρία εκείνα κρύψε τα  καλά καί μήν τά  δώσης είς κα
νένα' θά σέ βοηθήσουν νά ζήσης, ή τουλάχιστον νά 
περάσης τά ; πρώτα; ήμέρα;' ή διαθήκη μου εϊναι είς 
τόν συμβολαιογράφον' επιθυμώ νά λάβτις τήν δια- 
χείρησιν τών ολίγων πραγμάτων τά  όποία μέ μένουν 
. . . Σέ τά  αφήνω όλα.

Η Μάρθα κατεταράχθη, καί ή ιδέα ό τι θ' άπέ- 
θνησκεν ή θεία της έκίνησε τά  δάκρυά τη ; ' άντέκοψε 
δέ τήν ομιλίαν αύτής ειπούσα'

—  Πρό; τ ί  τοιαύτα λόγια άφού ή θέρμη ολιγο
στεύει ; Χάρις τώ  Θεώ πολύν καιρόν θά ζήσωμεν α
κόμη είς Ραμβουλιέ. . . .

—  Αισθάνομαι τόν εαυτόν μου, άπεκρίθη ή Κ. 
όρβινιύ . . . όλοι οί ιατροί τού κόσμου δέν ώφε- 
λούν . . . Εϊμαι χαμένη . . . Μήν κλαίεις . . .  Η εύ- 
Ουμία σύ αρμόζει καλήτερα . . . Σάς μόνον, παιδία 
μου, λυπούμαι.

Καί κλίνασα πρός τήν άκραν τή ; κλίνη; έλαβε καί 
τάς δύο χεϊρας τή ; Μάρθα;' έπειτα δέ μέ ΰφος επι
τακτικόν εϊπεν'

—  Είσαι μέν νεωτέρα, άλλά καί πρωτότοκος' σέ 
αναθέτω τήν αδελφήν σου' μήν τήν άφήσης . . .  Εί
ναι είς τήν γην ώ ; τό  άκακον νεογέννητον βρέφος. Σύ 
δέ, φοβούμαι, δέν θά χορεύσης μέν πολύ, άλλά έχει; 
καί γενναιότητα καί καρδίαν' έχε τα ; καί διά τήν 
αδελφήν σου.

—  Μετ’ ολίγον δέ θεϊσα τήν χείρα έπί τού με
τώπου τή ; Μάρθας έπρόσθεσεν έντόνως'—  Εχε καλά 
τόν νούν σου' ή Μαρία είναι παιδί . . . σέ τήν ά- 
φιερόνω.

—  Εν τώ  μεταξύ τούτω  ήκούσθη άνοιγομένη ή 
θύρα τής οικίας.

—  I I  άδελφή σου, εϊπεν ή άσθενής, έρχεται' φ ί
λησε με γρήγορα. Δέν ήθελα ν άποθάνω καί νά σάς 
άφήσω δυστυχεί; . . .  Εάν ή βαπτιστική μου ήξευρε 
τά  διατρέχοντα, δέν θά έζη ή ταλαίπωρος! Είναι ώ ; 
τά  βρέφη τά  όποία κλονίζονται καί έπάνω είς τήν 
πρασινάδα . . . καί δυστυχώς πέτρας θά απαντούν 
είς τό έξη; τά  βήματά της! . . . Βοήθησε την . . . 
Μήν τήν άφήσης.

II Μάρθα έμειδίασεν ίδούσα τήν Μαρίαν.
—  Εχεις σήμερον καλήν όψιν, εϊπεν ή Μαρία ά-

Ω Ρ  Α .

σπασθείσα τήν θείαν της, τής οποίας τά πρόσωπον 
ήτο ζωηρόν διά τήν γενομένην ομιλίαν.

—  Ναί, άπεκρίθη εκείνη, είμαι πλέον ήσυχη.
Αλλά τήν νύκτα μετέλαβε τώ ν άχράντων μυστη

ρίων, καί τήν αύγήν παρέδωκε τά πνεύμα' ήναγκά- 
σθησαν δέ νά μεταφέρωσι τήν Μαρίαν είς άλλον κοι
τώνα, διότι ήτο ώς κεραυνόπληκτος.

Μεταξύ τού μεγαλητέρου θορύβου άνθρωπός τις 
είσήλθεν είς τήν οικίαν. Η δέ Ελένη ίδούσα αύτόν 
έτρεξεν ώς λέαινα καί δράξασα τόν βραχίονα του '— · 
Α , κύριε ! άνέκραξεν' έλα νά ίδή; τ ί  έκαμες!— Καί 
σύρασα μέ άκαμάχητον δύναμή αύτόν εί; τον κοι- 
τώνα οπού ήτο ή νεκρά'— ίδ έ ! εϊπεν ώθήσασα αύ
τόν πρό; τήν κλίνην παρά τήν οποίαν έκάθητο ή 
Μάρθα.

