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(Σονέχ. Ίδ ε  Φυλλάδ. 297.)

Ε νρ ιχ ίδ ο ν  ix k u h c '

3. Έ ν  η με θρέψα; όλβιοι; έν δώμασιν 
Αΐθραν πατήρ δίδωσι τφ  Πανδίονο;
Αίγεϊ δάμαρτα Αοξίου μαντεύμασιν.

301. Έ γ ω γ έ  ο’  ώ  παΐ πρώτα μέν τά  τών θεών 
σκοπεϊν κελεύω, μή σφαλής άτιμάσα; 
σφαλεί γάρ έν τούτψ μόνφ, ταλλ’  εϋ φρονών. 

671. Θάψαι βέλοντες, τόν Πανελλήνων νόμον, 
σώζοντες, ούδέν δεόμενοι τεΤναι φόνον.

1034. ’ U  δυστάλαινα, δυστάλα; δ’ έγώ γέρων, 
ήκω, διπλοΟν πένθημα δωμάτων ϊχων.

1 188..................... τόνδε δ* όμνύναι χρεών
Ά δραστον ούτος κύριος, τύραννος ών. 
πάσης ύπέρ τή ; γή; Δαναϊδών όρκωμοτών.

1225. Κληθέντες ψδά; ύοτέροισι βήσετε·
τοϊον στράτευμα συν Οεφ πορεύσετε.

Ε ύριπ ίδου  Ί φ ιγ έ η ια  ή ¿ r  Α ύ .ΙΙδ ι'

49. Έγένοντο Λήδα Θεστιάδι τρεΤς παρ θ έ ν ο ι ,  
Φοίβη Κλυταιμνήστρα τ ’, έμή ξυνάορος,
Ελένη τε· ταύτης ο! τά πρώτ’ ώ λ β ι σ μ έ ν ο ι ,  

520. Τό μαντικόν πβν σπέρμα φιλότιμον κακόν.

κοϋδέν γε χρηστόν ουδέ χρήσιμον παρόν.

576. Ίδαίαις παρά μόσχοι;
βάρβαρα συρίζων, Φρυγιών 
αύλών Οΰλύμπου καλάμοις 

μιμήματα πνείων.
619. A I δ’  έ; τό  πρόσθεν στήτεπωλικών ζυγών, 

φοβερόν γάρ άπαράμυθον όμμα πωλ.ικόν.

809. Τής δε στρατείας Έλλάδ’ ούκ ανευ θεών. 
τούμάν μέν οΰν δίκαιον έμέ λ.έγειν χρεών.

954. Φθίας δέ τοϋνομ’  ούδαμοΟ κεκλήσεται.
πικρούς δέ προχύτας χέρνιβός τ ’  ένάρξεται.

1003........................έμοί γάρ έστ’  άγών
μέγιστος ύμδς έξαπαλλάςαι κακών.

1165................. ών μιάς σύ τλημόνως μ’  άποστερεΐς.
καν τις σ’  έρηται τίνος έκατί νιν κτενεϊς.

1209. Πιθοϋ τό γάρ τοι τέκνα συσσώζειν καλόν,
Άγάμεμνον· ούδείς πρός τάδ’  άντείποι βροτών.

1321. Τούς δ’  εί; έρμου; εις Τροίαν 
ώφελεν έλάταν πομπαίαν, 
μήτ’ άνταίαν·

1328. τοΤ; δ’  έξορμφν, το ΐ; δέ στέλειν, 
τοΤσι δέ μέλλειν.

1443. ήκιστ’ , έπεί μοι τύμβος ού χωσθήσεται. 
τ ί  δαί; τό  θνήσκειν οΰ τάφος νομίζεται j

1513. Χερνίβων τε παγάς, 
βωμόν διαίμονος θεάς 
βανίσιν αίματοββύτοις βανο3σαν 
ευφυή τε σώματος δέρην σφαγεΤσαν.

Ε νρ ιχ ίδ ο ν  Ί<ριγέτεια ή e r  Ταύροις '

103. Φεύγωμεν, ήπερ δε5ρ’ έναυστολήσαμεν.
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Φεύγειν μέν οΰκ ανεκτόν, ούδ’  εΐώθαμεν.
227. Βωμού;, οίκτράν τ ’ αίαζόντων 

αύδάν, οίκτρόν τ ’  έκβαλλόντων.
464. Πόλι; ήδε τελεΤ, δέξαι θυσίας,

S; ό παρ’  ήμΤν νόμο; ούχ όσια;.
767. σήμαινε δ’ ώ  χρή τάςδ’  ¿πιστολά; φέρειν

π ρ ο ;  Ά ρ γ ο ;, δτι τε  χρή κλύοντά σου λέγειν.
1016. Συνθείς τάδ’ εί; ϊν, νόστον ελπίζω λαβεΤν.

Πώς οΰν γένοιτ’  άν ώστε μήθ’ ήμά; θανεΐν.
1130. Άείδων άξει λιπαράν

εΰ σ’  Αθηναίων έπί γάν.
1381. Λαβών Όρέστην ώμον εί; αριστερόν, 

βάς ές θάλασσαν κάπί κλίμακο; Οορών.

Ε ύ ρ ιπ ίδ ο ν 'Ρ ή σ ο ς '
531. Έγρεσθε, τί μέλλετε; κοιτάν, 

έγρεσθε πρός φύλακαν.
906. "Ολο'.το μέν ΟΙνείδα;,

Όλοιτο δέ Λαρτιάδα;.

Ε ύρ ιπ ίδον  Τρω ϊάδες.

583. Σύ τοι, λύμ’ ’Αχαιών, 
τέκνων δήποθ’  άμών.

602. Δάκρυα τ ’  έκ δακρύων καταλείβεται
άμετέροισι δόμοι;· ό θανών δ’  ¿πλάθεται.

727................. τούτων ο'ύνεκ’  οϋ μάχη; έρφν,
ούδ’  αισχρόν ούδέν ούδ’ επίφθονόν σε οραν

1096. Ή  ΣαλαμΤν’ ίεράν, 
ή δίπορον κορυφάν.

1245. . άοιδά; δόντε; ύστεροι; βροτών.
χωρεΤτε, Οάπτετ’  άθλίιρ τύμβω νεκρόν.

1310. Άγόμεθα, φερόμεθ’— άλγος, άλγο; βο?ς.
δούλειον ύπό μέλαθρον έκ πάτρα; γ ’  έμάς.

Ε ύρ ιπ ίδον  Β ά χχα ι'
33...............Spo; δ’  οίκούσι παράκοποι φρενών.

σκευήν τ ’  έχειν ήνάγκασ’ οργίων έμών.
1 -36. Έ κ  θιάσων δρομαίων

ττέση πεδόσε, νεβρίδο; έχων 
ιερόν ένδυτόν, άγρεύων 
άΐμα τραγοκτόνον.

241. Τράχηλον σώματος χωρίς τεμών, 
εκείνο; είναι φησι Διόνυσον θεόν.

352. Ο! δ’ άνά πόλιν στείχοντε; έ ξ ι χ ν ε ύ σ α τ ε .  
τόν Οηλύμορφον ξένον, 8; είςφέρει νόσον, 
καινήν γυναιξι και λέχη λυμαίνεται· 
καν περ λάβηται, δέσμιον π ο ρ ε ύ σ α τ ε  
δεΰρ’ αυτόν, ώς άν λευσίμου δίκης τυχών 
Οάνη, πικράν βάκχευσιν έν θήβαις ίδών.

509. Χώρει καθείρξατ’  αύτόν ΙππικαΤς πέλα; 
φάτναισιν, ώ ; δν σκότιον είσορά κνέφας.

642. Πέπονθα δεινά- διαπέφευγέ μ ’ ό ξένος, 
ό; άρτι δεσμοΤ; ήν κατηναγκασμένος.

739. Ά λλα ι δέ δαμάλα; διεφόρουν σπαράγμασιν. 
είδε; δ’ αν ή πλεύρ’ , ή δίχηλον έμβασιν.

866...................... ώς νεβρό; χλοεραΤ;
έμπαίζουσα λείμακο; ήδοναΤς.

954. Μή σύ γε τά Νυμφών διολέσης ιδρύματα, 
καί Πανό; έδρας, ένθ’  έχει συρίγματα.

1216. Έπεσθέ μοι φέροντε; άθλιον βάρος
Πενθέως, έπεσθε, πρόσπολοι, δόμων πάρος.

Ε ν ρ ιι ίδ ο ν  Ή ρα χ.Ιε ίδα ι'
92. Ήρακλέους οϊδ’ είσί παίδες, ώ  ξένοι,

218 Π Α Ν Α
ΐκέται σέθεν τε και πόλεω; άφιγμε’νο*.

4 53. Φέρ’  άντίθε; γάρ, τούςδε τ ’ ές γαΤαν πάρει; 
ήμδ; τ ’  έάσας έξάγειν, τ ί  κερδανεϊ;;

422. Κ άγώ  πολίται; μή δ ι α β λ η θ ή  σο μαι. 
ού γάρ τυραννίδ’ ώστε βαρβάρων έχω.
’Αλλ’  ήν δίκαια δρώ, δίκαια π  ε ί σ ο μ α ι.

587. Καί νόστος ήμΐν εύρεθή ποτ’ εκ'θεών,
μέμνησθε τήν οώτειραν ώς θάψαι χρεών.

Ε ύρ ιπ ίδον  Έ Α ένη '

60 I . Θαύμαστ’ , έλασσον τοίΐνομ’  ή τό πράγμ’  έχον.
Λ έγ ’ , ώς φέρεις τι τήδε τή σπουδή νέον.

868. Σύ δ’ αΰ κέλευθον, ε'ί τις έβλαψεν πούι 
στείβων άνοσίιρ, δό; καθαρσίψ φλογί.

4022. Αύτοί μέν οΰν τιν’  έξοδον γ ’  ε ύ ρ ί σ κ ε τ ε ,  
έγώ δ’  άποστάσ’  εκποδών σιγήσομαι. 
εί; τών θεών, 0’  άρχεσθε, χ’ ι κ ε τ ε ύ ε τ ε  
Τήν μέν σ’ έάσαι πατρίδα νοστήσαι Κύπριν, 
"Πρας δέ τήν έννοιαν έν ταύτώ μένειν.

1279. Έλθών δ’  έ; οίκους έξελά κόσμον νεκρώ. 
καί σ’  ού κεναΤσι χερσί γή ; άποστελώ.

1387. σιγητέον μοι· κα! σε προαποιούμεθα
εϋνουν, κρατείν γε στόματος, ήν δυνώμεθα.

Ε ύρ ιπ ίδον  "Ιω ν '

322. Έ ;  δ’  άνδρ’  άφίκου τίνα τροφήν κεκτημένος; 
βωμοί μ’  έ'φερβον ούπιών τ ’  άεί ξένος.

430............. άεί λοιδορούσ’ αίνίσσεται,
ήτοι φιλούσα γ ’  ής ύπερ μαντεύεται.

544. Ταϋτ’ άμεινον, ώ  τέκνον. 
ήλθες ές νόθον τ ι  λέκτρον ;

61 4. Κ α τ ’ ή προδούς σύ μ’ ές δάμαρτα σήν βλέπτ,ς,
ή τάμά τιμών δώμα συγχέας έχης.

870. Ά λ λ ’  ού τό Δ ιό; πολύαστρον έ'δος 
καί τήν έπ’  έμοΤ; σκοπέλοισι θεάν 
λίμνης σ’  ένύδρου Τριτωνιάδος 
πότνιαν άκτάν.

Ε ύ ρ ιπ ίδ ον  Ή ραχΑ ής μαινόμενος.

170. Tip τού Διός μέν Ζεύ; άμονέτω μέρει
παιδός· τά δ’  εί; έμ’ , Ήράκλεις, έμοι μέλει.

335. "Η ξω  πρός ύμά; νερτέρα δώσων χθονί. 
ώ  τέκν’ , άμαρτεΤτ’ άθλίω μητρός ποδί.

348. Λϊλινον μέν έπ’  ευτυχεί 
μολπά Φοίβος ΙαχεΤ.

516. "Οδ’  έστιν όν γή ; νέρθεν είσηκούομεν, 
εί μή γ ’  ονειρον έν φάει τ ι  λεύσσομεν.

624...................... άλλά Οάρσος Υσχετε,
καί νάματ’  οσσων μηκέτ’  έξανίετε.

Ε ύρ ιπ ίδον  Ή Α έχζρα '

309. Αύτή δέ πηγάς ποταμίους φόρουμένοι· 
άνέορτος ιερών καί χορών τητωμένη.

883. "Ηκεις γάρ ούκ άχρεΐον έκπλεθρον δραμών 
άγών’ ές οίκους, άλλά πολέμιον κτανών.

965. Κ αλώ ; άρ’ άρκυν έ; μέσην πορεύεται.
καί μήν άχοις γε καί στολή λαμπρύνεται.

4044......................... εΐτα τόν μέν ού θανεΤν
κτείνοντα χρήν τάμ’ , έμέ δέ πρός κείνου παθεΤν;

Ε ύρ ιπ ίδον  ΚνκΑύιψ'

88. Τεύχη φέρονται κενά, βοράς κεκρημένα,

κρωσσούς Ο’ ύδρολοός, ώ  ταλαίπωροι ξένοι-
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188. ’Ιδού τάδ’  ύμΐν ποιμνίων βοσκήματα, 

άναξ Όδυσσεϋ, μηκάδων άρνών τροφαί, 
πηκτού γάλακτός τ ’  ού σπάνια τορεύματα.

489. Ά χαρ ιν κέλαδον μουσιζόμενος 
σκαιάς άπωδός καί κλαυσόμενος

Άριστοράνονς Άχαρνής'

480. Άχαρνικοί, στιπτοι γέροντες, πρίνινοι,
άτεράμονες, μαραθωνομάχοι, σφενδάμνινοι.

333. Ώ ς  άπολόμεσθ’. Ό  λάρκος δημότης ό'δ’ εστ’ έμός. 
άλλά μή δράσης ο μέλλεις· μηδαμώς,ώ μηδαμώς.

547. Μισθού διδόμενου, Παλλαδίων χρυσουμένων, 
στοιάς στεναχούσης, σιτίων μετρουμένων, 
άσκών τροποτήρων, κάδους ώνουμένων,

552. Τό νεώριον δ’  αΰ κωπέων πλατουμένων,
τύλων ψοφούντων, θαλαμών τροπουμένων.

623. Έ γ ώ  δέ κηρύττω γε Πελοποννησίοις 
άπασι καί Μεγαρεϋσι καί Βοιωτίοις.

818. Ώνθρωπε ποδαπός;
χοιροπώλης Μεγαρικός.

874. Όρίγανον, γλαχώ, ψιάθως, θρυαλλίδας, 
νάσσας, κολοιώς, άτταγάς, φαλαρίδας.

1004. Τ ί δράτε ; τοϋ κήρυκος ούκ ακούετε;
άναβράττετ’ , έξοπτάτε, τρέπετ’, άφέλκετε 
τά  λαγώα ταχέως τού; στεφάνου; άνείρετε.

1126. Ταϋτ’  ού κατάγελώς έστιν άνθρώποις πλατύ; ;
ταϋτ’  ού πλακοϋ; δήτ’ έστιν άνθρώποις γλυκύς;

Άριστοιράνονς Ίππής'
204...................... αύτό που λέγει,

δτι άγκύλαι; ταϊς χερσίν άρπάζων φέρει.
311. "Οστι; ήμών τά ; ’ΛΟήνα; έκκεκώφηκας βοών, 

κάπό τώ ν πετρών άνωθεν τούς φόρους Ουννο-
σκοπών.

518. 'Τμάςτε πάλαι διαγιγνώσκουν έπετείους τήν φύ.
σιν υντας,

καί τούς προτέρου; τών ποιητών άμα τ(ρ γήρα
προδιδόντας.

683................καί δόλοισι ποικίλοι;,
ρήμασίν 0’  αίμύλοις.

1012. Καί τόν περί έμοϋ ’κείνον ωπερ ήδομαι, 
ώς έν νεφέλαισιν άετό; γενήσομαι.

1125. Λυτός τε γαρ ή δ ο μ α t 
βρύλλων τό καθ’  ήμέραν 
κλέπτοντάτε β ο ύ λ ο μ α ι  
τρέφειν ένα προστάτην.

1263. Τ ί κάλλιον άρχομένοισιν 
ή καταπαυομένοισιν.

1370. Ούδείς κατά σπουδάς μετεγραφήσεται,
άλλ’  ώσπερ ήν τό πρώτον έγγεγράψεται.

Αρισζοφάνονς ΝεψέΑαι.
64. Ξάνθιππον ή Χαίριππον ή Καλλιππίδην, 

έγώ  δέ τού πάππου ’τιθέμην Φειδονίδην.
77. "Jlv ήν άναπείσω τουτονί, σωθήσομαι. 

άλλ' έξεγεΤραι πρώτον αύτόν βούλομαι.
126. Ά λ λ ’ ούδ’  έγώ  μέντοι πεσών γε κείσομαι. 

άλλ’  εύξάμενο; τοΤσιν ΟεοΤς διδάξομαι.
305. Ουράνιοι; τε θεοί; δωρήματα,

ναοί θ’  ύψεφερεΐ; καί άγάλματα.
494. ........................................ τύπτομαι,

κάπειτ’  έπισχών ολίγον έπιμαρτύρομαι, 
εΤτ’ αΰθι; άκαρή διαλιπών δικάζομαι.

613. Ώ σ τε  καί λέγειν άπαντα; έξιόντα; έ σ π έ ρ α ς

μήπρίη, παΤ, δάδ’  έπειδή φώς Σεληναίας καλόν, 
άλλα τ ’ εΰ δρφν φησιν, ύμά; δ’ούκ άγειν τά·;

ήμέ ρ ας .
711. Καί τάς πλευράς δαρδάπτουσιν, 

καί τήν ψυχήν έκπίνουσιν, 
καί τού; οχρεις έξέλκουσιν, 
καί τόν πρωκτόν διορύττουσιν.

883. Τόν κρείττον’ , ό’στις έστί, καί τόν ήττονα, 
ί>; τάδικα λέγων ανατρέπει τόν κρείττονα.

991. Καί βαλανείων άπέχεσθαι
κα! τοΐ; αισχροί; αίσχύνεσθαι, 
κάν σκώπτη τις σε, φλέγεσθαι.

1160................................. τουτονί
γοΰν οΐδ’  έγώ  κάκεινονί 
καί τόν κομήτην τουτονί.

1428.......................κα! τοι τ ί  διαφέρουσιν
ήμών έκεΤνοι, πλήν δτι ψηφίσματ’  ού γράφουσιν;

1504. Οίμοι τάλα; δείλαιος άποπνιγήσομαι.

έγώ  δέ κακοδαίμων γε κατακουθήσομαι.

Αριστοιράνονς Σψήχες'

65. 'Γμών μέν αύτών ούχί δεξιώτερον, 
κωμωδίας δέ φορτικής σοφώτερον.

560. ΕΤτ’  είσελθών άντιβοληθεί;
καί τήν όργήν άπομορχθείς.

602. Ιναί κοινωνών τών ά ρ χ  ό ν τ ω  ν 
έτέρψ τινί τών μεθ’  έαυτού 
ήν τίς τι διδφ τών φ ε υ γ ό ν τ ω ν .

813. Καν γάρ πυρέττω, τόν γε μισθόν λήψομαι. 
αύτού μένων γάρ τήν φακήν βοφήσομαι.

999. ΙΙώ ς  οΰν έμαυτφ τούτ’  έγώ  ξυνείσομαι,
φεύγοντ’ άπολύσας άνδρα ; τίποτε πείσομαι;

1243. Μετά τούτον Αισχίνη; ό Σέλλου δέξεται, 
άνήρ σοφό; καί μουσικός* κφτ’ άσεται.

1453. "Ετερα δέ νύν άντιμαθών 
ή μέγα πείσεταί τι 
έπί τό τρυφών καί μαλακόν.

Α ρ ισ το ιρ ΐινονς  Ε ιρήνη '

152. Ώ ;  εί μετέωρος οΰτος ών όσφρήσεται, 
κάτω κάρα ρίψας με βουκολήσεται.

341. ΠλεΤν, μένειν, βινεΤν, 
καθεύδειν,

ές πανηγύρεις ΟεωρεΤν, 
έστιάσθαι, κοττταβίζειν, 
συβαρίζειν.

510. Διαλλαγεΐσαι καί γελώσιν ά σ μ ε ν α ι ,  
καί ταϋτα δαιμονίως ύποπιασμέναι 
άπαξάπασαι καί κυάθοις π ρ ο σ κ ε ί μ ε ν ο ι .

661. ΕΤφ’ δτι νοείς αύτοΐσι πρός έμ’ , ώ  φιλτάτη.
”0’ ώ  γυναικών μισοπορπακιστάτη.

922. Ά γ ε  δή, τ ! νών εντεύθεν! ποιητέον;
τ ί  δ’ άλλο γ ’ ή ταύτην χύτραις ίδουτέον ;

1239.......................άπόφερ’, ούκ ώνήσομαι.
τ ί  δ’  άρα τή σάλπιγγι τήδε χρήσομαι.

Ά ρ ισ το ρ ά ν ο ν ς  όρνιθες'

27. Ού δεινόν οΰν δήτ’  έστιν ήμά; δεομένου; 
ές κόρακος έλθέϊν καί παρεσκευασμένους.

188. ΕΤΟ’  ώ σ π ερ  ήμεΐς, ήν ίέναι βουλώμεθα 
πυθώδε, Βοιωτού; δίοδον αίτούμεθα.



299. "Οβτιί i i t ! ; κειρόλο;.
κειρΰλο; γάρ έστιν όρν·.; ; 
ού γάρ έστι σποργίήο; ;

565. Καν μέν μή φή μη?’ έθελήση 
μηδ’ εύΟύ; γνωσιμαχήση.

681. Ήδύν φθόγγον έμοί φέρουσ’, 
άλλ’, ώ καλλιβόαν κρέκουσ’.

805. Είς ευτέλειαν χ η ν ί  συγγεγραμμένω.
σύ ?έ κοψίχψ γε σκάφιον άποτετιΛμένψ.

H  12. Όξύν ίερακίσκον έ; τά; χεΤρα; ύμΤν δώσομε·.
ή ν δ έ π ο υ  δ ε ιπ ν ί,τε ,π ρ ηγορ ώ '.α ; ύμΤν π έμ ψ ο μ εν .

1271. ’ Ω ΙΙεισΟέταιρ’, ώ μακάρι’ ώ  σοφώτατε,
ώ  κλεινότατατ’ , ώ  σοφιότατ’ , ώ  γλαφυρότατε.

1523. Εί μή παρέξει ταμπόρΓ άνεψγμένα,
ϊ ν ’  ε ίσ ά γ ο ιτο  σ π λ ά γ χ ν α  κ α τα τε τμ η μ έν α .

Ά ρ ιο τοφ ά νους Α υσιστρά ιτη
24..................κάπειτα πώς οΰχ ήκομεν;

ούχ ουτο; ό τρόπο;· ταχύ γάρ S·. ξυνήλΟομεν, 
άλλ’  έ'στιν ύπ’  έμοΟ πραγμ’ άνεζητημένον, 
πολλαΤσ! τ ’ άγρυπνίαισιν έρριπτασμένον.

125. Ti μοι μεταστρέφεσΟε ; ποΐ βαδίζετε ; 
αΰται τ! μοι μυάτε κάνανεύετε;

293. ’Αλλ’ έ'μω; βαδιστέον, 
καί τό π·3ρ φυσητέον.

459. Ούχ έλςετ’  ού παιήσετ’  ούκ’ αράξετε ; 
ού λοιοωρήσετ’ , ούκ άναισχυντήσετε ; 
παϋεσΟ’, έπαναχωρεΤτε, μή σκυλεύετε.

831. Άνδρ’  άνδρ’  όρώ προσιόντα παραπεπλ.ηγμένον· 
τοΤ; τή; ’Αφροδίτη; όργίοι; ειλημμένο·..

1074, "Ανδρε; Λάκωνε; πρώτα μέν μοι χαίρετε, 
εΤτ’  εϊπαΟ’ ήμΤν πώς έχοντε; ήκετε.

1228. ΌρΟώ; γ ’ , ότιή νήφοντε; ούχ ύ γ ι α ί ν ο μ ε ν  
ήν τού; ’Αθηναίου; έγώ πείσω λέγων, 

μεΟύοντε; άεί πανταχοΤ πρε σο ε ύσομε ν .

Ά ρ ισ τοφ ά νους Θισμοφοριάιζουσαι
16. ΤΩ  μεν χρή πρώτ’ έ μ η χ α ν ή σ α τ ο .

οφθαλμόν άντίμιμον ήλιου τροχώ,
δίκην δέ χοάνη; ώτα δ ι ε τ ε τ ρ ή ν α τ ο .

68. . . .  κατακάμπτειν τά; στροφά; ού ρόδιον,
ήν μή προίη Ούραζε πρό; τόν ήλιον.

99. Σίγα· μελιρδεΐν αΰ παρασκευάζεται.
μύρμηκο; ατραπού;, ή τί διαμινύρεται;

331. ΕϋχεσΟαι τοΤ; Ο εοΐσ ι τοΤ; ’Ολύμπιοι;
καί ταΤ; Όλυμπίαισι, καί τοΤ; ΓΙυβίοι; 
καί ταΤσι ΠυΟίαισι, καί τοΤ; Δηλίοι;.

473. Βαρέως τε φέρομεν, εί δύ’ ήμών ή τρία 
κακά ξυνειδώ; εΐπε δρώσα; μυρία.

1200, "Ονομα δέ σ ο ι τ ί  έ σ τ ιν ; ’Α ρ τεμ ίσ ια .

μέμνησο τοίνυν τοΰνομ’. Άρταμουξία.

Α  ριστοφάνους β ά τρα χο ι
212. Ξύναυλον ύμνων βοάν 

φΟεγς ώμεΟ’, 
εΰγηρυν έμάν άοιδάν.

334. Φιλοπαίγμονα τιμάν,
χαρίτων πλεΐστον έχουσαν μέρο;, 
άγνάν, ίεράν.

796. ΚάνταοΟα δή τά δεινά κινηθήσεται.
κ α ί γάρ τα λ ά ν τω  μ ο υ σ ικ ή  σταΟ μήσετα ι.

1001. Εΐτα μβλλον μβλλον αξεις, 
καί φυλάξει;.
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1412. Ού γάρ δι’  εχΟρα; οΰδετέριρ γενήσομαι. 

τόν γάρ ηγούμαι σοφόν τφ  δ’ ήδομαι

Ά ρισ τογά ινονς Έ χχ.ίησ ιά ιζουσα ι '

126....................ώσπερ εϊ τι; σηπίαι;
πώγωνα περιδήσειεν έσταΟευμέναι;.

536. άλλ’ εμ’ άποδύσασ’, έπιβαλοΰσα τήχγκυκλον, 
ώχου καταλιπούσ’ ώσπερεΤ ποοκείμενον, 
μόνον ού στεφανώσασ’ ούδ’ έπιθεϊσα λήκυθον.

875. ΌρΟώ; έμοιγε φαίνεται· βαδιστε'ον
όμόσ’  έστί δειπνήσονται κού μελλιτέον.

1009. τοΤ; τηλικούτοι; ξυγκαΟεύδουσ’ ήδομαι. 
έγώ δέ ταΤ; γε τηλικαύται; αχΟομαι.

Ά ρ ισ τοφ ά νους  Ι1.1οΰτο<:'

69. ΆναΟεί; γάρ έπί κρημνόν 
τιν’ αύτόν καταλιπών 
άπειμ’, '¡ν’ έκτραχηλισθή πεσών.

341. Χρηστόν τι πράττω·, τού; φίλου; μεταπέμπεται. 
οϋκουν έπιχώριόν γε πραγμ’ εργάζεται.

447. "Ερημον άπολιπόντε ποι φευξούμεθα 
τηνδί δεδιότε, μηδέ διαμαχούμεΟα.

807. Ή  μέν σιπύη μεστή ’στι λευκών άλφίτων, 
οί δ’  άμφορή; οίνου μέλανο; άνΟοσμίου. 
"Απαντα δ’ ήμΤν αργυρίου καί χρυσίου 
τα σκευάρια πλήρη ’στίν, ώστε Οαυμάσαι

981. Καί ταΤ; άδελφαΤς άγοράσαι χιτώνιο·, 
έκέλευσεν αν, τή μτ,τρί 0’ ιματίδιον.

Μ ενάνδρου γνώ μα ι μ ο ν ό σ τ ιχ ο ι'

178. ΕύρεΤν τό δίκαιον
πανταχοΟ ού ράδιον.

220. II γλώσσα πολλών 
έστιν αίτια κακών,

471. "Ραον παραινεί·.
ή παΟόντα καρτερεί·.-

480. Στερ^ώ; φέρει·, χρή
συμφορά; τόν εύγενή.

523 "  IV.νο; δεινόν
άνΟρώποι; κακόν.

’Εκ το.ν ελεγείων τού Ενήνου  

Βάκχου μέτρο·, άριστον 
ό μή πολύ μηδ’ ελάχιστο·..

(Έ . - τ π α ι  τ ι, - i . l o r . )
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AI ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΟΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑΙ.

λ '.

ί ΐ  Μολδοβλαχία περιλαμβάνεται μεταξύ τών 

Καρπαθίων δρέων, τοΰ Εύξείνου Πόντου, του Δουνά- 

βεως και τοΰ έν Ρωσσία Ρουβίκωνος ποταμού, δστις 

φέρει όντο>ς έπιπόλαιον τύ  όνομα Προύθος. 0  Ατλας 

τού Lessage άξιοϊ προ τεσσαράκοντα ετών ο ί  άπδ 

τού 1 806 ή Βλαχία καί ή Μολδαυία άνήκουσι τή  

ί^ σσ ία . Ελεύθερος έστίν δ Ατλας ούτος νά υποστή

ριξή τοιαύτην υπερβολήν, διότι έγώ τουλάχιστον ά-

διστάκτως πιστεύω ό τι άμφότεραι αύται αί Ηγεμο- 

νΐαι άπύ τού 1396 υπάγονται ύπό τήν κυριαρχίαν 

τού Σουλτάνου καί άποτελούσι μέρος τού όθωμανι- 

κού κράτους. Καί το ι δε ύπό τήν κυριαρχίαν τής Τψ. 

Ιΐύλ.ης οί κάτοικοι τώ ν χωρών τού των άπολαύουσιν 

αυτονομίας, πρεσβεύοντες καθόλου τήν ορθόδοξον α

νατολικήν θρησκείαν καί έξαρτώμενοι άπδ τή ; έν 

Κωνσταντινουπόλει άγίας Συνόδου.
Ούδέν φανταστικώτερον ή ή άνάγνωσι; τής περί 

Μολδοβλαχίας ιστορίας. Λύτη έστίν ή πατρΐς τών 

Οσποδάρων, τώ ν  Βογιάρων  τώ ν AopoGαντώ ν  καί 

τώ ν  Πανδοϋρων. Καί Ό σπ οδά ρο '· μέν έστί τίτλος 

τού βασιλεύοντος ήγεμόνος, ού ή μεν άναγόρευσι; ά-
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μοσίων υπηρεσιών, ό  Αοροΰάντης έστί χωροφύλαξ, 

άλλά χωροφύλαξ φορών φέσιον άντί τρικέρωτος πί

λου, κομψώς ένδεδυμένος καί ώπλισμένος μ ετ’  αφθο

νίας αληθώς ανατολικής. Τέλος δ Π ανδονρος έστίν 

απλούς μισθοφόρο; στρα τιώ τη ; έκτάκτου στρατού, 
ληστής ών τδ  πρώτον.

Καί ταύτα μεν περί τού τω ν ' ήδη δέ έπανέλθωυ.εν 

εί; τήν ιστορίαν τής Μολδοβλαχίας καί τού αγαθού 

ρουμανικού 7.αού.

Β'.

Λ έγω  δέ ρουμανικού, καθότι οί Μολ.δοβλάχοι κα

τάγοντα ι άπδ Τραϊανικής τίνος αποικίας, ήτις έγ- 

κατέστη έν Δακία ύπό τής ρωμαϊκής πολιτείας, ΐ.α
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πόκειται εί; τήν έκλογήν τή ; Πόλη; έκ τριών υπο

ψήφιων, υπδ τής συνελεύσεως τώ ν  Βογιάρων προτει- 

νομένων, ή δέ ήγεμονεία επταετής. Εδρεύει δέ είς 

μεν έν ϊασίω πρωτευούση τής Μολδαυΐας, ένθα δ 

Σουλτάν Μαχμούτ άπώλεσεν ούκ ¿λίγους γιανι- 

τσάρους, καί έτερος έν Βουκουρεστίω πρωτευούση τής 

Βλαχίας, Βέης υπδ τής Πύλης καλούμενος, ύ  δέ 

Βογιάρος, γνωστότα τος έν Παρισίοις ώς αριστοκρά

της, διακρίνεται είς τά  Ηλόσια πεδία διά τήν λευκήν 

σκευήν τώ ν  ίππων του καί τά  έπί τής άμάξης Οαυ 

μαστά  οικόσημα. Καθόλου δπάρχουσιν άνώτατοι, 

κατώτεροι καί κα τώ τα το ι βογιάροι, οίον κτηματίαι 

καί υπάλληλοι παντός είδους, κατά τον διοργανισ- 

μδν τού 1828. Πρότερον εκαλούντο Βογιάροι οί πο

λεμικοί άνδρες. νΰν δε τουναντίον ούτοι είσίν άπηλ- 

λαγμένοι τώ ν  στρατειών καί πασών τώ ν λοιπών δη

ή πρόσκομμα κατά τώ ν  αιωνίων βαρβαρικών επιδρο

μών. Ε τι καί νύν φαίνονται έπί τού Δουνάβεως τά  

ερείπια γεφύρας ρωμαϊκής κατασκευής, ή τις καλεί

τα ι γέφυρα τοΰ Τραϊανόν. Ού μακράν ταύτης άνα- 

φαίνονται έκ πυκνώματος θάμνων αί πρώται σειραί 

τώ ν  λίθων πύργου υπό τής πολυχρονιότητο; έφθαρ- 

μένου" έστι δέ ούτος δ τού Σεπτίμου Σεβήρου πύρ

γος, έγερθείς ποτε ώς μνημεΤον πρός δόξαν τού Τραϊ

ανού είς άνάμνησιν τής κατά τού Δεκεβάλου βασι- 

λέως τώ ν  Δακών νίκης του.

