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Σπουοάζίον ετι έν τώ  Πανεπιστημίω, ό 
Βύρων, μεταξύ παραδιδόμενος είς έρωτας, δια
σκεδάσεις, παντοίαςπαρεκτροπάς,ήρχισε καλ- 
λιεργών τήν Μοΰσαν τής πον/ίσεως. Κατά τό 
δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας του, ό'τε 
ιϊράσθη τής Μαρίας, έτελεύταή παιδική αύτοΰ 
ήλικία, συν αύτίί δέ, ώς παρατηρεί 5 Βού- 
λουερ, καί δ έρως του εκείνος, ό'στις υπήρξε 
τό άτυχέστερον καί τό πικρότερον τών αισθη
μάτων, ό'σων έπληροιθη καί εφεξής δ βίος του. 
Ή  νέα, ην έστόλι'ζον φυσικαί καί ήΟικαί 
χάριτες, ην πρεσβυτέρα αυτοΰ, ώς προε- 
φημεν, κατά δύο έ'τη, καί δέν ήδύνατο νά 
θεωρήστ] ώς σοβαρόν τό αίσθημα εκείνο τοΰ 
παιδός, Περί δέ τής είς Cambrige εισόδου του

άπαντώμεν εν τοΐς 'sijtojirqjtovei'jiaair αύ
τοΰ, τοΐς έκδοθεΐσιν υπό τοΰ διάσημου επίσης 
ποιητοΰ καί ενός τών άριστων φίλων του, 
Thomas M oore, τήν εξής περικοπήν, προς- 
μαρτυροΰσαν τό έκ νεαρας ηλικίας παράδο- 
ςον τοΰ ήθους του. «Μία έκ τών σκληρότε
ρων θλίψεών μου ην καί ή συναίσθησις, οτι 
δέν ήμην πλέον παΐς. "Ι’κτοτε ήρχισα νά γη- 
ράσκω έν τ γ  ιδία έμοΰ αύτοΰ υπολη'ψει, διότι 
κατ’ έμέ, τό γήρας δέν εΐναί τ ι ζηλωτόν.» 
Προσέθετε δέκαί ταΰτα- «Λιήλθον μετά τρο
μακτικής τανύτητος δι’ ό'λων τών βαθμιδών
τών κακιών, άλλ’ ά'νευ άπολαύσεως Τό
αψίκορον, η ανία, ή μόνωσις - αΰτη τής καρ
δίας μου μ ’ ερριύαν πάντοτε είς ύπερβολάς 
δλεθριωτέρας ίσως. . .  . ένεκεν αυτών δέν έ- 
βλάβην μόνον έγώ . . . »  Τάςπρώτας ποιήσεις 
αύτοΰ έξετύπιοσεν κρύφα εν T tv i τυπογρα
φείο! πλησιοχώρου πόλεως, άλλ’ αμέσως 
παρέδωκε τώ πυρί, τη, συμβουλή γηραιοΰ 
φίλου, 8ν έσέβετο- αυτό τοΰτο έπραξε καί
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έπί δεύτερα; τίνος έκδόσεώς των. Μετέβαινε 
δέ έν τω  μεταξύ, κατά τόν χρόνον τών παύ
σεων, άπό Cambrige εις Σούθουελ, παρά τη 
μητρί του, μεθ’ ής όμως ην εις άπαύστους έρι
δας καί διαμάχαί-, ώστε ν’ άποδράσνι ποτέ 
έκ της μητρικής οικίας είςΛονδΐνον καί μ.ετά 
παρέλευσιν μηνών μόνον νά .έπανέλθτ,. Κατά 
τήν εποχήν εκείνην, τήν καρδίαν αύτοϋ έπλή- 
ρου αίσθημα εύγενές, δπερ εξαγνίζει πολλάς 
ελλείψεις του, ή πρός τοΰς άδυνάτους καί 
πάσχοντας φιλανθρωπία. Ούδείς προσήρχετο 
αϋ τώ,χωρίς νά μείνν;άβοήθητος, απαρηγόρητος.

Τέλος, πρίν ή άποφοιτηστ] τοΰ Πανεπι
στημίου, ό ποιητής ημών άπεφάσισε νά 
εκόόστί τάς έκλεκτοτέρας καί τάς ηθικωτέ- 
ρας τών ποιήσεων του. *) ’Έπραξε δέ τοΰτο 
έ/. νεανικής όρμής, διότι πεποίθησήν πολλήν 
δέν εΐχεν εις τήν Μοϋσάν του, έπί πολΰ δέ 
τόν έκυρίευσαν δισταγμοί περί τής αληθούς 
ποιητικής αξίας του. Ευχής έργον νά έφρό- 
νουν πάντες οί τών Μουσών έρασταί τό α υ τό ! 
Πρώτιστον τ?ς μεγαλοφυίας προσόν είναι ό 
δισταγμ.ός, ή δειλία. Τά πρώτα δέ ταϋτα 
δοκίμια τοϋ Βύρωνος ύπεδέχθη τό αγγλικόν 
κοινόν, ούχί ά'νευ έπαίνων καί θαυμασμοϋ, εί 
καί δέν προανήγγειλλον τόν μέλλοντα μέγαν 
ποιητήν, τόν μέγαν βάρδον.

Ά λ λ ’ ιδού, αίφνης, εν τών κρατίστων πε
ριοδικών τής Α γγλ ία ς , ή Έ πιθεώ ρησις τοΰ 
'Εδιμβούργου, ά'γνωστον τίσι λόγοις, έτό- 
ςευσε τά  πικρότερα, τά.οζύτερα βέλη τή ς’έπι- 
κρίσεως κατά τοΰ νεαρού λόρδου. Ό  ποιητής 
έχλευάζετο, έν αύτή,Οανασίμως. Μεταξύ άλ
λων, ό έπικριτής, άσημος τότε καί αυτός,άλλ’ 
δστις ακολούθως έγένετο ό όνομαστός λόρδος 
Broughan (Βροΰμ) έλεγεν, δτι αί ποιήσεις 
εκείνα ι άπέπνεον δριμύ, ώς άναθυμιάσεις βαλ- 
τωδών υδάτων' οί στίχοι δέν ήσαν ίσοι ουδέ 
πρός γυμνάσματα μαθητών. "Ο τι ούδεμ.ίαν 
χάριν εΰρισκεν ένοίπιον τής Μούσης ή νεότης 
τοΰ ποιητοϋ, καί τό αξίωμα αύτοϋ ώς λόρδου 
ήν ήκιστα κατάλληλον νά τώ  έτοιμάση τάς 
τρίβους πρός τόν Παρνασσόν, έν ενί δτι ό 
Βύρων δέν ητο πο ιητής!

') Εςεδοθησαν τώ 1808, ύπο τήν Ιπιγραφήν, 
rQpa i  Σ χ ο λ ή ς  (Hours of Idleness), Συλλογή 
ποιημάτων iv μεταφράσει η πρωτοτύπων, ύπο
Γεωργίου Γόρϊωνος, λόρδου Βύρωνος, ανήλικοί.

Τά θαυμασθέντα εκείνα ποιήματα έπρο- 
κάλεσαν πάραυτα τήν χλεύην καί τόν γέλω τα 
τοϋ κοινοϋ, ιδίως δέ τής άνωτέρας τάξεως. 
Ό  Thomas Moore τό γεγονός τοϋτο άνα- 
φέρων, έπιλέγει δτι «δέν υπάρχει παράδειγ
μα ν’ άποδοθή μείζων δόξα είς τήν δικαιο- 
τέραν .έπίκρισιν, όση άπεδόθη είς τήν ά ίικω - 
τάτην έκείνην.» Ό  Βύρων κεντηθείς έκ τής 
αδίκου όντως έπιθέσεως, ταύτης έτάνυσε τάς 
πτέρυγάς του καί ύψώθη είς τήν άληθή αύτοΰ 
περιωπήν,ί Μοϋσάτου έπεφάνη. "Αρχισε συγ- 
γράφων ποίημα δλως πρ'ωτότυπον, πο ίη μ α ϊμ - 
πλεον χολής καί μένους ποιητικού, τό έπιγρα- 
φόμ.ενον αοί *Λ γγ.Ιο ι Βάρδοι, χα ί οϊΣχώζοι 
έπιχρι.ταΐΊΐ (Inglish Bards and Scotich Revi
ewers) πρός τύπωσιν ούτινος μ,ετέβη είς Αονδΐ- 
νον. Έπαρηγόρει, έν τούτοις, τήν άκρως θλι- 
βεϊσαν μητέρα του, έπ ί τώ  γεγονότι καί έ
γραφε πρός φίλους του περί τούτου μ ετ’άδια- 
φορίας δήθεν καί είρωνίας. Τότε (τώ  1 8 0 9 )  
έπέστη καί ή ένηλικιότης του, ά'γοντος ήδη 
τό 21 ον έτος τής ηλικίας του, καί ώφειλε 
νά Ιτοιμασθή διά τήν έν τή βουλή τών λόρ
δων είσοδόν του. 'Εορτάσας είς Newssead, 
κατά τό έθος, τήν ενηλικιότητά του μετά τών 
ολίγων φίλων του καί διά τών περιωρισμ.ένων 
μέσων του, άπέτεινεν έπιστολήν πρός τόν 
κηδεμόνα του κόμητα Carslile, δπως παρα- 
σταθή αύτώ, κατάτήν.έν τή βουλήπαρουσία- 
σίν του. Ά λ λ ’άποποιηθεντος τούτου, ό Βύρων 
έμεινεν δλως μεμονωμένος, δπως ούδείς ά'λλος 
τής τάζεώς του, πρότερον καί-έποίησε τήν είσο
δόν του τήν 13  Μαρτίου 1 8 0 9 , περιφρονη- 
μένος σχεδόν. Οί κλητήρες ύπεδέχθησαν αύ
τόν καί είσήγαγον ώχρόν καί τεταραγμένον 
εν τή  αιθούση, έν συνοδεία μακρινού τινοξ 
συγγενούς του, τοϋΔάλλα, ενός τών βιογρά
φων του. ’Έδωκε τόν ό'ρκον, άπήντησε ξν,ρώς 
είς τινας φιλίας λέξεις τοΰ γραμματέως (καγ- 
γελαρίου) λόρδου Eldon, έλαβε θέσιν είς τάς 
τάξεις τής άντιπολιτεύσεως καί έξήλθε τής 
βουλής άλαζών καί έν ταύτώ τεταπεινωμέ- 
νος. Τήν αύτήν εσπέραν εδημ-οσίευσε τόν σίλ- 
λον του (σάτυραν) έν ή έμ,νήσθη καί τοϋ κη- 
δεμόνος του, άλλά καί ούδενός έφείσθη* άντα- 
ποδίδων τά  πρέποντα τοΐς έπικριταΐς τής 
Έχιθεωρήσεως, ό ποιητής έ'λεγεν άληθείας 
μετά νεανικής ειλικρίνειας καί τόλμης πρό^ 
πάντας * Λ  γγ.Ιοντ και Σ χώ τοιχ, Τόρεις xcu
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Ονέγγονς καί λοιπούς,διά ποιήσεως ωραίας, 
νευρώδους, ορθοεποϋς, φλογώδους" ήν η ποίη- 
σις καί τό μένος τοϋ Πώπ (Pope) διάσημου 
ποιητοϋ, προγενεστέρου αύ :οϋ, πρός δν ο Βύ
ρων έτρεφεν απεριόριστον λατρείαν καί ού 
τήν καλλιέπειαν έμιμήθη καί ύπεράβαλεν, 
έχων αύτήν υπογραμμόν. Τό ποίημα έπροξέ- 
νησε μ.οναδικήν έντύπωσιν, οί φίλοσκόμμω- 
νες έστράφησαν κατά τών έπικριτών καί ή 
Α γ γ λ ία , έν μέσω άγαλλιάσεων ύΐϊέρ τού Βύ
ρωνος η άγανακτήσεων κατ’ αύτοϋ διά τόν 
σίλλον του, είδεν δτι άπέκτησε ποιητήν, ού 
άπό τών χρόνων τοϋ Σακεσπήρ, τοϋ Μ ίλτω- 
νος, τοϋ Π ώπ έστερεΐτο. Έξαντληθείσης έν 
τάχει τής πρώτης έκδόσεως, έγένετο άμέσως 
καί δευτέρα.

Ά λ λ ’ άπό τίνος,τό φύσει μ-ελαγχολικόν,τό 
ά νήσυχοντής ψυχής καί τής καρδίας τοϋ Βύρω- 
νοςέτράπη εί; άνίαν,είς δυσαρέσκειαν κατά τοϋ 
ίδιου έαυτοϋ, συνεπεία τής εκλύτου, εναγώ
νιου καί μεμονωμένης σχεδόν ζωής του, τής 
ρ.ικράς περιουδίας του, έλαττουμ.ένης καί ταύ
της,τών χαλαρωμένων οί/.ογενειακών δεσμών, 
τής απουσίας σχέσεων διακεκριμένων. Εί καί 
εΐχε καλλονήν καί τρυφερότητα καί εύγένειαν 
χαρακτήρων ούχί συνήθη, άλλά κατέτρυχεν 
αύτόν ή συναίσθ/,σις τής χολότητός του,έπαυ- 
ξάνουσα τήν μελαγχολίαν του. Δι’δλους τού
τους τούς λόγους άπεφάσισε ν’ άποδημησν] 
τής Α γγλ ία ς , καί νά περιηγηθή.

Έ πανεΐδε τήν Μαρίαν Σαβόρδ, οδσαν ή*>η 
έγγαμον και εχουσ«ν μικράν θυγατέρα,άπε- 
χαιρέτισεν αύτήν, καί προσηγόρευσε τήν Α γ 
γλίαν, διά στίχων μ.εστών μ,ελαγχολικω- 
τάτων αισθημάτων, άνεχώρησε δέ τήν 2 
’Ιουλίου 1 8 0 9 , διευθυνόμεν ος πρός τήν Ά να  - 
τολήν, άροϋ έγραψε τήν διαθήκην του καί 
έξησφάλισε τό μέλλον τής μητρός του. Είχε 
συνοδοιπόρον του τόν φίλον του Ilou'jhouse, 
νέον είςάκρον ζηλωτήν τών γραμμάτων, δια- 
πρέψαντα δέ βραδύτερον έν τώ  πολιτικώ 
σταδίω·.

Κ ατά τό ταξείδιον τοϋτο 5 Βύρων ά /έ- 
πτυξε πάσαν τήν ποιητικήν αυτού μεγαλο- 
φυΐαν, καθότι έπανελθών είς Α γγλ ία ν  εδη- 
μοσίευσεν, άλλά μετά δισταγμού πάντοτε 
καί προτραπείς ύπό φίλων του, τά  δύο πρώτα 
άσματα τών π.Ιανησεω}' τοϋ Άρόλόου (Pil- 
gremage of Child H arold) ποιήματος όπερ

ηρχισεν έν’Ιωαννίνοις και έτελείωσεν έν ϊμύρννι 
άνευ προθέσεως νά τό δημοσιεύσ'/). ι )

Μετά πολλάς, άναβολ,άς έφάνη τέλος είς 
φώς τό ποίημα. Ό  Βύρων, πρό τινων ημε
ρών εΐχεν άγορεύσει κατά πρώτον έν τνί 
βουλή τών λόρδων, ούχί άνεπιτυχώς- άλλά 
έπί τή έμφανίσει τοϋ ποιήματος του ή έπιτυ- 
χία  του ύπήρξεπρωτοφανές τι,πάνδημ,ος ό θρί- 
αμβος,δν έθριάμ.βευσεν ό νεαρός βάρδος,κατα
πληκτικός ό ένθουσιασμ.ός, ύφ’ ού ένεφορή- 
δησαν οι πάντες. Πάραυτα έξηντληθησαν 
όλα τά  άντίτυπα τοΰ ποιήματος καί εόεησε 
μ.ετά τρεις ημέρας νά γίννι δευτέρα έκδοσις. 
Ά π ό  πρωίας μέχρις εσπέρας προσήρχοντο 
ά'νδρδξ πάσης τάξεως ίνα άφίνωσιν τό όνομά 
των, έν τή  κατοικία τοΰ λόρδου ποιητοϋ, έ- 
πληροϋτο δέ ή γραφική τράπεζά του ύπό έπι- 
στολών συγχαριτηρίων καί στίχων εγκωμια
στικών. Μόνη όμ-ιλία πάντων, άπό τοϋ β«>- 
μηχάνου μέχρι τοϋ μ,εγιστάνος, άπό τοϋ γρα- 
φέως αέχρι τοϋ Ούαλτερ Σκώτ, ήν το νεοφα
νές εκείνο έπος, όπερ αί έφημερίδες, αί ’Επι
θεωρήσεις, καί έκ τών πρώτων η τοϋ ’’Ε δ ιμ 
βούργου, άνήψουν μέχρι τρίτου ούρανοϋ. 'Ό 
θεν καί ό Βύρων έγραψε δικαίως’ « Ίίξύπνησα 
μια πρωία καί εύρέθην άνήρ ένδοξος!»

Ά λ λ ’ έπανέλθωμ-εν εί’ς τό ταξείύιον του. 
Ή  πρόθεσις τοϋ Βύρωνος ήν νά μεταβή είς τήν 
Ανατολήν καί ί'σως νά μ.είντ, έν τινι πόλει 
αύτής διά βίου. Έπεσκέφθη λοιπόν κατά τόν 
πλοϋν του, τήν Πορτογαλλίαν, τήν 'Ισπα
νίαν, τήν Μελίτην, τήν Σαρδηνίαν, τήν Σικε
λ ία ν  έφθασε τέλος είς τήν ’'Ππειρον, ό'που 
τόν έδεξίωσεν ό Ά λ ή  πασάς. Ά π ό  Ίω αννί- 
νων μετέβη είς Πρέβεζαν1 καί έκεΐθεν διήλ- 
θεν άπασαν τήν Ακαρνανίαν, διημερεύσας καί 
είς Μεοολόγγίον, όπερ καί μ.ετ’ ού πολύ επα- 
νεΐδε πάλιν. Έκεΐθεν δέ άπήρεν είς Πελο
πόννησον, καί έπανήλθεν έκ νέου είς Πρεβε- 
ζαν, δθεν τίλευταΐον ήλθεν ϊνα διαχειμασή 
είς Αθήνας, ών έμνήσθη μετά τοσουτου έν-

·) Τα έςής Ισημε'ου ό Βύρων· περί τών προ>- 
των αύτοΰ ποιητικών διαΟεσεων iv τω ημερολο- 
γίω του. «'Η ίκανότης μου ην μάλλον ^ήτοροί 
καί πολεμιστοΰ. Τά πρώτα Ιν τϊ) αγγλική ποιη
τικά δοκίμιά μου ετυχον ψυχροτάτης υποδοχής. 
Ούδείς προέλεγεν δτι το στάδιόν μου έμελλεν εϊ>» 
ποΙητοΰ.»
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θουσιασμοΰ έν τοΐς ποίημα αί του, καί α’.'τινες 
εγένοντο ή προσφιλεστάτη αύτοΰ διαμονή. 
Έ ν τώ  μεταξύ μετέβη μέχρι Σμύρνης καί Kcov- 
σταντινουπόλεως.