—  0  Κ. όρβινιύ Ιγεινε κάτωχρος, καί _συνε- 
στάλη τό  πρόσωπόν του.

—  7Α ! είπε, μέ ήγάπα πολύ ! . . .
Η δέ Ελένη μεταβάσα πρός τήν θύραν ήνοιξε καί 

έξήλθε κράζουσα' — Εάν μείνω θά συμβή κακόν!
0  δέ ξένο; ήλθε πρό; τήν νεκρικήν κλίνην ασκε

πής. Π Μάρθα τόν παρετήρει σιωπώσα κλίναντα τήν 
κεφαλήν πρός τήν χείρα τής νεκράς, άσπασθέντα αύτ 
τήν καί άποσύραντα τόν δακτύλιον.

—- Κύριε! άνέκραξεν ή Μάρθα.
6  όρβινιύ άνεσήκωσε την κεφαλήν καί είπεν.
—  Εγώ τό  είχα δώσει, κυρία, συγχωρήοατέ με 

νά τό  λάβω όπίσω.
Η Μάρθα κατεπλήχθη' άλλ’ άνανήψασα αμέσως, 

ώς ήτο σύνηθε; εϊ; τόν χαρακτήρα της'
—  Εάν, εϊπεν, ώ ; συμπεραίνω άπό τούς λόγου; 

σας, εϊσθε ό θείό; μου κόμης όρβινιύ, ή οικία καί 
ό,τι περιέχει είν’ εδικά σας.

0  όρβινιύ άνεσηκώθη εχων ήθος άνδρό; εύγενούς.'
—  Κυρία, είπε, θά σάς ¿»μίλησαν δι’ εμέ' πιθα

νόν νά είμαι άσωτος, άλλ’ όχι καί ασυνείδητο; . . . 
Εϊσθε εί; τήν οικίαν σας.

Καί τά  δύο εκείνα οντα, τά  όποία πρώτον το’τε ! 
συνηντώντο, ήτένισαν άλληλα. Αίσθημά τ ι  αόριστον 
διεγερθέν είς τήν καρδίαν τής Μάρθας είπεν αύτή ότι 
ή θεία της είχε δίκαιον άγαπήσασα μέχρι τέλους τόν 
γενναίον εκείνον ιππότην' ένόησεν εύθύ; τίνα ήνίττετο 
ότε τήν προέτρεψε νά κρύψη καλά τά  φλωρία, καί 
πόθεν ή ανησυχία καί ή θλίψις τη ; έπί τοσούτους 
μήνας. 0  δέ όρβινιύ πλησίασα; αύτήν μέ χάριν'

—  Λυπούμαι, εϊπεν, ό τι σάς έγνώρισα τόσον αρ
γά ' επιθυμώ όμως νά σάς δώσω τήν τρανωτέραν ά- 
πόδειξιν τής πρό; υμάς συμπάθειας μου . . . Λέν θ α 
κούσετε πλέον τό  όνομά μου.

Είπε καί έστράφη έκ νέου πρός τήν νεκράν' λύπη 
έφάνη είς τό  πρόσωπόν του. —  Αύτή μέν, έψιθύρισεν 
¿»ς άνθρο»πο; εξομολογούμενος, δέν μ’ έδωκε ποτέ 
τήν έλαχίστην αιτίαν δυσαρέσκειας, έγώ  δέ επραςα 
όλον τά"· εναντίον. —  Επειτα δέ θείς τήν χείρα είς 
τό  μίτωπόν του μέ ήθος οργής, λύπης καί ειρωνείας. 
—  Υπάρχουν, είπε, πράγματα πεπρωμένα, τά  όποία 
είναι αδύνατον ν άποφύγωμεν.

II  δέ Μάρθα άνυψώσασα τήν κεφαλήν, άπεκρίθη.
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—  Αύτή είναι ή φιλοσοφία τώ ν άχαρίστων καρ

διών καί τών αδυνάτων ψυχών.
Αστραπή έλαμψεν εί; τού; οφθαλμούς τού Ορβινιύ. 

