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Ε ' .  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

του ανεκδότου συγγράμματος

ι ο ί

Κ . Κ . Φ Ρ Ε Λ Ρ ΙΤ Ο Ϊ

« Περίπλου; Μακεδονία; και Έλάσσονο; Άσ ίας μετά 

τών ταύτη προσκειμένων μεγαλονήσων. »

Τύ ¿ν 'Α θ ω  μοναστήρια)· τής Λαύρα/:.

(Συνέχ. Ίδε Φυλλ. 344-)

Ιστορικά μνημεία τοϋ ορού;.—  ’ Ιδέα τών άγιοριτών 
περί Λαύρα?.— Εικόνες τοϋ Πάπα έν τφ  άγίψ δρει.—  
Κακώσεις λατινικαί της εκκλησία; καί τοΟ άγιου ορού; επί 
τή ; σταυροφορική; επιδρομή;.—  'Ομολογία Ίννοκεντίου 
τοΟ Γ '.—  Συμβουλαί καί προτροπαί τοϋ Πάπα Ίννοκέν- 
τίου.—  Δικαιοδοσία αύτοϋ επί τοϋ άγιου δρους.—  Κατα
διώξεις τή ; έκκλησία; καί τοϋ άγιου δρου; εστί Μιχαήλ τοϋ 
Παλαιολόγου—  Συνθήκη μεταξύ αύτοΟ καί τοϋ Πάπα περί 
ένώσεως τών έκκλησιών— "Οροι τής συνθήκης— ’Ελεει
νός τρόπο; τοϋ σκέπτεσΟαι τοϋ αύτοκράτορος—  Άφορι- 
σμός αύτοϋ—  Δεινοί συνέπειαι τής λατινοφροσύνης τοϋ Αύ- 
τοκράτορος—  Ό  χαρτοφύλαξ Βε'κος—  ’Αρχαία παράδοσις 
ϊτ ι  μετέδη οΰτος εί; τό άγιον ορο; —  ’Ελεεινό; θάνατο; τοϋ 
Μιχαήλ.—  Ανδρόνικο; ό Παλαιολόγο;—  'Π  ειρήνη τή; 
έκκλησία;—  'Ρογερο; ά άνβηρό;—  Καταλάνος καί Ά μ α -  
γάδορο;—  Ό  'Ρογέρο; κηδεστής τοϋ Αϋτοκράτορος μέγα; 
Δούξ—Βιαιοπραγίαι αύτοΟ καί αίσχρότη; έν Ά  σι?— Μετάβα- 
σι; εί; τήν Ευρώπην και δολοφονία αύτοϋ— Έκδίκησι; τών

Καταλάνων—Πυρπολήσεις και δηώσει; τή : χώρας—Κρίσεις 
Φαλμεράύερ. ("Επεται τά τέλος τή ; περιλήψεως.)

ιζ '.)  ΣιγΙ./.Ίιον  τοΰ  Π ατριάρχου Ν ή φ ω ν ο ;, ο τ ι  ό 
τ ρ ω τ ό ς  τοΰ  άγιου  δρου ; π αρά  τοΰ  Π ατριάρχου δ έ 
χ ετα ι  τήν εξουσίαν αύ τοΰ ’ ου ή αρχή «  Λ/ή χ.ΙΙναν 
ι ΐς  Λ ίζιά  χαΐ άριστιρά ¡ιή έχχ./ίνιιν κ .τ .λ . » 
0 8 2 1  ( 1 3 1 3 ) .

ιή.) Xρνσόβον.Ι.Ιον  τοΰ  Α ΰ τ . Ανδρονίκου Γ '. 
Π αλαιολόγου  τοΰ  νεωτερου περί τ ώ ν  κτήσεων τ ή ; 
Λ α ύ ρα ;’  οϋ ή αρχή « Οί τ ο ΰ ; φ θ α ρτού ; καί ούδενο; 
ά ξιο υ ; κλ. 0 8 3 7  ( 1 3 2 9 )  ίανουαρίου ίνδ. 1 2 .

ιθ '.) Xρνσόβου.ΙΑον  τοΰ  Α ΰτ . ϊιυάννου Α . Π α -  
λ α ιολ όγου  περί τ ώ ν  κτήσειον τ ή ; Λ α ύ ρα ;’  ού ή αρχή 
«  Π ολλοί γεγόνασι τώ ν  τοΰ α ω τ ή ρ ο ; εντολών π λ η - 
ο ω τα ί  κλ. » 0 8 5 1  ( 4 3 4 2 )  ίνδ. 1 I.

κ ')  Xρνσόΰον.ί.ίυν  τ ο ΰ  αύτοΰ  Α ύ τοκ ράτορ ο ; α ύ - 
θ ι; περί τ ώ ν  κ τή σεω ν  τ ή ;  Λ α ύ ρ α ;’ οΰ ή αρχή «  Επεί 
οί μ οναχοί κ λ . »  0 8 3 4 .  ( 1 3 4 0 )  Α ύγουστου  ίνδ. I 4.

κ ά  ) Χρνσόθαν.Ι.Ιον τοΰ β α σ ιλ έ ω ; Στεφάνου Δ ου - 
σάν Ο ύρΰ; Δ ', τ ώ ν  Σέρβιον, δι οΰ α π α λ λ ά σ σ ε τ α ι  τώ ν  
φόρων ή Λαύρα. 0 8 5 0  ( 1 3 4 7 )  Δεκεμβρίου ίνδ. I.

κ β ')  Ε γγραφ ον  τ ή ; κυβερνήσει·); τοΰ  άγιου δρου;, 
περί π α ρ α δ ό σ ε ω ; εί; τήν Λαύραν κελλείου τινΰ ; τ ή ;  
σ κ ή τη ; Γ λ ω σ σ ία ; ’ οΰ ή άρχή α ΙΙμ εΐ; δ ιά  τή ν  σ υ μ -  
β α σ α ν  τ ώ ν  άθέων Τούρκων έπίθεσιν κ τλ . »  0 8 0 1  
( 1 3 5 3 )  Απριλ. Ινδ. 0 .

7.
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κγ') Χ ρνσόδου .Μ ο?  σλαβικήν τού βασίλέως Ουρός 

É. έπικυρούν τή  συζύγφ του Καίσαρος Πρελιούβ έν

κτήμα. 0865 (1 3 5 7 ) ίνδ. 10.

■/.Κ.) Α ιαθήχη  του Ιακώβου Πρικάρη ηγουμένου 

τη ; Λαύρα;. 6871. (1 3 0 3 )

κέ.) Σ ιγ ί . Ι . Ιω γ  τώ ν  αΰτ. Αλεξίου Κομνηνοΰ Γ'. 

τής Τραπεζούντος πρός το  μοναστήριον της Πανα

γίας έπί του όρου; Σουμελά έν Τραπεζούντι' ού ή 

αρχή «  Π ά σ ιγ , ο ίς  τό  παρά? ήμ&Υ εύσεβες ¿.τιδεί- 

χγυ τα ι a i j iJ .h o r  κλ. »  6873 (1 3 6 4 ) Δεκεμ,βρ. 

ίνδ. 3. Το σιγίλλιον τούτο έξεδόθη ήδη ήρμηνευμέ- 

νον εν τα ϊ; διατριβαϊ; τής Ακαδημίας τού Μονάχου' 

(ίστορ. τμήμα τόμ, 3. μ.έρ. 3.)

κς-\) Σιγί.ΙΑ ιο?  τού Πατριάρχου Φιλοθέου, παρα- 

διδόντος τή  μονή τής Λαύρας το  μετόχιον τής Ζωο

ποιού πηγής έν Κωνσταντινουπόλει' ού ή αρχή «  Καί 

τοΐς μέν άλλοι; πάσιν άγίοις κτλ. »  6875  (1367 ) 

Φεβρουαρ. Ινδ. 5.

κ ζ'.) ΧρυσόβονΛΛο?  σλαβικόν τούΚνιέζη Στεφά

νου Λαζάρεβηκ, υιού τής μοναχή; Ευγενίας, δι’  οΰ 

τά  μετόχια τή ; Λαύρας απαλλάσσονται τής φορολο

γίας. 6903 (1390 ) ίνδ. 3.

κή.) Xρυσόβου.Ι.ΙοΥ  σλαβικόν τήςμ,οναχής Ευγε

νίας, δι’ ού δωρεϊται τώ  μοναστηρίω τής Λαύρας διά

φορα κτήματα. 6905 (1 3 9 8 ) 1 Αυγούστου. Ινδ. 6.

κθ'.) Χ ρ υ σ ι¡6ov.Uo?  τού Αύτ· ίωάννου Παλαιο- 

λόγου Ii’  τού νεωτέρου, δι’  ού απαλλάσσει τού δεκά- 

του κτήματά τινα  τής μονής, έκδοθέν μετά τήν υπό 

τής αΰτοκρατορίσσης έπίσκεψιν τής μονής" ού ή αρχή 

« Επεί ρ.εν άπ’ αρχής έτήρει τού υίοΰ τήν έντολήν 

άνθρωπος »  κ τλ. 6912 (1 4 0 4 ) Αυγούστου Ινδ. 12.

.) Xρυσόβου.Ι.ΙοΥ ο\αβικόντού δεσπότου Σερβίας 

Στεφάνου Λαζάρεβηκ, δι’ ού δωρεϊται τή  Λαύρα δια

φόρους κώμας. 6915 (1 4 0 7 ) 5 ίανουαρίου ϊνδ. 15.

λά.) Χ ρυσόβου .Π ο?  τού Αυτ. Ιωάννου Β'. τού 

Παλαιολόγου, δι’  ού απονέμει το ϊ; πέντε μ,οναστη- 

ρίοις, τ ώ  Παντοκράτορι έν Κωνσταντινουπόλει, τή  

Λαύρα, τ ώ  Βατοπεδίψ, τώ  Ξηροποτάμω, και τώ  άγίω 

Παύλω έν Αθω το δικαίωμ.α τού είσπράττειν τό  δέ- 

κατον εκ τώ ν  αυτοκρατορικών κτημ.άτων έν τή  Κασ

σάνδρα’ ού ή άρχή ι 'Ο  τής ρεγά.Ιης πόΑεως άρχω?  

δ.Ιος αγαθός ωχ, ¿δημιούργησε? α/θρωπον ώς α

θάνατο? κ λ .»— Τού χρυσοβούλλου τούτου αντίτυπα 

εκτός τή ; Λαύρα; υπάρχουσι καί εις τα  ρηθέντα 

τρία τού Αθωνος μοναστήρια. 691 5 (1 407) Φεβρου

άριου Ινδ. 15.

λβ’). X  ρυσόΰου.ί.Ιο? σλαβικόν τού δεσπότου Σερ

βίας Γεωργίου Λαζάρεβηκ περί τώ ν έν Σερβία κτη

μάτων τής Λαύρας. 6923 (1 4 1 5 )— .

λγ ’ .) X ρυσόβου.Μ ον  σλαβικόν τού δεσπότου Σερ

βίας Στεφάνου Λαζάρεβηκ, δι’ού προσφέρει τής Λαύρα

δύο λυχνίας άργυράς 30 λιτρών. 6935  (1 4 2 7 ) 20 

ίανουαρίου ίνδ. 5.

λ  δ’ .) X ρυσόβου.ί.Ιο? Γεωργίου Λ'. Βράγκοβικ δε

σπότου Σερβίας, άνταλλάσσοντο; χωρίον τ ι  τής Λαύ

ρα; προς 120 λίτρα ; αργύρου. 6960 (1452 ) 16 Φε

βρουάριου ίνδ. 1 5. ·.,

λέ.) X ρυσόβου.ί.Ιο?  σλαβικόν Ραδούλου βοεβόδα 

Βλαχίας, δι’ού δωρεϊται τώ  μ.οναστηρίω τή ; Λαύρας

10,000 άσπρα. 7041 (1 5 3 3 ) 12 ίανουαρίου.

λ ·/ ·) Τυπ ικ ό?  συνταχΟέν υπό τινο ; συνόδου συγ- 

κροτηΟείσης έν άγίω δρει, υπό τήν προεδρείαν τού 

Πατριάρχου Αλεξανδρείας Σιλβέστρου, καί έπικυρω- 

θέν υπό τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως- ού ή 

άρχή «  ’Ε πε ιδή  τή ς  ήμώ ? μ ετρ ιύ τη τος  τή>· πρός 

δύσ ι?  κλ. »  7083 (1 5 7 4 ) Σεπτεμβρίου ίνδ. 3.

λ ζ '. ) X ρυσόβου.ί.Ιο?  τού βοεβόδα Μολδαυίας 

Πέτρου τού χωλού, δωρουμ,ένου τή  Λαύρα 6000 ά

σπρα. 7087 (1 5 7 9 ) 20 Φεβρουάριου.

λή ) Χρνσόΰου.Ι.Ιο?  ίερεμίου Μογίλλα βοεβόδου 

Μολδαυίας, δωρουμένου τή  Λαύρφ 6 ,000 άσπρα. 

7106 (1598 ).

λθ’.) X  ρυσόβου.ί.Ιο?  Γαβριήλ Μογίλλα βοεβόδου 

τή ; Ούγγαροβλαχίας, δωρουμένου τή  Λαύρφ 15,000 

άσπρα. 7127. (1 6 1 8 ) Σεπτεμβρίου 3.

μ’ .) Γράμμα  τού Τσάρου Αλεξίου Μιχαήλοβηκ 

περί τής έλεύσεως τώ ν  Λαυριωτών εις Μόσχαν, ϊνα 

παραλάβοισι τά  νενομισμένα τετράμηνα δώρα. 7166 
(1658 ).

μ,ά.) Γράμμα  περί τής παραδόσεως κελλείου τινός 

είς τήν μ.ονήν τή ; Λαύρα; (1672 ).

μβ’ .) X  ρνσύβου.ί.ίο? τού Βοεβόδα τή ; Οΰγγρο- 

βλαχία; ίο>άννου Σερβάν Καντακουζηνού, συνενούν-  

τος τό  ΰπ’ αυτού όχυρωΟέν μοναστήριον Κοτρασάν, 

μετά τώ ν είκοσι μοναστηρίων τού όρους, ΐνα ταύτα 

είςπράττωσι τά ς  προσόδους αυτού' ού ή άρχή « ΰτι 

με? πά/τα  τά  δ/τα έχ τής θείας προΥοίας »  κλ. 

1682. Οκτωβρίου 15.

μ.γ'.) Γράμμα  ίωάννου καί Πέτρου Αλεξιέβικ περί 

τή ; άφίξεω; εί; Μόσχαν τώ ν  Λαυριωτών μ.οναχών, 

ίνα παραλάβωσι τά  νενομισμένα δώρα. 7203  (1694 )

I Δεκεμ.βρίου.

μδ\) Σ ιγ ίΛ .Ι ιο ?  τού Πατριάρχου Παϊσίου, ό τι οί 

ήγούμενοι τώ ν  μοναστηρίων τού Αθω·' δύνανται έν 

αΰτοΐς «  άναγνώστας τ ε  σφραγίζειν καί πνευματι

κούς καθιστάν. »  (1 7 4 0 )— .

μέ.) Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Παϊσίου άνανεούν- 

τος τά  άρχαΐα τής Λαύρας προνόμια' ού ή άρχή 

κ Προυργιαίτατον καί αναγκαιότατου προ πάντων. » 

κλ. 1744. Νοεμβρίου 8.

μ<7.) Xρυσόβου.Ι.ΙοΥ  τού Βοεβόδα Κωνσταντίου 

Ρακοβίτζα, δωρουμ,ένου τή  Ααύρφ 7000 άσπρα, 

βλαχιστί (1 7 5 6 ) Νοεμβρ. 8.

Καί ταύτα  μεν τά  φέροντα βεβαίαν χρονολογίαν, 

τά  δέ άχρονολόγητα πρωτότυπα δημόσια έγγραφα 

είσί τά  εξής.
ά.) Τεμ ά χ ιο? Xρυσοβού.Ι.Ιου  τού Αύτοκρ. Ν ι

κηφόρου Φωκά περί τού πρώτου άξιώματος έν τώ  

μοναστηρίω τής Λαύρα; έν τή  διαθήκη τού άγιου 

Αθανασίου υπάρχον' ού ή άρχή «  Δεσπόζεσθαι μεθ’ 

ήμάς τήν τοιαύτην Λαύραν κλ. »

β’ .) X ρ υ σ ό β ο υ .ί .Ιο ?  ΣνγίΛ .Ιιο? , έπικυροΰν τήν 

διαθήκην τού άγιου Αθανασίου, δι’  ής τό  έν Καλα- 

μαδία παρά τήν Θεσσαλονίκην κείμενον μ,οναστήριον 

αυτού δωρεϊται τή  Αθωνίτιδι Λαύρα' ού ή άρχή «  Εί 

δέ στρατιώ τας δπλοι; προφραξάμενος Ιαυτόν » .  κλ. 

Απριλίου, ίνδ. 15.
γ '. )  Χρυσό6ου.1.1ογ τού Α. Κωνσταντίνου τού 

μονομάχου, όρίζον ότι ό ’Ά θ ω ς  όφείλει ονομάζεσθαι 

Α γ ιο ?  δρος.

δ’ .) Δύοχρυσόβου.Ι.Ια  τού Αυτ. Αλεξίου Κομνηνοΰ 

καί τού υίοΰ αυτού ίωάννου, περί τού έν Αθιρ λα τι

νικού μ.οναστηρίου τώ ν  Μολφινών.

έ.) X ρ υ σ ό β ο υ . Ι . Ι ο Υ  σλαβικόν τού Κνιέζη τής Σερ

βίας Οΰρός δωρουμένου τή  Λαύρα τό  υπό τής μητρός 

αυτού οίκοδομηθέν μ,οναστήριον τώ ν  άγιων πάντων 

μετά πασών τώ ν  κτήσειον αυτού.

ς . )  Εγγραφ ο?  τής Κυβερνήσεως τού άγιου ό

ρους, δι’  ού ή έγκαταλειφθεϊσα μονή τώ ν Μολφινών 

παραδίδοται τή  Λαύρφ' ου ή άρχή «  Έ π ε Ι  ή τώ ?  

Μ ο.Ιφ ι?ωΥ μο?ή χαταμε.Ιηθεϊσα χ.Ι. »  Αυγούστου 

ίνδ. 15.

ζ ’.) *Ε γγρα φ ο?  σλαβικόν τού Δεσπότου Γεωργίου 

τής Σερβίας δωρουμένου τή  Λαύρφ 60 λ ίτ. άργύρου.

Ενώ δέ έν τή  βιβλιοθήκη περιειργαζόμην καί έση- 

μείουν τά  παρημελημένα ταύτα  κειμήλια, είσήλθέ τις 

μοναχός, άγιορίτης καί ουτος, Εηροποταμηνός, προς 

έπίσκεψιν τής βιβλιοθήκης, ίΐρώτησα αυτόν αν έν τώ  

μοναστηρίω αυτού υπάρχουσιν άρχαϊα χειρόγραφα, 

καί άν φυλάσσωνται καλώς ώς ένταύθα. 0  δέ μονα

χός ύπομειδιάσας άπήντησεν' ή μέν τάξις είναι πολύ 

καλειτέρα, άρχαϊα όμως χειρόγραφα δέν υπάρχουσιν' 

δ,τι ύπήρχεν ό Πάπας μ.άς τό  έπή,ρε, διότι δέν είχομεν 

ήμεϊς τήν χάριν τής Λαύρας. —  Η  ομιλία αύτη τού 

μοναχού άναφέρεται εις θλιβερά ιστορικά προηγού

μενα, ών ή παράδοσι; διατηρείται άκμαιοτάτη έν 

Αθωνι. Είς τήν Λαύραν είσέτι δέν δύνανται οί μονα

χοί τού όρους νά συγχωρήσωσι τήν κατά παράδοσιν 

στιγμ,ιαίαν αυτής λατινοφροσύνην. Ε ί; πολλά δέ μο

ναστήρια υπάρχει έπί τώ ν τοίχων άπεικονισμένος ό 

Πάπας, ίδηγών καί διευθύνων τούς πειρατάς καί τούς 

έμπρηστάς. Κ α ί τοι δέ ή είκών αυτη δέν έκπροσωπεϊ 

άληθές τ ι  ιστορικόν γεγονός, διότι οΰδείς Πάπας (καθ

όσον οΐδα), ήλθε ποτε είς τόν Αθω, είκονίζει δμως 

τουλάχιστον συμβολικώς τά  δεινά, £  όπέστη ό τό 

Π Α Ν

πος υπό τού λατινισμού κατά τούς ελεεινούς ¿κείνου; 

σταυροφορικούς τού δυτικού μεσαιώνος χρόνους. Καί 

το ι δέν εχομεν άνά χεϊρας άκριβεϊ; ιστορικά; γνώσεις 

περί τώ ν λατινικών καταστροφών καί δηώσεων τού 

όρους, καθίσταται δμως πλέον ή πιθανόν, δτι αί κατά 

παράδοσιν άπό γενεάς είς γενεάν άκμαίως διατηρη- 

θεΐσαι έν τή  μνήμη τώ ν μοναχών καταστροφαί καί 

παντοϊαι αύται κακώσεις, κατά  τοε ϊςτινα ; ιστορικά; 

έποχάς έλαβον χώραν. Η πρώτη τώ ν  άξιομνημονεύ- 

των τούτων'έποχών έν τε  τή  πολιτική καί τή  έκκλη- 

σιαστική Ελληνική ιστορία, είναι ή τού Βυζαντίου υπό 

τώ ν σταυροφόρων κατάκτησις, έπί Πάπα ίννοκεντίου 

τού Γ ' έν έτει 1204. Ó  καταστροφή τής σχισμα

τικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήν άσυγκρίτω λόγο» 

προσφιλεστέρα τή  Ρώμη, ή ή τού άγίου τάφου άπε- 

λευθέρωσις. Η  μανία δέ καί ή θηριώδης λύσσα, μεθ’ης 

τά  άγρια στίφη τή ; Ρο»μης έπέπεσον κατά τής ά- 

γερώχου καί άνυποτάκτου πόλεο»;, άρκούντως άποδει- 

κνύουσι σήμερον τόν κύριον τώ ν  σταυροφορικών πολέ

μων σκοπόν. Τ ί δέ πρώτον δύναταί τις νά θρηνήση έν

ταύθα, τήν βάρβαρον καταστροφήν τί»ν  άριστουργη - 

μάτων τή ; τέχνης, ή τήν διαρπαγήν καί τήν πυρπό- 

λησιν τής πόλεως, τήν περί τούς νεκρούς έν τοϊς 

μ. νήμα σι αυτών ιεροσυλίαν, τώ ν  ναών τήν βεβήλοισιν, 

καί τώ ν γυναικών τήν άτίμωσιν; Φρίσσει ό άνθρο»πος 

άναγινοισκων έν τώ  Νικήτα τήν περιγραφήν τώ ν  δει

νών, α ύπέστη ή δυστυχής Κωνσταντινούπολή υπό 

τώ ν  στρα τιω τώ ν τού Χριστού" καί εί μή υπήρχον 

συνμδουσαι αί ειδήσεις αυτών τώ ν  Λατίνων,εί μή ΰπήρ- 

χεν αυτός ¿ Πάπας ό ίννοκέντιος Γ'. βεβαιών ταύτα  

πάντα, πάςτις ήθελε τή  άληθεία διστάσει νά πις-εύση 

τόν βυζαντινόν ίς-οριογράφον. ίδού δμως αυτολεξεί τ ί  

αυτός ό Πάπας, δ τού σταυροφορικού τούτου πολέμου 

πρώτις-ος αίτιος, γράφει πρός τόν λογάδην αυτού Καρ

δινάλιον Πέτρον έν Κωνς-αντινουπόλει. « Q uom odo 
enitn G raecorum  E cclesia  quantum cum que 

a ffiic tion ibus et persecutionibus a ffliga tu r, ad 

unitatem  ecclesiasticam  e t devotionem  Sedis 

apostolicae revertetu r, quae iu La tin is  nonnisi 

perd ition is exem plum  et opera tenebrarum  

aspexitjU t ja m  m erilo  illos  abhoreat plus quam  

canes ? I l l i  e leu im , qui nou quae sua sunt sed 

quae Jesu Christi quaerere credebantur, g la - 

d ios, quos exercere  debueraut in paganos, 

Christianorum  sanguine cruentantes, nec re lig i

on!, nec aetati, nec sexu i pepercerunt, incestus, 

adulteria et forn icationes in  ocu lis bom inum  

exercentes, e t tam matronas quam  virgines 

eliam  D eo dicatas exponentes spurcitiis garsi- 

onum . N ec  su ffecit eisdem , im peria les d iv i- 

tias exhaurire  ac d irum pere, spo lia  priucipum  

ac m inorum , n isi ad Thesauros Ecclesiarum ,

ι Ω Ρ  Α.  51
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« i l  quod grav ias  est, ad ipsarum possessiones 
extenderen ! manus sua*, tabulas argénteas 
etiam  de altaribus rap ien tes,et inter se cou friu - 

gen les in  frustra , v io lan tes sacraria, cruces, e l 

reliqu ias asportanles. »  ( * )  8 έστί" «Τ ίν ι τρόπω 

ή Ελληνική εκκλησία κχταθλιβομένη καί καταδιω- 

κομένη S'jvarxt -·ά προσέλθϊ! εις τήν ένότητχ τή ; ά- 

ποστολική; έδρας, ή τι; εί; του ; Λατίνου; ένορά το 

παράδειγμα τής απώλεια; καί τά  έργα του σκότους, 

ώ σ τε  δικαίως βδελΰσσεται αύτού; περισσότερον ή 

τού ; κΰνχ; ; Δ ιότι εκείνοι, οΐτινες, ούχί τά  ίδια αυ

τώ ν, αλλά τ?,; πίστεως τά  συμφέροντα, έΟεωρούντο 

ό τι έζήτουν, τ ά  ξίφη, â ώφειλον νά μεταχειρισθώσι 

κατά τώ ν άπιστων, μ,ολύναντε; εί; το  αίμα των 

χριστιανών, δεν έφείσθησαν ούδέ θρησκεία; ούδ’ η

λικία;. ούδέ φύλου, διαπράττοντε; ενώπιον πάντων 

άνοσιουργία;, μοιχεία; καί πορνεία;, και έκτιθέντε; 

εί; τήν υβριν τώ ν  στρα τιω τώ ν ου μόνον γυναίκα;, 

άλλα καί παρθένου; καθιερωμένα; εΐ; τον θεόν. Μή 

άρκεσθέντε; δε εί; την έξάντλησιν τώ ν  αΰτοκρατο- 

ρικών θησαυρών καί την διασπάραξιν τώ ν  σκύλων 

άρχόντων τ ε  καί ιδιωτών, εξέτεινον τά ;  χειρα; αυτών 

εί; τού ; θησαυρού; τώ ν  εκκλησιών, καί το  χειρότε

ρον, εί; τά  σκεύη αυτών, άρπάζοντε; άπο τώ ν  θη- 

σιαστηρίων αργυρά; τραπέζα;, καί συντρίβοντε; αυ

τ ά ;  εί; τεμάχια μεταξύ τω ν, παραβιάζοντε; τά  ά

δυτα τώ ν ναών, καί άπάγοντε; σταυρούς καί ιερά 

λείψανα. »  (β)

Η  έμπιστευτική αύτη του Πάπα επιστολή άρκοΰ- 

σαν μεν παρέχει άπόδειξιν περί τώ ν  εν Κωνσταντι- 

νουπόλει κατά την άλωσιν γενομένων, ουδεμίαν δ- 

μω ; εμφαίνει σπουδαίαν καί πραγματικήν καταδί

κην τώ ν γενομένων" καθότι ου μόνον έν τή  αυτή 

επιστολή μικρόν κατωτέρω  λέγει" «  άφίνοντε; δέ 

νυν τά  άμφίβολα ταύτα  ζη τήμ α τα , πιστεύομεν ό τι 

οφείλομεν ν’  άπαντήσουμεν προ; ύμδ; μ,ετά θετικό- 

τητος, νά κρατήσητε καί ύπερασπίσητε την χώραν 

ήν κατεκτήσατε διά τή ; κρίσεου; του Θεού, έλπίζον- 

τ ε ;  μετά φόβου δ τι θέλει συγχωρήσει ήμΐν τύ παρ

ελθόν" »  άλλ’ άμέσω; προ; τούτοι; έζέδωκε καί εγ

κύκλιον προ; τού ; ύπ’ αύτύν επισκόπου;, λέγουσαν 

δτι, «  δ Θεό; θέλων νά παρηγορήση τήν εκκλησίαν 

αύτού διά τή ; ένώσεω; τώ ν  Σχισματικών, μετεβί- 

βασε τήν αυτοκρατορίαν άπο τώ ν  Ελλήνων τών 

ΰπερηφάνων, δεισιδαιμόνων καί άνυποτάκτων, εις 

τούς λατίνου; τού ; ταπεινού;, τού ; ευσεβείς και ευ-

(α ) Innocent. III. Epislol. βιβ. V III. 126. σελ. 761. 
εκδ. Bréquigny et Lapocle.

(6) Ό  Οϋγων Πλαγόνιος λέγει Ετι oi στραυροοόροι οί 
οντε; πριν τόν σταυρόν του Χριστού, άποθέμευοι αυτόν 

έπέθηκαν τό σήμα τού διαβόλου. ·  embraciercnl I" eóen au 
diable ».

ι Ω P A.

πείθει;, προςκαλοΰνται δε πάντε; έν ονόματι του αύ- 

τοκράτορος Βαλδουΐνου κληρικοί καί λαϊκοί, εΰγενεϊς 

καί άγενεϊ;, παντο; φύλου καί πάση; τάξεως, ϊνα 

μεταβώσιν εί; τήν αυτοκρατορίαν του, καί λάβωσι 

πλούτηάνάλογα τή ;ά ς ία ; καί τώ ν  βαθμών τω ν .»  (α ) 

«  Τοιαύτ οί έξ εσπέρα; στρατοί κα τά ,τή ; Χρι

στού κληρονομιάς παρηνομήκασι, . . . .  τ α ύ τ α . . . .  

οί εύορκοι καί φιλαλήθεις καί μισοπόνηοοι, καί τώ ν 

Γραικών ημών ευσεβέστεροι τε  καί δικαιότεροι, καί 

τώ ν  Χριστού διαταγμ.άτων φύλακες άκριβέστε- 

ροι, τό  δε πλέον, οί τόν σταυρόν επ’ ώμων άράμε- 

νοι, καί πολλάκι; κατά τούτου καί τώ ν  θείων λο - 

γίων έπομωσάμενοι τά ; μεν τώ ν  χριστωνύμων χώρα; 

παρελ Οεϊν άναιμωτί, μ ή προςνεύσαντε; άριστεοά 

μηδ έκκλίναντε; δεξιά, κατά δε Σαρακηνών όπλί- 

σαι τά ; χεϊρα; καί τά  ξίφη πορφυρώσαι το ϊ; α'ίμα- 

σιν, εΐ τήν Ιερουσαλήμ έξεπόρθησαν, μ.ηδ’ άνδρί- 

σασθαι γυναιξίν, ή καθ’ ομιλίαν αΰταϊ; συνελθεϊν έφ’ 

οσον αν χρόνον τόν σταυρόν έπωμ.άδιον φέρωσιν, ώ ; 

ήγνισμένοι θεώ καί τήν αυτού πορείαν στελλόμενοι, 

δντου; λογοποιοί έξεφάνθησαν καί τού θείου τάφου 

διψώντε; έκδίκησιν κατά  Χριστού προδήλως έλύτ- 

τησαν, καί μετά σταυρού τήν τού σταυρού κατά- 

λυσιν ήνομ.ήκασιν, 8ν έπινώτιον έφερον, τούτον πρό 

ποδών τιθέναι μ.ή φρίττοντε; διά χρυσίον βοαχύ και 

άργύριον" καί μαργαρίτα; έγκολπιζόμενοι, τόν πο

λύτιμον μαργαρίτην Χριστόν ήθετήκασι, το ι; ένα- 

γεστάτο ι; τώ ν  ζώ ω ν τόν παναγίστατον διασπεί- 

ροντε; »  (β).

Ουτω δε έν Ελλάδε τό τε  τώ ν πολιτικών πραγμά

τω ν έχόντων, ό Πάπας ήν πανταχού ό άπόλυτο; 

καί τή ; εκκλησία; δεσπότης, δώ ρ ιζε  πατριάρχα; 

καί επισκόπου;, έδημιούργει νέα; έπισκοπάς, κατέ- 

λυεν άρχαίας, ώργάνιζεν, ώς ήθελεν, εκκλησία; καί 

μοναστήρια, άφήρει καί έλάμβανεν δ ,τι έθεώρει αύ- 

τ ώ  ώφέλιμον, πάντων έν γένει ών αύτό; κυρίως 

άπόλυτος κύριο;. Τό τε  καί ό ήμέτερο; Αθως μετά 

πάντων τώ ν μοναστηρίων αύτού καί τώ ν  κειμηλίων 

αυτών, ύπήχθη εί; τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τού 

Πάπα. «Custodiara monasteriorum Monlis San- 
cti,quae ad sedera apostolicam iinraediale jier- 
tinere dicuntur (γ )  Κύριος δέ ο'δε όποιας καί όπό- 

σα; τό τε  οί λεγάτοι τή ; Ρώμη; διέπράξαν ενταύθα 

αυθαιρεσίας, πλουτίσαντε; τό  Βατικάνον δι’  άπειρων 

κειμηλίων καί χειρογράφων, & νύν ημ.εϊς ώς ζένοι μα

ία) Ίννοκεντίου Γ '. έπιστολ. 69. 70 παρά Rain. Πρβλ. 
και έπιστ. 71. και 72. Επου γίγνεται λόγος περί τή; προσ
πάθειας, ήν πάντε; όφείλουαι νά καταβάλωσιν ϊνα έκλατινί- 
σωσι τόν τόπον.

(β) Νικήτας Χωνιάτ. σελ. 761. έ/.δ. Βόννης.
( γ )  Innocenl. I I I .  episl. libr. 13, 40. έκδ; Βαλούσ. Τομ.

2. σελ. 42 i.

1 Ι Α Ν Α  i l  Ι> A.

χρόθεν θαυμάζομε·/ (β). Η  οίκτρά αύτη τώ ν  πραγμά

τω ν  κατάστασις διήρκεσεν έν Κωνσταντινουπόλει, 

καί οπού άλλοθι έξετείνετο ή δικαιοδοσία τώ ν  σταυ

ροφόρων, έτη πεντήκοντα καί έπτά, οτε ή λατινική 

εξουσία κατελύθη υπό τώ ν  Ελλήνων άνακτησαμένων 

τήν πατρώαν άρχήν, τήν 18 Ιουλίου 126 Γ  Μιχαήλ 

δε 5 Παλαιολόγο; ύπήρξεν ό πρώτο; ορθόδοξο; Βα

σιλεύς μετά τήν Ιςωσιν τώ ν λατίνων. Αλλ,ά νύν, ό'τε 

πά; τις ποοσεδόκει, δ τι τό  εθνο; καί ή εκκλησία 

αύτού εμελλον ν’  άπολαύσωσι τή ; πρό πολλού στε- 

ρηθείση; ειρήνη;, αίφνης αύτό; ό βασιλεύ; έπήνεγκε 

τήνδευτέραν έποχήν τώ ν καταδιώξεων τή ; ελληνική; 

έκκλησίας, έποχήν πολλώ χείρονα καί μοχθηρο-έραν 

τή ; πρώτης, καθόσον τά  κατά τού έθνους καί τή ; ε

θνικής έκκλησίας βέλη νύν έκ τώ ν  οικείων έξηκον- 

τίζοντο . Ó Μιχαήλ Παλαιολόγο; έξώσα ; τού; λα - 

τίνους έκ τής Ανατολ.ή; καί άποκαταστήσας τά  πά

τρια, έφοβήθη μή αύθι; ό Πάπα; έγείρη κατ’ αύτού 

σταυροφορικόν" οθεν ΐνα όιαλλάξη αύτόν, γινώσκων 

δτι ό κόσμος άνω καί κάτω  έφέρετο διά τήν ρουμαϊ- 

κήν φιλαρχίαν, διαπρεσβεύεται αύτώ περί ν ή ;  όμο- 

νοίας καί τής ένώσεω; τώνέκκλησιών.