("Ε-εται συνεχεία ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠίΙΙΙ.

Π ΛΑ ΤΩ Ν ΙΚΑ Ι Μ ΕΛΕΤΑΙ.

ζ'.
γ ο ρ γ ί α *

(Συνέχεια- ϊδ. φυλ. α'.)

ΤΜΗΜΑ Α'.

( « 9  —  463 Ε)

Τ ίς  ό ορισμός της ρητορικής.

Κ ατά πρώτον ό Γοργίας προσκληθείς υπό 
τοΰ Σωκράτους ί'να προσδιορίση τ ί  τό τής 
ρητορικής άντικείμενον καί άπαντήσας δτι ή 
ρητορική άσχολεΐται περί λόγους, έκ δευ
τέρου έρωτάται, δ ιατί, ένώ καί άλλαι τέχναι 
ασχολούνται περί λόγους, οιον ή ’Ιατρική περί 
τους λόγους τούς διερμηνεύοντας είς τούς άρ
ρωστους, διά τίνος διαίτης δύνανται ν’άναρ- 
ρώσωσι, δ ιατί έπίσης καί ταύτας άντικείμε- 
νον έχούσας τούς λόγους δέν άποκαλεΐ ρητο
ρικά?. Άποκριναμένου δέ τοΰ Γοργίου ό'τι 
τών μέν άλλων τεχνών ίδιον είναι καθόλου 
αί χειρουργίαι καί η υλική έργασία, τής δέ 
ρητορικής πάσα ή ενέργεια καί ή άποτελε- 
σματικότης διά λόγων περαίνεται, δ Σωκοά- 
της εύστόχως παρατηρεί δτι, έπειδή είσι καί 
ά'λλαι τέχναι αΐτινες διά λόγου πάν περαί- 
νουσι, καί ούδεμιάς σχεδόν προσδέονται ερ
γασίας οίον ή θεωρητική καί ή πρακτική 
αριθμητική καί ή Γεωμετρία, ανάγκη νά δοΟ?ί 
τοιοΰτός τις ορισμός τής ρητορικής, δστις >ά 
διαστελλη ταύτην άπό τών άλλων όμοειδών 
τεχνών, αΐτινες κατά μέγα μέρος χρώνται 
τόν λόγον.

Έ κ τούτων ούν άναγκάζεται έ Γοργίας 
δπως προσθέσν) εις τόν ορισμόν του, δτι οί

λόγοι, οδς ή ρητορική χρήται άντικείμενον 
έχουσι τά  μέγιστα καί σπουδαιότατα τών 
α/θρωπινων πραγμάτων. Ά λ λ ά  καί τής 
προσθήκης ταύτης ανεπαρκούς καί αορίστου 
εξελεγχόμενης, δ Γοργίας έρωτώμενος αύθις 
υπό τού Σωκράτους είς τ ί συνίσταται τοΰτο 
το μεγιστον άγαθόν, δπερ διά τής τέχνης 
του άπίργάζεται, άπαντα δτι ο τήν ρητο- 
ρικην επιστάμενος καθίσταται ικανός αυτός 
μεν να όιαμεννι ελεύθερος, τών δέ συμπο
λιτών του να δεσποζν]- διότι δ ρήτωρ δύνα- 
τα ι δια τοΰ λόγου καί έν δικαστηοίω νά 
πείθ·/] τούς δικαστάς καί έν βουλευτηρίω τούς 
βουλευτάς καί έν τή Εκκλησία τούς Έκκλη- 
σιαστας καί πάσαν άλλην τών πολιτών δμή- 
γυριν- επομένως δέ ό δυνάμενος ν’ άγορεύη 
καί νά πείΟη τά πλήθη έχει δούλους του τούς 
μετερχομένους οόνδήποτε άλλο επιτήδευμα. 
Γελος παντ<ον νομίζω, ώ Γοργία, λέγει δ 
Σωκράτης, δτι ήδη έδήλωσας εγγύτατα  πώς 
θεωρείς τήν ρητορικήν δρισάμενος αύτήν ώς 
τέχνην πειστικήν. Καί περ δέ ύποπτεύων 
τινα εννοείς τήν άπό τής ρητορικής πειθώ 
καί περι τίνων πραγμάτων, οϋχ ήττον δμως 
θελω έρωτήσειν σέ, ούχί υπό φθόνου ή φιλο- 
νείκου διαθεσεως έλαυνόμενος, άλλά χάριν 
τής κανονικής τοΰ διαλόγου διεξαγωγής καί 
τής ευμεθοόου συζητήσεως. Έ πειοή λοιπόν 
ουχί μόνη ή ρητορική, άλλά καί άλλαι τέχναι 
απεργάζονται πειθώ, διότι,δστις διδάσκει τί, 
πείθει περι τούτου, δπερ διδάσκει, δικαιού
μαι νά σ’ έπανερωτήσω, ώ Γοργία, τ ί  τό 
είδος καί τ ι τό άντικείμενον τής πειθοΰς, ην 
η ρητορική άπεογάζεται. Είς τήν έρώτησιν 
ταυτην τοΰ Σωκράτους άπαντών ό Γοργίας 
αποφαίνεται, δτι τό μέν είδος τής ρητορικής 
πειθοΰς είναι τό έν τοΐς δικαστηρίοις καί έν 
ταΐς α'λλαις ομηγύρεσι διε /εργούμενον, τό δέ 
άντικείμενον αύτής είναι τό δίκαιον καί τό 
άδικον. Ό  όέ Σωκράτης, δπως έ'τι μάλλον 
καταστήση είς τάν Γοργίαν έπαισθητήν τήν 
άνάγκην τής είς είδη διαιρέσεως τής πειθοΰς, 
διαστελλει δύο ψυχολογικάς καταστάσεις, 
τήν έπιστήμην καί τήν πίστιν. Έ κ τοΰ οτι 
δε αύταί είσιν ά π ’ άλλήλων διακεκριμέναι 
συμπεραίνει δτι, ή μέν έπιστημη είναι άεί- 
ποτε αληθής, ή όέ πίστις ένδέχεται νά ηναι 
δτέ μέν άληθής, ότέ δέ ψευδής. Εντεύθεν 
ούν εξάγει δτι δύο είσίν εί'δη πειθοΰς, τά μέν
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άπεργαζόμενον πίστιν άνευ γνώσεως τό δέ 
έπιστήμην- ή δέ ρητορική άπεργάζεται ούχί 
επιστήμην, άλλά πίστιν περί δικαίου καί 
αδίκου, ούχί έν οίωδήπότε συλλόγω, άλλ’ 
εν δχλω μάλιστα- διότι ο ρήτωρ δέν δύνα- 
τα ι νά διδάξνι δχλον επιστήμην τοΰ δικαίου 
έν βραχεί χρόνου διαστήματι διά τής κλε
ψύδρας μετρουμένω- επομένως δέ δέν είναι 
ικανός νά παρέχν) τώ δχλω διδασκαλίαν, 
άλλά πίστιν μόνον. Καί περ δέ άποχρώντως 
διευκρινήσαντος τοΰ Γοργίου τό είδος τής 
πειθοΰς δπερ άπεργάζεται ή ρητορική ήτοι 
τήν πίστιν καί τό άντικείμενον, περί 8 τό 
είδος τοΰτο τής πειθοΰς στρέφεται ήτοι τό 
δίκαιον καί τό  άδικον, ό Σωκράτης δμως 
προεικάζων δτι δ Γοργίας δέν προτίθεται νά 
περιστείλτ) τήν ένέργειαν τής ρητορικήν έντός 
τοΰ στενού κύκλου τοΰ δικαίου καί τοΰ άδι
κου, κατά τάν ύπ’ αύτοΰ δοθέντα ορισμόν, 
τον επερωτά, άν οί βουλόμενοι παρ’ αύτώ 
νά μαθητεύσωσιν άποβήσονται ίΛανοί νά συμ- 
βουλευωσι τήν πόλιν μόνον περί δικαίου καί 
αδίκου, ή καί πε;ί άλλων πραγμάτων ών 
ειοικαι γνώσεις προαπαιτουνται, οίον περι 
οικοδομήσεως τειχών, ή περί στρατηγικών 
σχεδίων. 'Γπαχθείς ούν ό Γοργίας υπό τής 
υφηγήσεως ταύτης τοΰ Σωκράτους άπροκα- 
λύπτως εκφέρει τήν περί τής ρητορικής δο
ξασίαν του έξαίρων τήν δραστικότητα ταύ
της υπέρ πάσας τάς άλλας τέχνας, ών τάς 
δυνάμεις συλλήβδην έν έαυτή εμπεριέχει. Ό  
ρήτωρ, λέγει, εΐναι ικανός νά διαγωνίζηται 
διά τοΰ λόγου πρός ένα έκαστον τών άλλων 
τεχνιτώ ν,καί πέρί παντός πράγματος ν’άγο- 
ρεύ-/), ώστε έν βραχεί χρόνω εύκολώτερον 
παντός άλλου πείθει τάν δχλον περί οίας- 
δήποτε θέλει υποθέσεως- δέν πρέπει όμως 
όιά τοΰτο νά καταχράται τήν δύναμιν ταύ
την αδικών τούς άλλους καί άφαιρούμενος 
τήν ύπόληψίν των. Έ άν δε γενόμενός τις 
ρητορικός καταχράται τήν τέχνην ταύτην 
δπως άόική τούς άλλους, δέν πρέπει διά τοΰτο 
νάκαταδιώκηται ό διδά^ας, διότι ούτος πα - 
ρέδωκεν αύτώ τήν τέχνην έπί σκοπώ δρθής 
καί δικαίας χρήσεως, άλλ’ δ καταχρώμενος 
αύτήν μαθητής.

Ό  δέ Σωκράτης πριν ή βασανίστ) τήν ηθι
κήν άςίαν τής ύπό τοΰ Γοργίου ύπερεκτιμη- 
θείσης τέχνης του πρός αποφυγήν πάσης πα-

ρεξηγήσεως ώδέ πως άνακεφαλαιοΐ τήν τού- 
ί του προεκτεθεΐσαν εκτενή έπίδειξιν. Σύ, ώ 

Γοργία, ώμολόγησας δτι είσαι ικανός νά μορ- 
φώσης ρητορικόν τόν παρά σοί μαθητεύσοντα 
ήτοι επιτήδειον περί παντός πράγματος ν’ 
άγορεύη πειστικώς ένώπιον τοΰ πλήθους ούχί 

: διδάσκων, άλλά πείθων, προσέθηκας δέ κα
τόπιν ώς έν παραδείγματι δτι δ ρήτωρ έ'σται 
τοΰ Ίατροΰ πειστικώτερος ώς πρός τά ύγιει- 

! νόν τουλάχιστον ένώπιον τοΰ οχλου, δπερ 
βεβαίως σημαίνει ένώπιον τών μή είδότων ή 
τών άνεπιστημόνων. 'Όθεν δ ρήτωρ δ μή 
ων ιατρός έσται πειστικώτερος τοΰ έπιστή- 
μονος ένώπιον άνεπιστημόνων. Τοΰτο δέ τά 
πλεονέκτημα τής ρητορικής άπέναντι τής ια
τρικής ύφίσταται τό αυτό καί άπέναντι τών 
άλλων τεχνών, δηλ: δέν εχει άνάγκην δ ρή
τωρ νά γινώσκη τήν φύσιν αύτών τών πραγ
μάτων, άλλ’ άρκεΐ αύτώ νά έχη έφευρη- 
μένον μέσον τής πειθοΰς ώστε νά φαίνηται 
ένώπιον τών άνεπιστημόνων είδημονέστερος 
τοΰ έπιστήμονος. Καί έάν μέν δ ρήτωο άνε- 
πιστήμων ών έλαττοΰται ή μή έλαττοΰται 
τών έπιστημόνων, τούτο άκολούθως σκεψώ- 
μεθα, έάν συμβάλλνι πρός τόν σκοπόν τής 
συζητήσεως- νΰν δέ τόδε πρότερον σκεψώ- 
μεθα, άν ώσαύτως άποβαίνη περιττή είς 
τόν ρήτορα ή γνώσις τοΰ δικαίου καί τοΰ ά
δικου, καί τοΰ αίσχροΰ καί τοΰ καλοΰ καί 
τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ, άρκεΐ δέ μόνον 
νά φαίνηται είς τούς αμαθείς δτι τά  γινώ- 
σκει μάλλον τοΰ είδότος καί περ άγνοών 
αύτά, ή άνάγκη νά τά  προεπίσταται δ μέλ- 
λων νά διδαχθή παρά σοΰ τήν ρητορικήν. 
Τοΰ Γοργίου δέ ύπό αισχύνης δμολογήσαντος, 
δτι δ είς αύτόν φοιτήσων πρός έκμάθησιν τής 
ρητορικής άν τυχόν άγνοή τήν τοΰ δικαίου 
έπιστήμην θέλει τήν διδαχθήν παρ’ αύτοΰ, δ 
Σωκράτης τής δμολογίας του ταύτης δραξά- 
μενος συλλογίζεται ώς έφεξής- καθάπερ δ τήν 
τεκτονικήν μαθών είναι τέκτων, καί δ τήν 
μουσικήν μουσικός, Λτατά τήν αύτήν αναλο
γίαν καί δ τά  δίκαια μαθών είναι δίκαιος, 
δ δέ δίκαιος πράττει δίκαια- άναγκαίως άοα 
δ ρήτωρ είναι δίκαιος, δ δέ δίκαιος βούλεται 
νά πράττη δίκαια,ουδέποτε δέ ν’άδική- επομέ
νως δέ δ ρήτωρ ουδέποτε θά θελήση ν’ άδικΐ).1)

( ’) Ένταΰθα προϋποτίθεται το έν άλλοΐί δια-
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Κ α τ ό π ι δέ υπομνήσας τόν Γοργίαν τά 
ύπό τούτου δλίγω πρότερον ρηθέντα, δτι 
έάν ό ρήτωρ μεταχειρίζεται άδίκως τν-,ν 
ρητορικήν, δέν είναι καταδκοκτέος έ διδάξάς 
α!>τον αλλ’ 6 άδικων καί καταχρώμενος τήν 
ρητορικήν, θέτει έν δψει εκείνου τήν άντίφα- 
σιν είς ην ήδη περιπίπτει έμολογών ό'τι εΐναι 
αδύνατον 5 ρήτωρ νά μεταχειρίζεται αδίκως 
την τέχνην του καί νά θέλη νά πράττη
ν>> * I Γ I

OCOUCC.

Ά λ λ ’ ο Πώλος δυσανασχέτήόας έπί τή 
ηττη  τοΰ διδασκάλου του μετά νεανικής 
ζεσεως, επικρίνει τόν Σωκράτην ό'τι ένα- 
σμενίζεται νά ύποβάλλ?] τοιαΰτα έο<οτή- 
ματα ,δπω ς περιπλέκη είς αντιφάσεις τόν 
ανταγωνιστήν του. Τούτου δέ τήν έν τώ  
Διαλόγω έπέμβασίν προθύμως άποδεξάμε- 
νος ο Σωκράτης καί διαδηλώσας δτι εΐναι 
έτοιμος ν’ άποσύρη εϊτι νομίζει δτι πλημμε- 
λώς ωμολογηθη, δ ίδω ίιν αύτώ αίρεσιν είτε 
να έρωτα,ειτε να ερωτάται- ο δέ άναλαμβά- 
νων τά τοΰ έρωτώντος πρόσωπον,έφ’δσον διά 
τής τακτικής ταύτης κατ’ ίρχάς πέποιθεν 
δτι θελει κάταβάλειν τόν Σωκράτη,έπί τέ
λους εξελέγχεται αδαής ών περί ττν  ζητη
τικήν μέθοδον.

Ά ρ χετα ι λοιπόν έρωτών τόν Σωκράτη, 
^ ί είδος τέχνης νομίζει δτι είναι ή ρητορική, 
οιονει προϋποίέ :tov ώς έμολογούμενον δτι ή 
ρητορική είναι τέχνη, ένώ ώφειλε προηγου
μένως νά τόν έρωτήσνΐ άν εΐναι τέχνη ή τ ί 
εΐναι ή ρητορική. "Οθεν ό Σωκράτης έξάγων 
τά  συμπεράσματα τής μετά τοΰ Γοργίου συν- 
διαλεξεως, δεν τήν θεωρώ, λέγει, τέχνην 
αλλ’ έμπεφ 'αν τινά άπεργάζομένην εύαρέ- 
στησιν καί ηδονήν. Ό  δέ Πώλος, πριν ή ζή
τηση παρά τοΰ Σωκράτους πληροφορίαν, τίς 
η είδοποιος διαφορά τής έμπειρίας ταύτης 
τής καλούμενης ρητορικής ή κατά τ ί δια- 
στελλεται αΰτη άλλων όμοταγών έμπειριών, 
κατεσπευσμένους τόν έρωτα, άν ή ρητορική 
δέν φαίνηται αύτώ δτι είναι καλή έμπειρία 
ούσα και τήν τών ακροατών ηδονήν καί εύα- 
ρεσ'τησιν απεργαζομένη. Ά λ λ ά  διά τής έρω-

λογοις άποδειχθεν, ότι ή άρετή είναι έπιστήμη, 
οτι το εναρετως πράττειν άπορρέει έ* τής γνώ- 
«τεως και οτι ό τό αγαθόν καί τό δίκαιον Ιπιστά- 
μινο; αναγκαίο- τοΰτο βούλεται καί -ίάττει.