άλλά κρατήσας εαυτού άπεκρίθη μέ ήθος ανθρώπου 

καλώ; άνατεθραμμένου'
—- Βλέπω ότι ή συμπάθεια τήν όποιαν ήσθάνθην

πρός υμάς δέν ήτο άτοπος. Ó θεος να σάς διαφυ- 
λάξη, κυρία! ό καλήτερο; όδηγός σας εϊσθε σείς.

Καί λαβών τήν χείρά τη ; τήν ήσπασθη καί ανε- 

χώρησεν.

( "Επεται συνέχεια.)

Παρθικός Κ ιν ε ζα ·

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ ΙΝ Ε Ζ Α Ι.

 0 0 0 —

Πολλάκις περιεγράψαμεν ήθη, έθιμα, τόπου; και 
νόμους κινεζικούς' τοσυϋτον δέ απέραντος, τοσοΰταν 
περίεργος καί τοσούτον άγνωστο; είς ημάς είναι ή 
χώρα εκείνη, ώστε καί πολλ.ά άλλα καινά καί άζια 
προσοχής έχει τ ι ;  νά διηγηθή, έκ νέου. Δέν είναι πο
λύ; καιρός ότε διηγήθημεν περί γάμου κινεζικού, 
πριν δέ είχομεν περιγράψει καί πώς τελούνται οί γά - 
μοι. Α ί δύο δέ εικόνες τάς όποία; δημοσιεύομεν σή
μερον παριστάνουσι τό  ένδυμα νέας παρθένου καί γυ

ναίκας εγγάμου.
Ναί μέν αί γυναίκες έν Κίνα δέν είναι υπόδουλοι 

τών άνδρών, ώ ; βλέπομεν εις πκσας τάς άσιατικας

κοινωνίας, θεωρούνται όμως ώς πολλά κατωτεραι αυ
τώ ν, καί ούχί ώς σύντροφοι. Μεταξύ μάλιστα^ των 
πλουσίων τάξεων ή διαφορά αύτη εϊναι κατάόηλος. 
Τά πρώτα έτη τού βίου τής γυναικό; παρέρχονται 
έν γωνία καί παραβύστω' έςέρχεται δε σπανίω; τή , 
οικίας, καί τούτο ϊνα καταβή είς τούς κήπους, οϊτινε; 
κεϊνται μεταξύ τών διαφόρων οικημάτων ες ών συγ
κροτείται μία κατοικία. ’Ανατρέφονται δέ αι γυναί
κες έν μεγίστν) άπλότητΓ καί νέαι μέν ούσαι φορου- 
σιν ένδυμα άπλούστατον καί σεμνότατον' έγγαμοι 
δέ περιβάλλονται πλουσιωτάτας έσθήτας, άδάμαντας 
καί τά  τοιαύτα. Διάγουσαι βίον μονήρη καταγίνον
ται ιδίως εί; στολισμού; όπως έλκύσωσιν έ τ ι μάλλον 
τήν αγάπην τώ ν ιδίων συζύγων' καί έπί τούτω  όα 
πανώσι μεγίστας -χρηματικά; ποσότητα;' χεΐρες, Ρ?** 
χίονες, λαιμός κατακλύονται ύπό πολυτίμων κοσμη-
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μάτων, καί ή κόμη κρύπτεται ύπό το  πλήθος τών 
μαργαριτών.

—οοο—

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ. Οί εν Σιατίστη τής Μακεδο
νία; έφοροι τών σχολείων καί λοιποί τής πόλεω; 

κείνη; κάτοικοι, έπέστειλον ν,υιϊν τά  εξής’

α Απαντε; οί ευεργετούμενοι όφείλουσιν ισόβιον 
ευγνωμοσύνην πρός του; εϋεργετοΰντα; αυτούς, διότι 
κατά τόν εϊπόντα σοφόν, ή ευγνωμοσύνη τού ευερ
γετούμενου, γενναιότερου απεργάζεται τόν εύεργε- 
τούντα πρό; τό εύεργετεΐν. Ταύτα άναλογιζόμενοι, 
άποδίδομεν καί ήμεΐς κατ απαραίτητον οφειλήν, τόν 
φόρον τή ; ισοβίου ημών ευγνωμοσύνη; πρό; τόν μα- 
καρία τή λήξει αοίδιμον ημών συμπολίτην Θεόδω
ρον Μανούσην, όςτις υπό ζήλου πατριωτικού καί έν
θερμου πρό; τήν πατρίδα αυτού αγάπη; κινούμενο;, 
άφιε'ρωσεν εϊ; τήν έλληνικήν ημών σχολήν άπασαν 
αυτού τήν πολύτιμον βιβλιοθήκην, συνισταμένην έκ 
χιλίων καί επέκεινα τόμων. Τοιαύται φιλάνθρωποι 
καί εϋεργετικαί πράξεις, άναγκαίω; πρέπει νά δήμο- 
σιεύωνται, ώ ; διεγείρουσαι πολύ τήν φιλοτιμίαν καί 
τόν ζήλον τώ ν καλών κάγαθών πατριωτών, οΐο; έ · 
φάνη ό αοίδιμο; ήμών συμπολίτη;’  ή έν το ΐ; σχολείοι; 
φοιτώσα νεολαία καί πάντε; ήμεΐ;, άναπέμπομεν ό- 
σκμέραι ταπεινώ; πρό; τόν ίψ ιστον δεήσεις υπέρ ά- 
ναπαύσεω; τή ; φιλοπάτριδο; καί φιλογενού; αύτού