ό  Πάπας, ώ ; είκός ασμένως έδέχθη τάς άπροσ- 

δοκήτους ταύ τα ; προτάσεις καί ύπέσχετο ν’άσφαλίση 

άπο παντός κινδύνου τόν αύτοκράτορα" πέμπει δ’ 

εύθύς εί; Κωνσταντινούπολή τού ; δεξομένους καί 

συμβιβάσοντας τήν εκκλησιαστικήν ενότητα καί συγ· 

κοινωνίαν.Οί λεγάτοι ούτοι τού Πάπα ήσαν τέσσαρες" 

Βαρθολομαίος ό έκ Σιέννης, Βαρθολομαίος ό έκ Γρο- 

σέτου, Φίλιππος ό έκ Περούζη;, καί Αγγελος ό έξ Öp- 

βιέττου. Α ί δέ όδηγίαι αύτών έλεγον ούτω. « Δίδο- 

μεν ύμΐν τό  δικαíbJμα τού άφορίζειν πάντας, δσοι 

διακωλύουσι καί ταράσσουσι τήν ένωσιν, πού άπα- 

γορεύειν αύτοΐ; τάς ουσίας αύτών, καί διώκειν αυ

τούς έκκλησιαστικώς τ ε  καί πολιτικώς, κατά τόν 

συμ,φερώτερον τρόπον. »  ό  Αύτοκράτωρ, ώσανεί 

περί τίνος έμπορική; συνθήκης προέκειτο, αυτός συν- 

θέμενος μετά τώ ν  λεγά τω ν τού Πάπα, τελειοϊ τήν 

συνθήκην τώ ν  εκκλησιών, δυνάμει τής όποία; εγέ— 

νετο ή κοινωνία έφ’  δρω τριών τώ ν  έξή; κεφαλαίων" 

«  ενός μέν, έν τα ΐ ;  ίεραΐ; ύμνωδίαις τόν Πάπαν εις 

τά  δίπτυχα μνημονεύεσθαι, όμού το ϊ; έτεροι; τέ -  

σαοσι πατριάρχαις" δευτέρου δέ τού έχχΛήτου' τούτο 

δέ έστιν έξεΐναι τ ώ  βουλομένω καθάπερ εις μεϊζον 

καί εντελέστερου άνατρέχειν δικαστήριον τό  τής πα- 

λα ια ; Ρώμης, καί τρίτου τού πρωτεύειν i r  ίίπ α σ ι.»  

Περί δέ τή ; προσθήκης, ήν οί Λατίνοι περί τό  ιερόν 

καινοτομούσι σύμβολου, ή περί άλλη; ota; ούν ύπο- 

θέσεως, άναγκαστική τ ι ;  έρι; τέως ού συνηνέχθη" 

άλλά μακρά τ ις  ήρεμία καί άνεσι; τά  μεταξύ περιέ-

(ß) "Opa Wilken Gescbichle der KrcuzzUge Τομ. ς'. 
σιλ. 309.
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τρεχε πράγματα τού των γε  ένεκα, (a ) I I  αύθ- 

αίρετος αυ-η μεταξύ Αύτοκράτορος καί ΙΙάπα ε- 

νωσι; τώιν εκκλησιών, ούδέν, ώς οίκοθεν έννοεϊται, 

πραγματικόν έπήνεγκεν άποτέλεσμα, τού λαού καί 

τού κλήρου έξαναστάντος καί άποδοκιμάσαντος αύ- 

την ω ;  εικός’ ουχ ή ττον όμως δεινά; έσχε τάς συν

έπεια; έπί τε  τού λαού καί τού κλήρου, έκ βά- 

θρο>ν συνταράξασα πάσαν τήν κοινωνίαν, τά  πάν- 

δεινα ύποστάσάν ύπό τής έξουσίας τού αύτοκρά

τορος. παντί σθένει πειροιμένου ΐνα έκβιάση τήν συν- 

είδησιν τού λαού. Λίαν δέ άξιοσημείωτο; είναι τού 

αύτοκράτορο; ό τρόπο; τού σκέπτεσθαι, δι’  ού έ- 

προσπάθει νά πείσγι τήν εκκλησίαν εί; τήν παραδο

χήν τώ ν δρων τή ; ένώσεω; τώ ν εκκλησιών. Ó αύ

τοκράτωρ δέν θέλει τήν έ'νωσιν άληθώ; καί έκ πε 

ποιθήσεως, άλλ’ ΐνα ocxorojti'iatj τάς περιστάσεις. 

Τήν έξοικονόμησιν δέ ταύτην τώ ν  περιστάσεων τήν 

παραβάλλει πρό; τό  τή ; θεία; οικονομία; μυστή

ριον. «  Πόσαι; οικονομία·.;, λέγει πρό; τήν συν- 

έλευσιν, οί πατέρες πρό; ο ,τι γενέσθαι συμφέρον έ- 

χρήσαντο; καί αύτό δέ τό  τόν θεόν γενέσθαι άνθροι- 

πον, καί σταυρόν ύπομεΐναι, καί θάνατον καταδέ- 

ξασθαι, άλλω ; όντα θεώ άπρεπή, εί μην δέ θεώ συν- 

ειλημμένω σώματι, άλλ ’ ούν κατ οικονομίαν τήν 

άνω τά τω  γέγονε, καί τώ ν μή πρεπόντων θεώ σαρ- 

κοφόρω γινομένων, πάσα ή οικουμένη σέσωσται. 

θύτου χρήμ.α θαυμαστόν ή οικονομία, καί γ ’  ήμεΐ; 

εϊπερ οίκονομικώ; τόν έπηρτημένον κίνδυνον έφύγο- 

μεν ούχ δπως εί; αμαρτίαν λογισθήσεται, άλλά καί 

προσαποδέξονται οί γνώσεου; άρίστη; έ-π-ήβολοι » .  (β) 

Εκτο ; τού βλασφήμ-ου τής παραβολής τής θείας οι

κονομίας (γ ) προς τήν προκειμένην οικονομίαν τού

(α) Νικτ,φόρ. Γρηγορ. βιβλ. έ. κεφ. β'. σελ. 63. έκδ. 
Ένετική.

(β) Πα-χυμέρ. βιβλ. έ. κεο. ιή.
(γ)Οίκονομέιο κατά τήν θεολογικήν τίϊιν πατέρων γλώσ

σαν ίσον πράττω, διοικώ, διατίβημι, κυβερνώ, ποιώ, ένεργώ.
« Τά άνΟρωπίνω; ύπό το5 ΧριστοΟ οίκονομούμενα ού διά 
τοΟτο μόνον οίκονομεΤται, ϊνα τήν σάρκωσιν βεβαιώσεται, 
άλλ'ίνα καί ήμα; παιδεύση πρό; άρετήν ..  Χρυσοστ. Όμιλ. 
49 εί; Ίωάνν. σελ. 757 « Ό  θεός πάντα ύπέρ τοϋ συμφέ
ροντος οίκονομεΤ κλ. » Χρυσόστ. Όμιλ. 1 4. έπιστ. πρό; 
Φιλιππησ. σελ. 79. ’Εντεύθεν οικονομία σημαίνει, ά) 
αύτό τό κήρυγμα τού Ευαγγελίου, Επερ διά τούτο και 
κήρυγμα τής οικονομίας χαλεΤται (Θεοδώρ. εις α'. χειρ. 
τής πρός "Γίτ. έπιστ. στίχ. 3)— β’) Τήν καθολικήν και με
ρικήν κυβερνητικήν πρόνοιαν τού θεού. « Εις τό π ϊν άιρο- 
ρώντες, καί τά; κατά τόν κόσμον οικονομία; έπισκοπούντες, 
καί τά; ευεργεσία; τάς θεόθεν κατά τήν ζωήν ένεργουμένας, 
ύπερκεΤσθαί τινα δύναμιν ποιητικήν τών γιγνομένων καί 
συντηρητικήν τών όντων καταλαμβάνομεν ». Γρηγορ.
Νύσσ. λόγ. κατηχ. κεφ. 12. Τόμ. 3. σελ. 67.— γ ') τήν έν - 
ανθρώπησιν. Θεοδώρ. διάλογ. Β'. κεο. 9. « Τήν ένανθρώ- 
πησιν τού θεού λόγου καλοΟμεν οικονομίαν»— δ') Αύτό τό 
μυστήριον τής άπολυτρώσεως, και τού πάθους. « Έναν-



Π  Α  Ν  Δ  Ω Ρ  Α.

αύτοκράτορος, ή τ ι; ούδέν άλλο έστί κυρίως είμή 

απάτη καί δόλος, σαφώς ενταύθα άποκαλύπτεται 

τό  σφαλερόν τή ; πολιτικής τού Βυζαντίου σύστημα, 

σύστημα ψεύδους καί απάτης, ήν θεωρούσι πολλοί 

καί τήν σήμερον σοφίαν μεγάλην πολιτικήν. Η  ένωσις 

τώ ν  εκκλησιών υπό τους ρηθέντας όρου;, βεβαίως ή ήν 

αγαθή,ή ήν πονηρά. Εί μέν τό  πρώτον,ούδεμιάς οικο

νομίας ύπήρχεν άνάγκη' είδέ τό  δεύτερον, αύτή τό τε  

ή οικονομία ήν πρ&ξι; πονηρά καί αισχρά. Ούδεί; 

δέ ουδέποτε, διά τοιαύτη ; οικονομίας άπέφυγε τά 

δεινά, ά δι’  αύτή; Ισκόπει νά διαφύγη' πολλώ δέ 

μάλλον αύταί καθ έαυτάς αί άτιμοι καί αγενείς 

παραχωρήσει;, αί καλούμεναι οίκονομίαι τώ ν και

ρών καί τώ ν  περιστάσεων, πάντοτε συνετέλεσαν είς 

τό  νά λυθή τό  δράμα ού μόνον ταχύτερον άλλά καί 

μάλλον έπονειδίστως. Ε {; τ ί  ώφέλησεν ή σοφή αυτη 

τού αύτοκράτορος οικονομία ; Ε ί; ούδέν απολύτως. 

Τούναντίον δέ μάλλον τοσούτον κατέστησε τόν Πά

παν θρασύν, καί δικαίως, ω σ τ ’ έπί τέλους καί τόν 

άφώρισε. (α).

Εν τούτοι όμως τφ  μεταςύ ή άτιμο; αύτη τού 

αύτοκράτορος οικονομία κατέστη έργω έν τή, κοι

νωνία άνοικονόμητος. 0  Πατριάρχη,; ίοίοήφ παραι- 

τε ϊτα ι καί κλείεται έκουσίω; ε'ίς τ ι  μοναστήοιον τού 

Βοσπόρου, δ κλήρο; έκήρυξε τήν έποχήν εκείνην και

ρόν νέων μαρτυρίων καί στεφάνων αθλητικών- έν τώ  

λαω μέγα; έκορυφαϋτο κατά τού βασιλέως δ κλύ- 

δων. Οδτω δέ εκτός τώ ν  περί τόν βασιλε'α κολάκων, 

ο'ίτινες πάντοτε καί πανταχοδ παρέπονται τα ΐ; αύ- 

λαΐς, καί τινων άλλων διεφθαρμένων άνθρωπαρίων, 

άτινα «  λημμάτων ένεκα καί βαλαντίων πληρώσεως 

θεόν καί πατρίδα αίσχρώς καταπροδιδόντες υπούλως

θρωπήσα; και τήν οικονομίαν τελέσα; εί; ϊπασαν τήν ο ι
κουμένην τού; αποστόλους έξέπεμψεν ». Θεοδώρ. βεραπ. 
λόγ. 10. «  Ό  μονογενής τήν οικονομίαν τήν θαυμαστήν ε
κείνην καί φριχτήν έπλήρωσεν · .  Χρυσόστ. είς ψαλ. 113. 
ΈντεΟβεν καί τό έπίρβημα ο ί κ ο ν ο μ ι κ δ ς  σημαίνει τό  μυ
στηριώδες καί μετά λόγου. « Οικονομικές άγνοεΤν ύπε- 
κρίνετο, πάσης άμα κτίσεως γινώσκων απόρρητα». Καισάρ. 
έρωτ. 30. « Οίκονομικε; τή  πεύσει κέχρηται ». Καισάρ. 
31. κλ. Ούδαμού δέ ή λέξις σημαίνει τό διά δόλου τυγχά- 
νειν κρυφίου τινός σκοπού, οΤο; ήν ό τού αύτοκράτορος,πο- 
νήρως σκοποΰντος τήν ίδιαν αύτοΟ σωτηρίαν, διά τής προ- 
τεινομένης ένώσεως.

(α ) « Τέλος δέ 6 Πάπας Μαρτίνος βασιλέα μέν καί τούς 
άμφ’  αύτόν, ώς χλευαστάς έπιτιμήσα; καί μή άληΟείαις στοι- 
χοΰντας, άφορισμοί; καθυπέοαλεν. Τούς δέ πρέσβεις (τού 
Αύτοκράτορος Μιχαήλ)μηδενός (έν 'Ρώμη) άξιώσαντες τών
είκότων άπέπεμπον. ΤαΟτα γνούς βασιλεύς έν δεινφ
έποιεΤτο, ώστε καί τού διακόνου μέλλοντος μνημονεύειν τού 
Πάπα κατά τό σύνηΟες, βασιλέως παρόντος, ό κρατεν διε- 
κώλυε, καλά, λέγων, τή ; αγάπης εκείνων άπόνασθαι, ώ σ τ’ 
αύτόν μέν έκπολεμεσαι δι’  εκείνους έαυτφ τού; οικείους, 
έκείνους δέ μή όπως χάριν Ιχειν άλλά καί προσαφορίζειν ». 
(Παχυμ. ίστορ. βιβλ. 6. κεφ. 30.)
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καί ψευδώς έλατινοφρόνουν ώς εξαγοραζόμενοι τού; 

καιρούς, »  το  σύνολον τού έθνους άντέστη γενναίες, 

« πάντα ασμένως ύπενεγκόν καί πεπονθός ώ στε πάν

τα  ήσαν ένεογά τώ  βασιλεΐ, δημεύσεις, έξορίαι, φυ- 

λακαί, έφθαλμών άφαιρέσεις, μάστιγες, χειρών έκ- 

τομαί, πάντα οίς αί γνώμαι τώ ν  άνδρίίκ’ών καί μή 

δοκιμάζονται».

Υπήρχε τό τε  τή ; μεγάλη; έκκλησία; χαρτοφύ- 

λαξ δ Βέκος" δ άνήρ ουτος περιγράφεται υπό τώ ν 

βυζαντινών ιστορικών «  συνετός άνήρ έν το ι; μά

λιστα καί λόγου καί παιδείας τρόφιμ.ος, τοσούτοις 

δέ καί παρά τή ; φύσεως συγκεκοοτημένος χαρίσμασιν 

όσοι; τώ ν τό τε  άνθρωπο»·/ ούδείς, σώματος γάρ εύ- 

μήκει μεγέθει, καί όψει μετά τοΰ χαρίεντος έμβριθεΐ 

καί μεγαλοπρεπέστατη, καί γλώ ττη ς  εύκολία καί 

δρόμο» συντόνω, άλλοι; τε  πλείστοις, καί έ τ ι διά

νοιας εύπορίφ τε  καί όξύτητι πρός απαν τό  προτι- 

θέμενον, τούτοι; άπασιν άριστα τούτον ή φύσι; έξ- 

ώπλισεν, ώς είναι βασιλεΰσι καί άρχουσι καί πάσι 

σοφοί; αίδέσιμον καί λαμπρόν περιλάλημα » (α). 

Τούτον τόν άνδρα γενναίως τ ώ  λατινισμό» άνθιστά- 

μενον, παντοϊος έγίνετο δ βασιλεύ; ΐνα ελκύση πρό; 

εαυτόν. Μή δυνηθείς δέ νά κατορθώση τοΰτο διά 

τοΰ λόγου καί τώ ν  γραφικών αποδείξεων διότι έ- 

κείνος «  τή  εύθηνία τοΰ νοΰ καί τή ; γλώ ττη ς , άπα- 

σαν συγκινών, ώς είπείν ακοήν, άνέλυε τά  τούτο»ν 

προβλήματα ώ ; Πηνελόπης ιστόν, »  τήν έτέραν ε- 

βάδισεν’ όθεν συλλαβών αύτόν καί πολλούς μ ετ’  

αύτοΰ έγκαθείρζεν είς δεινότατα δεσμωτήρια. Εν

ταύθα δε έπείσθη δ δειλός καί άνανδρος Βέκκος περί 

τοΰ δικαίου τοΰ βασιλικού δόγματος, «  καί δ πριν 

μάχαιρα δίστομος κατά  Λατίνων ίστάμενος πρύ

μνην ήδη κρουσάμενος ετεοαλκέα τήν νίκην ποιείτα ι». 

Αυτη ή τροπή τοΰ ανθρώπου, άπό τοΰ δεσμωτηρίου 

αναβιβάζει αύτόν είς τόν κενόν τοΰ Πατριαρχείου θρό

νον. Νΰν δέ «  πάντα ήν αύτός τώ  βασιλεί καί γ λ ώ τ τα  

καί χειρ, καί κάλαμος γραμματέα»; όξυγράφου, καί 

λέγων, καί γράφων καί δογματίζων » . (β ) Υπάρχει 

έν τ ώ  όρει παράδοσις, ό τ ι ό Βέκος ούτος, πατριαρ- 

χεύσα; μετέβη καί εί; τό  όρο;, πολλά; ένταΰθα 

βιαιοπραγίας έπιχειρήσας. Αν δέ δ Βέκος διαταχθείς 

ύπό τοΰ αύτοκράτορος, μετέβη αληθώς είς τόν Αθω, 

καί άν ή Ααύρα, ώς λέγετα ι, έδέξατο τούτον ασμέ

νως, τοΰτο ίστορικώς τούλάχιστον έγώ, δέν είμαι 

είς Οέσιν νά βεβαιώσω (γ ). Εκτός όμως πάσης κεί-

(α) Νικηφόρ. Γρηγ. βιβλ. έ. κεφ. 2.
(β) Νικηφ. Γρηγορ. έ. 2. 7.
(γ ) Έκ τού Παχυμε'ρου; καί Νικηφόρου Γρηγορδ εξά

γεται, ίίτι ό Βέκος άσθενήσα; μετέβη πρός άνάββωσιν εί; 
τήν Λαύραν,όπου ήν καί ό πρώην πατριάρχης ’Ιωσήφ ήσυ- 
χάζων. Παχυμ. 5, 28. Τόν πατριάρχην ’Ιωσήφ μεταβείς 
είτα έκ τή; Λαύρας ό αύτοκράτωρ, διότι είχε συχνά; 
σχέσεις καί συνομιλίας μετά τών ορθοδόξων, έξώρισε πε-
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τα ι αμφιβολίας, ό τι κατά τήν σύντομον ταύτην ε

θνικήν καταιγίδα, καί τά  μοναστήρια τοΰ όρους, 

πολλά δεινά καί καταδιώξει; ύπέστησαν, ά; ή παρά- 

δοσι; συγκεχυμ.ένως καί άμυδρώ; διετήρησε. Ταΰτα 

όμως τά  δεινά καί οί διωγμοί εύτυχώς ήσαν πρόσ

καιρα καί οίονεί έφήμερα, διαρκέσαντα δσω καί δ βίος 

τοΰ παραιτίου αύτών. Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός 

Μιχαήλ (1282 ), διεδέχθη αύτόν δ υίό; Ανδρόνικο; δ 

ΓΙαλαιολόγος,όλω; τάναντία φρονών τώ  πατρί. Εσω- 

τερικώς τούλάχιστον άπό τοΰδε αύθι; τή  έκκλησία 

άνεβλάστησεν ή ειρήνη' δ δέ διαταράξα; αύτήν ούδέ 

καν δημοσίας έτυχε ταφή;, άλλά λάθρα καί νύκτωρ 

μακράν άπαχθεί; του στρατοπέδου έκαλύφθη άπλώ; 

ύπό γή ;. (α)

Ταύτη; τής ζοφερά; λαίλαπο; διαλυθείση;, αυθι; 

τήν ούρανομήκη κορυφήν τοΰ Λθωνο; περιέλαμψεν 

αιθρία γαλήνη' έν δέ τή  νηνεμίφ ταύτη  τώ ν διωγ

μών, ευθύ κατηυθύνοντο πάλιν τώ ν  άγίων αί προσευ - 

χα ί ώ ;  θυμίαμα πρό; τόν όψιστον. Ούδέν έν εικο

σαετία έτάραξε τήν ειρήνην τοΰ όρου;' άλλ’ αίφνης 

νέα απροσδόκητος τρικυμία αύθι; άπό Αυσμών κατ- 

ελθοΰσα έξε^ράγη περί τόν Αθω.

Τής καταιγίδος ταύ τη ; αί πρώται άτμ ίδε; συνε- 

πυκνώθησαν είς μελανά νέφη περί τήν Αίτναν καί τό

ριορίσας αύτόν έν τή Χηλή, ήτι; ήν φρούριον έπινησίδιον 
πρός τοΤς άκροι; τής Εύξείνου θαλάσσης. Παχυμ. 5, 29.
• Τινά; δέ καί τών μοναχών, ο'ί δή κάκείνψ προσέκειντο, 
άλλον μέν αλλαχού εξορίζει, καί νήσοι; ταΤ; κατ’  ΑίγαΤον 
περιορίζει. » ΙΙαχυμ. αύτόΟι. Ά λλά  τ ί;  αύτη ή Ααύρα ; 
Έ ν  βιβλίιμ 5 κεφ. 17. ό Παχυμέρης καλεΐ τήν μονήν οπού 
κατήλΟεν ό πατριάρχης’ Ιωσήφ μ ο ν ή ν  τ ή ;  π ε ρ ι β λ έ 
πτου-  έν δέ κεφ. 28 μ ο ν ή ν  κ α τ ά  τ  ά ν ά ν ά π λ ουν,  ήν 
καλεΤ πολλάκις Λαύραν καθαρόν έ'χουοαν τόν αέρα. Ό  δέ 
Νικηφόρος δ Γρήγορά; βιβλ. 4. κεφ. ά. λέγει, ¡¡τι ό ’Ιωσήφ 
μ ι κ ρ ό ν  τής βασιλευούσης έκχωρηκώς φέρων έαυτόν τή 
περί τόν Βόσπορον τού Αρχιστρατήγου μονή έδεδώκει » 
Έ κ  τούτων δέ έξάγεται μέν βεβαίως οτι ό Βέκος μετέβη 
εί; τήν Λαύραν ίν’  άναλάβη, λίαν αμφίβολον όμως είναι $τι 
ή Ααύρα α'ύτη ήν ή τοΰ Αθω* πολλώ δέ μάλλον καταφαί
νεται τούναντίον· καθότι ένταΰβα Ααύρα σημαίνει άπλώς 

τήν μονήν.
(α ) Ό  δέ υίός καί βασιλεύς Ανδρόνικος τηνικαΟτα πα

ρών, μή οτι τής τοΤς βασιλεΰσι νενομισμένη; ούκ ήξίωσε 
τόν πατέρα ταφής, άλλ’ ούδ’ όποια βαναύσοις ή σκαπανεΟ- 
σιν έφεΤται- πλήν οτι παρεκελεύσατο νύκτωρ βραχείς τινας 
άνδρας πόρρω που τοΰ στρατοπέδου άπαγαγόντα; πλείστην 
έπισωρεΰσαι γην, τούτο μόνον αύτού προμηβευσάμενος, μή 
θηρίων στόμασιν ϊσω ; στόμα βασιλικόν διαμερισΟή· τό ο 
αίτιον ή τού όρβού τή; έκκλησίας δόγματος υπήρχε παρα- 
τροπή,ή ζώ ν μέν έκεΤνος, ώ; πρόσβεν είρήκειμεν, κατεχρή- 
σατο· οΰτος δέ λάθρα προβέσεσιν ό'λαις άπέστεργε τής ψυ
χής, ώς προίόντε; έροϋμεν πλατύτερου· ού γάρ έκεΐνον, τήν 
δ’ έκείνου τοιαύτην μάλα σφοδρώ; άπεσείετο πρδξιν- πα
τρικής γάρ εϊνεκα στοργής καί τιμής, καί όση ανήκει αιδώ; 
πάντα; υίούς ύπερβε'οληκεν άπόσοι πατράσιν άρέσκοντε; έ’-  
δοξαν. Νικηφόρ. Γρηγ. βιβλ. έ. κεφ. 7.

Βεζούβιον έκεΐθεν δέ ώ ;  λάβα πυρό; έκχυθεΐσαι ένέ- 

πρησαν καί κατηρήμωσαν τη ; Χαλκηδική; την εύ- 

Οαλή καί ακμ.αίαν χώραν. Επί Ανδρονίκου Β’ υίοΰ 

τοΰ άποθανόντος Μιχαήλ, δεινό; έξε^ράγη πόλεμο; 

μεταξύ Φρεδερίκου βασιλέως τής Σικελίας καί Καρό

λου τή ; μεσημβρινή; Ιταλίας. Ó Σικελός πανταχόθεν 

ύπό τοΰ ίταλοΰ πιεζόμενος, προσκαλεΐ σύμμαχον τόν 

γνωστόν τής εποχή; εκείνης μισθοφόρον καί πειρατήν 

Ρογέρον τόν ανθηρόν (R o g e r  de  F lo r ),  δστες ά 

θροισα; πανταχόθεν, ίδιο»; δέ έκ τή ; Καταλονίας καί 

τή ; μεσημβρινή; Γαλλίας, πάν ο ,τι ύπήρχε διακε

κριμένο·/ έν κακουργώ, μετηει πρό πολλοΰ άδεώς 

βίαν ληστρικόν καί πειρατικόν, δεινότατος καί φοβε- 

ρώτατος πάντων τώ ν  πρό αύτοΰ καταστάς τοΐς πάσι 
πειρατής καί ληστής.

Ούτος ην δ Ρογέρος δ συμμαχήσας τ ώ  Σικελώ 

καί κατατρόπωσα; τόν Κάρολον. Μετά τήν ειρήνην 

τώ ν  δύο αντιπάλων, οί Καταλόνιοι ουτοι τυχοδιώκται 

μή εχοντες πλέον έργασίαν Ttvà έσκέπτοντο ποΐ νά 

τραπώσι «ού γάρ ησαν αύτοΐς (ώ ; λέγει ό Γρήγορά;) 

οίκίαι καί κτήσεις εστώσαι, ΐνα τήν έπάνοδον αύτών 

έπισπεύδωσιν, άλλ’ άλλοθεν άλλος, καί πολλοί πολ- 

λαχόθεν άσκεποι καί γυμνήτες, κέρδους έ'νεκα λη

στρικού συνδραμόντες, πλάνητα καί διαπόντιον εβο- 
σκον βίον» (α).

Σκεφθέντες λοιπόν, διεπρεσβεύσαντο πρός τόν ή- 

μέτεοον Ανδρόνικον, προσφέροντες αύτώ τάς υπηρε

σία; τω ν, καί προτείνοντε; συμμαχίαν κατά τών 

Τούρκων. Τοΰ δέ βασιλέως λίαν ασμένως τήν πρε

σβείαν προσδεξαμένου, δ Ρογέρος άρας έκ Σικελίας 

έπλευσεν είς Κωνσταντινούπολή, φέρων οκτακισχι- 

λίους άνδρα;, ών τού; μέν ώνόμ.αζε Καταλάνου;, ώς 

τούς πλείστους έκ τής Καταλονίας καταγόμενους,τούς 

δ’  ετέρους Αμογαβόρους (β). Ó βασιλεύς νομίσας ότι 

εύρεν έν αύτώ κεκρυμμένον τινά θησαυρόν, τοιαύτη ην 

τό τε  ή άθλιότη; τής αύτοκρατορίαςείς έσχατον περί- 

ελθούση; κίνδυνον έκ τώ ν  αλλεπαλλήλων προσβολών 

τή ; ανατολής καί τής δύσεως ! ού μόνον εύθύς άνή- 

γαγεν είς τό τοΰ μεγάλου Δουκύ; αξίωμα, άλ.λά καί

(α ) Νικηφόρ. Γρηγ. βιβλ. γ '. κεφ. 3.

(β ) Άμογάβαροι Παχυμ. 14, κεφ. 13. Νικηφ. Γρηγ. 
βιβλ. 7. σελ. 133. ίσπανοί μισθοφόροι, διάσημοι διά τήν 
αγριότητα καί θηριωδίαν αύτών, ήσκημένοι ώ; πρός π3σαν 
ταλαιπωρίαν καί στέρησιν έν τοΤς πολέμοις κατά τών Μαύ
ρων. « AlmugaTorum professio csl semper in armis vivere, 
extra habilationem communem, in monlibns el silvis, continue 
pugnando cum Maoris.» Petr. Aragon, chron. βιβλ. 2. κεφ. 
3. Τινέ; παράγουσιν αύτούς έκ τών Άβαρων (Παχυμ. 5, 
21 )  ή Οϋνων. Ή  λέςις δέ κατά πάσαν πιΟανόσητα εΐναι 
αραβική Ά  λ μ ι γ  α β ά ρ, σημαίνουσα τόν ακατάσχετο·/ είς 
τούς κινδύνους καί είς τά ; μάχας· Ópa Raimundus Monlane- 
rius Χρονικ. βασιλ. Ά ραγων. καί Moneada ίστορ. τών Κα- 
ταλάνων. κεφ. 7.
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κηδεστείαν μετά τού τυχοδιώκτου τούτου συνήψε. I δε κύκλω έν τε  τή  Ασία καί τή  Ευρώπη, μετεβαλ- 

* Η μέν το ι τώ ν  χρημάτων δαπάνη, δπόση περί τά  λον τήν χώραν εις έρημον, πυρπολοϋντίς και άπο- 

έκείνων ενδύματα, καί τάς δωρεάς, καί τά  έπέτεια τεφρούντες αυτήν. Καύσαντες δε και πορθήσαντε; 

δεδαπάνηται σιτηρέσια, εις τοσοϋτον άνήλΟε πλεονε- μετά τώ ν Τουρκόπουλων καί άλλων τυχοδιωκτών 

ξίας, ώ σ τ ’  έν βραχεί τό  βασιλικόν έξεκένωσε τα -  μ ετ’  αυτών ένωΟέντων, πάσαν τήν Θράκην, εισβάλ- 

μεϊον' έπεί δ’ ούτω ταϋτα , καί εδει διαβάντα ές τήν λουσιν εις τήν Μακεδονίαν κακεί τα  πλειστα κατα- 

Ασίαν, πολεμείν τοΐς έχθροί:, τ ί  χοή λέγειν δπόσα στρέψαντες στρατοπεδεύουσι περί τήν Κασσάνδρειαν, 

είργάσαντο παριόντες δεινά κατά  τώ ν έν τοΐς περί τήν γείτονα τού Αθω χερσόνησον, όποια τάχα  φρι-
. . λ ί  ..............  - _ 1 ____ ________ _______ ή I  · .  Χρι \ι λτ  \i~iM ΙίΤ ΪΟ  Τ&ν Λ Υ Ο Κ ύ ν

χρΛΊχντο* τοΐς ö ύζάρχουβιν ι 
κείοις άδεώς κατεχρήσαντο . . . .  καί ταϋ τα  μέν διά άπετέφρουν καί τήν χώραν έδήουν, καί τά  ζώ ά  των 

τόν πρώτον έπράχθη ενιαυτόν » (α ). Κ α τ ’ άρχάς μέν εσφαττον, καταφεύγοντες είς τά  όρη (α). «Ο ταν τις, 

εν Ασία έπραξαν αληθώς τά  στίφη ταϋτα  άνδρα- λέγει ό Φαλμεράϋρ, λάβη όπ όψιν τά  απειρα δείνα, 

γαθήματά τινα, καί έδιωξαν τους Τούρκους έκ τής όσα έπί τρεις αιώνας καί ήμισυν, άπο τής εξουσίας 

Φιλαδέλφειας" αλλά μετ’  ολίγον έπανελθόντες είς τάς τώ ν Λατίνων μέχρι τής υπό Μωάμεθ τοϋ Β . άλώ- 

άρχαίας αυτών ληστρικά; καί πειρατικά; έξεις, πε- σεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έπήλθον έφ απασαν 

ριεοχόμενοι ώ ; άγρια θηρία τήν χώραν ένέβαλλον παν- τήν Ελλάδα, ευκόλως έςηγείται ή καταστροφή τώ ν  

ταμοϋ τό πυρ καί τόν σίδηρον. «  Ην οΰν ίδεΐν οΰ μοναστηρίων τοϋ ορούς. Ναι μεν ημείς οί δυτικοί, 

μόνον τάς ουσίας άρδην τώ ν  ταλαιπώρων άρπαζα- δέν άκούομεν ευχάριστο»; όταν τις λαλή περί τοϋ 

μένας Ρωμαίων, κόρας τε  καί γυναίκα; υβριζομένας, φανατισμού, περί τής βαρβάρου άμαθείας περι τά  

πρεσβύταςτε καί ιερέας άγομένους δέσμιους, καί τάς πρόσωπα καί τά  πράγματα, καί τέλος περί τή ; μω- 

άλλας υπομένοντας τιμωρίας, δπόσας ή τώ ν Λ α τί- ρά; ένεργεία; καί συμπεριφοράς τώ ν προγόνων ή 

νων δυςμενεστάτη χειρ άεί καινοτέρα; Εφεύρισκε μών έν τή  Ανατολή. Αν όμως εισέτι υπήρχον έν 

κατά  τώ ν  άθλιων' άλλά καί συχνά γυμνόν δρώντα το ϊ; Ισπανικοί; καί Σικελικοί; άρχειοις, τα  ολοσχερή 

τόν πέλεκυν κατά τοϋ τραχήλου, ώς αϋτίκα τεθνη- χρονικά καί ήμερολόγια τής μεγάλη; τώ ν  τυχοδιω- 

ξομένους, εί μή θησαυρούς όμολογοΐεν χρημάτο>ν' κ τών Καταλονικ ίς εταιρίας, ή τ ι; ώ ; καλώς ώργα- 

καί οί μέν εκτιθέμενοι πάντα, υπέρου γυμνότεροι νισμένη ληστρική συμμορία μετά σφαγίόων καί άρχων, 

άπηλλάττοντο ' ο! δέ μή έχοντε; ότου έξωνήσονται I κατ άρχάς μέν περί τον Ελλήσποντον, ειτα έπί τής 

εαυτούς, τώ ν ακρωτηρίων τοϋ σώματος άλλοι άλλα χερσονήσου Κασσάνδρας εγγύς τοϋ άγιου ορούς, ολο- 

άφαιοούμενοι, θέαμα έλεεινόν παρά τούς όδούς έξε- κλήρα έτη (1035  μέχρι 1309 μ. X .) τά  α'ισχιστα 

τίθεντο, εί τις άρτου τεμάχιον ή οβολόν παράσχοι, διεπράξατο, ήδύνατό τ ι ;  νά μάθη τις ένέπρησε τό 

ζητοϋντες » .  (α ) μοναστήριον τοϋ Εηροποτσμου, καί τίς διήρπασε καί

Τοϋ τυχοδιώκτου τούτου τά  κακουργήματα δέν κατηρήμωσε τήν ρομαντικήν τοϋ Κουλουμούση πε- 

ήτο δυνατόν νά παύσωσιν άλλως, ή διά τοϋ θανάτου ριοχήν. Δέκα ημέρας κύκλω, λέγει ό αΰτόπ τη ; Μον- 

αΰτοϋ. Προσκληθείς υπό τοϋ βασίλέως είς Αδριανού- τάνερος, πάσα ή χώρα ην κατα ταϋτα  τα  ετη ερη- 

πολιν έξ Ασίας μετέβη είς τήν Ευρώπην, καί άφείς έν μ.ος καί ακαλλιέργητος (β ). »

Καλλιπόλει τόν ς-ρατόν αυτού, αΰτός μετά διακοσίων

άνδρών άνέβη είς τήν Αδριανούπολιν, όπου ήν τό τε  ó I ( “E n tra i σ ιη ίχ ε ια . )

βασιλεύς. Ενταύθα όμως υπό τώ ν  Αλάνων ένεδρευ- 1______________________

Οείς κατεκόπη μετά πολλών σωματοφυλάκων αΰτοϋ. u is,„ri.  Fr.nc. lam ina β-.δλ. 6.
Οσοι όέ έ ;  «ΰ τώ ν  έσώθησαν, πρώτοι ανήγγειλαν τήν ^  ^  ^  , 3. Νιχη?. Γ ρη-

καταστροφήν πρός τούς έν Καλλιπόλει στρατοπε- βι6χ 7. ' R.imondu, Monl.neru. («ί,τόπτη; μάρτυ;) 
δεύοντας. Ταϋτα δέ οί Καταλάνοι μαθόντες πρώτον chr‘on_ rcg. Aragon.