Τπερεναβρυνόμενοι έπί τή  καταγωγή τω ν  ταύτη 

οί Μολδοβλάχοι ισχυρίζονται ό τι ούτε Σλάβοι είσίν 

ούτε Μαγκυαροι, άλλ ότι προφανώς άνήκουσιν είς 

τό  Λατινικόν γένος' διό καί έπί τώ ν  συμβόλων αυ

τώ ν έχουσι γεγραμμένα τά  εξής αρκτικά τέσσαρα 

ιερά γράμματα, 8. Ρ. Ο . I I .  Ροριιΐιιβ
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(jue-Rom anus) καί αύτοί λέγονται 'Ρ α ,μ ά η ι,  'Ρ ο ν - 

¡lá roc, ί, ΓΡονμοΰκοι, καί ή χώρα 'Ρ ου μ ον τία . Ίο  

πνεύμα τής ίδιεθνίας, το  όποιον, συνταράττον το -  

σαύτα κράτη, είναι εις λαόν ο ,τι αί έποχαί τής ένη- 

λικιότητος εις τοός νέους, άνυπόμονον ν’  άποφασίση 

περί τής εαυτού τύχης, κατέλαβε τους Μολδοβλάχους, 

ο'ίτινες δικαιολογούσι την άξίωσιν ταύτ.ην διά τριών 

θεμελιωδών λέξεων, τό  γένος, η αυτονομία, ή γλώσσα 

ούσα ρουμα ηχΐ) η μο.Ιάοΰ.Ιαχιχή.

I I  άναγνώρισις ρουμουν.κού έθνους, κα τ αυτους, 

ήθελεν ευεργετήσει την Ευρώπην, εάν μόνον παρεδί - 

δετο διά βίου εις τους απογόνους τούτους τώ ν  ρω

μαϊκών λεγεώνων αξιόμαχος δύναμις, 1ον 'ίνα συνά- 

ψωσιν εις βασίλειον την Μολδαυίαν καί Βλαχίαν, 2 °,; 

ϊνα προσθέσωσι την Βεσσαραβίαν, παραχωρηθείσαν τό  

1812 τή  Ρωσσία υπό τού Δημητρίου Μουρούζη και 

Γαλίλ-Π χσδ, πληρεξουσίου τής Τ . Πύλης, ο'ίτινες διά 

τής θυσίας ταύτης διέσωσαν τό  υπόλοιπον τώ ν  ηγε

μονιών μέρος, καί 3ον 'ίνα ένώσωσιν εν τιΰ συνόλο» 

τούτοι την Τρανσυλβανίαν, την Βουκοβίναν καί τό  βαν- 

νάτον τού Τεμεσβάρ, άνήκον τανύν εις την Αυστρίαν.

Τπό τοός όρους τούτους, ο'ίτινες ευκόλως δεν θά 

πραγματοποιηθώσιν, ό ρουμουνικός σύνδεσμ.ος τ έ 

λειος ών ήθελε παρέξει πληθυσμόν 9 έως 10 εκα

τομμυρίων ψυχών.

Δεν όφείλομεν ενταύθα να έρευνήσωμεν τό  μάλλον 

η ή ττον εύλογον τώ ν άξιώσεων αύτών, καθότι ή ι 

στορία, ή γλώσσα καί τά  ίχνη τώ ν  χαρακτήρων έπι- 

μαρτυρούσι τήν ρωμαϊκήν αύτών καταγωγήν. Ευρί

σκω ώραιοτάτας τάς εγχωρίους κυρίας, άλλα δεν δ- 

μολογώ ό τι όμοιάζουσι πολύ μάλλον τάς Ιταλίδας 

ή τάς έκ πολλών επαρχιών τής Γαλλίας γυναίκας. 

Í1 τά ξις τώ ν χωρικών διετήρησεν αγνότατα  τόν λα

τινικόν τύπον.
Η  Μολδοβλαχία έκυβερνάτο σχεδόν επί πεντή- 

κοντα έτη υπό βυζαντινών Οσποδάρων, ών τό  άνθος 

κατώκει εν Φ αταρίω  συνοικία τής Κωνσταντινουπό- 

λεως. Ουτοι δ'ε οί φαναριώται διεβλήθησαν κατά 

πολλά έν Εύρώπη, άλλ’ ημείς μή έρευνώντες εν

ταύθα τό  δίκαιον ή άδικον τώ ν  διάβολων τούτων 

Οέλομεν αναφέρει μόνον ο τι ή εις τάς Ηγεμονίας 

τώ ν  φαναριωτών ηγεμόνων έμφάνισις εΐσήγαγε στοι- 

γείον, αληθώς στενώ τα τα  υφασμένον διά τού πρω

τοτύπου εθνικού υφαδίου.

-ν Οί Ελληνες διέσπειρον εις τους Ρουμοόνους τά 

στοιχεία εκείνα τής επιστήμης, τής φιλολογίας καί 

τού πολιτισμού, άτινα αύτοί κατά παράδοσιν διε- 

τήρησαν. ή  έπιίόοή καί αί συμμαχίαι τω ν έπεφύ- 

οντο εις την τάξιν μάλιστα τώ ν βογιάρων, ήτις έ- 

πολιτεύετο μεν οΰτω πως, έβλεπε δέ τήν άπώλειαν 

τού γνησίου αυτής αίματος. ϊΐάν άφ’ ετέρου λάβη 

τ ι ;  ύπ’ όψιν ό τι ή χώρα τώ ν ΙΙγεμονιών τού των υ-

222

πήρξεν αείποτε τό  θέατρον κατοχών καί επιδρομών 

πάντιον τώ ν γειτν ια ζόντων λαών, καί ότι οί βογιά- 

ροι έχοντες νά διασώσωσι πλούτη, αείποτε ¿συνθη

κολογούν μετά τώ ν  νικητών, δύναται νά συμπεράνη 

ότι δυσχερές ήθελεν είναι νά εύρη μεταξύ πάντων 

τώ ν βογιάρων ρανίδα ρουμουνικού αίματα*.

Τήν £ουμουνικήν προσέτι καταγωγήν πολλών έν- ! 

δόξων μολδοβλάχων άμφισβητούσιν οί Ελληνες, ά- 

ξιούντες ό τι Μιχαήλ ό ανδρείος ήλθεν έξ ΙΙπείρου, οι 

Βεσσαράβαι έκ Ταρταρίας, οί Γκίκαι έξ Αλβανίας, 

οί Στούρτζαι έξ Ουγγαρίας, οί Φιλιππέσκοι έκ Φιλιπ- 

πουπόλεως, οί Ροσνοβάναι έκ Βενετίας, οί Ροσέττα ι 

έκ Γενούης, οί Μαυροκορδάται καί οί Μαυρογέναι έκ 

τής νήσου Μυκόνου, οί Ρακοβίζαι έκ τής μικρδς Α 

σίας, οί Ύψηλάνται καί οί Μουρούζαι έκ Τραπεζούν- 

τος οί Σούτζαι έκ Βουλγαρίας, οί Καρατζαίοι έκ Ρα- 

γούζης καί άλλοι άλλοθεν.
Απ’ έναντίας δέ ό ρουμούνος χωρικός δέν έσυνθη- 

κοποίει μετ’  αλλοφύλου, άλλα καταφεύγων εί; τά  

όρη έκρύπτετο, ώς δ ίάνκος τό 1819, καί μετά ή- 

ρωϊσμού υπερησπϊζετο’ διό καί δέν έκτιμδ μεγάλως 

τήν τά ξιν  τώ ν  βογιάρων. 0  άθλιος τρόπος τού προσ- 

πίπτειν εις τους πόδας τώ ν  κα τακ τη τώ ν δέν διέφυγε 

μετ’  ολίγον τούς χωρικούς, άλλ’  έν τή  έθνική άλα- 

ζονεία έτρωσεναύτούς. Οί χωρικοί έ τ ι καί νύν άποκα- 

λούσι τούς βογιάρους διά λέξεως γραφικωτάτης μέν 

άλλ’ ολίγον ταπεινή; (ΐίοΐϊοι.

0  Ρουμούνος χωρικός έστι χαρίεις, καρτερικός, 

άλλα κατηφής, βεβαρημένος υπό δασμών καί θη

τειών, καταβεβλημένος υπό τώ ν  κατοχών διατελεί 

ταλαιπωρούμενος έν ώραιοτάττ, καί γονιμωτατη  

χώργ τής οικουμένης.
Ϊ Ι  δουλεία έν Μολδοβλαχία κρύπτεται υπό μέτρα 

αύτής τής δουλείας χείρον». Δουλοπάροικος ών, ή ά- 

ποπεμπόμενο; κατά  βούλησιν τού δεσπότου, ο ρου

μούνος χωρικός κέκτηται καί είναι όργανον ένεργόν 

προς όφελος τώ ν βογιάρων’ διό δεν υπάρχει έν Μολ

δοβλαχία μεσαία τάξις πολιτών ώς πρός την αρι

στοκρατίαν δέ τώ ν  βογιάριον, ο.ύτη ουτε δικαιοσύνης 

αίσθημα εχει, ούτε οικονομίας. Τά εαυτής συμφέ

ροντα άγνοούσα κέκτηται άκατανόητον φιλαυτίαν 

καί αδυνατεί ν’  άποπτύστ, τερατώδη προνόμια, ά 

καί τήν χώραν καταστρέφουσ·. καί εαυτήν εις ένδειαν 

άγουσιν. Οΰτω π. χ. έπειδή αί ϊδιοκτησίαι δέν ύπό- 

κεινται εις φορολογίαν έν Μολδοβλαχία, έπιβαρυνε- 

τα ι κατά συνέπειαν ή εργασία διά δημοσίων φόρων 

καί παραλύει, πρός δέ έπειδή τό  ταμεϊον δέν έχει 

πόρους, καί τά  δημόσια έργα παραλύουσι. I I  έλλει- 

ψις ούχ ή ττον τώ ν  πρός συγκοινωνίαν ίδώ ν καθιστά 

τάς μεταφοράς λίαν φορτικά;. Η  γεωργία άδυνατει 

οΰτω νά διάθεση καλώς τά  προϊόντα. Εκ τούτου 

προκύπτουσιν αλλεπάλληλοι δυσχέρεια·..

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
I I ;  πρός τάς μή φορολογουμένας δέ Ιδιοκτησίας, 

κυται δέν ύπόκεινται εις κατασχέσεις, εις τρόπον 

ώ σ τε  ό πλούσιο; βογιάρος εχων ανάγκην χρημάτων, 

δυσκόλως ευρίσκει δανειστήν καί άποτίει πολλάκι; 

1 2— I 4 τοίς εκατόν τόκον. Ενεκα δέ τού μεγίστου 

τούτου προνομίου ή Μολδοβλαχία δέν έχει συστά

σεις πιστώσεως καί ώς έκ τούτου ούτε έμπόριον οΰτε 

βιομηχανίαν άντάξια τού ονόματος τούτου.

Οί βογιάροι τοσούτον ολίγον κατανοούσι οτι ό 

τρόπος τού νά πλουτίσωσι τήν χώραν τω ν  καί νά 

διπλασιάσωσι καί τριπλασιάσωσι τήν περιουσίαν τω ν 

έστίν ή άφεσι; τώ ν  άλογων τού των προνομίων, ώστε 

έν ΐασίω διακρίνει τ ι ;  τήν οικίαν μεγάλου άρχοντος 

έκ τού πρό τή ; Ούρα; σεσωρευμένου βορβόρου, όστις 

μαρτυρεί τό  προνόμιον τού δεσπότου, μή ύποβαλλο- 

μόνου εις ούδένα τώ ν  δημοσίων φόρων.

Τό Βουκουρέστιον, πρωτεύουσα τής Βλαχίας πε- 

ριέχον περίπου 1 50,000 κατοίκων έχει μόνον τριών 

έως τεσσάρων λευγών έκτασιν. Εστι δέ άληθές im  

πλήν τώ ν  πρωτίστων οδών, αίτινες είσιν έκτεταμέ- 

ναι άκτΐνες εις κοινόν τ ι  κέντρον τελευτώσαι, τό  

διάστημα τό  μεταξύ τώ ν  οδών περιλαμβανόμενον 

καί προάστειοχ  κατ’ αυτούς κχλούμενον, ολίγον κα- 

τοικεϊται. Α ί οίκίαι δέν στηρίζονται πρό; άλλήλας, 

αλλά περιβάλλονται υπό κήπων κακώς πεφραγμένων. 

Α ί έδοί άληθώς τήδε κάκείσε βαλτώδεις, σπανίως 

εισίν άμ.αξιταί καί τοίς πεζοί; ούδέν ή ττον άπρό- 

σιτοι. 0  όσποδάρος Βιβέσκος, έπιθυμών πρό δεκα

πενταετίας νά διακόψη τάς μετά τής Κυβερνήσεώς 

του σχέσεις τού γαλλικού προξενείου καί τού διπλω

ματικού σώματος, ήρκέσθη νά έγκαταλείψη εις τήν 

φυσικήν αύτών κατάστασιν τάς γειτνιαζούσας τώ  
προξενείω οδούς.

Α λλοτε τό Βουκουρέστιον έβριθε συκαμινεών, ΰφ’ 

ων τρεφόμενοι ¿καλλιεργούντο οί μεταξοσκώληκες, 

καί οΰτω πολλοί πένητες διά τή ; βιομηχανίας ταύ- 

τη ; έπορίζοντο τά  πρός τό  ζήν’ αλλά δυστυχώς αύ- 

τα ι έκόπησαν έν καιρώ έπιδημίας, ·?,ν ή κοινή μωρία 

άπέδωκεν εις τήν παρουσίαν τώ ν μεταξοσκωλήκων. 

Η έπιδημία καί μετά ταύ τα  ούδέν ή ττον έπαύετο 

ένσκήπτουσα, άλλ’ είχε σφαγή ήδη ή χρυσοτόκος 
όρνις.

Γ'.

Εΐ καί δέν έπιτρέπεται εις ούδένα Τούρκον νά δ·.η- 

μεοεύση έν Βουκουρεστίφ, έάν δέν άναφέρη τήν αι

τίαν καί τήν διάρκειαν τής οδοιπορίας του, άλλ’ ό

μως βλέπων τις πέδιλα εΐ; τούς πόδας έγχωρίο>ν γυ

ναικών ή χρυσοκέντητον φέσιον έπί τή ;  κεφαλής 

κομψής τίνος νεάνιδος αισθάνεται ό τι ή χώρα όζει 
Τουρκίας.

Σπεύδω δε ν άναγγείλω ο τι τό  Βουκουρέστιον έ- 

στίν ισω; ή μόνη πόλις, ήτις χορηγεί μδλλον τώ ν  |

λοιπών πόρους εις τά  θέλγητρα, ή τουλάχιστον εις 

πάσαν φαντασίαν ένδυμασίας. Εάν εκάστη έν ταίς 

χώραι; ταύ τα ι; κατοχή προσέθηκε τ ώ  χωρικώ τα 

λαιπωρίαν έπί ταλαιπωρίας, απασαι όμως συνετέ- 

λεσαν υπέρ τώ ν  συρμών τού χαρίεντος μολδοβλα- 

χικοϋ καλλωπισμού. Οί γαλλικοί συρμοί πριοτεύ- 

ουσιν άναμφιβόλω; έντός τώ ν  αιθουσών άλλ’  εντός 

τώ ν  κοιτώνων αναφαίνονται οί συνδυασμοί, οΰς πα

ράγει τό  πνεύμα φ-.λαρέσκου γυναικός, έχούση; υπό 

τας διαθέσεις τής πδν ό ,τι δύναται νά έπινοήση ώς 

πρός τούτο ή Ανατολή, ή Δύσις, ή Αρκτος καί ή 
Μεσημβρία.

ΙΙρό 40 έτών αί γυναίκες τώ ν  Μολδοβλάχων εύ- 

ρισκοντο έ τ ι έν τή  σκαιότητι τώ ν  οθωμανικών συρ

μών. Τά ήθη καί ό ιματισμός αύτών ίλ ίγον διέφεοον 

τώ ν τού Χαρεμιού. Καί αύτό τό  άναγινώσκειν ά- 

γνοούσαι, διήγον μεμονωμένα·, καί καθήμεναι σχεδόν 

αείποτε έπί ανακλίντρων, διεσταυρωμένας έχουσαι 

τά ; κνήμας καί μασσώσαι μαστίχην.

Κ α τά  τό ν  χρόνον εκείνον τά  δυστυχή τα ύ τα  όντά 

έβαφον τούς όνυχας διά κάνθη; (α ) , ’ έπέχριον τό 

πρόσωπον ώς γελοία γραΐδια, καί έπί τή ; κεφαλής 

εφερον χρυσά φλωρία’ νύν δέ μόναι αί τώ ν  χωρικών 

γυναίκες προσκολλώσιν εις τούς πλοκάμους τής κε

φαλή; τήν προίκα των. Βεβαιούται ό τι ό ένδοξος Σε- 

βαστίάνης, πρέσβυ; τό  1805  έν Κωνσταντινουπόλει, 

ένθα ή σύζυγός του ένεφανίσθη ένδεδυμένη γαλλικά 

ένδύματα, όπήρξεν ή αφορμή τή ; κατά τώ ν αρχαϊ

κών συρμών επαναστάσεως.

Καίτοι μάλλον παιδευόμενάι καί κομψευόμεναι 

αί τώ ν Μολδοβλάχων γυναίκες, εΐσίν έ τ ι όπαδοί τού 

Χαρεμίου, καθότι τό  γαλλικόν Επποτικόν πνεύμα δέν 

εΐσέδυσεν είσέτι εις τάς πτυχάς τώ ν  έκ Παρισίων 

μεταφερομένων ίματίων. Α ί οικογένεια·., τόσον κα

λώς ώργανισμέναι έν ’Α γγλ ία  καί Γαλλία, εισί λίαν 

ελλείπει; κατά τούτο έν Βουκουρεστίω καί ίασίω.

0  ιματισμό; καί τώ ν γυναικών τής μι/.ράς τάξεως 

έστίν έπίσης κομψός. Συγγραφεύς τις έξοχος, άριστα 

συγγράψα; περί τώ ν παραδουνάβιων ηγεμονιών πε

ριγράφει οΰτω πω ; τόν ιματισμόν τώ ν  γυναικών 

τού των ’ « φορούσι, λέγει, ύποχιτώνα, πέποικιλμένον 

κατά τήν κοιλίαν καί τό  έπικάρπιον δι έρυθρών κεν

τημάτων. Ζόινη κεχρωματισμένη προσκολλα έπί τού 

σώματος τόν χ ιτώνα , όστις λίαν βραχύς ών, πίπτει 

έπί εύμήκους λευκή; έσθήτος. Εμπροσθεν καί όπισ

θεν κυμαίνεται διπλοΰν έριούχον περίζωμα, έχον 
σειράς ποικιλοχοωμάτους, καλοόμενον calrinza, ού 

τά  έσχατα  άκρα έπικοσμούνται διά ποικίλων κροσ

σών, άνασειομένων καθ’ έκάστην τής γυναικός κίνη- 

σιν. Κ α τά  τάς ψύχρας ώρας τού έτους προσλαρ,βά-

(α) Τουρκιστί κν S
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νουσι καί σισύραν έκ λευκού έριούχου υφάσματος, έ- 

χουσαν εύμήκει; χειρίδα; καί διά ζώνη ; συνεσφιγμέ- 

νην" υποδύονται δε βμοια το ι; τώ ν  άνδρών δερμάτινα 

πέδιλα, καλούμενα Opintzé, αλλά πολλάκις προσ

τίθετα ι περί τή ν κνήμην τεμάχιον λευκού έριούχου, 

δι’ ιμάντων κατεχόμενον. Τινές τού των έν Τρανσυλ

βανία μιμούμεναι τούς Ούγγρου; προτιμ,ώσι τ ά  ερυ

θρά καί κίτρινα πέδιλα' όταν δε πορεύωνται προ; 

πανηγύρει; έχουσιν αυτά υπό μάλης, καί υποδύονται 

άμα φθασαι.

Οι χωρικοί προσέτι τή ; Μολδοβλαχίας, εχουσι 

καί τόν μικρόν επενδυτήν, τάς πλατείας περισκελίδας 

τά  μεθ’ ιμάντων σανδάλια καί τόν έριούχον πίλον 

τώ ν προγόνων αυτών Λακών, ίίς πρός τόν ιματι

σμόν δέ τώ ν  Αθιγγάνων, οΰτο; διαφέρει τώ ν  προεκ- 

τεθέντων μόνον ώς κατά ενα βαθμόν πενιχρότερος. 

Κ α ί έν τούτο ι; οί δυστυχεί; οότοι, οί μήτε πύρ, 

μήτε γην ιδιόκτητον έχοντες, οί μή αυτεξούσιοι, οί 

μετά τώ ν κτημάτων πωλούμενοι ή αποπεμπόμενοι 

κατά τήν επιθυμίαν τού ιδιοκτήτου, διατηρούσιν ετι 

ίχνη ίλαρότητος καί φιληδονίας, καί χορεύουσι κατά 

τάς έορτάς, αφού πίωσι τό  παρά τώ ν βογιάρων πω- 

λούμενον οινόπνευμα.

Ó χορός τώ ν  Μολδοβλάχων έστίν άπλούστατο; 

καί καλείται H o ra - συνίσταται δέ έκ κύκλου χο

ρευτών Αμφοτέρο>ν τώ ν  γενών. Οί φιλάρχαιος οί 

σχολαστικοί μάλιστα καί οί ρουμούνοι πατριώται, 

οίτινες ώθούσι μέχρι αρχαϊσμού τό  πνεύμα τής έθνι- 

κότητος, άξιούσιν ό τ ι ή hora έστί πιστή άπεικόνι- 
σις χορού τών αρχαίων.

Κ α τά  τά  μεθόρια τής Αουερνίας καί τού Αγκου- 

μουά, έν τα ί; τερπνοτάται; ταύταις χώραις, χορεύ- 

ουσι γόραν ή Αρχαίόν τινα χορόν, δμοιάζοντα κα τ’Ιμέ 

ιδίως τόν μολδοβλαχικόν' έστι δέ ούτος είδος κυ

κλικού περιπά του , άνά δύο βασταζομένων τώ ν ορ

χηστών, όστις οΰδέν ελληνικόν ή λατινικόν έχει.

Σπανιώτατα όμως έν τώ  μέσω τώ ν  ορχήσεων τού

τω ν  ό ταλαιπωρούμενος δέν αναφέρει τινά  τώ ν  έν τώ  

μυχώ τής διανοίας αυτού έμφωλευουσών απελπι

σιών. Εν τή  συλλογή τώ ν  δημοτικών ασμάτων 

(doinas) τού βογιάρου ποιητού Αλεξάνδρη, υπάρχει 

ασμά τ ι  έπιγραφόμενον l lo r a ,  όπερ τελευτή  οΰτω, 

λαλούντος τού δρχηστοϋ.

“ Φίλοι, δέν φοβούμαι ούδέν έν τ ώ  κόσμω τούτω ,

»  ούτε τόν βόρν.κον (είδος είσπράκτορος), ούτε τόν 

»  διάβολον, ούτε αυτόν τόν Σαταναν, τόν πατέρα 

»  τώ ν καταχθονίων πνευμάτων . . . .  φίλοι, μιμη- 

»  θήτέ με, χορεύσατε έντόνως. Πλήξωμεν δμού τό  

»  έδαφος έν ρυθμώ, ώστε ν’  άντηχήση μέχρι τών 

»  μυχών τής γής καί μέχρι τού ίψ ίστου, καί έκ- 

»  πλαγή άπασα ή οικουμένη.

»  Καταβεβλημένος εΐμί υπό τώ ν  αδρών συνει-
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» σφορών, υπό τού άροτρου, υπό τού πτύου, υπό 

»  τώ ν  αοΙίΟ Ϊ καί υπό τώ ν άναριθμήτων θητειών. 

»  Σήμερον τελείτα ι μεγάλη πανηγύρι;. Αί αίώραι 

»  κινούνται πλήρεις νεανίδων. Φεύ! είθε νά κατα- 

» κερματισθή τό  φαιόν σανδάλιον υπό τοό ; πόδα; 

»  μου, καί ν’  άποθάνω μετά σού Μαρία Μαριού- 

»  τσά  μου ! »

Δέν ευρίσκει τ ις  αρά γε  έν τώ  διαλόγω τού τω  λύ

πην, έν τώ  περί θανάτου διαλογισμοί αυτού, τώ  με- 

μιγμένω τή  μανία τώ ν  ήδονών, ταπεινήν ήχοι τώ ν 

λυπηρών ειρωνειών τού Βύρωνος καί τού Ο ο ιΊ ΐ ιο ;

Κ α τά  τάς έορτάς ταύτας, ό δυστυχής ρουμούνος 

χωρικός μεθύει πίνων οινόπνευμα, αλλά παρά τού 

βογιάρου καί τούτο ώνούμενος, οσ τι; μόνος εχει τό 

δικαίωμα νά κατασκευάζω καί νά κατανίλσκη τούτο, 

ώφελούμενος ουτω ά τό  τώ ν  σιτηρών του, ά τινα  διά 

τό  πολυδάπανον τή ; μεταφοράς αδυνατεί νά πωλήση 

όπου βούλεται. Καί αυθις δ ταλαίπωρος χωρικός θυ

σιάζεται ! Αποβάλλει ένεκα τούτου ού μόνον τόν τ ε -  

λευταίον οβολόν, αλλά καί λογικόν καί ήθικότητα. 

ό τα ν  δέ τό  πνεύμα τής δικαιοσύνη; άπομακρύνηται 

από τινο; εθνου;, δυνατόν νά εϊπη τ ι ;  δ τι ή θεία χείρ 

Απομακρύνεται άπ’  αυτού.

Πρόξενό; τ ι ;  έπέπληττε δικαστήν έκ Βουκουρε- 

στίου, δ τι ήθώωσε κιβδηλοποιόν. « Τ ί θέλετε, είπεν 

ό δικαστή;, ό άνθρωπο; οϋτο; είχε σύζυγον καί ούκ 

¿λίγα τέκνα νά τρέφω, αλλά μ.ή έχων χρήμ.ατα κα- 

τεσκεύαζε τοιαύτα. » Γάλλο; δέ τ ι ;  έν Παρισίοι; 

συνάντησα; νέον βλάχον έκ τώ ν εύγενεστέρων μετά 

μολδαυού τινο ; άποπειραθέντο; νά δολοφονήση τόν 

έν ίασίω Ηγεμόνα Μιχαήλ Στούρτζαν, έρ.έμφθη αυ

τόν διά τά ; στενά; σχέσει; μ.ετά νέου τοσούτον περι- 

φρονουμένου' «  διότι δέν έφόνευσε τόν Ηγεμόνα '·, 

είπεν δ νέο; βλάχος.

Κ α ί δμω; αί σφαίραι άφήρπασαν τού όσποδάρου 

τάς έπωμ,ίδας, δσ τι; αληθώς λίαν πανούργοι; έπε- 

βούλεσε το ί; έν Ιασίω νέοι; πατριώταις. Επί προ- 

φάσει συνδιαλλαγής έπεμψεν ενα τώ ν  υίών του, ϊνα 

προτρέψνι τούτου; νά παραδοθώσι φιλικώς, δ δέ στρα

τός περιεκύκλωσεν αυτούς, καθ’ ήν στιγμήν έςήρ- 

χοντο άθρόοι τού Μαυροκορδατικού οϊκου.

Αναφέρο» ένταύθα τά  εϊόη ταύ τα  τώ ν χαρακτή

ρων, ΐνα κατανοήσωσιν οί άναγνώ ίτα ι ημών οποίαν 

δδόν εχει νά διανύση έν τα ίς παραδουνάβιοι; Ηγεμο- 

νίαις δ πολιτισμός.

Δ'.

Καί το ι έχουσαι στοιχεία πολιτισμού, ενεκα τής 

από τώ ν  Λατίνων καταγωγή ; αυτών καί τής πρός 

τού ; Ελληνας συνάφειας, καί το ι εχουσαι τάς αύτάς 

μετά τώ ν  έσπερίων λαών συμπάθειας, αί παραδου

νάβιοι Ηγεμονίαι θλίβονται έτι καί νύν υπό τού στυ- 

γερωτάτου λοιμού τού μιαίνοντο; τήν κοινωνίαν, τής
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δουλείας. Πρό τινων ετών ήριθμούντο έν άμφοτέραις 

τα ί ;  Ηγεμονίαι; δύω χιλιάδες περίπου δυστυχείς υ

ποκείμενοι εις τήν σκληράν ταύτην κατάστασιν.

Οί δούλοι δέ ουτοι ανάγονται εις 8ν τώ ν  περιερ- 

γο τά τω ν  γενών τής υφηλίου, τούς Αθιγγάνους, ών ή 

καταγωγή συγχέεται ε!ς τά  βάθη τής Ιστορίας, ένθα 

καί υπό τώ ν πολυρ.αθεστάτων δυσκόλως παρακο- 

λουθείται. Αφού λοιπόν οί σοφοί άνδρες διαφωνού- 

σιν ώ ;  πρός τήν καταγωγήν των, δέν είναι ήμέτερον 

έργον νά λύσωμεν τό  ζήτημα τούτο, άλλά λέγομεν 

μ,όνον δτι υπό τή ; κοινής γνώμ.η; θεωρούνται ώς 

φυλαί περιπλανώμεναι, καί καταγόμεναι από τής ίν- 

δουστανικής. Γενόμενοι οίονεί ανθρώπινα έρμαια έ- 

κυμαίνοντο έπί τού μεγάλου ρεύματος, τό  όποιον 

φαίνεται έλκον τήν ανθρωπότητα έκ τής Δύσεως εις 

τήν Ανατολήν. Επονομάζονται δέ καί β οημ ο ί άπό 

τής σταυροφορίας τού πάπα Παύλου τού β'. κατά τής 

Βοημίας, διότι έκτοτε οί καθολικοί άπεκάλουν ουτω 

πάντα τόν μή ποεσβεύοντα τήν εαυτών θρησκείαν.

Περί τά  τέλη τού ιδ'. αΐώνος, δτε δ Ταμερλάνος 

διεπόρθει τό  ϊνδουστάν, όμάδες Αθιγγάνων έπέ^ρεον 

εις τήν Ευρώπην, φέοοντες παντός είδους εργαλεία, 

καί νομίζοντες δ τι θέλουσι κατακτήσει βάρβαρα έθνη 

διά τώ ν  τεχνών, τής μουσική; καί τής γοητείας, ίΐ 

δέ πληθύς αΰτη τώ ν  φυγάδων διεμελίσθη έν Ασία, 

καί οί μέν διεσπάρησαν εϊ; τήν Αφρικήν, οί δέ κατ- 

ευθύνθησαν πρός τήν Κριμαίαν καί έκείθεν κατήλθον 

πανταχού τής Ευρώπης. Κατεδιώχθησαν, προεγρά- 

φησαν, άλλ’ ουτοι μόνον διά τή ; φυγή; ΰπερησπίσθη- 

σαν. Φύσει άγύρται, ενεργητικοί, επιτήδειοι, κλέπται 

καί καλλιτέχναι, διακρίνονται πρός τοΐς άλλοις διά 

τό  ήπιώτατον τού χαρακτήρας' λαφυραγωγοί μάλλον 

οντε; ή κλέπται, ΰποκλέπτουσιν ϊνα ζώ σ ι καί ούχί 

ίνα πλουτώσι. Πανταχού δπου καί άν μετεχειρίσ- 

θησαν αυτούς ώς ανθρώπους, Απέδειξαν δ τι είχον τάς 

κοινωνικωτέρας άρετάς, άλλά δυστυχώς τό  υπερυθρό- 

φαιον τή ; χροιά; καί τό  ουλώδες τώ ν τριχών τής 

κεφαλής, προδήλως έχαρακτήριζον αυτούς κατά  τάς 

προλήψεις τώ ν λαών, ώ στε δέν ήδύναντο νά συγχω- 

νευθώσι μετά τίνος έθνους καινά ώφεληθώσι άπό τών 

πολιτικών δικαιωμάτων.

Οί εις τάς παραδουνάβιους Ηγεμονία; περί τάς 

άρχάς τού ΙΕ' αΐώνος διασωθέντες Αθίγγανοι, τοσού- 

το ι ησαν τό ν  αριθμόν, ώστε κατέπληξαν τό  πρώτον 

τους εγχωρίους' άλλ οί βασιλεύοντες τό τε  ηγεμόνες 

κατενόησαν πάραυτα τό  ένεκα πολλών πλεονεκτη

μάτων χρήσιμον αυτών. Πιεζόμενοι μ ετ’  ού πολύ 

υπό τού λιμού ήναγκάσθησαν νά έξανδραποδισθώσι' 

καί πρώτος δ ήγεμών ΒραγκοΟάουυ λαβών κατά 

τά ; απαίσιους έκείνας ημέρας υπό τήν προστασίαν 

του τούς Αθιγγάνους μετέβαλε τήν προστασίαν εΐ; 
δουλείαν.

Π Α Ν

ί ί ;  έν τα ί ;  ρωμαϊκαί; άποικίαι; ύπήρχέ ποτε, ώς 

γνωστόν υπό τό  ονομα Μ έ.Ια ς Κ ώ δ η ξ  συλλογή τ ι ;  

διαταγμάτων, όσον Αφορά τά  ανδράποδα, ουτω καί 

οί Μολδαυϊκοί νόμοι περιέχουσι διατάξεις τινα ; άφο- 

ρώσα; τού ; Αθιγγάνους. 0  δούλο;, κα τ αύτάς, ούτε 

νά συζευχθή ούτε νά κληρονομήσω δύναται, άνευ τή ; 

νομίμου άδεία; τού δεσπότου, καί μόνη ή ζω ή  αυ

τού είναι έξησφαλισμένη.

Οί νόμοι τή ; Βλαχία; ολίγον τ ι  διαφέρουσι τώ ν 

τή ; Μολδαυΐας. Η  κυβέρνησι; αυτή δεν έχει τανύν 

Ανδράποδα, άλλά πολλάκις μάλιστα  εξαγοράζει τήν 

έλευθερίαν τού των παρά τώ ν  βογιάρων. ί’ ουμουνοι 

δέ τινε; ώς δ ποιητή; A le va n d r i καί άρτίω ; δ ή

γεμών Γρηγόριο; Γκίκα; διά πρωτοβουλία; ¿χειρα

φέτησαν τά  εαυτών ανδράποδα.

11 κατάστασι; τώ ν Αθιγγάνων είναι διάφορο; κατά 

τό  έπάγγελμα ένό; εκάστου' υπάγονται δε κυρίως 

εΐ; δύω κατηγορία;. Οί μέν υποτάσσονται εΐ; τό  προ

πατορικόν ένστικτον τού πλανητικού βίου, όστις 

φαίνεται βαθύτατα ¿¿ριζωμένος έν τ ώ  χαρακτήρι 

πάντων τούτων, οί δέ παρά τ ώ  δεσπότη προσκολ- 

λώμενοι άπαλλάττοντα ι τού ετησίου φόρου. Τοσού

τον δέ περιφρονούνται, ώ σ τε  βογιάρος τις λαλών 

περί τής καταστάσεως τώ ν  οΐκετών του, λέγει, « Εχω 

υπό τάς δ ια ταγά ; μου τόσα; φωλεάς Αθιγγάνων, »  

υπαινιττόμενος τάς οικογένειας.