^ Γ Λ ·  ,

ο Γαίαν έχει; έλαφράν αοίδιμε καί εϋεργετικώ- 
τα τε  ήμών συμπολίτα ! »

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 0  έκ Βογαζικού, κωμοπόλεω; κεί
μενης παρά τήν Σιάτισταν,Κ. 'Ράλλη; Πλούφα; ήμέ- 
τερο; συμπολίτης, έπιθυμών ένθέρμω; νά προαχθή 
καί άναπτυχθή ή παιδεία καί εί; τήν ιδιαιτέραν αύ
τού πατρίδα, προσέφερε τό παρελθόν έτος εί; τά  σχο
λεία αύτής δραχμά; δύο χιλιάδα;, πρό; τούτοι; δε 
καί ικανόν αριθμόν βιβλίων καλώ; δεδεμένων. Εσχά
τω ς δέ προσέφερεν εις τά  αϋτά σχολεία καί δύο χ ι
λιάδας πεντακόσια δίστηλα. Τήν ευεργεσίαν ταύτην 
κηρύττομεν τόσω μάλλον προθύμω; καί εϋγνωμόνως, 
όσον ό Κ. 'Ράλλη; μή γευθεί; αυτός, διά τά ; περι
στάσεις, παιδείας, εκτιμά καί ύπέρ πολλούς πεπαι
δευμένου; τά  έ ξ  αύτής καλά.

Είθε καί άλλοι εύποροι μιμηθώσι τά γενναίου αύ
τού παράδειγμα !

ΑΓΤΡΤΕΙΛ. ’Αγύρτη; τ ις  διεκήρυξε πρό τινων 
έτών έν Λονδίνω ό τι τό εσπέρα; έμελλε νά εϊσέλ- 
θνι επί παρουσία πάντων εί; φιάλην μικράν. Πλή
θος μέγα συνέρ ρεύσε λοιπόν εί; τό  θέατρον τήν ώ- 
ρισμένην ώραν’ άνυψούται τό  παραπέτασμα καί πα
ρουσιάζεται 6 αγύρτη; κρατών εί; χεϊρα; δύο φιά- 
λας, έξ άν ή μέν μία είχε τήν χωρητικότητα τήν

οποίαν άνέφερεν εί; τήν προκήρυξιν, καί δείξας αυ
τά ; εί; τούς θεατά; είπε’— Τό νά είσελθω, Κύριοι, 
ε ϊ; τήν μεγάλην ταύτην φιάλην είναι έργον λίαν 
εΰκολον, άλλά πρό; πλειοτέραν ήμών τέρψιν έπιθυ- 
μώ νά είσέλθω ε ί; τήν μικράν’  πλήν διά νά κατορ- 
θωθή τούτο εύαρεστηθήτε νά περιμείνετε δλίγα; έτι 
σ τιγμά ; όπως παρασκευασθώ. —  Καί ταύτα είπών 
άπεσύρθη τή ; σκηνή;, έν μέσοι σφοδροτάτων χειρο
κροτήσεων’  άλλά δέν έφάνη πλέον έν τή  πόλει τού 
Λονδίνου.