μέν πάντας έν Καλλιπόλει ήβηδόν άπέσφαξαν, εΤτα (g) Fragmenie aus dem Orient. 2, 42. Πιθανέ»; ό Παχυ- 

δέ όχυρώσαντες τά  τείχη κατέστησαν τήν πόλιν μέρη; αν έξηκολούθει τήν Ιστορίαν αϋτοΟ, ήβώεν εκθέσει λε- 
άσφαλέστατον όρμητήριον τε  καί φρούριον. Κάτοχοι πτομερΟ»; τά; περϊ τόν "Αθω κακουργία; τών Καταλάνων. 

νύν τή ; Καλλιπόλεως, πάντα μέν τά  πλοία διερ- "Οπου δέ λήγει ή Ιστορία αϋτοΟ αναφέρει μόνον τήν έξη; 

χόμ.ενα τόν Ελλήσποντον συνελάμβανον, πανταχοϋ έν παρόδφ εΐδησιν έ; f,; βλέπει τι; ώρισμένην τήν πρό-
_______________________________________________________  Οεσιν αυτών νά προσβάλωσι τό ΰρο;. « Ώ ς δέ έλεγον έφ’

ψ προσβάλλοιεν Ά θω , el τέω; αΰτοΤς άναιμωτϊ τά; έν τώ 
μεταξύ κλεισουρεία; διελΟεΤν γενοιτο. ·  Παχυμ. 7. 36.

(α) Νικηαόρ. Γρηγορ βιβλ. V. κεφ. 3. 
(β) Νικτ,φορ. Γ  ρηγορ. αυτόθι.
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Έ ?  ζώ  Έ θ ? ιχ ώ  Π ανεπιαζημ Ιω  

εναρκτήριου μάθημα, 

γενόμενον τήν 11 ’Απριλίου 1863.

Φ ί.ΐζα ζο ι όμ ι.ίη ζα ί !

Η έδρα έφ’ ή ; άναβαίνω σήμερον από δύο ήδη έ- 

τώ ν φέρει τή ; χηρείας τόν πέπλον. Ó άνήρ όστι; 

από τής συστάσεως τοϋ Πανεπιστημίου ένεκαίνισε 

καί έπί είκοσι καί πέντε έτη έκάλλυνεν αυτήν, ό α 

οίδιμος Σπυρίδων Πήλληκας, υπό χρονιάς τηκόμενος 

νόσου, καί πρός θεραπείαν εί; Γαλλίαν άπελθών, κατ- 

έλυσεν έν Παρισίοις τό  ζην, τήν 5 Ιουλίου 1861, 

άφείς πένθος πάσί τε  τοΐς δμιληταίς αυτού, πάσί τε  

τοΐς φίλοις καί συναδέλφοις.

Επί δύο ετη σιγφ ή έδρα αυτή" καί δικαίως έσί- 

γησεν' όσο» μεΐζον τό πένθος, τόσω  καί διαρκέστερου' 

έπρεπε νά μεσολαβήση χρόνος τ ις  μεταξύ τής ημέ

ρας καθ’ ήν ό Πήλληκας ύστατον από τής έδρας ταύ- 

της απήγγειλε μάθημα, καί έκείνης καθ’ ήν ό διά

δοχό; του ήθελεν άνέλθει αυτήν, όπως λησμονηθή 

έπί τ ι  ή σοφή διδασκαλία τοϋ ήσκημένου καί τ ά  μά

λ ιστα  περί τό  ποινικόν δίκαιον πεφιλοσοφηκότος 

Καθηγητοΰ έκείνου. όμολογώ , φ ίλτα το ι δμιληταΐ, 

ότι έπί πολύ παοακελευομένου με τού έπί τής Δημο

σίας Εκπαιδεύσεως Υπουργού 'ίνα δεχθώ τήν έδραν 

ταύτην τής ποινικής νομ.οθεσίας, άντέτεινα, δεόυ.ενος 

αυτού όπως άλλον κρείττονα έμ.οϋ καλέση είς τήν 

διαδοχήν τού Πήλληκα' τού Υπουργού όμως λίαν 

φιλοφρονώ; έπιτείνοντος, ένέδωκα, ώς δει πάντα πολί

την ένδίδειν καί υπακούειν τοΐς προστάγμ.ασι τής 

πολιτείας καί ΰπηρετεΐν τή  πατρίδι, πάσαν δέ κατα- 

βαλώ σπουδήν όπως ώς οΐόν τ έ  μοι άξιος τής κλή- 

σεως ταύτης άναδειχθώ. Πριν όμως τοϋ έργου έπι- 

ληφθώμεν, δεύρο δή από τής έδρας ταύτης τελέσω- 

μεν εΰγνώμονα φιλίας φόρον τή  μνήμη τού άειμ-νή- 

στου Πήλληκα, άφοϋ θανόντος αυτού, έν ξένη μέν φι- 

λόφρονι δε τή  Ελλάδι γή, οί συνάδελφοι καί φίλοι 

αυτού δέν ήδυνήθημεν νά δώσωμεν αύτώ τόν ύστα

τον ασπασμόν και θαλεροί; δάκρυσι περιεοραντισμένα 

άνθη νά ρίψωμεν έπί τού τάφου του.

Περι τάς άρχάς τής ύπερυ.εσούσης ταύτης έκα- 

τονταετηρίδος, τό  I 800, δ Σπυρ. Πήλληκας είδε τό 

φώς έν Κωνσταντινουπόλει, έκεΐ δέ καί τάς πρώτα; 

αυτού σπουδά; έποιήσατο' άλλ ’, ώς είκός, διά τό  α

τελές καί άμέθοδον τή ; διδασκαλίας κατά τού ; χρό

νους έκείνου;, ολίγον άπό τώ ν διδασκαλείων ώφελήθη.

Εΰγενής δμως καοδία, καί έλκων τό  γένος άπό τής 

έλληνικής εκείνης έπτανησίας χώρας, ή ; καί ή αύρα 

καί τό  κύμα πνέουσι τήν ποίησιν καί τόν νοϋν έξαί- 

ρουσι πρός ό ,τι μέγα καί εΰγενές, δ Σπυρ. Πήλλη

κας, όστις νεώτατος ήλεκτρίσθη υπό τοϋ έκπεμφθέν- 

τος κατά τό  1821 σπινθήρας τοϋ Ελληνισαοϋ, έξ- 

ώρμα πρός κτήσιν παιδείας τελειοτέρας, αισθανό

μενος, ό τι ή άπό τώ ν όπλων δόξα καλή μέν καί 

λαμπρά, πολλώ δμως διαρκεστέοα ή άπό τώ ν  γραμ

μάτων’ άλλά πόρων οικείων στερούμενος παιδαγω

γού άνεδέχθη θέσιν ίνα μεταβή είς τήν Ελβετικήν 

Γενεύην. Εκεί έδίδασκε τό τε , δ μετά τα ϋ τα  καί έ- 

μός διατελέσα; έν Παρισίοις Καθηγητής, Πελλεγρί- 

νος Ρόσσης δ πάνυ. Πεπροικισμένος δ μακαρίτη; Πήλ

ληκας μέ νοϋν εΰφυά, φαντασίαν όλως έπτανησίαν, 

καρδίαν δ’ ευαίσθητου, ένόησε ταχέο»; τόν προορι- 

σμ.όν του καί έπεδόθη είς τήν τώ ν  νόμων σπουδήν, 

οΰχί τήν ξηράν καί ζητητικήν ερμηνείαν τώ ν θε

τικών άπλώς νομ.οθετημάτων, άλλά τήν άπό τή ; 

καθαρότατη; πηγής άρυομένην τού δικαίου τήν γνώ - 

σιν, τήν τής φιλοσοφίας τήν δφδα περιάγουσαν πρός 

τά  τώ ν  πολιτειών δόγματα, όπως αυτών τό πνεύμα 

άναζητοϋσα τά  μέν καλώ; έχοντα τώ  κύρει τού ορ

θού λόγου περιβάλη, τώ ν δέ κακώς διεσκευασμένων 

τάς άτελείας καταδείξη καί τήν θεραπείαν υπόδειξη 

τοΐς τεταγμένοις πρός τήν τώ ν  νόμων βελτίωσιν. 

Εξαετίαν ούτω ; όλην διήνυσεν δ άείμ.νηστος Σπ. Πήλ

ληκας έν Γενεύη, άπό τοϋ 1829— 18 3 ο , έλθών δ’έν- 

ταϋθα,διά. τ ε  τό  υγιές τοϋ νοός αυτού, τό  στερεόν τού 

χαρακτήρος, τό  Εμβριθές τώ ν σπουδών του, διωρίσθη 

Εφέτης, ή δέ μεταπολίτευσις τοϋ 1 843 εύρεν αυτόν 

Αρειοπαγίτην, τής δέ θέσεως ταύτης μετέστησεν αυ

τόν τό  άκλεέ; έκεΐνο Β'. ψήφισμα τής Εθνικής Συνε- 

λεύσεω; τής Γ '. Σεπτεμβρίου. Κατήλθε λοιπόν τού 

υψηλού τούτου δίφρου δ Σπ. Πήλληκας καί έν τή  

δικηγορική κονίστρα είσήλθεν άποθεί; τού άληθοϋς 

δικαστοϋ τήν τήβεννον οΰχί δέ καί τά  ήθη καί τάς 

άρετά;' έφ’ ώ  διεκρίθη διά τό  έντιμ.ον τού τρόπου 

ον έπεδείξατο άείποτε πρός τού ; τή ; άρωγή; αΰτοϋ 

χρήζοντας. Ó πελάτης προσερχόμενος τώ  Πήλληκα 

εύοισκεν έν αύτώ τόν πρώτον καί άδέκαστον δικα

στήν, εί δ’ δ μακάριος οΰτος άνήρ άνελάμβανε τήν 

υπεράσπισιν αΰτού, τούτο ήν σημείον άσφαλές ότι 

τό δίκαιον ήν υπέρ τού αίτουμένου τήν άντίληψιν 

αΰτοϋ' παρά δέ τοΐς δικ.ασταίς ή έμφάνισις τού Σπ. 

Πήλληκα ό»; προστάτου τώ ν δικαίων τινός πολίτου 

ήν αΰτή καί μόνη προκατάληψι; ΰπέο τώ ν  δικαίων 

τοϋ προστατευομένου.

Εν τώ  μονήρει καί ήσύχω τοϋ σπουδαστηρίου 

του βίω κατέβη δ τό τε  τή ; πολιτεία; ήμών άρχων 

'ίνα ζητήση τοϋ Σπ. Πήλληκα τήν συνδρομήν είς τά  

, τής πολιτείας' άντέτεινεν ούτος, άλλ’ άναλογισθείς

8.
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ό τι τού πολίτου τό  καθήκον δέυ συνίσταται έν α

πλώς ιδιωτική καί άργούση αρετή, άλλά καί έν τή 

τώ ν  κοινών διαχειρήσει, ένέδωκε, καί τό  τού υπουρ

γού τή ; δικαιοσύνη; έδέχθη χαρτοφυλάκιου, όπερ 

μετ’  ολίγους μήνας άφηρέθη άπό τώ ν χειρώυ αύτού 

υπό τώ ν κατά τόν Μάΐου τού I 8 3 Í  συμβάντων, α 

επί τήν πατρίδα ήμώυ προύκάλεσεν ασύμφορο; διά 

τού; χρόνου; έκείνου; καί ττρός τάς περιστάσεις α 

κατάλληλο; πολιτική' διά τού ; χρόνου; έκείνου; 

καί πρό; τά ; περιστάσεις άκατάλληλο; πολι

τική. Ó Πήλληκα;, όμως δστι; κατά  τάς συμβά- 

σας έπί τή ; υπουργεία; αυτού βουλευτικά; έκλογά; 

έξελέχθη Βουλευτή; τού Πανεπιστημίου, άποθέμε- 

νος τήν έξοοσίαν δεν είσήλθεν άμέσως εί; τόν ίδιω- 

τικόν βίον, άλλ’έμεινε βουλευτή;,καί τό τε  έγραψε, τή 

τή ; προεισηγήσεω; τώ ν νόμων χρώμευο; προνομία 

τού Βουλευτού, τό  περί καταργήσεως τού πολιτικού 

θανάτου ψήφισμα, δπερ ψηφισθέυ υπό τή ; Βουλή; 

διεβιβάσθη ώ ; προβούλευμα πρό; τήν Γερουσίαν, 

έπηψισθέν δε καί ύπ’ αύτή; έστάλη εί; κύρωσιν πρό; 

τόν Βασιλέα, ένθα καί έμεινε, διότι ή πρό; άποδρό- 

φησιν πάση; πρωτοβουλία;, ή πρό; συγκέντρωσιν 

πάσης έξουσία; άκατάσχετος τά σ ι; τού ήγεμόνο; 

έκείνου ένέβαλλον αύτώ άντίδρασιν πρό; παν δ,τι 

καλόν ή δυνατό νά προέλθη έξ άλλου, έστω  καί ύπό 

τού συντάγματος δεδικαιωμ-ένου πρό; τήν τούτου 

προεισήγησιυ. 5 ,τ ι  δμ.ω; ό πρό; τήν παμβασιλείαν υπό 

ψευδείς έξωτερικού; συνταγματικού; τύπου; τείνων 

Βασιλεύ; εκείνος άπηξίωσε νά κύρωση, τούτο ή μετά 

τήν Οκτωβριανήν έπανάστασιν έγκαθιδρυθεϊσα ύπό 

τού Λαού Προσωρινή Κυβέρνησι; έπραγματοποίησε. 

καί τό  έργου τού Σπ. Πήλληκα έγένετο νόμος τού 

Κράτους διά τού άπό 31 Οκτωβρίου 1862 ψηφί- 

σμ.ατος' ού-.ω δ’ έξέλιπεν άπό τή ; νομοθεσία; ή- 

μ.ών τό  βαρβάρων νομοθετημάτωυ άπομνημόνευμα 

τούτο (α).
Περί δέ τού Καθηγητού ούδέν είσέτι είπον, διότι 

τελευταίου τώ ν έν τ ώ  βίοι τούτω  έργων τού Σπ. 

Πήλληκα ήθέλησα νά μνησθώ τής είκοσιπενταετού; 

αύτού Καθηγεσίας, ά τε  τού έργου τούτου ύπάρξαν- 

τ ο ;  τού κυριωτάτου μελήματο; τού άνδρό; έκείνου 

8υ πενθούμε·/ έτι καί σήμερον.

Από τή ; συστάσεω; τού Πανεπιστημίου ό Σπυρ. 

Πήλληκα; έκλήθη εί; τήν έδραν τή ; ποινική; νομο

θεσία;' τ ί ;  κάλλιον αύτού τώ ν έν Ελλάδι τό τε  υου.ι- 

κών άνδρών ήδύνατο ν’  άυταποκριθή πρό; τήν ύψη- 

λήν ταύτην κλήσιν; έ ξ  δλων τώ ν κλάδων τή ;  νομι

κά) Άλλά και ήμεΤ;, προ τή; τοΰ αοιδίμου Πήλληκα προ- 
ειστ,γέσεω; έν τή Βουλή, κατεκρίναμεν τήν τοΰ π ο λ ·. τ  ·.- 
κοΟ θανάτου διάτας·.·/ και έζεφέρομεν τήν περί τή; καταρ
γήσεω; αύτή; ευχήν. Ό ρα τή; ήμετ. πραγμ. τού Συνταγμ. 
δικ. έν σελ. 823 σημ. α.
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κή; έπιστήμ.ης, ό μάλλον εφαπτόμενος τώ ν συμφε

ρόντων τού πολίτου τό  ποινικόν έστι δίκαιον' τιμή, 

έλευθερία, ιδιοκτησία καί αύτή πολλάκις ή υπαρςι; 

αύτού είσί τ ά  περί ών διατίθεται ή ποινική νομοθε

σία. Καί εί μέν αύτη καλώ; έχη, ή πολιτεία προά- 

γετα ι, καθαίρει τό  κακόν, διορθοΐ τό  στρεβλόν, άνα- 

καλεϊ τό πεπλανημένον, άλλά φείδεται τού καλού 

καί ύγιούς, ού περ προστατεύει κατά πάσης έπιβου- 

λής. Εμπνεόμενο; άπό τώ ν  ύψηλοτέρων θρησκευτι

κών αισθημάτων, ό ποινικολόγο; ψυχολογικώς άνε- 

ρευνά τόν άνθρωπον, τό  δ’ έταστικόν αύτού δμμα 

άνελίσσει πάσα; τή ; καρδία; αύτού τά ; πτυχάς, ζη τεί 

τήν πηγήν τώ ν  πρό; τό  κακόν δρμώυ, επιχειρεί δέ 

οίονεί τινα  παθολογικήν άνατομίαν τή ; ψυχή; τού 

άνθρώπου, καί ούτω τίθησιν ώ ; άοχήν τώ ν  δ ια τα γ 

μάτων τοΰ ποινικού νόαου τήν σωτηρίαν καί ασφά

λειαν τής κοινωνία; έν τώ  καθαρμώ τή ; κακία: μάλ

λον ή έν τή  άναιρέσει τού αύτήν διαπράςαντος. Χ ω - 

ρίσατε Κύριοι, τό  θετικόν τή ; πολιτεία; υομοθέτη- 

μα, τό  ποινικόν καλούμενον δίκαιον, τή ; φιλοσοφι

κή; αύτού βάσειο:, καί θέλετε άμέσω; ίόεϊ πόσον 

θέλει ταπεινωθή, δέν θέλει είσθαι μετά τήν διάζευ- 

ξιν ταύτην άλλο τ ι, είμή συλλογή απειλών άνευ ηθι

κού λόγου καί ονοματοθεσία ποινών άνευ βάσεω; 

δικαιολογική;" πανταχού θέλει φαίνεσθαι ή βία, ού- 

δαμού τό  δίκαιον' πανταχού δ άσθενή; εστα ι έρ- 

μ.αιου τή ; θελήσεω; τού ισχυρού, ούδαμού δ’ δ νό

μο;, δ άπαθή; νόμ.ος, θέλει έφίστασθαι προστάτη; 

τού άνθρώπου κατά τώ ν  δρμών τού δυνάστου, είτε 

εί; καί υ.όνο; έστίν ούτος, είτε ολίγοι, ε ϊτε τό  πλή

θος όλου. Οί δέ δικονομικοί τύποι κεχωρισμένοι καί 

ούτοι τής φιλοσοφία; καί τή ; ηθικής, ούόέν άλλο έ- 

σονται,είμή ένέδραι καί δίκτυα έστημένα πρό; άγραν 

τώ ν εύηθεστέρων.

Τοιαύτη; οΰσης τή ν ουσίαν τή ;  τού ποινικού δ ι

καίου σπουδής, απαιτείτα ι όπου; δ ερμηνευτή; αύτού 

κάτοχο; στερεά; φιλοσοφική; παιδείας, έχη πρό; 

ταύτην άκριβή γνώσιν τού πολιτικού τή ; κοινωνία;

. σκοπού, πεπροικισμένος δ’ υπό τή ; φύσεως καρδία 

άγνή παθών καί εύαισθήτ», μηδόλως δέ κατεχομένη 

ύπό ροπών άγριων καί άρεσκείας εκδικήσεων, εύρίσκη 

εαυτόν έν στενώ έν τή  ειρκτή, εισερχόμενο; δ’  έν αύ

τή  οίκτείρη τήν διαφθαρείσαυ τού ©εού εικόνα, έφ ώ 

άντί νά δώση τώ  δεσμίου λάκτισμα πεειορονήσεω;, 

θέλει δρέξει μάλλον αύτώ τήν χείρα, όπως άνορθώσγι 

τό  πεπτουκός, στηρίζω·/ δε τό  αδύνατον καί κατα- 

βεβλημένον θέλει προσπαθήσει νά προαγάγη αύτό 

εί; τήν ήθικήν του άνάπλασιν, καί άυαγάγη αύτό 

άπό τού σκότους πρό; τό  φώ;.

0  άοίδ'.μος Πήλληκα; είχε πάντα τά  προσόντα 

ταύτα. Αληθή; πεπαιδευμένο; ήγάπα τήν επιστή

μην, ώ ; καθ’ εαυτήυ καλόν, καί ούχί ώ ; μέσον 8πω;

προαχθή έν τιμ α ϊ; τής πολιτείας, καί έν θέσεσιν έπι- 

ζήλοι;, άλλά κεναί; όλως καί έστερημέναι; τή ; άλη- 

θού; ηδονή;, ήν μόνη ή έπιστήμη το ϊ; θιασώται; αύ

τή ; προμηθεύει. I I  έπιστήμη, Κύριοι, είναι άγαν 

ζηλότυπος, άρέσκεται δέ μόνον παρ’ εκείνοι;, οΐτινες 

αποκλειστικού; αύτήν καί μόνην λατρεύουσι, φεύγει 

δ’  έκείνου;, οΐτινε; εμπορεύονται αύτήν. έ ν  τ ώ  μο- 

νήρει λοιπόν σπουδαστηρίου του δ Σπ. Πήλληκα; διή 

γεν ήρεμον βίον, νυχθημερόν το ϊ; άρίστοι; τώ ν  φιλο

σόφων άρχαίοι; τε  καί νεωτέροι; άναστρεφόμενος, 

καί τόν νούν πρό; τούτου; διαπλάττων, τό  δ ’ εύαί- 

οθητον τή ; καρδία; αύτού καλλιεργούν, καί τήν φαν

τασίαν αύτού καλλύνουν διά τής μελέτη; τώ ν διαση- 

μοτάταυν ποιητών τώ ν  έθνών. Θύουν ταΤ; χάρισιν έ- 

πίχαρι; αύτό; έγίνετο, καί ή άπό τώ ν άναγυωσμά- 

τουν αύτού χροιά έπεχέετο τή  διδασκαλία αύτού. 

Ο τ άνέβαινε τήν έ'δραν ή φωνή αύτού ήν συνεσταλ

μένη καί διακεκομμένη καί μετεΐχέ πως τού ωχρού 

τού προ σου που του καί τού ισχνού τού σώματος αύ

τού, βαθμηδόν ομω; ένεψυχοΰτο, μεταφερομένη; 

τή ; ψυχή; αύτού εί; τόν κόσμον τού αισθητικού 

έκείνου καλού, τού ουραίου τούτου παραδείσου τού 

μόναι; τα ί; εύγενέσι καί προνομιούχοι; ψυχαΐ; γνου- 

στού, ουσεί ένεπνέετο άπό τώ ν μύρων αύτού- τό τε  

δή τό τε  έρρεεν άπό τού στόματος αύτού μείλιχο; 

αύδή ώς καλλικέλαδο; ρύαξ καί κατεκήλει τά  ώ τα  

τώ ν άκροατών αύτού καί ένεχάραττεν έν τάϊς απα

λο ί; αύτών καρδία·.; άνεξιτήλοι; γράμμασι τ ά ;  ΰ· 

γιεΐ; άρχάς καί τ ά ;  σταθερά; βάσει; τή ; επιστήμη; 

τώ ν  ποινικών νόμων. Συνεφώυει δέ πως τή  άφελεία 

τή ; ψυχή; αύτού καί τό  άτημελέ; τή ; γλώσση; η 
έχρήτο προ; τήν διδασκαλίαν.

Επί είκοσι καί πέντε έτη, ώ ; είπον, έκόσμει τήν 

έδραν ταύτην δ Σωκρατικός τό  ήθος Πήλληκα;' άλλ’ 

οιμοι! ούδέν άφήκεν έργον, όσον ήμεΐ; ϊσμεν, όπως 

καί οι μεθ ήμά; έν αύτώ εύρίσκουσι τήν έπισ-ηαονι- 

κήν τού άνδρό; τούτου εικόνα. 0  Πήλληκα;, τό  απο

λύτως καλόν έν νώ άείποτ’ έχουν, καί τούτου πολλώ 

υποδεέστερα τά  κα τ’ άνθρωπον έφικτά έργα θεωρών, 

ούδέν συνέγραψεν. Εσφαλεν όμου;' διότι τ ί ;  ποθ’  υίό; 

μήπου εύπορων όπω ; ύπέρπυρα δώ τή  πενομένη αυ

τού μητρί δεκτό; έστιν άρνούμενο; αύτή τόν οβολόν 

8ν δύναται δούναι; Τούτου λοιπόν ένεκα κάγώ μή 

δυνάμενος δι’ άπορίαν νά φέρου τόν λόγον καί έπί 

τώ ν  συγγραφών τού μακαρίτου Πήλληκα, καταπαύω 

ενταύθα τόν περί αύτού λόγον, καί μεταβαίνω εί; τό 

σχεδιογράφημα τού μαθήματος ημών.

II  κοινωνία υπάρχει καί υπάρχει ύ,νάγχη, διότι 

ή υπαρςι; τής κοινωνία; έγκειται τή  άναποδράστω 

φύσει τού ανθρώπου, ούχί δ’ άπό τή ; έλευθέρα; τού

του βουλησεω; ετεκτάθη. Τό θέμα τούτο διά ρ.α- 

κρών έν άλλαις ημών συγγραφαί; καί μαθήμασιν άν-
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επτύξαμεν, έφ’ ώ  ούδ’ έπανερχόμεθα πλέον, ά τε  εί- 

κάζοντε; ό τι καί υμείς περί τούτου σύμφωνον έσχη- 

ματίσατε γνώμην, μ.νημονεύομεν δέ τούτου άπλώ; 

ώ ; έπί τού ανάγκη υπαρκτού τή ; κοινωνία; στηρί- 

ζοντες τήν σύστασιν παντός θεσμού τήν ύπαρξιυ αύ

τή ; άσφαλίζοντος. Í ! ;  δέ ψ υσιχοΐ νόμοι συνέχουσι 

πάντα τά  φυσικώς υπάρχοντα όντα, ούτω ; ανάγκη 

ήθιχοϊ νόμοι νά συγκρατώσιν όντα ύπό τό  κράτος 

ηθικού όλω; νόμου, τού λογικού, δρώντα καί άνα- 

πτυσσόμενα. Επειδή δέ πηγή τού λογικού, δ Θεό;, ού 

έστι τό  λογικόν ή είκών, άοα καί δ ηθικό; νόμος τήν 

γένεσιν αυτού λαμ.βάνει άπό τή ;  αύτή; πηγή;, άρα 

τό κοινωνικόν δίκαιον τό  αύτό έχει κέντρον όπερ καί 

ή ηθική, δέν έχει όμω; τήν αύτήν περιφέρειαν, διότι 

δ τή ; ήθικής κύκλος πολλώ εύρύτερος τού περιλαμ

βάνω ντο ; τό  θετικόν  δίκαιον τή ; κοινωνίας κύκλου.

Η  κοινωνία έξ ίσων καί δμοίων άπαρτιζομένη δυ- 

τω ν υπέρ εαυτήν έχει τό  δίκαιον, έν έαυτή δέ φέρει 

τήν κυριαρχίαν, ή τι; έστίν ή κατά τού ; τού δικαίου 

όρου; κυβέρνησι; αύτή;, κυβέρνησι; δ’ έστίν ή όργά- 

νωσι; τώ ν  μέσων πρό; πραγματίωσιν τού δικαίου. 

Αρα τού μ.έν δικαίου ή βασιλεία, δ σκοπός' τά  δέ 

πρό; έπίτευ'ιυ τού σκοπού συντείνοντα, τά  μέσα  ή 

δ’ ¿ζοοσία  έστίν ή κυρούσα καί ένισχύουσα τά  μέσα 

πρό; έπίτευξιν τού σκοπού. Ó άναγνωρίζων λοιπόν 

τήν άνάγκη ύπαρξιν τής κοινωνίας, δμ,ολογεί ότι 

αύτη έχει τό  δικαίωμα τού νομοθετεί·/ καί τό  διά 

τή ; έαυτή; ισχύος περιάπτειν το ϊ; ύπ’ αύτή; νενο- 

μ.οθετημένοι; τό  κύρος, δι’  ού προστάζει μέν έκαστο) 

τώ ν  κατά μέρος αύτή; στοιχείων (το ϊ; πολίτα ι;) μή 

άντιτά ττεσθα ι τή  ψήφο) τού όλου, άπειλεί δέ ζημίαν 

κατά τού συνταράξοντο; τήν αρμονίαν, άπειθήσαυ- 

το ; δ’  επιλαμβάνεται αύτού καί ύποβάλλει αύτόν 

τή  προκαταγνωσθείση διά τήν παρεκτροπήν ποινή, 

ΐδού δ δικαιολογικός τή ;  ποινή; λόγος, 8ν άλλως τε  

καί ένεχάραξε τή  ανθρώπινη συνειδήσει δ Θεός, άτε 

προσομολογούση; τή ; συνειδήσεω; ότι ή κατά τό  μέ

τρου τού αδικήματος άπόληψι; τή ; τιμωρίας δικαία 

έστίν. Α λλ ’ ούδει; τό τιμωρείσθαι ίσον ύπό ίσου δέχε

ται, άρα ανάγκη άνωτέρου τινό;, έ δ’ άνώτερο; τό σώμά 

έστι τή ; πολιτείας (α ), όπερ τιμωρούν, τη ν  άναίρεοιν  

σχοπε ΐ τον  χαχοΰ, ώ ; πρό παντό; άλλου ποιυικολό- 

γου προσφυέστατα προδιέγνω δ Αριστοτέλη; (β).

Π ; ή πολιτεία υψ.ολόγηται δν ηθικόν, αύτοτελές, 

ήτοι εαυτού ένε·κεν ύπάρχον, διά τό  αναπόδραστου 

τή ; κοιυωυικότητο; τού άυθρώπου, ή τ ι; τήυ πολι- 

τείαυ άποδεικυύει συνεστηκυϊαυ ούχί πρό; έκτος αυ

τή ; σκοπού πραγματίωσιυ, άλλά πρό; hVar έαυτή; 

ώφέλειαυ, ούτω καί τή ; ποιυής τήυ ένυοιαυ καί του

(α) Ό ρα και τή; ήμττέρα; πραγμ. Συνταγατ. δικαίου 
σελ. 808 καί έπ. καί 123 καί Ιπ.

(β ) Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ .  πολ. Ζ, ιξ § 3.
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τή ; συστάσεως αυτής δικαιολογικόν λόγον ζητητέον 

εν έαυτή" όσαι δε θεωρία·, άποπλανηθεϊσαι του ση

μείου τούτου την ποινήν ¿ζήτησαν νά δικαιολογή- 

σωσι διά λόγων εκτός αυτής, το ν  άμαρτήσχντα ώς 

οργανον πρό; έκφόβησιν, ή διόρθωσιν, ή αποτροπήν 

άλλων ταΰτά  εφιεμένων, έξέλαβον, οΰχί δ ώς κρόσ- 

ωκον  συμφυά εν έαυτώ φερον δίκαια διακωλύοντα 

τό  χρήσθχι αΰτώ προς σκοπούς έκτύς εαυτού κειμέ

νους, ήγαυν έστω  καί προς όφελος άλλων άνθρώπιον.

Αλλ ’ ΰπεράνω του ανθρώπου, έ/.τός τού ανθρώ

που καί προ τής πλαστουργήσεως του ανθρώπου 

υπήρχε το  δίκαιον, άπολύτως Οεωρούμ-ενον, ώς πρό 

τής πλάσεως πάτος ύλης ύπήρχον οί φυσικοί νόμοι 

τής βαρύτητας, τής συνοχής, κ τλ. Δημιουργός δε 

τω ν  φυσικών τούτων νόμων, ώς καί του ηθικού, ή- 

γουν του δικαίου, έστίν δ Θεός. Ó Θεός λοιπόν, ιός 

τήν υλην παρήγαγε καί ώργάνωσεν ΰποβαλών αυτήν 

είς τους φυσικούς νόμους, οΰτω ; έπλασε τόν άνθρω

πον έπιτάξας αΰτώ τόν ηθικόν νόμον, ήτοι τό  δί

καιον. Ι Ϊ  μόνη διαφορά μεταξύ τώ ν  καθαρώς φυ

σικών όντων, τώ ν ήθικοϋ ¿στερημένων σκοπού, καί 

τού ανθρώπου, εν ώ  οί φυσικοί νόμοι προσφυώς συν- 

εδυάσθησαν μετά τού -ηθικού, ή μόνη λέγομεν δια

φορά έστιν, ό τι τα  μέν άούΛως ΰπείκουσιν άναπο- 

δράστω συνεχόμενα βία τοΐς φυσικοί; νόμο.ς, ό δ’ 

άνθρωπος ¿Λευθέρως τώ  ήθικώ οπηδεΐ νόμο;, ει δέ 

τούτου παρεκβαίνη έφλισκάνει εΰθύνας, οΰχί ε ξω τε

ρικού τίνος σκοπού καί ώφελείας άλλων έ'νεκεν, άλλ ’ 

εαυτού" άπόδειξις δέ ό τι καν τούς λοιπούς πάντα; 

διαλάθη τόν ηθικόν παραβάς νόμον εαυτόν όμως ου

δόλως λανθάνει, μαστιζόμενος δ’ υπό τής συνειδή- 

σεως άποτίει τήν ποινήν, ή δέ μετάνοια αυτού αναι

ρεί τό  ύπ’ αυτού εν Ιαυτώ  γενόμενον κακόν.

Επειδή όμως ό άνθρωπος οΰχί δι’  εαυτόν καί μό

νον υπάρχει άλλα καί διά τήν κοινωνίαν, έπεται ότι 

άν ή ΰπ αυτού γενομένη άθέτησις τού ήθικοϋ νόμου 

έξεδηλώθη έξωτεοικώς καί γνώσιν αυτής ελαβεν ή 

κοινωνία, ή κοινωνία δικαιούται ϊνα μή άρκεσθή τή 

υπό τής συνειδήσεως τού άμαρτήσαντος έπιβληθείση 

αΰτώ ποινή, άλλ’ αυτή αύτη νά προσεπιθέση άλλην 

άνάλογον τή  γενομένη έν τή  κοινωνία συνταράξει 

τού ήθικού νόμου τού δικαίου"τήν δέ ποινήν ταύτην 

καταγνώσετα ι αυτοτελή καί άνεξαρτήτως τής υπό 

τής συνειδήσεως ήδη έπιβληθείσης" ώ στε τήν κοινω

νίαν άποκλκστικώς μελήσει ή παράβασις τού ϊδίου 

αυτής νόμου" ουτω δ’  άναιρεθέντος τού έν τώ  άν- 

θρώπω κακού διά τής συνειδήσεως, σκοπεϊται ν’  ά- 

ναιρεθή καί τό  έν τή  κοινωνία κακόν διά τής κοινής.