Οί έφιπποι περιηγούμενοι τάς Ηγεμονίας περιηγη- 

τα ί διορώσι πολλάκις έν τώ  μέσω ωκεανού θάμνων, 

ή τής καλουμένης έρνήμου (steppe) εύμήκη πάσσα

λον τεθειμένον πλαγίως έπί χάρακος ώς κεραίαν ι 

στού. Αλλ ’ έστιν άρά γε  πλοιάριον, τό  οποίον ναυα- 

γήσαν έν τ ώ  ώκεανώ τού τω  συνέστειλε τ ά  ίστία  ; 

Εις τό  άκρον τού ιστού κάθηται πολλάκις πελαργός, 

¿λίγα δέ βήματα μακράν αυτού οίδαίνει τό  έδαφος 

χλοερός λοφίσκος, έξ ού ίσως φαίνεται υψούμενος έπί 

τού διαφανούς δρίζοντος τής έρημου έλαφρός καπνός. 

Πλησιάζων δ περιηγητής Ανακαλύπτει ό τι δ εύμήκη; 

πάσσαλος, έξ ού ήρτηται διά σχοινιού υδρία χρη

σιμεύει πρό; Ιξάντλησιν υδατο;, δ δέ λοφίσκο; έστίν 

ή στέγη  τή ; φωλεά; Αθιγγάνων, ών τά  οικήματα, 

τά  λεγόμενα B ordei κεΐνται υπό τό  έδαφος τώ ν 

έρήμων.

Η  κυρία τροφή τού  Αθιγγάνου υ>; καί τού χωρι

κού τής Μολδοβλαχία; συνίσταται έξ αλεύρου Αρα

βοσίτου, διαλελυμένου έντό ; ζέοντος ΰδατο; μ ετ’  ο

λίγου αλατος. 11 μάζα αΰτη (m am aliga ) ψυχραι- 

νομένη πήγνυται καί τέμνεται διά νήματος' οψον 

δέ έχουσιν ώ ; έπί τό  πολύ οί χωρικοί ΐχθύν άλατισ- 

μένον ή χοίρον.

(  Ε π ετα ι τό  τέ λ ο ς .)

Δ. Ν. ΚΟΓΚΟΤΛΗΣ.

29.
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Λ  Ε  Γ  Κ  Η.

Λ ιήγημα  ρωσιχό>\

Επανηρχόμην έκ Τίφλιδο; ε—I 'ίππων μισθωμέ

νων. Τό άμάξιόν μου ¡/.όνον τον μ.άρσιπόν μ.ου περι- 

εϊ/.3 5χ*δόν πλήρη σημειώσεων τά ; όποια; έγραψα 

/.ατά την εν τη  Γεωργία περιήγησίν μου. Κ α τά  κα

λήν σου τύχην άπώλεσα τάς ήμίσεις' κατά καλήν μου 

τύχην έσωσα μερικά;, καθώς καί τά  πράγμ.ατά μου.

0  ήλιος έκρύπτετο όπισθεν τω ν  υψηλών καί χιο

νοσκεπών κορυφών, δτε έφθάσαμεν εί; την κοιλάδα 

του Κο'ίχαούρ. 0  αμαξηλάτης μου δστις ήτο όσσέτης 

έτραγώδει μεγάλφ τη  φωνή καί έμάστιζε άκαμά- 

τω ς τού; ίππους του έπιθυμ.ών νά φθάσν) επί του 

ορούς προ τής νυκτός. Η  κοιλάς είναι θαυμασία. 

Πανταχόθεν απρόσιτα όρη, βράχοι υπό του ήλιου 

κεκαυμένοι καί υπό πρασίνου χλόης έστεμμ.ένοι καί 

βαθεΐαι ρευματιαί' εις πάσας τάς κοουφάς γραμμαί 

άργυροχρόου χιόνος' εις τον μυχόν σκοτεινοτάτου 

τίνος στενού ρέει ί  ποταμό; Αράγρας' συνενούται δέ 

προς άλλον τινα ποταμόν καί λάμπει μακράν ώ.ς 

λεπιδωτός όφις η ώς άργυρούν νήμα.

Εστάθημεν εις τάς υπώρειας τού όρους τού Κοϊ- 

χαούρ. Πέριξ τού ταχυδρομικού σταθμού ήσαν συνη- 

θροισμένοι περί τούς είκοσι Γεωργίου; καί ορεινούς, 

μενοντες εκεί όπως διανυκτερεύσωσιν καί μεγάλον 

κρότον προξενούντες. Επειδή δέ τό  φθινόπωρον έ- 

πλησίαζε καί υπήρχε ψιλός πάγος καί τό  όρος έχει 

βεβαίως δύο ούερσζίωχ μήκος, έμίσθωσα έξ βόας 

καί τινας όσσέτας. Είς τούτων έφερε τον μάρσιπον, 

οί δέ λοιποί συνώδευον τούς βόας διά τώ ν  κραυ
γών των.

Οπισθεν μου ήρχετο άλλο άμάξιον τό  όποιον έ- 

φαινετο πολύ φορτωμένον' έσόρετο όμως υπό τεσσά- 

ρων μόνον βοών μ ετ’  ευκολίας ήτις μέ έξέπληξε' ό 

κύριος αυτού ήκολούθει καπνίζων έν μικρά π ίπ α  Κα- 

βαρδίνου άργυροκοσμήτω. Εοόρει στολήν αξιωματι

κού, άνιυ έπωμίδων καί κιρκασιανόν πίλον. Εφαί- 

νετο πεντηκοντούτης καί τό  μέλαν αυτού πρόσο)- 

πον έδείκνυεν ό τι πρό πολλοΰ έγνώριζε τον ήλιον 

τού Καυκάσου. 0  δέ λευκός μύσταξ άντέφασκε 

προς τό  σταθερόν αυτού βάδισμα καί τό  βέβαιον 

ήθος. Επλησίασα καί τόν ¿χαιρέτισα' άπέδωκε δέ 

σιωπών τόν ασπασμόν, έκπέμψας προς εμέ μέγα νέ
φος καπνού.

«  Εϊμεθα συνοδοιπόροι, μ.έ φαίνεται. »

Εχαιρέτισεν έκ νέου.

* Πηγαίνετε βεβαίως εις Σταυρόπολιν;

Μάλιστα, κύριε.. .  μέ χρήματα τού ταμείου.

Ειπέτε με παρακαλώ, πώς τέσσερα βώδια 

σύρουν τόσον εύκολα τό  βαρύ άμάξιόν σας εν ω  έξ

καί μέ τήν βοήθειαν τώ ν  όσσετών τούτων μόλις 

κατορθόνουν νά κινήσουν τό  ειδικόν μου τό  όποιον 

είναι κενόν; »

Εμειδίασε καί μέ παρετήρησε μέ ήθος έμφαντικόν.

«  Βεβαίως δέν είσθε πρό πολλού εις τόν Καύ

κασον ;

—  Πρό ενός έτους » άπεκρίθηνι

Νέον μειδίαμ.α.

«  Τ ί λ έγετε ;

—  5 τ ι  οί Ασιανοί αυτοί είναι άθλια ζώα. Νομί

ζε τε  ό τι σάς βοηθούν επειδή φωνάζουν; καί ποιος 

καταλαμβάνει τ ί  λέγουν; Αλλά τ ί  νά κάμη κανείς; . . 

γδύνουν τού; περιηγητά; . . . Είναι χαδευμένοι οί 

πονηροί, θ ά  ίδήτε, θά σάς ζητήσουν καί άλλα διά. 

νά πιουν. Τούς γνωρίζω  καί δέν Οά έπάρουν τίποτε 

από εμέ.

—  Υπηρετείτε πρό καιρού έδώ;

—  Υπηρέτησα υπό τόν Αλέξιον Γΐέτροβις Ερμα- 

λάγ, άπεκρίθη άνορθούμενος. Ημην άνθυπολοχαγός 

ό τε  έγινεν αρχηγός τού πεζικού καί όπ’  αυτόν προώ- 

δευσα δύο βαθμούς διά πολέμου πρός τούς ορεινούς.

—  Καί τώρα ; . . .

—  Τώρα είμαι εις τό  3 τά γμ α  τής γραμμής. . . 

Καί σείς; έάν πρέπη νά τολμήσω νά σάς έρωτήσω. »

Τό είπα, καί έξηκολουθήσαμεν βαδίζοντες σιω

πηλοί ό εί; παρά τόν άλλον. Είς τήν κορυφήν τού 

όρους ευρομεν χιόνα. Μετ’  ολίγον ό ήλιος έδυσε 

καί ή νύξ ήλθε χωρίς νά προηγηθή λυκόφως, δπως 

συμ.βαίνει είς τά  μεσημβρινά μέρη' χάρις είς τήν άντ- 

ανάκλασιν τής χιόνος ήδυνάμεθα ευκόλως νά δια- 

κρίνωμεν τήν όδόν ήτις έξηκολούθει διά τού όρους. 

Ανεβίβασα τόν μάρσιπόν μου είς τό  άμάξιον καί αν

τικατέστησα  δι’ 'ίππων τούς βόας καί έτριψα τελευ- 

ταΐον βλέμμα είς τήν κοιλάδα’ αλλά πυκνή όμίχλη 

έξ όλων τώ ν  στενών ώς κύμα έκθρούσκουσα έκάλυ- 

π τε αυτήν έντελώς' ούδείς δέ κρότος έφθανε μέχρις 

ημών. Μ ετ’ ολίγον οί όσσέτα ι μέ περιεκύκλωσαν ζη- 

τούντε; νά τού ; κεράσω' άλλ ό λοχαγός ύψωσε τό -  

σω απειλητικήν φωνήν ώ σ τε  έτράπησαν εί; φυγήν.

«  Τ ί λαός ! ειπεν ό λοχαγος δέν είξεύρουν νά εί- 

πούν ψωμί ρωσικά' άλλ’ έμαθαν νά λέγουν" «  Κύριε 

αξιωματικέ κ έρα σ έμ ε ». Τό κατ’ εμέ, οί Τάταροι 

είναι καλλίτεροι διότι δέν πίνουν. »

Μία λεύγα έμενε διά νά οθάσωμεν είς τόν πρώτον 

ταχυδρομικόν σταθμόν. Πάντα περί ήμάς ήσαν ή

συχα, ώ σ τε  καί τής μυίας πετώσης ό κρότο; τών 

πτερών ήδύνατο ν’ άκουσθή. Βαθύ στενόν έξετείνετο 

αριστερόθεν, έμ.προσθεν καί όπισθεν βαθυκύανα όρη 

βαθέω; κατατετμημένα καί χιονοσκεπή έσχηματί- 

ζοντο επί ούρανοΰ ώχρού, διατηρούντο; έτι τάς τε 

λευταίας τής δύσεως λάμψεις. Οί αστέρες ήρχιζον 

νά λάμπωσιν είς τό  στερέωμα καί μέ έοαίνοντο

πλέον υπέρ τόν ορίζοντα ή κατά τά  βόρεια μέρη. 

Εκατέρωθεν τής όδού βράχοι μέλανες καί γυμνοί, 

τήδε κάκείσε τινές θάμνοι ήμικεκαλυμμένοι υπό χιό- 

νος' είς τόν αιθέρα πλήρης νηνεμία. Εν τή  νεκρική 

ταύ τη  σιγή τής φύσεως μόνον ή ταχεία  τώ ν  τριών 

μου ίππων αναπνοή ήκούετο καί ό άνισος ήχος τού 

ρωσικού κωδωνίου.
«  θ ά  έχωμεν ώραιότατον καιρόν αύριον. »

Ο λοχαγό; δέν άπεκρίθη, άλλ’ έδειξε διά τού δα

κτύλου υψηλόν όρος κατάντικρυ ημών κείμενον.

«  Τ ί είναι; ήρώτησα.

—  Είναι τό  όρος Γού.

—  Καί λοιπόν!

—  ίδέτε πώς καπνίζει.
Κ α ί τώ  όντι τό  όρος τό  όποιον ό λοχαγός έδειξε, 

έκάπνιζεν, ελαφρά νέφη διωλίσθαινον επί τώ ν  πλευ

ρών αυτού καί επί τή ; κορυφή; αυτού έκάθητο νέφος 

τόσω  μέγα, ώ σ τε  έφαίνετο ώς κηλίς επί τού σκοτει

νού ουρανού.

Διεκρίνομεν ήδη τόν σταθμόν καί τάς στέγας τών 

περί αυτόν οικιών. Ελαμπον ήδη τά  φιλόξενα φώτα 

δτε  άνεμος υγρό; καί ψυχρός ήρξατο νά πνέη. Βροχή 

δέ ψιλή καί διαπεραστική έπιπτε, καί μόλις έτυ- 

λίχθην είς τόν μανδύαν μ.ου μετεβλήθη είς χιόνα. 

ΓΙαρετήρησα τόν λοχαγόν μετά σεβασμ.ού.

«  ©ά διανυκτερεΰσωμεν έδώ, είπε μέ ύφος δυσα

ρέσκειας, τό  όρος δέν διαβαίνεται μέ αυτόν τόν 

καιρόν. »

Κ α ί αποτεινόμενος πρός τόν άμ.αξηλάτην.

“ Υπάρχουν νιφάδες είς τό  όρος τού Σταυρού;

—  Οχι, κύριε, άπεκρίθη ό αμαξηλάτης' άλλά υ

πάρχει κίνδυνος νά έλθουν. »

Επειδή δέ ό σταθμ.ός δπου ήμεθα δέν είχε δω- 

μάτιον διά τούς περιηγητάς, ήτοίμασαν δι’ ήμάς 

καλώς κακώς καλύβην κατακαπνισμένην. Προσεκά- 

λεσα τόν σύντροφόν μου νά πίη έν ποτήριον τεί'ου 

διότι είχον πάντοτε είς τάς κατά τόν Καύκασον 

περιηγήσεις μου σιδηρούν σαμοβάριον, μόνην μου 
παρηγοριάν.

Ες ενός μ,έρου; ή καλύβη ημών έστηρίζετο εί; τόν 

βράχον' τρεις δέ όγραί καί όλισθηραί βαθμίδες ήγον 

εί; τήν θύραν. Είσήλθον ψηλαφητί καί έκτύπησα είς 

ένα βράχον. Οί ορεινοί άντιθάλαμον'εχουσι τόν σταύ- 

λον. Δέν είξευρα πού νά υπάγω' έδώ έβληχώντο πρό

βατα, εκεί υλάκτει κύων' κατ’ ευτυχίαν είδον μικοάν 

πυράν, ήτις μ’ έβοήθησε εί; τήν άνακάλυψιν οπής, 

ήτις έλέγετο Ούρα' είσήλθον καί παράδοξον θέαμα 

προσέβαλε είς τούς οφθαλμούς μου. Η  καλύβη ήτο 

αρκετά μεγάλη καί πλήρη; ανθρώπων' είς τό  μέσον 

αυτής έκάθηντο δύο γραΐαι, πλήθος παιδίων ρακέν

δυτων καί ισχνός τις Γεώργιο;, ό  υπό τού άνέμ.ου 

εις τό  ένδον άπωθούμενος καπνός έσκίαζε τό  θέαμα

Π  Α  Ν  Δ

τού το  καί άπέκρυπτε τό  κα τ’ άρχάς τά  καθέκαστα. 

Επλησιάσαμεν είς τήν πυράν άνήψαμεν τάς π ίπ α ς  

ήμών καί μετ’  ολίγον ήκούσθησαν τού σαμ.οβαρίου 

οί εύθυμοι κοχλασμοί.

8 Δυστυχεί; άνθρωποι, ειπον πρός τόν λοχαγόν, 

δεικνύων τούς άκαθάρτους οίκοδεσπότας παρατη- 

ιούντας ήμάς σιωπηλώς καί ήλιθίως.

—  Ανόητοι άνθρωποι, άπεκρίθη' πιστεύετε οτι 

δέν είξεύρουν τίπ οτε καί ο τι είναι άνίκανοι νά μάθουν 

τίπ ο τε  ! Τουλάχιστον οί Καβαρδίνοι μα; καί οί 2ε- 

σερνιανοί, οΐτινες δέν είναι είμή λησταί καί ολόγυ

μνοι, πολεμούν ώς μαινόμενοι" άλλ’ αυτοί δέν έχουν 

διόλου κλίσιν πρός τά  όπλα. Κάνεις έξ αυτών δέν 

Οά ίδήτε νά έχη υποφερτήν μ.άχαιραν. Είναι αληθείς 

όσσέτα ι! (ό σσ έτ ρωσιστί σημαίνει τόν όνον).

—  Εμείνετε πολύ είς τήν -είχναν ;

—  Μάλιστα, δέκα έτη  μέ τόν λόχον μου ώς 

φρουρά είς τό  φρούριον τής Διόδου τού Πέτρου. Τό 

γνω ρ ίζε τε ;

—  ΙΙκουσα περί αυτού.

—  Λ  ! αυτοί οί μαχαιροβγάλται μάς έβγαλαν 

τήν ψυχήν. Τώρα, χάρις τ ώ  Οεώ, είναι ολίγον ήσυ- 

χώτεροι' άλλά τό τ ε  εκατόν βήματα έάν άπεμακρυ- 

νώμεθα άπό τό  πρόχωμα,εύρίσκαμεν κανένα δαίμονα 

μ.ακρομ.άλλην σκοπόν καί έάν έχασμώμεθα ολίγον 

ή βρόχος είς τόν λαιμόν ή σφαίρα είς τήν κεφαλήν. Α 

είναι άνδρείοι!
—  Κ α ί βεβαίως Οά σάς έτυχαν πολλά πράγ

μ α τα ; Ειπον παρασυρόμενος υπό περιέργειας.

—  Εννοείται. »

Τ ό τε  ήρχισε νά στρίβη τό ν  άριστερόν μύστακ.α 

έκλινε τήν κεφαλήν καί έγινε σκεπτικός. Επεθύμουν 

πολύ νά ακούσω άπό αυτόν κάμμίαν ιστορίαν, έπι- 

θυμ.ίαν κοινήν όλων τώ ν περιηγητών καί συγγρα

φέων. Τό τέΐον ήτο έτοιμον' ελαβον άπό τόν μάρσι- 

πον δύο τού ταξειδίου ποτήρια καί γεμίσας αυτά 

έθεσα τό  έτερον πρό τού συντρόφου μου. Εγεύθη 

αυτό καί είπε ταπεινή τή  φωνή. «  Ναι, άλλοτε.» Η 

έπιφό>νησις αΰτη μοί παρέσχεν ελπίδας μεγάλα;. Εί- 

ξεύρω ό τι οί παλαιοί σ τρα τιώ τα ι τού Καυκάσου ά- 

γαπώσι τάς διηγήσεις' τόσον σπανίως τού ; συμβαίνει 

νά διηγώνται ! Πολλοί έξ αυτών διάγουσι πέντε ετη 

χωρίς νά έχωσι πρός ποιον νά ομιλήσουν, μεταξύ 

άγριου έθνους καθ’ εκάστην είς νέους κινδύνους εκτε

θειμένοι καί εις τύχας τοσούτον παραδόξους, ώστε 

τή  άληθεία έχομεν δίκαιον νά λυπώμεθα ό τι τόσον 

ολίγον γράφομεν ήμεί; οί Ρώσοι.

β Δεν Οά προσθέσετε ολίγον ρώμι, είπον πρός τόν 

συνδαιτυμόνα μ.ου' έχω άσπρον ρώμι, τής Τίφλιδο; 

καί άπόψε είναι ψύχος.

—  Ευχαριστώ' δέν Οά βάλο).

—  Δ ια τ ί ;
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—  Δ ιό τ ι . . . τό  έτα ζα . Οταν ήμην ακόμη άνθυ- 

πολοχαγός ήργήσαμεν μίαν εσπέραν εγώ  και οί σύν

τροφοι' τήν νύκτα έσήμανε τό  πολεμικόν καί προσ- 

ήλθομεν εί; τ ά ;  τά ζε ι ;  μισομεθυσμένοι. ό  Αλέξιος 

Πέτροβις τό  έμαθε καί άποοώ πώς δεν μάς εισηγαγε 

εί; δίκην" καί είχε δίκαιον διότι ή μοναξία καί τό  

ρακί άρκοΰν διά νά αφανίσουν ένα άνθρωπον. »

Ταύτα άκούσα; άπώλεσα σχεδόν πάσαν έλπίδα" 

άλλ’ υπέλαβε.

«  Ο ταν οί Κιρκάσιοι μεθύουν εις γάμον ή λείψανον 

δέρονται σχεδόν πάντοτε εις τό  τέλος. Μίαν φοράν 

μόλις καί μετά μόχθου έγλύ ττω σα  καί όμως ήμην 

εις ήγεμόνος φίλου

—  Πώς έτρεξε τό  πράγμα ;

0  λοχαγός έγέμισε τήν πίπαν του, τήν άνήψε καί 

ροφήσας καπνόν άλλεπαλλήλως ήρξατο ώς έπεται.

«  Ημην μέ τόν λόχον μου εις φρούριόν τ ι  πέραν 

τού Φέρκ πρό πέντε περίπου έτών. Ημέραν τινα  φθι

νοπωρινήν έρχεται συνοδία εφοδίων καί μ ετ’  αυ

τού νέος άξιωματικός είκοσιπενταετής περίπου έν 

μεγάλη στολή, άναγγέλλων μοι δ τι εχει διαταγήν 

νά μείνη μετ έμού εις τό  φρούριον. Τό άνάστημα 

αυτού ήτο τόσω  κομψόν καί τό  χρώμά του τόσον 

λευκόν, ή στολή του τόσον καινουργής, ώστε εϋθός 

έμάντευσα δ τι δέν ητο πρό πολλοΰ εις τόν Καύκασον.

«  —  Σάς έστειλαν βεβαίως άπό τήν ίω σ ία ν  εις 

αυτόν τόν τόπ ον;

—  Μάλιστα, κύριε λοχαγέ, άπεκρίθη. Ελαβον 

αυτόν άπό τής χειρός λέγων"

—  Χαίρω καί ΰπερχαίρω" θά βαρυνθήτε ολίγον 

άλλα θά ζήσωμεν ώς καλοί συστρατιώται. Κάμετέ 

με τήν χάριν νά με ονομάζετε άπλώς Μάξιμον Μά- 

ξιμ ι; καί νά μή ένδύεσθε τήν μεγάλην στολήν διά 

νά ερχεσθε εί; εμέ. »

«  Εδόθη αύτώ οίκημα καί έγκατέστη έν τώ  
φρουρίω.

—  Καί πώς ώ νομ άζετο ; ήρώτησα τόν Μάξιμον 
Μάξιμις.

—  Γρηγόριος Αλεζάνδροβις Πέσοριν, κάλλ'.στο; 

νέος, σας βεβαιώ' άλλα πολύ παράδοξος. Ενίοτε, 

παραδείγματος χάριν, έν φ  έβρεχε καί ήτο ψύχος 

εμενε εις τό  κυνήγιον άπό τό  πρωί έως τό  εσπέρας 

χο>ρί; διόλου νά κουρασθή. Τήν έπαύριον έκλείετο 

εί; τό  δωμάτιόν του διότι έπνεε ελαφρός άνεμος και 

αυτός έβεβαίονε δ τ ι έκρύωσε. Τόν είδα είκοσάκις 

προσβάλλοντα αγριόχοιρον, άλλά τόν είδα καί νά 

ώχριά καί νά τρέμη πρός τόν κρότον παραθυροφύλ

λου. Πότε μέν σιωπηλός, πότε εύθυμος ώ σ τε  άπε- 

θνήσκομεν άπό τόν γέλω τα  . . . παράδοξος, τέλος 

πάντων' πρέπει νά ητο πλούσιος δ ιότι είχε πλήθος 
μικρών πραγμάτων πολυτίμων.

—  Εμεινε πολύ μέ υμάς ; ήρώτησα πάλιν.
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—  Σχεδόν έν έτος . . . τό  όποιον δέν θά λησμο

νήσω ποτέ. Πόσα; φροντίδας δέν μέ ¿προξένησε ; . . .  

υπάρχουν βεβαίως άνθρωποι προωρισμένοι ευθύς άμα 

γεννηθέντες νά πάθωσι παράδοξα πράγματα.

—  Παράδοξα ! άνέκραξα γεμ ίζω ν τό  ποτήοιόν 

του μέ ήθος περιεργείας. '·

—  Ακούσατε. Ε ξ οΰέρστια μακράν τού φρουρίου 

έζη πρίγκηψ τις' σύμμαχος ημών. 0  υίός του, νέο; 

δεκαπέντε έτών, ήρχετο καθ’  ημέραν πότε διά τού

τον τόν λόγον πότε δι’  εκείνον. Μτο νέος ορμητικός 

καί τόν έχαδεύαμεν. Εν μόνον έλά ττω μ α  είχε, τρο- 

μεραν απληστίαν χρημάτων. Ημέραν τινά  ό Γρη- 

γόριος Αλεξάνδροβις υπέσχετο παίζων νά τ ώ  δώση 

§ν δουκάτον έάν ήδόνατο νά άρπάση τήν καλλιτέραν 

αίγα τού πατρικού ποιμνίου' καί τήν άκόλουθον 

νύκτα τήν έφερε σύροιν αυτήν άπό τά  κέρατα. Ε- 

παίζαμεν ένίοτε άπειλούντες αύτον' τ ά  όμμάτιά του 

¿γέμιζαν αίμα καί έθετε τήν χεΐρα εις τήν μάχαι- 

ραν. Α ϊ ! Αζάμα, τ ώ  έλεγον, δέν θά βαστάξης πολύ 

τό  κεφάλι σου' ό πατήρ σου θά δώση λόγον »

«  Ημέραν τινά αυτός ό πρίγκηψ ήλθε διά νά μάς 

προσκαλέση εις τόν γάμον τής πρωτοτόκου κόρης 

του, καί έπειδή ήμεθα φίλοι του, αν καί ήτο Τ ά τα - 

ρος, δέν ήδυνάμεθα ν’  άρνηθώμεν. Οταν έφθάσαμεν 

πλήθος σκυλλών μάς ύπεδέχθησαν ΰλακτοϋντες σφο- 

δρώς' αί γυναίκες έκρύβησαν' όσων δέ έδυνήθημεν νά 

ίδωμεν τό  πρόσιοπον δέν ήσαν διόλου ωραία'., πολλού 

γε  καί δει.

« —  Είχα καλλιτέραν ιδέαν περί τώ ν  Κιρκασιών 

γυναικών, είπεν ό Γρηγόριος Αλεξάνδροβις.

« —  Περίμενε »  άπεκρίθην. Είχα τόν σκοπόν μου.

«  Εις τήν οικίαν τού ήγεμόνος ήτο άπειρος κόσ

μος διότι ώς είξεύρετε οί Ασιανοί συνειθίζουν νά 

προσκαλώσιν εις τού ; γάμους τω ν  όσους άπαντοΰν. 

Μάς υπεδέχθησαν μέ μεγάλα; τιμάς καί μάς ώδή- 

γησαν εις τήν μεγάλην αίθουσαν. Δέν ¿λησμόνησα 

δέ, άπό υπερβολήν φρονήσεως, νά παρατηρήσο) πού 

ώδήγησαν τούς ίππους ημών.

—  Πώς γίνονται οί γάμοι εί; τ ά  βουνά αυτά; 

ήρώτησα τόν λοχαγόν.

—  Τίποτε πολύ έκτακτον. Πρώτον δ μουλλάς 

άναγινώσκει μίαν περικοπήν τού Κορανίου' έπειτα 

δίδονται δώρα εις τούς νεόνυμφους καί εις τούς γο

νείς' τρώγουν, πίνουν καί τά  παιγνίδια άρχίζουν' 

κανείς ταλαίπωρος άνάπηρος, άκάθαρτος πολύ καί 

αρκετά παχύς, άναβαίνων ίππον άθλιον, κάμνει τόν 

γελωτοποιόν πρός διχσκέδχσιν τής έντιμου συντρο

φιάς Περί λύχνων άφάς δ χορός άρχίζει εις τήν 

μεγάλην αίθουσαν. Ενθυμούμαι 8τι δυστυχής τις 

γέρων έπαιζε κιθάραν τρίχορδον τής όποιας ¿λησ

μόνησα τό  άνομα άλλ’ ήτις ομοιάζει μέ τήν ειδικήν 

μας βαραΐΑχαν. Τά κοράσια καί τά  άρρενα κατα
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τάσσονται εις δύο τά ξε ι; κροτοϋσι τάς χεΐρας καί 

ψάλλουν. Δύο έξ αύτών προχωρούν καί άποτείνουν 

άμοιβαίους στίχου; τους όποιους αύτοσχεδιάζουσιν 

έπί τού τυχόντος αντικειμένου' οί δέ άλλοι αποκρί

νονται έν χορώ. Κατείχον μετά τού Πεσοριν την τ ι 

μητικήν θέσιν' ή δευτερότοκος κόρη τού ήγεμόνος 

¿πλησίασε καί έψαλεν εις αύτόν είδος φιλοφρονήματος.

—  Τό ένθυμεϊσθε ;
—  Νομ ίζω  δ τι είναι αύτό περίπου" « Οί νέοι 

ημών είναι καλοκαμωμένοι' φορούν ένδύματα χρυ

σοκέντητα' άλλ’ ό νέος άξιωματικός είναι ωραιότερος 

καί πλέον καλοκαμωμένος άπό αυτούς καί έχει χρυσά 

σειράδια. Είναι ώς λεύκα μεταξύ αύτών άλλά δέν 

θά αύξηση, δέν θά άνθιση εις τόν κήπον μας. »  ό  

Πέσοριν ήγέρθη ¿χαιρέτισε έθεσε τήν χείρα εις τό  

μέτωπον καί έπειτα εις τήν καρδίαν καί μέ παρε- 

κάλεσε ν’ άποκριθώ άντ’  αύτοϋ' γνωρίζω  κάλλιστα 

τήν κιρκασίαν γλώσσαν καί διερμήνευσα τήν άπό- 

κρισίν του.
«  Ο τε άπεχώρησεν, είπα εις τόν Γρηγόριον Α -  

λεξάνδροβις.

« —  Καί λοιπόν ! τ ί  λέγεις ;

« —  Λραιοτάτη, άπεκρίθη.

« —  Γνωρίζεις τό  όνομά της ;

« —  Τήν όνομάζουν Λευκήν,» άπεκρίθην.

«  Κ α ί τώ  όντι ήτο ώραιοτάτη. ΙΙτο  δεκαέζ 

έτών, υψηλή και εύειδής, είχε δέ όφθαλμούς μέλα- 

να ; ώς δορκάς καί είσδύοντας εις τ ά  ενδόμυχα τής 

ψυχής. 0  Πέσοριν ήτο σκεπτικός καί παρετήρει 

αύτήν άδιακόπως' καί αύτή δέ τόν έκύ ττα ζε πολ- 

λάκι; κρυφίως. Παρετήρησα δμω; μ ε τ ολίγον δτι 

ό φίλος μου δέν έθαύμαζε μόνος τήν ώοαίαν ήγε- 

μονίδα' δύο άλλοι οφθαλμοί, πύρινοι οφθαλμοί, 

παρηκολούθουν αύτήν άπό τήν άκραν τής αιθού

σης. Λνεγνώρισα δέ τήν άρχαίαν μου γνωριμίαν τόν 

Κάσβις. Ούτε σύμμαχος ήτο, ούτε εχθρός' άλλά 

καίτοι εΐ; ούδέν άναμιχθέντος ύπήρχον κα τ’ αυτού 

σφοδραί ύποψίαι. Εφερε πολλάκις πρός ημάς πρό

βα τα  τά  όποια έπώλει εύθηνά άλλά χωρίς νά κατα- 

βιβάση ποτε τήν τιμήν. Ελέγετο δ τι διέβαινε πολ

λάκις πέραν τού Κούβαν φορολογών καί τώ  όντι 

είχε ληστού ήθος. Η το μικρός καί πλατύς τούς θύ

μους άλλ’ εύκίνητος ώς διάβολος. Τά ένδύματα αύ- 

τού ήσαν πάντοτε ράκη, άλλά τά  δπλα του άργυρο- 

κόσμητα. ό  ίππος του ήτο περίφημος εις πάσαν τήν 

Καβαρδίαν καί τώ  όντι ούδέν δύναταί τ ις  νά φαν- 

τασθή ώραιότερον. Πολλάκις ¿προσπάθησαν νά κλέ- 

ψωσιν αύτόν καί δλοι οί ιππείς ¿ζήλευαν τόν Κάσβις 

δι’  αύτόν. Μέ φαίνεται ώς νά βλέπω άκόμη τό  άλο

γον αύτό' είχε τήν τρίχα μαύρην ώς πίσσαν, κνή- 

μας λεπτά; ώς καλάμους καί οφθαλμούς ώς τούς 

τή ;  Λευκής. Καί έπειδή ήτο ¡ίωμαλέον καί καλώς δα-

. έκάμνε καί πενήντα ούέρστια τρέχον' 

ήκολούθει τόν κύριον του ώ ;  σκύλλος, άνεγνώριζε μά

λ ισ τα  καί τήν φωνήν του. Τ ί άλογον !

« Τό εσπέρας έκεϊνο ό Κάσβις ήτο σοβαρώτερος 

έ τ ι πλέον τού συνήθους καί παρετήρησα ο τι είχεν έν- 

δυθή θώρακα, άλυσιδωτόν υπό τό  ένδυμά του. Δέν τόν 

έβαλε διά τίπ οτε, δχενοήθην, θά εχη τόν λόγον του.

“ 0  καόσων ήτο πνιγηρός καί έξήλθον διά νά ά- 

ναπνεύσω ολίγον. Ι Ϊ  νυξ ήτο σκοτεινή καί ή ομί

χλη έξετείνετο ήδη έπί τώ ν  κοιλάδων. Ενόμισα 

καλόν νά ύπάγω πρός τόν σταϋλον δπου έδέθησαν 

οί ίπποι διά νά ίδω έάν είχον τροφήν. Αλλως τε  ή 

φρόνησις δέν πειράζει εις τίπ οτε. . . Είχα ώραίον 

Ιππον τό  όποιον πολλοί Καβαρδΐνοι είχον παρατη

ρήσει μέ ζηλότυπον βλέμμα.

«  Προχωρώ παρά τό ν  φραγμόν και αίφνης ά- 

κούω όμιλίας' ή μία φωνή τήν όποιαν άνεγνώρισα εύ- 

θός ή το τού Αζάμα, τού υιού τού ήγεμόνος' ή άλλη 

ταπεινοτέρα, σπανίως ήκοόετο. Περί τίνος ομιλούν; 

διενοήθην ; Μήπως διά τό  άλογόν μου ¿πλησίασα 

εις τόν φραγμόν καί έτεινα τό  ούς. Ενίοτε ένεκα 

τού έκ τής οικίας έρχομένου κρότου τής μουσικής 

καί τώ ν  ασμάτων έχανον τήν σειράν συνομιλίας ή- 

τ ις  μέ ένδιέφερε τά  μάλιστα.