τησεως ταύτης περιπ ίπτει είς τόν αυτόν λο-  ̂
γικόν σολοικισμόν είς δν καί έν τοΐς έμπρο
σθεν, δτε έρωτηθείς τίς ή τέχνη τοΰ Γοργίου 
άπήντησεν οποία τίς έστι χαρακτηρίσας αύ
τήν ώς τήν καλλί«την. "Οθεν εικότως ελέγ
χει ο Σωκράτης τήν τοΰ Πώλου προπέτειαν, 
δστίς πριν ή πληροφορηθή παρ’ αύτοΰ τ ί  
φρονεί δτι είνοίι ή ρητορική τόν έρωτα περί 
τοΰ ποιοΰ αύτής, άν δέν νομίζ'/] δτι· εΐναι 
καλή. 'Όθεν κατανοήσας ό'τι έκ τούτων καί 
άλλων παραπλήσιων έρωτήσεων τοΰ Πώλου 
ούόέν όφελος γίνεται, περιχαρακωμένου έντός 
τσΰ κύκλου τών ιδίων αύτοΰ εννοιών καί 
οδιαφοροΰντος είς τάς άπάντήσεις του, ανα
λαμβάνει ύφος διδασκαλικόν έπί βραχύ τ ι  
παραιτούμενος τήν διαλογικήν μέθοδον καί 
αποπειρώμενος δπως διά τίνος συστηματικής 
τών τεχνών διαιρέσεως διερμηνεόσν) τώ 
Πώλω τ ί  διανοείται περί τής- ρητορικής καί 
τής σχετικής θέσεως, ήν αΰτη δέον νά έπέχη 
έν τή χορεία τών τεχνών. Ώ ς αρχήν δέ τής 
διαιρέσεως ταύτης λαμβάνων τόν άνθρωπον 
κατα τα  δυο συστατικά αυτοΰ στοιχεία,τήν 
ψυχήν καί τό σώμα *αί τήν εκατέρου τού·5 
των θεραπείαν, διαιρεί τάς τέχνας είς δύο 
ειόη ών τό μέν στρέφεται περί τήν τής ψυ
χής θεραπείαν, τό δέ περί τήν τοΰ σώματος, 
καί τό μέν, δπερ άποκαλεΐ πολιτικήν τέχνην’ 
περιέχει τήν νομοθετικήν τήν διαπλάττου- 
σαν τό τής ψυχής ήθος καί τήν δικαστικήν 
ΐήν έπχνορθοΰόαν τάς παρεκτροπάς της· τό 
δέ, δπερ δέν δύναται νά συμπεριλάβη υπό 
μίαν κοινήν προετίγορίαν, περιέχει τήν γυ·*- 
μναστικήν τήν έπιμελουμένην τήν τοΰ σώ
ματος εύεξίαν καί τήν Ιατρικήν τήν άπο- 
σκοποΰσαν τήν τής υγείας άποκατάστασιν. 
'Όθεν δν λόγον εχει ή νομοθετική πρός τήν 
ψυχήν, τόν αύτόν εχει καί ή γυμναστική 
πρός τό σώμα- καί πάλιν δν λόγον έχει ή 
δικαστική πρός έκείνην, τάν αύτόν καί ή 
’Ιατρική πράς τοΰτο. Αύται δέ αί τέσσαρες 
τέχναί κοινόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα κέ- 
κτηνται, δτι πρός τό βέλτιστο/ αεί τείνου- 
σαι αί μέν θεραπεύουσι τό σώμα, αί δέ τήν 
ψυχήν. Πρός ταύτας δέ άντιστοιχοΰσιν άλλαι 
τέσσαρες καταχρηστικών καλούμεναι τέχναί' 
διότι τέλος προτίθενται ούχί τό βέλτιστον, 
άλλ’ άποκλειστικώς τά ήδιστόν, καί διά τοΰ 
σελεάσματος τούτου σαγηνεύουσι τοΰς άνοή-
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τους καί τοΰς έξαπατώσι. Κυρίως δέ είσιν 
ούχί τέχναι άλλ’ έμπειρίαι, έφ’ δσον άδυ- 
νατοΰσι νά δώσωσι λόγον τών μέσων, ών 
έκάστη χρήσιν ποιείται, καί νά έξηγήσωσι 
τήν φύσιν τοΰ πράγματος, περί δ έκάστη 
άσχολεΐται' παν δέ τά άνευ λόγου διενερ- 
γούμενον είναι ανάξιον νά ονομάζηται τέχνη, 
ϊα ύ τα ς  δέ τάς κατά τό φαινόμενον τέχνας 
ό Σωκράτης υπάγει .υπό τά αύτό γένος άπο- 
καλών αύτάς xo.laxeiar  ή προσαοίησιτ. 
Ά ντιστοιχοΰσι δέ ώδέ πως. Πρός μέν τήν 
νομοθετικήν ή σοφιστική, πράς δέ τήν δικα
στικήν ή ρητορική, πράς δέ τήν γυμναστικήν 
Τ! κομμωτική (καλλωπιστική) καί πράς τήν 
’Ιατρικήν ή μαγειρική. 'Όθεν δν λόγον εχει 
ή. κομμωτική πρός τήν γυμναστικήν,τόν αύτόν 
καί ή σοφιστική πράς τήν νομοθετκιήν καί δν 
λόγον ή μαγειρική πράς τήν ’Ιατρικήν,τάν αύ
τόν καί ή ρητορική πρός τήν δικαστικήν.Ά λλ’ 
αί μέν είς τήν ψυχήν άναφερόμεναι έμπειρίαι, 
ή σοφιστική καί ή ρητορική καί περ φύσει δια- 
στελλόμεναι τών άντιστοιχουσών τεχνών, 
δμως ενεκεν τής συγγενείας τοΰ αντικειμένου 
των, ένεκεν τής κοινής ασχολίας των περί 
τάς αύτάς άρχάς τής πολιτικής αρετής καί 
τοΰ δικαίου, ού μόνον μετά τής νομοθετικής 
καί τής δικαστικής συγχέονται άλλά καί 
τά δρια της σχετικής αυτών δικαιοδοσίας 
παραγνωρίζουσιν, ώστε οί ταύτας μετερχό- 
μενοι άγνοοΰσι καί α,ύτοί άν ήναι σοφισταί 
ή ρήτορες.

Πλήν τό αύτά τοΰτο δέν συμβαίνει καί 
είς τάς έμπειρίας τάς εις τό σώμα άναφερο- 
ρένας. 'Η μαγειρική π .χ . δέν συγχέεται μετά 
τής ’Ιατρικής. Καί διά τ ί ’ διότι έν τή  προ
κειμένη περιπτώσει ή ψυχή έκ τής ιδίας 
■αυτής ύψηλοτέρας περιωπής έποπτεύουσα τό 
σώμα διακρίνει τήν τε μαγειρικήν καί τήν 
’Ιατρικήν, έπειδή άν αύτά τό σώμα εκρινεν 
αύτάς σταθμώμενον έκ τών ηδονών ας τινας 
έκατέρα παρέχει αύτώ, τά  Ιατρ ικά  καί τά 
μαγειρικά φύρδην μίγδην θα συνέχεε πράς 
άλληλα καί απέναντι τοΰ μαγείρου τόν ’Ια
τρόν παρ’ ούδέν θά έλογίζετο.

Τέλος δέ καταστρέφει τόν λόγον ό Σω
κράτης έξαιτούμενος συγγνώμην παρά τοΰ 
Πώλου διότι ήναγκάοθη νά μακρηγορήσει 
δπως έκδηλώση σαφώς πρός αύτόν τ ί  δ ια
νοείται περί τής ρητοΓ.κής. περί ής άπεφή-

νατο δτι ά/αλογεΐ προς τήν ψυχήν καίάπερ 
ή μαγειρική πρός τό σώμα.

Τά έν τώ  πρώτω τούτω τμ ήμ ατί τοΰ 
παρόντος Διαλόγου συζητούμενον θέμα είναι 
ή ρητορική, ήτις ένήσκει μεγίστην έπίρροιαν 
έπί τής κατ’ έκείνην τήν εποχήν κοινωνικής 
καταστάσεως τών πραγμάτων, δτε αί πολί
τικα·, καί αί ΐδ ιω τικα ί υποθέσεις διά τοϋ 
λόγου δημοσί?* συνεζητοΰντο καί διεξήγοντο. 
Κατά πρώτον λοιπόν ό Γοργίας έρωτηθείς 
τ ί  εΐναι ή ρητορική, ορίζει αύτήν τέχνην τοΰ 
πείθειν, ώσπερ έίτι καί νΰν ορίζεται' άλλ* ή 
άπό τής ρητορικής πειθώ διαφέρουσα τής 
άπό τής έπιστήμης δέν παρέχει γνώσιν καί 
μάθησιν,άλλά δοξασίαν καί πίστιν. Ένταΰθα 
δέ κατά τό πρώτον αναφαίνεται ή μετά 
ταΰτα έν τώ  έβδόμω βιβλίω τής Πολιτείας 
άναπτυχθεΐσα Πλατωνική θεωρία περί τής 
διαφοράς τής πίστεως ή τής έξ υποκειμένου 
πληροφορίας άπά τής έπιστήμης ή τής έξ 
αντικειμένου γνώσεως' ών ή μέν μετά τής 
αισθητικής άντιλήψεως επαμφοτερίζει με
ταξύ τής αλήθειας καί τοΰ ψεύδους, άτε 
ασχολούμενη περί τήν γένεσιν καί τά αεί 
μεταβαλλόμενον, ή δέ ούόέποτέ έστι ψευδής, 
άτε μεταρσιουμένη περί τά όντως δν, τό ά'ί- 
διον καί άναλλοίωτον. 'Όθεν ή ρητορική ή 
ή τέχνη τοΰ πείθειν παράγει πίστιν ή δο
ξασίαν άδιακρίτως c ληθή ή ψευδή' επομέ
νως δέ τήν πειθώ διά παντός μέσου μετα- 
διώκουσα καί άφροντιστοΰσα περί τής άλη- 
θείας ή τοΰ ψεύδους, εΐναι κυρίως τέχνη τοΰ 
ψεύδους. "Ισως ούν έκ τούτου υπολάβη τις 
δτι 5 Πλάτων έν γένει άποδοκιμάζει τήν 
ρητορικήν θεωρών αύτήν ώς τέχνην φύσει 
απατηλήν' πλήν Γρκεΐ νά διεξέλθη τάν Φαι
δρόν μετ’ επιστασίας παρακολουθών τήν έν 
τώ  Διαλόγω έκείνω συζητουμένην ύπό·θεσιν, 
δπως πεισθή δτι ό Συγγραφεΰς ποιείται δια
στολήν τής σοφιστικής καί τής φιλοσοφικής 
ρητορικής φρονών δτι 6 όντως ρήτωρ έφείλει 
νά συνδυάζν] τήν ρητορικήν μετά τής φιλοσο
φίας,νά ήναι κάτοχος τής έπιστήμης τοΰ δι
καίου καί τής άληθοΰς πολιτικής τής στοχα- 
ζομένης τοΰ βέλτιστου καί τής τών πολιτών 
ήθικοποιήσεως. Τούναν-ίον δέ 5 Γοογίαςίσχυ 
ρίζεται δτι τέλος τής ρητορικής εΐναι άποκλει- 
στικώς ή πειθώ ή διά τοΰ λόγου, ήτοι ή 
διά τής έναρμονίου θεσε<υς τών λέξεων καί
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διά τής εντέχνου κατασκευές τών προτάσεοιν 
'  καί τών περιόδων συνωδά πρός τους νόμους 

τοΰ ρυθμοϋ καί τ ίς  συμμετρίας κατορθου- 
μένη. Καί είναι μέν αληθές οτι αΰτη απο
τελεί ουσιώδες στοιχεΐον τ ί ς  καλλιεπείας 
νίτις επιδιώκει ώρισμένους πρακτικούς σκο
πούς ητις επιζητεί δπως διά τ ίς  εξεγέρσεως 
τών αισθημάτων έπιδράση έπί της βουλήσεως 
άλλ’ αύτή καθ’ εαυτόν θεωρούμενη έξελεγ- 
χετα ι ανεπαρκής,διότι δέν διδάσκει συνάμα, 
δεν διαφωτίζει την διάνοιαν καί δέν χ ε ica- 
γω γεΐ είς την της άληθείας έπίγνωσιν, επο
μένως δέ πολλάκις καθίσταται δργανον πλά
νης καί άπάτης. Τοΰτο δέ έπιμαρτυρεΐ καί 
αυτός δ Γοργίας, δστις έξαίρων την δύναμιν 
της τέχνης του, καί μεγαλύνιον τόν ρήτορα 
ως ικανόν ό'ντα ν’ άγορεύη ένώπιον τοϋ πλή- 
θους περί παντός πράγματος πειστικώτερον 
η άλλος έστιςδηποτε έστω καί έντριβής περί 
την τέχνην αυτοΰ, αναγκάζεται υπό τοΰ 
Σωκράτους ϊνα προβή καί είς την ομολογίαν 
ταυτνν, δτι ό ρήτωρ καί περ άγνοών αύτά 
τά  πράγματα, οΰχ ήττον δμως διά της πει- 
θοΰς φαίνεται είς τούς αμαθείς είδημονέστε- 
ρος καί αύτών τών ειδημόνων.

Εκ ταυτης ούν της τοϋ Γοργίου ομολο
γίας έξαγεται δτι, ινα έπιτυγχάννι τοΰ σκο- 
πουμένου ή τέχνη τοΰ πείθειν, δέον δπως 
αποτείνηται πρός άκροατάς άγνοοΰντας την 
περί ής δ λόγος ύπόθεσιν, δέον δπως δ άγο- 
ρεύων έζευρίσκτ, μέσα άπατηλά ώστε νά 
προσποιηται ένώπιον τοΰ δχλου δτι γινώσκει 
εκείνα άτινα αγνοεί, άντικαθιστών παντοΰ 
και πάντοτε τό φαινόμενον καί τήν δόκησιν 
αντί της άληθείας καί της πραγματικότη- 
τος. Τέλος όέ δ Γοργίας έρωτηθείς υπό τοΰ 
Σωκράτους άν δ ρήτωρ εχει ώσαύτως καί 
περί το δίκαιον καί τό άδικον καθάπερ καί 
περί τά  άντικείμενα τών άλλων τεχνών, 
ήτοι άν καί περ άγνοών τ ί  είναι δίκαιον ή 
τ ι  αόικον, έπενόησεν όμως μέσον τ ι πειστι
κόν, ώστε νά φαίνηται είς τους μη είδότας 
δτι τά  γινώσκει μάλλον τοΰ είδότος, ήσχύνθη 
να ομολογηση τοΰτο, άποκρινάμενος δτι 6 
παρ’ αΰτώ τήν ρητορικήν έκπαιδευθησόμενος 
όέον tva ή προκαταρτισμένος διά τής έπι- 
στήμης τοΰ δικαίου εί δέ μή δτι θέλει τήν 
διδαχθήν παρ’ αύτοΰ. Πλήν δ Σωκράτης δια- 
τειναμενος οτι, ο εκμαθών τήν τοΰ δικαίου

έπιστήμην είναι δίκαιος, δ δε δίκαιος ουδέ
ποτε βουλήσεται ν’ άδική, φέρει αύτόν είς 
συναίσθησιν τής άντιφάσεως είς ήν ήδη περιέ- 
πεσεν ίσχυρισθείς όλίγω πρότερον δτι δ ρή
τωρ ενδέχεται καί νά μεταχειρίζηται άδί- 
κως τήν ρητορικήν συνάμα δέ ύπαινίττεται 
οτι είς τήν αληθή τέχνην θεωρία καί πράξις 
συνταυτίζονται, καί δτι ή πραγματική τής 
τοϋ δικαίου έπιστημης έκμάθησις δέν συνί- 
σταται είς τήν μηχανικήν άποστήθισιν ίρι- 
σμών τινων καί κανόνων, άλλ’ είς τήν πλήρη 
τής έπιστημης μετουσίωσιν, είς τήν διά τής 
τοΰ δικαίου έπιστημης διάπλασιν τοΰ φρο
νήματος καί τοΰ ήθους, έγχαραττούσης τήν 
σφραγίδα της έπί τοΰ δλου άνθριόπου καί 
άπεργαζομένης αύτόν Ιδιον αυτής έκμαγεΐον 
καί έκτύπωμα, ώστε δ έπιστχμων  τοϋ δι
καίου είναι καί έν πράγματι δίκαιος.

Μέχρι δέ τοϋ σημείου τούτου περιελθού- 
σης τής μετά τοΰ Γοργίου συζητήσεως, δ Πώ
λος άναλαμβάνων τόν λόγον μετά τής ίδι<χ- 
ζούσης αύτώ θρασύτητος άποφαίνεται, δτι ή 
γνώσις τοϋ δικαίου δέν είναι άπαραίτητος 
δρος τής έκμαθήσεως τής ρητορικής, δτι δύ- 
ναται ν’ ά ποβή τις  τεχνικός ρήτωρ, καίπερ 
άδαής ών τής τοΰ δικαίου έπιστήμης. 'Όθεν 
δ Σωκράτης οίονεί άφ’ ύψηλοτέρας σκοπιάς τά  
περί τήν ρητορικήν έξετάζων καί άποπειρώ- 
μενος δπως προσδιορίσ-/) τήν ηθικήν ταύτης 
αξίαν καί τήν σχετικήν τάξιν, ήν έπέχει έν 
τη Ιεραρχία τών τεχνών διαιρεί ταύτας είς 
κυρίας καί καταχρηστικάς. Καί έκεΐναι μέν 
τό βέλτιστον άποσκοποΰσαι μεταδιώ*ουσι 
τήν έναρμόνιον τής τε ψυχής καί τοϋ σώμα
τος κατάστασιν τήν ύπό τοϋ Σωκράτους κα* 
λουμένην εύεξίαν. Τοιαϋται δ ’ είσίν ή γυμνα
στική ή περί τήν τοϋ σώματος θεραπείαν 
καί εΰρωστίαν άσχολουμένη καί ή νομοθετική 
ή είς τήν τής ψυχής ηθικήν καί πολιτικήν 
διακόσμησιν άποβλέπουσα. ’Επειδή δμως 
πολλάκις είτε κακίας ένεκεν, είτε νοσήμα
τος συνταράσσεται ή αρμονία τής τε ψυχής 
καί τοΰ σώματος έπενοήθησαν καί άλλαι τέ
χναι, αΐτινες δι’ ιαματικών η έπανορθωτικών 
μέσων διενεργοϋσι τήν άποκατάστασιν τής 
συνταραχθείσης αρμονίας τοΰ σωματικοΰ καί 
τοΰ ψυχικοΰ βίου, Τοιαϋται δ ’ είσί πρός μέν 
τό σώμα ή ιατρική, πρός δέ τήν ψυχήν ή δι
καστική. Έ κ τούτων δέ τών τεχνών 8ν λό
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γον έχει ή γυμναστική πρός τήν ιατρικήν, τόν 
αύτόν καί ή νορ.οθετική πρός τήν δικαστικήν. 
Καί ή μέν γυμναστική καί ή νομοθετική έ- 
φαρμόζουσι νόμους καί κανόνας, ών ή τηρησις 
εξασφαλίζει τήν ζωϊκήν καί τήν πνευματικήν 
ΰπαρξιν, ή δέ ιατρική καί ή δικαστική προϋ- 
ποθέτουσαι παραβίασιν τών νόμων τούτων 
καί τών κανόνων συνεπαγομένην νοσηράν τινα 
καί έκνομον κατάστασιν, αΐρόυσι πάλιν τήν 
παραβίασιν ταύτην έπανεφέρουσαι τήν ύγείαν 
καί τήν τάξιν. Αί δέ καταχρηστικαί τό ήδι- 
στον άποσκοποΰσαι είσίν είδωλα καί ίμοιώ- 
ματα  τών κυρίων τεχνών η έμπειρίαι καί τρι- 
βαί άλογοι. ‘Όθεν είς μέν τήν νομοθετικήν 
άντιστοιχεΐ ή σοφιστική, είς δε τήν δικαστι
κήν ή ρητορική, έφ’ δσον έκείνη μέν τήν νομο
θετικήν άπομιμουμένη έπ ιζητεϊ \ά  εισαγάγω 
άντί τής άληθοΰς πολιτικής σύστημα ψευδών 
καί άνηθίκων θεωριών, αΰτη δέ τά δίκαιον 
ώς πρόσχημα προβαλλομένη, δέν προτίθεται 
τήν άποκατάστασιν τοΰ παραβιασθέντος δι
καίου, άλλά τήν άθώωσιν τοΰ έγκληματή- 
σαντος, ποιούσα τόν ήττω  λόγον κρείττω. 
’Εντεύθεν ούν έξηγεϊται διά τ ί δ Πλάτων 
παρακατιόν (σελ. S 20  Β) δίδω σιτά πρωτεία 
είς τήν σοφιστικήν άπέναντι τής ρητορικής, 
έφ’ δσον ή μέν στρέφεται μάλλον περί τάς 
άρχάς καί τό καθόλου, ή δέ περί τήν έφαρ- 
μογήν τούτων έπί τών καθ' εκαστα. ’Εν δέ 
τή  σφαίρα τοΰ ®ωματικοΰ ή κομμωτική η ή 
τέχνη τοΰ έπιπλάστως καλλωπίζειν τά σώμα 
εχει πρός τήν γυμναστικήν τήν αύτήν ανα
λογίαν, ήν ή μαγειρική πρός τήν ιατρικήν. Τό 
ίδέ κοινόν γνώρισμα άπασών τούτων τών κατα
χρηστικών τεχνών είναι δτι θεραπεύουσι τά  
ύποδεέστερα μέρη τής άνθρωπίνης φύσεως, 
δτι μονομερώς έπιδιώκουσιτό ήδύ καί τό άρε- 
στάν παρ’ ούδέν τιθέμεναι τό άγαθόν καί τό 
αληθές.