ΙΑΤΡΟΣ. 0  δούξ ‘ Ροχάνη; ό άποβιώσα; έκ τών 
τραυμάτων ά Γ/.αβεν εί; τήν μάχην τού ‘ Ρινφέλδου 
έν έτει 1638, περιοδεύων ποτέ έν Ελβετία ήσθέ- 
νησε καί έκάλεσεν ιατρόν’ ήλθε δέ τ ι ;  τώ ν περιω
νύμων έκ τώ ν κατά τήν χώραν έκείνην έξοχωτάτων 
Θιβώδ καλούμενος.Τούτον ίδών ό δούξ ένόμισεν ότι 
δέν ήτο πάντη άγνωστος εί; αύτόν. — Η φυσιογνω
μία σου, είπε, Κύριε ιατρέ, δέν μοί είναι όλω; νέα.—  
Μάλιστα, άπήντησεν ό έξοχώτατος, δ ιότι διέτριψα 
άλλοτε πολλά έτη εί; τήν οικίαν τη ; ύμετέρα; ύ- 
ψηλότητος.— Καί εί; ποιαν υπηρεσίαν;— ί’ί;  ίππια- 
τρός.——Καί πώ ; θεραπεύει; τούς άσθενεϊ; σου;— Π; 
άλλοτε τού ; ίππους, ώστε τινέ; μέν άποθνήσκουν, 
άλλά καί πολλοί χα'ριτι θείφ άναλαμβάνουν.— Δέν 
έπιθυμώ τή  άληθεία, φίλε μου, νά συμπεριληφθώ 
καί έγώ  μετά τώ ν άσθενών σου.— Οπως άγαπάτε, 
υψηλότατε, είπεν ό έξοχώτατος, άλλά τουλάχιστον, 
άφήτε με νά κερδίζω έν ήσυχία τόν άρτον μου με
ταξύ  τώ ν καλών τούτων άνθρώπων.

ΑΛΕΞΙΔΑΙΜΟΝΟΝ. Οάρχιϊπότης Τάστων ό κατά 
τό  1357 έπασχολούμενο; μετά τώ ν φραμμασόνων 
ιπποτών νά μεταστρέψη διά τή ; λόγχη; εί; τήν τού 
Χριστού πίστιν τούς είδωλολάτρα; τή ; Αρκτου, ήτο 
λίαν έκδοτο; εί; τό  κυνήγιον, ώ ; δυνάμενον, έλε
γε, νά προφυλάττ-ρ αύτόν άπό τών πειρασμών τού 
διαβόλου’ τούτου ένεκα όπου καί αν μετέβαινεν έ
φερε μεθ’ έαυτού καί εξακοσίου; περίπου θηρευτι
κού; κύνα;.

ΧΑΡΤΟΠ ΑΙΚΤΙΙΣ . 0  περιώνυμο; Κάρολο; Φώξ 
καί το ι άνθρωπο; μεγάλου πνεύματος ήτον όμως 
μέγα ; χαρτοπαίκτη;' τούτου ένεκα ήτο πάντοτε 
καταχρεωμένος, πολλάκι; καί διά χρεωστικών ο 
μολογιών. Μίαν τώ ν ημερών κερδήσα; ικανήν πο
σότητα χρημάτων έπανήρχετο εί; τά  ίδια πλή
ρη; χαρά;, συλλογιζόμενο; ό τι διά αύτών θέλει 
πληρώσει μέρο; τώ ν χρεών του* δτε δέ εΐσήλθεν 
εί; τά  προαύλιου τή ; οικίας, εύοε τόν ράπτην 
περιμένοντα αύτόν ώ ; άλλον Μεσίαν. Μόλις δέ 
είδεν αύτόν καί ανέκραξε’ — Γνωρίζω πρό; ποιον 
σκοπόν εϋρίσκεσαι έδώ, άλλά δυστυχώ;, φίλε μου, 
δέν είμαι είσέτι εί; κατάστασιν νά σέ πληρώσω. 
—  Καί διά τ ί ,  Μιλόρδε ; είπεν ό ράπτης, ένώ 
γνωρίζω  ότι πρό ολίγου έκερδήσατε άρκετά χρή
ματα ; — Είναι άληθές, έπανέλαβεν ό Φώξ, ό τι έ- 
κέρδησα, άλλά ταύτα άνήκουσιν εις τούς δανει- 
σ τά ; μου καί ούχί εί; εμέ. —  Καί τάχα  δέν είμαι 
κάγώ ε ί; τών δανειστών σα; ; έπανέλαβεν ό ρά
π τη ; δεικνύων συγχρόνως τό  χρεωστικόν γραμμά-.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 47

τιον.— Μ άλιστα, άλλά κατά δεύτερον λόγον ώ ; κρα
τώ ν ταύτην τήν άπόδειξίν μου, ένώ άλλοι ούδεμίαν 
άπόδειξιν έχοντε; ή τού λόγου τής τιμ ή ; μου πρέ
πει δικαίω τώ  λόγω  νά πληρωθώσι κατά  προτίμη- 
σιν. Τό τε  ό ράπτη; κατακερματίσαςτό γραμμάτιου’ 
—  ϊδού, Μιλόρδε, είπεν ό τι κάγώ εϊ; μόνην τήν τ ι 
μήν σα; έπιστεύομαι; Επομένως οφείλετε νά μέ κα
τα τά ξε τε  μεταξύ τών κατά προτίμησιν δανειστών 
σας.—  Τούτο άκούσα; ό Φώξ έπλήρωσεν άμέσω;.
ΟΞΥΘΤΜΟΙ. 0  Καρδινάλιο; Δοβουά; άνήρ δράστη-