« Εχεις ώραίον άλογον έλεγεν ό Α ζάμα; έαν ήμην 

κύριος τή ; οικίας καί είχα τριακόσια; φοράδα; εις 

τάς άγέλας μου, έδιδα τό  ήμισυ διά τόν καλόν σου 

κέλητα, Κάσβις.

«  Α  ! Κάσβις »  είπα κα τ’ έμαυτόν ένεθυμηθείς 

τόν θώρακα.

«  Ναι, υπέλαβεν ό Κάσβις, δέν ευρίσκεις ομοιόν 

του εις ολην τήν Καβαρδίαν. Μίαν φοράν πέραν τού 

Τερέκ διεσπάρημεν υπό τώ ν  Ρώσων τώ ν  όποιων ή- 

θελήσαμεν νά άρπάσωμεν τά  ποίμνια; Ολοι έφευ- 

γον δπως ήδύνατο- Ε γώ  κατεδιωκόμην υπό τε σ 

σάρων Κοζάκων' ήκουα ήδη τάς κραυγάς τω ν καί εί

χον πρό έμού πυκνόν δάσος. Επλαγίασα εις τό  έφίπ- 

πιον καί άφιερώθην εί; τόν Αλλάχ καί κατά  πρώτον 

έπί ζω ή ; μου προσέβαλα τό  άλογόν μου μέ κτύπον 

μάστιγος, ί'ίρμησε δέ ώς πτηνόν μεταξύ τώ ν  κλά

δων. Α ί όξείαι άκανθαι ¿ξέσχισαν τό  ένδυμά μου' θά 

έπραττα φρονιμώτερα έάν ώλίσθαινον κατά  γής καί 

έκρυπτόμην εις τούς θάμνους' άλλά δέν άπεφάσιζα 

νά άφήσω τό  άλογόν μου καί δ προφήτης μέ άντέ- 

μειψε. Οί Κοζάκοι μέ κατεδίωκον έκ τού πλησίον 

πολύ καί αί σφαίραι αυτών έσύρισσον περί έμέ 

Φθάνω εί; τήν όχθην βαθείας ρευματιδς. Τό άλογόν 

μου διστάζει πρό; στιγμήν' δρμα καί οί όπίσθιοι 

πόδες σκάπτουσι τό  άντίπεραν χείλος' μένει κρεμά- 

μενος άπό τού ; δύο έμπροσθίους' έρριψα τού ; χαλι

νούς καί έπεσα εις τόν χάνδακα τό  δέ άλογον έλα- 

φρωθέν έσώθη. Οί Κοζάκοι είδον δλα ταύ τα , άλλ έ-
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μασμένον . .
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νόμισαν 2 η  άπέθανα καί δεν εφρόντισαν πλέον 

περί ¿[/.οΰ' τού ; νικούσα δομώντας εις καταδίωξιν τού 

'ίππου μου. Η  καρδία μ.ου ή το περίλυπος- κατέβην 

τόν χάνδακα επί βαΟέως χόρτου καί παρετήρνίσα. 

Είδόν τινας Κοζάκου; τρέχοντα ; επί άπεοάντου πε- 

δ'.άδο; καί τύν Καρακύζην μου πτ,δώντα προ αΰτών. 

Είς τω ν  Κοζάκων διέβη παρ’  αύτύν καί έδριψε δίς τον 

βρόχον καί παρ ολίγον τον συνέλαβε' έτρεμα καί έ

κλεισα τά  όμματά μου καί νίρχτ,σα νά προσεύχωμαι. 

Ολίγον έπειτα παρατηρώ καί βλέπω τόν άκούραστόν 

μ.ου κέλητα νά πηδα μέ άνωρθωμένην την ουράν, ε

λεύθερο; ώ ςδ  άήρ καί τού ; γκιαούρα; έπαισχύντως 

έρποντα; £πί τώ ν άποκαμ,όντων 'ίππων τω ν . Μά τον 

Α λλά χ ! λέγω  την αλήθειαν, την καθαράν αλήθειαν. 

Εμεινα εΐ; το  ρεύμα μέχρι του μεσονυκτίου. Αίφνης 

ακούω είς το  σκότος καλπασμόν αλόγου τρέχοντος 

παρά το  χείλος του χάνδακος, πνευστιώντος, χρεμα- 

τίζοντος, κτυπούντος την γην διά του ποδύς καί ά- 

ναγνωρίζω τον Καρακύζην μου' ήτον εκείνος 6 φίλος 

μ.ου, ό σύντροφός μου. Ε κτοτε δεν έχωρίσθημεν 

πλέον. »

«  Κ α ί τον ήκουσα θωπεύοντα διά τής χειρος τον 

λείον λαιμ.ύν του 'ίππου του καί δίδοντα εις αΰτον 

χίλια χαδευτικά ονόματα.

—  «  Εάν ε ίχ α  α γ έ λ η ν  χ ιλ ίω ν  φ οράδω ν, είπ εν δ 

Α ζ ά μ α ς  σε τ η ν  έ δ ιδ α  δλόκ ληρ ον α ν τ ί τ ο ύ  Καρα- 

κ ύ ζ η  σου.

« —  Δεν τύ  έδεχόμ-ην »  άπεκρίθη ήσύχω; δ 

Κάσβις.

« 0  Α ζ ά μ α ς  υ π έ λ α β ε  κ ο λ α κ εύ ω ν  α υτό ν.

« —  Ακουσέ με, Κάσβις, εις άνθρωπος ανδρείος 

καί ατρόμητος ίππεύ;' δ πατήρ μου φοβείται τούς 

Ρώσσους καί δεν μ.έ άφίνει νά υπάγω εΐ; τύ βου- 

νόν. Δός μ.ε το  άλογόν σου καί κάμνω δ ,τι θέλει;" 

κλέπτο» είς τύν πατέρα μ.ου την καλλιτέραν του κα· 

ραΰίναν καί το  ξίφος του,—  τύ δαμ.ασκηνύν ξίφος 

του,—  το  δποίον τρύπα τύν άνθρωπον χωρίς νά τύ 

πατήσ·ρ κάνεις, καί, άν Οελης ακόμη, την φαρέτραν 

του ή δποία είναι όσον καλή καί ή ειδική σου. »

α Ο Κάσβις εσιοιπα.

« —  Ο τε πρώτον είόα το  άλογον σου, έξηκο- 

λούθησεν δ Αζάμας, άνωρθούτο εις τούς οπισθίους 

πόδα; υπό σε, έπή,δα άνοίγον τούς ρώθωνάς του καί 

οϊ ποδες, του κατεσύντριβον καί έξέδριπτον τά ;  πέ

τρας' ήσθάνθη είς τήν ψυχήν κάτι άκατανότ,τον' δλα 

μέ έγιναν αδιάφορα' έθεώρουν μέ καταφρόνησιν τά  

καλλίτερα άλογα τού πατρός μ.ου καί έντρεπόμην 

νά τά  άναβώ' ήρχη.σα νά βαρύνωμ-αι. Εαεινα δ- 

λοκλή,ρους ήμερα; καθήμενος είς βράχον' άδιακό- 

πως ένόμιζα δ η  βλέπω τύ  μ.αύρόν σου άλογον καί 

τύ ΰπερηφανόν του βάδισμ.α, τύν όαλιστερύν καί 

όρθιον ώς βέλος λαιμόν του' μέ έβλεπε μέ βλέμ
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ματα διαπεραστικά, ώς άν ήθελε νά μέ είπή τίποτε. 

Θ’ άποθάνω, Κάσβις, εάν δέ μέ τύ  πωλήσης- 8 Εί

πεν δ Αζάμας μέ φωνήν τρέμουσαν. 2.

( "Ε π ε τα ι συνέχεια .)

   >—
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Αέν προτιθέμεθα νά περιγράψωμεν ενταύθα τούς 

£ξ άδάμαντας τού ϊονίου πελάγους, καθ’ όσον τούτο 

καί χρόνου δεΐται πολλού καί γνώσεων οΰ σμικρών 

καί βαθείας μελέτη; καί έπιτοπίου διατριβής. Καλύν 

είναι 6μ.ως οί εν εκάστρ τώ ν  ίονίων νήσων σο

φοί νά εγκύψωσιν είς ιστορικήν, αρχαιολογικήν καί 

κοινωνικήν περιγραφήν τής νήσου, £ν η τάς διατρι

βής ποιούνται, καί είς τύ εργον τούτο προτρέπομεν 

αυτούς σπουδαίως. Η  μελέτη τώ ν  ελληνικών τούτων 

χωρών, τώ ν  λαμπρούς καρπούς καί άφθονου; παρα- 

γαγουσών, είναι βεβαίως άναγκαιοτάτη είς τήν συγ

γραφήν δποιουδήποτε μέρους τής ελληνικής ιστορίας, 

οΰ μ-όνον δηλ. τής γενική; αλλά καί τής μερικής-
Μόνον σκοπύν ενταύθα προεθέμεθα νά δείξωμεν εξ 

άπόπτου τά  £ξ εκείνα μέρη τής δλης Ελληνικής 

γής τά  δι’  ασβέστου πατριωτισμού καί ακαμάτου 

ένεργείας συντείναντα είς τήν διάσωσιν τού έλ- 

ληνισμού καί τής θρησκείας καί είς τήν έλευθέρω- 

σιν μέρους τίνος τής Ιλληνικής χερσοννήσου, καί μέ

χρι τού νΰν συντόνως άγωνιζόμενα είς άπόσεισιν τού 

ζυγού καί έλευθέρωσιν τώ ν  χείρονα πασχόντο^ν α

δελφών.

Φαίνεται έκεϊ ή προ>τεύουσα τής Ιονίου Δημοκρα

τ ία ; νήσος Κέρκυρα ή ζαθέη, κλείς μ.έν τής ίονίου 

θαλάσσης, σχήμα δέ δρεπάνου έχουσα, οθεν καί τύ 

πρώτον αΰτής όνομα, σταθμύς δέ στρατιωτικός εύ

θετος πρύς έπιτήρησιν τώ ν  γειτόνων ακτών τής ’Η

πείρου, άνδρας ώς τύν Νικηφόρου Θεοτόκη,ν καί Εΰ- 

γένιον τύν Βούλγαρην καί τύν άειπόθητον Κυβερνή

την γεννήσασα. Εκεΐθεν άφίπταται δ πελαργός ε

κείνος πρύς τύν αδελφόν τούτον τύν επί τού εν τώ  

πελοποννησιακώ εδάφει δαφνώδους αρχαίου ναού, 

αίσιος οιωνός, τή,ν μέλλουσαν τής Ελλάδος άπάσης 

ένωσιν καί εΰτυχίαν προαγγέλλουν.

ΐπ ύ  τήν Κέρκυραν καί τάς κοουφάς αΰτής ιδού 

οί Παξοί, ίσως άλλοτε είς £ν τή  Κερκύρα συνεχόμε

νοι. Αντικρύ δ ’ αΰτών ΰψούται ή τάλαινα Πάργα £ξ 

ή,ς δ ζέφυρος στενάζων καταπνέει.

Λάμπει περαιτέρω άστερ·.σμ.ύς, ούτως είπείν, 

τριών νήσων τής Λευκάδος, τής Ιθάκη; καί τή ; 

μ εγίστη ; τώ ν  επτά Κεφαλληνίας. (* ) Απο τής

( ' )  Δεν όμιλοΟμεν ένταΟΟα περί τών Κυθήρων οιότ·. 
μακράν κείμενα δέν φαίνονται έν τϊ, είκόνι.
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Λευκάδος δέν διαβαίνει; μέν άβρόχοις ποσίν έίς 

τήν άντίπεραν φαινομένην ακτήν τής Ηπείρου, 

άλλά πολλάκι; καί κολυμβήματος ανάγκην δέν 

έχεις διά τύ  ρηχόν τώ ν ΰδάτων. Η  νήσος έχει κλίμα

Χ ριστ. ΜύΧΧερ τεεριήγησιν είς την Έ.Ι.Ιάδα).
Μεταβαίνομεν εντεύθεν είς τήν όπισθεν κειμένην 

Ιθάκην, τήν κραναήν τού όδυσέως πατρίδα καί προσ- 

ορμιζόμεθα είς ένα τώ ν  ασφαλών αΰτής λιμένων καί

λαμπρόν καί κατάφυτον πεδιάδα καί κοιλάδα" ά- 

κουας δε καί μακρόθεν τήν οσμήν τώ ν  λεμονεών 

καί πορτοκαλλεών καί τώ ν παρά τάς αμπέλους καί 

■ ά ωροφόρα δένδρα καλλιεργουμένων άνθέυιν ( ΐδε

επισκεπτόμεθα μετά περιεργείας τήν περιφημότατη 
τού κόσμου νήσον. (*)

(■) 18ε ’Αρχ. διατριβήν περί τή; νήσου Ιθάκη;· Ι1αν8 
τόμο; Θ'. Φυλλ. 209 καί 210.
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Τί δέ δυνάμεθχ εν ολίγοι; νά εΐπωμεν περί τή ; 

μεγάλη; καί εύφορου καί ναυτική; καί ανδρογύνου 

Κεφαλληνίας; ιδού ή υψηλή αύτής κορυφή γελόεσα 

καί ίόχοους προ; ούοανον πάντοτε αϊθριον καί κυα- 

νοϋν νεύει, παρά το  στόμιον τού Κορινθιακού κόλ

που, φυσικός σταθμός αύτή τε  καί ή Ζάκυνθος τών 

εκ Πατρών άναπλεουσών σ ταφ ιδοπομπειώ τ. Πώς νά 

περιγράψωμεν τήν φιλοξενίαν τώ ν  κατοίκων, τήν 

καλλονήν καί χάριν τώ ν  γυναικών αύτής; Εκ τή ; 

κορυφής εκείνη; όπου κατερηριμμένος κείται δ πύρ

γος τού Γυσκάρδου βλέπει; τήν Λευκάδα, έξ ή ; ή 

Σχπφώ, θέλουσα νά σώστι τό  καταφλέγον αύτήν πά

θος, έπηδησεν εΐ; τά  κύματα. Τίς δέν γνωρίζει τό 

Λργοστόλ'.ον καί τό  Ληξούριον καί τόν ταλαίπωρον 

Τάπαν τον συμβολαιογράφον ;

Πλεύσωμεν μικρόν πρός νότον' άντικρύ τού Χε- 

λωνίτου ακρωτηρίου τή ; Πελοπόννησου άμφίέρυτος 

κεϊται ή άλλοτε ΰλήεσσα Ζάκυνθος (ή καί άρσενικώς), 

i l  f io r  di levan te, File d 'o r '  έκεϊθεν έκπέμπεται 

άρωματοφόρος αύρα κατατέρπουσα τούς έπί τής πε 

λοποννησιχκή; άκτής καθημένους' δ έξηπλωμένος έκεϊ 

ποιμήν αναπνέει τήν γλυκεΐαν ταύτην έαρινήν αύραν, 

θαυμάζει τά  χρυσά έπί τού δρίζοντος νέφη καί τά  

κυανόχροα ορη, συρίττει δέ πρός τόν γλυκόν τώ ν 

κυμάτων ψίθυρον ύπό χρυσών ονείρων κατεχόμενος" 

τείνει δέ καί δ παρ αύτόν πιστός κύων τό  ούς τερπό- 

μενος ύπό τού γνωστού αύτώ καί μελωδικού συρ'.γ- 

μοΰ, έν (;> ύπό τούς πόδας αύτών πλοιάριον ούριο- 

δρομεί έπί ù.làr α τρυ γ ίτο ιο , κατόπτρου λειοτέρας... 

Τίς οίδεν ίσως δέν έπανέλθη πλέον, πενθήση δ’ ή έπί 

τού κατερριμμένου τυμπάνου γυνή, ήτις ενόακρυς 

άτενίζει τά  βλέμματα πρός τό  μακράν άποπλέον 

πλοιάριον. . . Κλαίει η δυστυχής δι’  αδελφόν ή άν- 

δρα τόν όποιον δέν θέλει ίσως ίδει ποτέ' ούτο) καί 

ημείς θρηνούμεν τήν σήμερον αδελφούς, υπό τήν δου

λείαν ούχί στενάζοντας, άλλ’ άσπαίροντας καί ά γω - 

νιζομένους πρός τους δέσποτας, ώς ό κυβερνήτης τού 

πλοίου θέλει παλαίσει ατρόμητος έν καιρώ τρικυ

μίας. Σ.
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Έ .Ι .Ιη η χ ή  παρά σζα σ ις  "  z& r Π ερσών  » 

τον  Α ίσχύΑ ον.

Η  Αύρηλία, μία τώ ν  πιστοτέρων πόλεων εΐ; τάς 

αρχαίας παραδόσεις, έουρτασε τελευταίως μετά έ- 

πιδείξεως μεγάλης καί αισθήματος ούδόλως άλλοι- 

ωθέντος άπό τόσων ένιαυτών τή ν 433 έπέτειον 

εορτήν τή ; παραδόξου άπελευθερώσεώς της. Τοιαύ-

τα ι πράξεις είναι προτιμότεραι πάσης άλλης άνα- 

μνήσεως συμβάντων μεμονωμένων, διά τά  όποια 

δικαίως πόλις τ ις  ή έπαρχία έναβρύνεται' αΰτη είναι 

έπαινος τού πατριωτισμού, τής θρησκευτικής έμ- 

πνεόσεως, τή ; εθνικής όρμή; τώ ν  μεγαλητέρων καί 

εύγενεστέριον αίσθημάτιον προσωποποιηθέντων εις 

τήν πτωχήν έκείνην χωρικήν, τή ν 'όποιαν ό ΰ- 

ψιστος έπεμψεν έν καιρώ κινδύνου διά νά καταστή 

ή άπελευθερώτρια τώ ν  συμ.πολιτών της. Π  Αύρηλία 

τιμ ά  Ιαυτήν μεγάλως φυλάττουσα μετά θρησκευτι

κής εύλαβεία; τήν μνήμην τή ; ένδόξου αυτής ήρωί- 

δος, καί διατηρούσα μετά τοσαύτας έπαναστάσεις 

καί έν τώ  μέσω τώ ν  παρόντοιν χρόνων τή ; αδιαφο

ρίας καί τού εγωισμού, μίαν τώ ν  περιπαθεστάτων 

παραδόσεοιν τάς οποίας αναφέρει ή ιστορία ημών.

Τό παρόν έτος, ή πατροπαράδοτος αΰτη εορτή εί- 

χεν εύφυές καί λαμπρόν προανάκρουσμα, ό  έπίσκο- 

πος Dupanloup, ό τόσον ένδιαφερόμενος διά τό  

μεγαλεϊον τού τόπου του, συνέλαβε τήν ώραίαν ιδέαν 

νά προετοιμάση τους μαΟητάς τού μικρού έκπαιδευ- 

τηρίου του ίνα  παραστήσωσι μίαν τώ ν  τραγωδιών 

τού Αισχύλου «  τους Πέρσας »  τώ ν  όποιων τό  άντι- 

κείμενον, ή άπελευθέρωσι; τώ ν  Αθηνών καί τής Ελ

λάδος, είχεν άναλογίαν τινά  μέ τήν τής Αύρηλία;" 

τιμ ώ ν δέ οΰτω τρανώς τόν πατριωτισμόν, ό σεβάσ

μιος άρχιερευς, εύρε περίστασιν νά ένθαρ^όνη τάς 

σοβαρά; μελέτα;, τώ ν  όποιων είναι πάντοτε ένθερ

μος παοαινέτης.

Δέν είναι πρώτη φορά, καθ’ ήν ό εύγλω ττος υ

περασπιστής τώ ν άρχαίων κλασικών, ένόνων τό  πα

ράδειγμα μετά τώ ν  συμβουλών, παρουσιάζει λαμ

πρόν θέαμα φιλολογικών εορτών, τώ ν  όποιων ή σοφή 

Γερμανία έπί πολύν χρόνον είχε τό  μονοποιλιον. Δίς 

ήδη ό φιλολογικό; κόσμος προσεκλήθη εις πανηγύ- 

ρει; τοιαύτας, καί αί παραστάσεις τού Ψιλοκτήτου 

καί Οΐδίποδο; έπί Κολωνώ είναι ζωηραί ¿κόμη εις 

τό  πνεύμα τώ ν θεατών.

Τ ί; αγνοεί τήν ώφέλειαν, ήν έκ τώ ν  τοιούτων 

σπουδών οί περιφημότεροι συγγραφείς γάλλοι, F é -  

nelon καί R ac in e άπήλαυσαν ; Τίς άγνοεί, ό τι τήν 

προηγηθεΐσαν περίοδον τού μεγάλου αίώνος, προη- 

τοίμαζον τά  άριστουργήματα τού R acine διά πα

ραστάσεων τώ ν  κλασικών Λατίνωνκα ί Ελλήνων συγ

γραφέων, έν τοϊς γνω στο ί; γυμνασίοις d H arcourt 

καί τού  Beauvais, καί ό τι εί; τό  γυμνάσιον τώ ν δι

δασκάλων τής αρχαίας Ελλάδος καί ί’ ώμης έσχη- 

ματίσθη ολίγον κατ’ ολίγον ή θαυμασία εκείνη 

γλώσσα, τήν όποιαν ό Τηλέμαχος καί ή Αθαλία ά- 

παθανάτισαν.

Οί συγγραφείς καί ποιηταί μας θά ωφελούντο 

πολύ περισσότερον έάν ένεπνέοντο έκ τώ ν αύστηρών 

έκείνων καλλονών. Θά έδιδάσκοντο άπό τόν Αίσχύ-

λον καί Σοφοκλή, αλήθειαν, αισθήματα γενναία καί 

ΰφο; γλαφυρόν, τό  όποιον πολλοί μεταξύ αύτών δέν 

γνωρίζουν πλέον, ίσως ήθέλαμεν έχε·, όλιγωτέρα; 

λυπηρά; έκπλήξεις, άλλά περισσοτέρας εύγενεί; ήδο- 

νάς, όλ ιγω τέρα; μέν συγκινήσεις, άλλά περισσοτέραν 

ηθικήν ώφέλειαν" θά έξηρχόμεθα τού θεάτρου έλ ιγώ - 

τεοον ένθουσιασμένοι, άλλά καλήτεροι.

11 τραγωδία τών Περσών είναι άναμφπβητήτως 

ή ώραιοτάτη όσων συνεγράφησαν εΐ; τό  αρμονικόν 

τούτο ιδίωμα. Διά τούτο καί έξ αύτών τώ ν  Παρι- 

σίων άνταπεκρίθησαν μετά μεγάλης προθυμίας εΐ; 

τά ς προσκλήσεις τού έπισκόπου τής Αύρηλΐας.

Η σκηνή έστηθη εις τό  βάθος τού εύρυχώρου δω 

ματίου τού έπισκοπικού παλατιού, τό παραπέτασμα 

έφυλάσσετο οΰτω; είπεϊν ύπό τού Σοφοκλέους καί τού 

Αισχύλου, τώ ν όποιων αί σοβαραί εικόνες προεξείχον 

εκατέρωθεν έπί τού μεταξωτού υφάσματος. Εις τά 

πρώτα θεωρεία έκάθηντο τρία μέλη τής Γαλλική; 

άκαδημίας, ο ίΚ . Sain t-M arc-G irard in , L egou vé  

καί Pa lin , οί Κ. E gg e r  τή ; άκαδημίας τώ ν έπιγρα- 

φών, τινά  μέλη τού συμβουλίου τής έπικρατείας, εις 

πρώην υπουργός, καί πολλοί έπίσημοι πολιτικοί καί 

φιλολόγοι.

0  Κ. B erryer, έμποδισθείς, ό Κ. de M on ta lem - 

bert, άπών εις Βέλγιον ένεκα οικογενειακού πένθους, 

καί διάφορα μέλη τή ; Ακαδημίας (In stitu t) £ξέ- 

φρασαν πρός τόν επίσκοπον Dupanloup τήν ζωηράν 

αύτών λύπην.

ό λ ίγα  μόνον θέλομεν αναφέρει περί τώ ν  Περσών, 

δ ιότι πάντες γινώσκουσιν ή δόνανται ν’ άναγνώσωσι 

τό  θειον τούτο σύγγραμμα καί εί; τάς λαμπρά; με

ταφράσεις τώ ν Κ . Κ. Y illem a in  καί de Marcellus.

Βλέποντες τήν πορείαν τή ; άπλής ταύ τη ; πρά- 

ζεως, τήν όποιαν τά  δάκρυα μόνα τή ; μητρός καί οί 

γογγυσμοί τού πατριωτισμού ένεψύχουν, ειποαεν 

καθ έαυτούς" «  ίδού θεάματα διά τά  όποια αί À- 

θήναι έμχίνοντο έν καιρώ τής λαμπρότητός τω ν. Θά 

είχον άρά γε  τήν δύναμιν καί τό  προτέρημα νά μάς 

συγκινήσωσι σήμερον ; ό  τόσον τελειοποιηθείς πολι

τισμός^ ημών θά συναισθανθή τήν άρχαίαν καλλο

νήν ; Ας μάς έπιτραπή νά διστάσωμεν, διότι η νεω- 

τέρα κονίστρα θά έχασμάτο άκοόουσα διηγήματα 

καί περιγραφής, αί όποϊαι έθελγον καί ένθουσίω'ν τόν 

περιφανέστατον αιώνα τής Ελλάδος.

Τό παραπέτασμα ύψούται καί καταβαίνε·. κατά  τήν 

άρχαίαν συνήθειαν, ήτις προητοίμαζε τόν θεατήν έκ 

πού εύγενεστέρου μέλους τού σώματος τού όποκρι- 

πού, τήν κεφαλήν, νά παρατηρησ/ι τό  λοιπόν μέρος" 

καί όχι ώς οί νεώτεροι ο'ίτινες δεικνύουσι πρώτον 

που; ποόας καί τά ; κνήμας. Ταύτην τήν στιγμήν, 

ενομιζέ τις ό τι εΰρίσκετο εΐ; τά  Σούσα έπί τίνος ε ξ

ώστου τώ ν ανακτόρων τώ ν  βασιλέων τώ ν  Περσών.

Π  A  Ν

Εόώ μέν βλέπει τήν είσοδον τού παλατιού, μέ τά ; 

στηλας καί του ; γιγαντιαίους ταύρους, έχοντας μορ

φήν άνθρώπων. Εκεί δέ τό  μνήμα τού Ααρείου, ώς 

παριστάνουσιν αύτό αί τελευταία·, ανακαλύψεις έν 

Περσεπόλει' εις τό  βάθος ή πόλις τώ ν  Σούσων μετά 

τώ ν μνημείων, τώ ν ναών, τώ ν  φοινίκων αύτής, ά 

νωθεν όε ο ουρανός, έπληρούτο έκ τού καυστικού 

καί διαφανούς φωτός τής άνατολής.

Γέροντες συνομιλούσι μ ε τ ’  άνησυχίας περί τή ;  ρι

ψοκίνδυνου εκστρατείας, καί κοινωνούν πρός άλλήλου; 

τους φόβους των, ο τε  Ατοσσα, ή μήτηρ τού με

γάλου βασιλέως, έρχεται τεταραγμένη νά πληροφο- 

ρηθή παρά τού χορού τά  τού πολέμου.

ΑΤ. *£) φίλοι, ποΟ τά; ’Αθήνα; φασίν ίδρύσΟαι γΟονό;;
ΧΟ. Τήλε πρό; δυσμαΐ;, ανακτος Ήλιου φθινασμάτων.
ΑΤ. Τ ί; οέ ποιμάνωρ ε π ε σ τ ι ,  κάπιδεσπόζει στρατού ;
ΧΟ. Οΰ τινο; δσΟλοι κέκλ.ηνται οωτό;, ούδ’ υπήκοοι.

Εξαίφνη; φθάνει άγγελος διαφυγών τόν θάνατον 

καί διηγείται τήν αίματηράν ναυμαχίαν τής Σαλα- 

μϊνος, καί τήν καταστροφήν τού  αναρίθμητου Περ

σικού στρατού. Πρέπει ν’  άκούστ) τ ις  τα ύ τη ν  τήν δι- 

ήγησιν, τήν περιγραφήν μιας τώ ν  καταστροφών ήτις 

κατετάραξε τήν ιστορίαν, καί οπου συντρίβονται αί 

υπέρμετροι φιλοδοξίαι καί αί όρμαί τής όπερηφα- 

νίας. Εκπεπληγμένη έκ τού δυστυχήματος ή Ατοσσα 

ήρώτησε, καί τ ί  καθιστά τά ; Αθήνα; άνικήτους ; 
Έστ* 2ρ’ ΆθηνΟν, εστ’  άπόρθτ,το; πόλις.
Άνδρίΰν γάρ ίίντων ί'ρκο; έστ'ιν άσοαλέ;.

άπεκρίθη ό Αγγελος, ό  χορό; έν τή  άπελπισία του 

έπικαλείται τόν Δαρεϊον" άμέσως ή σεβασμία σκιά 

έξέρχεται τού τάφου καί συμβουλεύει του ; ΓΙέρσα; 

ώς μόνον μέσον σωτηρίας, ν’  άφήσωσιν ήσύγους 

τοός Αθηναίους καί νά μή προσβάλωσι ποτέ του; 

Ελληνας, άναμιμνήσκων αύτοί; τήν ή ττα ν τού 

Μαραθώνος. Τστερον ή σκιά προσθέτει, ό τι μεγάλοι 

στρατηγοί δέν άρκοΰν διά νά καταστοέψωσι καί νι- 

κήσωσι τό  πάν, καί ο τ ι δ υίό; του, μαχόμενος έναν- 

τίον τώ ν  θεών, δέν ήδόνατο φυσικά νά έλπίζη νίκας, 

τέλος ο τι ή φρόνησις, ώς ναυπηγός, πρέπει νά διοική 

τήν δύναμιν καί τήν άνδρείαν, άλλως τ ά  μεγα- 

λήτερα δυστυχήματα (δίκαια τιμωρία τής ίεροσύλου 

αύθαδείας ) προσβάλλουν τοός τολμώντας νά εΐσβά- 

λωσιν εις τήν ελληνικήν γήν, συλώντας τά  άγάλ- 

μα-α  τώ ν  θεών καί πυρπολούντας τους ναούς αυ

τής. Τέλος ό Ξέρξη; φθάνει, μόνος, άνευ όπλων 

τά  ένδύματα έσχισμένα, καταβεβλημένος έκ τής 

λύπη; καί τού αίσχους. Αναγνωρίζει τήν αλήθειαν 
τώ ν  λόγων τού πατρός του'

Τά; ώγυγίας κατιδόντε; 
στυγνά; ΆΟάνα;, πάντε; 
εν'ι πιτύλψ 
έ' έ 2 τλίμονε; 
άσπαίρουσι χίρσψ.
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0  χορός ένόνει τους θρήνους του μετά τω ν  τού 

βκσιλέως, καί οΰτως τελειώνει ή μ.εγαλοπρεπής τρα

γωδία  τής όποιας αντικείμενου είναι απ’ αρχής μέ

χρι τέλους τύ  εϋγενέστερον ίσως αίσθημα τής άν- 

θρωπίνου ψυχής, ό προς τήν πατρίδα έρως.

Αυτή ή τραγωδία  τού Αισχύλου, κατά παρατη- 

ρησίν τινα  γενομένην τήν εσπέραν τής παραστάσεως 

ΰπύ τοΰ σοφωτέρου άκροατοΰ Κ . Patin  (του όποίου 

αί επιτυχείς μεταφράσεις τοΰ πατρύς τής τραγωδίας 

είναι πασίγνωστοι) τρίς μόνον παρεστάθη' πρώτον 

επί του Αθηναϊκού θεάτρου καί παρόντος τοΰ συγ- 

γραφέιος, όκτώ έτη μετά την έν Σαλαμϊνι νίκην' 

δεύτερον έν Συρακούσαις επί ίέρωνος, τυράννου τής 

Σικελίας, καί τρίτον μετά τρεις καί εΐκοσιν αιώνας έν 

Αύρηλίρ:. Αυτη ή τελευταία παράστασις, κατά τήν 

μαρτυρίαν πάντων, δεν υπήρξε κατωτέρα τώ ν  λοι

πών δύω. Εάν ή Αύρηλία δεν ήτο έκείνην τήν εσπέ

ραν αί Αθήναι τοΰ Περικλέους, ήτο τουλάχιστον μετά 

τοΰ άρχιερέως αυτής, τοΰ θαυμαστού τοΰ Σοφοκλέ- 

ους καί Πλάτωνος, καί τοΰ ύπερασπιστοΰ τοΰ Ευρι- 

πίδου καί Πινδάρου, αί Αθήναι τώ ν  λαμπρών ήμερών 

τοΰ Βασιλείου καί Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, δτε 

νέοι μαθηταϊ έξήγουν τά  αριστουργήματα τώ ν  Ελ

λήνων καί προητοιμάζοντο διά τώ ν έργων τούτων 

καί τώ ν φιλολογικών δαφνών είς τους αγώνας τής 

αποστολής καί τούς θριάμβους τής χριστιανικής 

θρησκείας.

Αδύνατον να περιγράψωμεν τήν επιτυχίαν μεθ’ ής 

οι αΰρηλιανοί μαθηταί παρέστησαν τάς διαφόρους 

περιπετείας τοΰ δράματος, τάς κινήσεις, τον τόνον 

τής φωνής, τήν ζωηοάν Ικφρασιν τώ ν  αισθημάτων.

Απέχομεν τοΰ νά έπαινέσωμεν ιδιαιτέρως τινάς 

τώ ν  μαθητών' όλοι άνεξαιρέτως, άπύ τήν συμπαθη

τικήν Λτοσσαν μέχρι τοΰ τελευταίου προσώπου τοΰ 

χοροΰ, έδείχθησαν άςιοι τώ ν  έπαίνων οΰς άπένες- 

μον αΰτοϊς οϊ έκ Παρισίων έλθόντες αρμόδιοι δι- 

κασταί.

Ι Ϊ  μουσική τοΰ χοροΰ ήτον αυτή έκείνη ή όπύ τοΰ 

Mendelssohn (περιωνύμου μουσηγέτου Γερμανού) 

συγγραφεΐσα όιά τήν έν Βερολίνο» παράστασιν τοΰ 

Οίδίποδος, ήτις συναρμοσθεϊσα έπιτυ/ώς διά τούς 

Πέίσας συνετέλεσεν ουχί ¿λιγώτερον εις τήν έντελή 

επιτυχίαν τοΰ ολου έργου.

( Έ χ  τοΰ Γ α Α Λ ιχ ο ΰ .)

E. Α. ΣΚ.ΛΡΑΜΑΓΚΑΣ.

Α Π Ο Δ Η Μ Η Τ Ο Υ  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ .

(ΣυνΕχ. Ί ί ε  .ρυλλάδ. 2 9 7 .)