Έ κ  τών έν τω  πρώτω τούτω τμήματι 
λοιπόν περί ρητορικής έκτεθέντων συνάγεται 
δτι αύτη τείνει θεωρητικώς μέν όπως παράγη 
πίστιν ή δοξασίαν είτε άληθή εί'τεψευδή, ούχί 
δέ καί θετικήν γνώσιν, πρακτικώς δέ δπως 
παρέχη μόνον ήδονήν, καί δτι δέν είναι κ,υ- 
ρίως τέχνη, άλλ’ άπλή έμπειρία μή δίδουσα 
λόγον τών έργασιών της, ήν δ Πλάτων διά 
τοϋτο παραβάλλει πρός αύτά τά  ευτελέστερα 
επιτηδεύματα, πρός τήν μαγειρικήν, διότι

έκάτεραι τόν αύτόν σκοπόν έπιδιώκουσι, τήν 
ηδονήν, διότι έκάτεραι ύπό τό αύτά γένος 
δπάγονται, τήν κολακείαν.

ΤΜΗΜΑ Β'.
(466. Α.— 48Ί Β)

Ό  Πώλος άμηχανών τ ί  ν’ άντιτείν/ϊ διά 
τής λογικής είς τήν εξευτελιστικήν ταύτην 
γνώμην, ήν δ Σωκράτης έξήνεγκε περί τής ρη
τορικής συμπαραβαλών αύτήν πρός τήν μα
γειρικήν καί κατατάξας μεταξύ τών ειδών 
τής κολακείας, αίφνης πρύμναν (Ανακρούεται, 
άφηγούμενος τήν μεγάλην ίσχύν καί έπίρροιαν, 
ήν οί ρήτορες ένασκοΰσιν έν ταϊς πόλεσι θα- 
νατοΰντες, καθάπερ οί τύραννοι, 8ν άν βούτ 
λωνται καί άφαιρούμενοι τήν περιουσίαν του, 
καί πράττοντες δ',τι άν δοκή αΰτοΐς. Ά λλο  
Σωκράτης παρατηρήσας δτι δ Πώλος συγχέε’ 
δύο ψυχολογικά γεγονότα πάνττι διεστώται 
άπ’ άλλήλων, δτι μεταχειρίζεται αδιακρίτως 
τά όοχεΐν καί τό βον.Ιεσθαι, υποστηρίζει δτι 
οί πράττοντες ούχί άπερισκέπτως κατά τά 
δοκοΰν, άλλ’ ό'περ βούλονται ούτοί είσιν οί 
μέγα δυνάμενοι έν ταΐς πόλεσι" διότι ή με
γάλη δύναμις τότε μόνον είναι πραγματική 
καί άδιαφιλονείκητος, δτε είς τόν κεκτημέ- 
νον ay τήν αποβαίνει άγαθή καί ώφέλιμος. 
Ά λλ ά  τό νά πράττνι τις άπερισκέπτως κατά 
τό δοκοΰν, τοϋτο βεβαίως είναι κακόν κα ίέπ ι- 
ζήμιον, Ιπομένως δέ δέν είναι άξιον νά κα- 
λήται μεγάλη δύναμις έφ’ δσον ή δύναμις δμο- 
λογεΐται δτι είναι άγαθόν καί ώφελιμον. Έ κ  
τοϋ δτι λοιπόν οί ρήτορες ή οί τύραννοι πράτ- 
τουσι κατά τά δοκοΰν δέν επετα ι ό'τι πράτ- 
τουσιν δ βούλονται, διότι πας άνθρωπος εν 
μόνον βούλεται, τό άγαθόν, πρός δ άπευθύ- 
νει οίανδήποτε αύτοΰ πράξιν. 'Όθεν είτε άπο- 
κτείνομεν, είτε έξορίζομέν τινα, είτε άρπά- 
ζομεν τήν περιουσίαν του, πράττομεν ταΰτα 
προσδοκώντες έντεϋθεν άγαθόν τι" έν δέ τή 
έναντία πέριπτώσει καθ’ ήν προσδοκώμεν κα
κόν τ ι  δέν θέλομεν νά τά  πράττωμεν. Ό  τύ 
ραννος λοιπόν ή δ ρήτωρ, δστις διαπράττει 
άδίκημά τ ι ,  έπ’ έλπίδι δτι τοΰτο είναι είς 
αύτόν άγαθόν καί συμφέρον, ένώ πραγματι
κούς είναι κακόν καί έπιζήμιον, ούτος βεβαίους 
πράττει κατά τά δοκοΰν, ούχί δμως καί 8 
βούλεται, επομένως δε δ τοιούτος δέν ένα-
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βιζΧ μεγάλων δύναμιν εν τή πατρίδι αύτοΰ, 
έπειδή ή ένάσκησις μεγάλης δυνάμεως όμο- 
λόγηται oTt είναι αγαθόν.

Ά λ λ ’ 5 Πώλος, ϊνα μή ομολογίας τήν 
ν,ττάν του απέναντι της διαλεκτικής τοΰ 
Σωκράτους δεινότητος, μεταπηδών, ώς λέ- 
γουσιν οί λογικευόμενοι, άπό τοΰ πράγμα
τος ε~ι τό πρόσωπον αναφωνεί πρός αύτόν 
ειρωνευόμενος- ώσανεί δήθεν καί σύ, ώ Σώ- 
κρατες, όεν θά εόέχεσο νά ήσαι πληρεξού
σιος νά πράττης δ, τ ι  δοκεΐ σοι εν τη πόλει, 
ούδέ θά έζήλευες δταν βλέπτ,ς τινά ή φο- 
νεύοντα όποιον ευαρεστείται, η διαρπάζοντα 
τήν περιουσίαν του, η βάλλοντα αύτόν είς 
τά  δεσμά. Ταΰτα δε λέγων 5 Πώλος εξελέγ
χετα ι ούδέν Tt καρπωσάμενος εκ τής μέχρι 
τοΰδε συζητησεως άτε έμπεφυκώς ταΐς ίδίαις 
αυτοΰ προκαταλήψεσιν. Εντεύθεν οϋν λαμ- 
βανων τό ενδόσιμον ό Σωκράτης έκφαίνει 
ηθικά τινα αζιω ματα οσμήν χριστιανικής εύ* 
ωδίας αποπνεοντα’ δτι s αδίκως άποκτείνων 
τινά ούχί μόνον είναι άζήλωτος άλλά καί 
άθλιος, πρός δέ καί ελεεινός, έφ’ δσον τό άδι
κεΐν ουχι όε τό αόικεΐσθαι είναι τό μέγιστον 
τών κακών. "Οθεν έάν έπεβάλλετο είς εμέ, 
λέγει,απόλυτος ανάγκη ή ν’αδικήσω η ν’άδι- 
κηθώ,θά προϊΐρούμην μάλλον τό δεύτεοον. Ί Ι  
νομιζομένη λοιπόν μεγάλη δύναμις, έάν μέν 
ενασκήται έπ’ ώφελεία τοΰ δυνάστου είναι όν
τως τοιαύτη· εί δέ πρός βλάβην καί ζημίαν 
του, εΐναι κυρίως αδυναμία καί ασθένεια' καί 
είναι μεν επ’ώφελεία αύτοΰ δταν διενεργήται 
δικαίως πρός βλάβην δέ δταν αδίκως. Ά λ λ  ό 
Πώλος συνειδώς τήν ανικανότητα αύτοΰ ϊνα 
διαλεκτικώς έξελέγξ·/] τόν Σωκράτην επιχει
ρείς δ ι’ ιστορικών παραδειγμάτων ν’ άπο- 
οεις-/) δτι πολλοί άνθρωποι άδικοί είσιν εύ- 
δαίμονες επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν τής 
κοινής γνώμης, ή'τις θεωρεί αύτούς ώς όλβιο- 
δαίμονας.

'Ο δέ Σωκράτης,πριν ή προβή είς τήν άπό- 
οειξιν τοΰ εναντίου πρός ό',τι ό Πώλος διϊ- 
σχυρίζεται άντιπαραβάλλει τό ρητορικόν πρός 
τό διαλεκτικόν είδος της έξελέγξεως, λέγω ν  
Συ, ω Πώλε, αποπειράσαι νά μ ’ · ξελέγξν;ςρη- 
τορικως, μιμούμενος τούς έν τοΐς δικαστη- 
ρίοις συζητούντας, ένθα ό έτερος τών δικηγό
ρων νομίζει δτι κατέβαλε τόν άντίδικόν του 
δταν προσάξτι πληθύν μαρτύρων αξιόπιστων

πρός υποστήριξή του θέματός του, ό δέ άντί- 
δικος ένα μόνον ή καί μηδένα προσάξν]. Ά λ λ ’6 
τρόπος ούτος τής εξελέγξεις ούδέν συμβάλ
λεται πρός ανακάλυψή της άληθείας' διότι 
ενίοτε ενδέχεται καί νά καταδικασθή τις αδί
κως ένεκεν τής συρροής πολλών μαρτύρων, 
ών αί καταθέσεις έχουσί τινα βατότητα. Καί 
έν τή προκειμένη δέ περιπτώσει έάν θέλνις νά 
προσάξ/,ς κατ’ έμοΰ μάρτυρας, δτι δέν λέγω 
άληθή, σχεδόν πάντες ci εγχώριοι χαί ci ξέ 
νοι καί οί ένταΰθα προεξάρχοντες τών τριώ- 

πολιτικών κομμάτων ‘), θελουσι μαρτυρήσεν 
υπέρ σοΰ δτι τό ν’ άποκτα τις επιρροήν και 
δύναμιν έν τή πολιτεία, έστω καί δ ι’ άδίκωνί 
πράξεων, είναι ή μεγίστη εύδαιμονία. Ά λ λ ’ 
έγώ, καίπερ είς μόνος,διαφωνώ σοι’ διότι δέν 
μέ άναγκάζεις σύ διά πειστικών λόγων νά 
μεταβάλω γνώμην,άλλά ψευδομάρτυρας πολ
λούς κατ’ έμοΰ προσαγαγών άποπειρασαι ϊνα 
μ ’ έξώσης έκ της περιουσίας μου, της άλη
θείας. Έ γώ  δέ άν μή άναγκάσω σέ τόν ίδιον 
ένα οντα, δπως μαρτύρησες περί της άλη
θείας τών λόγων μου, ούδέν τ ι άξιόλογον κα- 
τώρθωσα, νομίζω, κατά σοΰ, ούδέ σύ κατ’έ- 
μοΰ, άν μή έγώ μαρτυρήσω υπέρ σοΰ, καίπερ 
είς ων μόνος, τήν δέ μαρτυρίαν πάντων τών 
άλλων παραίτησης. Τοιοΰτοι λοιπόν είσίν οί 
δύο τρόποι της έξελέγξεως, ους παραλληλί
ζοντας δέον νά σκεφθώμεν κατά τ ί άλλήλων 
διαφέρουσι’ διότι πρόκειται περί σπουδαιο- 
τάτου ζητήματος, πώς βιωτέον, ϊνα καταςή  
τις ευδαίμων. Καί διά νά έπανέλθω είς τήν 
υποθεσιν τοΰ λόγου μας σύ μέν διϊσχυρίζεσαι 
ό'τι δυνατόν νά ήναι τις μακάριος καί έάν 
διαφεύγτι τήν ποινήν τής εγκληματικής αύτοΰ 
πράξεως ένώ άδικεΐ, κατά δέ τήν εμήν γνώ- 
μην, ό άδικος καί 6 έγκληματίας είναι έξά- 
παντος άθλιος, εΐναι δμως άθλιώτερος, έάν 
μή ύφίσταται τήν δικαίαν ποινήν, καί έάν τό 
έγκλημά του μένη άτιμώρητον, ολιγώτερον

') Τών μεν μετριοφρόνων αριστοκρατών αρχη
γός -ην ό Νικίας, ό περιώνυμοί εκείνος στρατηγοί 
τών ’Αθηναίων, οστίί Ιφονεΰθη έν τή Σικελική 
Ικστρατεία* εις δε το ακρον αριστοκρατικόν κόμμα 
άνήκεν ’Αριστοκράτης ό υιός τοΰ Σκελλίου, ό εις 
Οανατον καταδικασθείς μετα τήν !ν Άργινούσαις 
ναυμαχίαν τήν δε δημοκρατίαν έςεπροσώπει ή oXtj 
οικία τοϋ Περικλεούς.
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δέ άθλιος, έάν λαμβάνη τήν προσήκουσαν τ ι 
μωρίαν καί παρά ©εών καί παρ’ ά /θρώπων. 
Ά λ λ ’ άποδόκιμάσαντος τοΰ Πώλου τά  ύπό 
τοΰ Σωκράτους είρημένα ώς άτοπα, οία ούόείς 
τών άνθρώπων θά παρεδέχετο, ό Σωκράτης 
επαγγέλλεται δτι, έάν θελήστ, ν’ άποκρίνη- 
τα ι εις τάς ερωτήσεις του, θέλει τόν πειθα
ναγκάσει'; νά συνομολογήση δτι τό άόικεΐν 
έίναι κάκιον τοΰ άδικεΐσθαι, καί τό υπεκ- 
φεύγειν τήν τιμωρίαν τοΰ τιμωρεΐσθαι. 'Όθεν 
έρωτηθείς κατά πρώτον 5 Πώλος τ ί νομίζει 
κάκιον, τά άδικεΐν ή τό άδικεΐσθαι, και απο- 
κρινάμενος δτι τά άδικεΐσθαι, έρωτάται κα
τόπιν, τ ί  νομίζει αίσχρότερον τό άδικεΐν η 
τό άδικεΐσθαι. Ά λ λ ’ είς τό δεύτερον τοΰτο 
ερώτημα άμφιταλαντευόμένος πρός στιγμήν 
τ ί δέον ν’ άπαντήση, έπί τέλ.ους σώζων ει- 
σέτι ικανήν δόσιν ηθικού αισθήματος συστέλ
λεται τούλάχ ιστόν νά έκδηλώστί δτι τό α ) ι-  
κεΐν είναι κάλλιον καί τιμιώτερον τοΰ αόι- 
κεΐσθαι, ώστε ομολογεί ό'τι είναι αί-χρότε- 
ρον καί άτιμότερον, ούχί δμως καί κάκιον τοΰ 
άδικεΐσθαι. Ά λ λ ’ί  Σωκράτης άναιρεΐ τήν δια* 
κρισιν ταύτην άποδεικνύων διά τοΰ εφεξής 
συλλογισμού τήν ταυτότητα τοΰ καλού Ά τ-οΰ 
τιμίου καί τοΰ άγαθοΰ ή τοΰ ωφελίμου, καθα- 
περ καί τών τούτοις άντιθέτων, τοΰ αίσχροΰ 
ή τοΰ άτιμου καί τοΰ κακού ή τοΰ βλαβε
ρού, Πάντα τά  καλά, λέγει, είτε σώματα, 
είτε σχήματα, είτε χρώματα, είτε έπιτη- 
δεύματα, θεωρούνται ώς τοιαΰτα ή υπό την 
έποψιν τής χρησιμότητας, ένεκεν τής έκτού- 
<των πηγαζούσης ωφελείας, ή ύπό τήν τής 
ηδονής, έφ’όσον ή θέα αύτών παράγει αϊσθψ.α 
χαράς είς τήν ψυχήν τοΰ θεατού. Έ άν λοιπόν 
τό καλόν όρθώς όρίζηται διά τής ήόονής καί 
τοΰ άγαθοΰ, έπεται δτι τό αισχρόν όιά τών 
•εναντίων, τής λύπης καί τον κακοΰ. Τούτων 
«ύν τεθέντων, έάν τά άδικεΐν είναι αισχρ'.- 
τερον τοΰ άδικεΐσθαι συμβαίνει τοΰτο δ ι’ υ
περβολήν ή λύπης ή κακοΰ ή άμφοτέρων.’Αλλά 
τό άδικεΐν δέν εΐναι λυπηρότερον τοΰ άδικεΐ- 
σθαι, διότι δ άδικών δέν άλγεΐ μάλλον η s 
αδικούμενος. Έ άν λοιπόν δέν ύπερέχτ, κατά 
τήν λύπην υπολείπεται άρα κατά τό έτερον, 
τό κακόν καί τήν βλάβην.Έπειδή λοιπόν τά ά 
δικεΐν υπερβάλλει κατά τό κακόν καί τήν βλά
βην είναι κάκιον τοΰ άδικεΐσθαι. "Οθεν ουρείς 
Τών ά νθρώπων Οά προετίμα μάλλον ν’ ά ΐική ή

ν’άδικήται'διότι ούδείςθά προετίμα τά κάκιον.
Μετά δέ ταΰτα ο Σωκράτης μεταβαίνει 

είς τήν έξέτασιν τοΰ δευτέρου ζητήχατο?, 
άν τό νά τιμωρήταί τις διά τά  άδικήματά 
του είναι τό μέγιστον τών κακών, καθάπερ 
ο Πώλος διϊσχυρίζετο ή είναι μεγαλήτερον 
κακόν τό νά μείν·/] δ ι’ αύτά άτιμώρητος, 
καθάπερ άπ’ εναντίας ό Σωκράτης διϊσχυρί- 
ζετο. Ιδού δέ πώς 5 συλλογισμός διεξάγε
τα ι. Τό νά ύπέχη δίκην καί τό νά κολάζε
τα ι δικαίως ό άδικων είναι εν και το αυτο. 
Πάν δέ δίκαιον, καθ’ ό'σον δίκαιον, είνα*. κα
λόν καί τίμιον. Προσέτι δέ καί τάδε σκε- 
ψώμεθα. Ί Ι  ενέργεια καί τό πάθος είσίν έν- 
νοιαι σχετικαι, ή τό ενεργούν καί τά πασχον 
έ'χουσι τοιαύτην σχέσιν πρός άλληλ»α, ώστε 
τό έν άναγκαίως προϋποθέτει τό έτερον, καί 
οίον προσδιορισμόν λαμβάνει τό ενεργούν, 
τόν αύτόν καί τά πάσχον" π . χ . εαν τις τυ— 
πτ/ί, άνάγκη νά τύπτη τα ί τ ι - καί έάν έκεΐ- 
νος τύπτνι σφόδρα ή ταχέω ς, άναγκη και 
τοΰτο ώσαύτίος νά τύπτητα ί. Τόν καθόλου 
δέ τοΰτον νόμον έοαρμόζων ο Σωκράτης και 
έπί τοΰ προκειμένου ζητήματος _ παρατηρεί 
δτι τό ύπέχειν δίκην ή τά κολάζεσθαι δεν 
εΐναι ένέργειά, άλλά πάθος, ουτινος ποιητι
κόν αίτιον εΐναι ο κολαζων. Ό  δε ορθώς κο- 
λάζων δικαίως ένεργεΐ- τόν αύτόν δέ τοΰτον 
προσδιορισμόν λαμβάνει καί ο πασχών. "Ο- 
θεν ό ένδίκως κολαζόμενος άπαλλάττετα.ι 
τής μοχθηρίας τής ψυχής τής άδικίας, ή'τις 
έστιν αίσχιστόν, επομένως δέ μέγιστον τών 
κακών. Καθάπερ δέ ή ιατρική τέχνη  άπαλ- 
λάτΤει τής νόίου, ούτω καί ή δικαστική τής 
κακίας καί άδικίας. Καθάπερ δέ άγομεν τούς 
νοσοΰντας τά  σώματα παρά τούς ιατρούς, 
ούτω καί τούς άδικοΰντας καί τούς άκολά- 
στως ζώντας παρά τούς δικαστάς δπως ύπο- 
στώσι τήν προσήκουσκν ποινήν. Έ κ  τών εί- 
ρημένων ούν έπεται δτι, εύδαιμονέστατος μέν 
είναι ό μή έχων κακίαν έν ψυχή" επεχει δε 
τήν δευτέραν θέσιν δ απαλ.λαττόμενος δια
τών νουθεσιών καί τών επιπλήξεων καί τής 
τιαωρίας. 'Όστις λοιπόν γενόμενος ένοχος 
μεγίστων έγκλημά των καί εμπλεως αάικιας 
κατορθίόση * νά διαφύγτ, τάς νουθεσίας, τάς 
έπανορθώσεις καί τάς ποινάς, ώς οί τύραννοι 
καί οί ρήτορες καί οί δυνάσται, ό τοιοΰτος
διάνει δίον όθλιώτατον.