Τό δέ μέτρον τής υπό τή ; κοινωνίας έπιβληθησο- 

μένη; ποινής, καί το ι άνεξαρτήτως τής υπό τής συν- 

ειδήσεως έπενεχθείσης άναλογισθέν,καταμετρηθήσεται 

όμως τώ  άνομήσαντι κα τ’ άντίστροφον συνήθως λό-
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γον τής υπό τής εαυτού συνειδήσεως έπιβληθείσης. 

Πστε δσω ή προαίρεσις προς τό  άδικήσαι ύπήρξεν 

ήσσων καί ή συνείδησις μάλλον πεφωτισμένη ΰπάρ- 

χουσα έπέβαλε μείζονα τήν ποινήν τής μετάνοιας, 

τόσω  έλάσσονα έπιθήσει τήν ποινήν ή κοινωνία" όσω 

δέ ή προαίρεσις μείζων, καί ή συνείδησις ¿σκοτι

σμένη, καί ή πρός τό  άδικεΐν έ ξι; μάλλον έπ ιτετα - 

μένη τοσούτω ή κοινωνική ποινή βαρυτέρα, όπως 

έπέλθη τό  ώς οίόν τ ε  άκριβές άντίσταθμον μ.εταξύ 

τής εσωτερικής ποινής, τής συνειδήσεως, καί τής ε

ξωτερική; τής άπό τού θετικού νόμου τή ; πολιτείας 

έπιβαλλομένης.

Εκ τώ ν εΐρημένων ότι ή πολιτεία αυτή έαυτή; 

έστι τέλος, ό τ ι έχ_ει διά τούτο τήν εξουσίαν τού 

τιμωρεϊν τόν αΰτήν άόικήσαντα κατά τό  μέτρον 

τού δικαίου, τού άπολύτου καί αιωνίου, μή τις εί- 

κάση ότι τήν πολιτείαν άναγράφομεν ώς τόν έντο- 

λοδόχον τής θείας καί αιωνίου δικαιοσύνης, καί 

ό τι επιλαμβάνεται τή  καταγνώσει τής ποινή; ινα 

προκατασκευάση επί γή ; τήν βασιλείαν τού Θεού. 

Οχι, Κύριοι, ή κοινωνία αΰτή εαυτήν, καί μόνον έ- 

αυτήν, εκπροσωπεί τιμωρούσα. Τίθησι τόν νόμον" 

ορίζει τήν ποινήν" διαγράφει καθ’ έκαστον έγκλ.ή- 

ματο; είδος τού ; δύο άκροτάτους όρους, τόν μ.έγι- 

στον καί έλάχιστον έντός δέ τούτων ΰποχρεοϊ τό  £- 

αυτής όργανον, τόν δικαστήν νά έκλέ;η τό  τής ποι

νής μέτρον, όπερ ούτος έπί τή  ψυχολογική τού άδι- 

κήσαντος έρεύνη, καί έπί τή  προσγενομένη τή  "κοινω

νία βλάβη άνημετρήσει τ ώ  άδικήσαντι. Μία δέ μ.όνη 

ποινή, ή τού θανάτου έστί κα τ’ ουσίαν ανεπίδεκτος 

μεγίστου καί έλαχ'στου όρου.

Καί τοιοΰτος μέν 5 άμεσος καί κύριος τή ; ποινής 

σκοπός, έμμεσα δ’ αυτής άποτελέσματά εΐσιν ή τε  

βελτίωσις τού άδικήσαντος, ή αΰτού τε  καί τώ ν 

λοιπών τής κοινωνίας μελών άποτροπή άπό τώ ν  ό- 

μοίο»ν πράξεων, ή συντήρησις τής πολιτείας, καί αί 

λοιπαί συνέπειαι ά ; οί πλεϊστοι τώ ν  ποινικολόγων ά- 

ποπλανηθέντες έξέλαβον ώς τό κυρ!οι; υπό τής ποινή; 

σκοπούμενον.

Τής ήμετέρας θεωρία; ταύτης, ής τήν άνάπτυξιν 

διά μακρών έκθέσομεν ΰμϊν, φ ίλτατοι όμιληταί, δια- 

φέρουσιν αΐ τε  άπόλυτοι περί ποινής ̂ θεωρίαι τού 

Καντίου, τού Εγέλου, τού Ενκίου καί εϊ τινο; άλλου, 

ώς καί αί σχετικαί έφ’ ών πάντε; μέν σχεδόν οί πρό 

τού ένεστώ το; αϊώνος ποινικολόγοι, πλεϊστοι δέ καί 

τώ ν καθ’  ημάς στηρίζουσι τάς περί ποινή; θεωρίας 

των. Τάς θεωρία; ταύτας θέλομεν άναλύσει τήν μίαν 

μετά τήν άλλην καί εκάστην αύτών ώς άντικειμέντν 

πρός τήν ήμετέραν θέλομεν πολεμήσει καί αναιρέσει.

Υποκείμενον έγκληματικής πράξεω; άείποτ έ- 

στίν άνθρωπο; ώς 3ν φυσικόν καί ήθικόν. Οθεν 

καί το ι δ άστυκός καί πολιτικός νόμος αναγνωρίζει
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ομάδας τινάς ανθρώπων ώ ; ήθικόν τ ι  πρόσωπον δυ- 

νάυ.ενον νά συνάψη ενεργητικά καί παθητικά δίκαια, 

ό ποινικός όμως νόμος ουδόλως παραδέχεται ο τι τά  

τοιαϋτα ήθικά λεγόμενα πρόσωπα δύνανται ώ ; το ι-  

«ϋ τα  νά πράξωσιν άξιοποίνου; πράξεις" καθόσον κάν 

άπαντα τ ’άπαρτίζον-α κοινότητά τινα, ή σωματεϊον, 

ή εταιρίαν πρόσωπα άπό κοινού συναποφασίσωσι καί 

¿κτελέσωσιν αξιόποινόν τινα  πράξιν, πάντα ΰπεχουσιν 

οικεία εΰθύνα; οΐα άτομα οΰχί δέ ποτε οία πρόσωπα 

έν νομική τινι όμάδι συνδεδεμένα. Αρα ώ ; φυσικόν 

πρόσωπον έκαστος εΰθύνεται, εί δέ πλείονε;, παρίς-α- 

τα ι δή τό τε  ή περί συναιτίων καί συνεργών θεωρία.

Προσεθέμεθα δέ καί ώ ; αν Λογικόν' καθ όσον ό τής 

χρήσεως τού λογικού ¿στερημένος έστίν ακαταλόγι

στος, ά τε  μήπω φωταγωγούμενος κατά τά ;  πράξεις 

αυτού υπό τού άπαυγάσματος τού άΐδίου φωτός, τού 

έν τώ  άνθρωποι έσκηνωμένου φωτός, τού λογικού. Τό 

δέ λογικόν ή έλλείπει, ιός είς τού ; παΐδας διά τό  μι

κρόν τής ηλικία; αυτών, ή έκλείπει ώς είς τού ; ΰπερ- 

βάντα; τήν ηλικίαν καθ’ ήν πά ; άνθρωπος έχει τήν 

συνείδησιν τού περί αυτόν κόσμου, και κ τάτα ι άνε- 

πτυγμ.ένην γνώσιν τώ ν  εαυτού καθηκόντων" καί ή 

μέν έλλειψις γενική διά πάντα; τούς έν τή  πρώτη 

κατηγορία ευρισκομένους, ή δ’  έκλειψις όλως μερική 

καί έκ ψυχολογικού τίνος συμβάματος, είτε διαρκούς, 

είτε προσωρινού προσγιγνομένη.

Λρ& στην  λοιπόν δνομάζομεν τόν πλήρη τήν τού 

λογικού έχοντα χρήσιν καί τόν νόμον παραβαίνοντα.

Αλλά παράβασις σημαίνει τό  βαίνειν πέραν ώρι- 

σμένου τινός σημείου" άρα όπως ύπάρξη παράβασις 

ανάγκη νά προϋπάρχη τό  σημεΐον, σημεϊον δ’ έστιν 

επί τού προκειμένου ό τής πολιτεία ; νόμ.ος. Τούτο 

άπόδειξις οτι ή κοινωνία ούκ έστι τού Θεού 5 άντε- 

πρόσωπος καί τώ ν  παραβάσεων τού αιωνίου νόμου 

ό τιμωρός, άλλ’ άπλώς ό άναιρέτης τώ ν ΰπ’ αΰτή; 

προδιαγραφεισών άθεμίτων πράξεων" τήν δέ οιλοσο- 

φικήν ταύτην αρχήν ρητώς εΰρίσκομεν έπί κεφαλής 

τού ποινικού ημών νόμου φέροντος έν άρθρ. 1 αΰτού 

τά εξή ;" «Ποινή δέν καταγινόισκεται πλήν είς εκείνα; 

“ μόνον τάς πράξεις καί έλλείψεις, κατά τώ ν όποιων 

n νόμος τ ι ;  (όρισε προηγουμένως ρητήν ποινήν.»

Τ ί δ’  έστι παράβασις; τόν ορισμόν ούχ εΰρίσκο

μεν έν τώ  νόμο>, δυνάμεθα όμως όρίσαι αυτήν ώς 

εξής, παραβαίνει τ ι ;  τόν νόμον πράττων ό ,τι οΰτος 

άπαγορεύει, ή μ.ή πράττων ό ,τι οΰτος διατάττει.

Α ί πλεϊσται τώ ν νομοθεσιών, έν αίς καί ή ήμετέ- 

ρα (άρθρ. 2 τού ποιν. νόμ.) τρεις ποιούνται κατηγο

ρίας τώ ν  άθεμίτων πράξεων" ών ή μέν πρώτη περι

λαμβάνει τάς πράξεις εκείνα; αίτινες τήν μέν κοινω

νίαν έμβάλλουσιν είς μέγαν κίνδυνον έν δέ τώ  δρά

στη αύτών έμφαίνουσιν ύπάρχουσαν τήν μείζονα 

προς παράβασιν τού ήθικοϋ νόμου διάθεσιν. Ταύτας

δ ό ποινικός ήμών νόμος καλεϊ κακουργήματα , τάς 

δέ ποινάς δι ών τιμωρεί αΰτά χαρακτηρίζει ώς έ γ -  

κ.Ιηματιχάς. Η  δέ δευτέρα κατηγορία ΰποτίθησι μέν 

έν τώ  δράστη κακοποιόν διάθεσιν, εικάζεται όμως 

αυτόν επιδεκτικόν επανορθώσεως, έφ’ ή) καί τάς μέν 

πραςεις πΛημμεΛήματα  ονομάζει, τά ; δέ ποινάς ί.τ- 

ανορθωτικάς. Η  δέ τρ ίτη  καί τελευταία αποδίδει 

τώ  μέν δράστη αμέλειαν μάλλον παρά σκοπόν κα

κοποιόν, π τα ίσμ α τα  δ’  ονομάζει αΰτάς, τ ά ;  δέ ποι- 

νάς αστυνομικός. Αντιστοιχούσι δέ πρός τάς τρεις 

δικαιοδοσίας τήν τού πταισματοδικείου, τώ ν  πλημ- 

μελειοδικών καί τήν τώ ν  ενόρκων.

Λ λλ ’ ή διάκρισι; αΰτη, κάν ύποτεθή έχουσα πρα

κτικόν τ ι  καί όλως δευτερεϋον όφελος, εστιν όμως 

όλως αντίθετος πρός τόν ορθόν λόγον καί τήν φιλο

σοφικήν κατάταξιν, καθόσον άντί ή ποινή νά λαμ- 

βάνη τόν χαρακτηρισμόν αυτής άπό τού είδους τής 

παραβάσεως συμβαίνει παν τοΰναντίον, ήτοι ή πα- 

ράβασις άπό τής έπιβαλλομένης ποινής χαρακτηρί

ζεται. Εν άλλοις λόγοι; τό  αποτέλεσμα -όριζε·, τήν 

αιτίαν, ένώ πολλώ λογικώτερον ήθελεν είσθαι άπό 

τής αιτίας νά δίδηται δ χαρακτήο είς τό  αποτέλεσμα.

Η  ποινή, καθ’  ά είπομεν, σκοπεί κυρίως τήν άρ- 

σιν τού κακού άπό τε  τού ατόμου καί τή ; κοινω

νίας" α'ίοεται δέ άπό μέν τού ατόμου διά έσωτερι- 

κής τής συνειδήσεως ένεργείας, άπό δέ τής κοινωνίας 

διά τής εξωτερικής έπί τού  ατόμου ενεργουμένης 

βίας, λέγομεν δέ διά τής έξωτερική; άπλώς, καθόσον 

ή έσωτερική τής ψυχής ένέργεια, ήτοι ή Οέλησις, 

έστίν αΰτή καθ’ εαυτήν άνεκβίαστος. Αρα ή ύπό τής 

κοινωνίας έπιβαλλομένη ποινή έπί μόνου τού ε ξω τε 

ρικού άνθρώπου νά ένεργήση δύναται" τούτου δ’ επι

λαμβάνεται ή κατά τήν εξωτερικήν αΰτού υπαρξιν, 

τή ;  έν τ ώ  σώματι αΰτού ζωής, ή κατά τό  μέσον δι’ 

ού ή έσωτερική αΰτού ελευθερία δρά, ήτοι τής Ιλευ- 

θέρας τού σώματος χρήσεο>ς, ή κατά τώ ν εκτός τού 

ατόμου μέσων δι’ ών εύεκτεϊ τό  σώμ.α, ήγουν τής 

περιουσίας, ή τέλος κατά τό ν  κύκλον τώ ν άθλο ν 

αΰτού δικαιωμάτων, του τέστι τής ύπολήψεως ή; δι

καιούται ν’  άτολαύη έν τή  κοινωνία, ήτοι τής τιμή ; 

αΰτού. Καί ό τέ  μέν αποκλειστικά»; έφ’ ενός τούτων 

ένεργεΐ ό νομοθέτης, ότέ δέ σκοπιμώτερον καί άπο- 

τελ,εσματικώτερον τυγχάνει τού μελετ&.μένου άπό 

τής ποινής σκοπού διά τού συνδυασμού δύο ή πλειό- 

νων πρό; κατάγνωσιν ποινής συνθέτου.

Επειδή δ τής παρά τής πολιτείας έπιβαλλομένης 

ποινή; δικαιολογικός λόγος έστιν ή άναίρεσι; τού 

κακού έκ μέσου αΰτή;, επεται ό τι πάσης πολιτείας 

τό  πρός τό  τιμωρεϊν δικαίωμα απολήγει μέν κατά 

τά  όρια τού Κράτους, εκτείνεται δ’  αδιακρίτως έπί 

πάντων τώ ν  έν τ ώ  Κράτει είτε ήμεδαπών είτε αλλο

δαπών, είτε μονίμω; κατοικούντων, είτε άπλώς δια-
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βαινόντων (α). Κυρίως λοιπόν επικρατεί τήν σήμε

ρον ή αρχή τή ; τοπ ιχό τη το ς  τοΰ ποινικού νόμου 

(άρθρ. 1 τή ; ποιν. δικόν.)' άλλ’ ή άρχή αύτη από

λυ το ; μέν διά τού; πρό; τά  κυριαρχικώ; 6πό τή ; πο

λ ιτεία ; διατεταγμένα διά τήν εαυτή; άσφάλειαν καί 

ησυχίαν άπειθούντας, δέν άποκλείει δμω; έν μέρει 

τήν έτέραν άρχήν τή ;  προσω πικότητος  τού ποινικού 

νόμου έν ένίαι; περιπτώσεσιν α; άμέσω; καταλέ- 

γουσι τά  άρθ. 2 καί 3 τή ; ποινική; ημών δικονο

μίας. Μή τ ι ;  δμω; έκ τούτου έκλάβη δ τι δύναται νά 

γεννηθή τ ι ;  σύγκρουσι; ποινική; δικαιοδοσία; δύο 

αυτονόμων πολιτειών, ούδ’ δτι άναιρ&ίται έμμέσως 

ή προεκτεθεΐσα άρχή δ τι τό πρό; τιμωρίαν τού άδι- 

κήσαντο; δικαίωμα τή ; πολιτεία; άπολήγει εί; τά 

δρια τού Κράτους, καθόσον άλλο μέν ή εκτασι; τή ; 

ίσχόο; τού νόμου, άλλο δέ ί  τρόπος τή ; Ινεργείας 

αυτού. Οπως δ ένεργήσ·/·. ούτω ; δ νόμο; προσαπαι- 

τε ΐτα ι ή συνδρομή περιπτώσεων τινων, ά ; προβλέ- 

πουσι τά  δύο ταύτα  άρθρα, ών ή θέσις ήρμοζεν, 

είρήσθω καί τούτο, έν τ ώ  ποινικώ νόμω μάλλον ή 

έν τή  πονική δικονομία.

Ού μόνον δ’ έν πώτω περιορίζεται ή ισχύ; τού ποι

νικού νόμου άλλά καί έν χρόνο ι, ένεκα τής αύτή; 

πάντοτε άρχή; ήν προεξεθέμεθα. Οθεν πρώτη τού

του άπόδειξι; δτι άνευ δημοσιεύσεω; δ νόμο; δέν 

ισχύει, m oneat le x  prius quam  fe r ia t · καθόσον 

πρό τού νόμου κοινωνικώς δέν υπήρχε τή ; πράξεω; 
τό  άςιόποινον, nullum  crim en , nulla poena, sine 

le g e . Δευτέρα δέ ταύ τη ; συνέπεια τό  μή σπισθενερ- 

γόν τού νόμου είμή δσάκι; δ νεώτερος νόμο; ήπιώ- 

τερον τιμωρεί τήν πράξιν, διότι τή ; κοινωνία; άρ- 

κουμένη; εί; τό  μέλλον έπί μετριωτέργ. ποινή άνε- 

πιεικέ; τό  τόν προγενέστερον αύστηρότερον έφαρμό- 

ζειν νόμον' εί δε τούτο έλλογον, έλλογον έπίση; τό 

άπολύειν τή ; κατηγορία; τόν άμαρτήσαντα, εϊ τ ι; 

νεώτερο; τή ; πράξεω; νόμο; τή ν τοιάνδε πράξιν ά- 
φίησιν ατιμώρητο·/ ωσαύτως δ’ έπειδή ή ποινή ήν 

καταγινώσκει ή πολιτεία σκοπόν έχει τού κακού έκ 

μέσου αύτή; τήν άναίρεσιν, έπεται δτι εϊ περ ικα

νός παρήλθε σχετικώ ; ώ ; πρό; τήν έπενεχθείσαν τή 

κοινωνία διατάραξιν άπό τή ; άςιοποίνου πράξεω; 

χρόνος, καί τά  ϊχνη οίονεί έςέλιπον, παραιτείται η 

πολιτεία τού δικαιώματος τού τιμώρησα·.' τούτο δ’ 

έστίν ή τή ; ποινή; παραγραφή. Ε τι δέ καί άλλως 

παύει τής ποινή; τό  άποτέλεσμα διά τού θανάτου 

τού έγκληματίου ή τή ; δεδομένης αύτώ χ ά ρ ιτο <·, 

έπί τισ ι δ’ εγκλήμασι, το ί; μήπω αύτεπαγγέλτως ύπό 

τή ;  πολιτεία; τιμωρουμένοις άλλ’ έπί τή  μηνύσει
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(α) Όρα τής ήμετέρ πραγμ. π ε ρ 'i τών δ'.εθν&ν νομίμων 
έν εΙρήνη καί εν πολέμψ § 100 καί έπ. πρβ. καί Πανο. 
de officio pracsidis ff. 3 (I, 18).

Τήν δέ ποινήν ανάγκη είναι δλω ; προσωπικήν, 

ήτοι μή καταλαμβάνειν εί μή μόνον τού άδικήσαν- 

το ;  φυσικού άμα τ ε  καί λογικού προσώπου τό  ά το- 

μον. Πάσα λοιπόν έπέκτασις έπί τοό; συγγενείς αύ

τού παθόντος, καταλήγει τήν ποινήν καί ή ιδιωτική 

τού παθόντο; συγγνώμη. ·

τού πάσα έπί τού άπό τή ; ψυχής χωρισθέντο; σώ 

ματος αύτού δβρι;, ώ ; καί πάσα κατά  τή ; μνήμη; 

αύτού καταδίκη (α ) εικότως θεωρούνται ύπό τώ ν νεω- 

τέρων νομοθεσιών ώς αποτρόπαιοι.

Α λλ ’ δ δράστη; διάφορα διατρέχει στάδια άπό 

τής πρώτη; στιγμής καθ’ ήν έν τ ώ  νώ συνέλαβε τήν 

διάπραξιν τή ; αξιοποίνου πράξεω; μέχρι τής στιγμής 

καθ’ ήν εφερεν αύτήν ε ί; πέρας. Επτά σταθμού; δυ* 

νάμεθα νά διακρίνοψ.εν' α) Συλλήψεω; τού σκοπού 

πρό; παράβασιν τού νόμου' β ) άποφάσεω; πρό; παρά- 

βασιν τού νόμου' γ )  προπαρασκευή; πρό; παράβα- 

σιν τού νόμου' δ) ένάρξεως τή ; έκτελέσεως, άφ’ ή; 

έκουσία παρητήθη δ δράστη;' ε) ένάρξεως τής έκτε- 

λέσεω; άφ’ ή ; έκωλύθη εϊτε ύπό τυχαίου συμβάντος 

είτε ύπό περιστάσεω; ανεξαρτήτου τή ; θελήσεω; τού 

δράστου' ς )  παραβάσεω; τού νόμου άνευ δμω; πραγ- 

ματοποιήσεω; τού σκοπού' καί ζ )  παραβάσεω; τού 

νόμου καί τελεώσεω ; τού σκοπού, δι’ 8ν έπεχείρησεν 

δ δράστη; τήν παράβασιν τού νόμου. Μεγίστη λοι

πόν ή άπό τού πρώτου σταθμού μέχρι τοΰ τελευ

ταίου άπόστασις, μεγάλη δέ καί ή διαφορά τώ ν αξιο

ποίνων πράξεων πρό; άλλήλα;, διάφορο; λοιπόν έσται 

καί δ καταλογισμός κατά τε  τό  είδος τή ;  πράςεω; 

καί τού σταθμού έν ώ  έμεινεν δ δράστη; εϊτε εκού

σια εϊτε ύπό εξωτερική; συμπτώσεως.

Ετερον ζήτημα θέλει έπίση; απασχολήσει ήμά; 

τό  τής ύπό τού αύτού δράστου διαπράξεω; πλειόνων 

έγκλημάτων, άτινα δέν είχον είσέτι έκδικασθή καί 

τιμωρηθή' τό  τοιούτον καλείται συψφοή έγκλημά

τω ν ' έστι δ’  αύτη ή ύ.Ιιχή, ή τυπ ική  (άρθ. 109 

καί 1 10 τού ποιν. νόμ.) κατ’ άμφότερα δμω; δ 

νόμο; απαγορεύει τήν συσσώρευσιν τώ ν ποινών, περι- 

οριζόμενο; εί; τήν επιβολήν τή ; τιμωρίας, ήν κατα- 

γινώσκει εί; έκείνην τώ ν  ύπό τού δράστου διαπρα- 

χθεισών άξιοποίνων πράξεων,ήτι; συνεπάγεται τήν βα- 

ρυτέραν ποινήν κατά  τήν έπιμέτρησιν αύτή; θεωρου

μένων τώ ν λοιπών πράξεων ώ ; ιδιαιτέρων έπιβαρυν- 

τικών περιστάσεων. Τ ί; δ’  δ τή ; τοιαύτη; διατάξεως 

φιλοσοφικό; λόγος; Ούδεί; άλλο; φρονούμεν, είμή δτι 

δ δράστη; δ τά ;  άςιοποίνου; πολλαπλασιάσα; πρά-

( a )  F il i i  v e ro  ejus s in ! perpetuo cgen lcs c l pauperes, i n -  

f  a m i a eos paterna sem per com ila tu r, ad nullos unquam ho

nores, nulla prorsus sacramenta perven iant, sinl postrem o talcs, 

ut his perpetua egeslatc sordenlibus, sit et m ors so latium , c l 

v ita  supplic ium . Cod. ad legem  Jul. m ajes. I. 3 §  1 . r .p o . D ig . 

ib id . fr . I l  ( X L V I I I ,  4 ).
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ξει; πριν ή δώση εύθύνα; δι’  εκάστην αύτών, εικά

ζε τα ι ώ ; άπό τή ; μιάς εί; τήν έτέραν προβά; διότι 

ήλπισεν δ τι θέλει τύχει τού άτιμωρήτου βραδυνού- 

ση; τή ; ποινή; νά καταλάβη αύτόν. Αλλως τε  καί 

αδύνατον πολλάκι; νά έφαρμοσθώσιν αί διά δύο διά

φορα έγλήματα ποιναί' ούτω π. χ. πώς έσται δυνα

τόν έκ ταυτοχρόνου συνδρομή; νά έκτελεσθή ή ποινή 

τή ; ειρκτή; έπί τή  μια. τώ ν  άξιοποίνων πράξεων 

καί ή τώ ν  δεσμών ήν άπαγγέλλει δ νόμο; διά τήν 

έτέραν ; Ανάγκη άρα νά υποχωρήση ή μία ποινή 

πρό; τήν άλλην, ώ ; είκό; δέ, νά υποχώρηση ή ελα

φρότερα πρό; τήν βαρυτέραν. Οπως δ’ έννοήσωμεν 

κάλλιον τήν διάταξιν τή ; μή συσσωρεύσεως τώ ν  ποι

νών έπί τή  συρροή τώ ν εγκληματικών πράξεων, έπι- 

καλούμεθα τήν έτέραν τού νόμου διάταξιν (άρθ. 1 I 1 

τού ποιν. νόμου), καθ’ ήν έν υποτροπή  εί; τό  αυτό  

έγκλημα καταγινώσκεται ποινή αύστηροτέοα' τούτο 

δέ συμβαίνει καθόσον έν μέν τώ  δράστη έμφαίνεται 

μείζων εγκληματική έξι;, ή δέ τού ποινικού νόμου 

πρό; τό  επιεικέστερου κατά τήν πρώτην καταδίκην 

εφαρμογή κατεδείχθη ανεπαρκή;. Τποτροπή δέ χω  - 

ρεί μόνον μετά τό  άμετάκλητον καί δριστικόν τή ; 

διά τήν προτέραν όιιοίαν  πραξιν καταδικαστική; 

άποφάσεω;.

Κ α ί τοιαύτα μεν έν συνάψει τά  κεφάλαια τού 

μαθήματος ημών, ά θέλομεν μελετήσει ού μόνον 

φιλοσοφικώ; καί κατά τό  θετικόν τή ; νομοθεσία; 

ημών μέρος άλλά καί Εστορικώς, δ ιότι Κύριοι, ένδο- 

μύχω; πεπεισμένο; είμί δ τι πάσα έπιστήμη τή ; ι 

στορία; χωρισθείσα, χωρίζετα ι τού άσφαλες-άτου αύ

τή ; οδηγού' ή ιστορία μάλιστα τού ποινικού δικαίου 

έστίν ούτω ; είπεϊν ή ιστορία τού πολιτισμού, καθό

σον τεθέντο; ώ ;  δρου ο τι πολιτισμό; έστιν ή έπί 

τή ; γης πρζγματίωσι; τώ ν  άρχών τού αιωνίου νό

μου τώ ν διά τή ;  σοφία; άποκαλυπτομένων καί βε- 

βαιουμένων, τ ί ;  δ ακριβέστερο; γνώμων είμή ή γνώ- 

σ ι; τού πώ ; έκαστη κοινωνία άντελήφθη αύτού καί 

του ; παραβάτα; αύτού έτιμώρησεν ; Αλλά καί μέγα 

έχει τό  επαγωγόν ή τοιάδε τού ποινικού δικαίου συγ

κριτική μελέτη. Ούτω θέλομεν ίδεϊ δ τι κατά τήν 

Ιουδαϊκήν νομοθεσίαν δ άγχιστεύων τού συγγενούς 

έξεδικεϊτο τόν φόνον. « 0  άγχιστεύων τό  αίμα, ούτο; 

»  άποκτενεΐ τόν φονεύσαντα' δταν συνάντηση αύτώ 

»  ούτο; άποκτενεΐ αύτόν.» Αριθμ. 33. Ούτο) θέλομεν 

ίδεΐ δ τι κατά του; ηρωικού; τής Ελλάδος χρόνου; δέν 

ύπήρχον ποινικά δικαστήρια αί δ αξιόποινοι πράςει; 

¿θεωρούντο <ός διδοϋσαι άπλώς χούραν εί; ιδιωτικήν 

έκδίκησιν ή εί; άποζημιώσει;' καί εί; μέν τά ; περί 

φόνου, άν δ άδικήσα; δέν συνεβιβάζετο πρό; τού; συγ· 

γενεί; τού φονευθέντος, τό τε  μή ών άσφαλή; έν τή  

πόλ:ι ήναγκάζετο ν’ άποδημήση εί; ξένην γήν.
» καί γάρ τις 0’ Ενα φώτα κατακτείνα; ένί οήμψ

» Φ μή πολλοί έ'ωσιν άοσσιτήρες άπίσσω 
» φεύγει πηούς τε προλιπών καί πατρίδα γαΐαν (α).

συμβιβαζόμενος δμω; διετέλει άσινή; άποτίων τήν 
ποινήν.

» . . .  καί μέν τί; τε κασιγνήτοιο φονήο;
» ποινήν ή οΰ παιδός έδέςατο τεΟνηώτος·
» καί ρ 5 μεν έν δήμω μένει αύτοϋ πολλ’ άποτίσα; (β).

εί δ’  ακολούθως άνεφύετο διένεξι; πρό; άπότισιν τή ; 

άποζημιώσεως, αύτη έδικάζετο ώ ; άπλώς πολιτική 
δίκη'

» . . .  δύο δ’  άνδρε; ένείκεον εΐνεκα ποινής 
»  άνδρό: άποφΟιμένου- S μ|·, εϋχετο -άντ’  άποδοΰναι 
" οήμψ πιφαύσκων- δ δ’  άναίνετο μηδέν έλέσΟαι.
» άμφω δ’ ίέσΟην έπί ïrropt πεΤραρ' έλέσΟαι.
» λαοί δ’ άμφοτέροιαιν έπήπυον άμφίς αρωγοί (γ). »

εί; δέ τάς περί κλοπά; καί άρπαγά; εί μέν αύται 

κατά συμπολιτών έγίγνοντο διεξεδικούντο έν πολι

τική δίκη α: αποζημιώσει; (δ ), κατ’ αλλοδαπών δέ 

γιγνόμεναι ούτ’  ανόσιοι ούτε άτιμοι έθεωρούντο (ε).

Παραβλητέον δή ταύτα  πρό; τοό; τής δυτική; 

Ευρώπης άρχαιοτάτου; χρόνους' παρά τώ  Τακίτο) 

ευρίσκομεν, δτι αί κατά ιδιωτών άδικίαι δέν ποούκά- 

λουν τή ; πολιτεία; τήν έπέμβασιν άλλ’ εί; τού ιδιώ

του τήν έκδίκησιν έμενον «  suscipere lam  in im i- 

»  c ilias seu patris seu propinqu i, quam am i- 

»  fi l ia s , ueeesse est. N ec  im placabiles durant.

»  lu ilu r en im  eliam  hom icid ium  ce r lo  ariuen- 

»  (orum  ac pecorin a  num ero, rec ip itque sa- 

n tis iac lionem  universa douius ( ζ ) .  ó  δέ τώ ν 

Σάλιων Φράγκων νόμος, καί το ι άφιείς τήν εκλογήν 

μεταξύ τή ; ιδιωτική; έκδικήσεως καί τού αντιποίνου 

ώριζεν δμω; αύτό καθ’εκαστον εγκλήματος ειδο; (η). 

Βαθμηδόν δ’ έςημερουμένων τώ ν  ήθών τή  έπενεργεία 

τή ; θρησκείας, ήρξατο έν χρόνω  καί τόπο) ή άπα- 

γόρευσι; τή ; έκδικήσεως' καί ίεραί δή εκεχειρία·, συν

έστησαν τό τε  ώ ; παρ’ Ιουδαίοι; ή ημέρα τού Σαβ

βάτου, παρ’ Ελλη σι κατά τού ; ιερού; αγώνας, έν ο 

ρισμένα·.; δέ παρά Ρωμαίοι; ήμέραις, καί κατά τόν 

Μέσον αιώνα άνά πάσαν εβδομάδα, άπό τής εσπέρα; 

τή ; τε τά ρ τη ; μέχρι τή ; πρωία; τή ; δεύτερα; καθιε- 

ρώθη ή Θ ιία  άναχωχή  (treuga D e i). Év τόπ ω  δέ 

ιερά μέν ήν ή εστία, ητοι ό οίκος, ιερά δέ καί τ ά  τ ε 

μένη τώ ν θεών παρά τε  Ελλη σι (θ) καί το ϊ; έσπε-

(* )  Όδυσσ. >Γ, Γ· 18— 20.
(S) Ίλιάο. 1. ς .  632— 634.
(γ )  Ίλιάο Σ, ς .  498— 502.
(ο) Όουστ II. ς. 424.
(ε ) Θουκυο. Α, 5 .

( ζ )  T a c it . G erm . 21.

( η )  G u izo t  b ist, de la c iv i l  en F rance IX  leçon.

(0)»Ίερά, βωμοί S καί τοϊ; άοικοΰσι σωτηρία γίγνετα·..· 
Αυ  σ ίας, κατά ’ΕρατοοΟ. σελ. 415 πρβ. καί Grelins II, 21 

I §  3  ένθα πλεΤστα μνημονεύονται -χωρία.

03



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ρίοις βαρβάροις ( * ) '  ό δε Μωύσή; καί πόλεις άσυλων 

υπέρ τώ ν  ακούσιον διαπραξάντων φόνον συνέστη- 

σεν(β).Αξιοσημείωτος σύμπτωσις! άπό τριών ασύλων, 

τής ϊουδαίας,τών Αθηνών και τής Ρώμης, Ιγεννήθη, 

ποοήχθη και έμορφώθη ό παγκόσμιος πολ ιτισμό;! 

Ακούσατε Κύριοι του φυγάδος καί δυστυχούς Οίδί- 

ποδο; από του Κολωνού προφητεύοντος (γ ).

» οώσων {χάνω "οΰμόν άθλιον δέμας 
» σοι δώρον, οϋ σποοδαΤον εις δψιν τά δέ 
» κέρδη παρ’ αϋτοΟ κρείσσον’ η μορφή καλή.

Θησ. » ποιον δέ κέρδος άξιοι; ήκειν ιρέρων ;
Οϊδ. » χρόνφ μάθοις äv, οΰχ1. τω παρόντι που.
Θησ. » ποίιο γάρ ή σή προσφορά οηλώσεται;
Οίδ. » όταν Οάνω ’γώ  καί σύ μου ταφεύς γένη.