Α λλ ’ όπωςδήποτε, άξιοσημείωτος έγένετο ή πρό' 

οδος μεταξύ τώ ν  ομογενών κατά  τά  $έκα τελευταία 

έτη. Κ α ί αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τώ ν  σχολείων ( “ ) καί 

βελτίωσις τής καθομιλουμένης καί σώματα δοκίμων 

ιατρών, δικηγόρων καί διδασκάλων καί έξαρσις έ- 

θνικοΰ φρονήματος, πάντα ταΰ τα  μαρτυροΰσιν δ τι 

παρήλθεν δ καιρύς καθ’ δν τύ  ήθος τώ ν ραγιάδων  

ήρμήνευεν, ώς έγραφον άλλοτε (""*), δουλοφροσύνην 

καί δειλίαν. Συνετέλεσε δέ εις ταΰ τα  δραστηρίως καί 

ό πλούτος, δς 

«δ ύ ν α μ ίν  τ ε  π .Ιε ίσ τη ν  τω ν  έν άνθρώποις ί χ ΐ ι , *  

διότι καί κατά  τύ  άργύριον θαυμασίως έπέδωκαν οί 

έν Κωνσταντινουπόλει. Μόνος τοΰ τύπου ό έρανος υ- 

πήρξεν ευτελής' διότι τά  ένταΰθα φιλοπονούμενα, 

καί αυτά μικρά καί ευάριθμα, στρέφονται έξ α

νάγκης περί αντικείμενα θρησκευτικά, ένεκα τής άν- 

ενδότου κατά  τής άνατολικής εκκλησίας έπιβουλής. 

Καί έξαποστόλων καί αδελφών τοΰ έλέους και σχο

λείων καί χρημάτων καί ΰποσχέσεο»ν καί απειλών 

καί κολακειών, πάσης καί παντοίας ένί λόγω  σαγή

νης γίνετα ι άσυστόλως χρήσις, δπως δελεασθεϊσά 

τ ις  συνείδησις όμολογήσνι τά  άλλότρια. Ταΰτά  τις 

βλέπων σήμερον έξηγεΐ τήν άλλως ακατάληπτου 

γνώμην έκείνων, οϊτινες καί κα τ’ αυτήν τήν παραμο

νήν τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έλεγον' 

«  κρειττότερόν έστιν είδέναι έν μέση τή  πόλει φα- 

κιόλιον βασιλεΰον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν.»

Αλλά καί άλλο ζή τημα δίδει ένίοτε τροφήν εις 

τά  πιεστήρια τής βασιλίδος τώ ν πόλεων, το  τώ ν  πα

τριαρχικών, ώς κοινώς λέγετα ι. Πρέπει ή κατά πόσον 

πρέπει νά έφαρμοσθώσιν οί νέοι κανονισμοί; Οί κα- 

νονισμ,οί ουτοι συζητηθέντες ώς γνωστόν έπί μ,ακρύν 

χρόνον υπό τε  τώ ν  αρχιερέων καί τώ ν  αντιπροσώ

πων τώ ν  έν τα ΐς έπαρχίαις ορθοδόξων χριστιανών, 

έπικυρωθέντες δέ υπο τής οθωμανικής κυβερνή- 

σεως, έγένοντο έπί σκοπώ καταλληλοτέρας καί εΰ- 

πρεπεστέρας διατάξεως τώ ν  τής Εκκλησίας' είναι δέ 

πέντε' πρώτος ό περί έκλογής τοΰ Πατοιάρχου, δεύ

τερος ό περί τώ ν  προσόντων καί· περί τοΰ τρόπου 

τής έκλογής τώ ν  αρχιερέων, τρίτος ό περί τοΰ σχη

ματισμού τής ίεράς Συνόδου, τέταρτος ό περί διαρ

κούς Μικτού Συμβουλίου καί πέμπτος ό όρίζων τύν 

μισθόν τοΰ Πατριάρχου καί τώ ν  άλλίυν αρχιερέων. 

Αιά τώ ν  κανονισμών τού των οϋκ ¿λίγα καινοτο-

( · )  Εις τό τοΟ Σταυροδρομιού σχολεΤον, τά έπαξίως 
διευθυνόμενον υπό τοϋ Γαβριήλ Σοφοκλέους, έχ τών τοΟ ή- 
μετέρου Πανεπιστημίου, φοιτώσιν 600 μαθηταί.

( * * )  Τ ό μ  Γ ' .  φυλλάδ. 57 . σελ. 206.
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μοΰνται' σπουδαιοτάτη όμως πασών τώ ν  καινοτο

μιών όμολογεΐται ή μετοχή τώ ν  λαϊκών εΖς τά  τής 

εκκλησίας τά  μ.ή καθαοώς θρησκευτικά' ή μετοχή 

δέ αυτη φαίνεται ισχυρά, διότι έκ τώ ν δώδεκα με

λών τοΰ έθνικοΰ Μικτού Συμβουλίου τά  τέσσαρα 

μόνον είναι κληρικοί, τ ά  δέ λοιπά οκτώ λαϊκοί. Εν

τεύθεν επόμενον ήτο νά προκύψη ή συνήθης εις τά  

ανθρώπινα έπίθεσες καί άντίστασις οσάκις πρόκειται 

νά μεταβή άπο ένύς εις άλλου χεϊρας ή έξουσία ή 

καί νά μερισθή. 0  μέν πατριάρχης Ιωακείμ, όξύνους, 

εΰφραδής, άρχικύς, κόσμιος τον βίον καί αφελής τούς 

τρόπους καί διά τοΰτο επαγωγός, παρίσταται όπέρ- 

μαχος τοΰ κράτους δπερ έχορήγησε τοϊς πατριάρ- 

χαις ό κατακτητής, άναγνωρίσας αυτούς άλλους έ- 

θνάρχας. ό  δέ πρόεδρος τοΰ Μικτού Συμβουλίου, δ 

Λρτης Σωφρόνιος, άνήρ ευθαρσής, θερμύς, παρρησια

στικός καί ρέκτης το  ήθος, παλαίει, όμοψηφοΰν- 

τας έχων τούς πλείονας τώ ν  συναδέλφων, υπέρ τώ ν 

νέων κανονισμών, καί διά τοΰτο κατέστη  δημο- 

φίλητος.

Τής δόξης τής έκκλησίας καί τής καταργήσεως 

απηρχαιωμένων καταχρήσεων γενναίος αθλητής παρί- 

σ τα τα ι Ετερον μέλος τοΰ Μικτού Συμβουλίου έκ τώ ν 

μάλλον διακεκριμένων, δ πολύς έν ίατροϊς ή ρ.αλλον 

έν φιλοσόφοις Στέφανος Καραθεοδιορής. Καί το ι πρε

σβύτης καί πολ.λά υπέρ τοΰ γένους καμών, ούχ ήττον 

σώ ζει τήν δραστηριότητα τής πρώτης ηλικίας, καί 

διά τοΰ λόγου καί τής γραφής ακάματος αγωνίζετα ι 

υπέρ τώ ν  κοινών συμφερόντων. Τούς άγώνας αυτού 

ομολογεί πάσα ή Κωνσταντινούπολις καί, πράγμα 

σπανιώτατον έπί ανθρώπου ζώντος, ουδέ τον έλάχι- 

στον εύρον διαφωνοΰντα περί τής φιλογενείας καί τής 

αρετής τοΰ άνδρύς τούτου.

Πρύς ταύτη δέ τή  έπιδόαει ώς άξιοσημείωτόν τινα 

αντίθεσιν αναφέρω τήν σύνταξιν καί τήν δρθογραφίαν 

τώ ν επιτύμβιων, τώ ν  έπιγραφών καί τώ ν άλλων ει

δοποιήσεων δσαι κολλώνται έπί τώ ν έργαστηρίων καί 

τώ ν  τοίχων. Αναγνούς πλείστας δσας έξ αυτών, ού- 

δεμίαν ώρθογραφημένην εύρον. 0  ιατρός Α. Γ . Πα- 

σπάτης, γνωστός τοϊς άναγνώσταις τής Π α ν δ ώ ρ α ς  

διά τάς περί τάς άνατολικάς γλώσσας μελέτας αΰ- 

τοΰ, έκδιόει οσον ούπω βιβλίον περί τοΰ Γραικικοΰ 

μέν νοσοκομείου τής Κωνσταντινουπόλεως έπιγρα- 

φόμενον, άλλά περιεργοτάτας περιέχον ειδήσεις περί 

τής ένεστώσης καταστάσεως τής πόλεως ταύτης. Εν 

τώ  συγγράμματι τού τω  άποδεικνύει δ τι έπί πολλάς 

δεκάδας έτών ούδέν έπίγραμμα, ούδένα κώδηκα, οΰ- 

δέν κατάστιχον έκκλησίας ή άλλου καταστήματος 

απηντησε γεγραμμένον μετά τίνος ορθογραφίας. Εκ 

δέ τώ ν ειδοποιήσεων δσας έγώ  άνέγνων, δημοσιεύω 

ένταΰθα μίαν μόνην πέριεργείας ενεκεν.

“  ΑνιΡ.η ζεχαθαρίσεως μ ΐ  μ ιγα .ίο τά τη  συγχα -

τ έ ΰ α σ η ν  ’Α γ ο ρ ά  ν εό τη τ α ς δ ιά  Κ υ ρ ί ο υ ς  τε χ α ΐ  

Κ υ ρ ί α ς .

» Έ χ ε ί ν ο ι  ο ίτ ιν ε ς  έ π ιθ η μ ο ΰ ν  và κ ά μ ο υ ν  ά γ ο ρ ά ,  

μ ε.ιε ι εύ ρ ο ϋ ν  α π ιρ α  ε μ π ο ρ ικ ά  π ρ ά γ μ α τ α  χ α ί  ε ις  

μ ε τ ρ ιο τ ά τ α ς  τ η μ ά ς . »

ίδών πλήθος άνδρών καί γυναικών, γυναικών μά

λιστα, συμπιεζόμενον παρά τύ έργαστήριον έφ’ οΰ 

ήτο κεκολλημένη ή εΐδοποίησις, ήρώτησα τ ί  άρα συν- 

έβαινε. —  Δέν διαβάζεις έκεϊ ; μοί άπεκρίθη παραγ- 

κωνίσας με ό έρωτηθείς, άλλ’ άστειευόμενος βεβαίως' 

δέν βλέπεις δ τι πωλοΰν νεότητα  ; Ελα καί σύ ν’  ά- 

γοράσης' εχεις ανάγκην.

Κα ί άναβλέψας πρύς τήν τρίγλωσσον είδοποίησιν 

είδον δ τ ι ή ά γ ο ρ ά  νεό τη τ ο ς  έσήμαινεν artic les de 

nouveautés pour hommes et pour dames.

Καί ού μ.όνον έπιγραφάς αλλά καί εικόνας περι

έργους βλέπει τ ις  άνά πάν βήμα άνεστηλωμένας έν 

Κοινσταντινουπόλει. Περιερχόμενός τινα  τώ ν  ήμερών 

εις τ ά  μεσόμφαλα αυτά τοΰ Βυζαντίου άπήντησα 

σωρύν Τούρκων τά  βλέμματα έχόντων προσηλωμένα 

έπί τοίχον καί ήκουσα θαυμαστικά επιφωνήματα έξ- 

ερχόμ-ενα έκ τοΰ στόματος πολλών. Πλησιάσας δέ 

τ ί  ε'δον ; Είδον τρεϊς μεγάλας χαρτίνας εικόνας 

παριστανούσας τήν μέν Κωνσταντίνον τύν Παλαιο- 

λόγον έφιππον, φέροντα τύ  αύτοκρατορικον διάδημα 

καί ξιφήρη όρμώντα κατά  τουρκικών στρατευμά

τω ν ' τήν δέ τύν Σκεντέρμπεην άνδραγαθοΰντα έπί— 

σης κατά  τώ ν όθωμανών καί τήν τρίτην Αλέξανδρον 

τύν μέγαν άνεγείροντα καί αυτύν τρόπαια κατά τώ ν 

μουσουλμάνων, εΐ καί οί μουσουλμάνοι έπί τώ ν  χρό

νων τοΰ υίοΰ τοΰ Φιλίππου ησαν ανύπαρκτοι. Τύ 

πράγμα δέν θά ήτο βεβαίως παράδοξον, έάν δέν υ

πήρχε λογοκρισία άπαγορεύουσα τήν δι’  Εφημερίδων 

καί βιβλίων διάδοσιν καί αυτών τώ ν  ιστορικών γ ε 

γονότων, οσάκις ταΰ τα  δέν μαοτυρώσιν υπέρ τής 

Τουρκίας. Η  ιστορία παραδείγματος χάριν τοΰ Κ. 

Τρικούπη κατεδικάσθη έξ αρχής εις υπερορίαν.

Καί ομως ούδαμοΰ τής Ευρώπης Επικρατεί το -  

σαύτη Ελευθερία (  ) δση έν Κωνσταντινουπόλει. Καί

( ‘ )  ’Επειδή πιθανώτατον νά γελάσωσίτινες άκούοντε; ό 'τι 

έν Τουρκία υπάρχει ελευθερία υπέρ παν αλλο μέρος της Ευ
ρώπης, άναγκαΐον βρονώ νά έςηγήσω όποιαν ένόησα πρό 
έτών και όποιαν ένναώ και σήμερον ετι ταύτην τήν έλευθε- 
ρίαν. ·  ΙΙολλάκις και ήκουσα και άνέγνων δτι ούδαμοΟ 
πνέει διαψιλέστερος τής έλευθερίας ό άήρ οσον εις τήν Ε λ 
λάδα. Πιθανόν, διότι έκαστος δίδει ιδιαιτέραν σημασίαν 
πρός τήν έλευθερίαν κατά τήν Ιδίαν ορεξιν καί προαίρεσιν, 
καί τοΟτο ένόουν άλλοτε ϊτε  παίζων ώνόμαζον ποικίλως 
αυτήν, «  ήχον περιβομβοΟντα ώς σάλπιγγα, κυμβάλου ά- 
λαλαγμόν, βοήν κέρατος, σημαίαν κυμαινομένην έν θυέλλαις 
καί τρικυμίαις, άστραπήν διαλάμπουσαν υπό τό ούράνιον 
τόξον ». Έάν έλευθερίαν έννοώσι τήν περί τό λέγειν καί 
γράοειν άκρασίαν, τήν άδράνειαν τοΟ νόμου ή τήν άναλγη- 
σίαν τής κοινής γνώμης περί τό τιμωρεΤν τήν ΰβριν, τήν ά-



τήν ορεςίν σου. Πβριπλανωμενός ποτε κατα  την συν 

οικίαν του Α γά  Τ ζαμ ί είδόν τινα  άπαιτοϋν-α παρ 

άλλου 140 γρόσια ή δρ. 20 ώς δανεισθείσας αύτώ 

ττρο πολλοϋ. Επειδή δέ ό υποτιθέμενος οφειλέτη; 

άντέτεινε λέγιον δ τ ι ουδέποτε έδανείσθη παρά του 

αίτοϋντος, ούτος προσεκάλεσε παρόντα αστυνομικόν 

κλητήρα νά συλλάβη και φυλάκισή τόν άρνοΰμενον. 

Καί δ κλητήρ ΰττήκουσεν !

ίδου ελευθερία συνήθης καί παραδεδεγμένη κατά 

την γείτονα  επικράτειαν.

Α λλ ’ ή περί τά  νομίσμ.ατα ελευθερία είναι πασών 

τώ ν άλλων άστειοτέρα. Επειδή διά τήν άνεξέλεγ- 

κτον εκδοσιν μυριάδων χαρτονομισμάτων έξέλιπον 

καί αύτά τά  χάλκινα λεπτά, πάσα συναλλαγή, εκ 

τώ ν  μικρών μάλιστα, κατέστη αδύνατος. Επρεπεν 

άρα νά έπινοηθή τρόπος ευκολίας, δ ιότι άλλως ούτε 

άρτον ήτο δυνατόν ν’  άγοράση τις. ό , τ ι  λοιπόν θά 

έθεωρείτο άλλαχοϋ άξιον τιμωρίας, εν Κ ωνσταντι- 

νουπόλει έγένετο άδιστάκτω ; δεκτόν, τοϋ τέστι πάν- 

τ ε ;  οι παντοπώλαι, καφεπώλαι, καπνοπώλαι, ξενο

δόχοι, διευθυνταί άτμοπλοίων καί άλλοι άνηγορεύ- 

Οησαν νου.ισματοκόποι. Ιίάντες ούτοι έκδίδουσιν έν 

τώ  ίδΐορ ¿νόμ.ατι μικρά τεμάχια χάρτου, τ ά  οποία 

έπιγράφοντες ελληνιστί, ίτα λ ισ τί καί γαλλ ισ τί Κ α -  

./ύ>·, B ono καί Bon, δίδουσιν άντί χρημάτων' καί 

τά  B o íl, Bono ή Κ α .ΐά  αυτά, οσάκις δεν διαρρεύ- 

σωσι διά του θυλακίου σου, κυκλοφοροϋσιν άκωλύ- 

τω ς πρό τώ ν  οφθαλμών αυτών τής εξουσίας. Εννο

είτα ι δέ ότι ό εκδότης τώ ν χάρτινων τούτων νομι

σμάτων κερδαίνει ούκ ¿λίγα, διότι σπανίως επα

νέρχονται εί; τό  θησαυροφυλάκιον αύτοϋ.

Διά τάς μεγάλας όμως συναλλαγής ήτοι τάς τρα

πεζιτικής εργασίας άνάγκη πάσα νά έπισκεφθή ό πε

ρίεργος τό  περιώνυμον Χ ά β ια ρόχα νογ . Τό ρυπαρόν 

τούτο έμπορεϊον άφιερώθη έξ αρχής, ώς καί έκ τοϋ 

ονόματος αύτοϋ φαίνεται, εις αποθήκην χαβιαριού" 

άλλ’ ό άειδίνητος χρόνος, όςτις πάντα μεταβάλλει 

καί ανατρέπει, μετεσκεύασεν αυτό άπό μ-έλανος εις 

χρυσούν ενδιαίτημα. Από πρωίας ρ.έχρις εσπέρας ή

όικίαν, τήν πρό; τού; νόμου; ασέβειαν, ώ I τοιαύτην ελευ
θερίαν ευρίσκεις καί εί; τήν Άσίαν. Ελευθερία ίμω;, ώς 
εγώ τουλάχιστον opovfû, εΤναι οϋ μόνον ή οημοσιότη; καί 
οί συνταγματικοί θεσμοί (μή δεν είχε τοιούτου; καί ό 2ου- 
λούκ), άλλα καί εύλάβεια πρό; τόν νόμον, καί αγρυπνία διη
νεκή; τών πολιτών ύπέρ τη; ένισχύσεω; αύτοϋ, καί άπάρ- 
νησις τών Ιδίων συμφερόντων χάριν τών δημοσίων, καί εύ- 
συνείδητο; έκπλήρωσι; τοϋ καθήκοντος, έςαιρέτω; δε άγα- 
νάκττ,σι;, και άγανάκτησι; διάπυρο; κατά τή; πρό; τόν αλ- 
λον αδικία; ώ ; εί έγίνετο πρό; σε αύτόν, καί άπό κοινοϋ 
ειρηνική καί έλλογο; σύμπραςι; ύπέρ της άνορθώσεω; τή; 
αδικία; αύτή;. » ("Ορα Πανδ. τόμ. Γ. σελ. 38.)

στενόχωρος αύτοϋ αύλή καί τις ύπέρ αυτήν αίθουσα 

κατακλύζονται υπό μακρών κυμάτων κολλυβιστών 

ραγδαίως είσρεόντοιν, έκρεόντων, συμπιεζομένων, 

χειρονομούντων, πρό πάντων δέ άφιέντων βοήν το -  

σούτω βαρειαν καί συμμιγή, ώ σ τε  αείποτε ήπόρησα 

πώς μεταξύ τοιούτου καί τοσούτου θορύβου συνεν

νοούντο ο; συναλλαττόμ.ενοι.

( “E n tra i  σ υ ν ίχ α α .)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Κ1Κ.0ΛΑ0Τ I. 2ΛΡ1Π0Λ0Τ

Μελέτη περί Γιρονδίνων καί έπί τοΰ έξή; συγγράμματος.

L es  G ir o n d in s ,  leur vie privée, lenr vie publique, 
leur proscription el leur morl ; par J. Guadet, neveu du 
représentant. 2 vol. in 8. Paris.

Εγειρομένου τοϋ μεγαλοπρεπεστάτου èv -ή  ά- 

κροπόλει έκατομ-πέδου, τοϋ καλλιτεχνικωτάτου τού

του τής Ελληνικής εύφϋίας μνημείου, οί μεγαλο- 

πράγμ,ονες Αθηναίοι 'έθεντο εις διαγώνισμα τάς με- 

τώπας τοϋ Ιίαρθενώνος. Κ α ί διηγωνίσθη μ.έν ό δη

μιουργός τώ ν  θεών Φειδίας, άμφισβητών δ’ αύτώ 

τής νίκης τήν δάφνην συνηγωνίσθη δ Πολύκλειτος" 

παρέστη τής κρίσεως ή ημέρα καί τό  τή ; νίκης ά - 

θλον κατεκυρώθη τ ώ  Πολυκλείτω, δ ιότι τό  έργον 

τούτου έκ τοϋ πλησίον θεώμενον έκρίθη υπό τώ ν  ά- 

γωνοδικών τελειότερον, ένώ δ μέγας τής τέχνης δι

δάσκαλος Φειδίας, υπολογίζων τοϋ Παρθενώνας τό 

ύψος, ύπερ τάς φυσικάς έδωκε τώ  έογω αύτοϋ δια

στάσεις" ο τε  όμ.υ»ς έν άπόπτω άμ.φότερα τά  έργα 

έτέθησαν, τό  μεν τοϋ Πολυκλείτου γλίσχρον έπε- 

φάνη καί ταπεινόν, τό  δέ τοϋ Φειδίου, άποβάλλον 

ό,τι σκαιόν έκ τοϋ σύνεγγυς έδόκει έχειν, κατέστιλβε 

μεγαλοπρεπέστατον.

Ο ,τι τώ  μαρμαρίνω καί άψύχω τού πρόμου τώ ν  

καλλιτεχνών Ιργω συνέβη, τούτο καθ’ έκάστην συμ

βαίνει τοίς έμ.ψύχοις τοϋ ΐψ ίστου  έργοις. Οί με

γάλοι άνδρες έκ τοϋ πλησίον δρώμενοι παρισ-ώσι 

τοίς συγχρόνοις τάς οξείας γωνίας, άς "α ί μεγάλαι 

φύσεις φύσει έν τώ  χαρακτήρι αύτών έχουσι" γ ίγαν

τες τώ ν  κοινωνιών παραγνωρίζονται ύπό τώ ν συγχρό- 

νων, τούναντίον προτιμ.ωμ.ένων τώ ν  λείιον καί πρός 

τό  τώ ν  κοινωνιών άνθριοπων σύνηθες μ,έγεθος μέτριων 

φύσεων. Αμα όμ.ως καί οί μέν καί οί δέ άποχωρή- 

σωσι τής σκηνής τώ ν  έγκοσμίων, οί μέν σμ.ικροί έκ- 

λείπουσι διαπαντός, οί δ’  αληθώς μεγάλοι έν ολη 

τή  ώραιότητι τού χαρακτήρος καί τής έξαισίας φυ- 

ής δι’  ής έπροίκισεν αύτούς δ δημιουργό; τοϋ παντός

λέγεις καί πράττει; ο ,τι θέλεις, αλλά καί δικαιοσύ

νην απονέμεις εις σε αύτόν καί εί; τού ; άλλους κατά
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πιφαίνονται, καί οί μεταγενέστεροι θαυμάζουσιν 

αύτούς'
«  ο ϊο ι π ίπ> ν ϊ -α ι ,  ro t ôè ax ia l ΐάσσουσι. »

0  φθόνος δέν τρ ίζε ι πλέον τού; ¿δόντας, τό  τής αν

θρώπινης φύσεως άτελές λησμονεΐται, εύγνώμονες 

δ’, οί τού τω  ή έκείνω τώ  τρόπω ύπ’ αύτών εύεργετη- 

θέντες, άναμιμνήσκονται δποίων αγαθών αύτοΐς αί

τιο ι έγένοντο οί τά  μεγάλα έν βίω διαδραματίσαν- 

τες, οίονεί δ’  άμνηστεύοντες αύτούς τώ ν  «τελ ε ιώ ν  άς 

είχον τάς μεγάλας αύτών έκθειάζουσιν άρετάς'
On n 'a im e que la  g lo ire  absente·, 

L a  m ém oire est reconnaissante, 

L es  yeu x  sont ingrats e l ja lou x.

Τούτο συνέβη καί τό ΐ; Γιρονδίνοις.

Αλλά τίνες οί Γιρονδίνοι ούτοι ; 

ΐπερμεσοϋντος τοΰ 1Η' αίώνο; καί μετά εκατόν 

τριάκοντα χρόνους, κατά τό  διάστημα τώ ν  όποιων 

δύο μόνοι βασιλείς τώ ν γαλλικών έκράτησαν σκήπ

τρων, δ μέν ΙΑ ' Λουδοβίκο; βασιλεύσας εβδομήκοντα 

δύο ετη, δ δέ διάδοχος αύτοϋ δισέγγονος του Λουδο

βίκος ΙΕ ' πεντήκοντα έννέα έτη, ανέβαινε τής Γαλλίας 

τόν θρόνον δ Ις·' Λουδοβίκος. Εξηκολούθησαν έπί τής 

βασιλείας αύτοϋ οί χοροί καί αί διασκεδάσεις τής αύ· 

λής, οί μαγικοί τώ ν  Βερσαλιών κήποι έκαλλύνοντο 

ύπό τή ; παρουσίας βασιλίδος, νέας, ωραίας, πνευμα

τώδους, τή ; Μαρία; Αντωνιέττης, ήτις ώσεί δι’ όλων 

τώ ν πόρων τοΰ σώματος έζήτει ¿)ς έφήμ.ερος χρυσαλ- 

λίς ν’ άναπνεύστ] καί άπολαύση τήν τρυφήν, ήτοι ό,τι 

δ παρών βίος έχει τερπνόν' άμ.έριμ.νος συνυπηρέτει 

τα ΐ ;  κλίσεσι τή ; βασιλίσση; ή εύγένεια, δ δέ κλήρος, 

δεσπότη; τραχύς καί πανούργος, κατεκοίμ.ιζε τήν εύ- 

γένειαν, τάς κοσμικά; αύτής κλίσεις περιποιούμενος, 

εξεμ.ώραινε δέ τάς κατωτέρας τάξεις τού όχλου άπο- 

κοντόνων έπί τώ ν έξομολογητηρίων τής δουλείας τοϋ 

λαού τάς άλύσεις. Ω στε δ λαός τ ώ  μέν σώματι έδού- 

λευε τή  εύγενεία, τή  δέ ψυχή τώ  κλήρω, όστις, κατά 

τήν τοϋ Δαλαμβέρτου ποοσφυά έκφρασιν, ήν γυμνή 

τ ι ;  σπάθη τήν λαβήν αύτής έν χερσί τοϋ Πάπα 

έχουσα.

Αλλά μεταξύ αύλής, κλήρου καί όχλου ήγεί- 

ρετο τά ξις τις ανθρώπων, ήτις jt i t fh · ούσα πολιτι- 

κώς, ήν τό  .τά)· έν τή  κοινωνία, έξεζήτει δέ νά γίνη  

τ ι  έν τή  πολιτεία. Η τάξις αυτη ήγέτας έχουσα 

τόν άριστοφάνειον σκαπανέα Βολταίρον, τόν π λα τω 

νικόν Ρουσσώ, τόν αριστοτελικόν Μοντέσκιον, τόν 

Δαλαμβέρτον καί τή ν συσσωματωμένην σπείραν τών 

έγκυκλοπαιδικών λεγομένων φιλοσόφων, προϋβαινεν 

έν ησυχία πρό; τό  μέγα τής άναγεννήσεως έργον, 

δι’  υπονόμων ύπορύσσουσα τής τυραννία; τό  έδαφος, 

ή δέ τυραννία, ώς πάντοτε αύτή συμβαίνει, αμέρι

μνος έκοιμάτο, έκπληκτος όμως έξηγέοθη τοϋ  λ.η- 

θάργου τήν νύκτα τής 4 Αύγούστου 1780, οτε
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έζε^ράγη ή υπόνομος καί τό  έργον έπεφάνη τέ -  

λ.ειον μέν κα τ’ ουσίαν, ατελές δέ καί δύσμορφο·) κατ’  

είδος. Τό βήμα τό  βουλευτικόν έπήχθη, δ Μιραβώ, 

ή εύγενής έκείνη ψυχή, ήτις έν τή  νεότητι αύτής ύπό 

άστόργου πατρός πιεζομένη πρός πάσαν άτοπον έξέ- 

κλινε κλίσιν, κολοσσός δή τό τε  τή ; ρητορείας εστι 

ώς έπί τρίποδος Πυθία ύπό τοϋ πατριωτισμ.οϋ έμ- 

φορουμένη καί χρησμοδοτούσα τή ; έλευθερίας τά ; 

ρήτρας. Εξήρχετο τής σκηνής δ Μιραβώ καί είσηρ- 

χοντο όπως πρω ταγωνιστήσουν έπ’ αύτής ούχί κα- 

τώ τεραι τούτου φύσεις, οί έν τ ώ  περιληπτικό» ύπό 

τής ιστορίας δνόματι τώ ν  Γ ιρ ο ι-ό ίτω τ  κληθέντες.

Ε στι δ’ ήΓιρόνδη δ παρά τήν Βορδιγάλλην εις 

τόν ωκεανόν έκβάλλων ποταμός Γαρούμ.νας, παρά 

τήν Βορδιγάλλην εις Γιρόνδην μετονομαζόμενο;' ή 

δέ Βορδιγάλ.λη, ή κατά τούς χρόνους έκείνους έπι- 

σημοτάτη έμπορική πόλις τής Γαλλίας, τόν διαση- 

μ.ότατον δικηγορικόν περιελάμβανε σύλλογον, όστις 

ώσεί άμιλλώμενος νά φανή άξιος τοϋ προέδρου τοϋ 

δικαστηρίου τή ; πόλ-εως καί συμπατριώτου του 

Μοντεσκίου, έποίει έργον τάς εύγενείς άρχάς ά ; δ 

μακάριος ούτος τοϋ xrtúuaroc. rib y rtljiu y  συγγρα- 

φεύς έν άθανάτοις ύπετύπωσε σελίσιν.

Η συντάξασα τό  σύνταγμα τοϋ 1791 συνέλευσις 

έν τή  πατριο»τική αύτής αύταπαρνήσει, άλλοι λέγου- 

σιν ένεκα χαμαιζήλου ζηλοτυπίας όπως μή έκλεχθή 

αύθις δ Μιραβώ βουλευτής, έθεσμοθέτησεν ίνα ¡αηδείς 

τώ ν  κατ’ αυτήν αντιπροσώπων δυνηθή έκλεχθήναι 

μέλος τής διαδεξαμ,ένη; αύτήν νομοθετικής συνελεύ- 

σεως. Λάθος άσύγγνωστον ! διότι δ τεχνίτης έξέλιπε 

καί τό  εργον αύτοϋ παρέδιδεν εί: χείοα; απείρους, ή 

ή ττον  αύτοϋ εί; τοϋ έργου τήν συν-ήρησιν καί κα- 

τάοτισιν ένδιαφερομένας. Είς τό  λάθος τούτο άπο- 

δίδουσιν οί πολιτικοί τόν έκτραχηλισμον τής έπανα- 

στάσεως τοϋ 1 789 ' κατά τούτους άν οί συντάξαν- 

τες τό  σύνταγμα τοϋ 1791 παρήσαν έν τή  Βουλή 

όπο»ς καί έφραμόσωσιν αύτό, μεγίστη υπάρχει πιθα- 

νότης ό τι τό  1792 καί 1793 δέν ήθελον σημανθή 

έν τή  ιστορία διά τοϋ σημείου τοϋ αίματος. Ó συγ- 

γραφεύς όμως, οϋ τό  έργον άναλύομεν, τήν εναντίαν 

έχει γνώμην (Τόμ. Α'. σελ. 108) φρονών, ό τι δ τή ; 

καταστροφής λόγος ύπήρχεν έν αύτώ τ ώ  συντάγ- 

ματι, διότι έθετο άντικρυ; άλλήλων τά  δύο φύσει 

πολέμια στοιχεία, τόν Λαόν καί τόν βασιλέα' και 

κατά  τούτο μέν έχει δίκαιον (α ), κάκεϊνο όμ.ως βέ

βαιον, ό τι πολλ.οί τώ ν  κατά  τήν συντακτικήν τοϋ 

1790 συνέλευσιν λαμ.βάνοντες διά τής νέας έκλο- 

γή ; τω ν  μέρος εις τήν νομοθετικήν τοϋ 1791 ή αύ

τό  τό  έργον ήθελον διασώσει, ή καν επιπτεν ή βα-

(a ) "Ορ2 κα; τή; ήμετέρα; περί τοϋ τυνταγματικοϋ ■ 
καίου πραγματεία; σελ. 509.
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σιλεία δεν ήθελεν ίσιο; κυλισθη ή Γαλλία έν τ ώ  εύ- 

γενεστέρω τω ν  τέκνων της α ΐματΓ δεν ήθελεν έξε- 

ρευχθή τό  ύπερκαχλάσαν ήφαίστειον την λαύαν τω ν 

έντοσθίων, ούδέ τω ν  κ α τω τά τω ν  αυτού μυχών τάς 

πυριφλέκτους ύλας, ήτοι τής ¿χλοκρατίας τον ζέοντα 

βόρβορον, δεν ήθελεν έκχύσει καί δι' αύτού κατακα- 

λύψει τώ ν  άνωτέρων στρω μάτω ν  τό  κεκαλλιεργημέ- 

νον, τώ ν  καί διά του θάλπους τού ήλιου, καί διά τής 

δρόσου του ουρανού, καί διά τού ¡¿άκρου χρόνου εις 

άνθηροτάτην προαχθεντων κατάστασιν.

Αλλ ’ άν τουλάχιστον εύρίσκοντο καθ’ άπασαν την 

Γαλλίαν άνδρες, οΣοι καί επί τώ ν  όχθων τής Γιρόνδης, 

έσώ ζετο άν η Γαλλία ’ δυστυχώς όμως ¡¿όνοι τής 

Γιρόνδης οί αντιπρόσωποι, καί ολίγοι φίλοι οδ; περί 

αυτού; συνήγαγον τώ ν  Γιρονδίνων αί άρεταί, καί διά 

τούτο έν τη  προγραφή αυτών συγκατέσυρον, ήσαν 

ανεπαρκείς όπως άποσοβήσωσι τής πατρίδο; τω ν  τά  

δεινά' ο ,τ ι όριο); έν βίω αί άρεταί αυτών δεν κατώρ- 

θωσαν, τούτο έπέφερεν 6 εύγενής ύπ'ερ τής έλευθε- 

ρίας θάνατος αύτών, καί δ άχνός τού αϊριατός τω ν 

υπήρξε ρητορικώτερος τού άπό τού στόματός των 

τοσάκις έκχυθέντος χειμάρρου τής εΰφραδείας, δπως 

τούς προγράψαντας αυτούς αιμοχαρείς τυράννους 

καταρρίψη εις τον κόφινον τής λαιμητόμου, ήτις 

δι αύτών τοσούτους αγαθών άνδρών τραχήλου; διε- 
μέλισεν.