* *
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• . "Οθεν ό Σωκράτης, πριν η περάνη τήν 
μετά  τοΰ ΙΙώλου βυνδιάλεξιν, έπανακάιι- 
πτω ν έπί τό έν άρχή ταύτης προταθέν ζή
τημα περί τής πρακτικής ώφελείας τής ρη
τορικής τέχνης, έζαγει εκ των προεκτεθέν- 
των τά  εφεξής συμπεράσματα.

'Ό στις, επιλέγει μετά φιλοσοφικής πε- 
ποιθήσεως, διάπράξη αδίκημα η αύτός η 
άλλος τις περί ών ένδιαφέρεται, οφείλει άφ’ 
εαυτοΰ νά προσερχηται πρός τόν δικαστήν 
ως προς τον Ιατρόν, όπως όσον ένεστι τά- 
yiGTCL υποζζγι την τρο^ηκου^αν ποινήν εύλα- 
βούμενος μήπως τό νόσημα τής άδικίας χρό- 
γιον κατασταν ττρο^ερττυατ) εις τά  [/.lyatTaxa 
τής ψυχής καί καταντήση ανίατον,

JI ρητορικη αρα, ώ ίίώλε,αποβαίνει ήμΐν 
ό'λως άχρηστος πρός απολογίαν υπέρ τής αδι
κίας, ην ήμεΐς αυτοί τυχόν διεπράξαμεν η οι 
φίλοι, η τά  τέκνα, η ή πατρίς, εκτός μόνον 
έάν τις ύπολάβκ, ότι χρησιμεύει έπί τά αντί
θετον, όπως κατηγορή μάλιστα μέν εαυτόν, 
έπειτα  δέ τοΰς συγγενείς καί τοΰς φίλους 
άδικοΰντάς ί'να μετά τήν άποκάλυψίν τοΰ 
ά ) ικήματός τιμουρούμενος άπαλλάττητα ι τοΰ 
μεγίστου κακού, τν;ζ αύικιας. Τουναντίον 
πρόκειται νά βλάψη τις τόν εχθρόν του δρά- 
σαντα πράξίν τινα αξιόποινον ; ’'Ας κατα- 
όάλη πάσαν προσπάθειαν έ'ργω τε καί λόγω 
όπως μή κλητευθή ένώπιον τοΰ δικαστηρίου’ 
Ά λλ ά  καί έάν μή δυνηθή νά παρεμποδίση 
τήν έμφάνισίν του, άς ένεργήση παντί ΐρόπώ 
όπως διαφυγή τάς χεϊρας τής δικαιοσύνης 
και.μη τιμωρηθή" α λ λ ’ εαν εκλεψε χρήματα, 
Ο/ι.ως μη τα  αποδωση, αλλα κατακοατών 
αύτά τά  έξοδεύ'/j ε:ς αθεμίτους καί εγκλη
ματικούς σκοπούς, καί έάν τό αδίκημά του 
είναι άξιον κεφαλικής ποινής, όπως μή κατα 
όικασθή είς θάνατον, ζών έν τνί μοχθηρία 
cfi) .ου επι μηκιστον. Ίύου, ω Πωλε, κατά 
τ ί  η ρητορική είναι χρήσιμος άν ήναι τωόντι 
οπωσοΰν χρήσιμος, καθ’ όσον ανωτέρω έφάνη 
ήμΐν πάντη άχρηστος.

Τό δεύτερον τοΰτο τμήμα περιέχει κυρίως 
θεωρίαν περι τοΰ δικαίου καί τοΰ σκοποΰ τής 
ποινής απορρέουσαν έκ τοΰ άγνοτέρου καί 
έντελεστέρου ήθικοΰ συστήματος. Αφορμήν 
os είς ανάπτ^ξίν ταύτης παρέσχεν δ Πώλος 
όστις πέρα τοΰ δέοντος έξαίρων τά  πλεονε
κτήματα  τής τέχνης του ίσχυρίσθη ότι οί

ρήτορες μεγίστην ενασκοΰσιν ίσχΰν καί έπίρ- 
ροιαν έν ταΐς πόλεσι, τά  πάντα  κατά τά 
δοκοΰν άγοντες καί φεροντες. Ά λ λ ’ δ Σω
κράτης άντιτείνας ό'τι οί ρήτορες πράττοντες 
τά  δοκοΰντα αύτοΐς δέν πράττόυσι καί α 
βούλονται μετά πολλής λεπτονοίας ποιείται 
διαστολήν μεταξύ τής δοκήσεως η τοΰ αυθαι
ρέτου καί τής έλλογου καί έλευθέρας βου- 
λησεως- διαστολήν, ην ετί καί νΰν πολλοί 
και ές αυτών τών νοημόνων παραγνωρίζουσϊ 
συγχεοντες τήν πεφωτισμένην έλευθερίαν 
μετά τής ορμεμφύτου έρέξεως καί άξιοΰν- 
τες οτι ή τοΰ προσώπου συνίσταται είς 
το απροσκόπώς έκπληροΰν τάς ουσικάς δρ- 
μάς κάί τάς έμπαθεΐς τάσεις του. Είς τήν 
πλάνην δέ ταύτην καί σύγχυδιν περιπί- 
πτουσιν οί έπιπολαίως τά  πράγματα έξε- 
ταζοντες, οί εαπερικλείοντες τόν άνθρω
πον εντός των στενών ορίων τής αίσθήσεοις 
καί μη εν έκείνω άνευρίσκοντες άλλην τινά 
υπερτέραν ταύτης δύναμιν. Ά λ λ ’ ύπό τοΰ 
φωτός τής ψυχολογικής έρεύνης δαδουχού- 
μενοι εύκρινώς διαγινώσκομεν τήν μεταξύ 
τής δοκησεως καί τής ηθικής βουλήσεως υοζ- 
στώσαν άντίθεσιν’ ή μέν επ ιζητεί τήν άμε
σον έκπληρω'σιν τών ακαριαίων αυτής ορέ— 
ζεων απαυστως δίκην ερίοτοτροπου γυναίου 
μεταβαλλουσα αντικειμενον, ή δέ μονίν.ως 
και ατρεπτως ρέπει πρός τό αυτό σημεΐον 
ώς κέντρον της, πρός τά αγαθόν καί ή μέν 
συνήθως άφαμαρτάνει τοΰ σκοποΰ της έκ- 
λαμβάνουσα τό φαινόμενον αγαθόν ώς πραγ
ματικόν, ή δέ έμμόνως έφικνεΐται τοΰ άντι-J 
κείμενου της ευκρινή τούτου έ'ννοιαν έ'χουσα- 
Εντεΰθεν δε παρεπεται καί ή άλλη άντίθε- 

σις τής άνυποστάτου καί τής άληθοΰς δυνά- 
μεως τοΰ πραττοντος- διότι ό κατά τά δοι 
κοΰν πράττων υπολαμβάνει ότι κέκτητα- 
δύναμίν ίκανήν πρ?ς κατόρθωσιν τών ίδιΓ -  
τελών σχεδίων του- άλλ’ έν πράγματι" έξε- 
λέγχετα ί πάντη ανίσχυρος ών, διότ; έξ ίδίας 
αύτοΰ πείρας πληροφορείται, ό'τι δ ι’ αύτόν 
αποβαίνει ανεφικτον, ό'περ κυρίως βούλεται, 
τό άγαθόν1 μόνη δέ ή ηθική βούλησις, ή πρός 
τά όντως αγαθόν κατευθυνομένη παρέχει τώ 
πραττοντι πραγματικήν ίσχύν καί δύναμιν" 
διότι μόνη ή ήθική βούλησις ύπείκουσα είς 
τας αιδίοιΤς καί καθολικάς υπαγορεύσεις τοΰ 
λογου και τοΰ ήθικοΰ νόμου κραταιοΰται καί
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ένισχύεται. Ά λ λ ’ ό Σωκράτης ί'να καταστήση 
τήν θεωρίαν ταύτην εύληπτοτέραν είς τήν «φι
λόσοφον τοΰ Πώλου διάνοιαν, διαιρεί πρώτον 
τά  αγαθά είς πνευματικά, σωματικά και εξω
τερικά, αντιπροσωπευόμενα τά  μέν ύπό τής 
σοφίας, τά  δέ υπό τής υγείας, τά  όε υπο τοΰ 
πλούτου, άποκαλών κακά τά  εναντία τού
των' έπειτα  διακρίνει άπά τών αγαθών εκεί
νων τά  μήτε άγαθά μήτε κακά, διάμεσα η 
ουδέτερα καλούμενα, οίά είσιν αίάνθρώπιναι 
πράξεις καί τά  αισθητικά άντικείμενα, π . χ . 
τρ έχε ιν , (poreveir, η Λίθοι, ζύ.Ια  κτλ. Ό  
πράττων άρα βούλεται ούχί τήν πραςιν αύτήν 
άλλά τό άγαθάν, ού ένεκα έκτελεΐ τήν πρά- 
ξιν* οιον δ τά πικρόν φάρμακόν πίνων βούλε
τα ι ούχί τοΰτο, όπερ ποιεί, τήν πόσιν τοΰ 
φαρμάκου, άλλά τήν υγείαν, ής ένεκα πίνει 
τόφάρμακον. Καί δ φονεύων δέ βούλεται ούχί 
τήν πράξιν τοΰ φόνου, άλλά τήν εκ ταυτης 
προερχομένην (Ωφέλειαν, τό αγαθόν. ‘Όθεν 
έπεται ότι δ άνθρωπος βουλόμενος τό άγα- 
Βόν, έάν πράττη τό δοκοΰν αύτώ αγαθόν, ενώ 
καθ’ εαυτό θεωρούμενον είναι κακόν, τά πράτ
τει παρά τήν βούλησιν του. Ό  πράττων άρα 
τά κακόν δέν πράττει δπερ βούλεται’ επο
μένως δέ 6 ρήτωρ η δ τύραννος ενεργών κατά 
τά δοκοΰν δέν πράττει όπερ βούλεται, ουδε 
ενασκεί έν τή πόλει μεγάλην δύναμιν. Τοΰτο 
δέ φιλοσοφικώς μεθερμηνευόμενΟν σημαίνει 
ότι δ μετά λόγου βουλόμενος τείνει πράς τά 
άκρον άγαθάν, τάν τελικόν σκοπόν πάσης 
ένεργείας καί πράξεως. "Οθεν δ πραγματιών 
τήν έλλογον αύτοΰ βούλησιν είναι όντως ουνά- 
τός έν τη  πόλει, ούχί δέ δ ρήτωρ ή δ τύραν
νος δ άγνοών τόν αληθή τοΰ άνθρώπου προο
ρισμόν, δ στερούμενος τής γνώσεως εκείνης 
τοΰ άκρου άγαθοΰ, ό'στις όσω πλείονα αδι
κήματα διαπράττει, τοσούτω άθλιώτερος 
καί ελεεινότερος καθίσταται.

Πλήν αύτά τοΰτο πρόκειται ήδη καί δια- 
λεκτικώς ν’ άποδειχθή" πρώτον ότι προτιμο- 
τερον ν’ άδικήταί τις η ν’ άδικη, νά τυραν- 
νήται η νά τυράννή, καί δεύτερον ότι δ άδι
κος δ διαφεύγων τήν ποινήν τοΰ αδικήματος 
εΐναι πολώ άθλιώτερος τοΰ υφισταμένου τήν 
προσήκουσαν ποινήν καί δικαίως κολαζο 
μένου. Πρός άπόδειξιν ουν τοΰ πρώτου κε
φαλαίου δ Σωκράτης δρμώμενΟς * έκ τής αρ
χής τής ταυτότητας τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κα-

λοΰ, τοΰ κακοΰ καί τοΰ αισχρού, επικαλείται 
τήν κοινήν συνείδησιν, τά καθολικόν αίσθημα 
τοΰ ανθρωπίνου γένους δμολογοΰντΟς ότι, τά 
άδικεΐσθαι εΐναι κάλλιον καί προτιμότερον τοΰ 
άδικεΐν, η άντιστρόφως, ό'τι τά άδικεΐν εΐναι 
α’ίοχιονκαί άτιμότερον τοΰ άδικεΐσθαι.Άλλά 
τά καλάν ορίζεται η ώς ήδονικον, η ως άγα
θάν καί ωφέλιμον, καθάπερ τό εναντίον 
έκείνου, τό αισχρόν η ώς άλγεινόν, η ως κα
κόν καί βλαβερόν. ’Καν άρα τά άδικεΐν ήναι 
αίσχοότερον τοΰ άδικεΐσθαι, τοΰτο συμβαίνει 
δ ιότι εΐναι η άλγεινότερον η κάκιον καί βλα- 
βερώτερον. Ά λ λ ’ ή αδικία δέν εΐναι βεβαίως 
αίσχρά ένεκεντοΰ άλγους, διότι ο αδικών δεν 
αισθάνεται μεγάλητερον πόνον η δ άδικού- 
μενος’ έναπολείπεται άρα νά ήναι αισχρά ε
νεκεν τοΰ κακοΰ κάί τής βλάβης τής έκ τοΰ 
άδικήματος έπερχομένης εις τόν πράττοντα. 
'Όθεν επειδή ούδείς προτιμά τό αισχρόν άντί 
τοΰ καλοΰ, η τό κακόν αντί τοΰ αγαθοΰ, 
έπεται ότι ούδείς προτιμά ν’ άδική μάλλον 
ή ν’ άδικήται. Αυτη λοιπόν ή αληθώς εύαγ
γελική άρχή, ή αγνότερα απασών τών ήθι- 
κών διδασκαλιών, όσας ποτέ ή κλασική αρ- 
χαιότης διετύπωσεν, ότι κάλλιον και προτι- 
μότερον τά άδικεΐσθαι τόΰ άδικεΐν, φαινεταί 
πως άπολλύουσά τ ι τής ίδίας αυτής άγνείας 
καί καθαρότητος καί καταβιβαζομενη εκ τοΰ 
ήθικοΰ ύψους της άμα ως αναλογισθώμεν ο τ ι 
τά καλόν άνάγεται εις τά ωφέλιμον, ότι το 
άδικεΐσθαι εΐναι κάλλιον τοΰ άδικεΐν διότι 
δ άδικούμενος ύφίσταται έλάττονα ζημίαν 
καί βλάβην η δ άδικων. Ά λ λ ’ ένταΰθα μ ά 
λιστα γίνεται καταφανής ή μέθοδος τοΰ Πλά
τωνος, όστις ύπό τά πρόσωπον τοΰ Σωκρα- 
τους συγκαταβαίνω ν είς τόν περίωρισμενον 
κύκλον τών ιδεών τοΰ άκροατηρίου του, κε- 
κτηται τήν έπιδεξιότητα βαθμηόάν νά το 
προσβιβάζη είς τήν υψηλοτέραν σφαίραν τών 
ιδίων αύτοΰ διανοημάτων. Ούτω καί κατα 
τήν προκειμένην περίπτωσιν προαναμνησας 
ότι άπαντα ποιοΰσιν οί άνθρωποι ένεκεν τοΰ 
άγαθοΰ, ότι έ κατά τό δοκοΰν πράττων άπο- 
βλέπει είς τήν παραυτίκα ηδονήν ένώ ή ήθική 
βούλησις τείνει άνενδοτως προς τ ι  εμμονον 
άναθάν, πράς τήν ευεξίαν τοΰ τε σώματος 
καί τής ψυχής, προδιαθέτει τόν ακροατήν 
ϊνα κατόπιν τόν κατηχηση, ότι ή ά Ηκια 
εΐναι αισχρόν καί κακόν, ούχί ένεκεν ττ~)ν
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• ενδεχομένων συνεπειών της, ούχί ένεκεν τής 
έξ έκείνης προερχομένης εξωτερικής βλάβης, 
άλλ’ αύτή καθ’ Ιαυτήν, ένεκεν τής απολύ
του αύτής άντιφάσεως πρός τήν τοΰ άγαθοΰ 
ιδέαν, πρός τήν τής παγκοσμίου αρμονίας 
καί τάξεως καθολικήν έννοιαν.