Ούτω δη καί ή Ελλάς ετεθνηκει καί ταφεύς αυ

τής έγένετο ή Ευρό)—λ, καί άπό τού Οανόντος αυτή; 

σώματος έκομίσατο μεγα κέρδος, δ ιότι ώς αί πάλαι 

Αθηναι το  άθλιον δέμα; τού Οίδίποδος όσίως έν αύ- 

τα ίς κατακρύψασαι, διά χρόνου εμαθον οΐον ώνή- 

σαντο κέρδος, τον ερμηνευτήν τώ ν αινιγμάτων τής 

ϊφ ιγγός ξενίσασαι, οΰτω καί ή Εσπερία, την τά 

σφιγγώδη τής σοφίας ζη τήμ α τα  λ.ύσασαν Ελληνικήν 

παιδείαν, φεύγουσαν διωγμόν Ταρτάρου κατακτη-ού, 

δεχθεισα εύμενώς, άπό του σκότους εις τό  φως άν- 

ήβησε.

ϊ ί  δ’ ημείς οί νεώτεροι Ελληνες εν τα ί ;  άρχαιο- 

τά τα ις και ξέναις νομοθεσία·.; άναζητοΰμεν τους χα

ρακτήρας τής ποινής παρά ταϊς πρωτοτόκοις οδτως 

ειπείν κοινωνίαις ; Μή γάρ χθιζά  τε  και πρώίζα παρ’ 

ήμίν αυτοί; ούκ εϊ/ομεν αυτά ταϋτα  τά  δόγματα; Μή 

γάρ ή Μάνη, καί τώ ν  Κλεφτών αί άρειμάνιοι κοινότη

τες, καί τώ ν  Αρμ.ατωλών τά  στίφη, ούχί ταύτά  περί 

τού ποινικού έδογμάτιζον δικαίου ; Τά  κλέφτικα 

τραγούδια δεν είναι άρά γε  ή τώ ν όμηρικών επών 

μέχρι; ημών άπήχησις ; Ö ηρωικός αιών τής Ελλά

δος μόλις χθες έληξε καί ημείς τά  τέκνα τώ ν  ήρώων 

ώς έξ απίνης άνατρεφόμεθα έν τή  κοιτίδι τού νέου 

πολιτισμού. Θέλετε φίλοι παίδες νά σπουδάσητε 

τούς ήρωϊκους χρόνους ; έρωτήσατε τάς μάμμας καί 

τίτθας υμών' θέλετε δέ ν’ άκούσητε τά ; φιλοσοφικά; 

τώ ν  νέων θεωρίας έναρμονιζομένα; πρός τάς θαύμα- 

σίας θεωρίας τού Πλάτωνος καί Λριστοτέλους ; ακο

λουθήσατε μ οι. Οι μεγάλοι νόες προδιαγινώσκουσι 

τό  μέλλον καί τώ ν  συγχρόνων αύτοΐς προβαδίζουσιν. 

Μ κοινωνία δεν είναι πλέον ή φοβερά καί εκδικητική 

εκείνη άπό τού Ουρανού κρημνισθεϊσα Λ τη , ήτις

(α )  ·  Homo faidosus, φέρει ό  τ δ ν  Φ ρ ιζό νω ν  νόμος pacem 
» habcal in Ecclesia, in domo sua, ad placilam cundo, de pla- 
.  cilo rcdeundo.» Πρβ. καί τή ς  ή μ ετ πολ. δικόν. αρθ. 1006 

(β )  " Καί τά ς  πόλεις  δ ώ σ ε τε  τοΤς Λευίταις, τά ς  έξ  πόλεις 
• τώ ν  φ υ γ α δ ε υ τη ρ ίω ν  ϊ ;  δώσετε φυγΕΤν έκεΤ -Λ ®ο- 
» νεόσαντι. » Ά ρ ιθ μ . 35.

( γ )  Σ ο φ ο κ λ .  Ο ίδίπ . έπ ί Κ ο λ ω ν φ , ς\ 5 7 6 — 58 2 .

6-1

ρομφαία διστόμω διώκει τόν άμαρτήσαντα μέχρι τού 

τάφου καί πέραν τού τάφου, ή κοινωνία τήν σήμε

ρον, χάρις τή  φιλοσοφία, ή φιλόστοργός έστι μήτηρ, 

ήτις πάντα τά  έαυτής μέλη θεωρεί ώς ίδια τέκνα, 

άντί δέ νά προσβλέπτ. άγριοι καί έκδικητικώ όμματι 

ώς τέρας άποφώλιον τό ν  τήν ησυχίαν αυτής διατα- 

ράςαντα, ίλαρώ προσμειδιά αύτώ βλέμμ.ατι οίκτιρ- 

μού, καί τιμωρούσα αύτόν ώς μήτηρ τέκνον προσ

φιλές άτακτήσαν τιμωρεί, εύελπιστεί δ τι θέλει ε ξ 

αγνίσει αυτόν, καί άπό επιβλαβούς χρήσιμον τοίς 

άδελφοίς αυτού καταστήσει.

Incipe, p a n e  p u e r, r isu  cognoscere raalrem .

Α Π Λ Π  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

Λ ιήγημα.

Περί τάς 1 0 ώρας τής πρωίας τό  όχημα τής Λευ

κής δελά Μελιεραί έστάθη ενώπιον τής κιγκλίδος τού 

κομψού εξοχικού οίκου τή ; Κ. δέ Λυκοόρ, απέχοντας 

τού 2αίν Μώρ δύο μόνον τουφεκίου βολάς. Υπηρέτης 

τις έν στολή έφάνη άμέσως, καί ή Λευκή δψώσασκ 

ζωηρώς τό  παραπέτασμ.α, έδειξε τό  ώραΐον τη ; πρό- 

σωπον, έφ’ ου άνησυχία τις ήτον έντετυπωμένη.

—  Ε γώ  είμαι, Ιάκωβε- εδώ είναι ή θεία μου ;

—  Θεέ μου, κυρία, άπήντησεν ό Ιάκωβος, ή κυ

ρία Αγγελική υπανδρεύεται καί μόλις είναι μισή ώρα 

όποϋ άνεχώρησαν διά τό  δημαρχείου !

—  Πώς ; σήμερον; . . . .  ώ ! είναι πολό αργά ! . . .  

αλλά δεν βλάπτει . . . γρήγορα ε!ς τό  δημαρχείου ! 

διέταξε.

Οί ϊπποι άνεχώρησαν ώς αστραπή- άλλά παρήλθεν 

έν τέταρτον ώρας έως ού φθάσωσιν εις τό  χωρίον 

καί εις τόν κίτρινον οίκον οστις καί ώ ; δημαρχείου 

καί ώς σχολ,είον ¿χρησίμευε.

Η  Λευκή έξήλθε τού σχήματος, δλοι όμως ή σαν 

ηδη εί; τήν εκκλησίαν- ή νέα γυνή άνεστέναξε, διέ

τα ξε  τοός άνθρώπους τη ; νά έπιστρέψωσι εις τό  μέ- 

γαρον, καί ώδευσε πεζή μέχρι τού ταπεινού ναού 

έν ω  έτελείτο 6 γάμος τή ; έξαδέλφη; τη ; καί μό

νης τής φίλης, Αγγελικής δέ Λυκούρ.

0  έκλεκτός κόσμος οστις έπλήρου τόν μικρόν ναόν, 

ήτον δλως έκπεπλημγένος, διότι, άντί τώ ν δι’  έπι- 

κρόκου κεκοσμημένων προσκυνηταρίων καί τώ ν  πλου

σίων ταπήτων τής Παναγίας τής Λορέττης, ευρε 

δρύινα καθίσματα στίλβοντα έκ τή ; τριβής πολλα- 

χού, προσκυνητάρια έκ σιδηροξύλου καί πλάκας πα- 

λαιάς καί ρυπαράς. Μετά πολλού κόπου ή Λευκή έ- 

πλησίασεν εις τό  θυσιαστήριον δπου ησαν οί σύζυγοι 

γονυπετείς. Εν τούτοι; εΐσέδυσε μέχρι τού καθίσμα-

ΐο ζ  κυσίας τινός ήτις δέν έπαυε φέρουσα περί αυτήν 

υπερήφανον βλέμμα- ήτο δ’  αύτη ή Κ. δέ Λυκούρ, ή 

μητρυιά τής Αγγελικής. Είς τήν θέαν τής Λευκής 

δέν ήδυνήθη νά καταστείλη κίνημα έκπλήξεως, δυσ

αρέσκειας σχεδόν, καί, κύψασα, είπε πρός τήν νέαν 

γυναίκα, ήτις είχε κλίνει τό  γόνυ πρός προσκύνησιν.

—  Πώς ; συ έδώ, άνεψιά μ.ου ;

—  Ναί, θεία μου, έρχομαι έξ Ιταλίας, άλλά δέν 

έπρόφθασα, βλέπω, νά έμποδίσω τήν δυστυχίαν τής 

έξαδέλφης μου.

—  Τήν δυστυχίαν της ! είπε χλευαστικώς ή Κ. 

δέ Αυκουρ είσαι παράξενη. Αλλ ή Αγγελική είναι 

ευτυχέστατη, διότι άν καί σκληρώς άπό τήν φύσιν 

άδικηθείσα έπέτυχε σύζυγον !

—  Εγώ φρονώ δ τι τά  πλούτη της έκαμαν αυτό 

τ ό  θαύμα.

—  Θεέ μου! καί πόσα; γυναίκας, υγιείς μάλιστα, 

δέν νυμφεύονται μόνον καί μόνον διά τά  πλούτη τ ω ν ! 

Αληθινά, είναι άξία λύπης, διότι άποκ-α λαμπρόν 

όνομα καί τόν ώραιότερον νέον τώ ν  Παρισίων.

—  Μήπως έκείνη θά τόν βλέπ·/]; είπεν ή Λευκή 

μετά λύπης.

—  © ’ άκούη νά τό  λέγουν δμως, καί μάλιστα 

είναι ευτυχής διότι 0’ άγνοή πάντοτε τάς άλλλοιώ

σεις δσας ό χρόνος έπιφέρει. Είς πόσας γυναίκας δέν 

θά ήτον ώφέλιμος ή τυφλωσις !

Η σκληρά αύτη άστειότης τής Κ . δέ Λυκούρ έ- 
πλήγωσε τήν Λευκήν, ήτις έστράφη 'iva κρύψτι τά  

δάκρυά της καί προσήλωσε τό  βλέμμα έπί τής έ ξ

αδέλφη; της, ώραίας καί πλούσιας, άλλ έκ νεαρα; 

ηλικίας τυφλής.

Είναι θλιβερά ιστορία, ή ιστορία τής Αγγελικής. 

Λέν είχε φθάσει τό  δεύτερον έτος τής ηλικίας της 

ο τε  άπέθανεν ή μήτηρ της. Μ ετά έν έτος χηρείας ό 

πατήρ της ένυμφεύθη γυναίκα ύψηλόφρονα, πλήρη 

φιλαυτίας καί σκληρότητος. ί ϊ ;  δέ νά μήν ήρκει τούτο 

είς τήν άτυχή νέαν, δύο ή τρία ετη μετά ταύτα, 

πέπλος σκοτεινός έξετείνετο προ τώ ν  οφθαλμών της.

Οίκτον βαθόν ένέπνευσεν είς δλους τους φίλου; 

της, άλλ ’ ή μητρυιά της ήσθάνθη άκαταμάχητον δι’  

αυτήν άπομάκρυνσιν. Η  Κ. δέ Λυκούρ είχε καί υιόν 

καί θυγατέρα, καί τό  πρός τήν Αγγελικήν μϊσός της 

ηΰξανε καθόσον έμεγαλύνετο ή πρός τά  ϊόια τέκνα 

λατρεία της. Θλιβερώς διήλθε τά  ποώτά τη ; έτη ή 

νέα κόρη, είς δέ τάς πολλάς λύπας της δέν ευρισκεν 

άλλην άνακούφισιν ή μόνην τήν στοργήν τής έξαδέλ

φης της Λευκής, ήτις, έπιτροπευομένη τού Κ. όέ Λυ

κούρ, είχεν άνατραφή πλησίον της. Ó πατήρ τη ; άπ

έθανεν άφήσας αυτήν δωδεκαετή, καί ή ζω ή  της 

ήθελεν είσθαι μαρτύριον αιώνιον, άν ή άγγελική τ ω 

όντι γλυκύ τη ; τού χαρακτ ήρός τη ; δέν έθριάμβευεν 

έν μέρει κατά τή ; σκληρότητος τώ ν  περιστοιχούν-
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τω ν αύτήν άνηλεών όντων. Μακράν τού νά φροντί- 

ζω σ ι δι’  αύτήν, τήν έγκατέλειπον είς φροντίδας ξέ 

νων, λέξιν φιλικήν πώποτε δέν τή  άπέτεινον, κ’ έ- 

λευθέραν τήν άφινον ν’  άκολουθή τάς κλίσεις της δ- 

λας. Οταν δέ, μεμονωμένη, παρεδίδετο είς τάς ονει

ροπολήσεις της, ούδείς τήν έζή τει ποτέ. ΙΤγάπα έμ- 

παθώς τήν μουσικήν, καί ή αδελφή της Ματθίλδη 

συγκατένευεν ένίοτε νά μ-ουσουργή δι’  αύτήν καί μό

νην. Τό έναντίον δμως συνέοαινε μέ τήν Λευκήν τήν 

οποίαν ήγάπα ώς άδελφήν της, καί ήτις έθεώρει ώς 

τήν μεγαλειτέραν της ηδονήν τήν έ>ραν ήν διήρχετο 

πλησίον τής φίλη; της. Καί δέν άνθίστατο μέν είς 

τούτο ή Κ. δέ Λυκούρ, άλλ’ ή Αγγελική δέν είχε νά 

έλπίζη τίπ οτε πλειότερον άπό τά ; ψυχράς καί πλή

ρεις φιλαυτίας καρδίας έκείνας διά τάς οποίας ήτο 

βάρος έχληρόν! Ολους λοιπόν τής στοργή; τοός θη

σαυρούς, οΐτινες έπλήρουν τήν ψυχήν της, τους άφιέ- 

ρωσεν είς τήν έξαδέλφην της. Τήν ¿μάντευε καί μα

κράν τη ; ουσαν- τώ ν βημάτων της ό κρότος τή  ήτον 

ουτοις οικείος, ώστε, όταν ή Λευκή, δι’  έκπληξιν, τήν 

έπλησίαζεν άθορύβως καί χωρίς σχεδόν ν’  άναπνέη, 

είς τής Αγγελική; τά  χείλη ήνθει χαριτωμένου μει

δίαμα καί έλεγε-

—  Ο,τι καί άν κάμνις, Λευκή μου, έγώ  αίσθάνο- 

μ.αι δ τι είσ’  έδώ.

Δυστυχώς διά τήν Αγγελικήν, ή φίλη της, είχεν 

άπολεσθή δι’ αύτήν. ϊ ί  Λευκή υπανδρεύθη, καί έπει- 

δή ό σύζυγός της, ώς διπλωμάτης, είχε σταλή είς 

Ρώμην δι’  υποθέσεις τού κράτους, άνεχώρησε μ ετ’ 

αυτού, καί έπί δύο ολόκληρα έτη ή Αγγελική έζη 

μόνη, παντός ¿στερημένη φίλτρου, δυστυχής, άπο- 

μεμονωμένη έν τώ  μέσω κοινωνίας είς ·?,ν δέν ένέπνεε 

παρά οίκτον ανωφελή, μεταξύ συγγενών τοός όποιους 

δέν ήγάπα.

Κ α τ ’ έκείνην τήν έποχήν, νέος τις είσήχθη παρά 

τή Κ. δέ Λυκούρ. ό  Μάξιμος δέ Βαλλεραί είχε πρόσ- 

ωπον ώραιότατον, πνέύμ.α, έκλεκτήν συμπεριφοράν 

καί πρό πάντων εύγενή καρδίαν. ό  πατήρ του, έπι- 

θυμών τήν δόξαν τού υίού, πρός τόν οποίον έμελλε 

μέν ν’ άφήθ7) τίτλους, μετριωτάτην δμως κατάστα 

σιν, έζή τει νά έπιτύχη δι’  αύτόν γάμου επικερδούς, 

ολίγων φροντίζων άν ή νύμφη ¿τύγχανε νέα, ή μή, 

καλή ή δύσμορφος, εύθεία ή κυρτή τό  άνάστημα- ήρ- 

κε·. νά ήτο πλουσία. Εγνώριζε δέ δ τι ή Κ. δέ Λυκούρ 

έπεθύμει ν’ άπαλλαχθή τής Αγγελικής, ήτις, χάρις 
είς τήν μητρικήν τη ; κληρονομιάν, ητο μία τών 

πλουσιωτέρων νυμφών τής πρωτευούσης. Διά τόν κό· 

μητα δέ Βαλλεραί ητον αύτή αξιόλογος χίρόοσχο.τία , 

άλλ’ ¿φοβείτο μήπως ό υιός του δέν συγκατε

τίθετο.

Μ ετά δύο ή τρεις επισκέψεις παρά τή  Κ. δέ Λυ

κούρ, παρετήρησεν δτι ή ώραία Αγγελική είχε πα-

9.
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ραδόξως επισύρει εί; έχυτήν τού υιού του το  διάφο

ρον' όθεν έρόιψε πλαγίως πως λέςει; τινά ; συμφώνου; 

μέ τού; σκοπού; του, καί, προ; μεγάλην του Ικπλη- 

ξιν, 5 Μάξιμος δεν ήναντιώθη ποσώς, εί; τρόπον ώ 

στε, μ ετ’ ολίγα; ημέρας, έλαβε τέλος ή ΰπόθεσις, 

καί όταν ή Λευκή, λαβούσα τήν αγγελίαν τού πα

ραδόξου τούτου γάμου, έτάχυνε τήν επιστροφήν της, 

εφθασεν όπως παρευρεθή εί; τήν τελετήν, ή τ ι; ,  κατ’ 

αυτήν, καΟίστα δυστυχή τήν προσφιλή αδελφήν της, 

δ ιότι υπέθετε ό τι τό  κινούν τον Μάξιμον δε Βαλλε- 

ραι αίσθημα ήτο συμφέρον αισχρόν.

Π ; είπομεν ήδη, είχε ρίψει το  βλέμμα της έπί των 

δύο νέων οϊτινε; ήσαν εί; τον βωμόν. Η Αγγελική, 

ή ; τό κομψόν καί εΰλύγιστον άνάστημα έκρύπτετο 

έξ ήμ.ισεία; υπό τού μακρού καί λευκοτάτου πέ

πλου, έδέετο γονυπετής. Ενυπήρχε δέ εί; τήν θέσιν 

τη ; εκείνην καί εί; τήν θαυμ.ασίαν τω ν  ώμων τη ; τ ο 

μήν, είδό; τ ι  σεμνότητας καί αγνείας, αγγελικήν έμ.- 

φαΐνον τελειότητα, ϊά ς  χείρας έχουσα ηνωμένας καί 

τήν κεφαλήν πού; τά  κάτω , έδέετο μετά θερμότητος 

καί σε κατελάμ.βανεν οίκτο; καί στοργή προς το 

ατυχές εκείνο πλάσμ,α, όπερ έζήτει παρά τού θεού 

τή ν ειρήνην καί τήν ευτυχίαν.

Οταν 5 ίερεύ; άπηύθυνε προς τούς δύο συζύγους 

τάς συνήθεις ερωτήσεις, δ Μάξιμος άπήντησε μετά 

φωνή; επισήμου καί σοβαρά;, ή δε Αγγελική μέ φο>~ 

νήν στερεάν καί γλυκεία·;. Περατωθείση; δέ τής τε 

λετή ;, δ Μάξιμος, λαβών τον βραχίονα τή ; νεαρά; 

συζύγου του, διήλθε τήν εκκλησίαν. I I  στάσι; του 

ήτον αξιοπρεπής, οί δέ ωραίοι καί κανονικοί χαρα

κτήρες του δέν έξέφραζον ούτε χαράν ούτε αδιαφο

ρίαν, άλλ ’ έφαίνετο συγκεκινημένος καί ώσεί σκε

πτικό;" ή δέ Λευκή, ή τ ι; τον έθεώρει μετά προσοχής 

ηυχαριστήθη Η Αγγελική έστηρίζετο επί τού βρα- 

χίονο; τού συζύγου τη ; μέ αφέλειαν πλήρη χάριτο;. 

Το άξιον θαυμασμού πρόσωπό·; της, ήτο νοήμ-ον καί 

εκφραστικόν, οί όφθαλμ.οί τη ; άπήστραπτον υπό 

καλλονής, καί μ.όνον τού βλέμματός τη ; το  απλα

νές έδείκνυε τήν δυστυχίαν της. Εμειδία, άλλ’ εί; το 

μειδίαμά τη ; ενυπήρχε τοσαύτη μελαγχολία, ώστε 

σοί ήρχοντο δάκρυα.

Αμα φθάσαντε; παρά τή  Κ. δέ Αυκούρ, συνήχθη- 

σαν εί; τήν αίθουσαν όπου πεοιεκύκλωσαν τήν νεό- 

νυμφον. 0  Μάξιμος, όστι; ΐσ τα το  πλησίον τη ;, τή 

είπε ταπεινή τή  φωνή'—  Σύ θά υποδέχεσαι, Α γγε

λική' εγώ  δέ μένω πλησίον σου, δέν σέ άφίνω, καί 

αν μ.έ χρειασθή; τείνε μόνον τήν χείρα' σήμερον καί 

πάντοτε θά μ’  εύρη; μόνον περί σού φροντίζοντα ώς 

φίλον, ώς άφωσι&ιμένον αδελφόν, ΐ ί  Αγγελική δέν 

άπήντησε μέν εις ταύτα, άλλ έσφιγξε τήν χείρα τού 

συζύγου τη ;,  καί τούς χαρακτήράς της όλους καθω- 

ράϊσε μειδίαμα ευτυχίας. Οί συγγενείς καί οί πολλοί
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φίλοι προσήλθον τό τε  όπως συγχαρωσι, καί οί λόγοι 

τω ν ήσαν γλυκείς, αί εύχαί τω ν είχον εκφρασιν ειλι

κρίνειας άπροσποιήτου. Η Αγγελική ήτον ευτυχής. 

Εκλινε χαριέντω; τήν κεφαλήν, καί, μέ τό  μειδίαμα 

εί; τά  χείλη, ήκουε τού; λόγους τω ν προς αυτήν ά- 

ποτεινομένων, άναγνωρίζουσα αυτούς έκ τή ; φωνής. 

Καθ’ ·?,·; δέ στιγμήν άπήντα εί; τού ; φιλόφρονα; λό

γου; ενός τω ν θείων της, ή Λευκή έπλησίασε καί, 

χωρίς λέξιν νά προφέρη, έλαβε τήν χείρα τή ; έξα- 

δέλφη; της, ή τι; αμέσως άνεσκίρτησε, άφήκε φωνήν 

χαράς, έφ’ όλου τού προσώπου της έπεφάνη ζωηρά 

συγκίνησις, καί ρίψασα τού ; δύο της βραχίονας περί 

τόν τράχηλον τή ; Λευκής' —  Είσαι σύ! σύ ! . . .  α

δελφή μ.ου ! άδελφή μου ! . . .  άνέκραξε. Εμειναν ού

τω ς  ένηγκχλιομ.έναι, μέ τούς οφθαλμού; πλήρεις 

δακρύων χαρά;' μ,ετά ταύτα  ή Αγγελική έτεινε τήν 

χείρα προς τόν σύζυγόν της.

—  Μάξιμε, τήν χεΐράσου εί; τήν χείρα τή ; Λευ

κή;' είναι άδελφή μου καί έδική σου τώρα άδελφή. 

Λ  ! είμαι εύτυχεστάτη σήμερον !

Ολοι ήσαν συγκεκινημένοι, μ.όνον ή Κ . δέ Αυκούρ 

υφονε τούς (ομ.ου; άκούουσα τά ; υπερευαισθησία; αυ

τά ;  τή ; Αγγελική;, όπο>; χλευαστικώς τάς άπεκά- 

λει. I I  Ματθίλδη, ή άξία θυγάτηρ της, έ ν ιπ τ ε  καί 

αυτή βλέμμα σκωπτικόν επί τή ;  σκηνής εκείνης. 

Δυστυχεί; γυναίκες, μή έννοούσαι τ ί  έσήμαινε ψυχή; 

ηδονή καί χλευάζουσαι χαράς ουρανία; τάς οποίας 

δέν εμελλον νά αίσθανθώσι πώποτε !

—  Ελα, είπε ταπεινοφώνως ή Αγγελική, έλα 

Λευκή, άπομάκρυνέ με άπό τόν κόσμον αυτόν, εχω 

τόσα νά σ έρωτήσω !

—  Βέβαια θά μέ τήν άφήσετε μ.ίαν στιγμ,ήν, ή- 

ρώτησε τόν Μάξιμ.ον ή Λευκή.

—  Σας τήν εμπιστεύομαι, κυρία, άπήντησεν ε

κείνο; μέ γλυκύ μειδίαμα.

Α ί δύο φίλαι άπεμακρύνθησαν, καί ή Λευκή ώδή- 

γει τήν άξιέραστον τυφλήν ήν έσφιγγεν εις τήν άγ- 

κάλην της.

—  Εϊμεθα μόναι, είπεν ή Αγγελική άμ.α είσήλ- 

θον εις μ,ικράν τινα  αίθουσαν φέρουσαν εις τόν κήπον. 

Ας καθήσωμ.εν, κάθησε πλησίον μου, πολύ πλησίον, 

διά νά είξεύρω ό τι είσ’  εδώ καί ό ι δέν θά μ. άφήση,ς 

πλέον ! . . . ύπέφερα τόσα  εί; τήν άπουσίαν σου !. . .

—  Π τωχή Αγγελική !

—  Δέν είχα άπωλέσει τό  ήμισυ τού εαυτού μου; 

φεύγουσα δέν έπγ,ρε; μαζύ σου ολην μ,ου τήν χαράν, 

όλην τήν ευτυχίαν μ.ου ; οί λογισμοί μου, αί έπιθυ- 

μίαι μου καί άόριστό; τ ις  μελαγχολία κατέπνιγον 

τήν καρδίαν μ.ου, κ’ εγώ έσιώπων, Ιπειδή δέν σέ είχα 

νά μ’ άκούση; καί νά μ.έ παρηγορήσης. νά Ορηνήσης 

μ ετ’  εμού, ή νά κατορθόίστ,ς νά συμμερισθώ τήν ει

λικρινή ευθυμίαν σου . . . ή μην μ.όνη κ’ εκλαια I
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άλλ’ ιδού ήλθες, καί τώρα λησμονώ όλα; τάς θλί

ψεις μου.
—  Αλλά σήμερον ήσο ευτυχής ',

—  Ευτυχή; ! . . .  Ναί, τώρα είμαι διότι σ’  εχω 

εδώ καί δύναμαι νά σ’  έρωτήσο»' σύ θά μ’ έξηγήσγ; 

τ ί  συμβαίνει έν έμοί . .  . Είμαι υπανδρευμένη ! . . .  

ύπανδρευμένη . . .  έννοεί; πόσον παράδοξος είναι δι’ 

έμέ ή λέξις αυτή ; άν έγνώριζε; οποίαν τρομεράν 

έντύπωσιν έδοκίμασα όταν μ’ ώμίλησαν διά τόν γά 

μον αυτόν! πόσον φόβον μ’ ¿προξένησε ! Ναί, εφο- 

βήθην, διότι ποτέ δέν είχα φαντασθή τοιαύτην θέ- 

σεω; μεταβολήν, ΐϊρο^των έμαυτήν διατί καί πώς ό 

Κ. δέ Βαλλεραί συγκατετίθετο νά μέ νυμφευθή. Μα

κράν τού νά μ.’ άπαντήσωσιν, άπ εναντία; μ είόο- 

ποίησαν ό τι δέν είχε κατάστασιν, καί μ.’ έδοσαν νά 

έννοήσω ό τι έπεχείρει κερδοσκοπίαν καί οΰδέν άλλο' 

καί τό τε  σκεπτομένη καθ’ έαυτήν, είπα ό τι τψ όντι 

θά είχε μεγάλην φιλοδοξίαν καί άκόρεστον δίψαν 

πλούτου, άφού, εύγενή; αυτό; καί νέος, συγκατένευε 

νά ένώσγ τήν ψυχήν του μέ τήν ζωήν άτυχούς τυ 

φλή; μ.ή δυναμένη; καμμίαν ηδονήν του νά συμμε- 

ρισθή, καί ή τι;, κατά συνέπειαν, θά ήτο δι’  αυτόν 

άνωφελέ; καί οχληρόν βάρος.

Είχα τήν γενναιότητα ν’  άναπολώ συχνάκι; τά ; 

σκέψεις αΰτάς, αΐτινες, άν καί δέν είχα τίπ οτε πλέον 

νά περιμένω εί; τόν κόσμον τούτον, μοί έπροξένουν 

ζωηράν λύπην ! . . .  άλλά σήμερον μ,ετεβλήθησαν.

—  Δ ιατί ;

—  Δ ια τί ; Καλά, καλά δέν τό  είξεύρω' άλλ ’ 

ακούσε.

Ο ταν ήλθεν εδώ, πριν άκόμ.η γείνη λόγος περί γά - 

μ.ου, είλκυσα τήν συμπάθειάν του. Αφ ότου άνεχω- 

ρησες, άπ’ αυτόν ήκουσα τήν πρώτην φιλικήν λέξιν. 

Ιδών ό τι κανείς δέν μ.έ ήγάπα, μ.’  έλυπήθη βέβαια, 

μοί ώμίλει πάντοτε μέ φιυνήν συμπαθητικήν καί 

γλυκείαν, δ ιότι έχει γλυκυτάτην τήν φωνήν, άκο- 

λούθως μ.ίαν ημέραν έμαθα τον σκοπόν του, μάς 

άφήκαν τού ; δύο μόνους . . .  εγώ  έτρεμα, κ’ εκείνος 

μ.’  είπε' ώ ! ποτέ δέν θά λησμονήσω τούς λόγου; 

του. —  «  Κυρία, θέλουν νά μ.άς ένώσουν' εγώ  συγ- 

κατένευσα καί έρχομαι νά ζητήσω τήν έδικήν σας 

συγκατάθεσιν. ό , τ ι  μέλλιο νά σά; είπώ, θά δικαιο- 

λογήση τό  βήμά μ.ου τούτο καί θά σά; άποδείξη ότι 

πιθανόν μέν ό πατήρ μου νά έπιθυμή τόν γάμον αυ

τόν όπακούων εί; τό  συμφέρον, άλλ’ ό τι αί έδικαί 

μου ίδέαι άπέχουσι πολύ τού νά τ,ναι τοιαύται Πρό 

τινων ετών είχον αίσθανθή έρωτα άγνόν διά μίαν 

νέαν, ώραίαν ώς ΰμεί;, καλήν, άξιέραστον καί ώ ; ύ· 

μ.εί; άφωσιωμένην' έμελλα δέ νά τήν νυμφευθώ, ό

τα ν  ό θάνατο; μ.ά; έχώρισε, καί τό τε  ώμοσα ότι 

ποτέ πλέον δέν ήθελα νυμφευθή, διότι ήσθάνθην τόν 

έ?ωτα άπονεκρωθέντα εν τή  καρδία μ.ου" άλλ’ ένού-

/.ενός ήδη μέ υμάς, δέν πιστεύω νά φαίνωμαι επίορ

κος' έχετε τά  θέλγητρα καί τήν καλήν ψυχήν της, 

ή τύχη έφάνη σκληρά δι’  υμάς, καί μοί φαίνεται ό τι 

νυμφευόμενός σας, έκπληρώ καθήκον ίερόν, καί ότι 

έκ τού ουρανού, όπου άναμφιβόλως εόρίσκεται εκείνη 

τήν όποιαν άπώλεσα, μ.’  επιδοκιμάζει καί μ’ ευλογεί' 

ή σκιά τη ; δέν θά ή ναι ζηλότυπος διά τό  αίσθημα 

τό  όποιον μ.’  έμ.πνέετε, όχι' διό τ ι  η^θάνθνιν δι ύυ.χ' 

άδελφικήν άγάπην καί άναδέχομαι όλα; τ ά ;  υπο

χρεώσει; όσα; αυτή επιβάλλει. Εσκέφθην ό τι ή τό 

σον λυπηρά μ.έχρι τούδε καί άχαρις ζω ή  μου θά εχη 

εί; τό  εξής ένα σκοπόν. Θά είσθε φίλη μ.ου, άδελφή 

μου" ή κατάστασι; σας θά μ ’ έπιτρέψν) νά σά; επιδα

ψιλεύω παν ό ,τι δύναται νά πραόνγ] τήν λύπην σα; 

θά ήμαι πλησίον σας προσεκτικός καί άφωσιωμένος 

ώ ; πατήρ άγρυπνων επί τού τέκνου του' εγώ  θά 

βλέπω δι’  υμάς, καί σεΐ; θά συμμερίζεσθε τά  αίσθή- 

ματά  μου, καί ούτως ή ζωή θά ηναι πάντοτε ώραία 

δι’  ήμάς ηνωμένου;' έν συντόμω 0 απολαμβάνω ευ

τυχίαν όποιαν πλέον δέν ήλπιζα, έπειδή έγώ θά ήμαι 

τό  υποστήριγμά σας, καί καθώς βλέπετε', έγώ  πρέ

πει μάλλον νά σάς ευγνωμονώ. »  Αυτά  μέ είπε, 

Λευκή.

—  Τούς λόγου; αυτούς υπηγόρευε καρδία εύγε- 

νής, Αγγελική μου

—  'Γεύματα; είπε μέ χαράν ή άτυχή; κόρη' αυ

τό  κ’ εγώ  έσυλλογίσθην, καί ίκ το τε  άντί νά αίσθά- 

νομ.αι φόβον ώς πριν, έδέχθην τήν άφοσίωσίν του . .. 

άφού αύτη τόν καθίστα τόσον ευτυχή.

—  Είχα άνάγκην νά σ’  άκούσω, άδελφή μου, 

έπανέλαβεν ή Αευκή, διότι κ’ έγώ  έφοβούμην διά τό 

μ-έλλον σου, τώρα όμως ησύχασα καθώς σύ' ό Κ. δέ 

Βαλλεραί είναι νέος καλός, άξιέραστο; καί τόν ό 

ποιον άγαπώ ήδη διά τά  πρό; σέ εύγενή του αι

σθήματα.

—  11! πόσην εύχαρίστησιν μέ προξενεί; . . . 

άλλ’ είπέ με, Λευκή, είπεν ή Αγγελική κλίνασα τήν 

κεφαλήν εις τόν ώμον τή ; φίλη; της, σύ άγαπά; 

τόν σύζυγόν σου, βέβαια.

—  Πολύ, καθώς είςεύρεις.

—  Λοιπόν, όταν άκούη; τόν κρότον τώ ν  βημ,ά- 

τω ν  του, όταν σέ όμιλή, όταν ή χείρ του κρατή τήν 

έδικήν σου, δέν αισθάνεσαι τήν καρδίαν σου νά πάλ- 

λτ, σφοδρά; δέν τρέμεις; όταν δέ άπομακρύνεται, 

δέν παγώνει τήν καρδίαν σου ψύχος θανάτου; καί 

εν τή  μ.ονώσει σου δέν σέ κυριεύει άνέκφραστο; λύπη;

—  Πτωχόν παιδίον; είπε μετά συγκινήσεως ή 

Λευκή, τά  αισθάνεσαι όλ’ α ύ τά !

—  Ναί, όλα.

—  Π τωχόν παιδίον ! έπανέλαβε ταπεινοφώνως ή 

Λευκή, ένώ δάκρυα έπλήρωσαν τούς όφθαλμούς της 

σκεπτομένη; ο τι τούτο ήτον έριος, έρως εμπαθής, ά-
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ποκλειστικός, έρως τοιοϋτο; όποιον ώφειλε να αί- 

σθανθή ή ευαίσθητος ψυχή τής Αγγελικής, ή ψυχή 

τή ; άτυχου; άορράτου, νό τις είχεν άναγκασθή να 

κρατή κεκλεισρένον έν εαυτή πάν στοργής αϊσθηρα, 

και ή Λευκή ετρευ.ε ρή  ευρισκε πολύ ψύχραν, αίαν 

ήρέραν, τήν φιλίαν τού συζύγου τνις, παραβαλλορέ- 

νην πρός τήν διακαή αυτής τρυφερότητα.