Αντιπρόσωποι τής Γιρόνδης, έξ ή ; καί τ ’  όνομα 

Γιρονδίνοι ελαβον, έξελέχθησαν διά τήν νομοθετικήν 

τού  1791 συνέλευσιν ό Βεργνιώ, 5 Γυαδέ, ό Γιαν- 

σονέτ, δ Βαρένν, δ Λαφόν-Λαδεβάτ, δ Ζαί, δ Ζ ι- 

ουρνού Αύβέρτ, δ Γρανζνέβ, δ -έρς, δ Δακόμβ, δ 

Δυκός καί δ Σερβιέρ. Τού δευτέρου τώ ν  κατονομα- 

σθέντων άδελφιδούς είναι δ ήμέτερος συγγραφεύς, 8ν 

ού μόνον εύσεβεία; προς τήν μνήμην ένδοξου συγγε

νούς καθήκον έκίνησε προς τήν συγγραφήν, αλλά καί 

τής ιδίας αυτού πατρίδος τής Γιρόνδης ή δόξα, καί 

[στορικού φρόνημα, διότι περί τώ ν  Γιρονδίνων πολλά 

δή έγράφησαν άλλ υπό τώ ν  μέν έν έπεισοδίω, ώς 

υπό τώ ν  τής δλης γαλλικής έπαναστάσεως συγγρα

φέων Θιερς καί Μ ιγνέτ, ύπό τώ ν  δε δ’ επί τό  μυθιστο- 

ρικώτερον, καί τυχαίοι, οίονεί δ’έπαγωγώ τίτλο ι, τώ  

δνόματι χρησαμένων τώ ν Γιρονδίνων χρηματισμού 

χάριν, ύπ’ άλλων δέ καταβοή; ένεκα κατά τής γαλ

λική; έπαναστάσεως, καί τέλος υπό άλλων όπως δι- 

καιωθώσιν οϊ διώκται αύτών Ροβεσπιέρος καί ή αι

μοχαρής τούτου χορεία, ίίσ τε  άληθή καί άμερόλη- 

πτον περί Γιρονδίνων, άκριβή δέ συνάμα μονογρα

φίαν, έδωρήσατο το ΐ; φιλίστορσιν δ άνά χεΐρας συγ

γραφεύς, ήμεΐ; δ’  άποδυόμενοι εις τήν περί τού βι

βλίου τούτου κρίσιν συγγνωστοί έσόμεθα άν καί έν 

γένει περί τής αρχής καί τώ ν  αίτιων τής γαλλικής 

έπανας-άσεως κρίνωμεν, καθόσον ή έπανάς-ασι; αύτη

έστίν ούσιώδης τ ις  καί κύριος σταθμός τής παγκο

σμίου ιστορίας, ή μάλλον είπείν, έστίν αύτή ή μήτηρ 

τού νεοιτέρου πολιτισμού, αύτή έστιν ή αφετηρία, 

άφ’ ής έκαστον τώ ν  νεοιτέρων έθνών τόν βίον αυτού 

σταδιοδρομεί, έσ τι τέλος δι’  ήμάς τούς Ελληνας ή 

έποχή, άφ’ ή ; άνενεύσαμεν τού ζυγού1,.καί τά  κακά 

αύτού ήσθάνθημεν, καί πρός τή ν άπελευθέρωσιν η

μών έμελετήσαμεν, καί διά τάς άρχάς ας έκήρυξε 

προσηνέγκαμεν πρωτομάρτυρα τόν Φεραΐον Ρήγαν.

Α ί έπαναστάσεις τούς μεγάλους άναδεικνύουσιν 

άνδρας, ούδενός όμως άνδρός Ιργον υπήρξε τ ίς  ποτ’έ- 

πανάστασις. Ε στω  δ’ ή άρχή αυτη εις άπόδειξιν ό τι 

μόνα τά  έθνη είσί μεγάλα, μόνα δ’ αύτά τάς ιδίας 

δημιουργούσι τύχας, εί δέ ταύτας έπιτήδειός τ ι ;  είς 

χεΐρας αυτού λάβιρ, ούτος ή μέγα ; γίνεται, τό  έθνος 

πρός τόν τής έπαναστάσεόις του σκοπόν κατευθύνων, 

ή κατά σκοπέλων εαυτόν συντρίβει, άν τό  έθνος μέγα 

καί νοήμον καθ’ εαυτό παραίτηση αύτόν, ή τέλος 

μωρόν έθνος μωρώ παραδοθέν δυνάστη συναπόλλυ- 

τα ι, άλλ ’ ή τελευταία αυτη τύχη ούδέποτε συμβαίνει 

τοΐς έθνεσιν, άτινα τήν ιδίαν αύτών κατειργάσθησαν 

καί έπιμελούνται έπανάστασιν. Παραδείγματ’ άπειρα 

παρέχει ήμΐν ή ιστορία, ολίγων δέ τώ ν έν τοΐς καθ’ 

ήμάς χρόνοι; μνείαν ποιησόμεθα" δ Βίκτωρ Εμμα

νουήλ, ώς πρότερον δ έ ξ  όράγγης Γουλιέλμος, τόν 

δούν τής ιταλικής έπαναστάσεως άκολουθήσας καί 

έπί κεφαλή; τού ιταλικού έθνους τεθείς, έν εύθέτω 

αύτό λιμένι, τό  τής έντελούς άτοκαταστάσεώς του 

άγει αύτό' τούναντίον δ’ δ Ι</ Λουδοβίκος, καί μ ετ’ 

αύτόν δί; δ Ναπολέων, καί μετ’  αύτόν Λουδοβίκος δ 

Φίλιππος, υπό τού λαού έφ’ ού ήρχον έγκατελείφθησαν 

καί μικροί έκ μεγάλων άπεδείχθησαν, άμα τού έθνους 

ή άγάπη παρήτησεν αύτούς. Τής δέ τρίτης περι- 

πτώσεως τ ίς  ή ανάγκη νά ζητώμεν παραδείγματα ; 

όπου άν στρέψη τις τό  βλέμμα καθορδ αύτά.

Α ί δ’  έπαναστάσεις κατ’  Αριστοτέλη ον :rep¿ σ/ic- 

x p ü r , ά . ί . ί  ex optxpCor γ ίγ γ ο ν τα ι' ήτοι διά χρόνου 

μακρού έγκυμονούνται, προάγονται, καταλαμβάνουσι 

διά τώ ν  άρχών χυτών τ ο  πνεύμα τού έθνους, μικρά 

δέ τις α ιτία , οιχ  τ ις  θρυαλλίς, τό  πύρ διαδίδωσι, καί 

ή έκρηξις λαμβάνει χώραν. Ούτως δ τού χαρτοσή

μου φόρος εις στάσιν έγείρει τήν Βοστόνην, καί ή 

στάσις είς έπανάστασιν τώ ν  άμερικανών άποικιών 

κατά  τής Αγγλίας μεταβάλλεται, καί αί δμόσπονδοι 

πολιτεΐαι έλευθερούνται' ουτω δι’  έλλειψιν άλεύρων 

στασιάζουσι τό  1 788  οί Παρίσιοι, καί ή στάσις αυτη 

έν άκαρέΐ μεταμορφούται είς τήν κολοσσιαίαν έπα- 

νάστασιν τής Γαλλίας, ήτις τό  έδαφος τής οικουμέ

νης ήροτρίωσε, καί τήν φάσιν τού κόσμου μετέβαλε.

Τό σύνταγμα τού 1791 μέγα μέν άφεΐλε τής έ- 

ξουσίας τού Βασιλέως μέρος, άφήκεν όμως αύτώ το - 

σαύτην έτι, ώ σ τε  εί έγίνωσκε καλήν ποιήσασθαι αύ-
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τής χρήσιν ήθελε δοξασθή' δυσκόλως ομως δ άπό- 

λυτος χρηματίσας μονάρχης παραιτεΐται τής εξου

σίας, κάν δέ πρός το ύ τ έκβιασθή βυσσοδομεύει ό

μως τήν άνάκτησιν αύτή;, καί τό τε  δή άγριον έξε- 

γείρεται κα τ’ αύτού τό  περί τά  εαυτού πολιτιμότατα 

κατεπιβουλευθέν έθνος. Τούτο συνέβη τ ώ  Λουδο- 

βίκω άγνοούντι ό τι έκ τού συνδυασμού τής ελευθε

ρίας μετά τής εύτάκτου έξουσίας παράγεται τό  κοι

νωνικόν εύδαιμόνημα, καί ό τ ι εξουσία άνευ έλευθερίας 

έστίν αύτόχρημα δ δεσποτισμός, έλευθερία δ’  άνευ 

εύκοσμου έξουσίας αύτή έαυτήν καταστρέφει. Ο ά- 

γαθός, άλλ ’ άδυνάτου χαρακτήρος, ήγεμών ούτος, πα- 

ραπεισθείς ύπό τώ ν  περί αύτόν, έθήρευεν έν σκότει 

τό  οίχόμενον τού δεσποτισμού φάσμα, τούτο δ’ άκο- 

λουθών άνεχώρει κρύφα άπό τώ ν  άνακτόρων όπως 

μεταβή παρά το ΐ; πέραν τού Ρήνου φυγάσι καί τεθή 

έπί κεφαλής ξένων όπλων Ένα δι’ αύτών κατέλθη έπί 

τήν Γαλλίαν δεσπότης απηνής καί καταστρέψη τό 

πολίτευμα είς ού τήν άκριβή τήρησιν ώρκίσθη.

ιδού τ ίς  δ πρώτος πάντα τά  κακά έπί τής Γαλ

λίας προκαλέσας. Ó βασιλεύς συλληφθεί; φεόγων ά- 

πέβαλεν δ ,τι περιβάλλει πάσαν έξουσίαν, ήτοι τόν 

σεβασμόν, δι’  ού καί μόνου καθίσταται ισχυρά. Είσ- 

ήγετο δ φυγάς βασιλεύς έν Παρισίοις, έν μέσω φοβε- 

ράς σιωπής τού λαού, διότι είχε τοιχοκολληθή ή εξής 

διακήρυξις «  δ εύφημήσων τόν Βασιλέα δαρήσεται, 

»  δ δ’ ύβρίσας αύτόν άπαγχονισθήσεται » (λ '. 43) 

αί κεφαλαί κατά τήν διάβασιν αύτού δέν άπεκαλύ- 

πτοντο, ούδείς όβρισεν, άλλά καί ούδείς εύφήμησεν' 

άπ’ έκείνης όμως τής στιγμής αί καρδίαι μετεβάλ- 

λοντο, καί μάλιστα άφού τρεις άνθρωποι, άξια τού 

Σατανά τέκνα, άνεκύκων, ώς άληθεΐ; τού αδου δαί

μονες, τόν κατώ τατον όχλον έν τα ΐ ;  δμηγύρεσιν ένθα 

συνήρχετο ούτος. Λνομάσαμεν τόν Ροβεσπιέρον, τόν 

Δαντώνα καί τόν Μαράτ' φύσεως διαφόρου, άλλά τών 

αυτών κλίσεων καί πρός τόν αύτόν τεΐνοντες σκοπόν, 

ή τριάς αύτη αύτή έαυτήν συνεπλήρου- ύπουλος δ 

πρώτος, απαθώς πρός τό  τέρμα άπεσκόπει, είς άκρον 

μνησίκακος καί φιλέκδικος, αύστηρός δέ τά  ήθη, δυ- 

νάμενος όμως νά έρψη δπως όπου έβούλετο φθάση, 

τό  πάν έν γένει γινόμενος όπως τήν άκόρεστον αυτού 

φιλοδοξίαν κορέση, ούδέποτε υπό γενναίου τινό; κα- 

τελήφθη αισθήματος, ήν οίονεί δ άντίθετος τού δευ

τέρου χαρακτήρ, δστις δρμητικός, ίσχυρόφωνος, ρέ

κτης μέχρι κακουργήματος, διεφθαρμένος τήν ψυχήν 

καί τό  σώμα, συνεκινεΐτο πολλάκις, καί εί μή τις έ- 

γίνωσκεν αύτόν ό τι ήν δ Δαντών, ήθελε τόν νομίσει 

έν άρετή ένασμενιζόμενον. Αμφότεροι δι’  δδών δια

φόρων έκυρίευον τού πλήθους. Παρ’ αύτοΐς δέ τρίτος 

ήν δ Μαράτ, ειδεχθής τήν όψιν, μισητός πρός άμ- 

φοτέρους έκείνους,άλλά χρήσιμος αύτοΐς τά  μάλιστα, 

ήςιοϋτο τώ ν περιποιήσεων αύτών ένεκα τής υπέρ αύ-

τούς έπί τού όχλου έπι^οής του. Εριννύς τις τού 

αδου φύσει, κατεκήλει τά  ώ τα  τού όχλου διά τής 

μυσαράς ρητορεία; του. ¡δού οί άνθρωποι οίτινες συνε- 

δαύλιζον τοΰ όχλου τά  πάθη κατά τού βασιλέως, τού 

βασιλέως έφ’ ού δυς-υχώς ούτε τού Πετίωνος ή φωνή, 

ούτε τού Λαφαϋέτου αί ειλικρινείς συμβουλαί, ούτε 

τού Ματθαίου Μοντμορενσύ καί τού Παστορέτ, καί 

τού Βωβλάν καί τώ ν άλλων φίλων τής μοναρχίας α! 

προτροπαί, ούδόλως κατίσχυον πρός έξουδετέρωσιν 

τού έκ Κοβλεντίας μυστικώς καθ’ έκάστην διαβιβα- 

ζομένου πρός αύτόν δηλητηρίου.

Τό κακόν ήν ίκανώς προκεχωρημένον, ώς παρα

τηρεί δ ήμέτερος συγγραφεύς (λ '.  111 ), ό τ ’  έπί τής 

πολιτική; σκηνή; έπεφάνησαν οί βουλευταί τής Γ ι

ρόνδης' καί άν ήθελον, δέν ήθελον δυνηθή ν’  άναχαι- 

τίσωσ ι τήν πτώσιν τής βασιλείας, καί μάλιστα άφού 

αί άλλεπάλληλοι άποτυχίαι ούδόλως έσυνέτιζον αύ- 

τήν. Αλλά καί ποίαν βασιλείαν νά σώ σ ω σ ι; τήν έκ 

τού θείου δικαίου παράγουσαν τά  δίκαιά της, ή τήν 

έκ τής ιδία; ισχύος, ήτοι τής τού ίσχυροτέρου βίας, 

ή τέλος τής έκ τής μετά τού έθνους συμβάσεως ; Τήν 

πρώτην κατέστρεψαν αί ύγιέστεραι περί πολιτειών 

άρχαί, άποδείξασαι αύτήν άσυμβίβαστον πρός τό  μό

νον δρθόν δόγμα τής κυριαρχίας τού έθνους' τού ί

σχυροτέρου τήν δύναμιν καί βίαν δέν είχεν' αύτή δ’ 

έαυτήν διέζευξεν άπό τού έθνους, καί κατεπάτησε 

πρώτη σύνταγμα έξ ού μόνου ήρύετο τού λοιπού τήν 

ΰπαρξίν της. Οί Γιρονδίνοι λοιπόν μή δυνάμενοι νά 

σύσωσι πλέον τήν βασιλείαν, έπεδόθησαν, λίαν κα

λώς ποιούντες, όλαι; δυνάμεσιν όπο>ς σόισωσι τό  έ

θνος καί μή άφήσωσιν αύτό, ύπό τώ ν  δημαγωγών 

διασπώμενον, νά ΐδη καταδιηρημένα; τάς εαυτού δυ

νάμεις, ών πλήρη είχε τήν άνάγκην κατά τώ ν έ ξω τε-  

ρικών εχθρών. Οί Γιρονδίνοι λοιπόν ήλθον έκ Βορδι- 

γάλης βασιλόφρονες καί έγένοντο έν Παρισίοις δημο- 

κράται, ούχί όμως αύτοί, άλλ’ ή βασιλεία έπταιεν. 

Αλλως τε  τ ί  ήδύναντο δέκα άνδρες έν 745 Βουλευ- 

τ α ΐ ; ; εϊ περ έξεδήλουν κατά τώ ν  λοιπών συμβου

λευτών καί τού έθνους όλου φρονήματα βασιλοφρό- 

νων, τάχιον μέν ήθελον πέσει θύματα τής οχλοκρα

τίας, ήκιστα δ’ ήθελον υπηρετήσει τή  έλευθερία, 

καί ήθελον καταλίπει μνήμην ούχί ένδοξων τής έ

λευθερίας προμάχων, άλλά μωρών τής βασιλείας Δον- 

κιχώτων καί άξιων νά συγκαταριθμηθώσι πρός τούς 

ύπεόρηνίου; εύγενεΐ; φυγάδας, καί τούς παντοειδείς 

τής παπικής πίστεως φράτορας, τούς ύποκινούντας 

τούς ξένους ηγεμόνας είς ύποδούλωσιν τής πατρίδος 

τω ν ' τά ς δέ μηχανογραφίας ταύτας έν άληθώ; θαυ- 

μασίφ άπλότητι καί άβελτηρία διηγείται εί; τώ ν  

πρώην Υπουργών τού Ις·' Λουδοβίκου, δ Βερτράνδ δέ 
Μολβίλλ (λ '.  123— 125).

Αλλ ’ ούχ ήττον παντί σθένει άπεδύθησαν οί Γ ι-
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ρονδϊνοι εις σωτηρίαν τού συντάγματος του 1791, 

καί διότι τοιαότην είχον εντολήν καί πρός τούτο 

έξελέχθησαν, καί διότι εν μέσω τής πανταχόσε εΐσ- 

πιπτούση; θυέλλης, τή ; έπαπειλοόσης τήν καταστρο

φήν τώ ν όλων, ήν τό  μόνον σημεϊον, ό μόνος ούτως 

είπείν λιμήν, όπου ή φρόνησι; συνεβούλευε του; χει- 

μαζομένους νά καταφόγωσιν. 0  άγών ύπήρξεν εύγε- 

νής, εί δ άπέτυχον ούχ ή ττόν είσιν άξιοι τού τώ ν 

έπερχομένων γενεών θαυμασμού, διότι υπηρέτησαν 

εύθαρσώ; τή  ελευθερία, καί έδειξαν ο τι,ε ίπ ερ  αί συμ- 

βουλαί αυτών είσηκούοντο, πολλών δεινών ήθελεν 

απαλλαγή ή Γαλλία.

Τήν 25 Οκτωβρίου 1791 ό Βεργνιώ άνέβη κατά 

πρώτον τό  βουλευτικόν βήμα καί αμέσως άνεδείχθη 

ό πρώτος τής Συνελεόσεως ρήτωρ. Προκείμενον τής 

συζητήσεως ήτο όποια μέτρα έπρεπε νά λάβη ή Γαλ

λία κατά τώ ν  ασεβών εκείνων τέκνων της, άτινα  μή 

άνεχόμενα τήν ισότητα εις ήν έφερεν αυτούς ή αεί

μνηστο; τή ; 4 Αύγουστου 1789 νύξ πρός τούς λοι

πού; ομογενείς αυτών, έστησαν έν Κοβλεντία πέραν 

τού Ρήνου τό  κατά  τού Συντάγματος τής πατρίδος 

τω ν στρατόπεδον, καί τώ ν  ξένων τυράννων έπεκα- 

λούντο τήν συνδρομήν,όπως παλινόρθωτον καταστή- 

σωσιν έν Γαλλία τήν τυραννίαν. Μεθ όπόσου πα

τριωτισμού καί πολιτικής συνάμα περινοίχς ανέλυσε 

τό  ζή τημα ό Βεργνιώ καί άπέδειξεν, ό τι ή πατρίς 

δύναται προσκαλοϋσχ τά  τέκνα τη ; εις τόν όφειλό- 

μενον πρός τούς νόμους αύτής σεβασμόν ν’  αποκή

ρυξή τού ; άπειθούντας μητρχλοίας. Μεθ όποιου ρη

τορεία; ύψους ήπείλησε τούς ξένους ηγεμόνας ότι, άν 

στείλωσι τού ; στρατούς τω ν έπί τή ; ύπό τού ιερού 

τής έλευθερίας πυρός θερμαινομένης Γαλλίας, ήθελαν 

ΐδεϊ τήν ημέραν τή ; μάχης, αντί δύο στρατών πολε

μίων, ενα λαόν έξ έθνών διαφόρων μέν, άδελφών δ’ έν 

ελευθερία. Μεθ’ οποίας ευστοχίας έπεκαλέσθη εί; 

μαρτυρίαν τήν αθάνατον ημών ιστορίαν άναμνήσας 

ότι όλίγαι έκατοστόε; έλλήνων εκατοντάδων μυριά

δας Περσών ένίκησαν. όπο ια ; δέ σοφάς συμβουλάς 

έδωκε τώ  βασιλεί Λουδοβίκω ν’ άποκηρύξη τά  έν ό~ 

νόματι αύτού ύπό τώ ν άδελφών του καί τώ ν  λοιπών 

φυγάδων διενεργούμενχ, ν’  άσπασθή δέ τό  Σύνταγμα 

εί; 0 ώρκίσθη, καί έν τή  αγάπη τού λαού του καί τής 

συνειδήσεώ; του τή ειρήνη νά εύρη τό  άληθώς άγα- 

Οόν,τό άληθώς μέγα ενός βχσιλέως κόσμημα, τό  νά 

γίνη ό πρώτος τού έθνους έφ’ ού άρχει πολίτης.

Αλλ ’ ή άπόνοια ωθεί τόν Βασιλέα εί; τόν όλεθρόν 

του ' έκδούσης τής Εθνικής Συνελεόσεως τό  εξής ψή

φισμα πρός τόν άδελφόν τού  Βασιλέω; (τό ν  μετά 

τα ύ τα  Λουδοβίκον I I I ’ ) '

ι  Λουδοβίκε-Ιωσήφ-Στανισλάε-Ξαβέριε Πρίγκηψ 

»  Γάλλε' η Εθνική Συνέλευσι; προσκαλεί ύμάς δυνά- 

>■ μει τού Γαλλικού Συντάγματος, τ ίτλ . γ ’ , κεφ. β’,
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»  τμήμ. γ ’ , άρθρ. 2, όπως έντός δόο μηνών άπό σή- 

»  μεοον έπανακάμψητε έν τώ  βασιλεία/ άλλως δέ 

»  μετά τήν έκπνευσιν τής προθεσμία; ταότης θέλετε 

»  άπολέσει τό  έπίδοξον δικαίωμα ύμών πρός τήν 

»  Αντιβχσιλείχν. »

Ö άδελφός τού βασιλέως παρωδώ» τό  ψήφισμα 

τού το  άνταπήντησε διά τής έξής προκηρύξεως'

"  Ανθρωποι τή ;  Γαλλική; Συνελεόσεως τής αύτο- 

»  νομαζομένης Εθνική;- ό ορθός λόγος προσκαλεί ύ- 

»  μάς δυνάμει τού τ ίτλ . Α ’, κεφαλ. α’, τμήμ'. α’, 

» άρθ. 1 τώ ν  άπαραγράπτων νόμων τού κοινού νοός, 

» νά έπιστρέψητε εις εαυτούς έντός δόο άπό σήμε- 

»  ρον μηνών, άλλως δέ μετά τήν έκπνευσιν τή ; προ- 

»  θεσμίας ταότης θέλετε είκασθή παραιτηθέντες τού 

»  δικαιώματος Σας τού νά λογίζησθε όντα λογικά, 

» καί θέλετε ΘεωρηΘή ώς λυσσώντε; παράφρονες, ά- 

» ξιοι διά τά  φρενοκομεία. »

Εκ τώ ν δύο τούτων δειγμάτων έκαστο; άς κρίνα] 

όποιους ώδήγει ή έλευθερία καί ή σύνεσις εις τάς 

σκέψεις καί πράξεις αύτών, οποίους δ’ έλαβεν ή μωρία 

υπό τήν αποκλειστικήν αύτής έξουσίαν.

όμοία τή  τώ ν  φυγάδων ήν ή διάλεκτος τώ ν ύ- 

πουργών τού Βασιλέως' άλλά τ ί  ήδύνατό τ ις  νά περι- 

μείνη παρ’ άνθρώπων οίοι δ Δυπόντ Δυτέρτρ, ό Βερ- 

τράνδ δέ Μολβίλλ καί οί λοιποί τού  στέμματος 

σύμβουλοι; ήσαν ούτοι οί άνθρωποι τώ ν  τό τε  καί

ριων περιστάσεων; Ησαν ούτοι μετά τού άληθώς 

κακού δαίμονος τής βασιλείας, τής συζύγου τού Βα- 

σιλέως Μαρίας λντω νιέττη ς τή ; άλαζόνος, πεισμα

τώδους καί κούφης ταύτης γυναικός, οί κατάλληλοι 

πρός τους καιρούς σύμβουλοι τού στέμματος; (Α ', 

184 καί επ.). Ησαν ούτοι οϊτινες μετά τού μυστι

κού καί άνευ πολιτικής τίνος έννόμου ύπάρξεως 

ανακτοβουλίου συνησπισμένοι, οί Εκανοί νά πηδχ- 

λιαυχήσοισι καί διασώσωσι τ ό  κλυδωνιζόμενον τή ; 

βασιλεία; σκάφος ; Ησαν ούτοι μετά τώ ν  αύλικών 

καί τού κλήρου, οϊτινες ήσαν οί αντιπρόσωποι τού 

πεπτωκότο; συστήματος, οί άξιομάχοι άθληταί ό

πως άγωνισθώσι πρός τους γίγαντας τής έθνική; 

Συνελεύσεο»;, οϊτινες έξεπροσώπουν τάς ύγιεΐς τού 

νέου πολιτισμού άρχάς καί έστηρίζοντο έπί τώ ν  πό

θων καί τώ ν  ευχών είκοσιπέντε εκατομμυρίων άν

θρώπων ; *

Εβιάσθη ό βασιλεύς ν’  άλλάξη τό  ύπουργείον αύ

τού καί νά παραδοιση τάς ήνίας τού κράτους εις. 

άνδρα; μείζονος ίκανότητος καί πατριώτας' άλλά 

διόρισα; τόν Δυμουριέζ, τόν ί*ολάνδ, τόν Σ. Κ λα- 

βιέρ, τόν Δυραντών, καί αύτος καί ή σύζυγός του,, 

καί σύμπασα ή αύλή τω ν  κατά  πρόσωπον έξέφρα- 

σαν τήν αποστροφήν τω ν  πρός τους νέου; ύπουρ- 

γοός (Α ’ . 182— 186), μάλιστα δέ πρός τους τρεις, 

τόν Ρολάνδ, Κλαβιέρ καί Σερβάν, ο'ίτινες είχον φίλε—
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κάς πρός τους Γιρονδίνου; σχέσεις, καί έπειδή ήσαν 

οί έν τ ώ  Συμβουλίω μάλλον διαπρέποντε; έκ τού

τω ν  καί τό  όλον ύπουργείον κατωνομάσθη ύπουρ

γείον τώ ν  Γιρονδίνων.

Κ α ί όμως οί ύπουργοί ούτοι, πόσον δέ δύσκολος 

ήν ή έκλογή ύπουργών κα τ’ εκείνην τήν εποχήν 

γινώσκουσιν οί γνωρίζοντες τό  τό τε  πολίτευμα τής 

Γαλλίας, καθ’ 8 άπεκλεϊοντο τού ύπουργείου έπί δύο 

έτη  πάντες οί διατελέσαντες μέλη τής συντακτι

κή; Συνελεύσεως, άπηγορεύετο δέ πάσα άλλη δη- 

ρ.οσίχ ύπηρεσίχ το ί; μέλεσιν αυτής, καί όμως, λέ- 

γομεν, οί ύπουργοί ούτοι, οί μετά τοσούτου κό

που εύρεθέντες, ήσαν άνδρε; ίκανώτατοι καί πα- 

τρ ιω τικώ τα τοΓ  παρ’ αΰτοΐς δ’  ώςτις άληθώς νόμφη 

Εγειρία ήν ή γενναιόφρων τού Ρολάνδ σύζυγος, ή 

εΰγενής εκείνη φύσις, ή ύψηλόφρων εκείνη καρδία 

ή άγαθή έκείνη μήτηρ, ήτις πρός πάσας τά ;  οικια

κά; αύτής άρετά; ήνονε πνεύμα εξοχον καί παιδείαν 

σπανίαν’ παρασκευάζουσα αΰτη τάς πολιτικά; εργα

σίας, συνεμερίζετοκχιτάς έκ τής θέσεω; τού συζύγου 

τη ; μέριμνας. I I  Κυρία Ρολάνδ ευτυχώς άφήκεν 

ήμΐν τ ’  άπομνημονεύματα αύτής, ά έν τή  φυλακή 

της, τόν έσχατον διατρέχουσα κίνδυνον, ήρξατο συγ- 

γράφειν, καί εις θάνατον κχταδικχσΟεΐσα έξηκο- 

λούθησε, μετ’  άκρα; τή ; αληθώς σωκρατικής αύτής 

ψυχής γαλήνης, γράφουσα, έν αύτοί; δ’ άπαστρά- 

π τει τό κάλλος τή ; γενναίας ταύτης φύσεως. Ο ή- 

μέτερο; συγγραφεός γράφων τώ ν Γιρονδίνων τήν ι 

στορίαν δέν ήδύνατο νά παραλείψη τόν ώραίον χα

ρακτήρα τή ; Κυρία; Ρολάνδ, τής όποια; αί τύχαι έκ 

κλίσεως μετά τώ ν  Γιρονδίνων ταυτισθεΐσαι έπρεπε 

καί τα ίς  έκείνων νά συγκατχστρχφώσι τύχαι;. Αν

τιγράφων τινάς τώ ν συγκινητικωτάτων σελίδων τώ ν 

απομνημονευμάτων τή ; ήρωΐδος ταύτης έδωκεν ή- 
μίν πλήρη τήν εικόνα της, διότι έν τή  αυτοβιογρα

φία αυτού εναργέστατα παντός άνθρώπου ή ψυχή 
είκονίζεται.

Ας έπανέλθωμεν εις τόν Βασιλέα' δυσχεραίνων έ

φερεν ούτος τό  νέον Υπουργείον, όθεν τήν μέν τής 

συνήθους ύπηοεσίχς εργασίαν έκτιθέντο; τού 1'πουρ- 

γού, διήρχετο ό βασιλεύς άναγινώσκων τάς ξένα;, καί 

ιδίως τά ; άγγλικάς, εφημερίδας, έν ύπουργικώ δέ 

συμβουλίω πρός τά  μέγιστα τής πολιτική; ζη τή 

ματα  άόιαφόρως προσέκειτο, καί γινομένου φέρ’ εί - 

πεϊν λόγου περί πολέμου ό βασιλεύς εις περιηγήσεις 

έστρεφε τήν ομιλίαν' ποοκειμένου περί ζητήχατος 

διπλωματικού ένδιαφέροντος, έλάλει περί ηθών καί 

έθίμων'εί δ’  έπεκαλείτό τ ις  τώ ν  Υπουργών αύτού τήν 

βασιλικήν του προσοχήν έπί τή ; έσωτερική; τώ ν  

πραγμάτων καταστάσεως, δ βασιλεύ; ένησμενίζετο 

εοωτών τόν Ρολάνδ περί τώ ν συγγραμάτων του, ή 

το ν  Δυμουριίζ περί τώ ν ανεκδότων τού βίου του, ή

άλλον τινά τώ ν ύπουργών περί ζη τημάτων όλως ξέ 

νων' ώστε, κατά τήν προσφυεστάτην τή ;  Κυρία; 

Ρολάνδ έκφρασιν, τό  Υπουργικόν Συμβοόλιον ώμοί- 

αζε μάλλον λέσχη τινί ή καφενείω έν οί; περί τά  

άστεία καί ευτράπελα καταδολεσχούσιν οί φοιτών- 

τες. (α ’. 198 καί έπ.). Τοιαότην θέσιν βεβαίως δέν 

ήδύναντο έπί πολυ νά ύπομείνωσιν οί τρεις Υπουργοί 

Ρολάνδ, Κλαβιέρ καί Σερβάν, άλλ’ ούδ’ ό Βασιλεύ; 

ήνείχετο αυτούς παρρησιαζομένους πρός αυτόν καί 

έν ειλικρίνεια τό  πώς είχον τά  πράγματα έκτι- 

θέντας' έφ φ  διέταξε τόν Δυμουριέζ ν’  άπολύση αυ

τούς' ούτος δ’ εις τούτο ευκόλως ένέδωκε, καθόσον οί 

τρεις ούτοι ύπουργοί έχαιρον ύπέρ αύτόν τά  πιστά 

παρά τή  Εθνική Συνελεόσει, ήτις άμα πληροφορη- 

θείσα παρά τού Σερβάν περί τή ; άπολύσεως αύτών 

εξέδοτο ψήφισμα φέρον, ό τι ο ί τρ ε ις  ούτο ι απο.Ιυ - 

θέκτες ύπό τοϋ  β α σ ι.Ιέω ς ύπουργοί (ρέρουσι μεθ ’ 

έαυτώκ τ?)κ ύπό.Ιηψικ χαί τούς πόθους ( r e g r e t s )  

του εθκους. (Α ’ . 2 0 9 ) Το ψήφισμα τούτο έδήλου 

προφανώς ρήξιν μεταξύ τής νομοθετικής καί έκτε- 

λεστική; εξουσίας. Αλλά καί ό Δυμουριέζ ένεπαίχθη 

ύπό τού βασιλέως, τής βασιλίσσης καί τού μυστικού 

άνακτοσυμβουλίου, διότι ούτοι χρησάμενοι τή  χειρέ 

αύτού όπως άπαλλαχθώσι τού Ρολάνδ, Κλαβιέρ καί 

Σερβάν, τήν έπιούσαν καί αύτόν τόν Δυμουριέζ μετά 

τού ύπολοίπου ύπουργείου άπέβαλον (α ’,  2 I 0 )' ω ςζ 

τό  ύπουργείον τούτο ούδ’ όλους δύο μήνας διεχει- 

ρίσθη τά  κοινά, άλλ ’ έν τ ώ  βραχεί τούτω  διαστή- 

ματι έπραξεν Ιογον πατριω τικώτατον, μετά θάέόους 

καί παέρησία; έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τή ; Αύ- 

στρίας καί τώ ν  συμμάχων αύτής, οϊτινες έπεβου- 

λεύοντο τ ά  κυριαρχικά τής Γαλλίας δικαιώματα, 

άξιούντε; νά ύποχρεώσωσιν αυτήν νά καταλύση τό  

νεωστί ίδρυθέν πολίτευμά της καί νά δεχθή αύθις 

έπί τού τραχήλου τη ; παλινόρθωτον τήν παλαιάν 

βασιλείαν μεθ’ όλου τού ειδεχθούς αύτής δεσποτι- 

σμού καί τώ ν  άρχαίων καταχρήσεων.