Και ταΰτα μεν περί τοΰ πρώτου κεφα
λαίου" ώς προς δέ τό δεύτερον, ότι ή άτιμω- 
ρησία τοϋ αδικήματος είναι τό μέγιστον τών 
κακών τά  επιχειρήματα τοΰ Σωκράτους είσίν 
ούχ ηττον έλλογα  καί ακαταγώνιστα*

Ί Ι  ενταύθα περί τοΰ σκοποΰ τής ποινής 
έρμηνευομένη Πλατωνική θεωρία πληροί μίαν 
τών άξιολογωτέρων σελίδων τής ιστορίας 
τής 'Ελληνικής φιλοσοφίας. 'Ο Πλάτων ορ- 
μώμενος έκ τής έννοιας τοΰ δικαίου άνελίτ- 
τε ι έν εκ τών ουσιωδέστερων αύτοΰ στοι
χείων, τό τής Ποινής. Καί τωόντι πρώτος 
Ούτος διά τής μεγαλοφυΐας αυτοΰ διεΐδεν ότΙ 
κυρία βάσις τής ποινής δέν είναι ούτε ή υπό 
τών άπολιτεύτων λαών σκοπουμένη θηριώ
δης έκδίκησις, οΰτε ή υπό Κολλών ποινικό*· 
λόγων ύποστηριζομένη κοινωνική ώφελεια, 
εϊτε άμεσος πρός καταστολήν τοΰ κακοΰ,είτε 
έμμεσος πρός πρόληψιν αύτοΰ διά τοΰ παρα
δειγματισμού, ήτοι διά τής έκφοβήσεως άλλά 
τό όίκαιον ό'περ παραβαινόμ.ενον άδυσωπή1- 
τως απα ιτεί τήν έπανόρθωσίν του διά τοΰ 
’περιορισμού ή τής άφαιρέσεως τών προσωπι
κών του παραβάτου δικαιωμάτων. Ναι μέν 
κατά τήν τής ποινής έπιβολήν λαμ.βάνεται 
■εν όψει καί ή κοινωνική ωφέλεια, άλλ’ υπό 
τόν ό'ρον νά ήναι ό ποίνή δικαία' διότι ΰπο- 
τεθείσθω ό'τι δεν είναι δίκαιον τό νά τιμω- 
ρήται τό άδίκημα,ότι ούδέν υπάρχει δικαίω
μ α  κολάσεως, τότε η τής ποινής έπιβολή 
πόρρω άπέχουσα τοΰ ν’ άποβαίννι ωφέλιμος 
•εις τε τόν ένοχον άναλογιζόμενον ό'τι άξια 
ών έπραξεν άπολαμβάνει καί εις τούς θεα- 
τάς ύπομιμνησκομένους διά τού παραδείγ
ματος ό'τι καί αύτοί έ'σονται άξιοι τών αύτών 
παθημάτων παρεκτρεπόμενοι τής δικαιοσύ
νης καί τής εύθύτητος, απεναντίας κατεξα- 
νίστησι τήν κοινήν απάντων συνείδησιν έγεί- 
ρουσα έν αύττί τήν άπέχθειαν καί τήν άγα- 
νακτησιν. "Οθεν ή ποινή ινα άποβή τελεσφό- 
ρος προύποτίθησιν ώς άναγκαΐον καί άπα- 
ραίτητον ό'ρον νά θεωρήται δικαία καί έλλο
γος, νά εκλαμβάνεται κατά τό κύριον αύτής

σημαινόμενον, ώς περίτρανος έκδήλωσίς τή> 
τού δικαίου εκνικήσεως· διότι τό δίκαιον, τό 
άληθές, τό άγαθόν, είναι τό μόνον θετικόν, 
το δε άδικον, τό ψεύδος, τά κακόν, δέν ειναΙ 
ειμή ή άρνησις τού θετικούς καθάπερ τό σκό
τος είναι ή άρνησις τού φωτός. Ή  δέ ποινή 
αϊρουσα τά άδίκημα είναι ή ά'ρσις τής άρσεως 
η ν) άρνησις τής άρνήσεως, κατά τήν 'Εγε^ 
λιανήν φρασεολογίαν, είναι ή τοΰ δικαίου 
έπανόρθωσις καί κύρωσις. Καί τοιαύτη μέν 
ή πραξις τής ποινής ώς πρός τά έξ άντικεΐ- 
μένου δίκαιον ώς πρός δέ τά υφιστάμενον 
αύτήν πρόσωπον ενασκεί δύναμιν ’Ιαματικήν 
καί καθαρτήριον, έφ’ όσον ή άδικία, κατά 
τόν Πλάτωνα, είναι τής ψυχής νόσημα,ό'περ 
δηλοΐ οτι ο φιλόσοφος τίθησι τήν άδικίαν 
μάλλον είς τήν ένδόμυχον τής ψυχής άναρ-· 
μ.οστιαν και διαφθοράν η είς τήν ταύτης έξω-1 
τερίκευσιν, χαρακτηρίζων τήν δικαιοσύνην 
είς τήν έναρμόνιον έκείνης καλλονήν καί εύε- 
ξίαν. "Οθεν εικότως μετά τήν δικαιοσύνην, 
τό άκρότατον τής ψυχής άγαθόν, συγκατα·* 
ριθμεϊ δεύτερον τήν άπό τής άδικίας κάθαρ- 
σιν, ώς περ τάνάπαλιν, τά έμμ.ένειν άτιμ.ω·* 
ρητεί έν τή άδικία υπολογίζεται κακόν μεΐ-* 
ζον καί αύτής τής άδικίας.

Τέλος δε ό Σωκράτης τά εξαγόμενον τής 
συζητήσεως ταύτης εφαρμ,όζων έπί τής ρητο- 
ρικής, κατ’ άντίθεσιν πρός τάς περί αύτής 
έπικρατούσας δοξασίας, συμπεραίνει, ότι δ 
όντως ρήτωρ άντί τού ν’ άπολογήται υπέρ 
εαυτού ή ύπέρ τού πελάτου αύτοΰ, όπως 
άποκρύψας τήν ένοχήν τοϋ ά Οικήματος διεκ* 
φύγη τήν προσήκουσαν ποινήν οφείλει όπως 
παντί σθενει άγωνίζηται ϊνα διά τής άπο- 
καλύψεως καί τής έπανορθώσεως τοΰ αδική
ματος απαλλαγή τοϋ μεγίστου κακοΰ, τής 
αδικίας. Αύται δέ at άξιώσεις τού Σωκρά
τους, αΐτινες προσκρούουσαι πρός τάς τότε 
καί νΰν έ'τι παραδεδεγμένας δοξασίας φαί
νονται αύτόχρημα παραδοξολογία'., έρείδονται 
έπί τής φιλοσοφικής ταύτης άληθείας, ό'τι ή 
ποινή δεν είναί τ ι έξωθεν βία έπιβαλλόμενον, 
ην ο εγκληματίας καί άκων ύφίσταται άνα- 
ποδράστω τινί άνάγκη ύπείκων άλλ’ ει\α ί 
τ ι πάντν; αύτοπροαίρετον, όπερ ό έγκλημα- 
τίας, καθά βούλησις έλλογος, άπα ιτεΐ ώς 
προσωπικόν αύ :οΰ δικαίωμα, όπως έπανα- 
κάμψη είς τήν ηθικήν καί λογικήν τάξιν, έξ
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ής διά τής εγκληματικής αύτοϋ πράξεως 
έκπτωτος έγένετο, όπως διά τής έΐιλεώσεως 
τοϋ αμαρτήματος του άνακτήσηται τήν ένδό
μυχον τοϋ συνειδότος γαλήνην, τήν πρός 
έαυτόν είρήνευσιν ήν δυστυχώς άπώλεσεν. 
Όμολογη τέον όμως ότι έν τνί Πλατωνικνί 
ταύτνι περί ποινής θεωρία ύποί^είπεται καί 
τ ι κενόν καί έλλειμματώδες- διότι αί σωμα- 
τικαί άλγηδόνες, είς άς δ Πλάτων, ώς φαί
νεται, υποβάλλει τόν εγκληματίαν, είναι 
αμφίβολον κατά πόσον δύνανται ν’ άπαλ- 
λάξωσι τόν ηθικώς νοσοϋντα άπό τής αδι
κίας, άν μή προστεθή, ώς επίκουρος καί ή 
παιδεία τού λόγου, καί ή έκ καρδίας μ.ετα- 
μέλεια, ή'τις άλλως δέν έπιτυγχάνεται είμή 
διά τής παρηγόρου φωνής τής χριστιανικής 
θρησκείας τής είς τόν άληθώς μ.ετανοοΰντα 
αμαρτωλόν εύαγγελιζομένης άφεσιν αμαρ
τιών καί ψυχικήν ΐασιν.

("Επεται συνέχεια)
Θ. ΚΑΡΟΓΣΟΣ.

Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
( 1 8 2 1 — 1 8 2 7 )

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΪΠΙΙΣ

,Ε ζ  άνεχδότων υπομνημάτω ν.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ή  δέ άντιβασιλεία, κομίσασα έτοιμα τά  
διοικητικά αύτής σχέδια, έπεκύρωσε μέν προ- 
σωρινώς τό ύπαρχον ύπουργεΐον, άπίσχεν ό
μως έπί δύο καί έπέκεινα μήνας ώς πρός τά 
πρόσωπα δι’ ών έμελλε νά έφαρμόσν] αύτά' 
διότι ήθελε νά πορισθίί προηγουμένως άκρι- 
βεΐς όσον οίόν τε  ειδήσεις περί τής ικανότη
τας καί τοΰ πολιτεύματος έκαστου, πού έγεν- 
νήθημεν, ποία η αγωγή ημών, ίποία ι αί 
σπουδαί, πού μπηρετήσαμεν, όποιον τό είδος 
τής υπηρεσίας, καί τά  τοιαΰτα. νΕλεγε δέ 
ό’τ ι πρός μέν τούς διά τής σπάθης άπαλλά- 
ξαντας τής δουλείας τήν χώραν σκοπόν είχε 
νά Ιρμηνεύσν, τήν εθνικήν εύγνωμοσύνην δι’

έξαιρέτων τιμώ ν, βαθμών καί άξιωμάτων' 
διά τόν νέον όμως άγώνα, τόν τής διοργα- 
νοισεως, ήναγκάζετο νά ζητήσνι τήν βοήθειαν 
τής επιστήμης, τής φιλοπονίας, καί τής πολι
τικής καρτερίας καί δεξιότητος.

Ά λ λ ’ ή περί τά  πρόσωπα εύσυνείδητος 
αύτη φροντίς δέν περιέλαβε καί τά  πράγ
μ ατα ' δέν έρ.ελετήθησαν έπιμελέστερον αί 
περιστάσεις καί αί χρεΐαι, ούό’ ήκούσθησαν 
προσεκτικά» τερον αί συμβουλαΐ τής πείρας. 
"Αν τούτο εγίνετο, δέν θά διελύετο δ έλα- 
φρός στρατός, ούτε θά έγεννατο ή ληστεία, 
είς ην ές ανάγκης κατέφυγον οί λιμώττοντες 
στρατιώται. Καί δ Τρικούπης καί οί συνά
δελφοι αύτοΰ άνέστησαν, άλλά δέν είση- 
κούσθησαν.

Καθώς δέ δ κυβερνήτης ούτω καί ή άν- 
τιβασιλεία άνηγόρευεν αύτόν έπί τών έξαιτε- 
ρικών γραμματέα, άμα δέ καί πρόεδρον τού 
υπουργείου' προσέθετο δέ καί τήν τών εκ 
κλησιαστικών καί τής παιδείας γραμματείαν, 
διότι έπί τών ανελεύθερων έκείνων ημερών, 
ώς ώνομάσθησαν μετά ταΰτα, τό πανελλήτ- 
νιον τούτο ύπουργεΐον δέν έρρίπτετο ώς δέ
λεαρ πρός άγραν λιποφθόγγων ιχθύων' έξ 
έναντίας παρεδίδετο είς χεΐρας άνδρών επι
στημόνων, οίοι Τρικούπης, 'Ρίζος, Σχινάς, 
Βαλέττας, Ποτλής, βαθέως αίσθανομένων ότι 
ή θρησκεία καί ή παιδεία έσωσαν τόν έλλη- 
νισμ.άν, καί ότι αύταί καί τοϋ λοιπού έπρε
πε νά σννδέωσιν άδιαρρήκτως τό δινοτομη- 
θέν έθνος.

Κ ατά κακήν όμως μοίραν τής 'Ελλάδος 
οί συγκροτοϋντες τήν άντιβασιλείαν, συνε- 
χίζοντες τάς παλαιάς διενέξεις, διηρέθησαν 
είς δύο. ’Επικρατήσαντες δέ οί πλείους, οί 
τά  τής Γαλλίας φρονοϋντες, καί έπιμένοντες 
ν’ άπογυμνώσωσι τόν πρόεδρον αύτών πάσης 
έπιρροής, άπεμάκρυναν πρώτον μέν τόν Τρι- 
κούπην, είτα  δέ τόν Μαύρο ,ορδάτον, διορί- 
σαντες πρέσβεις είς Α γγλ ία ν  καί Γερμανίαν. 
Καταβαλόντος δέ μετά τινα χρόνον τοϋ Ά ρ- 
μ.ανσπέργ τούς έναντι ους διά τής εν Βαυα
ρία βιαίας παρεμβάσεως τής αγγλικής κυ
βερνήσεως, άπεστάλη καί δ Κωλέττης είς 
Παρισίους, καί ούτως άπελακτισθη ή άμε
σος είς τά  πράγματα μ.ετοχή τριών εκ τών 
κορυφαίων πολιτικών άνδρών τοϋ νέου βασι
λείου.
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Ά λ λ ’ δ Τρικούπης καί πριν ή άποδημήση, 
καί μακρόθεν, προέτρεπε τήν τε άντιβασι- 
λείαν καί τόν βασιλέα νά χορηγήσωσι σύν
τα γμ α , τιμώντες καί τάς δοθείσας υποσχέ
σεις. Ά πέμενε δέ διότι δέν έξελάμβανε τό 
συνταγματικόν πολίτευμα ώς απλήν έγγύη- 
σιν τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ εναντίον τών 
παρεκτροπών τής έζουσίας, άλλά καί ώς πρό- 
ληψιν ταραχών, αϊτινες δύσκολον ή καί άδύ- 
νατον νά μή προκύψωσιν οσάκις άφαιρώνται 
άπο τών εθνών δικαιώματα, ά συνείθισαν 
νά κατέχωσιν ώς άναφαίρετον κτήμα. Πλήν 
τούτου, όπως έθεώρει απαραίτητον τήν βα
σιλείαν ως σύμβολον πανελληνίου ενότητας, 
οϋτως άπαραίτητον έθεώρει καί τήν συνταγ
ματικήν ελευθερίαν, ώ? σύμβολον εθνικής 
άναπτύξεως. "Ελεγε δέ καί έγραφε ταΰτα, 
καί κατ’ ιδίαν πρός τούς οικείους, καί δημο
σία εν τώ  Συμβουλίω της έπικρατείας πο- 
Οών νά μεταδώση ώς άναμφιλέκτους αλή
θειας τάς πεποιθήσεις αυτοΰ.

Κ αί τοιαΰτα πρεσβεύων συνετέλεσεν εί- 
ττερ τις άλλος ώς πληρεξούσιος είς τήν κα- 
τάρτισιν τοΰ συντάγματος της. 3 Σεπτεμ. 
Καί μή νομίση τ ις  ότι τό έ'ργον ήτο άπηλ- 
λαγμένον άκανθών καί τριβόλον" έξ εναν
τ ία ς, οι εν τή συνελεύσει επισημότεροι, όπως 
κατορθώσωσι τό μετά δέκα έτη καταλυθέν, 
ί( εξελεϊν, δηλαδή, τοΰ πολιτεύματος δημο- 
κοπίαν, έπιμανές νόσημα, τυραννίδος ούκ 
έλ α ττον ,» ήναγκάσθησαν νά συνενοισωσι πάν- 
τας τούς αγώνας καί δλον τό άξίωμα αύ- 
τών. Όνομασθείς δέ υπουργός τών έξωτεοι- 
κών, τών εκκλησιαστικών κ#ί της Παιδείας 
επι τοΰ πρώτου συνταγματικού Υπουργείου, 
Επάλαιε καί αύτός πράς τάς *αθ’ έκάστην 
προφαινομένας δυσχερείας, ούδέποτε άπο- 
καρτερήσας, διότι έδόξαζεν, ότι, καθώς διά 
της έξεως, άσυνέτως οδηγούμενης, αποκτών
τα ι παρά τών ανθρώπων πολλά κακά, κατά 
τόν αύτόν τρόπον διά, τής έξεως, εύσυνειδήτ- 
τω ς πηδαλιουχουμένης, πολλά καλά γίνον
τα ι Οηρατά. Καί ώμολόγει μέν έδραιότατον 
καί μόνον βάθρον της αληθούς ελευθερίας τήν 
χρηστήν αγωγήν, έπίστευε δέ καί ότι ή περί 
ταύτην σπουδή δύναται νά συμβαδίση καί 
νά συναυξήση μετά της καλλιεργείας' εκεί
νης. Ή  μια, έλεγεν, ευκολύνει τά έργον της 
άλλης.

Τά ύπουργεϊον έκεϊνο, χαλαρώς διαχειρί- 
σαν τήν έςουσίαν, κατέθετο παρακαίρως αύ
τήν. Εις τήν παραίτησιν δέ έπηκολούθησεν 
άντιπολίτευσις, μετρία μέν κ α τ’ άρχάς, θερ
μή δέ περί τά  μέσα καί έπί τέλους διάπυτ 
ρος. Ά λ λ ’ ό μετριοπαθής άνήρ, έμβλημα 
έχων άρραγές τό «μηδέν άγαν,» ούδέ καν 
προσήγγισε τό τρίτον ^τάδιον. Άκαιρον δέ 
φαίνεται μοι νά διηγηθώ διά τ ί, πολλά μοχ - 
θήσας, μετά  τόν θάνατον μάλιστα τοΰ Κω·= 
λέττου, οτζως διαλλάξη πρός τόν ήγεμόνα 
τούς έπ’ άκρον άντιπολιτευομένους, παρά 
τούτοις μέν έναυάγησεν,έπέτυχε δέ παρ’ έκεί
νω. Ά λ λ ά  καί άνωφελή νομίζω τήν διήγη 
σιν’ διότι έρρέθη μέν έκπαλαι δτι ή ιστορία 
τών πρργεγενημένων διδάσκει τούς μεταγε
νεστέρους, πρός τά  έθνη δμως, ώς καί έξ 
ίάίας πείρας μανθάνομεν, ούδέποτε έγένετο 
χρήσιμος. Άγανακτήσας δέ διά τήν άποτυ^ 
χίαν επανήλθε πρεσβευτής είς Γαλλίαν με · 
τέπειτα  δε και εIς Α γγλ ία ν , όθεν συνεχώς 
επεστελλε πρός τόν ηγεμόνα καί τούς φί
λους παραινέσεις καί νουθεσίας, δακτυλοδει- 
κτών εύθαρσώς τά  Ολισθήματα τής τε εξου
σίας καί τής άντιπολιτεύσεως καί υποδεή 
κνύων τ ί  έόει γενέσθαι, όπως άποκρουσθή ή 
υποβρέμουσα θύελλα.

Ώ ρματο δέ ή θύελλα έκ δύο διαφόρων ση·» 
μειων- διό καί μεταξύ δύο σκοπέλων έτα- 
λαιπωρεΐτο ή βασιλεία. Έ π ί τών Κριμαϊκών, 
τά ριψοκίνδυνον τοΰ ήγεμόνος πολίτευμα, 
τών μέν Ελλήνων τάς καρδίας εΐχεν έμπλή- 
σει ακράτου ένθουσιασμοΰ, τής δέ Γαλλίας 
καί Α γγλ ία ς  εΐχε παροξύνει τήν κατ’ αύτοϋ 
απέχθειαν. Ά λ λ ’ δτε έπί τών ’Ιταλικών, 
ζυγοστατήσας τάς προαιρέσεις τών ισχυρών 
καί τά άτελές τών έν Έ λλάδι πολεμικών 
πόρων, έφάνη εφεκτικός, ή φλόξ τοΰ ένθου- 
σιασμοΰ έσβέσθη άκρίτως, καί ή λατρεία 
έτράπη εϊ’ς μίσος άκάθεκτον. Τότε ή 'Ελλάς, 
στρέψασα καθ’ έαυτής τά  ίδια βέλη, έτεινε 
χ,εϊρα άρωγόν πρός τούς ξένους, καί ούτως 
οί ά π ’ άνατολών καί δυσμών κεραυνοί συμ- 
πλακέντες, προεμήνυον τρομεράν καταιγίδα.