—  Αλλ ’ άποκρίσου λοιπόν, είπεν ή Αγγελική, εκ- 

πλαγεϊσα διά την σιωπάν της.

—  όριλοϋρεν άλλοτε δι’  αυτά, είπεν' έλα τώρα 

ρήν τύχ-ρ και απορήσουν διά την ρ-ακράν απουσίαν 

ρ.ας' τώρα πλέον δεν θά χωρισθώρεν . . .

—  Μίαν λέξιν άκόρη, Λευκά ρου' θά σέ κάρω 

ρ.ίαν έρώτησιν την οποίαν εις κανένα δεν έτόλρησα 

ν’ απευθύνω, αλλά σύ . . . θά λυπηθής την πτωχάν 

σου τυφλήν, δεν θά την περιγελάσης, καθώς κάρνει 

συχνά η άδελφή ρ.ου Ματθίλδη . . . Είπέ ρ.ε, είν’  εύ- 

ρ.ορφος 5 Μάξιρος;

—  Ναι! άπάντησεν ά Λευκή ρειδιώσα, προ ολί

γου, εις την εκκλησίαν σάς έθαύραζα καί τούς δύο.

—  Κ ’ εγώ  λοιπόν εΐρ’ εϋρορφος; άρώτησεν ή 

Αγγελική ρε απλοϊκήν χαράν. Αλλ’ εκείνος, εκείνος;

—  Εκείνος έχει όφθαλρ.ούς γαλανούς, πλήρεις 

γλυκύτητος καί τρυφερότητας. Αυτό δε τό  βλέρρά 

του ρ  ένεθάρρυνε, αυτό ρ  είπεν ό τι πλησίον του θά 

άσ’ εϋτυχάς.

—  Sí! καλά ρ.ου Λευκή, πώς πραγρατοποιεΐ; 

τά  όνειρά ρου !

Α ί δύο φίλαι είσήλθον εις τήν αίθουσαν, καί η 

ήρέρα εκείνη παρήλθεν ώς όλαι αί ευτυχείς ήρ.έραι.

Επί δύο ρήνας ή ζωή ήτο γλυκυτάτη διά τήν 

Αγγελικήν-'α δ τη  ρέν είχεν έπιστρέψει εις Παρισίους 

ρ ετά  του συζύγου της, η δε Λευκή, εις τάς παρα

κλήσεις τη ; ΰποχωράσασα, κατώκει τό  ρέγαρόν τη ;, 

περιρένουσα του συζύγου της τήν επάνοδον. Η  Α γ 

γελική πάντοτε πλησίον τού Μαξίρου καί τής Λευ

κή; δέν εδοκίραζε τήν πικρίαν εκείνην τής άπορο- 

.ιώσεως, ητις τήν καθίστα άλλοτε τόσω  δυστυχή 

παρά τή  ρητρυιά. Η πρό; αυτήν διαγωγή του Μα

ξίρου ητον άςία Οαυρασροϋ. ί ί ;  είδορεν, ο σκοπός 

τού πατρός του, ζητήσαντος τήν έκτέλεσιν τού πα

ραδόξου τούτου γάρου, 8ν, εναντίον τω ν  προσδοκιών 

του, καί δ υιός έπεθύρει, ητο ν’  άνοίξϊΐ λαρπρόν δι’ 

αυτόν στάδιον' άλλ’ έξεπλάγη ήδη έ τ ι πλειότερον 

ίδών ό τ ι δέν είχε τήν έλαχίστην φιλοδοξίαν ή έπι- 

θυρίαν, καί ότι, άπ’ εναντίας, άρνηθεί; πάσαν δι’  αυ

τόν ηδονήν, έθυσίαζεν εΐ; τήν νέαν τυφλήν όλα; αυ

τού  τάς στιγράς' δ Κ . δέ Βαλλεραί έκίνει πάντα 

λίθον όπως τον άποσπάση άπό τήν, ώ ; τήν άπεκά- 

λει, ήθικήν του άπονάρκωσιν* παρέστησεν εί; τούς 

όφθαλρούς του, υπό τά  λαρπρότερα χρώρατα, τήν 

υψηλήν θέσιν, ήν ηόύνατο νά λάβη έν τή  κοινωνία
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βοηθούρενος υπό της καταστάσεως τής συζύγου του' 

άλλ’ ευρε τον Μάξιρον άκλόνητον ! Εφύλαξεν ούτος 

τήν πρός τήν Αγγελικήν ύπόσχεσίν του, εί; ρόνην 

τήν εύτυχίαν τη ; καταγινόρενος.

Ó πρός τον σύζυγόν της έρως τής Αγγελικής είχέ 

τ ι  θρησκευτικόν έν έαυτώ, ήτο λατρεία, δλην κατέ- 

χουσα τήν ψυχήν της. Ολοι της οί στοχασροί πρός 

τον Μάξιρον άνεφέροντο, καί ρόνον δι’ αυτόν ησαν' 

ρ ία  ρ-όνον άπουσίας σ τιγρή  τή  έπροξένει λύπην άν- 

έκφρ αστόν, καί έβλεπες τό τε  τήν άγωνίαν της είς 

όλα; της τάς κινήσεις καί είς τάς χειρονορίας καί 

εί; τήν φωνήν της' άλλ’ άρα τόν ήσθάνετο πλησιά- 

ζοντα , τό  πρόσωπόν της ήκτινοβόλει υπό άφάτου 

χαράς, ρειδίαρ,α ουράνιον έπλανάτο επί τώ ν  χειλέων 

της,—  Είν’ εκείνος !—  έψιθύριζε, καί τήν λέξιν αύ- 

τήν επρόφερεν ούτως έρπαθώς, ώστε ενόει; άρέσιυς 

τ ί  είχεν υποφέρει περιρένουσα. Ó Μάξιρος έκάθητο 

πλησίον τη ;, καί λαρβάνων τήν χείρά τη ; εντός τών 

έδικών του, τή διηγείτο τό  αίτιον τή ; άπουσία; του, 

ενώ δέ ώρίλει, τόν ηκουεν εκείνη άπλήστως καί χω 

ρίς σχεδόν ν’ άναπνέη, ώσανεί έφοβεΐτο ρήπως τή  

διαφύγτι τόνος τις τής ρελφδίας η τι; ενυπάρχει 

ρόνον εί; τήν φίλην φωνήν. Αησρονήσασα καί τάς 

παρελθούσας λύπα; της, καί τήν πλήρη φιλαυτίας 

οίκογένειάν της, ένόριζεν ό τι έζη  πάντοτε διά ρόνον 

τόν Μάξιρον.

Η τον αυτη ευτυχία γαλήνιος καί ρεγάλη, καί 

ήθελε διαρκέσει, άν ή Αγγελική δέν έ ζή τει ν’  ά- 

πολαύη τώ ν  τέρψεών της άπλήστως' ρή δυναρένη, 

ώς πάσα άλλη γυνή, διά τώ ν βλερράτων ν’  άπα- 

σχολή τόν στοχασρόν της, έζη διά τής ψυχής της 

ρόνον, ώστε αυτή τής ευτυχίας ή υπερβολή ήδύνατο 
νά τήν καταβάλγ.

Αν καί ή καρδία της ήτο πλήρης τώ ν  εύγενε- 

στέρων αίσθηράτων, τού έρωτος δηλαδή καί τή ; φι

λίας, άν καί έζησε ρεταξύ  τώ ν  βραχιόνων, ουτω; 

είπείν, τού Μαξίρου καί τής Λευκής, ήλθε σ τιγρή  

καθ ·ην ή θεία χαρά ήτις ένεψύχου τούς ωραίου; τη ; 

χαρακτήρας, έξέλιπε, τήν διεδέχθη δέ ρελαγχολία 

σκυθρωπή. Ενίοτε, ρετα ξύ  τού συζύγου καί τή ; φί

λη; της εύρισκορένη, παρεδίδετο εί; βαθείας σκέψεις, 

αί παρειαί της ώχοίων καί δάκρυα έπλήοουν τούς ω 

ραίους φεύ ! τούς άνευ φωτός ! δφθαλρΰίς της' υπέ

φερε χωρίς νά έννοή τό  αιτίαν. Αναρφιβόλως έλυ- 

πείτο διά τήν στέρησιν τού φωτός, καί ήθελε δώσει 

δέκα έτη τή ; ζωής τη ; ΐνα δ πρό τώ ν δφθαλρών τη ; 

πέπλο; έκλίπη, έστω  καί διά ρίαν ρόνην ώραν* δέκα 

τής ζω ή ; τη ; έτη  ΐνα ΐδη ρ,ίαν ρ.όνην στιγρήν τούς 

χαρακτήρας τού προσφιλούς της Μαξίρου. Βεβαίως 

ή άτελεύτητος εκείνη νύξ τήν έρριπτεν ενίοτε εί; 

άπελπισίαν' άλλά, ρ ε τά  τόν γάρον της, τό  δυστύ- 

χηρά της-αΰτό δέν τή  έφαίνετο ρέγα  ώ ; πρότερον,

διότι έβλεπε τόν Μάξιρον ρέ τού ; οφθαλυού; τής 

καρδίας, καί διότι ήσθάνετο είσδύοντας ρέχρις αυτής 

τής ψυχής της τού ; τόνους τής άρρονική; καί τρυ

φερά; του φωνής. Τόν είχε πάντοτε πλησίον της, 

πράγρα τό  όποιον υπερέβαινε πάσαν της ελπίδα, καί 

διά τούτο ητον άδύνατον νά παραπονήται. Εχουσα 

καρδίαν πλήρη αιωνίου άρρονίας αίσθηράτων, ήγάπα 

τήν ρ,ουσικήν, καί δ Μάξιρος, ώ ; είδήρων, έψαλλε 

δι’  αυτήν' τήν ώδήγει είς τό  Μελόδραρα, είς τήν 

Κωρωδίαν, τή  εξάγει πάν ό ,τι δέν έβλεπε, ένόουν δέ 

καί άπελάρβανον όροΰ τής πλούσιας άρρονίας τώ ν 

ρεγάλων ρας καλλιτεχνών. Τήν ευτυχίαν αυτήν 

οϋτε κάν τήν είχε ποτέ δνειροπολήσει' καί ορως, 

δύο ρήνες είχον ρόλι; παρέλθει, καί παράδοξος ρ ε

λαγχολία κατέκλυσε τήν ψυχήν της, λύπη άγνωστος 

άνεξήγητος τήν κατέλαβε, καί ήναγκάσθη νά πι- 

στεύσή ό τι δέν υπήρχε δι’  αύτήν ευτυχία.—  Α ια τ ί ;

("Ε π ε τα ι τό  τ ί . Ιο ς . )
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1 .  Α ικα τερ ίνη  Γ> .

Αικατερίνη η Β'. τή ; Ρωσίας έγεννήθη είς Σ τε τΐ- 

νον τό  17 ί. 9 σχούσα πατέρα τό ν  πρίγκηπα Ανχάλτ- 

Ζέρβοτ' δνοραζορένη κατ’ άοχάς Σοφία Αΰγούστη, 

ήλλαξε τά  ένόρατα ταύ τα  δπόταν ή αύτοκράτειρα 

Ελισάβετ ύπάνδρευσεν αυτήν (1 7 4 5 ) ρ.ετά τού άνε- 

ψιού αυτής Καρόλου Πέτρου Ούλρίκου, τού ρετά 

ταύτα  Πέτρου Αλεξίοβιτς καί διαδόχου τής Ελισά

βετ, καί ώνοράσθη Αικατερίνη Αλεξίοβιτς. Εκτός 

τώ ν χαρίτων τού φύλου της, ή Αικατερίνη είχε 

πνεύρα σταθερόν, κλίσιν διά τή ν σπουδήν καί τήν 

φιλοπονίαν καί ένταύτώ άπειρον φιλοδοξίαν. 0 

σύζυγό; τη ; έβασίλευσεν επί τινα καιρόν ύπό τό  

δνορα Πέτρου τού Γ ' καί άπηγχονίσθη έν τώ  δεσροι- 

τηρίιυ εί; 8 στάσις τις τόν είχε ρίψει. I I  Αικατερίνη 
έστέφθη είς Μόσχαν τό  1702. Εκυβέρνησε ρόνη, 

κ’ έκτό; ολίγων πράξεων δι’ ά ; ρέρφονται αύτήν δύ- 

ναταί τ ις  νά εϊπη, ό τι ή βασιλεία αυτής υπήρξε ρε

γάλη. Επ’ αύτή; συνέβη τό  1709 η πρώτη έπανά- 

στασις τώ ν Ελλήνων, ής πρωτουργοί υπήρξαν οί Ούο 

όρλώφ οί παραίτιοι γενόρενοι τοσαύτης ροή; αθώων 

αίράτων. Αποδοκιράζουσα τήν Γαλλικήν έπανά- 

στασιν ήτοιράζετο νά στείλτι κατά τής Γαλλίας 

στρατόν εξ 80,000 άνδρών, ότε αϊφνη; έτελεύτησεν 

¿ ξ αποπληξίας τήν 17 Νοερβρίου 1790. Είχε πά

σα; τάς φιλοδοξίας, καί άφήκεν έργα φιλολογικά 

ούχί άνευ τινό; άςίας.

2. Κ α ρ Μ ττα  τον  Βροννσ6ίχου.

Η Καρλόττα  τού Βρουνσβίκου Βολφενβούτελ έ

γεννήθη τό  1084. Ε ίκοσιεπταετή; ύπανδρεύθη Αλέ

ξιον τόν Πέτροβιτς υιόν τού κσάρου Πέτρου τού Με

γάλου. 0  σύζυγος αυτής, δστις διά τώ ν  άγροίκων 

τρόπων του καί τής άτακτου διαγωγή; του ητο ά

θλιος άντιπρόσωπος τώ ν  άρχαίων ήθών, κατέστησεν 

αύτήν δυστυχή. Αποκτηνωθέντος τούτου άπό τάς 

παρεκτροπάς του, ή άτυχή; Καρλόττα  κακουρένη, 

περιφρονουρένη, στερουρένη τώ ν  άναγκαίων αύτή 

καί πρό πάντων παρηγοριάς, άπέθανεν εκ λύπης τήν 

1 Νοερ.βρίου 1715, άφεΐσα υιόν βασιλεύσαντα τή ; 

Ρωσσίας ύπό τό  δνορα Πέτρου τού  Β'.

3. ' I I  Λ  νρία '  Επ ινέϋ.

ή  Κυρία Λουΐζα δ ’ Επινέϋ έγεννήθη εί; V a len c i

ennes τής Γαλλίας κατά ·τό 1725. Τό πρόσωπον 

αύτή; καί τό  πνεύρα ήσαν πλήρη χαρίτ&ιν' ή το φίλη 

πολλών έπισήρων άνδρών τού II I ’ , αίώνος. Αύτή  έ

κτισε διά τόν I. I. Ρουσσώ, 8ν άπεκάλει Αρκτον αυ

τής, τό  Ερηρητήριον τού Μοντρορενσύ, όπερ κατέστη 

βραδύτερον ιδιοκτησία τού Γρετρύ. όφείλονται αύτή 

αί Συνδιαλέξεις τής Αίρυλίας, σύγγραρρα ήθικόν ά- 

ρ.ειφθέν (1 7 8 3 ) διά τού βραβείου τού Μοντυόν, καί 

τά  Απορνηρονεύρατα καί ή άλληλογραφία τής Κυ

ρία; δ’  Επινέϋ. Απέθανεν, ώς λέγετα ι, τήν 1 4 Φε

βρουάριου 1784.

4. 'Ιω ά ννα  Γρέΰ.

ή  Ιωάννα Γρέϋ, δισέγγονη Ερρίκου τού Ζ'. έγεν

νήθη τό  1 537. Τπανδρευθεϊσα τόν δούκα τού Γκιλ- 

φόρδου, διά τώ ν  ρ.ηχανο£ραφιών τού δουκός τού 

Νορθουρβερλάνδ άνέβη ρόλις δεκαεπταετής έπί τού 

θρόνου τής Αγγλίας διαδεχθεΐσα Εδουάρδον τόν Τ', 

πρός βλάβην ουτω τής Μαρίας καί τής Ελισάβετ. 

Ανευ φιλοδοξίας, ρ ετ ’  άποστροφής είχε δεχθή τήν 

πολιτικήν ταύτην ρεταβελήν. Ακόρη δέ καλώς δέν 

είχε κηρυχθή βασίλισσα, όπόταν ή ρερίς τή ς  Μαρίας 

έέριψεν αύτήν άπό τού θρόνου.

Η  Ιωάννα έννεαήρερον ρ,όνον βασιλεύσασα παρν]- 

τήθη άνευ λύττης τού βασιλικού αύτή; τίτλου ' ή 

Μαρία όρως έκλεισεν αύτήν έν τώ  Πύργοι τού Λον

δίνου, όπου, ώς δ πενθερό; καί δ σύζυγός της κκτε- 

δικάσθη είς κεφαλικήν ποινήν. Εφραξε του ; έφθαλ- 

ρούς τη ; διά τής κόρης, καί διά πάσαν χάριν, έζή- 

τησε νά τή  άποκοπή ή κεφαλή διά τού ίδιου πελέ- 

κεω; τού θανατώσαντος τό ν  άγαπητόν αυτής Γκιλ- 

φόοδον. —  ί ί  δυστυχής αύτη ήγερονίς έξέπνευσε δε

καεπταετής, κατ’ άλλους ρέν τήν 8 κατ’ άλλους δέ 

τήν 1 2 Φεβρουάριου 1 554.

5 . Μ α ρ ία  Μ θ (ί.Ι.ίη .

Η Μαρία Μαγδαληνή Μορέλλη έγεννήθη εί; Πι-

1 Ω Ρ  A.  6J
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στόϊχν τό  1728. Νέα αυτοσχέδιαζε στίχους αξιό

λογους, και κατέστη μία τώ ν  διασημ.οτέοων αύτο- 

σχεδιαστών τής Ιταλίας, ή  σύγκλητος τής ΐ ’ώμης, 

ένίγραψεν αύτήν είς τήν βίβλον τής |ωμα'ίκής εύγε- 

νείας, καί εντός ¿λίγου είσήλθεν ώς μέλος εις τήν 

Ακαδημίαν τώ ν  Αρκάδων ύπό τό  όνομα τής C oriila  

O lyinpica. To 1766 έλαβεν είς τό  Καπιτώλιον 

τόν έκ δάφνης στέφανον τού Πετράρχου, μ’  ολας τάς 

διαμαρτυρήσεις του ΓΙασκουΐνου. —  Ετελεύτησεν έν 

Φλωρεντία έν δλ.η, τή  δόξ.ρ αυτής, τήν 7 Ν οεμ 

βρίου 1800.

G. Η  Κ υρ ία  'Ρο.ίάι-ύου.

ϊ ί  Μχνόν Ιωάννα Φλιπόν Ρολ.άνδου Ιγεννήθη είς 

Ιίαρισίου; τό  I 754 καί ήτο θυγάτηρ διακεκριμένου 

χαράκτου. Πρωίμως καί ταχέως προοδεύσασα είς 

τάς τέχνα ; καί τά  γράμματα, ¿νωρίς άνέδειξε χα 

ρακτήρα άποφασιστικόν. Είς ήλ.ικίαν έννέα έτών συν- 

ώψιζε τόν Πλούταρχον. Δωδεκαετή; άπολέσασα τήν 

μητέρα, έπεφορτίσθη ολας τάς φροντίδας τού πα

τρικού οίκου. 0  ί ’ολάνδ δε λά Πλατιέρ έζήτησε τήν 

χεΐοά της, καί ένεπιστεύετο μεγάλω; είς τά  προτε- 

ρήματά της, άναδείξα; αύτήν άντιγραφέα καί διορ

θωτήν αυτού, καί ύπουργεύσας άφήκεν αύτήν νά λάβη 

μέρος εις πολλά; τώ ν  πράξεων του. Συλληφθείσα καί 

καταδικασΟείσα είς θάνατον, ώς ένεργήσασα τήν άπό- 

δρασιν έκ τής φυλακή; τού κατά  τήν 4 I Μα ίου I 793 

έξορισθέντος συζύγου της, «  I I  Ελευθερία, μεγάλα; 

άνοσιουργίας πράττουσιν έν ¿νόματί σου ! »  ανέ

κραζε διερχομένη παρά τό  άγαλμα τή ; θεας, καί 

διατηρήσασα πασαν αύτή; τήν αταραξίαν έξέπνευσεν 

έπί τή ; λαιμητόμου τήν 8 Νοεμ.βρίου 1793 άφεί- 

σα συγκινητικά Απομνημονεύματα, άτινα εγρχ- 

ψεν έν τή  φυλακή.

7. *7/ Κ υρία  Σ χά ρπ .

ϊδού τ ι  παράδοξον άντί επισήμου τινός.

0  Κύριος καί ή μέλλουσα Κυρία Σχάρπ έγεννή- 

θησαν άμφότεοοι είς Σκωτίαν τήν ά. Απριλίου 1673, 

ήνώθησαν είς γάμον τήν 1ύν Απριλίου 1693 καί 

άμ.φότεροι άπέθανον είς Δουβλ.ΐνον τήν 13 Νοεμ

βρίου 1784 είς ηλικίαν εκατόν καί ένδεκα έτών. Η  

θυγάτηρ τω ν ίδούσα τό  φώ ; τήν 1Τ·ν Απριλίου 1694. 

ύπανδρεύθη τήν I Τ*Ί Απριλίου 1 7 I 6, καί άπέθανεν, 

ώς λέγετα ι, τήν 13 Νοεμβρίου 1761.

8. ’laaC i.t.ia  ζής Κ ασζιΑ .Ιίας.

ϊ ί  Ισαβέλλα τή ; Καστιλλίας βασίλισσα τή ; Ισπα

νία; έγεννήθη τό  1451, καί δεκαοκταέτι; ήλθεν είς 

γάμον μετά τού Φερδινάνδου Ε'. βχσιλέω; τής Αρα- 

γονίας πρός 8ν έφερεν είς προίκα τήν Καστιλ,λίαν. 

Χαρίεσσχ καί πεπροικισμένη με μεγαλείον καρδία; 

κατείχε τά  προτερήματα πάντα κατακτητοΰ, καί
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τήν ικανότητα διπλωμάτου. Συνεκυβέρνησε μετά τού 

συζύγου αυτή; καί δλαι αί δημόσιαι πράξεις ύπε- 

γράφοντο υπό τού Φερδινάνδου καί τής Ισαβέλλας. 

Αύτή οφείλεται ή κατάκτησις τή ; Γρενάδης άπό τώ ν 

Μαύρων, άλλά καί ή σύστασι; τής ιερά; Εξετάσεως. 

— Η Ισπανία άπώλεσε τήν άνασσαν ταύτήν τήν 2 5  

Νοεμβρίου I 504.

9. A r r a  'Ραδχ.ίίφψη.

ΤΙ Αννα ί’αδκλίφφη γεννηθείσα έν Λονδίνο» τό  

1764 έκ γονέων διακεκριμένων, άνετράφη έπιμελέ- 

στατα. Τό εικοστόν τρίτον έτος άγουσα ύπανδρεύθη 

τόν Ούίλλιαμ. Ραδκλίφφην ιδιοκτήτην καί ένταύτώ 

έκδό-ην τώ ν  Αγγλικών Χρονικών, καί έπιδοθείσχ 

είς τά  γράμματα, κατέστη  περίφημος διά τό  τρο

μερόν καί τραγικόν, διά τό  σκοτεινόν καί πένθιμον 

τώ ν  μυθιστοριών της, αίτινε; ύψωσαν αύτήν είς τόν 

κολοφώνα τή ; δόξης. Τά κυριώτερχ τώ ν  έργων αύ- 

τή ; είναι τά  εξής’ τά  μυστήρια τού Ούδόλφου" τό  

Δάσος ή ή Μονή τού Αγίου Κλαίρου' ή Ιουλία ή τά  

Τπόγεια τού Πύργου τού Ματσίνη- 5 Τάφο;' ό Ι τα 

λό; ή τό  Εξαγορευτήριον τώ ν  μαύρων Μετανοούν- 

τω ν κ τλ. κτλ. Συνέγραψε προσέτι καί τόν Ιστορικόν 

Πίνακα τή ; Γαλλικής Φιλολογίας είς 4 τόμους. Τά 
πλείστα τώ ν έργων αύτής μετεφράσθησαν είς πολλάς 

γλώσσας. 1Ϊ επίσημος αυτη γυνή ¿τελεύτησε τήν 1 4 

Δεκεμβρίου 1823.

10. Σ α χ σ Ι ζής Ναβάρρας.

i l  Σανσί τή ; Ναβάρρας, άδελφή τού βχσιλέω; 

L éon  καί γυνή τού Γονζαλέζ τή ; Καστιλλίας έγέ

νετο μέγα παράδειγμα συζυγικής άφοσιώσεως. Φυ- 

λακισθέντος τού συζύγου της τή  διαταγή τού βασι- 

λέως, ένδυθείσα αυτηώς μοναχή έρχεται είς τ ά ;  Ού

ρα; τή ; φυλακής καί έπιτυγχάνει νά φθάσνι πλησίον 

τού Γονζαλέζ. Τάχιστα  τόν ένδύει διά τώ ν μονα

χικών ένδυμάτων της, δι’  ών οότος έκφεύγει άνευ 

δυσκολίας τινός, καί μένει άντ’  αύτού. Οι δεσμοφύ- 

λακες παοωργισμένοι άναγγέλουσι τούτο τώ  βασιλεϊ, 

δστις προσκαλέσας πάραυτα τήν αιχμάλωτον, ανα

γνωρίζει έν αύτή τήν αδελφήν αυτού, καί πληρώσας 

αύτήν δώρων τήν αποστέλλει πρός τόν σύζυγόν τη ; 

Γονζαλέζ. —  11 Σανσί άπέθανε τήν 3 Νοεμβρίου 

1419.

11. Α ικα τερ ίνη  Φ ί.ΐιν .

1Ϊ Αικατερίνη Φίλιψ γεννηθείσα είς Δονδίνον τό 

163 I ύπήρξε θυγάτηρ έμπόρου καί ένωρίς έγένετο 

γνωστή διά τά  ποιητικά αυτής προτερήμ.χτα. Μ ετ

έφρασε-/ ά γγλ ισ τί τόν Πομπήϊον καί τοός Ορατίου; 

τού Ινορνηλίου, δι’  â τά  μέγιστα  έπνινέθη. Τάς ποιή

σεις αύτή; ευρίσκει τ ι ;  ηνωμένα; είς συλλογήν υπό

*
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τό ν  τίτλον ' Ποιήσεις τή ; άσυγκρίτου Μίστριο; Αίκα- 

τεοίνης Φίλιψ. Απέθανε τήν I I  Φεβρουάριου 1663.

12. Μ α ρ ία  θηρεσία .

1Ϊ Μαρία Θηρεσία αυτοκράτειρχ τή ; Γερμανίας 

καί βασίλισσα τής Ουγγαρία; καί τή ; Βοημίας έγεν

νήθη τό 1717, καί είκοσιτετρχετή; άνήλθεν έπί τού 

θρόνου, διαδεχθεΐσα τόν πατέρα αύτή; Κάρολον Τ ’. 

Γνωστόν το ΐ; πάσι τό θάί£ος, δπερ έδειξεν ή νεαρά 

έκείνη καί ένεργητική γυνή οπως άντιστή  κατά τώ ν 

εναντίον αύτή; καί τού στέμματός τη ; προσβολών. 

Εφάνη άξία τού ηγεμονικού βαθμού τη ; διά τών 

καλών καί μεγάλων έργων, άπερ διέπραξε πρός δόξαν 

και ευημερίαν τού λαού αύτής, όνομάσαντος αύτήν 

Μητέρα τής Πατρίδος. —  Ετελεύτησεν ώ ; αληθής 

χριστιανή είς Βιέννην τήν 29 Νοεμβρίου 1780.

13. Ή  Κ υρ ία  Σ ε β ιγ π ί .

Η  Μαρία D e  Ilab u lin  Chantai μαοκησία τού 

Σεβιγνιέ έγεννήθη είς Βουργονίαν έν τώ  πύργο» τού 

B ou rb illy  τήν 5 Φεβρουάριου τού 1627. Αποθα- 

νόντων προώρω; τών γονέων της, ύ θεϊδ; τη :, ό 

άββα; δε-Κουλάνζ (8ν πολλαχού έπικαλεί τόν Πολό 

καλόν) έμεινε κηδεμ.ών αύτής. Διά τά ;  χάριτα ; τού 

προσώπου καί τού πνεύματός τη :, ταχέως έπεζη- 

τήθη καί μ ετ’  ού πολό ήλθεν είς γάμον μετά Κ ρ ί

κου τού Σεβιγνιέ, φονευθέντος επτά  έτη ύστερον εις 

τινα  μονομαχίαν. Η  νεαρά καί ωραία καί πλούσια 

χήρα άντέστη είς άπάσας τά ; γοη τεία ; τού κόσμου, 

καί εύρε τήν εύδαιμονίχν ένασχολουμένη είς τήν έκ- 

παίδευσιν τώ ν δύο τέκνων αύτής.

Τό 1669 ή θυγάτηρ αύτή; έγεινε κόμησσα τού 

Γρινιάν. Ασθενησάση; ταύτης τό  1695 άσθένειαν 

μεγάλην, ή Κυρία Σεβιγνιέ τοσούτον άνησύχησεν, 

ώστε ή ύγεία της έκλονήθη έπαισθητώς, καί έτελεύ- 

τησεν είς Γρινιάν έκ πυρετού κα τ’ άλλους μέν τόν 

Απρίλιον, κατ’ άλλου; δέ τήν 14 Ιανουαρίου 1596. 

Λ ί έπιστολαί αύτή; αριστουργήματα φυσικότητος 

καί φαιδρότητος, καλλαισΟησίας καί λεπτότητος, 

είναι έν έκ τώ ν πολυτιμοτέρων κοσμημάτων τή ; 

Γαλλική; φιλολογίας.

14. Ί ΐ  Κ υρ ία  de Sain t - Valm ont.

Η  Κυρία αυτη, καταγομένη έξ έπισήμου οικογέ

νειας τή ; Λορραίνης, πρός τήν μετριοφροσύνην γυ- 

ναικός έναρέτου προσέθετε ανδρείαν καί τόλμην 

στρατιώτου, ό  σύζυγός τη ; άκολουθήσας τόν δούκα 

τή ;  Λορραίνης άφήκεν αυτήν μόνην είς τήν εξοχήν. 

Αξιωματικός τις κατοίκων έπί τώ ν  γαιών της διήγε 

βίον άτακτον καί έπέσυρε τά ; έπιπλήξεις πάντων, 

ί ΐ  κόμησσα Βαλμόντ τώ  στέλλει πρόκλ.ησιν ύπογε- 

γραμμένην * 5 ιππότης τού Σαίν-Βαλμόντ »  καί

ένδυθείσα άνδρικά έρχεται εις τό  ώρισμένον μέρος, 

τό  ξίφος έν τή  χειρί, αρχίζει τήν μονομαχίαν καί 

αφοπλίζει τόν άξιωματικόν’ μετά ταύτα  τώ  άπο- 

διόει ευγενώς τό  ξίφος παρακαλούσα αύτόν “ νά έχνι 

εν τώ  μελλοντι πλειότερον σέβας διά τά ; κυρία; » 

λποσυρθεϊσα βρχδύτερον είς μ.οναστήριον, δέν ήδυ- 

νήθη νά διαμείντι ένεκα τή ; πχσχούση; ύγείας καί 

μ ετ άλίγον άπέθανεν είς τόν πύργον τή ; Νεβιλλ τήν 

16 Φεβρουάριου 1860, άφεΐσα μεταξύ άλλων έργων 

καί τραγωδίαν, τού ; Διδύμου; Μάρτυρας.

1 5. Μ άουρα Β ατζιιρέρ »,

U Λάουρα Βαττιφέρη έγεννήθη είς Ούρβΐνον τό 

1513. Τά ποιητικά τη ; προτερήματα ταχέως διε- 

δόθησαν καί πολό νέα ύπανδρεύθη τόν Β. Αμμ.ανέτην 

άρχιτέκτονα καί ¿νομαστόν γλύπτην. Μετέφρασε·/ 

άξιολόγως τού; Ί'αλμούς τή ; Εξομολογήσει.»;, ίΐ 

Ακαδημία τή ; Σιέννη; έδέχθη αύτήν εις τόν αριθμόν 

τώ ν μελών της, καί 5 Βερνάρδος Τάσσος αναφέρει 

αύτήν είς τόν Λμαδον αύτού (άσμα Γ ’ . στροφή Kfc/.). 

Ασς δ’ Αάχεν έποίητε τήν εικόνα της καί -έκόμισεν 

αύτήν εις τήν Κολωνίαν τήν εαυτού πατρίδα, δπο/ς 

διχδώονι τό  όνομα τής διάσημου έκείνης γυναικός, 

τής μούσης έκείνη; τή ; Ιταλίας, ήτις έ τελ ε ί τη  σε τήν 

2 I Νοεμβρίου I 589, καί ή ; τίνος αί ποιήσεις πολ- 

λάκι; τυπωθεΐσαι είς Φλωρεντίαν καί Νεάπολιν, έτι 

καί νύν μ ετ εύχαριττήσεως άναγινώσκονται.

1 6. ”Α r r a  τή ς  Κ ύχρου.

II  Αννα τής Κύπρου, θυγάτηρ τού Ιωάννου βατι- 

λέως τής μεγάλη; έκείνη; νήσου καί τή ; Αρμενίας, 

συνεζεύχθη τό  1433 Λουδοβίκον τόν δούκα τής Σα

βοΐας. Τών θελγήτρων τού προσώπου της ύπερεϊχεν 

ή άγαθότη; τής ψυχής, ή γλυκύτη; καί ή χάρις τών 

τρόπων αύτής, δι’ ών απέκτησε τήν αγάπην τού συ

ζύγου τη ; καί τώ ν ύπηκόων της. Τύπο; ιδιωτικών 

αρετών συνέστησε πάμπολνλα χρήσιμα καταστήυ.α- 

τα. —  Ετελεύτησεν είς Γενεύην τήν 1 I Νοεμβρίου 

I 462, καί ένεταφίασαν αύτήν ένδεδυμένην ένδυμα 

κορδιλιέρων, ώ ; ήτο τό τε  τό  έθος.

17. ’lu ä r r a  Αυ¡ιέ.

Η Ιωάννα Δυμέ γεννηθείσα είς Παρισιού; έδειξε 

ενωρίς μεγάλην κλίσιν διά τά  γράμματα καί τά ; έ- 

πιστήμχς. Νέα έλθούσα είς γάμον, ήτο δεκαεπταε- 

τή ; δταν άπώλεσε τόν σύζυγόν τη ; φονευθέντα είς 

τήν Γερμανίαν έπί κεφαλής τού τάγματος δπερ 

διώκει.

Η λάττω σε τήν λύπην τής χηρείας της παραδο- 

θείσα μετά ζέσεως είς τήν σπουδήν. Καλλιεργήσχσα 

τήν Αστρονομίαν έξέδωκε (Παρίσιοι 1621 ) ένα τό 

μον ύπό τόν εξής τ ίτλο ν ’ Συνομιλίαι τού Κοπερνϊ-
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κου περί της κινήσεως τής γής. —  ΑπέΟανε τη ν 21 

Νοεμβρίου 1706.

18. Μ α ρ γα ρ ίτα  ΒαΛδεμ&ρ.