Αν όμως άφ ενόςή βασιλεία ύπό τού πνεύματος τής 

τυραννία; οίστρηλατουμένη έξεμάνη, ή έλευθερία άφ’ 

ετέρου έξεβάκχευε τόν λαόν. Εί δέ καί ούτος εις άτοπα 

έξετράπη, δ ιατί νά έπιδρίπτωμεν έπ αύτού όλον τό  

βάρος τή ; εύθύνης; ό ύπερβάς τό  τή ; άμόνης μέτρον 

είναι μάλλον συγγνώμης άξιος παρά ό χειρών άδικων 

άρξάμενος. Ó λαός ήμύνετο, ή βασιλεία όμως έπι- 

βούλως καί παρά τά  δοθέντα όρκια έπετίθετο.

Αλλά καί πάλιν οί Γιρονδΐνοι, οί ύπέρ πάν άλλο 

διά τόν πρός τήν πατρίδα αύτών έρωτα διακρινό- 

μενοι,ύπέρτεοοι Ιαυτών έγένοντο. ΙΙροπηλακιζόμενοι 

ύπό τής βασιλείας, αφόρητοι δντε; το ί; περί τόν βα

σιλέα, μετά πλήρους όμως αύταπαρνήσεως έξέθεσαν 

. έν ύπομνήματι δι’ όποιων μέσων ένόμιζον ε τ ι κα

τορθωτήν τήν πρός τόν λαόν συμφιλίωσιν τή ; βασι-
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λ « » ; .  Το υπόμνημα τούτο καταχωρίζει 5 ήμέτερος 

συγγραφεύς, καί πολλών διά τούτο έχομεν αύτώ τήν 

χάριν, διότι έκ τούτου κατάδηλον γίνετα ι δ τ ι μέχρις 

εσχάτων δεν έλειψαν οί πρός το  αγαθόν συμβουλεύον- 

τες τήν βασιλείαν, εις έποχήν καθ’ ήν τό  νά φαίνητα! 

τ ις  φίλος τής βασιλείας έδίδου τοίς εχθροί; αυτού 

άφορμήν καταγγελία ; πρός τον λαόν επί φιλοτυραν- 

νία' και πραγματικώς τό  υπόμνημα τούτο ύπήοξεν 

η βάσις τής κατά τω ν  Γιρονδίνων κατηγορίας, κα

τηγορίας η τις, ώς θέλομεν ίδεΐ, έφερεν αυτού; εις τήν 

λαιμητόμον. Συνεπέραιναν τό  υπόμνημά τω ν οί Γ ι- 

ρονδίνοι διά τω ν  έξη; άξιομνημονεύτων λόγων «  Τό 

»  Σύνταγμα σώζεται, (καί διά τού Συντάγματος ένό- 

ουν σωζομένην την βασιλείαν ώς Αρχήν υπό τού Συν

τάγματος καθιδρυμένην), αν ό Βασιλεύς μετά θάό- 

»  ρους καί καρτερίας άποφασίστ) νά σώση αυτό. » 

Μάταιαι προσπάθεια·., ή βασιλεία τού Λουδοβίκου 

ήν σεσημασμένη το ΐ; μα>·ή, θεχέ.Ι, ψάριc, ώς ή βα

σιλεία τού Βαλτάσαρ, όθεν ο τε  δ αύλικός θεράπων 

Θιε^ρή; δακρυ^οών είπε τοίς Γιρονδίνοις δ τι εις ού- 

δεμίαν ένέδιδεν ή αυλή συμφιλίωσιν, «  είπε τ ώ  κυρίω 

»  σου, άπήντησεν ό Βεργνιώ, ό τ ι ώ ; κάλλιστα  σύν- 

»  ισμεν τούς κινδύνους ούς διατρέχομεν, από τής 

»  στιγμής δμως ταύτης έξαδυνατοΰμεν νά σώσ&ψ.εν 

»  αύτόν. »  (λ '.  264 ). Οί Βουλευταί τής Γιρονδίνη; 

¿ξεπλήρωσαν τό  καθ’ εαυτούς τού πολίτου τό  καθή

κον, ή Ατραπός δμως είχε κόψει τό  νήμα τής βασι

λείας, δθεν έπρεπε νά πέσγ,.

Καί έπεσεν υπό τόν πέλεκυν τής λαιμητόμου" άλλ’ 

οί επί τού τραχήλου τού βασιλέως άνυψώσαντες αύ

τόν δεν ήσαν ουτε οί Γιρονδίνοι, ούτε ή Εθνική Συνέ- 

λευσις, ούτε οί δημοκράται, ούτε ό λαός τής Γαλλίας, 

ήσαν αυτός ό βασιλεύς καί οί εντός καί εκτός τής Γ α λ 

λίας άφρονες αυτού σύμβουλοι" άπλή αρκεί άνάγνω- 

σ ι; τής έν τή  αυλή τώ ν Παρισίων έτοιμασθείσης καί 

έν Κοβλεντία έν όνόματι τού δουκός τής Βρουνσου- 

(κης, αρχιστρατήγου τώ ν  ήνωμένων στρατών τής Αυ

στρία; καί Προισσίας, έκδοθείση; προκηρύξεως τή ; 25 

Ιουλίου 1792, ή ; ή άγριότη; ήμιλλάτο πρός τό  γε

λοίου. λντιγράφομεν αυτήν διότι έκ τής άναγνώσεως 

δικαιολογείται πάσα ή μ ετ’  αύτήν πολιτική πορεία 

τώ ν  Γιρονδίνων καί τή ; έθνική; Συνελεύσεως.
»  L es  gardes nationaux qu i auront com - 

»  battu con tre les troupes des deux cours a l- 

»  liées, et qu i seront pris les armes à la main, 

»  seront punis com m e r e b e l l e s ;  les liab i- 

»  tants qu i o s e r o n t  s e  d é f e n d r e  seront 

»  punis sur-le-cham p s e l o n  l a  r i g u e u r  du  

» d r o i t  d e  l a  g u e r r e .  L a  v i l le  de Paris 

»  sera tenue de se rem ettre, sans déla i au ro i. 

» Leurs M ajestés im péria le et roya le  déclarent 

»  en ou tre, sur leu r  fo i et parole d 'em pereur

» e t de ro i, q u e , si le château  des T u ileries est 
» fo rcé o u  in su lté , q u e  s'il fa it la  m oindre v io  
» lence, le m oindre  o u trag e  à  leu rs  M ajestés le 
» ro i e t la  re ine e t la fam ille royale , s’il n’est 
» pas p o u rv u  im m édiatem ent à  le u r  sû re té , à 
» leu r conservation  e t à  leu r lib erté , elles en 
« tire ro n t u n e  vengeance exem plaire  e t à ja -  
» m ais m ém orable , en liv ran t la  v ille  de Paris à 
» une e x é c u t i o n  m i l i t a i r e e t à  une  s ub-  
» v e r s i o n  to ta le , e t les r é v o l t é s  au  sup- 
» plice. L eu rs  M ajestés p ro m etten t a u  contra ire  
» a u x  F ran ça is  d 'em p lo y er leu rs bons offices 
» aup rès de Sa M ajesté trè s-ch ré tien n e  po u r 
» ob ten ir le p a r d o n  d e  l e u r s  t o r t s  e t de 
» leu rs  e rre u rs . » (a '.2 7 2 —  273).

Επρεπε νά άντιγράψωμεν δλας τάς μ ετ’  αυτήν 

σελίδας δπως δείξωμεν όποιαν άγανάκτησιν οποίαν 

¿ργήν έθνικήν έκίνησεν ή άνόητος αύτη προκήρυξις" 

πανταχόθεν υψούντο άπροκαλύπτως πλέον αί περί 

καταλύσεω; τής βασιλείας φωναί" τ ’  άνάκτορα έκυ 

κλώθησαν, ή δε βασιλική οικογένεια τόν έσχατον 

διέτρεχε κύνδυνον" τό τε  ό Ραιδερέρ καί ό τής δικαιο

σύνης υπουργός προύτειναν νά καταφύγτ) ό βασιλεύ; 

καί οί περί αύτόν παρά τή  έθνική Συνελεύσει, παρά τή  

Συνελεύσει έκείνή ήν πρό ολίγου ή άλαζών Μαρία 

Α ντω νιέττα  είχεν άποκαλέσει àràÇ tor χαταψογήν' 
« j ’ a im erais m ieu x  m e fa ire  c lou er aux murs du 

»  château que choisir cet i n d i g n e  r e f u g e , »  

ναι, παρά τή  Συνελεύσει ταύτή  έδέησε ταπεινή 

ίκέτις νά καταφύγγ) ή βασιλεία καί ή ύπερηνοοία 

νά ταπεινωθή ένώπιον τής έκπροσωπούσης τήν έθνι

κήν κυριαρχίαν συνελεύσεως ταύτης «  je  suis 

»  venu ici, εϊπεν αύτή πρόσφυξ ό βασιλεύς, pour 

»  p réven ir un grand c r im e ; et j e  pense que je  

»  ne saurais être plus en sûreté qu au m ilieu  de 

»  vous, messieurs. »  0  Βεργνιώ, δστις ετυχε προε- 

δρεύων τήν ημέραν εκείνην «  S ire , άπήντησε, vous 

» pouvez com pter sur la ferm eté de Γ Assem blée 

»  nationale, ses m em bres ont ju ré  de m ou rir  en 

»  soutenant les droits du peuple e t les autorités 

» constituées » .  ό  δε βασιλεύς, ή βασίλισσα καί 

οί περί αύτού; έτοποθετήθησαν έν τώ  θεωρείω τού 

λογογράφου.

Αλλ ’ ή θύελλα δεν κατευνάζετο τούναντίον μά

λ ισ τα  έμεγεθύνετο ; Η  ήμέρα τής 10 Αύγούστου 

1 792 είναι μία έξ έκείνων τώ ν  ήμερών καθ’ άς ή 

έπί μακρόν σιγήσασα κυριαρχία τώ ν  εθνών έκδη- 

λοΰται φοβερά κατ’ έκείνων ο'ίτινες παρεγνώρισαν 

ή ύβρισαν αύτήν" ή θεία δίκη είχε καταδικάσει 

τούς ΰβριστάς τής τού γαλλικού έθνους κυριαρχίας 

Λοδοβίκον ις-’ καί Μαρίαν Αντωνιέττην ίδίοις ώσί 

ν’ άκούσωσι τήν άνάγνωσιν τού ψηφίσματος τής
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έθνική; Συνελεύσεως δι’  ου προσωρινώς καθήρεΐτο ή 

βασιλική έξουσία καί συνεκαλεΐτο νέα συντακτική 

Συνέλευσι; δπως άποφασίση περί τής τύχης τή ; βασι

λείας. Εισηγητής τού  ψηφίσματος ΰπήρξεν έ Βερ

γνιώ , προέδρευε δέ τής συνελεύσεως ό Γυαδέτ, δια

δεχθείς τόν Βεργνιώ εις τόν δίφρον τής προεδρείας.

Τό ψήφισμα τούτο ήν ηρωικόν αληθώς τώ ν  Γ ι

ρονδίνων κατόρθωμα, διότι ό έξαγριωθείς καί τήν 

έθνικήν συνέλευσιν έν δπλοις κυκλώσα; λαό; άπή- 

τε ι τήν άμεσον κατάλυσιν τής βασιλείας καί τήν 

κεφαλήν τή ;  Μαρίας Αντωνιέττης.

Μετά τήν 10 Αύγούστου ταχυ τά τω  ποδί εβαινον 

οί δημαγωγοί πρός τά  πρόσω καί ή οχλοκρατία έ- 

κορυφούτο. Tôt; έπιπολαίως σκεπτομένοι; άπορον 

φαίνεται πώς οί φιλελεύθεροι καί μετριόφρονες Γ ι- 

ρονδίνοι, ο'ίτινες είχον υπέρ εαυτών τό  δίκαιον, έ- 

κοάτουν τής πλειονοψηφίας τής έθνικής Συνελεύσεως, 

η σαν κάτοχοι τού βήματος διά τής ρητορείας, εί

χον τέλος πάσας τάς συναποτελούσας τόν αγαθόν 

πολιτικόν άρετάς, δεν ήδυνήθησαν δμως νά γίνωσι 

κύριοι τώ ν  πολιτικών συμβάντων. 0  ήμέτερος συγ- 

γραφεύς λίαν καταλλήλως λύει τήν απορίαν ταύτην 

(Α ',  298). Οί Γιρονδίνοι, λέγει, μέ δλας ταύτας 

τά ;  άρετάς καί πλεονεκτήματα, μάλλον δέ δι’ αύτά 

όλα, δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσι τώ ν  περιστά

σεων, διότι είχον καθ’  εαυτών τήν δοθείσαν εις τά  

πράγματα καί τά  πνεύματα ώθησιν υπό τής έπα- 

ναστάσεως τού 1789, ένώ οί έναντίοι τω ν  κατά 

τόν ρούν τώ ν πραγμάτων ώθουν τόν όχλον" ούτοι 

μέν επλεον συρόμενοι υπό τώ ν ρευμάτων, οί δέ Γ ι-  

ρονδϊνοι έναντίον τώ ν ρευμάτων έπηδαλιούχουν.

Οί δημαγωγοί κύριοι δή τό τε  γενόμενοι τώ ν  48 

τμημάτων τή ; πόλεως τώ ν  Παρισίων διέπραξαν τά ; 

οικτράς σφαγάς τώ ν  άποφράδων τού Σεπτεμβρίου ή

μερών. Τό σφάζειντού; έν τα ΐς φυλακαΐς καί τοΐς δια- 

λυθεΐσι μοναστηρίοις συναχθέντας αθώους γέροντας, 

γυναίκας, παιδία, αδιακρίτως διότι άνήκον δήθεν 

εις τά ; αριστοκρατικά; τάξεις, έθεο>ρεΐτο υπηρεσία 

δημοσία καί οί σφαγείς έλάμβανον παρά τού δημοσίου 

ταμείου τό  άργύοιον διά τήν χορηγηθεΐσαν ύπ’ αύτών 

δημοσίαν υπηρεσίαν. Έ ρ,γά τα ι (trava illeu rs) ώνο- 

μάζοντο οί βάρβαροι καί αιμοχαρείς ούτοι δήμιοι 

καί ¿μισθοδοτούντο άνά πέντε καί ! ξ  φράγκα έκα

στος ! 0  νόμος έκοιμήθη" ή έθνική συνέλευσι; άνί- 

σχυρος συνείχετο ύπό τού δέους μή έτι’ μάλλον έξα- 

γριώση τούς καταχθονίους τούτους δαίμονας" ό

ποιας πατριωτικής συγκινήσεως καί πυρετώδους ρη

τορείας νάματα έχύθησαν άπό τού στόματος τού 

Βεργνιώ κατά τήν συνεδρίασιν τής 17 Σεπτεμβρίου 

1792, άλλά τ ί  ταύτα  πρός τόν οιστρηλατούμενον 

όχλον ; τ ί  ταύτα  πρός τού ; κακίστους δημαγωγούς 

τού ; βυσσοδομεύοντας τήν διά παντός τρόπου έκ-

πόρθησιν τή ; έξουσίας πρός ήν άκαθέκτω μανία έ- 

φέροντο; Α ί κατά  τάς ημέρας ταύτας άγορεύσεις τών 

Γιρονδίνων υπέρ τού νόμου καί τού δικαίου ¿χρησι

μέυσαν ώς κεφάλαια τής κατ’ αύτών κατηγορίας. Εν 

καιροί; άθλίοις αί άρεταί φέρουσι πρός τόν θάνατον.

Επέστη ή ήμέρα τής διαλύσεως τής έθνικής Συ

νελεύσεως, όπως γίνωσιν αί έκλογαί τώ ν μελλόντων 

νά συγκροτήσωσι τήν νέαν συντακτικήν συνέλευσιν, 

ή τ ι; έμελλε νά άποφανθή περί τής τύχης τού πεφυ- 

λακισμένου βασιλέως καί τής οικογένειας του, καί νά 

συντάξ·/) τό  νέον τής Γαλλίας πολίτευμα.

Οί Γιρονδίνοι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τή ; έντο- 

λής τω ν  έμειναν οί αύτοί, άλλά πώς συνέβη, ένώ α

ναλλοίωτοι έμειναν αί άρχαί τω ν , ν άλλοιωθώσιν 

αί τύχαι το>ν καί ή έπιόροή τω ν  ; 0  ήμέτερος συγ- 

γραφεύς Οαυμασίως έξηγεΐ ήμίν τον λόγον ( α ’ , 

375 ). Εφόσον οί Γιρονδίνοι καί συν αύτοίς ή έθνική 

Συνέλευσι; κατεπολέμουν τάς καταχρήσεις τού πε

παλαιωμένου συστήματος, καί τόν πέλεκυν κατέφε- 

ρον κατά  τώ ν παραδόξων προνομίων τώ ν  εύγενών καί 

τώ ν  αντιποιήσεων τού κλήρου, ήσαν ισχυροί, διότι 

όπισθεν αύτών ΐσ τα το  τό  έθνος άπαν" ό τε  όμ.ω; έδέ

ησε νά καταστείλωσι τάς τού λαού παοεκτροπάς, εΰ- 

ρέθησαν άσθενέις, διότι έπί μόναις τα ΐς εαυτών έμά- 

χοντο δυνάμεσιν" ώς δέ ό Αρχιμήδης ήμηχάνει κι- 

νήσαι τήν γήν διότι δέν είχε πού νά σταθή, οϋτω 

καί εκείνοι είχον ώς μοχλόν τόν λόγον άλλά πρό; 

έργα ¿στερούντο ολως τού βάθρου. Τό Σύνταγμ.α τού 

1791 άνηγόρευσε καί ήσφάλισε τήν έλευθερίαν καί 

τήν ισότητα, άλλά τή ν εξουσίαν, δι’  ής καί ή ε

λευθερία καί ή ΐσότης μονιμοποιούνται, παρείδεν.

Η  Γιρόνδη έπί τοίς πρώην άντιπροσώποις αυτής 

έναβρυνομ.ένη τούς κυριωτέρους τώ ν  κατά τήν Εθνι

κήν Συνέλευσιν άντιπροσώπων της άπέστειλεν εις τήν 

Συμβατικήν Σύνοδον" ό Βεργνιώ, ό Γυαδέτ, ό Γιαν- 

σουνέ, ό Γρανζνέβ καί ό Δυκός έξελέχθησαν αύθις, 

συν αύτοί; δέ ό Βοίέ-Φονφρέδ, ό Λακάζ καί ό Βεργοΐν" 

συμμ.άχου; δ’  εόρον έν τώ  Βουλευτηρίω τούς Κον- 

δορσέτ, Βρισσότ, Λανζουϊναί, Βαλαζέ, Αασούρς,Κερ- 

σαίν, Ραβώ έξ Αγίου Στεφάνου, Βυζώ τ, Βαοβαρού, 

Λουβέτ, Πετιών, ¡σνάρ, καί λπ. ό ,τι σοφόν, δ ,τι έν

δοξον περιείχεν ή νέα Συνέλευσι; συνησπίσθη περί 

αύτούς κ α ί  μετ’  αύτών συναπέθανε . . .

ό ς  τό  οχλοκρατικόν στοιχείον έμεγαλύνθη ουτω 

καί δι’  ονόματος τήν κορύφωσιν αύτοΰ έκδηλούν- 

τος μετωνομάσθη έν τή  Συμβατική, τό  Opoc (la 

m on lagne), όνομα άπαίσιον,περιλαμ.βάνον δ ,τι κα- 

κούργον διέπραξεν ή γαλλική έπανάστασις.

Η  Συντακτική Σύνοδος άπό τής πρώτης τώ ν  Συν

εδριάσεων αυτής ήμ.έρσν άνηγόρευσε τήν Δημοκρα

τίαν. Αλλά Δημοκρατία κατά τούς δημαγωγούς 

Ροβεσπιέοον, Μαράτ καί Δ αν τών, έσήμαινε τόν Κρό
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νον κχτχβροχθίζοντα τά  ίδια αύτού τέκνα. Από τής 

έπιούσης ό μοχθηρός Μαράτ άπεφαίνετο ό τι έφίστα- 

τα ι ή ανάγκη νέας έπαναστάσεως πρός άνακάθαρσιν 

τής Συμβατ.κής Συνόδου.Τίς δέν έννόει τίνας ί  Μαράτ 

διά τώ ν  απαίσιων τούτων λόγων ή ν ίτ τ ε το ; Απερισκέ- 

πτως ίσως, «ροώρωςδμως βέβαια, άνεσήκωσαν οί Γ τ  

ρονδΐνοι τό  ριφθέν αύτοΐς χειρόικτιον. ό  Λουβέτ κατά 

πρόσωπον κατηγόρησε τόν Ροβεσπιέρον καί τάς μοχθη- 

ρίαςτού Μαράτ άνεστήλωσε. Τούτο έζήτουνοί βορβο- 

ροταραςίαι ούτοι,και ή κακία έπαςίως έαυτής ένέπαιξε 

τήν αρετήν, παρασκευάσασα τόν θρίαμβον τού Μαράτ.

Βασιλεύς δέν υπάρχει πλέον έν Γαλλία καί ό θρό

νος συνετρίβη' υπάρχει μόνον έν τα ΐ; φυλακαΐς άν

θρωπός τ ις  δστις υπήρξε βασιλεύς, άλλ ’ έγένετο α 

πλούς πολίτη; Λουδοβίκος Καπέτος ονομαζόμενος.... 

Ο ορθός λόγος όπηγόρευεν όπως ό άνθρωπος ούτος, 

άφού δέν ήδύνατο πλέον να βλάψη τήν Γαλλίαν, ά- 

φεθή έλεύθερος κάί μεταβή είς τό  έξωτερικόν, ή του

λάχιστον κρατηθή άσινής μέχρι τής ειρήνης. 'Γοιαύτη 

ην ή γνόιμη τώ ν  μετριοφρόνοιν, τώ ν  είλικρινώς άγα- 

πώ ντων τήν πατρίδα' τούτο δ’ ού μόνον διότι μύσαγ- 

μα έθεώρουν τήν χύσιν αίματος άνθρώπου, 8ντό  Σύν

ταγμ α  άνηγόρευεν άνεύθυνον, άλλά καί έδόκει αύ

τοΐς πολιτικόν τό  νά κρατώσιν όμηρον τόν εκπεπτω- 

κότα  βασιλέα, διότι εύκοπώτερον δι’  αύτού καί ένεκεν 

αύτού ήθελον τύχει τής ειρήνης, ένώ θανατούντες 

αύτόν ήθελον έξεγείρει άπασαν τήν μοναρχουμένην 

Ευρώπην κατά τής Γαλλίας, δ καί συνέβη. Αλλά τά  

πάθη συνεσκότιζον τόν νούν, ή οχλοκρατία έπεκράτει 

έν Παρισίοις, καί διά τού δέους καί τής άναμνήσεως 

τώ ν  σφαγών τού Σεπτεμβρίου έκράτει τής Συμβατι

κή; Συνόδου, ήτις έκ πείρας έγίνωσκεν ήδη μέχρι 

τίνων πράξεων δύναται άχαλίνωτος νά προβή όχλος.

Κ ατά  τήν βασιλικήν δίκην οί Γιρονδίνοι έσιώπων, 

αξιόλογος εύκαιρία διά τούς επιδιώκοντας τόν όλεθρόν 

τ ω ν ! γνωστόν ήν ό τ ι κατά  τήν γνιύμην αύτών ό Λου

δοβίκος ήν ένοχος,άλλά καί ό τι προσεπάθουν νά σώσω

σι τήν κεφαλήν αύτού οί εχθροί τω ν δέν ήγνόουν. ό  Ρο- 

βεστιέοος, ό δημαγωγός ούτος Τιβέριος, άνέβη τό  βή

μα καί μετά τής συνήθους αύτώ ύπουλότητος ώκτειρε 

τόν άνύρα, έπήνεσε τάς εαυτού άρετάς, παρέστη ώς 

Βρούτος έτοιμο; καί τά  ’ίδια νά καταδικάσν) τέκνα άν 

έφωρώντο έπιβουλευόμενα τού λαού τά ;  έλευθερία;.... 

τούτου ε τι άγορεύοντος παρενέβη ό Μαράτ, ό δαιμο- 

νιών ούτος Κόμμοδος, όπως καταγγείλη ό τι μυστικά 

συμβούλια συνεκροτούντο παρά τώ  Ρολάνδω. Επι- 

τυχώς έξυφάνθη τό  πραγμα, καί έν εύθέτω ώρα προ- 

εκαλούντο οί Γιρονδίνοι. Αν έξηκολούθουν τηρούν-ες 

τήν σιοιπήν, κατεστρέφοντο" άν έλάλουν, επειδή ό εύ- 

γενή; καί γενναίος αύτών χαρακτήρ άπηγόρευεν αύ

τοΐς πασαν τού φρονήματός τω ν ΰπόκρυψιν, πάλιν 

κατεστρέφοντο, διότι ήθελον οί διώκταί τω ν  δια
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στρέψει τό  φρόνημά τω ν  τούτο, καί παραστήσει αυ
τούς τ ω  όχλω ώς ΰπερασπιζομένους τήν μυσαράν 

βασιλείαν. Λυσχερεστάτη λοιπόν ήν τώ ν  Γιρονδίνων 

ή θέσις, άλλά ή υπεκφυγή άδύνατος’ άνέβη λοιπόν δ 

Βεργνιώ τό  βήμα τήν 3 1 Δεκεμβρίου, καί μετά θαυ- 

μασίαν, ώς ήν αύτώ σύνηθες, άγόρευσιν, άυνεπέρανεν 

ότι μόνον τό  κυρίαρχον έθνος, τό  διά τού καθομο- 

λογηθέντος πρός τήν βασιλείαν άπαραβιάστου, τού 

έν τώ  μεταξύ έθνους καί βασιλέως συμβολαίου έγ- 

γεγραμμένου τούτου όρου, μόνον τό  έθνος δύναται 

ν άποφανθή ό τι θέλει νά κάρ.η χρήσιν τού δικαιου- 

ματος τού τιμωρήσαι τόν Λουδοβίκον, δικαιώματος, 

ου πρότερον υπέρ αύτού παρητήθη.

Βεβαίως ή θεωρία αυτη τού Βεργνιώ ήν σόφισμα, 

διότι ούδέ τό  έθνος ήδύνατο ν’  άθετήση 8ν διωμολο- 

γήσατο όρον τού άπαραβιάστου, άλλ’ εί τό  σόφισμα 

έπετύγχανεν έσώ ζετο ίσως ή ζω ή  τού Λουδοβίκου, 

ού τάς πράξεις άπασα ή Γαλλία άπεδοκίμαζεν, άλλ’ 

άπασα δέν έχαιρε καί έπί τή  χύσει τού α’ίματός του.

0  Γυαδέτ διεσαφήνισε τά  ζη τήμ α τα , υποστηρί- 

ξας τόν Βεργνιώ ( β'. 73— 7 5 ) ό δέ Βοΐέ-Φονφρέδ 

διετύπωσεν αύτά ώς εφεξής.

Ζήτημα Α '. Ό  Λουδοβ ίκος Κ α π έτος  είναι ενο - 

χ ο ς  συνωμοσίας χατά τή ς  δημοσίας έ.Ιευθερίας χαΐ 

ίπ ιΰου.Ιής χα τα  τής γενικής άσψα.Ιείας τοΰ  Κ ρά 

το υ ς ;  Επί 745 πληρεξουσίων έξ ών συνεκροτεϊτο 

ή Συμβατική Σύνοδος, οί μέν εϊκοσιν άπουσίαζον 

κατ’ έντολήν τής Συνόδου, πέντε δέ ήοθένουν, οί δέ 

λοιποί πάντες  άπεφάνθησαν αύτόν ένοχον, ούδείς 

δ’  υπέρ τή ; άθωότητος αύτού έψήφισεν' άλλά καί τίς 

ήδύνατο ψηφίσαι τούτο, τώ ν  πραγμάτων  μονονουχί 

φωνήν κατ’ αύτού άφιέντων; Οθεν ό Πρόεδρος άπήγ- 

γειλε τήν έτυμηγορίαν τή ;  Συνόδου.

Ζήτημα Β'. Ή  άπόψασις πρέπει νά ύποθ.Ιηθή είς 

τή ν  εγχρ ισ ιν  τοΰ .Ια οΰ ;  223 ψήφοι μόνον έψήφι- 

σαν ύπέρ τού ζητήματος, 424 δέ χατά , δέκα δέ ήρ- 

νήθησαν ψήφον. Οί Γιρονδίνοι ήσαν έν τή  μειονο

ψηφία, καί ή πρότασι; άπε^ρίφθη.

Ζήτημα Γ'. Ό π ο ια  ή χατά τοΰ Λουδοβίκου έπι - 

β.Ιηθησομένη πο ινέ); Παρήσαν 721 πληρεξούσιοι' ή 

άπόλυτος πλειονοψηφία ήν 3ü I καί άκριβώς τόσαι 

ψήφοι κατεδίκασαν αύτόν εί; θάνατον, αί δε λοιπαί 

διηρέθησαν, 2 μέν καταγνοϋσαι δεσμά, 3 1 9  δέ φυ- 

λάκισιν, έξορίαν, κ τλ. 13 δέ θάνατον έπί άναβολή 

όμως τής ποινής. Επειδή ή Συνέλευσι; είχε τήν προ

τεραίαν ψηφίσει ό τ ι άπλή ή άπόλυτος πλειονοψηφία 

ήθελεν αποφασίσει, ό πρόεδρο:, ήν δ’  5 Βεργνιώ, ά - 

πήγγειλεν ό τι ή καταγνωσθεΐσα κατά τού Λουδο

βίκου Καπέτου ύπό τή ; Συμβατική; Συνόδου ποινή, 

ήν ό θάνατος {Β, 79). Κ α ί ή κεφαλή αύτού έπεσε 

τήν 23 ίανουαρίου 1793. ό λ ίγω  δ’ ΰστεοον καί ή 

τής Μαρία; λντωνιέττης.
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Αί σκέψεις άς ό ήμέτερος συγγραφεύς επιφέρει 

(Β ', 87 καί έπ.) έπί τού οίκτρού τούτου γεγονότος 

είσί πλείστου λόγου άξιαι. Καί, τό  Σύνταγμα άνε- 

κήρυττεν άνεύθυνον τόν βασιλέα, άλλ’ ό βασιλεύς 

ούτος διά τώ ν  πράξεων του παρεβίαζε τό  Σύνταγμα 

κατά  πάσαν στιγμήν. Ετέθη φρουρός τού πολιτεύ

ματος καί ώρκίσθη τήν τήρησιν αύτού, καί όμως συ- 

νενοεΐτο αετά  τώ ν  ξένων, προύκάλει τήν ένοπλον αύ

τώ ν  έπέμβασιν εί; τό  Κράτος, ού τήν έκτελεστικήν 

κατεΐχεν άοχήν, παρέλυε τάς δυνάμει; τή ; Γαλλίας, 

διά παντός δέ τρόπου κατεπρόδιδε τά  συμφέροντα 

τη ; καί έπεβουλεύετο αύτήν' άν λοιπόν ό πολιτικό; 

νόμο; άνέγραφεν αύτόν άνεύθυνον, ό ηθικός όμως νό

μος, τό  αιώνιον δίκαιον, κατεδίκαζεν αύτόν. Α λλ ’ 

άφ ’ ετέρου πολιτικώ; μέν έσύμφερε τή  Γαλλία  νά 

μή θανχτωθή ό ένοχος, κοινωνικώς δέ μή υπάρχον

τας νόμου κατά τού βασιλέως ή καταδίκη ήν πα

ράνομος, άναρμόδιον δέ καί τό  δικαστήριον, ή Συμ

βατική, όπεο έδίκασε καί κατεδίκασεν αύτόν, ένώ ού

τ ε  δικαστικά είχε καθήκοντα αυτη, ούτε νόμος κατά 

τού έγκληματούντος βασιλέως ύπήρχεν.

Καί ταύτα  μεν μετά έβδομήκοντα όλα άπό τού 

συμβάντος έτη έν ψυχρότητ αίματος άναλογιζόμε- 

νοι κρίνομεν οΰ τω ' καί τό τε  έν τώ  περιβόλω τή ; 

Συμβατικής καί άπό τού βήματος αύτής αί αύταί 

άλήθειαι, τά  αύτά έπιχειρήματα εύγλώ ττω ς έρρέθη- 

σαν, δέν κατίσχυσαν όμως ένεκα τώ ν περιστάσεων έν 

αΐς εύρίσκοντο τά  πράγματα, έπί ξυοού άκμής ίστά- 

μενα, διά τήν πυρετώδη τώ ν  πνευμάτων κατάστασιν.

Πεσούσης τή ; κεφαλής τού βασιλέως προέβη ή 

Συμβατική εί; τήν σύνταξιν τού νέου πολιτεύματος 

τής Γαλλίας, ού τήν κατάρτισιν διά παντός προσε

πάθουν τρόπου οί Ορεινοί ν άναβάλωσιν' είς αυτούς 

συνέφερεν ή αναρχία, οί Γιρονδίνοι δέ τούναντίον έ- 

σπευύον νά έξέλθωσι τής άβεβαίου τώ ν  πραγμάτων 

καταστάσεως.

Μακρόν ήθελεν εΐσθαι ή άνάλυσι; τού σχεδίου τού

του καί στενός ό τόπος ούτος πρός τύ τοιόνδε έρ- 

γον' ¿φείλομεν όμως έν ¿λίγοι; νά εΐπωμεν, ότι οί Γι- 

ρονδΐνοι τό  τελειότατον έν τή  δημοκρατία θηρεύοντε; 

τό  εφικτόν ύπερεΐδον, καί ό τι ή ιδανική πολιτεία ήν 

έσχεδίασαν δύναται νά καταταχθή έν τα ΐ; ίδανικαΐς 

πολιτείαις, μηδέ τή ;  τού Πλάτωνος παρορωμένης.

Από τή ; δίκης τού Λουδοβίκου ¡Τ ' ήρξατο ή με
ταξύ  τώ ν  Ορεινών καί τώ ν  Γιρονδίνων πάλη, ή δέ 

τού πολιτεύματα; συζήτησις έκορύφωσεν αύτήν' αί 

ύγιεΐ; αύτών άρχαί, τούτο είπομεν ήδη, διαστρε- 

βλοίθεΐσαι ύπό τώ ν  δημαγωγών έγένοντο τά  κεφά

λαια τή ; κατ’ αύτών κατηγορίας.