ΡΙΧΑΡΔΟ Σ ό Λεοντόκαρδος ήτον έκ νηπιότητος 
οργίλο; καί ορμητικού χαρακτήρος. Ο παιδαγωγό; 
αύτού θέλων νά δαμάση τόν ζωηρόν αύτοΰ χαρακτή
ρα τόν συνεβούλευσε νά μή π ρά ττη  μηδέν ό τε  
ήτο ώργισμένο; άν πρότεοον δέν είπή τό  IJd rtp  
fyiQr.Èv μ ιμ τώ ν ημερών όργισθεί; εναντίον γραίας 
άπαιτούση; έπιμόνω; χάριν τινά , ήρχισε ν’  απειλή 
αύτήν’ αύτή δέ κατατρομάξασα άπήγγειλεν έυ τή  
αμηχανία αυτή; στεντόρεια τή  φωνή τό Π ά τιρ  >/- 
¡ i& r ' ό Ριχάρδο; έ'θυμήθη τήν συμβουλήν τού παι-

KcréCa ίγγα μ ος. (ϊδε σελ. 45.)

ριο; άλλά λίαν οξύθυμο; συνείθιζεν όργιζόμενο; νά 
κραυγάζφ καί βλασφημή’  όθεν μίαν τώ ν ήμερων μή 
εύρίσκων άναγκαίον τ ι  έγγραφον ήρχισε τά ;  συνή
θεις φωνάς, καί άποταθείς πρό; τόν γραμματέα αύ
τού Βανιέρον, είπεν αύτώ’ — Αφού δέν έχομεν ικα
νόν άριθμόν υπαλλήλων π ώ ; δέν παραλαμβάνεις 
δύω, τρεις, δέκα, εκατόν άλλους; —  Πανιερώτατε, 
άπήντησεν ό γραμματεύς, εί; καί μόνο; άρκεϊ, 8ν 
νά έπιφοοτίσωμεν νά κραυγάζ-ρ καί νά βλασφημή 
άνθ' ύμών. Ακούσα; ταύ τα  ό  Καρδινάλιο; ήρχισε νά 

γελά, καί ησύχασε.

δαγωγού καί οδτω  πραϋνθεί; έδείχθη οΰ μόνον ή- 
π ιώτερο; πρό; τήν γραίαν, άλλά καί πάσα; τά ; 

α ιτήσει; αύτής προθύμω; έδέχθη.
ΕΤΟΙΜΟ ΓΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Νέο; τ ις  γάλλου 

ώρολογοποιού υιό; ό Beaumarchais καί τήν αύτήν τού 
πατρό; τέχνην κατά  τή ν νεαράν ηλικίαν -έξασκών, 
είχε μεγίστην πρό; τ ά  γράμματα κλ.ίσιν’ διό παοαι- 
τήσα; τήν ώρολογοποιίαν έδόθη ε ϊ; τήν σπουδήν καί 
τοσούτον προώδευσεν, ιδίως εϊ; τ ά ;  πολιτικά; έπι? 
στήμας, όύστε ό τό τε  τή ; Γαλλία; βασιλεύ; έξελέ- 
ξα το  αύτόν ιδιαίτερον αύτού γραμματέα καί μυ-;
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τικοσύμβουλον, τ ι μήσας μαίλιστα καί μέ διάφο
ρα άλλα αξιώματα καί παράθεμα. 11 ίδιάζουσα αυ
τή  εΰνοια τού βασιλέως, καί ë-ct μάλλον ή διακε
κριμένη του Beaumarchais ίκανότηςδιήγειρε κατ’ 
αυτού τδν φθόνον τώ ν λοιπών αύλικών, καί ιδίως 
τώ ν  έξ εύγενών καταγόμενων, οί'τινες δέν ϋπέ- 
φερον, ώς έλεγον, ν’ άποδίδωνται τοσαύται τ ι -  
μαΐ εις άνβρωπον ποταπής καταγωγής, όθεν ένφ 
έν μια τώ ν ημερών έξερχόμενος του μυστικοσυμ
βουλίου συνηντήθη έπί τής άναβάθρας μετά τίνος 
εύγενούς, ούτος βέλων νά έμπαίξη αύτόν, έξήγα- 
γ ε  τού κόλπου του πολύτιμον ώρολόγιον, καί ε ί
πε’— Παρατηρήσατε παρακαλώ τ ί  έπαθε τό  ώρο- 
λόγιόν μου καί δέν περίπατε; καλώς.— 0  δέ μυ· 
στικοσύμβουλος λαβών άταράχως εις χειρ ας τδ  ώ
ρολόγιον άφήκεν αϋτδ καί έπεσε κατά τής μαρ
μάρινης κλίμακος δπου κατεθραύσβη’  ε ιτα  στρα
φείς πρδς τδν εϋγενή είπεν αύτώ’— Συγχωρήσατε 
μοι, Κύριε, δ ιότι πρδ πολλοϋ αί χεϊρές μου έξε- 
ιτυνείθ.σαν.