Ό  Τ ρικούπης, έν Λονδίνω έτι ών, έσπού- 
δαζε νά διασκέδαση αύτήν, έκδυσωπών τήν 
αγγλικήν κυβέρνησιν, καί «άριστών συμφέ- 
ρουσαν καί εις αύτήν, τήν έξιλέωσιν .τοϋ 
ύπερηρεθισμενου δημοσίου πνεύαατος εν Έ λ -
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λάδι, διά τίνος ίκανοποιήσεως τών έξεγερ- 
θέντων έθνικών πόθων. ’Επειδή δε ο ρέκτης 
τής Α γγλ ία ς  πρωθυπουργός ευλαβείτο τάς 
γνώμας τοϋ "Έλληνος όιπλωμά'.ου, δια όέ 
τήν έπικειμένην εκστρατείαν τοϋ έρημίτου 
τής Καπρέας καί τήν μετ’ αύτοϋ συμμαχίαν 
τών Ελλήνων έφοβεΐτο καί νέας δεινοτέρας 
άναστατώσεις κατά τήν Α νατολήν, έβιάσθη 
νά *αταστείλη τά κατά τοϋ "Οθωνος άμεί- 
λικτον αύτοϋ μίσος, καί νά έπιτρέψη έκείνω 
έπανερχομένω ένεκα νόσου είς Αθήνας, νά 
προσφέρη τώ  βασιλεϊ τήν Επτάνησον, έπί 
ρητώ δμως δρω αύστηρας άποχής άπά πάσης 
κατά τής γείτονος έπικρατείας προσβολής. 
Θέλω δέ διηγηθή λεπτομερώς άλλαχοΰ τά  
περί τής προσφοράς ταύτης, καί τούς λόγους, 
δ ι’ ους δέν έγένετο τότε δεκτή.

Ά λ λ ’ έν τοσούτω ή θύελλα έξερράγη λά
βρος ά π ’ άμφοτέρων τών σημείων καί έκρα- 
γεΐσα άνέτρεψε καί καθεστώς, καί βασιλέα, 
καί μέτρον. Καί ήκούσθη μέν πολλάκις tv 
τή συνελεύσει ή σώφρων τοϋ Τρικούπη φωνή, 
άλλ’ ή σωφροσύνη, τά, κατ’ Εύριπίδην, κάλ- 
λιστον τοΰτο τών Θεών δώρημα, όέν στέργει 
καί πάντας.

Καί άποχωρήσας δέ τών δημοσίων ουδέ
ποτε άπέκαμε μεριμνών περί αύτών καί συμ- 
βουλεύων, προσπαθών ν’ άναθερμαίνη τήν 
σκέψιν καί ν’ άφαιρή τήν άκαιρον οξύτητα 
τής ορμής- αί δέ συμβουλαί, πορίσματα έπι
στήμης, πείρας, έρθής κρίσεως καί άπροσο»- 
•πωληψίας, έμαρτύρουν νοΰν βαθύν καί γεν- 
ναίαν καρδίαν. Ά λ λ ’ ούδέ τάς μούσα; έπαυσε 
θεραπεύων1 καί γέρων ήδη, εύφραίνετο άνα- 
πολών τά  άγήρω παραγγέλματα τοϋ Π λά- 
τωνος, τοΰ Άριστοτέλους, τοϋ Λημοσθένους, 
τοϋ Πλουτάρχου καί άλλων. Ί Ι  γαλήνη τής 
συνειδήσεως, το αφελές τοϋ ήθους, τό εϋθυ- 
μον, ενίοτε δέ καί τά παιγνιώδες, παρηκο- 
λούθησαν αύτώ μέχρι τάφου. Ε πειδή  δέ 
ούδέν είχε τραχύ ή επαχθές κατά τήν δψιν 
ή τήν φωνήν, πάντες προσήρχοντο αύτώ χαί- 
ροντες, καί άσμένως συνδιελέγοντο, καθόσον 
καί κπάσιν έδόκει χρήναι παρ’ αύτοϋ πυν- 
θάνεσθαι, ώςπερ τήν δδάν προεληλυθότων, 
ήν καί ημάς ίσως δεήσει πορεύεσθαι, ποία 
τίς έστι, τραχεία καί χαλεπή ή ραάία καί 
εύπορος.»

Ά διάτρωτος λάτρης, καθ’ άπαντα τόν μα

κράν αύτοΰ βίον, τής πανυπερτάτου ιδέας τής 
ελευθερίας, τής δικαιοσύνης τής ευνομίας, 
τοϋ καθήκοντος ήνθησε μεταξύ τής άσταθείας 
τών δοξασιών, τοϋ κλύδωνος τών παθών, 
τής προτημήσεως τών προσωπικών συμφε
ρόντων, τής άνερυθριάστου συλήσεως τών όι- 
καιωμάτων τοϋ λαοΰ, ώς αρχηγός πολιτικής 
σχολής, αξίας μέν πολλής τιμής διά τό άκε- 
οαιον τών δογμάτων, «ονκ ευαρμοστου δέ 
ταΐς χρείαις διά βάρος καί μέγεθος τής αρε
τής ά σύμμετρον τοΐς καθεστώσι καιροΐς.» 
Φαίνεται δέ δτι τήν άσυμμετρίαν ταύτην ούδ’ 
αύτάς ήγνόει- διότι οσάκις έτυχέ μοι νά προ- 
σαγορεύσω ώς θαυμάσια οοχι δε ως δημοτικά 
τά  δόγματα ταϋτα, άνενθύμισε μοι τό τοϋ 
Σωκράτους. «Ού πάνυ ήμΐν ούτω φροντιςέον 
τ ί έροΰσιν οί πολλοί ημάς, άλλ’ δτι ο επαΐων 
περί τών δικαίων καί άδικων ,δ είς, και αυτη 
ή άλήθεια»

Καί περί πίστεως δέ εΐχεν ιδέας μορφω- 
θείσας έκ τής μελέτης τών άνθρωπίνων. « Ή  
άκαταμάχητος ισχύς τών μαχομενων χρι
στιανών Ελλήνων, έγραφε πρό έτών, ήτο ή 
■πίστις του καί ή πρός τάν Θεάν αδιάσειστος 
ελπίς του.»— Τίς άλλη π ιστις, ελεγε μοι 
συχνάκις, ύπεστήριξεν ή μάλλον εθεμελιωσε 
διά θυσιών καί αιμάτων τήν εθνικήν ανεξαρ
τησίαν, δπως ή τών Ελλήνων ; — Καθώς ο 
πνεύμων έχει άνάγκην άέρος, είπέ μοι δλί- 
γας ή'Λέρας πρά τοϋ θανάτου αυτοΰ, ουτω 
καί ό κόσμος έχει άνάγκην πίστεως. Και δυ- 
ναταί τις ν’ άρνηθή ότι δ ισχυρότατος τών 
δεσμών τών συγκρατούντων τά  μελη ενος 
καί τοϋ αύτοϋ έθνους εΐναι ή π ίσ τ ις ; Υ πήρ
ξαν λαοί κραταιοί, οΐ τινες, διότι εΐχον στε- 
ρεάν τήν πίστιν, έμεγαλούργησαν περι τήν 
έπιστήμην, τήν φιλολογίαν, τήν πολιτείαν’ 
καί τότε μόνον ήρχισαν νά παρακμάζωσιν, 
ότε παρήκμασεν εκείνη παρ’ αύτοΐς. Τοϋτο 
έξάγομεν έκ τής ιστορίας, καί τοϋτο εξηγεί 
τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν φθισιν τής 
Γαλλίας’ δέν εΐναι άπλή σύμπτωσις. ’Έσο δέ 
βέβαιος δτι άνευ ά/.ραδάντου πίστεως, άνευ 
βαθυτάτης καί ά/.λονήτου πεποιθησειας ουόεν 
μέγα κατορθοϋται.»

Ταϋτα καί τά  τοιαΰτα άναπολοΰντας έφε
ρε·/ ήμας ή ρύμη τοϋ λόγου είς τάς εταιρίας, 
τάς ύπέρ τής έκπαιδεύσεως καί τής ηβικής 
άνατροοής τοϋ λαοΰ έργαζομένας. Ένώ δ’

3



98 Β Υ Ρ Ω Ν

'έγώ  ά/εμέτρουν τά  προσδοκώμενα ωφελή
ματα , αυτός, στηριζων έπί καθέδρας τάς δύο 
χεΐρας και ετυ αυτών το (/.έτωχον, έ^ίγα. 
Λνανευσας όε [/.ετα ττολυ?— Μάταιος κόττος ! 

έφωνησεν.— Έ γώ  δέ ταραχθείς ήρώτησα, 
Καί διά τ ί :— Διά τ ί ! έπανέλαβεν ώσεί ήπό- 
ps t· Βλέπω δτί έλησμόνησες τ ί  έπρωτόμαθες 
εις το Ελληνικόν σχολεΐον. Λεν ενθυμείσαι 
τήν πρός Νικοκλέα παραίνεσιν τοϋ Ίσοκρά- 
τους, «το τής πόλεως ήθος δμοιοΰται τοΐς 
άρχουσι;)) 'Γπόκειται καί τά  ήθη, προσέ- 
θετο, είς τόν νόμον τής βαούτητος" άπό τοϋ 
ύψους τών κυβερνήσεων δρμώσι πρός τά  κάτω 
ακράτητα.»— Εΐπε, καί έσιώπησε περίλυ
πος. Και τοϋτο υπήρξε τό τελευταΐον υστε
ρόγραφο ν τής πολιτικής διαθήκης τοϋ εύ- 
κλεοϋς πολιτικοϋ, τοϋ εύγλωττου ρήτορος, 
τοϋ φιλαλήθους ιστοριογράφου, Σπυρίδωνος 
τοϋ Τρικούπη.

Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ.

Π Ε Ρ Ι  Χ Ρ Η Σ Μ Ω Ν

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α '· — Μ Α Ν Τ Ε ΙΑ  Κ Α Ι Χ Ρ Η Σ Μ Ο Ι-  

(Συνίχ*ια· ΐ'ί. φυλ. α'.)

I I
Τύχη—Ησίοδος, Πίνδαρος—Μοΐραι. Κλωβω, 

Λάχεσις,’Άτροπος'— Νέμεσις/Αδράστεια, 
'Ραμνουσία— ’Ά τ ί ,—Αισχύλου, Όρέστεια 
Ο οικος τών Ατρειδών—Ό  μύθος τοΰ 

Ταντάλου και τό πρώτον έγκλημα τών 
Ατρειοών— Τό προπεπραγμένον τών ’Ινδών 

καί ή προγονική αμαρτία τών 'Ελλήνων— 
Ετεροι θεοι Ιπόπται. Δαίμονες.— Ή  προ

φητεία τοΰ Αμπελουργού.—

Ή  άάριστος Ειμαρμένη, ή ώς χαλκόδετος 
πεόη δεσμεύουσα τόν Προμηθέα άνθρωπον, έ- 
προσω—οποιήθη καί συγ αταριθμεϊται μεταξύ 
τών θεών ύπό τό δνομα Τύχη. Καί δ μέν Ή - 
σιοόος ονομάζει αύτήν θυγατέρα τοϋ Ω κεα
νού, θέλων διά τούτου άλληγορικώς νά παοα- 
στήσν; τήν άστασίαν αύτής καί άβεβαιότητα, 
δ Πίνδαρος συγκατατάσσει καί τήν τύχην 
μεταξύ τών Μοιρών, άλλοι δέ θυγατέρα τοϋ 
Λιος και της Νεμεσεως αποκαλοϋσιν.

Φαίνεται δμως δτι κατ’ άρχάς δέν υπήρχε 
κεχωρισμένη θεότης· άλλ’ ό'τι είς τήν Σελή
νην άπεδίδοντο αί ιδιότητες τής θεοϋ τών 
ανθρωπίνων τυχών ύπό τό δνομα Ε κ ά τη , 
διότι κατα την όοξασιαν τών άρχαίων ή Σε
λήνη ώς παραίτιος τής δρόσου, ήτο ή μόνη 
ουναμις ή τρέφουσα καί ζωογονούσα τήν ζεί- 
δωρον γην.

Παρισταται δέ ή Τύχη φαλακρά καί τυ
φλή, πολλάκις δε πτερωτή καί επίδεσμον 
επί τών θαμάτων έ'χουσα καί ίστααένη έπί 
σφαίρας ή τροχοϋ. ΙΙοιηταί καί ζωγράφοι 
ύπό τής αύτής εμφορούμενοι ιδέας παρίστων 
αυτήν επι τής πρώρας πλοίου, σημαίνοντες 
δια τοϋ σύμβολού τούτου τούς κινδύνους είς 
τους οποίους ρίπτονται οί θαλασσοπόροι, τήν 
αστασιαν τών ανέμων, καί τήν πρόσκαιρον 
τοϋ Ωκεανού γαλήνην. Ά λ λ ο τε  δέ (Κακή 
Τυχη) εγραφον αυτήν εγκαταλελειμμένην είς 
τά  κύματα επί πλοίου έσχισμένα ιστία φέ 
ροντος άνευ ίστών καί πηδαλίου.

Παρά 'Ρωμαίοις ή Τύχη (Fortune) έζω- 
γραφεΐτο απτερος. Άνήγειρον δέ ναούς είς 
αυτήν και πρώτος καθιερωσεν είς αύτήν ναόν 
έν 'Ρώμη δ Τύλλος Ό στίλιος. Έλατρεύετο 
δέ καί υπό τό δνομα Ανδρική Τύχη (For
tuna virilis) καί είς τόν ναόν αύτής συνερ- 
χόμεναι αί παρθένοι καί χήραι εκαιον λιβα
νωτόν παρακαλοϋσαι τήν θεάν νά κρύπτη 
άπό των δφθαλμών τών άνδρών τά  σωαα- 
τικά των έλαττώματα.

Έ τερα προσωποποιία τής Ε μαρμένης 
ήσαν αί Μοΐραι, τρεϊς τόν άριθμόν, Κλωθώ, 
Λάχεσις, Ά τροπος.

Καί η μεν Κλ<υθώ κρατούσα τήν άτρα
κτον έργον ειχε νά περιελίσσν) τά νήμα, άφ* 
ού έξήρτητο ή ζωή τοϋ άνθρώπου, ή δέ Λά
χεσις νά κλώθν) αύτά, νά κόπτν; δέ διά τής 
ψαλλίόος ή ν Ατροπος τό νήμα, δτέ 6 άν
θρωπος έμελλε νά άποθάντ). Λιά τό σκοτει
νόν τής άνθρωπίνης τύχης αί Μοΐραι έπλά- 
σθησαν θυγατέρες τής Νυκτός. Σημαίνει δε 
ή μέν 'Άτροπος τά άμετάτρεπτον, ή δέ Λά
χεσις ο ,τι κατά λαχνόν π ίπ τε ι είς τόν άν
θρωπον.

Καί πάλαι μέν έζωγραφοϋντο γυναίκες 
δυσειδείς, κατόπιν δμως οί μεταγενέστεροι 
άπεικόνιζον αύτάς ώς παρθένους πτερωτάς 
λευκήν ταινίαν ή άνθόπλεκτον στέοανον
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έπί τής κεφαλής φεροΰσας καί πορφύραν 
εσθήτα.

'II  δύναμις τών Μοιρών καί ή εξουσία, $ν 
είχον έπί τοϋ άνθρώπου άπό της γεννήσεως 
μέχρι τοϋ θανάτου, κατέστησεν αύτάς ισο
δυνάμους σχεδόν πρός τήν Ειμαρμένην, έφ’ ω 
καί άνώτεραι τοϋ Λιάς πολλάκις έθεωρή- 
ίησα*.

Ή  δέ Νέμεσις, διάφορος τής τε  Τύχης καί 
τών Μοιρών, ένομίζετο ώς θεά τής έκδική- 
σεως άνταμείβουσα τήν αρετήν καί τιμω 
ρούσα τήν κακίαν. Ένταΰθα ήθέλησαν ύπό 
τά πρόσωπον τής Νεμέσεως νά παραστήσωσι 
τήν λελογισμένην τής Ειμαρμένης ενέργειαν 
ίνομάσαντες αύτήν θυγατέρα τοϋ Λιός και 
τής Ανάγκης.

Ζωγραφεϊται δέ γυνή μίγαλοπρεπής, Στέ
φανον ή άστέρα άκτινόεντα επί κεφαλής έ- 
χουσα καί μαστίγιον η πέλεκυν είς τάς χε ΐ- 
ρας κρατούσα.

Πρώτος δ βασιλεύς ’Άδραστος κατά τόν 
Στράβωνα’ ι ) καθιέρωσεν είς αύτήν ναόν 
καί ά π ’αύτοϋ έπωνομάσθη Άδράστεια. Κα
λείται δέ ή Νέμεσις καί 'Ραμνουσία άπά 
’Ραανοϋντος χΜρίου τής Α ττικ ή ς πλησίον 
τοϋ Μαραθώνος κειμένου, δπου υπήρχε ναός 
αύτής καί δπου μετά τήν έν Μαραθώνι μά
χην, ταπεινωθείσης τής αλαζονείας τών βαρ
βάρων, έπωνομάσθη 'Ραμνουσία είς ά ;άμνη- 
σιν τής τιμωρίας. ?)

Επίκουρον τής Νεμέσεως δ "Ομηρος δνο- 
μάζει τήν Ά τ η ν .

Είναι δέ ή Ά τ η  μερικεύεις και παραφθορά, 
ούτως είπεΐν, τής Νεμέσεως,τιμωρούσα εκεί
νους, τών δποίων οί πατέρες ή οί πρόγονοι 
ήσέβησαν.

'Π  τύχν, λοιπόν αύτών ήτο ώρισμένη έκ 
τών προτέρων καί έπρεπε διά τάς αμαρτίας 
τών προγόνων νά τιμωρηΒώσιν αύτοί.

Έ π ί τοιαύτης τινός δοξασίας στηρίζεται 
β αϋθος τών Ατρειδών, έπί τοΰ δποίου ο 
Αισχύλος ώς έπίβάσεως ώκοδόμησε τή ν ’Ορέ- 
στειαν αύτοΰ.

Ό  Α γαμέμνω ν,5 μεγαλοπρεπέστερος ούτος

*) Strabonis geograpliica. 1866. Vol. III.— 
Ϊ Γ ' . _  13.

J) Pausaniac Dcscriptio greciae Liber I . — 
XXXIII—2.

τών βασιλέοιν, έπιστρέφων εις τήν εαυτού 
πατρίδα με*ά τήν άλωσιν τής Τροίας, δο
λοφονείται ύπό τοϋ Αίγίσθου καί τής Κλυ
ταιμνήστρας. Τόν άναξιοπαθοϋντα βασιλέα 
ούδέν έγκλημα ΐδιον βαρύνει άλλ’ ή προγο
νική αμαρτία, ήτίς ανέρχεται μέχρι τοϋ 
Ταντάλου.