Εκείνο ομως όπερ έπετάχυνε τήν καταστροφήν 

τώ ν Γιρονδίνων ύπήρξεν ή δυσανασχέτησις αύτών 

νά λέγωντα ι συνάδελφοι τώ ν  διενεργησάντων τάς

σφαγάς τού Σεπτεμβρίου. Από τής 20 ίανουαρίου 

ό Κερσαίν στείλα; τήν παραίτησίν του έγραψε πρός 

τήν Συμβατικήν τά  εξής «  άν ό πρός τήν πατρίδα 

»  μου έρως μοί έπέβαλε τό  καθήκον νά υπομένω τό  

»  δυστύχημα τού είναι δ συνάδελφος τώ ν πανηγυ- 

»  ριστών καί υποκινητών τώ ν δολοφονιών τής 2 

»  Σεπτεμβρίου, έπιθυμώ τουλάχιστον νά σώσω τήν 

»  μνήμην μου τής κατηγορίας ό τι έγενόμην δ συν- 

»  εργό; αύτών, έφ’  ώ  καί παραιτούμαι τη ; θέσεως 

»  τού πληρεξουσίου » .  Αμ* άναγνωσθείσης τή ; έ- 

πιστολής ταύτης τοΰ Κερσαίν, 5 Βαρβερού έπανέ- 

λαβε τήν πρότερον γενομένην πρότασιν τού Γιανσονέ 

καί προύκάλει τήν Συνέλευσιν ΐνα διατάξη τήν κα- 

ταδίω ξιν τώ ν  Σεπτεμβριανών σφαγέοιν. Τότε δή 

τό τε  ήρξατο δ εμφύλιος τή ; Συνελεύσεως άγών. Τό

τε  δή τό τε  οί Ορεινοί, οΐτινες ομολογουμένως ένεί— 

χοντο τα ΐ; σφαγαϊ; ταύταις, άνέπτυξαν άπασαν τήν 

ικανότητα αύτών' καί έψηφίσθη μεν ή κχταδίωξις, 

οτε όμως ό έπί τή ; δικαιοσύνη; Υπουργός Γαράτ, 

τρεις μετά τό ψήφισμα ήμέρας διεμυστηρεύετο πρός 

τινας τώ ν  πληρεξουσίων ό τ ι πλήρεις άποδείξεις 

τής ένοχης τίνων τώ ν  πληρεξουσίων συνελέχθησαν, 

τό  Ορος μετά τή ; Κοινότητος τώ ν  Παρισίων σφ ιγ- 

κτότερον συνησπίσθησαν καί άπεφάσισαν ν’  άποπει- 

ραθώσι τού συστήματος τής έκφοβήσεως έπί τώ ν  ά- 

σθενεστέρων τή ; Συμβατικής μελών' καί δή επέτυχε 

τούτο ' δ ιότι διά τή ;  άκρας αύτών θρασύτητος οί 

Ορεινοί άπειλούντες καί άποθαόρύνοντες τού ; λεγο- 

νους πεδινούς (p la ine), τού τέστι τό  τή ; Συνελεύ

σεως μέρος εκείνο όπερ έκάστοτε τάς εαυτού πρός 

τάς τώ ν  Γιρονδίνων ψήφους ένόνον συνεπλήρου αύ

τοΐς τήν νίκην κατά τώ ν  Ορεινών, έπέτυχον όπως 

διά πλειονοψηφίας διατάξη ή Συμβατική τήν άνα- 

στολήν τώ ν -καταδιώξεων, άς πρό ¿λίγων ήμερων εί

χε·/ αύτή ή ιδία ψηφίσει.

Τό στρατήγημα λοιπόν έπέτυχε Οαυμασίως" εί 

δ’  ύπό πολλών άμφισβητεΐται, είσίν όμως οί λέγον- 

τες ό τι διά τού Δυμουριέζ έγένετό τ ι ;  απόπειρα συν  

εννοήσεως τώ ν Γιρονδίνων πρός τόν Δαντώνα, καί ότι 

ή άκρα τώ ν Γιρονδίνων άρετή νά μή έκκλίνωσιν ούδέ 

κεραίαν τώ ν  άρχών τω ν, άπέτρεψεν αύτούς τού νά 

ένδώσωσι καί λάβωσιν ύπέρ εαυτών τόν ήττονα τής 

Τριανδρία; κακούργον, τόν Ααντώνα, 8ν πρός εαυ

τούς έλκύσαντε; ήθελον δι αύτού αφοπλίσει τόν Ρο

βεσπιέρον καί Μαράτ, καί ούτως έπιφέρει τήν διά- 

λυσιν τής οίκτρδς ταύτης σπείρα;' τούτο δ’ έπέ- 

σπευσε τόν αύτών όλεθρον, ό  ήμέτερος όμως συγ

γραφεύς (β ', 1 43) άποφαίνεται ό τι ούδ’ ελαβέ ποτε 

χώραν τοιαύτη άποπειρα, ούδ’ άν έλάμβανε χώραν 

ήδύνατό ποτε νά έπι-ύχη, ούδέ τέλος άν έπετύγχα

νεν ήδύνατο ν άποβή όπωσδήποτ’ ωφέλιμο; το ΐ; Γ ι-  

ρονδίνοις. Τό μέν, διότι αί άρχαί τώ ν  Γ  ιρονδίνων πρός

2 4 5
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τάς τού Ααντώνος ούσιωδώς διέφερον, όπως δε προσ- 

πλησιάστι δ Δαντών τοϊς Προνδίνοις έπρεπε ν’  άπο- 

βάλνι ούτος ολωσδιόλου τον παλαιόν άνθρωπον' το  

δε, διότι ό Δαντών έν τώ  περιβόλι.) εί; Γιρονδϊνον 

μεταβαλλόμενος ήθελεν εΐσθαι εξωτικόν τ ι  φυτόν 

βραχύζωον, οΰδ’ ήθελε ποτε άξιωθή τής εμπιστο

σύνη; καί τή ; φιλία; τώ ν  Γιρονδίνων' τέλο ; δ’  ότι 

οΰδέ χρήσιμος αύτοΐς νά γίν>) ήν δυνατόν, καθόσον ό 

Δαντών καθ’ εαυτόν οΰδέν ίσχυε, μέγα δ’ έσήμαινε 

στρατηγών του Ορους. Οί λ ίγ ο ι ούτοι πείθουσιν ή- 

μά;, καί συμφωνοΰμεν ότι οί τήν τιμωρίαν τώ ν  νό

μων έπί τής κεφαλή; τώ ν  Σεπτεμβριανών σφαγέων 

προκαλούντε; δεν ήδύναντο νά σφίγξωσιν ώ ; φίλοι 

τήν τού Δαντώνο; χεΐρα έφ’ ή ; ΰπήρχον τά  σ τίγ 

ματα  του αίματος τή ; Σεπτεμβριανή; σφαγή;.

Τό κύμα τής οχλαγωγική; πλημμύρα; έν τούτο ι; 

έξογκοϋται' δ κυνικός καί χαλ.κοπρόσωπος Μαράτ 

διά τή ; αισχρά; έφημερίδος του κατέστη  τό  ειδωλον 

του όχλου, ή χρησμοδότι; αυτού Πυθία. Η  θρασό- 

τη ;  αΰτοϋ πάντα όρον υπερτερούσα ώθησεν αύτόν ό

πως καί άπό τού βήματος τή ;  Συμβατική; έκφέρη 

λόγου; σφαγήν καί λεηλασίαν αποπνέοντας, ί'ψοΰν- 

τα ι κα τ’ αΰτοϋ φωναί κατηγορία;' δ κατηγορούμενο; 

όμως αναιδέστερο; εαυτού γινόμενο; άντικατηγορεΐ 

του ; εχθρού; του, τού ; Γιρονδίνου;. Υποκινείται ή 

στάσις τή ; 1 0 Μαρτίου, ή τ ι ;  παρά τά ; προσδοκία; 

τώ ν  Ορεινών άπέτυχεν ένεκα περιστατικών απροό

πτων. Εγείρεται δ Βεργνιώ καί δι’  άγοοεόσεως θαυ- 

μ.ασία; (β' ,  159 ) άνελίσσει τό  νήμα τή ;  κακούργου 

συμμορίας. Μάταιοι άγώνες ! διότι αί έπελθοϋσαι 

ή ττα ι τώ ν  στρατώ ν τή ;  Δημοκρατίας έδωκαν αφορ

μήν το ΐ; οχλαγωγοΐ; ν’  άποδώσωσιν αΰτά; εις τήν 

εσωτερικήν διαίρεσιν καί νά παραςησωσιν ώ ; αίτιους 

τή ;  διαιρέσεω; ταύτης τού ; μετριόφρονας, ήτοι ε

κείνους οίτινες, κατ’  αΰτούς, και τον Λουδοβίκον έ- 

πειράθησαν νά σώσωσι, καί τή ; Δημοκρατία; τάς δυ

νάμεις νά διαλύσωσι, καί τού λαού τήν τόλμην νά 

έξασθενίσωσιν. Υπέδειξαν λοιπόν τήν ανάγκην νά 

συστηθή έκτακτός τ ις  επιτροπή υπέρ τή ; κοινής σω

τηρίας, μεριμνώσα άνεύθυνος, άπεριόριστο; καί έλευ- 

θέρα παντός τύπου καί παντός νόμου, όπως οπου

δήποτε εΰρίσκη τον ένοχον κτύποι αυτόν. Καί έπέτυ- 

χον. I I  επιτροπή αυτή τό  μεν πρώτον, τήν 26 Μαρ

τίου, συνέστη έξ 21 μελών, έν οίςκαίτινες Γιρονδϊνοι, 

αλλά μετά δκτώ ήμέρας τή  είσηγήσει τώ ν  όρεινών 

άνασυνεςήθη έννεαμελής μόνον καί τά  συγκροτοϋντα 

αυτήν μ.έλη έξελέχθησαν πάντα έν το ΐ; όρεινοΐς.

ό  Μαράτ έγένετο τό τε  δ θεός τώ ν τής έσχάτη; 

τοϋ όχλου τάςεως άνθρώπων, ήν τό  α ν τό τ ίφ α  αΰ

τώ ν, άνεκύκα δ'ε κατά τό  δοκοϋν αΰτώ τά  πάθη αυ

τώ ν , άνε^ρίπιζε τό  φύσει έν τώ  όχλω υπάρχον κατά 

τώ ν  τή ;  κοινωνία; άνωτέρων τάξεων δυσμενές φρό

νημα, καί διά τώ ν  φύλλων τή ; αισχρά; αΰτοϋ εφη- 

μερίδο; έχρησμοδότει τον λύθρον καί τήν διαρπαγήν" 

οδτω  λοιπόν κατώρθωσεν όπως τήν 8 Απριλίου έμ- 

φανισθή ένώπιον τή ; Συνελεύσεως επιτροπή τοϋ όχ

λου ίνα κατηγορήση τώ ν Γιρονδίνων καί ζητήσή ό

πως διαταχθή ή εί; δίκην εισαγωγή αΰ-ίφν ώ ; φθο- 

ρέων τής ελευθερίας.

Τήν 1 0 Απριλίου δ Δαντών υπό άλλο είδος άλλ ’ 

έν τ ώ  αΰτώ  πνεύματι αγορεύει έν τή  Συνελεύσει, 

συμπεραίνων ό τι πρέπει νά σωθή ή δημοκρατία καί 

νά χαθαρισθff ή Συνέλευσις.

Τρίτο; άναβαίνει τό  βήμα δ Ροβεσπιέρος’ κατα

χθόνια ΰπόκρισις ένέπνευσεν αΰτώ ψυχοάν άγόρευσιν 

πλήρη χολής καί συκοφαντία;. Παρέστησε τού ; Γ ι

ρονδίνου; ώς τά  έν Γαλλία όργανα τοϋ Π ίτ τ  καί τώ ν  

κατά τώ ν  έλευθεριών τής Γαλλία ; συνησπισμ.ένων 

τυράννων τής Εΰρώπης. Τόν Ροβεσπιέρον άντέκρου- 

σεν δ Βεργνιώ (λ ',  178— 187) καί δ Γυαδέτ (β ', 

187 —  201 ), εις τούς δποίους διόλου δεν υπήρξε 

δύσκολον νά καταδείξωσι τό  ψευδές καί ανυπόστα

του τώ ν  κατ’αΰτών κατηγοριών, ό  Γυαδέτ δέ, άφοϋ 

μ ετ’  άπαραμίλλου λογικής, καί ρητορείας υπό τά  πα- 

τρ ιω τικώ τα τα  έμπεπνευσμένης αισθήματα κατέδει- 

ζεν άπασαν τήν τώ ν εχθρών τω ν μ,οχθηρίαν, ήγέρθη 

αυτός εκείνων κατήγορος, άναγνούς δέ τινα τώ ν  προ

κηρύξεων τοϋ Μαράτ δι’  ή ; προσεκάλει δ αιμοχαρή; 

οΰτος δημεγέρτης τού ; απανταχού τή ; Γαλλίας 

π α τρ ιώ τα ς  νά σπεύσωσι πρό; τού ; Παρισιού; όπως 

χαθαρίσύ,σι. τόν τόπον έξ όλων τώ ν  άριστοχρατώκ, 

καί άια>(1μωσι τά  πλούτη αΰτών εί; τόν .la à r, διότι 

άπό τώ ν  ιδρώτων τοϋ λαού έσχημάτισαν αΰτά οί άρι- 

ς-οκράται,κτλ. προύτεινε α'. τήν σφράγισιν τώ ν εγγρά

φων τώ ν  εταιριών τώ ν  Ιακωβίνων καί Κορδελιέρων" 

β’, τήν διάλυσιν πασών τώ ν  διοικητικών άρχών τής 

τώ ν Παρισίων πόλεως καί τήν αντικατάστασήν αΰ

τώ ν ΰπό επιτροπών διορισθησομένων υπό τοϋ  τήν ε

κτελεστικήν εξουσίαν διαχειριζομένου συμβουλίου' 

γ ’ , τήν διάλυσιν τώ ν ΰπό τώ ν  τμημάτων διοργανι- 

σθεισών έπιτροπών, ώ ; καί τό  διαρκές αΰτών τώ ν  τμ η 

μάτων’ δ’ , τόν ΰπό τή ; Συνελεύσεο); διορισμόν τοϋ 

αρχηγού τή ; Εθνοφυλακής, εί; βν ν’  άνατεθή ή ά 

μεσος άναδιοργάνωσις αυτής, κατά τάς διατάξεις τοϋ 

νόμου' ε’ , τήν έκδοσιν μια; προκηρύξει«; πρό; τόν 

λαόν έν ή ή Συμβατική νά έκθεση τήν πολιτικήν αΰ- 

τής πορείαν, ν’ ανόρθωσή τάς ελπίδας τοϋ λαού, καί 

νά ΰποσχεθή τήν ταχεΐαν τοϋ νέου πολιτεύματος σύ- 

στασιν' ς- , τήν δημοσίευσιν προκλήσεως πρός τάς 

δημοτικά; δμηγύρεις πρός φωτισμόν αΰτών περί τάς 

σκευωρίας τώ ν  δημαγωγών, καί παράκλησιν όπως 

συνταχθώσι πρός τούς άνθρώπους τή ; τά ξεω ; καί 

τώ ν  νόμ.ων άνευ τώ ν  δποίων αδύνατον νά ΰπάρξή 

ελευθερία.

I I  Συνέλευσις έψηφίσατα μόνον τήν προσωρινήν φυ- 

λάκισιν τοϋ Μαράτ μ.εχρισού τό  αρμόδιον τμήμα προ - 

τείνη τήν κατ’ αΰτοϋ κατηγορίαν. I I  κατηγορία πρού- 

τάθη τήν επιούσαν, μεθ’ όλα; δέ τά ; φωνασκία; τώ ν 

Ορεινών καί τώ ν  θεωρείων, ά έπληρώθησαν υπό τών 

φίλων τω ν, διά μεγάλη; πλειονοψηφία; διετάχθη ή εί; 

δίκην εισαγωγή τοϋ Μαράτ, παρεπέμφθη δ’ ούτο; εί; 

τό  έπαναστατικόν δικαστήριον. Νίκην τελείαν έλα- 

βον οί Γιρονδϊνοι, άλλά νίκην Καδμείαν, ή νίκη τώ ν 

Γιρονδίνων ήν τό  σύνθημα τή ;  καταστροφή; τω ν, ή 

δέ παραπομπή τοϋ Μαράτ νά δικασθή ύπό τοϋ ώ ; 

ήν συγκεκροτημένον επαναστατικού δικαστηρίου ην 

παρασκευή θριάμβου διά τόν Μαράτ.
Οί περί τόν Μαράτ ένόησαν ό τι αλλαχού έπρεπε 

νά θέσωσι τόν μοχλόν όπως άνατρέψωσι τούς Γιρον

δίνου;, καί ό τι άδύνατον ήν νά παλαίσωσι πρό; αύ 

τού ; άπό τοϋ βήμ.ατο; τή ; Συνελεύσεως' έφ’ ώ μετέ

στησαν τά ;  ένεργεία; τω ν, κατώρθωσαν δ’ όπως τά  

35  έκ τώ ν 48 τμήματα  τή ; πόλεως τώ ν  Παρισίων 

μ ετά  τοϋ Δημάρχου Πάσχ έπί κεφαλή; συντάξωσιν 

αναφοράν καί παρουσιάσω σι πρός τήν Συμβατικήν 

καί ζητήσωσι τήν αποβολήν 22 μελών τή ; Συνελεύ- 

σεως, ήτοι τώ ν Γιρονόίνων καί τινων φίλων αΰτών" 

άλλ ’ άπέτυχον, διότι ή Συνέλευσις άπεφήνατο έν τή  

συνεδριάσει αύτή; τή ; 20 Απριλίου άπαράδεκτον τήν 

αναφοράν ώ ; περιέχουσαν συκοφαντίας.

11 αποτυχία αυτη έτι μ,άλλον έξηγρίωσε τούς 

δημεγέρτας, οίτινες, έν πάσι τοϊς ζητήμασιν ή τ- 

τώμενοι έν τή  Συμβατική, έβλεπον ότι τοϋ νόμου τό 

κοάτο; ήθελεν ΰπερισχόσει τώ ν  άντενεργειών αΰτών' 

άλλ ’ οί Γιρονδϊνοι καθεώρων τό  τέλο ; τή ; πάλη;' έ- 

γνώριζον κάλλιστα ό τι ό όχλο; ακολουθεί πάντοτε 

τού; θωπεύοντα; τά ; κλίσεις αΰτοϋ' καί πραγματικοί; 

διέγνωσαν τούτο κατά τήν 24 Απριλίου, 6 τ’  αίφνης 

ήκούσθησαν φωναί ζή τω  ύ Μ α ρά τ, ζή τω  ό φΙΛος τοϋ  

■Ιαοΰ, ήν δ* δ Μαράτ, &ν, άθωωθέντα ΰπό τοϋ έπανα- 

Γ-ατικοϋ δικαστηρίου, έφερον οί όχλοι έν Οριάμβω έπί 
τώ ν  ώμων αΰτών καί ές-εφανωμένον δρυίνω 7εφάνω' 

παρήλλαξεν ή πομπή ένώπιον τή ; Συνελεύσεως, είτα  

δέ λ.αβών τόν λόγον δ Δαντών έλεξε τάδε «  Λαμπρά 

*> θεωρία διά πάντα Γάλλον τό  νά ίδη ό τι οί πο/ΐται 

»  τώ ν  Παρισίων τοιοϋτον πρό; τήν Συμβατικήν φέ- 

" ρουσι σέβα;, ώ σ τε  ήμέρα εορτή; έλογίσθη ύπ’ αΰ- 

»  τώ ν ή ήμέρα καθ’ ήν κατηγορηθέντα πληρεξούσιον 

»  άπεκατέστησαν άθώον έν τοϊς κόλποι; τή ; Συνε- 

»  λεύσεω; »  (β ', 213 ).

ί ί  νέα τακτική τώ ν  δημαγωγών έπετύγχανε θαυ- 

μασίω;' ή αρετή έν το ιαύτα ι; ώραι; είναι ασθενή;, ή δέ 

κακία μεγεθύνεται, διότι ή μέν κιρνδ τόν ιόν αΰτή; 

πρό; μεθύον-ας, τήν δ’  αρετήν μόνοι οί άπό παντός 

πάθους νήφοντε; νά έκτιμήσωσι δύνανται.

Τ ι; νά περιγράψϊ) δύναται τήν εκάστοτε κορυφου-

/.ένην μανίαν; τ ί ;  δύναται άνευ φρίκη; νά διέλθη 

τήν περίοδον ταύτην; Η ίς-ορία φοβερώ έστιγμ άτι- 

σεν αΰτήν ένόματΓ «  έιτοχήτ του  τρόμου  * άποκα- 

λέσασα αΰτήν, ή βία κατήρξεν έκτοτε τοϋ νόμου, αί 

δέ κτηνώδεις δρμαί πάν αγαθόν κατέβαλον' αί δέ τήν 

29 Μαίου άφιχθεϊσαι ειδήσεις τής ήττης τώ ν  όπλων 

τής Αημοκρατίας έν το ϊς σ τρα το ϊ; τοϋ Βο^δάκαί τοϊς 

Εω, έν το ΐ; δρίοις τή ; Ισπανίας καί έν τή  Βανδαίικ, 

έδωκαν μέσα τοϊς συκοφάνταις όπως δι’  όλα τ  ατυ

χήματα τής Γαλλίας κατηγορήσωσι τώ ν  Γιρονδίνων 

καί τώ ν  φίλων αΰτών. Εξεμάνησαν οί όχλοι, δ δ’  Εν- 

ιιδτ, άς-υνομικός άλλοτε ΰπάλληλος, πλειστάκι; έπί 

κλοπαΐ; καταδ'.κασθείς, τό τε  δ’  αρχηγός τοϋ τ ά γ 

ματος τώ ν  ζββραχώτω τ (8;ιη5-ου1οΙΙ(;5) περιεκύ- 

κλωσε τόν Κεραμ.εικόν δι’ 1 63 κανονιών καί έπο- 

λιόρκησε τό  έν αΰτώ  βουλευτήριον δι’  όγάοήχοντα 

χιλιάδων δπλοφόρων επαναστατών, καί διά τοϋ τρό

μου ένέβαλε τόν φόβον εις τήν καρδίαν τώ ν  πλειό- 

νων τής Συνελεύσεως μ.ελών' άλλά καί ουτω δέν ή- 

)ελον ίσως επιτύχει τήν κατά τώ ν  Γιρονδίνων προ

γραφήν, ε! μή έν τοσαύτή οχλαγωγία παρεισέφρεον 

έν τώ  βουλευτηαίω πλεΐστοι μή πληρεξούσιοι καί 

κατελάμβανον τά  εδώλια τή ; έθνοσυνελεύσεως καί 

μετά τώ ν  όρεινών έψήφιζον τήν φυλάκισιν τώ ν  πλη- 

ρεξουσίοιν διά τοϋ έξής ψηφίσματος. «  I I  εθνική 

»  σύμβασι; δ ια τά ττε ι ό τ ι οί βουλευταί,μέλη αΰτής,

» ών τά  ονόματα επονται, θέλουσι τεθή ΰπό προ- 

»  σωπικήν κράτησιν έν τα ΐ ;  οίκίαις αΰτών, καί θέ- 

»  λουσι διατελεΐ ΰπό τήν προστασίαν τοϋ γάλλι

ο κοϋ λαοϋ καί τής Εθνικής Συρ.βάσεως, ώς καί ΰπό 

» τήν φύλαξιν τώ ν  πολιτών τώ ν  Παρισίων' είσί δέ 

»  ούτοι οί Γιανσοννέ, Γυαδέτ, Βρισσότ, Γορσάς, Πε- 

»  τιόν, Βεργνιώ, Σάλλ, Βαρβαρού, Σιαμβόν, Βυζότ, 

»  Βιροτώ, Αιδών, Λασούρς, Αανζουΐναί, Γρανζνέβ, 

»  Αεαρδή, Αεσάζ, Αουβέ, Δυφρίς-Βαλαζέ' τά  μέλη 

»  τή ;  επιτροπής τώ ν  δώδεκα, εκτός τώ ν έν τή  έ- 

» πιτροπή ταύτη  έναντιωθέντων κατά τώ ν ΰπ’ αΰ- 

»  τής έκδοθέντων ένταλμάτων συλλήψεως' ήτοι 

»  κρατηθήσονται μέν οί Κερβελεγάν, Γαρδιέν, ί’ α- 

»  βώ έξ άγιου Στεφάνου, Βοαλώ, Βερτράνδ-Ααοσδι- 

» νιέρ, Βιγέ, Μολλεβώ, Ενρή-Ααριβιέρ, Γομαίρ, καί 

» Βεργοέν. Εξαιρούνται δέ τά  δύο έξής μέλη, Βοΐέ- 

» Φονφρέδ καί Σαίντ-Μαρτέν-Βαλόγν. Επίσης ψηφί

ο ζε τα ι ή κράτησις τοϋ Κλαβιέρ ΰπουργοϋ τώ ν Οίκο- 

ο νομικών καί Λεβρούν ΰπουργοϋ τώ ν  Εξωτερικών ο.

! ΐ !  πόσον τυφλούσι τά  πάθη! ί ί !  πόσον ευκό

λως τυφλοϋνται οί λαοί έν καιροί; κρίσιμοι; ! Τόσα·, 

άνομίαι, τόσοι άγώνες, τόσαι στάσεις, τόσα  μηχα

νήματα σκοπόν άλλον δέν είχον είμή τήν κατα

στροφήν τώ ν  Γιρονδίνων καί τώ ν  φίλων αΰτών! ει

λικρινέστερος τώ ν  τό τε  τήν Γαλλίαν νεμομένων 

δχλαγωγών ήν δ δούς τό  όστρακον τ ώ  Αριστείδη,
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χωρικός εκείνος δστις υπό του δικαίου έρωτηθεί; 

τίνα  κα τ' αύτοϋ είχε λόγον προγραφής, δέν ανέχο

μαι άκούων αύτόν άποκαλούμενον δίχα ιον , άπην- 

τησεν" οί εχθροί τώ ν  Γιρονδίνων ούκ ήνείχοντο αύτους, 

διότι έν αύτοϊς τοϋ λόγου τό  κράτος, έν αύτοίς τής 

αρετής ή φήμη, έν αύτοί; τή ; Γαλλίας αί έλπίδες. Í I  

προγραφή έθετο τέρμα είς τόν πολιτικόν τώ ν Γιρονδί

νων βίον, τά  μ ετ ’ αύτήν συμβάντα εις αύτούς, ή 

μακρά τραγωδία  τώ ν  πόνων ου; ύπέστησαν, κρυπτό

μενοι δπως διαφύγωσι τόν θάνατον, όπερ έλ ίγ ι- 

στοι κατόρθωσαν, άνήκουσιν εις τήν βιογραφίαν 

αύτών έφ’ ώ  καί παραλείπομεν αύτά' ούχ ήτταν 

δμως περιπαθώς άνέγνωμεν τοϋ νέου ήμετέρου συγ- 

γραφέως τό  τρίτον καί τελευταΤον τής συγγραφή; 

μέρος έπιγραφόμενον «? ) ,ΐρογραψή χαί ό θάνατοι: »  ' 

μ.έχρι τώ ν  έσχατων αύτών στιγμών οί Γιρονδίνοι 

έδείχθησαν άξιοι τής φήμης τω ν , καί τόν θάνατον 

έδέχθησαν, μεθ’ δση; αταραξίας βλέπει δ ούδέν έαυ- 

τ ώ  συνειδώς κακόν τήν άπό τής παρούσης εις τήν 

άλλην ζωήν μετάς-ασιν (β ',428  καί έπ.).0 Θεός δοός 

τ ώ  άνθρώπω τήν συνείδησιν έδωκεν αύτώ βεβαίως τό 

κάλλιστον καί π ολυτμότα τον δώρημα, δι’  ου πολ- 

λα ί μέν πλ.ηγαί θεραπεύονται, πολλά δέ δάκρυα 

παύουσιν) ή συνείδησις δίδωσι θάρρος, παρηγορεί τόν 

άναξιοπαθοΰντα, είναι δ’  ώς πρός τό  παρελθόν, δ,τι 

ή ελπίς διά τό  μέλλον. Ô Γυαδέτ άπό του βήματος 

έφθέγξατο δτι «  δστις υπήρξε καλός υιός, καλός 

»  πατήρ, καλό; σύζυγος καί καλό; φίλος, πάντως 

»  είναι άριγος πολίτης, διότι αί δημόσια1, άρεταί συγ- 

»  κροτοϋνται υπό τώ ν ιδιωτικών αρετών» (β ',199.) 

Από τοϋ θανάτου τοϋ νέου Βεργνιώ μέχρι τοϋ τοϋ χω - 

λ,οϋ Σιλλερϋ, άπό εκείνου τοϋ σοφοϋ Κονδορσέτ, μέχρι 

τοϋ  τής έρασμ'α; Κυρίας Φολάνδ, αί γενναίαι αύτών 

ψυχαί δέν έδειλίασαν. È  τελευταία αύτών νύξ, λέγει 

ό Κ. Θιέρς, ύπήρξεν έξαισία « le u r  dern ière nu it fut 

sublim e » .  Τέσσαρες ές αύτών δέν εΐχον φθάσει 

τό  τριακοστόν τή ; ήλικίας των έτος, οκτώ δέ μό

λις είχον ύπερβή αύτό, εί; δέ μόνος είχεν υπέρ τά  

50. Ó Κ . Γυαδέτ έν άπλ.ουστάτη καί συγκινητικω- 

τά τη  ποιήσει έκτίθησι τάς τελευταίας αύτών στιγ- 

μάς’ τό  δάκρυ κατά τήν άνάγνωσιν αύτών πολλά- 

κις ύγρανε τούς κανθούς τώ ν  οφθαλμών ήμών' ά- 

πέχου.εν τοϋ  νά δώσωμεν άναλυσίν τινα  τώ ν σελί

δων τούτων, διότι Ιδει ημάς άντιγράψαι αύτάς. Û 

πρέπει τ ι ;  νά άναγνώση αύτό τό  πρωτότυπον, ή 

πάσα άνάλυσις ήθελεν άφαιρέσει δ ,τι καλόν εχουσιν 

α ί σελίδες αυται. Καταπαύομεν λοιπόν ένταΰθα τόν 

λόγον όμολογοϋντε; χάριτας τώ  συγγραφεί, δστις 

τοσοΰτον άκριβώς εικόνισε τώ ν Γιρονδίνων τόν δη

μόσιον καί ιδιωτικόν βίον' αί άρεταί τω ν  ήσαν α

ληθείς καί ανυπόκριτοι, έφ’ ω  καί πενθεί αύτούς ή 

ιστορία. Ουδέποτε άλλη τ ι ;  προγραφή τοσαϋτα
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καί τοσοΰτον ένδοξα διαμιά; περιέλαβε θύματα.

Ιίεραίνομεν δέ τήν μελέτην ταύτην διά τώ ν εξής 

βραχύτατων σκέψεων δπως καταδείςιομεν οποίον τέ 

λος έπέκλωσεν ή Μοίρα τοίς άγριοι; τώ ν  Γιρονδίνων 

διώκταις πριν ή έτος δλον άπό τής προγραφής αύ

τώ ν  συμπληρωθή.

Αύο εισίν οί τρόποι τοϋ κυβερνάν, ών ό μέν διά 

τής νομ ιμότη τος, ό δέ διά τή ;  χζηνΰδους β ίας. Η 

Συμβατική παρασυρθείσα ύπό τώ ν  όχλαγωγών κα- 

τεπάτησε τήν νομιμότητα, τούτο δέ πράξασα ένέ- 

πεσεν εις τήν άνάγκην νά κυβερνά διά τής βίας. Εν 

έπαναστάσει, έλεγεν ό Ααντών, ή έξουσία άνήκει εις 

τού ; μοχθηροτέρους" το .ΐμαν, 'έλεγεν ό Σαίντ-Ζιούστ, 

έν αύτή καί μόνη τή λέξει σύμπασα ή πολιτική τή ; 

έπαναστάσεως περιλαμβάνεται. Αφού ουτω περί τώ ν 

καιρών καί τή ; άρχή; ·?,ν μετήρχοντο έκρινον δύο τών 

βιαιοτέρων καί ισχυρότέρων τή ; εποχή; έκείνης άν- 

δρών, τ ί  πλέον υπολείπεται ήμΐν νά είπωμεν ; Αφού 

πάσας τάς έλευθερίας υπέρ εαυτών έσφετερίσθησαν, 

ώς θεώρημα πολιτικόν ήγειραν τό  δ τι ύπέο μόνη; 

τή ;  κρατούση; τώ ν  όρεινών φατρίας έπρεπε νά υ- 

πάρχη ή έλευθερία τοϋ τύπου. Κ α ί δμως, καί το ι δν- 

τ ο ;  τοϋ τύπου δεσμίου, ή φωνή τής άληθείας κατίσ- 

χυσε, καί άν τά  θύματα έπεσαν, ¿λίγον δμως μ ετ’  

αύτούς έπεσαν καί οί σφαγείς αύτών, οϊ τε  πλείστοι 

τώ ν  ασημότερων Ικαρατομήθησαν, τιν έ ; δ’  ύπερόριοι 

άπέθανον' τής δέ φρικαλέας τριανδρίας τό  τέλος 

υπήρξεν, δ τι δι’  έγχειριδίου τυραννοκτόνου διεπέρασεν 

ή ωραία Καρλότα Ινορδαί τό  στήθος τοϋ Μαράτ' ό Ρο- 

βεσπιέρος τήν 5 Απριλίου 1 794 επεμψεν εις τήν λα ι

μητόμον τόν Δαντώνα ' εκατόν δέ μ ετ’  αύτόν ημέρα; 

αύτό; ούτος ό Ροβεσπιέρος κατέστρεψε τόν βίον έπί 

τοϋ ικριώματος μεμισημένος καί κατηοαμένος, καί 

σύν αύτώ εληξε τό  κράτος τή ; βίας,καί ή Γαλλική έπα- 

νάστασις έτράπη εις οδόν όμαλωτέραν, ή δέ Συμ

βατική, ή τις ήπείλει τήν καταστροφήν τής Γαλλίας 

έγένετο διά τή ; καρτερίας καί τής γενναιοψυχίας τη ; 

ό σωτήρ αύτής' τό τε  δή έπηλήθευσε καί ό λόγος 3ν 

5 Βωβλάν είπέ ποτέ πρός τό ν  Λουδοβίκον 17', «  δια- 

»  δηλώσατε τοίς ήγεμόσι τής Γερμανίας δ τι άν έξα- 

8 κολουθώσι νά βοηθώσι τάς κατά τής Γαλλίας έ- 

»  τοιμασίας ήμεί; θέλομεν φέρει πρός αύτούς ούχί 

* τόν σίδηρον καί τό  πϋρ, άλλά τήν” έλευθερίαν ». 

Κ αλώ ; δέ καί ό ίσνάρ είπεν, «  δ τ ι λαός έν έπανα- 

»  στάσει διατελών είναι άνίκητος, ή δέ σημαία τή ; 

8 ελευθερίας είναι ή σημαία τής νίκης. 8

Π Λ Ρ  Ο Ρ Α Μ Α .
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