II Μαργαρίτα Βχλεδμάρ, θυγάτηρ Βαλδεμάρου τού 

I ’ · βασιλέως τής Δχνιμχρκίας, έγεννήθη το  1353. 

Ενεκα τοϋ ισχυρού πνεύματός τη ;, ειπον, ό τ ι έπρεπε 

νά γεννηθή, άνήρ χχί οόχΐ γυνή. Η έπιδεξία καί θαρ

ραλέα αυτη ήγεμονίς ,ένίκησεν εις τακτικήν μάχην 

Αλβέρτον τόν βασιλέα τη ; Σουηδία;, καί κατέπληξε 

τους συγχρόνου;, δνομασθεΐσα καί Σεμίραμις τού 

Boj^ô. Βασίλισσα τώ ν  Δανών κατέκτησεν άλληλο- 

διαδόχως του; θρόνους τής Νορβηγία; καί Σουηδίας, 

καί άπέθανεν έπί πλοίου εν τώ  λιμένι του Φλεν- 
σβούργου τήν 1 I Δεκεμβρίου 1412.

19. T a p xvria  Μ ό .Ιτσα .

ϊ ϊ  Ταρκυνία Μόλτσα έγγονή τοϋ Φ. Μ. Μόλτσα 

ενός τω ν  καλλίτερων ποιητών τής Ιταλίας κα τ’ εκεί

νον τόν αιώνα, έγεννήθη et; Μόδεναν το  I 542, καί 

ΰπερέβη τον πάππον της διά τώ ν γνώσεών της. Με

τά  τόν θάνατον τοϋ συζύγου της, αν καί πολλαχόΟεν 

διά τάς χάριτας αυτής καί τήν νεότητα έπεζητήθη, 

προύτίμησε νά μείνν) χήρα, καί επιδοΟεϊσα προθύμως 

εις τήν σπουδήν, έξέμαθε τάχ ισ τα  τήν Ελληνικήν, 

τήν Εβραϊκήν, καί τήν Λατινικήν. Τό 1600 ή σύγ

κλητο; τής Ρώμη; άπένειμεν εϊ; αυτήν τόν τ ίτλο ν  πο- 

λίτιδος Ρωμαίας. 0  Τάσσο; Τοπαρίνης καί άλλοι με

γάλοι ποιηταί συνεβουλεύοντο αυτήν πολλάκις. Με

τέφρασε δύο έκ τώ ν  τοϋ Πλάτωνος διαλόγων, συνέ- 

Οεσεν ’λσμάτια  καί επιγράμματα καί έτελεύτησεν èv 

τή  πατρίδι αυτής τήν 22 Ιανουάριου 1617.

20. Ί ω ά η  α rfjç  Ν εα π όΜ ω ς.

Ιωάννα ή Λ', τή ; Νεαπόλεως, βασίλισσα τής Νεα- 

πόλεω; καί τή ; Σικελία;, έγεννήθη τό I 326, καί τό 

όγδοον έτος άγουσα έμνηστεύΟη τόν Ανδρέαν τή ; Ουγ

γαρία;, 8ν ουδόλως ήγάπα. Δεκαεννεαέτι; διεδέχθη 

τόν πάππον αυτή; καί δ μυσαρός Λνδρέας έπνίγη 

(1345 ). Ελέχθη, δ τι ή βασίλισσα έγνώριζε τό  έ γ 

κλημα τοϋτο- έκηρύχΟη δμω; μετά ταϋ τα  έν μέρει 

άθώα. Βραδύτερον καταδιωκομένη υπό τοϋ άνδρα- 

δέλφου αυτής, κατέφυγεν εϊ; Προβιγκίαν, ής ήτο ή 

κόμησσα. Ατεκνο; ουσα, υιοθέτησε τόν Κάρολον τοϋ 

Δουράτσου, δστι; δμως έπεξελθών έπειτα εναντίον 

της ένίκησε καί έφυλάκισεν αυτήν έν τ ώ  πύργω 

τοϋ Μούρου, ένθα έπνιζεν ό αχάριστος τήν εύργέτριάν 

του  υπό κλίνην πτίλων τήν 2 Φεβρουάριου 1328. ΐ ί  

Ιωάννα ήτο κάλλους έξαισίου καί ό σκληρός αυ

τή ;  θάνατος έλύπησε πολύ τους σοφούς καί τους 

γραμματολόγους, ους φιλοφρονώ; ύπεδέχετο έν τή  
αύλή της.
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II  Βεραγγέρη, θυγάτηρ ί ’αϊμόνδου τοϋ Δ', κόμή- 

τος τής Βαρκελόνης, συζευχθεϊσα μ ετ’  Αλφόνσου τοϋ 

Η', έγένετο βασίλισσα τή ; Καστιλλίας καί τοϋ LéoQ 
(1128 ). ϊή ν  καλλονήν αύτής καί τό  πνεϋμα ύπερέ- 

βαινεν ή άνωτέρα τοϋ φύλου της ευστάθεια. Α γα - 

πωμένη υπό τώ ν  λαών της, ήτο σεβαστή παρά τοις 

εχθροί;, ου; πάντοτε μ ετ’  εϋγενείας μετεχειρίζετο. 

Οί Μαϋροι πολιορκοϋντες τό  Τόλεδον τή  λέγουσι νά 

παραδοθή. I I  Βεραγγέρη άναβαίνει έπί τώ ν προμα

χώνων καί κατηγορεί τούς ίππότας έρχομένους νά 

πολιορκήσωσιν ούτω γυναίκα, καί προσθέτει, δ τι δ 

σύζυγος αυτής δστις αυτοπροσώπως πολιορκεί τήν 

ύρέγιαν είναι έτοιμος νά τού ; υποδεχθή καλώς. Μη · 

όόλως άγανακτήσαντες, άλλ’ ένθουσιασθέντε; οί Μαύ

ροι, έκ τής υπερηφάνου εκείνη; άποκρίσεως, έκπο- 

λιορκοϋσι τήν πόλιν δοςάζοντες τό  θάρρος τή ;  Βε- 

ραγγέρης. Πεσόντων έν τή  μάχη δύο έκ τώ ν στρα

τηγών τω ν, ή Ϊσπανίς έστειλεν είς τάς συζύγους έκ 

μέρους αυτή; τα  σ ιό μ ατά τω ν  εί; πλούσια νεκροκράβ- 

β α τα —  I I  σπανία εκείνη βασίλισσα έξέπνευσε τήν 
3 Φεβρουάριου 1 14-0.

22. 7¡  Κ υρ ία  Grotius.

ΐ ί  Κυρία Grolius έγένετο επίσημο; ούχί διά τήν 

ωραιότητα, ή; έστερεΐτο άλλα διά τάς άρετάς αύτή ; 

καί τήν συζυγικήν άφοσίωσιν, ήν έπέδειξεν, έλευθε- 

ρώσασα τολμηρώς τόν σύζυγόν της αίχμαλωτισθέντα 

υπό τώ ν  όλλανδών. Εσυγχωρείτο αυτή νά φέρνι έν- 

δύματα καί βιβλία εις τόν Grolius έντός κιβωτίου, 

καί οί φύλακες συνείθισαν νά βλέπωσι τοϋτο εΐσερ- 

χόμενον καί έξερχόμενον. Εν μια. ημέρα μετά πολλά; 

έπιφυλάξει; πείθει τόν σύζυγόν τη ; νά εέσέλΟτ) έντό; 

τοϋ επίπλου τούτου, δπερ διήλθεν έλεόθερον μηδενό; 

αύτό έπισκεφθέντος. Τήν έπαύριον ή κυρία Grotius 
αναγγέλλει εις τόν διοικητήν τώ ν  φυλακών, δ τι δ σύ

ζυγός τη ; είναι έλεύθερος. Ηθέλησαν κατ’  άρχάς νά 

τιμωρήσωσι τήν τόλμην ταύτην διά κεφαλικοϋ θα

νάτου, κατόπιν δμως άφήκαν αυτήν έλευθέραν, καί 

έζησε πλησίον τοϋ συζύγου αυτής, 8ν έκ τοτε ουδό

λως πλέον έγκατέλειψε μέχρι τοϋ θανάτου της συα- 

βάντο; τήν 28  Νοεμβρίου 1736.

23. *Α r ra  ή Α υστρ ιακή.

Αννα ή Αυστριακή θυγάτηρ Φιλίππου τοϋ Γό βχ- 

σιλέω; τή ;  Ισπανίας έγεννήθη τό  1 6 0 1. Συζευχθεϊσα 

μετά τοϋ Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ\  τό  1615, υπήρξε 

μήτηρ Λουδοβίκου τοϋ Ιλ '  διαρκούση; τή ; ένηλικιό- 

τητος τοϋ δποίου διώκησεν αύτή έπιτηδείως τήν 

Γαλλίαν, καί πολλάκις διώρθωσε τά  σφάλματα τοϋ 

υπουργού τ η ;  Μαζαρίνου. ΐ ί  Αννα ήτο κάτοχο; κάλ

λους καί εύγενείας, καί αύτή όφείλεται ή καλλαισθη-

21. Βεραγγέρη.
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« ία  καί ή ·κομψότης, αΐτινες έκτοτε ήρχισαν νά δια- 

κρίνωσι τού; Γάλλους. Ηγάπα έμπαθώς τά  άνθη, 

έκτος τοϋ £όδου, δπερ ούδ’ έν είκόνι ΰπέφερε νά 

βλέπη. Περί πολλοϋ ποιουμένη τό  σώμα αύ

τής, σπανιώτατα ευρισκεν αρκούντως λεπτόν δφασμα

τούς στολισμούς της. «  Εάν κολασθήτε, τή  έ- 

λεγεν δ Μαζαρΐνβς, δ άδης τοϋ  δπνου σας θέλει 

στρωθή μέ υφάσματα τής όλλανδίας. » —  Απέθα- 

νεν έκ καρκίνου τήν 20 ϊανουαρίου 1668.

24. Ή  Κ υ ρ ία  'Ρ ιχχοβόνη.

ή  Κυρία αυτη έγεννήθη εις Παρισίους τό  1-714. 

Ελθοϋσα εις γάμον μετά τοϋ Αντ. Φραγκίσκου Ρικ- 

κοβόνη, δραματικού συγγραφέω; καί ύποκριτοϋ τόν 

όποιον περιπαθώς ήγάπα, κατέστη ένεκα τούτου δυ

στυχής. 0πως διασκέδαση τά  θλίψεις αυτής, παοε- 

δόθη πρόθυμος εις τήν φιλολογίαν, καί συνέγραψε 

πολλά χαρίεντα έργα" τήν Ερνεστίνην, τήν Αμαλίαν, 

τήν ιστορίαν τοϋ μαρκίωνος τοϋ Κρεσσύ, τάς Επι

στολάς τής Φάννυ Βοΰτλερ, τάς ¿πιστολάς τής Ιου

λίας Κατεσβόν κ τλ. κτλ., πάντα μυθιστορήματα 

πλήρη ένδιαφέροντος καί χάριτος, ε τ ι καί νϋν μεθ’ή- 

δονή; άναγινωσκόμενα υπό τοϋ ωραίου φύλου. —  

Ετελεύτησεν εις Παρισίους πένησσα τήν 7 Δεκεμ

βρίου 1792.

25. Έ .Ιισ ά ΰ ε τ Πετρ66γα.

Η Ελισάβετ Πετρόβνα θυγάτηρ Πέτρου τοϋ Με

γάλου καί Αικατερίνης τής Α '. έγεννήθη τό  1709. 

Αναβασα έπί τοϋ θρόνου τό 1741, πρός βλάβην τοϋ 

νεαρού πρίγκηπος ίβάν, έκυβέρνησε λαμπρώς τόν 

τόπον, υπήρξε πιστή σύμμαχος, ήλάττωσε τούς φό

ρους τώ ν λαών της, καί ήλευθέρωσε πλείονας τώ ν

25,000 δυστυχών, πεφυλακισμένου έκάστου διά μι- 

κρότερον ποσόν τώ ν  500 ρουβλίων, τά  δ ποια άπέ- 

τισεν αυτη. όμβσε διαρκούση; τής βασιλείας αύτής 

νά μή καταδικάση τινά εις θάνατον, καί φυλάξασαν 

τόν δρκον τη ; τούτον έπωνόμασαν αύτήν Επιεική. 

A t Κυρίαι τής αύλής της δεν Ιφερον τά  ενδύματα 

τώ ν  συρμών είμή άφοϋ αύτή τά  άφινεν. Κ α τά  τόν 

Θάνατόν τη ; συμβάντα τήν 5 ίανουαρίου 1762, εύ- 

ρέθη εις τάς ίματιοθήκας αύτής μυθώδης πλησμονή 

ποικίλων στολισμών.

26. Ή  Κ υρία  de Tencin.

Η  Κλαυδίνη, Αλεξανδρινή de Tencin  έγεννήθη 

εις Γρενόβλην τό  1681. ίπήρξε κατ’ άρχάς μοναχή 

εις τό  Μοναστήοιον τοϋ Μοντφλερύ' μετά πέντε δμως 

έτη  είσήλθεν εις τόν κόσμον δπου τάχ ισ τα  διεκρίθη 

διά τό  σπάνιον πνεϋμα καί τήν γνώσιν αύτής περί 

τάς υποθέσεις καί τήν φιλολογίαν. Εις τήν αϊθουσάν 

της συνηθροίζοντο άπειροι σοφοί καί φιλολόγοι, ούς

έκάλει τά  ζώ ά  της, καί οΤτινες ήξίουν νά λάμπωσιν 

έν τώ  κτηνοτροφείω αύτής. Τπήρξε μήτηρ τοϋ δ’ Á- 

λαμβέρτου. Συνέγραψε πολλάς άξιολόγους μυθιστο

ρίας" τήν πολιορκίαν τοϋ  Καλαί, τ ’  Απομνημονεύ

ματα τοϋ Κομίγγου κτλ. Διετήρει άλληλογραφίαν 

μετά τοϋ Πάππα Βενεδίκτου ΙΔ '. καί άπέθανεν εις 

Παρισίους τήν 4 Δεκεμβρίου 1749.

27. Μ α ρ ία  Σ τυά ρτη .

ή  Μαρία Στυάρτη, θυγάτηρ Ιακώβου τοϋ Ε'. βα- 

σιλέως τής Σκωτίας, έγεννήθη έν τώ  πύργω τοϋ 

L in lith go w  τό  1542, καί δ όκτώ ήμέρας μετά τήν 

γένεσίν της έπισυμβάς θάνατος τοϋ πατρός της άφή- 

κεν αύτήν βασίλισσαν μόλις ίόοϋσαν τό  φώς. Καί 

το ι ζητηθεΐσα υπό τοϋ θείου της Ερρίκου τοϋ ΐΓ . ώς 

σύζυγος τοϋ ήγεμονόπαιδος έδουάρδου, πενταετής 

μολαταύτα προσδιωρίσθη, οπως συναναβή μετά τοϋ 

Δελφίνος (τοϋ μετ’  έπειτα Φραγκίσκου Β'.) έπί τοϋ 

θρόνου τής Γαλλίας, καί πρός τοϋτο έφερον αύτήν 

εις τό  μοναστήριον τοϋ Αγίου Γερμανού τής L a ye  

ένθα Οαυμασίως έξεπαιδεύθη. É  ήγεμονίς δμως αυτη 

μία τώ ν ώραιοτέρων τής έποχή; έκείνης, έπέπρωτο 

πρός τούτοι; νά ηναι καί μία τώ ν δυστυχεστέρων. 

Μείνασα χήρα μετά δεκαοκτάμηνον βασιλείαν καθ’ 

!h  εις άκρον ήγαπήθη υπό τοϋ Γαλλικού έθνους, άπε- 

σύρθη εις Σκωτίαν, δπου ηλθεν εις γάμον μετά τοϋ 

έξαδέλφου της Ερρίκου Δόρνλεϋ, εις Óv έδωκε τόν 

τίτλον βασιλέως τής Σκωτίας. ί \  έχουσαν δμοίω; 

δικαιοιματα έπί τοϋ πρώτου τώ ν  τριών βασιλείων, 

ή Ελισάβετ ένόμισε αύτήν αντίζηλον, καί έκ τούτου 

προήλθον αί ταραχαί αί άναγκάσασαι τήν Μαρίαν 

νά καταφύγη εις Αγγλίαν, δπου δεν εύρεν είμή φυ

λακήν. Ελαβε δέ έπονείδιστον θάνατον, 8ν χριστια- 

νικώς καί μετά θάρρους σπανίου ύπέμεινε τήν 18 

Φεβρουάριου 1 587.

Κ α τά  τό  Γαλλικόν.

Κ Λ Ε Α Ν Θ Η Σ  I. Π . . .

Ο Ι Α Δ ΙΚ Ο Ι Ε Π ΙΚ Ρ ΙΤ Α Ι

τοϋ Λόρδου ΒύρωΥΟΟ.

«  Ό  áStxCiv άσεβεΤ » 
(Μάρκ. Ά ν τ.).

Μεμφονταί τινες τώ ν κριτικών τά  τοϋ λόρδου 

Βύρωνος ποιήματα, ώς στερούμενα τοϋ ήθικοϋ έκεί- 

νου σκοποϋ δστις άπαθανατίζει τά  καλλιτεχνικά 

προϊόντα τοϋ πνεύματος. «  Λιατρέξατε, λέγουσι, τά
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ποιήματα τού Βύρωνος' οΰδαμοϋ θέλετε άνεύρειν η

θικόν τινα  σκοπόν' ¿π’  Εναντία; σάς κυριεύει δι^νβ- 

κώ; άδιάληπτός τις ιδέα, προσωποποιουμένη εις τόν 

ήρωα τοϋ ποιήματος, όστις δεν είναι είμή αύτός δ 

ίδιος ποιητής. »

¿άν έχ τοϋ συνόλου συγγράμματός τίνος δυνάμεθα 

νά Εξαγάγωμεν ήθιχόν τ ι  πόρισμα, νομίζω ό τι τούτο 

εΰρίσχομεν εις τά  ποιήματα τού Βρεττανού ποιητού' 

καθότι ή διηνεκής συμπαραβολή τού ελαττώματος 

μετά τής αρετής, τής ήθιχής ωραιότητας μετά τής 

ανήθικου άσχημοσύνης τω ν ηρώων τω ν ποιημάτων 

του, παρέχει έκτος τής δραματική; μεγαλοπρεπείας 

καί Εν ήθικόν μάθημα, γόνιμον ωφελίμων διδασκα

λιών. Πρός τούς λέγοντας δέ ό τι « δ ποιητής ου

δέποτε έθεσε ώς γνώμονα τώ ν ποιημάτων του τήν 

ηθικήν, καί ώς σκοπόν καί συμπέρασμα τήν άρετήν » 

άπαντώ ό τι εις τόν μελετώντα τά  ποιήματα τού 

Βόοωνος άποβαίνει περιττόν πάντη νά προσδράμη εις 

ερμηνεία; τού εύδιαθέτου τού ποιητού λόγου, ϊνα 

άνεύρνι πρός τίνα άπέβλεπε σκοπόν διά τώ ν ποιή- 

σεών του' εΰθός έκ τής άναγνώσεως αύτών εξάγει 

τήν ήθικήν συνέπειαν. Εν ταΐς ποιήσεσι τού Βύρω- 

ρωνος άναμφιρ£ήτως επιπλέει ή αρετή' ζωηρά δε 

αϋτη παρίσταται εις τά  διάφορα ποιητικά πρόσωπα, 

άτινα ότε μέν υπό εϋγενών ώθήσεων οδηγούνται, ότέ 

δέ υπ’ αγενών παθών παρασύρονται.

11 γαλήνιο; καί πανευδαίμων κατάστασις τώ ν ερ

γαζομένων τήν άρετήν, ή ταλαιπωρία δέ καί άπελ- 

πισία έν αίς περιπίπτουσιν άφού εις αδικίας Εξοκεί- 

λωσι, καθαράν περί τούτου μας δίδουσιν άπόδειξιν.

Η πρός τόν λόρδον Βύρωνα προσαπτομένη μομ

φή, ό τι ώδηγήθη υπό άνηθίκου αίτιου συντάσσων 

τά  ποιήματά του, θεωρείται σαθρά, καθότι αν τοι- 

αύτην μομφήν δύνανται νά προκαλέσωσι πράξεις 

προσώπων τινών τώ ν ποιημάτων του υπερβολικώς 

τήν άρετήν άποστρεφομένων, άλλ’  ούχ ήσσον δεν δυ

νάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι ό ποιητής προέθετο νά 

κάμη τόν πανηγυρικόν τού χαχοΰ" διότι τ ά  πρόσ

ωπα ταΰτα δεν φαίνονται επίμονα εις τήν κακίαν, 

ούτε χί άποδοκιμαστέαι αυτών πράξεις ένδύονται υ.έ 

τόσον ζωηρά χρώματα, ουδέ όρέγονται διά τού κακού 

πραγματικήν τινα ευδαιμονίαν όπως δικαιολογηθή 

τοιούτον συμπέρασμα. Μάλιστα πρεσβεύω ότι αί 

όλίγαι άλλ εύγενεϊς αυτών πράξεις είναι τοσούτον 

λαμπραί, ώστε άπωθούσι πάσαν περί τώ ν ποώτων 

δυσαρέσκειαν καί διεγείρουσιν οίκτον, ότι ψυχαί φύ

σει μεγάλαι καί ίκαναί πρός έκπεραίωσιν εϋγενών 

Επιχειρήσεων, ύπέπεσαν εις τήν κακίαν παρασυρ- 

θεΐσαι άπό ελαττωματικής έξεις ή άπό απαίσια; 
περιπτώσεις.

Πρός τόν μή πειθόμενον εις τάς άνω έκτεθείσας 

σκέψεις αναφέρω καί τήν έπομένην, ήτις κατά μέγα
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μέρος άναγκαιοΐ πρός μεγαλητέραν τού αντικειμένου 

διαφώτισιν.

Ο ποιητής προσποιεΤ τά  παρ’  αυτού πλασθέντα 

πρόσωπα δμιλοΰντα καί ένεργοΰντα διαφοροτρόπως' 

—  όθεν ημείς δυνάμεθα νά είσχωρήσωμεν εις τόν 

παρουσιαζόμενον χαρακτήρα, χωρίς διά τούτο νά 

συμπεράνωμεν ό τι αύτός Επιδοκιμάζει ή ου, τά  όσα 

λέγουσιν ή πράττουσιν* άλλως ήθελε γεννηθή μέ

γα τ ι  άληθώς άτοπον, ε?ς δηλονότι άνθρωπος νά 

φ?ονή δ ιττώ ς, νά έχ·/) δύο συγχρόνως γνώμας εκ δια

μέτρου αντιθέτους, Επί τού αυτού πράγματος, καί 

νά ηναι συγχρόνως θιασώτη; τής άρετής καί υπέρ- 

μαχος τής κακίας. ΙΙώς λοιπόν εϊς τά  ποιήματα, εις 

τά  δραματικά δοκίμια καί εις τάς μυθιστορίας συχ- 

νάκις απαντιόνται πρόσωπα τοσούτον διαφέροντα 

κατά τόν τρόπον τού σκέπτεσθαι καί ενεργεΐν; Πόθεν 

ή καθαρά αΰτη άντίφασις ;

ύ  πρός άνεύρεσιν τής τάοεως τού συγγραφέως, 

ερειδόμενος επί τώ ν χαρακτήρων καί πράξεων τώ ν  

δραματικών προσώπων, έστω  βέβαιος ότι λανθάνε- 

ται. Ο ποιητής π λά ττω ν φανταστικά ινδάλματα, ών 

δ ιδανικός κόσμος εις 3ν δίδει ύπαρξιν, βρίθει, ωφε

λείται άπό τά  στοιχεία άτινα τ ώ  προσφέρει 6 πραγ

ματικός βίος, συλλογισμοί διαθέσεις, χαρακτήρες, 

πάθη, ελαττώματα , άρεταί, εγκλήματα, άγαθοεργία, 

ήρωϊκαί πράξεις, κλπ. είναι όλα χρώματα τά  όποια 

μεταχειρίζεται ϊνα ζωγραφίσ-ρ τάς ηρωικά; ή αφανείς, 

τάς γελοίας ή θαυμάσιους, τάς θείας ή κοσμικά;, τάς 

εναρέτους ή εγκληματικά; εικόνας, άς τινα; θέτει 

υπό τήν όρασίν μα; διά τό  τερπνόν συνάμα καί δι

δακτικόν αυτών. Κ α τά  τ ί  λοιπόν είναι άξιος ψόγου 

Εάν διαθέττι ώς άντικείμενον αύτήν τήν ανθρώπινον 

φύσιν, διά νά δώση σχήμα καί ζωήν εις τά  πλά

σματά το υ ;

Αλλά δυσαρεστεϊσθε διότι παριστάνει τά  ελα ττώ 

ματα σας! ουδόλως δέ εύαρεστεϊσθε ν’  άναουρθή τό 

φίλον υμϊν κάλυμμα υπό τού όποιου κρύπτονται 

αί αναρίθμητοι άτιμίαι, αϊτινες σάς άσχημίζουσι καί 

αί άσθένειαι τού τε  νοός καί τής καρδίας αϊτινες σάς 

κατασταίνουσιν άντικείμενον οίκτου συνάμα καί ά- 

ποστροφής! (α ). Καί τήν ευρετε! τόν χαρακτηρί

ζε τε  ώς άνήθικον . . . Εάν τ ώ  δντι, έχετε διάθεσιν 

νά συγκρουσθήτε μετά τίνος μεμφθήτε τήν φύσιν, 

Εκπλήξατε τόν άνθρωπον ! άλλά τόν πτωχόν ποιη

τήν . . . .  καί εις τ ί  αυτός Ενέχεται; Τό νά κατη- 

γορήσωμεν ποιητήν τινα  διότι ακριβώς καταδεικνύει 

τά  ήθικά μας Ελαττώματα ήθελεν είσθαι τ ’ αύτό ώς 

νά συνετρίβομεν κάτοπτρον, διότι πιστώς παριστά

νει τάς φυσικά; ημών δυσμορφίας.

Ο μόνος ασφαλή; γνώμων διά νά κρίνωμεν περί τής

(α) ΏραΤον τό τεμάχιον άλλά πολύ εμπαθές. Σ. τ. Μ.
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ήθικόττ-ος συγγράμματός τίνος καί νά Εμβατεύσω- 

μεν είς τόν σκοπόν τού γράφοντος, είναι ή πρός ήμά; 

Εκ τής άναγνώσεώ; του προσγινομένη Εντύπωσις. 

¿ έν  είμεθα στερεοί επί τών αγαθών ήμών διαθέσεων 

— Εάν ό νούς ήμών έ τι μάλλον διαφωτίζετα ι καί ή 

καρδία συγκινήται εί; τήν άρετήν—  εάν αί εΰγενεΤ; 

ήμών κλίσεις ΕνθαΕρύνωνται καί ένδυναμούνται— Εάν 

Εν ένί λόγω μάς κάμνη τό  βιβλίον νά έννοήσωμεν 

καί ν’  άγαπήσωμεν τό  ώραΐον, τό  καλόν καί τό  ά- 

ληθές—  τό τε  τό βιβλίον Εκείνο είναι άξιον τής Επι

δοκιμασίας ήμών, καί δ ποιητή; άξιο; Εκθειασμοΰ.

Αλλ’ άν άφ’ έτέρου διά τοιαύτη; άναγνώσεως Εμ- 

πεδούνται οί κακεντρεχείς ήμών διαλογισμοί καί 

διεγείρωνται θηριώδεις τινέ; Επιθυμίαι, αϊτινες ήρε- 

μούσιν εις τού; βαθυτάτου; μυχού; τής ψυχής 

μα;—  Εάν αίσθανώμεθα τάσιν εις τό  κακόν, εις τήν 

άρετήν δέ οΰδεμίαν ευρίσκωμεν άναψυχήν καί τό  Ε

λά ττωμα  ούδεμίαν Εμπνέη ήμΐν αποστροφήν Εάν, 

εν όλίγοις, αί κακότροποι τής φύσεως ήμών όρμαί 

άπολαμβάνωσι νέαν καί ισχυράν ώθησιν καί Ενδυ- 

νάμοισιν—  άνήθικον τό τε  είναι τό  βιβλίον, ανήθικος 

καί καταφρονητέο; ó συγγραφεύς.

Αλλ’ αί Εκ τής άναγνώσεως τών τού Βύρωνος ποι

ημάτων πρός μ.ε προξενηθεϊσαι Εντυπώσεις, κατα

τάσσονται εί; τήν πρώτην κατηγορίαν.

Ούδεί; νομίζω έγεινε χείρων άφού τ ’  άνέγνωσε, 

πιστεύω δέ ότι παρ’ ούδενός τώ ν τά  ποιήματα τού 

υψιπετούς ποιητού άναγνωσάντων θέλω διαψευσθή.

Οί τόν δύστηνον Βύρωνα κατηγορούντες ώς θέ- 

λοντα νά καταστήση τό ελάττωμα Εράσμιον καί ώ ; 

προσπαθήσαντα νά τό  άνυψώστι επί κρηπίδος, πολύ 

λανθάνονται' ώ ;  έκ τούτου δ θέλων νά κρίνη καλή 

τή  πίστει, θέλει μ ε τ εμού συμφωνήσει, ό τι Εάν δ 

Βρεττανός ποιητή; ζωγραφίζη λαμπρώς τήν εικόνα 

τώ ν  ηρώων του, εάν Εκφράζη τά  ΐδ ι* εαυτού αισθή

ματα, τάς τή ; μεγάλης αυτού ψυχή; συγκινήσεις, 

ητις μή παρασυρομένη υπ’  άρχών φαύλων δέν κυρι

εύεται είμή άπό γενναία πάθη, καί Εάν κατά τύ 

χην περιγράφτ) Εν Ελάττωμα, ναι μέν ζωγραφίζει 

αυτό μέ μεγάλην έντασιν, οϋχί δέ μέ απλούς καί 

φυσικούς τρόπους, ώσανεί τάς εαυτού δοξασίας Εξ

έφραζε, προβαίνει μέ εύστοχα σοφίσματα κατα

πληκτικού μεγέθους, άλλ’ ουχ’ ήσσον δι’  αυτού τού

του τεκμαίρεται ότι ουδόλως πιστεύει ταύτα  δ ποι

ητής' Επειδή τό  σόφισμα εί/αι εκ φύσεώς του ψευδές 

καί πάς δ μεταχειριζόμενος αύτό δέν δύναται νά τό 

διακρατή ώς αληθές.

Περαίνων, Επαναλέγω ό τι τά  ποιήματα τού λόρ

δου Βύρωνος, μακράν τού νά στερούνται τού πνεύ

ματος Εκείνου, όπερ καθίστησιν άθάνατα τά  ηθικού 

σκοπού διανοητικά Εργα, Εκάστη τώ ν σελίδων των 

καταδεικνύει τό  Εναντίον, διαψεύδουσχ πάσαν τών

κακόβουλων προσπάθειαν πρός άμαύρωσιν δόξης, 

ήτις διά τόσους λόγους αρμόζει εις τόν καλλικέλα- 

δον κύκνον τή ; Αλβιόνος, όστις Εμποδίζει πάσαν εΰ- 

γενή ψυχή ν’ άποβή χειροτέρα.

(  Ε χ  τοΰ  Ί τα ,ίιχ ο ϋ .)

'E y  MirovrpU.) τη ς  Αίγύ,στου. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Σ. ΛΙΒΛΘΙΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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SKDSOAÛ.
Μετά θερμόν πολύβροντονκαί θανατηφόρον Πάσχα, 

μετά μήνα μεστόν συγκινήσεων, λόγων καί έργων 

εις τό  πολιτικόν στάδιον άναγομένων, τ ί  δύναται νά 

διηγηθή δ τής πολιτικής αδαής ; —  Νά περιγράψη 

νίκα; τώ ν Ενωτικών, τώ ν N o ' ίων άντιτίσεις, πόλευ.ον 

έπικρεμασθέντα άλλά μή διαρραγέντα, βασιλέα άνυ- 

πομόνω; περιμενόμενον, άμνηστείας δυσαρεστούσας, 

διδασκαλεία συνταρασσόμενα, λίθου; χαλαζηδόν καί 

άέρα καί σκηνάς καί κεφαλάς σχίζοντας, σφαίρας εις 

τά  ύψη συριζούσας, τήν Ελληνικόν γλώσσαν υπό βαρ

βάρων Ζωΐλων μαστιγουμένην ; Αλλ’ οϋδέν τούτων 

πολιτικής κακύτητο; άμικτον. Τ ί δέ ; νομίζετε ότι 

δ αριθμός τώ ν στοιχείων τού Ρουμ ουηχον  αλφα

βήτου δύναται άλλως νά δρισθή ή διά διατάγματος 

τού ήγεμόνο; ; Η  μήπως τό  άμφιθέατρον Σουλιέ δέν 

κατέστη περίδοξον διά τά  εν αύτώ υπό τώ ν . . . 

θεατών καί τώ ν  πληρούντων τά ; προσόδους αυτού 

γινόμενα; Σκηνή πολύθυρος μέν άνω, ώς δ τρίβων 

τού Επαμινώνδου, κάτω δέ μονόπυλο; περιλαμβάνει 

πολλούς θεατάς, ούκ ολίγου; ίππους καί ικανού; ά- 

γωνιστάς. Δεν εϊδομεν —  διά τόν άπλούστατον λό

γον ό τι δέν υπήγαμεν —  δέν εϊδομεν άλλ’ ήκούσα- 

μεν ό τι παριστώνται καί ζώ ν-α  αγάλματα, tab 

leaux vivants ήκιστα πρός τήν ήθικήν συνμδοντα' 

καί όμως ή μεν Αστυνομία επιτρέπει τήν Εμφάνισιν 

ανθρώπων μονονουχί δλογύμνων, αί δέ γυναίκες καί 

οί παΐδε; καί αυτή; τής άνωτάτη; τάξεως, ξένοι τε  

καί μή, συσπειρούνται βοτρυδόν περί τήν άπρεπή 

ταύτην θυμέλην. Εν όσω ή εταιρία Σουλιέ περιωρί- 

ζε το  εί; ιππικούς αγώνα; καί άλλου; άθλου;, εχαίρο- 

μεν ότι δ λαός είχε τρόπον αθώας διασκεδάσεως* άλ

λά  εις πάσας τά ; διασκεδάσεις ώφειλε νά Επεμβαίνη 

ή άστυνομία καί, μά τήν άλήθειαν, δέν βλέπομεν 

κατά τ ί  απρεπέστερο; τώ ν tableaux vivants τού 

Κυρίου Σουλιέ είναι δ τουρκοπαράδοτος Καραγκιό

ζης, Εκτός άν αί άπλαΐ βωμολοχίαι θεωρώνται χεί— 

ρονες τώ ν σιωπηλών ασχημ ιώ ν  . . . μή δέ κατακρί- 

νη τις τήν λέξιν, διότι δ ιττώ ς αρμόζει εί; τ ε  τάς 

παοιστανούσας καί τά  παριστανόμενα. Μήπως προ-
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χθες έτι δεν ησαν έκτεθειμέναι έν πλήρει μεσημβρίφ 

καί έν μέση τή  ίρμαϊκή όδώ άσεμνοι εικόνες τάς 

όποιας έν Γαλλία μόνον έντός στερεοσκοπίων έπϊ- 

τρέπεται νά έκθέτωσιν ; . . .  Ας προσέξωμεν. Δικαι- 

οϋμεν τήν γελοιογραφίαν τού Χάμ* Ελλην γονυ

πετή ; καί έν τή  χειρί εχων χάρτην περιέχοντα τάς 

εξής λέξεις' j ’ accepte Georges, Δ έχομ α ι τό ν  Γ ε 

ώ ργιον, ευχαριστεί έν μεγίστη κατανύξει τον Θεόν 

διότι τώ  έδωκε τέλος πάντων βασιλέα. Οπισθεν δέ 

αυτού άλλος Ελλην χοροπηδεΐ. υπ’ άγαλλιάσεως' I

χαροπλαστεία τέρπουσί σου το ν  λάρυγκ», άναψύ- 

χοντχ  διά τω ν  παγω τώ ν την ζέσιν τής καρδίας 

σου. Εχεις δε πλησίον έκεΐ καί τό  παρά τους πόδας 

τώ ν  ανακτόρων κηπάριον μετά τώ ν  λευκοκόμων 

πορτοκαλλεών το ν  καί τόν μέγαν καί, λαμπρόν αυ

τώ ν παράδεισον τόν μυριανθή. καί άρωματοφόρον. 