I. ΔΕΚΙΓΑΑΛΛΣ.

ΘΙΙΣΑΪΡΟ Φ ΪΛΑΚΕΙΟ Ν. Εις τήν Μαυρουσίχν (Μα- 
ρόκον) δέν υπάρχει ώς παρ ήμϊν δημόσιον ταμεΐον, 
άλλ’ δλα τά  εισπραττόμενα άποτίθενται εις θη- 
σαυροφυλακεΐον άνήκον ιδίως εις τδν αύτοκράτορα’ 
ονομάζεται δέ τούτο Β ε ϊτ -ο υ τ-μ ελ , ή αίθουσα πλού
του, καί φρουρεΐται ύπδ δισχίλίων Μαυρουσίων. 
Σημειωτέον δέ ό τ ι αί δημόσιαι δαπάνα; δέν γ ί 
νονται έξ αυτού. Τό κτίριον περιζωννύεται ύπδ δι
πλού τοίχου όγκωδεστάτου, εχοντος καί στέγην 
σιδηρότευκτον. Μετά δέ τδν τοίχον τούτον υπάρχει 
καί άλλος δμοιος κατά πάντα τ ώ  πρώτω. όπως 
φθάση, τ ις  εις τάς άποθήκας πρέπει νά διέλθρ διά 
πέντε θυρών σιδηροτεύκτων καί άνά πέντε κλείθρα 
έχουσών, ών αί κλείδες φυλάσσονται ύπ’ αύτού τού 
αύτοκράτορος ή ύπδ τής μάλλον εύνοουμένης σουλ
τάνας. Αλλοτε έπεκράτει βάρβαρος συνήθεια, δπως 
μ  ή γίνετα ι γνωστδν τό  μέρος δπου άποτίθενται οί 
θησαυροί, νάφονεύωνται οί μετακομίζοντες έκάστοτε 
αυτούς’ σήμερον δμως φαίνεται ό τ ι έξέλιπε. Τά 
είδη τής φορολογίας έν Μαυρουσία είναι πολλά, έξ 
ών ιδού τά  κυριώτερα’ δέκατα, άμεσοι φόροι, φό
ρος έπ ί τώ ν Ιουδαίων, φόρος ηνωμένος, έπϊ τώ ν νο
μ ισμάτων, τελωνεία, μονοπώλιον, έπί τώ ν οικοδο
μών, δικαιώματα τού δημοσίου, εκούσιος έρανος 
κλ. Μεταξύ δέ τώ ν δαπανών σπανίως άπαντάται 
καί τις γινόμενη έπί σκοπώ παραγωγικώ' αί μεγα- 
λήτεραι ποσότητες δαπανώνται εις τδ  ανακτορικόν 
παλάτιον, τά  χα ρέμ ια , κλ.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

Ε ΙΓ  ΤΟ Ν Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΟ Ν  Κ . Α Γ Α Π ΙΟ Ν .
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Ά σ ώ π ιε  καλέ μου !
Σοφ έ διδάσχαλέμου !  

τ ι  θέλεις ε ις  τό  χά ο ς  πολυειδώ ν αιώνων, 
ή τ ΐ  χα ταναλίσχεις ζυυ γήρα τος τον  χρόνο?·,

?·χ μάθης πώ ς ύ κόσμος χαΐ ό ια ζ ί ίχτίσθη , 
χαί πώς, χα ΐ ποϋ, και π ό τε  ή γη  χατεποντίσθη, 
πώς έγραψεν  ό Π .Ιά τω ν καί πώς έ Α ντισθένης, 
χαϊ πώ ς έβροντοφώνει ύ μ έγα ς Δημοσθένης, 
τ ί  ’δό ζα ζεν  ό μ έγα ς άνήρ ‘Α ρ ισ το τέλη ς  
τ ι  εχαμ' ό Φειδίας χα ι τ ί  ό Π ρα ξιτέλη ς ;  
Ν ο μ ίζε ις  πώ ς το ν  κόσμον θά τον  έύδαιμονίσης, 
χ ό τ ι άπό σοφίαν θά τόν  χα ταπλουτίσης ;
Δ ε ν  σ  εμαθε χ/ίν οότε αντί) σου ή σοφία,
0τ αληθής και μόνη ύπά ρχ ευδαιμονία, 
αί ήδοναί, ή φνσις, τά  ά? θ ,  α ί εύθυμίαι, 
τά  άσματα, τά  μΰρα, χορο ί χ εύ τρα π ελ ία ι;
Δ εν  έρχεσα ι τη ν  έδραν μ ε τά  ψαριάς ν ' άφήσι/ς 
νά καύσης τά  β ιβ λ ία , καί μ ε τ  έμοΰ ?·ά άρχίσης  
εις Ανθηρούς λειμώνας, τη ν  άνο ιζιν  νά ψάλλης 
καί τής φ ιλολογίας τά ς  σκέψεις ν ' άποΰάλης ;
Μ έ  τά  λαμπρά  της κάλλη ή ά νο ιζις  Ακμάζει, 
ένθουσιά τους νέους, τούς γέροντας νεά ζε ι. 
Α ο ιπ ό ν  παρα ίτησ  δλα, διόλου μή βραδύνεις 
τό  γήρας σου Αν θέλης γλυκά νά χαθηδύνης.
"Α ν  τύχη  ν ' άποθάνης, καθώς άφεύχτως μ έλλ ε ις ,
? ά σε ενταφιάσουν τρ ισένδοζον  Αν θέλης, 
ούχ υπό γής άχάνθας ούτε υπό πτελα ίας  
ούτε υπό εύοσμους καί χλανθμηράς Ιτέας, 
ονχ ί ΰπό μαρμάρων, ούδ’ υπό χυπαρίσσων, 
άλλα  σ ιμά  ρυάχων χαί δροσερών ναρκίσσων, 
μ  ώδάς τώ ν  ήδυφώνων π τηνώ ν  επιταφίους, 
άνθοστεφής νά έμόης ε ις  χώρας ήλυσίους.

ΑΙΝ ΙΓΜ Α.

“Ε π ιπ λ ο ν  είμα ι τώ ν  άναγχαίων 
ζεν ίξω  πάντας, γέροντα , νέον, 
πλούσιον , πένητα , βασ ιλέα  
κλέπ την  χαχούργον χαί τό ν  φονέα.
"Ο λα  τά  πάθη χαί ή μαν ία , 
ϋλα ι α ί λύπα ι χαί ή άνία  
ανακουφίζονται λησμονοννταε 
χ εντός τώ ν  κόλπων μου περα τοΰν τα ι. 
Τ ην  μονοσύλλαβον κεφαλήν μου, 
αν άποχόψης ώς π ερ ιττή ν  μου, 
άλλάσσω  φύσιν, άλλά σσω  θέσιν 
χαί μ έ τό  ύδωρ λαμβάνω σ χ έ σ η .
Ά ν  δέ, αυθάδη, μέ προσέγγισης  
χαί τόν  χαρπόν μου καταβροχθίσης, 
οποιοσδήποτε χαί άν ήσαι 
τούς όνυχας μου χ ' άν δέν φοβήσαι 
σε συλλαμβάνω, μ ή  μ  α ίπ ά σα ι, 
είμα ι ανάλγητος δλως παυσε.
'  Α λ λ ω ς  ?·ή Δ ία  άν έπιμένης, 
θά πάθης ό ,τι ό Δημοσθένησ.

Γ Ε Ω Γ Γ1 0 Γ  Π . Α Α Ν 1ΤΙΙΓ .

Π Α ΡΟ Ρ Α Μ Α Τ Α .
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-  (Φ .λ λ ά δ .  2 6 4 .)

Γελ. 610, οτί,λ. Β ’. ιέντί 6 Έρεβος, γρ. τά Έρεβος; 
χ ϊΙ  έν τή  ντεοαημεώαε'- αντί 1660 γραρ. 1800. "Οσον δέ · : ;  
τό αυτά «ρβρον ύπάρχ ι ή λέξις Έ ρεβος, γράρε ονοετέρ» ς.