Αλλά που οί κύκνοι αύτοϋ; μόνος δ αετός ΐσ τα τα ι 

μονάζων επί τής πέτρας παρά την άπεξηραμμένην λ ί

μνην, αί δ ’  άηδόνες άσκοϋσι καί πάλιν ημέρας τε  καί 

νυκτός τήν καλλικέλαδον φωνήν τω ν . Εκεί βλέπεις

S a u v é ί s a u v é ί m o n  Dieu? ίσώθην! έαώθην!
Π ο.Ιω νός χωρικός.

τήν Πανδώραν έξακολουθοϋσαν μέν νά χέη ύδωρ ί?.
θ εέ  μ ο ο ! Νόστιμος είναι καί άλλη μία γελοιογρα

φία τοϋ αυτού κοσμογελαστοϋ. Πρίγκηψ κεκουμμέ- 

νος υπό τήν συζυγικήν του κλίνην εξέρχεται από 

τής κρύπτης του άκούων τήν φωνήν τής γυναικός του 

λεγούσης’ «ΕΐμπορεΤς ναεξέλθη ;! δεν υπάρχει πλέον 

κίνδυνος! οί Ελληνες ευρονβασιλέα!»

Πολλώ προτιμότερα λοιπόν είναι ή κατά Πέμπτην 

έν τή  πλατεία τοϋ συντάγματος διασκέδασις, καθ’ 

ήν μουσική μεν καλή τοϋ πυροβολικού 

τάς άκοχ; σου, παρακείμενα δε δύο αντιμέτωπα ζα -

τώ ν άνθέων, έστερημένην ομως τώ ν πλείστων ερω

τύλων, οϋς χεϊρες απειρόκαλοι κατέκοψαν αντί νά 

προστατεύσωσι. Εκεί πλήθος κόσμου συρρέει κκθ η

μέραν διά νά Οαυμάση τήν εντέλειαν τής βοηθούση; 

τήν φύσιν τέχνης ! Εκεί βλέπεις γεράνια σπανιωτάτων 

ειδών, καί καχουχίνων πυραμίδας, καί, υπό τήν με - 

γάλην τ& Ί β α γ ζια νώ ν  άναδενδράδα διερχόμενος, θαυ

μάζεις τάς φλογέράς νεφέλας εις τάς όποιας ό ήλιος, 

όπισθεν τοϋ ναού τοϋ όλυμπίου Διός καταδύσας εις τά  

λευχείμονα κύματα τής γλαυκή; θαλάσση;, κχταλεί-
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Πολωνός χωρικός·

δχς τοϋ κήπου! ή επιστρέφεις πλήρης μελαγχολίας 

καί αηδίας πρός τά  έγκόσμια, ή κενόν έχων τό  βα- 

λάντιον χάρις εις άλλον τινά τής φύσεως στρα τιώ την  

καί τής νυκτός έραστήν!

Εποχή άνθέων, φ ίλτατα ι άνχγνώστριαι, Μάιος, 

Μάιος! καί μάλιστα Μάιος έστεμμένος υπό τοϋ α τ

τικού ουρανού. Δεν έρωτώ— οΰ φροντίς Ιπποκλείδη 

— δεν έρωτώ εις ποίας έξοχάς, έπί τοϋ χλοερού χόρ

του έξηπλωμέναι, θέλετε ανοίξει τά  φύλλα τής καρ- 

δία; υμών. Βεβαίως εγώ  δέν θά είμαι ό αναγνώστης’

Τούτο μόνον τολμώ νά ζητήσω παρ’ΰμών, εγώ ό 

μή δυναμενο; νά καταλίπω τό  γραφείόν μου, τό  Γυ

μνάσιου τοϋ Πτολεμαίου, τήν όδόν Κλάδου καί τόν 

Εύρυσάκην, έν άνθος, έν άνθος δι’έμε έκάστη άναγνώ- 

στρια, έν μόνον τοϋ άγροϋ, άς ήνχι καί μεμαραμμέ- 

νον. Τό μεμαοαμμένον ξηραίνεται καί τό  έξηοαμμέ- 

νον . . .  φυλάττετα ι καί κολλχται. Τί δέ ποιητικώ- 

τερον τοϋ ξηρού φ ύ λ λ ο υ Ο ϋ τ  αυτά τά  άνθη τής 

πορτοκαλλέας.
λλλ ’  άφες άφήσωμεν έν τούτοι; τήν ποίησιν καί

ηει μέρος τ ι  τής ιδία; λάμψεως έκπλήττον καί συγκι- I 

νουν καί αυτούς τούς άναισθήτους! Εκεί πόσοι ποιη- 

τα ί ένεπνεύσθησαν καί πόσοι εκλαυσαν μή δυνάμενοι 

νά έκφράσωσιν ευθύς καί διαχύσωσι τ ά  έν αΰτοϊς 

συγκρουόμενα καί άνακυκώμενα αισθήματα!

Καί όμως ανάγκη νά έξέλθης έκείθεν, ανάγκη νά 

άφήσης αύτοϋ και άναδενδράδας καί λίμνας καί αν

θώνας καί αισθήματα καί άηδόνας καί νά είσέλθης 

πάλιν εις τόν θετικόν μέν αλλά ψευδέστατον κόσμον! 

Δυστυχία δέ εις σε άν τήν νύκτα θελήση; ν’άκούσης τό  

κελάδημα τώ ν άηδόνων διαβαίνων παρά

[ δυστυχώς δέ ούτε ώς ζωγράφος έπέδωκα διά νά 

γράψω, άλλος Boucher, χαρίεντας, ^οδοσφύρους καί 

ραδινούς έρωτας, ούτε ποιητής έγεννήθην διά νά υ

μνήσω τήν Ερατώ ή τήν Αφροδίτην. Ουδέποτε δέ θά 

λησμονήσω τούς αθανάτους τού Boileau στίχους, 

τούς όποιους μάλιστα συνιστώ εις τινας φίλου; μου 

έχοντας ποιητικάς άξιώσεις'

C  e j l  en r«in  qu' au Parnasse un téméraire auteur 

Pense de Γ art des vers atteindre la hauteur,

S 'i l  ne seul point du eiel l'influence secrète 

Si son astre, en naissant, no f  a créé poète.



ΐίαλινδροατ,σύψ,εν πάλιν ε ί; τον πεζόν κόσυ.ον. 0  α&- 

τοκράτωρ τω ν Γάλλων, άφ’ ού απέκτησε πρώτον τον 

θρόνον τής Γαλλίας,τώρα έποφθαλμια και τον θρόνον 

τής Γαλλική; Ακαδημίας. Εκ τούτου άνεφύησαν διά

φορα ζητήματα  εν τώ  νώ τω ν γάλλων χρονογράφων 

νΐ ποικιλογράφων. Γνωστόν ότι η Γαλλική Ακαδημία 

μόνον τεσοαράκοντα ακαδημαϊκούς εχει. Εκαστος δε 

διάδοχος άποθανόντος άναγινώσκει τό  έγκώμιον του 

προκατόχου του, άκούων τόν ίδιον έαυτοϋ παρά του 

επιτετραμμένου τήν υποδοχήν του. Είναι είδος έζε - 

ρορρύθμου εταιρία; αμοιβαίου θαυμασμού. Ερωτά 

λοιπόν χρονογράφος τις ' «  Αν ή Α. Μ. έκλεχθή, θά 

άναγκασθή άρά γε  ν’  άναγνώση τό  έγκώμιον τού 

προκατόχου του καί τούτου δοθέντος θά νομίση 

εαυτόν υποχρεωμένου, ίνα μή διακόψη τήν παράδο- 

σιν, νά άπορήση ταπεινοφρονέστατα, ώς ό Κύριος Ô- 

κτάβιος F eu ille t (* ) καί πάντε; οι προκάτοχοί του, 

διά τήν άπειρον  τιμήν τήν οποίαν θά λάβη ; Ττ, ά- 

ληθεία αγνοώ. »  Καθ’ήμάς είς μόνος τρόπος διορθώ- 

σεως τού κακού υπάρχει. . .  . νά ψηφισθή τεσσαρα

κοστή πρώτη Εδρα διά τόν αύτοκράτορα' καί τούτον 

προτείνομεν εις τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν. Τό τε  εκεί

νος μεν δεν θά άναγκασθή νά άναγνώση οΰδενός 

προκατόχου τό έγκώμιον, ή δ’ Ακαδημία, αν έπιθυμή 

πολυ νά τό  άκούση, δύναται νά τόν παρακαλέση νά 

θεώρηση όις προκάτοχον καί εγκωμιάση τόν Μολιέρον, 

8στις προ; μέγα αυτής αίσχος δεν υπήρξε μέλος τής 

Ακαδημία; ή ν’  άναγνώση τεμάχιόν τ ι  τού β ίου  τοΰ  

Κ α ίσα ρος 8ν συγγράφει. Σ.

7S Π Α Ν

II Ο Ι ί Ι  Σ  I Σ .
ΤΩι ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΙ ΜΟΙ ΦΙΛΩι 

Κ . Κ . N ixo.latdi).

Δεν μοί έλεγε; χθέ; έτι ότι βλέπω μόνον ρόδα,
"Οτι πάντα μοί γελώσι κι’  όλα μ’ είναι χαρμονή ;

Τί ζητεί; τώρα με κρύον νά πατήσω τ ’  ανθη πόδα 
Καί ή ήβη μου ν’ άπέλθη ονείρου παντό; κενή;

Πρόθυμος ένφ ή ούσις τ ’  απειράριθμα τη; κάλλη 
M it προχέει καί μέ δρόσον αμβροσία; μ3; κιρνί,

Ένφ έ'ρωτε; μ3ς κράζουν, κ’ ένφ σμήνος νυμφών ψάλλει 
Προσκαλούν ημάς εί; c-Τπνα, εΐ; βουνά έρατεινά,

Διατί πρός π5ν τ ’  ώραϊον νά φανώμεν ήμεΤς κρύοι,
Κ ’  ούδέν θέλγητρον νά τέρπη τήν καρδίαν μας γλυκύ ;

Διατί ώχρότη; νόσου φθισική ήμά; νά χρίη 
Κ ’ εί; τά νεαρά μας στήθη λύπη μόνον νά οίκή ;

Ά ν  ό άνθρωπος ένόσψ πρός τήν δύσιν του προβαίνει 
’Αναμνήσεις πόνων εχει τού πλοός του άρωγόν

( ' )  Ό  ευφυέστατο; συγγραφεύ; τού Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ  
τ  ο Ο Α π ό ρ ο υ  νέου.

Διατί vöv διασκεδάζων τήν ψυχήν νά μήν ευφραίνει 
Μακράν οδυνών καί λύπης, θλίψεων βαρυαλγων ;

Μή άφίνωμεν τό ρόδον πένθιμον καί φυλλοβρέον 
Εί; τάς χεΤΓράς μα; ήσύχως κ’ ακαιρα νά μαρανθή, 

Ά ς  τό όσφρανθώμεν, φίλε, ένφ γαΟρον καί ώοαΤον 
Νέου; κάλυκα; ίιψόνει κ’  εϋοσμον ένφ άνθίΐΐ

Μή άφίνωμεν τόν χρόνον νά παρε’ρχηται ματαίω;
Χρυσαλίδας κυνηγοϋντες εί; λειμώνας δροσερού;, 

Καί ά; τρέχωμεν προθύμω; έάν νύμφη τι; ήδέω;
Εί; δενδρώνας μίς φωνάζει πυκνοφύτου;, σκιερού;.

"Οσψ, ναί! τό νεαρόν μου πρόσωπον δέν περιβάλλει 
Γήρατος βυτί; βαθεΤα καί ώχρότη; παγερά,

Θά μού μειδιούν τά χείλη, κ’ ή καρδίαμου θά ψάλλη 
Των έρώτων όΐ 1 θά ψάλλη τήν χορείαν γλυκερά I

B pat.U a  ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. Π.

Ω Ρ Α.

Ε Φ Ι Ι Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ .

ΜΑΙΟΤ 1,18(33.

 000 ----

Αί περί ταχείας άφίξεως τού βασιλέω; Γεωργίου 

ειδήσεις δέν ήλήθευσαν. Κ ατά  τό  τηλεγράφημα τής 

ελληνική; πρεσβείας τής είς Κοπεγχάγην σταλείσης, 

μένουσιν ετι εκκρεμείς μικροί τινε; όροι'

Κοπενάγη, 21 (3) Μαίου 1863.

« Έφθάσαμεν εί; τά; 13 (25) τού μηνό; άπριλίου- κατά 
τά; 14 αύτοΟ παρουσιάσθημεν εί; τόν υπουργόν των εξω
τερικών, κατά τάς 15 παρουσιάσθημεν είς τόν βασιλέα τή; 
Δανιμαρκίας. Α! περί όρων σημειώσει; τά; όποια; σάς έ- 
τηλεγραφήσαμιν προλαβόντω; μϊς εΐχον δοθή ύπό τού 
ύπουργοΟ τών έςωτερικών. Ό  υπουργό; τών εξωτερικών 
μάς εΤπεν ότι ά πρίγκηψ Χριστιανός θεωρεί άναγκαίαν τήν 
σύνταξιν πρωτοκόλλου- έπομένω; καί ό όρο; δτι ό βασιλεύ; 
Γεώργιο; θέλει διατηρήσει τό θρήσκευμά του, άν καί περι
λαμβάνεται ύπό τού ψηφίσματος τή; συνελεύσεως, θέλει 
περιληφθή έ» τφ  πρωτοκόλλιμ. ΧΟέ; παρουσιάσθημεν είς 
τόν πρίγκηπα Χριστιανόν, παρούσης άπάσης τή; οικογέ
νειας του, καί τού έκλεχθέντο; ύπό τής συνελεύσεως βασι- 
λ.έω; τών Ελλήνων Γεωργίου-ή συνέντευξις ύπήρξε μακρά, 
μ5; έδέχθη δέ μετά οίκειότητο;· έπί τέλους μ8; εΤπεν δτι έλ- 
πίζει Ετι ταχέως θέλουσιν έξομαλυνθή αί μικραί δυσκολίαι. »

Πρό αυτού δέ είχε σταλή Ετερον τού οποίου τά  συμ

βολικά γράμματα μέχρι τινός μόνον -ήδυνήθησαν 

ν’  άναγνωσθώσι.

*  »

Κ ’έκτενή τινα τής Κ.Ιειοΰς αλληλογραφίαν, ή γε- 

νομένη πρός τήν πρεσβείαν υποδοχή ΰπήρξεν άρίστη. 

Κ α τά  βιενναίαν δέ τινα εφημερίδα παρεχωρήθη αυτή 

ένοικιασθέν έπ’  ονόματι τού βασιλέως τό  πρώτον πά

τωμα  τού «Βασιλικού Ξενοδοχείου » (H ôte l R oya l) 

δλόκληρον. Οί πρέσβεις είδον τό ν τε  βασιλέα τής Δα

νίας καί -ςόν βασιλέα Γεώργιον καί τόν υπουργόν 

τώ ν έςωτερικών Κ. Χάλλ. 0  πανηγυρική παράστα-
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σις καί έπίδοσις τού ψηφίσματος δέν έγένετο είσέτι. 

ύ  Γεώργιος ασθενεί ΰπ’ ελαφρού τραύματος γενομέ- 

νου εις τήν χείρα έν ώρα άσκήσεως.

*  »
Εν Α θ ή να ις δέ απαγωγή καί βιασμός αυστριακής 

γυνα ικ ός έγένετο πρόξενος δύο διακοινώσεων καί 

περιορισμού αυστηρού τώ ν στρατιωτών. Η διακοίνωσις 

τ ο ύ  πρέσβεως τής Αγγλία ; είναι υπέρ τό  δέονδριμεΐα, 

γενομένη βεβαίως έν στιγμή άγανακτήσεως. Διότι 

άτακτούντε; μέν καί κακουργούντες πολλώ πλείονες 

καί χείρονες εύρίσκονται έν τή  λοιπή Ευρώπη (τηρου· 

μένης Εννοείται τής αναλογίας),κατά δέ τήν περίστα- 

σιν ταύτην οί πολϊται έξετέλεσαν κάλλιστα τό  ίδιον 

εαυτών καθήκον' καί ιδού μικρόν παράδειγμα' γέ

ρων κατοικών απέναντι τή ; οικίας τή ; άπαχθείσης 

έκοιμάτο' έξυπνισθείς δ’  υπό γυναικείων κραυγών ή- 

γέρθη ευθύς καί έξορμήσας εΐ; τήν όδόν γυμνός ήο- 

πασε τήν γυναίκα καί άπέσπασεν αυτήν άπό τών 

χειρών τώ ν κακούργων, άλλ’  άνηλεώ; δαρεί; διά τώ ν 

ξιφών, επεσεν αναίσθητος σχεδόν καί ούτως ήρπάγη 

πάλιν ή γυνή. Καί άλλοι δέ πολϊται άοπλοι άντέ- 

στησαν άλλ’άπεκρούσθησαν όπ’ ένοπλων στρατιωτών 

καί περίπολος Εθνοφυλακής συνέλαβέ τινα ; τώ ν άτα- 

κτούντων. Οποί; δήποτε αί διακοινώσεις αίιται ωφέ

λησαν διότι μεγάλα ατοπήματα παρωρώντο.

Λ ια χο ίτω σ ις  τοΰ πρέσβεως τής Γα.1.11ας.

Άθήναι. 22]4 Μαίου 1863.

Κ ύ ρ ιε  π ρόεδρε! Φονεύ; καταδικασθεί; ύπό πολεμικού 
συμβουλίου ώ ; αποπειραθεί; νά δολοφονήση καί πληγώσας 
διά σπάθη; αξιωματικόν τοΰ αύτοκρατορικοϋ γαλλικού ναυ
τικού, άπελύθη τών φυλακών παρά τού υπουργείου τών 
στρατιωτικών.

Προχθές ύπαξιωματικό; τι; "Ελλην ύπεδείχθη παρ’ έμού 
προ σβαλι'υν πολίτην τινά Γάλλον καί έγειρα; τό ξίφος του 
κατ’ αύτού. Τήν προσωρινήν κράτησίν του άπεποιήθη ό 
υπουργός τών στρατιωτικών.

Χθέ; έγένετο έπίθεσι; διά ξίφου; κατά τίνος ύπηρέτου 
Γ  άλλου παρά ύπαξιωματικών Ελλήνων ό υπηρέτης αύτό; 
διέφυγε διά τή; φυγή; του τού; εαυτού φονεΐς- μετά δέκα 
λεπτά πάλιν τόν έπλησίασαν έντόςτού φαρμακείου όπου τφ 
προσέφερον τά; πρώτα; θεραπείας.

ΈκεΤ οί δολοφόνοι άνέλαβον τό χρέος τού νά τόν άποτε- 
λειώσωσιν ό δυστυχή; οδτο; μόλις ήδυνήθη νά άποφύγη 
τόν θάνατον διά τή; μεσολαβήσεω; τοΰ υίού μου, ακολού
θου τή; γαλλικής πρεσβεία;, καί τού φαρμακοποιού προσέτι 
όστι; τόν έπεριποιεΤτο. Τό κακούργημα τούτο έπράχθη τήν 
Τρίτην ώραν τριακόσιοι δέ άνθρωποι ύπήρξαν μάρτυρες. 
Τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώραν οι φονϊΤ; εύρίσκοντο είσέτι 
εί; τήν όδόν τού βουλευτηρίου, καυχώμενοι έπί τή άτιμω- 
ρησία αύτών, ελεύθεροι οντε; καί προκαλούντε;· εΤδον αύ
τού; έγώ ό Ιδιος.

Πράξεις τοιαύται δύνανται νά γίνωσιν άφορμή εί; αλλα; 
«βρομοία;, έν όσω ή ατιμωρησία εξασφαλίζεται ύπέρ τών 
κακουργημάτων διά τρόπου τοσούτον προφανούς. Τήν νύκτα 
άλλο κακούργημα ετι μϊλλον φρικωδέστερον έξετελέσθη.

Γυνή τ ι; άπήχθη έν μέση όδφ τών ’Αθηνών συρθεΐσα 
παρά τριάκοντα άνδρών φερόντων στολήν στρατιωτών καί 
ύπαξιωματικών. Μετά φρικώδει; άπ*ιλά; θανάτου ύπε- 
χρεώθη νά ύποστή διαδοχικώ; τά; έσχάτα; 'ύβρεις, έγκα- 
ταλειφθεΤσα είς έρημόν τι γήπεδον, όπου περίπολο; τή; 
εθνοφυλακή; εΰρεν αύτήν ήμιθανή περί τήν 4 ώραν τή; 
νυκτός.

Α ί πράξεις αΰται έξετελέσθησαν, κύριε πρόεδρε, ολίγα 
βήματα μακράν τής συνελεύσεως, είς ήν ή Έλλά; ανέθεσε 
τήν έπιμέλειαν τή; τύχη; τη; καί τού μέλλοντος της. Ά -  
ναγκαΤον είναι ο! αντιπρόσωποι τού έθνους νά πληροφορη- 
Οώσι περί πάντων τούτων ανευ αναβολής. Παρακαλώ ύμ2; 
νά καταστήσητε γνωστήν τήν παρούσαν καί νά προκαλέ- 
σητε τά μέτρα έκεΤνα, τά όποια είναι αναγκαία εί; τήν κοι
νήν ασφάλειαν καί τά όποΤα θέλει έμπνεύσει ή φροντί; τή; 
τιμή; τού τόπου τούτου.

Δέχθητε κτλ. κτλ. ΒΟΥΡΕ.

d  ια χο ίτω σ ις  τον  πρέσβεως τή ς  Λ γ γ .Ιία ς .

ΆΟήνησι, τήν 22[4 Μαϊου 1863.

Κ ύ ρ ιε !  Α! έπανειλημμέναι βιαιοπραγίαι άπό τινο; και
ρού έν ’Αθήναις ύπό στρατιωτών τού έλλ. στρατού εναντίον 
προσώπων αλλοδαπών, έλαβον κατά τά; τελευταία; ολίγα; 
ώρα; χαρακτήρα τόσιυ χείρονα, ώστε δέν δύναμαι, ώ; έχων 
τήν ιδιότητα τού άντιπροσώπου τή; Α. Μ., ν’ αποσιωπήσω 
αύτά;, χωρίς νά ύποδείξω εί; τήν ελληνικήν κυβέρνησιν τάς 
θλιβερά; συνεπείας, α'ίτινε; βεβαίως έσονται τό αποτέλεσμα 
αύτών τών ώμοτήτων. Είναι νύν περιττόν νά συζητήσωμεν, 
αν αΰται αί πράξεις, ύπαγορεύωνται άπό σκοπούς πολιτι
κούς, ή δν ε'χωσι τήν ύποστήριξιν καί χρηματικών ξένων 
ραδιουργιών, ώ ; πολλάκις έρρέθη, ή δν πηγάζωσιν άπό άν- 
τιζηλία; έσοιτερικών διενέξεων, ή δν έχωσιν άφορμήν τήν 
άντιπατριωτικήν καί έγωΐστικήν άπόνοιαν έκείνων τών άνα- 
ξίων Ελλήνων, ο'ίτινες Ισως φαίνονται πρόθυμοι νά θυσιά- 
σωσι τό καλόν τή; πατρίδος των εί; τά; ταπεινά; προσω
πικά; φιλοδοξία; τών. Καί άναφερόμενο; εϊδικώ; εί; δλλα; 
κακοπραγία; άσυγγνώστου έγκληματική; φύσεως, α'ίτινε; 
έλαβον χώραν πρότινος καιρού έν τώ  ίπποδρομίιρ και άλ- 
) αχού τών ’Αθηνών, άρκούμαι νά ύπαινιχθώ τήν πραχθεΐ- 
σαν εναντίον άτυχού; αυστριακή; γυναικός, ήτι; έλάμβανε 
μέρος είς τά; παραστάσεις τού ιπποδρομίου, καί ήτι; προσε- 
βλήθη άπό σπείραν παραβιαστών, καί τοι διατελούσα ύπό 
τήν προστασίαν "Ελληνο; άξιωματικού, καί ήρπάγη άπα- 
χθεΤσα εί; τήν πεδιάδα καί άφεθεΤσα έκεΐ, πνέουσα δέ νύν τά 
λοίσθια ένεκα τών βιαιοπραγιών τών έπ’  αυτής έκτελεσθει- 
σών παρά τών αίχμαλωτισάντων αύτήν άσελγών.

Δέν έχω τώρα μόνον τό καθήκον, κύριε, νά έφελκύσω 
τήν προσοχήν τή; έλλην. κυβερνήσεω; καί τή; εθνική; συν
ελεύσεως, 'ίνα λάβη άμέσως μέτρα, όπως αύστηρώς τιμω- 
ρηθώσιν οί κακούργοι οΰτοι, άλλά καί νάλάβη τοιαύτα μέ
τρα τοΰ λοιπού, ώστε εί; τό μέλλον είς τού; έν ’Αθήναις 
καί άλλαχού τή; έπικρατείας κατοικούντα; άλλοδαπού; νά 
δοθή έγγύησίς τις διά τήν προσωπικήν άσφάλειάν των. Μέ
χρι πρό τινο; είχον λόγου; νά πιστεύσω ότι ή διαγωγή τής 
έλλ. κυβερνήσεω; καί τού ελληνικού έθνους ήτο άξια παν
τός επαίνου διά τήν υπομονήν καί μετριοπάθειαν, τήν ό
ποιαν έδειξαν κατά τήν διάρκειαν δύσκολων πολιτικών δο
κιμασιών. Ή  βεβαιότη; ότι ό χηρεύών θρόνο; ήθελεν έντά; 
ολίγου πληρωθή ύπό πρίγκηπος, τού όποιου ή εκλογή ένε- 
κρίθη ύπό τής μεγάλη; Βρετανίας, Γαλλία; καί Ί ’ωσσίας 
ήθελε συντείνει ούχί Ινα αύξηση άλλ’ άπεναντϊα; 'ίνα θερα-
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τεΰση πολιτικά; διαιρέσεις καί έζασφαλίση τήν δημοσίαν 
βσοάλειαν. Ή  αποτυχία τών προσδοκιών μου τούτων είναι 
πραγματικώ; μεγάλη· ή αναρχία ϋπό τήν πλέον άαχημον 
μορφήν επικρατεί έν ’ Αθήναν;· ή  ϋπόληψις τής 'Ελλάδα; 
είναι τώρα κηλιδωμένη έκ πράξεων τολμηβεισών τοσοΟτον 
άσυγγνώστου φύσεως, καί έτι άπευθυνΟεισών πρό πάντων 
κατά ξένων υπηκόων, ώστε οΐ υπήκοοι ίίλων τών ουναμεων 

διατελοΟσιν εΐ; διηνεκείς φόβους και κινδύνους. ΉμπορεΤ 
ν’  άποδοθή αϋτη ή κατάστασις εις ξένα; ένεργεία; τών ό
ποιων οί κακόβουλοι κακούργοι γίνονται όργανα. ΉμπορεΤ 
ν’  άποδοθή εις τήν έντελή ανικανότητα τών πολιτικών καί 
στρατιωτικών αρχών εις τό νά περιστείλωσι τού; άπει- 
Οούντα; καί ΟορυβοΟντας στρατιώτας. Ή  αιτία έστω οία- 
οήποτε, εγώ  δέν δύναμαι πλέον ώ ; αντιπρόσωπο; τής Α. 
Β. Μ. νά καθιερώσω διά τής παρουσία; μου τοιαύτα κα
κουργήματα καί τοιαΟτα έκγλήματα.

"ΟΟεν σάς παρακαλώ, κύριε, νά κοινοποιήσητε ανευ ανα
βολής τό περιεχόμενον αϋτοϋ τού εγγράφου εις τήν εθνικήν 
συνέλευσιν, καί νά είπήτε αυτή οτι έχω άπόφασιν ν’  άφήσω 

τήν πρωτεύουσαν, έάν δέν δοΟή εις τήν τοιαύτην κατάστασιν 
τών πραγμάτων τέλο; διά μέτρων αμέσων καί δραστήριων.

Έ χ ω  τήν τιμήν κτλ. Σ Κ Α Ρ Α  ΕΤ.

Εις ταύτας δ’ άπήντησεν ή συνέλευσις, προς μ’εν 

τήν του γάλλου πρέσβεως οότωσί*
«  Ή  συνέλευσι; άκούσασα μετά λύπης τήν άνάγνωσιντού 

εγγράφου τοΟ πρέσβεως τής Γαλλίας, δι’ οΰ καταγγέλλονται 
αί συμβϊσαι αξιόποινοι πράξεις, έκφράζει τήν άγανάκτησίν 
της καί έπιτάσσει εις τήν κυβέρνησιν τήν κατά τούς κειμέ
νους νόμους αύστηράν τιμωρίαν τών κακουργησάντων, έφ- 
ίστησι δέ τοΟ λοιπού ϋπό βαρεΤαν ευθύνην της τήν πρόληψιν 
τοιούτων εγκληματικών πράξεων » .

Προς δέ τήν τοΟ Αγγλου’
Ή  έθνική συνέλευσι; αναθέτει εις τόν έπί τών εξωτερικών 

υπουργόν ν’  ανακοίνωση διά τής πρό; τόν κ. πρέσβυν τής 
Μεγ. Βρεττανίας άπαντήσεώς του, εις τό ϋπό χθεσινήν ή- 
μερομηνίαν έγγραφον αϋτοΟ ότι ή συνέλευσι; έξεφρασε καί 
έπαναλαμβάνει νά έκφράση ήδη τήν άκραν αϋτής άγανά- 
κτησιν διά τήν άποτρόπαιον πράξιν περί ής έν τφ  έγγράφψ 
γίνεται λόγος, καί άπήτησε παρά τής κυβερνήσεως τήν τα- 
χίστην τιμωρίαν τών ένοχων κατά τοϋς κειμένους νόμου; 
τής έπικρατείας, πιστεύει δέ έτι ό κ. πρέσβυ; τής Μεγ.Βρε- 
τανία; δέν δϋναται ν’ άμφιβάλλη περί τής ένδελεχοΟς με- 
ρίμνης τής συνελεύσεως, διερμηνευούσης τό έθνικόν αίσθημα 
ϋπέρ τής τάξεω; καί ϋπέο τής προσωπική; άσφαλείας τών 
πολιτών της, ιδίως τών έν Έλλάδι αλλοδαπών ϋπό τήν προ
στασίαν τών νόμων. »

«
¥> ·

ϊ δ  ύπουργείον παρητήθη άφ’ ου πρώτον δ πρωθ

υπουργός δ υπουργός τώ ν εσωτερικών καί δ υπουρ

γός τώ ν  εξωτερικών έδειξαν τό  καλόν παράδειγμα.
«

*  *Τήν 3/15 Μαίου συνέρχεται έν Λονδίνω σύνοδος 

τώ ν  τριών προστατίδων δυνάμεων, προς ρύθμισιν τώ ν 

τής Ελλάδος.
*

*  *
ή  Συνέλευσις περατώσασα τήν 26 Απριλίου τά  

του είδους τής κυβερνήσεως κατάρτισε τέλος αυτήν’ 

καί πρόεδρος μέν έξελέχθη δ Κύριος Μπενιζέλος

ί ’οϋφος, έπί τώ ν  εσωτερικών υπουργός δ Κ . Α. Λόν- 
τος, καί τής δικαιοσύνης δ δικηγόρος Κ. I. Πλατύς. 

ΤοΟ δέ τώ ν  ναυτικών ή έκλογή άνεβλήθη, διότι δ 

Κύριος Μ. Κανάρης δέν έλαβεν απόλυτον πλειονο

ψηφίαν. Οί λοιποί μένουσιν οί αυτοί.

*  *
0  πολωνικός άγων έκτείνεται καί ένισχύεται πά

λιν. ή  ί*οισία έκάλεσεν εις τ ά  όπλα περί τάς 50 χι

λιάδα; εφέδρων.
*

«  *
ό  Κύριος Σκάρλετ έπέστειλε καί δευτέραν διακοί- 

νωσιν επεξηγητικήν καί μετριαστικήν τής πρώτης.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ΒΕΑΡΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ. Ανεκαλύφθη παρά τό 

Saint-Astier έν Γαλλία νόμισμα βεαρνικόν, έντελε- 

στάτης διατηρήσεως. Τό μέτωπον φέρει σύμβολον 

σταυρόν καί λόγιον Sit noin. dni. Bneilictvm (Sit 
noiuen domini benedictum) όπισθεν διακρίνονται 

κρίνα καί άναγινώσκεταΓ Francise vs, Fcoruni R. 
P. (Franciscus Francorum rex primus).

ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ. Επίσηυ.ος υπολογισμός περιέχει 

τόν αριθμόν τώ ν μαστιγωθέντων έν τώ  στρατώ  καί 

τή  πολιτοφυλακή τής Μεγάλης Βρετανίας κμί τής 

Ιρλανδίας τ ώ  1861. Èv μέν τ ώ  στρατώ 168 στρα- 

τ ιώ τα ι έμαστιγώθησαν δι’  8 ,204 μαστιγώσεων. 

Εκάστη καταδίκη έπέφερε 50 μαστιγώσεις. Εϊς τ ι -  

νας περιστάσεις έχαρίσθη ή ποινή. Τά δ’ αίτια τής 

σωματικής αυτής τιμωρίας υπήρξαν τά  έξής’ λειπο- 

τα ξία , κλοπή εφοδίων καί απείθεια. Èv δέ τή  πολι

τοφυλακή ουδείς κατεδικάσθη.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

Μένεις μένω, στέκεις φεύγω, εις τό μνήμά σου σιμόνεις 
Καί μέ έχον 2ίς με βλέμμα οίς νά μ ’ ϊοη; κατορθόνεις·
Καί ένφ ϊν  μόνον είμαι, είμ’ είς άπαντα τά  μέρη 
Καί πάς μέγας εί; τόν κόσμον έπί κεφαλής μέ φέρει 
Καί περίεργον! κυττάζει; \ά άρπάσης ίνα μήλον 
Καί άν δέν μ’ ίδης, εις τ ό  δμμα σοΟ καρφόνω ένα ήλον 
Σϋ γογγύζεις, φεύγω τότε, όμιλεΤς ίδοϋ εγώ.
Ά  ! βιγώ· φωνάζει όταν μ’  άποβάλη ή Μαριγώ 
Δίδετε τό σκέπασμα της κ’  εις τά  άκρα του κρεμώμαι.
Κ ι’ όταν κοιμηθής’ς τό μέσον καί έγώ πάντοτε κοιμώμαι. 
Πλήν τί κάμνεις, άδελφέ μου, δέν σκοπεύεις νά μέ λύσης 
Μή μέ λέγης νά μέ λέγεις, μή είπών θά μ’  έκφωνήσης 
Μέ μισείς πλήν σϋ, τό βλέπω, ώς άρχίζοντα τά μίση 
Ό  μισών με πλήν μέ βλέπει καί μέ χάνει ecrti; μέ λύση

I. Γ . Μ.
— ο—