Πρώτη λοιπόν αμαρτία τών Ατρειδών 
ήτο τά άπεχθές δεΐπνον έκεΐνο είς δ h  τμήμα 
τοϋ Πέλοπος άνεπλήρωσε παρά τοΐς θεοΐς 
τήν αμβροσίαν. Έ φ ’ εξής έπονται τά  φρι- 
κώδη τοΟ ©υέστου καί Άτρέως κακουργή
ματα, άτινα πάντα έπιπίπτουσι κατα τής 
κεφαλής τού Άγαμέμνονος.

Ό  Αισχύλος διά τής Κλυταιμνήστρας φαί
νεται άποκρούων τήν Ά τ η ν  καί τόν Ά γ α -  
μέμνονα έπί παιδοκτονία κατήγορων.

Μάλλον λελογισμένη είναι ή δοξασία τών 
’Ινδών περί τοϋ προπεπραγμένου* καθ’ δσον 
κατ’ αύτούς δ άνθρωπος τιμωρείται δι’ δσα 
αύτάς ούτος έν τή προτέρα βιώσει ήμαρτεν 
κατά δέ τούς "Ελληνας δι’ δσα οί πρόγονοι 
αύτοΰ.

Ά λ λ ’ εϊπομεν ήδη δτι ή Ελληνική φιλο
σοφία καί ιδίως ή τού Πλάτωνος απέκρουε 
τήν δοξασίαν ταύτην τοΰ λαοΰ.

"Ετεροι θεοί έπόπτα ι τής τύχης τών άν- 
θρώπων ήσαν οί Δαίμονες.

’ Ησαν δέ ούτοι άγαθοί καί κακοί δαίμονες. 
Καί οί μέν ήσαν βοηθοί και προσταται, οί όε 
παροξύνοντες τά  πάθη ώδήγουν τάν άνθρω
πον είς τήν άυ,αρτίαν και τον όλεθρον. Ζω- 
γραφοϋνται δέ δτέ μέν βρέφη πτερωτά, δτέ 
δέ στεφανηφόροι άνδρες καί κρατούντες είς 
τάς χεΐρας φιάλην.

Ταιαύτη έν γένει εΐναι η έπί τής Ειμαρμέ
νης δοξασία τών άρχαίων καί έπ’αύτής στηρί
ζονται οί πλεΐστοι τών άρχαίων μύθων. Ώ ς 
έν έπιλόγω άναφέρομεν τόν μύθον τοΰ Ά γ -  
καίου είς δν άμπελουργός τις προεφητευσεν 
δτι ουδέποτε θά πί·/ι οίνον έκ τής άμπελου 
του. Ένώ δέ ημέραν τινά έμπαίζων τόν μάν- 
τιν έθλιβεν έν τώ  ποτηριω στΛφυλην ο υπη
ρέτης τώ  άνήγγειλεν δτι άγριος ύς διαφθείρει 
τήν άμπελόν του. Καί ρίψας τό κύπελλον έ;έρ- 
χετα ι κατά τοϋ θηρίου καί πληγωθείς άπο- 
θνήσκει πριν ή έγγίση τό πόμα εις τά  χείλη; 
έξ ου καί ή παροιμία. «Πολλά μεταξύ πέλει 
κύλικος καί χείλεος άκρου.»
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III

Μαντεία—Μαντεία τοΰ Διός—Τό εν ’Ολυμ
πία — Τό έν Δωδώνη — Τό μαντεΐον τοΰ 
Αμμωνος—Αί δύω μέλαιναι περιστερά!
II Κρήνη τοΰ Ήλιου.— Τ ό  άγαλμα τοΰ 
Διός. Μαντεία τοΰ ’Απόλλωνος—Τό ίν ”Α- 
6ζ ι ς— Τό Ιν Διδύμοις.

Ί1 κοινώς έπικράτήσασα περί τής Ειμαρ
μένες δόξα έγέννεσεν εύΟύς έξ αρχής είς τοΰς 
ανθρώπους τήν επιθυμίαν τοΰ νά άνιχνεύ- 
σωσι τάς βουλάς τε,ς καί τό άδηλον μέλλον, 
ά j ’ ού έξερτετο ή ευδαιμονία των η ή δυσ
τυχία . ^

Έπίστευσαν δέ ότι ο[ θεοί, γνώρίζοντες 
τής Ειμαρμένες τά  άπόκρυφα έ'διδον κατά 
καιρούς διά σημείων (οιωνοί) η δ ι’ άποκα- 
λύψεως (όνειροι) είς τοΰς άνθρώτίους νύξιν 
τίνά τΐερί τής μελλούσες αύτών τύχηςι 

Πλήν πάντες δεν ηδύναντο νά έξεγεσωσι 
διά τών σημείων τούτων τήν θείαν βούλεσιν. 
Έχρειάσθεσαν λοιπόν έξηγετάί καί τοιοΰτοι 
ωρίσθησαν οί ιερείς καί άλλοι ευσεβείς γέ
ροντες, μάντεις, προφήται, οΙωνοσκόποι. 'Ε 
πειδή δέ ουδέ πας τόπος ένομίσθη κα~άλ- 
λελος, όπως δίδωντάι αί έξηγήσείς αύται 
τών θείων σέμείών, καθιέρωσαν επί τούτω 
ίερά ίδια, έν οίς έτάχθε,σαν οί προφήταΙ καί 
έξεγετα ί τής υπέρτατες βουλής τής Ειμαρ
μένες καί τών θεών.

Τοιουτοτρόπως κάθιερώθεσαν τά Μαντεία, 
εις τά  οποία προσερχόμενοι έλάμβανον ευ.- 
μέτρους τινάς χρησμούς, έν οίς, ώς έναίνίγ- 
ματι, υπεκρυπτετο η μέλλουσα αύτών τύ^ε.

’ίδια ό'μως η γνώσις τοΰ πεπρωμένου περίω- 
ρίσθη είς ολίγους μόνον έκ τών θεών καί 
κατ’ εξοχήν είς τόν ’Απόλλωνα.

Ό  " ϊπ α το ς  Κρονίων κατέχει τήν δέΰτέ- 
ράν βαθμίδα μετά τόν ’Απόλλωνα. Τρία δέ 
ήσαν τά  επισημότερα Μαντεία τοΰ Διάς, τά 
έν ’Ολυμπία, τά έν Δωδώνη, καί τό Μαντεΐον 
τοΰ Λιάς "Αμμωνος. Καί πρώτον

ΤΟ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ. —  Τριακόσια στάδια 
μακράν τής νΠλιδος είς τήν γήν τών Πισα- 
τών ό παραρεων ’Αλφειός έκ τής ’Αρκαδίας 
καί εις τήν Τριφυλιακήν θάλασσαν Ικβάλλων 
αρδεύει τά άλσος τών άγρίελαίων, έν ω υπήρχε 
τά ’Ολυμπιακόν στάδιον, καί άνωθεν τοΰ 
οποίου υψοΰτο τά ίεράν τοΰ Διός. Καί πρώτον 
μέν ή χώρα αυτη έγένετο βνομαστή διά

τά μαντεΐον τοΰτο τοΰ Διός, μετά ταΰτα 
δμως έγένετο μάλλον περίδοξος διά τήν πα - 
νήγυριν τών ’Ολυμπιακών άγώνων, οί'τινες 
καί στεφανΐται καί ιεροί καί μέγιστοι πάν
των τών έν ‘Ελλάδι άγώνων ένομίσθε,σαν. *)

Τά χρεστηριον τοΰτο ηρωτάτο μέν καί 
περί άλλων, κυρίως δμως προσερχοντο έν 
αύτώ οί μέλλοντες νά κατέλθωσιν άγωνιςαί 
είς τά  ’Ολύμπια.

Οί ’Ολυμπιακοί αγώνες, τά  "Ισθμια καί 
τά  Πύθια, τών οποίων τούς νικετάς ύμνε,&έν 
ή αθάνατος λύρα τοΰ Θεβαίου άοιδοΰ, υπήρ
ξαν δ δεσμός, οι’ ού αί Έλλενικαί πολιτείαν 
συνεδέοντο πρός λλελας καί ή κατά πόλεις 
καί ηγεμονίας διε,ρεμένή χώρα παρίστατο 
ένώπιον τών ξένων ώς μία καί άάιαίρετος 
'Ελλάς.

'Ο άγων |τ ο  μέγας καί ο κατερχόμένός 
είς αύτόν ήγωνία καίέκ τών προτέριον έσπού- 
δαζε νά μάθε, άν οί θεοί Οοέ ήσαν ευμενείς 
καί η τύχε  εϋνους, καί άν κατά τήν Πανελ
λήνιον έκείνην εορτήν ήθελε νικήσει.

Είς τάν ’Ολυμπιακόν αγώνα πρώτος λέ- 
γουσιν οί Τίλεΐοι 2) ότι κατήλθεν δ Κρόνος 
καί οί τότε άνθρωποι, οϊτινες καί χρυσοΰν 
γένος ώνομά'ζοντο, άνέγείρον είς αυτόν ναόν 
έν ’Ολυμπία. Πέντε έκ τών Κουρητών τής 
νΐδης, είς ούς η 'Ρέα ένεπιστεύθη τήν φρού · 
ρεσιν τοΰ Διάς, ό 'Ηρακλής, ο Παιωναΐος, δ 
Έ π ιμήδες, δ Ίάσιος καί δ 5,ΐδας, λέγουσιν 
ότι ελθον πρώτοι έκ τής ξένες είς τήν ’Ολυμ
πίαν καί ό'τι δ ‘Ηρακλής παίζων προεκάλεσεν 
άγώνα δρόμου μεταξύ α ίτώ ν καί τάν νικη- 
τήν έστεφάνωσε μέ κλάδον κοτίνου.

Αύτε ήτο ή πρώτε αρχή τών ’Ολυμπίων, 
ίΐρώτος λοιπόν δ Ίδαΐος ‘Ηρακλής διέθετο 
τά περί τών άγώνων καί ώρισεν δπως κατά 
πενταετερίόα έπαναλαμβάνεται δ άγων,διότι 
αύτός καί οί αδελφοί του πήρτιζον τάν άριθ- 
μόν πέντε. ’Ενταύθα λέγουσιν ότι καί ί  Ζεύς 
έπάλαισε μετά τοΰ Κρόνου περί τής αρχής, 
καί δ ’Απόλλων ενίκήσεν είς τάν δρόμον τόν 
Έρμήν.

Μετά τόν έπί Δευκαλίωνος συμβάντα κατα
κλυσμόν, Κλύμενος δ τοΰ Κάρδυος, άπόγο- 
νος τοΰ Ίόαίου 'Πρακλέους, έλθών έκ τής Κρή-

>) Strab. Vol. II. Η'.— 352 30.
2)  Pausaniae. Liber V.—VII— ί·.
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της άνενέωδε τόν έν ’Ολυμπία άγώνα, ίδρυ- I 
σας εις τε  τούς άλλους Κούρετας βωμόν καί 
μάλιστα είς τάν Πρόγονον αύτοΰ Ήρακλέα, 
έπονομάσας αύτόν Παραστάτεν.

’Εφεξής ήγωνίσθησαν έπί τοΰ σταδίου οί I 
Πελοπίδαι, καί περί αύτοΰ τοΰ Θηβαίου Ήρα- 
κλέους διεγοΰνται δτι ένίκεσε πολλάκις είς 
ΐήν πάλεν καί τό παγκράτιον. Έτελοΰντο 
δέ μεγαλοπρεπώς οί αγώνες μέχρι τής έπο
ψής τοΰ βασιλέως Όξύλου, καί μετά τάν θά
νατον αύτοΰ διεκόπεσαν έως ού ο "Ιφιτος I 
άνενέωσε τά  ’Ολύμπια. Φαίνεται δέ ότι έντώ  
μεταξύ παρήλΟε πολύς χρόνος καθόσον οι άν
θρωποι μετά τήν άποκατάστασιν καί άνασυ- I 
στασιν δέν ένεθυμοΰντο έλα τά  είδε τών άγω- I 
νισμάτων,οψέπότε δέ ένεθυμοΰντό τ ι Τίροσεθε- 
τον τοΰτο μεταξύ τών συνήθων άγωνίσμάτων.

Καί το κατ’ άρχάς μέν δ "Ιφιτος καί οί 
άπά Όξύλου ησαν οί άγωνοθέται. Κ ατά δέ 
τήν πεντεκοστήν ’Ολυμπιάδα έγένετο κ λ ε- 
ρωσις καί δύο έξ απάντων τών Ήλειων ε/.λη- 
ροΰντο άγωνοθέται καί τ, συνήθεια αυτε επε- 
κράτεσεν έπί πολύ έως ού ο άριθμος τών 'Ελ
λανοδικών εύξήθη είς εννέα καί κατόπιν είς 
δώδεκα.

Μετά ταΰτα έπί τών υστέρων χρόνων η 
Ό λυμπία έκοσμήθε διά τών λαμπροτέροαν 
άγαλμάτων καί γραφών καί άνόριάντες καί 
συμπλέγματα ίδρύθεσαν είς τιμήν τών νικε- 
τών, μεταξύ δέ τών άγαλμάτων διεκρινετο 
ο ’Ολύμπιος Ζευς τοΰ Φειδίου έκ χρυσοΰ καί 
έλέφαντος.

Οί μέλλοντες λοιπόν νά άποδυθώσίν είς 
τούς άγώνας προσερχόμενοι είς τό μαντεΐον 
προσέφερον θυσίαν είς τον Όλύμπίον Δια καί 
ο καλλιερών ίερεύς έξεγει έκ τής όιαθεσεως 
τών σπλάγχνων τοΰ θύματος είς τους έρω- 
τώντας τήν βούλεσιν τών Θεών. Τά χρεστή- 
ριον τοΰτο άπά τών αρχαιότατων χρόνων υπ
ήρξε περιφανές,κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Σοφο- 
κλέους. Διερμενεΐςδέ καί προφήται αυτοΰ έξε- 
λέγοντο έκτοΰ επιφανούς οϊκου τών ’Ιαμιδών.

Βραδύτερον ο άριθμός τών προσερχομένων 
είς τά μαντεΐον ήλαττώ θε, καί άντί τουτου 
ήρωτατο η Πυθία καί οί πάτριοι θεοί.

ΤΟ ΕΝ ΔΩΔΩΝΗ.— Ή  πόλις αυτε κατά 
τάν Στράβωνα *) έκειτο έν τν) Θεσπρωτία

τής ’Ηπείρου ύπά τό δρος 'Γμάρον ε  Τομου- 
ρον καί αυτη είναι ή άσφαλεστερα γνώμη, 
καθόσον καί αύτάς δ 'Όμερος λέγει οτι οι ιε- 
οεΐς καί ύποφήται τοΰ μαντείου έλέγοντο Τό- 
μουροι.-—ΤΙ1το δέ άλ.σος απέραντον και πυ- 
κνόσκίον ποτιζόμενον ύπά τών άφθονων ύδά- 
τω ν, τά  έποΐα έκυλίοντο άπά τών βράχων 
τοΰ Τμάρου. ’Εκ τής είδικής περιγραφής τοΰ 
Κ. Άραβαντινοΰ *) βεβαωύμεθα δτι η περιοχή 
τών Ίωαννινων είναι ή χώρα έντος της οποίας 
έκειτο ή Δωδώνε. Έ κ  τής περιγραφή? ταυ- 
ττ,ς άποσπώμεν ολίγα τινά περι τής θεσεως 
τής Δωδώνής. Τά ορος Τόμουρον ητο τά σε- 
μερινόν Ξεροβούνι, διότι καί νΰν βουνον τοΰ 
Τομάρου καλείται. Ό  ναος τής Δωδωνες ε- 
κειτο κατά τά μοναστήριον τής άγίας Παρα
σκευής τοΰ Πατέρου, τά δέ μαντεΐον έν-ειτο 

j άνωθεν. Κ ατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ βου
νού τοΰ Πατέρου κεΐται μ εγίοτε τις^πετροί 
ώς έπαλξις έξέχουσα καί υποβασταγμένη 

I υπό σκοπέλου φυσικού έν σ χεμ ατι στυλου.
Αΰτη ή θέσις π ιστεύεται ώς τόπος μαντείου,

I διότι καί νΰν αί γυναίκες τών οποίων αωρως 
τά τέκνα άποθνησκουοι, καταβαινουσαι έκεΐ, 
περιέρχονται τρις τόν φυσικόν τούτον στύ
λον προσευχόμεναι ύπερ αυτών, έκδυονται 
έκεΐ καί ά.αβαίνουσαι γυμναι ενάυονται με 
νέα ένδύματα. 'Η  θέσις αύτε δλίγον απέχει 

I τοΰ Πατέρου.— Κ ατά τεν ανατολικεν κλι- 
I σιν τοΰ αύτοΰ βουνού έπι πέτρας κολοσσαιας 
I φαίνεται προσκεκολλεμένος κρίκος σιδεροΰς} 

κάτωθεν δέ τής θέσεως αύτής διέρχεται χεί
μαρρος. Ε πικρατεί δέ περί αυτοΰ τοιαύτη 
τις παράδοσις. Γυνή τις, τής οποίας δ υιός 
άπεπνίγε είς τά ρεύματα τοΰ ίιοταμοΰ, κατε- 

I ράσθε αύτόν, καί ώς έκ τουτου ήνεωχΟε βα*
I ραθρον πλεοίον τών «εγώ ν του, δι’ ού έγε- 
I νετο άφαντος τρέχων έκτοτ£ τον όρομον του 

υπογείως, καί ένίοτε οί όιαβαίνοντες επάνω- 
θεν ά/.ούουσι τήν υποχθόνιον κατακυλισιν τών 
ύδάτων του. 'Ό τ ι τά μαντεΐον έκειτο άνωθεν 
τοΰ φυσικού έκείνου στύλου, εις δν ευρισκεταί 
ό σιδηροΰς κρίκος, βέβαιοί καί το ότι έκ παρα·* 
δόσεως οί περίοικοι διεγοΰνται δτι έκεΐ έφοί- 
των βασιλόπαιδες ινα έρωτήσωσι τούς μάντεις 
διά τάς έπι^ειρε^εις των και ότι εκ τοΰ κρί
κου έκείνου έκρέμαντο κώδωνες χρήσιμοι εις

ι) Ζ '— 327 κ. έ.— 1) Πραγματεία περί Δωδώνης.
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τ ά ; μαντείας. "Οτι δέ ύπήρχεν εις τήν περιο
χήν ταύτην τό δάσος τών δρυών βεβαιοΰται 
έκ του δτι εκ της περιοχής τής μονής τοΰ Πά
τερου ο ’Αλή πασσάς περιοδικώς υλοτομεί πρός 
οί ',οόομήν διαφόρων δχυρωμάτων πέριξ τών 
Ίωαννίνων. *)

Τοϋ μαντείου τούτου η πρώτη ίέρεια ητο 
παρθένος Α ίγυ-τ ία , τήν οποίαν κλέψαντες 
έμποροι Φοίνικες μετά τής αδελφής αύτής έκ 
τών έν Α ίγυπτω Θηβών, έπώλησαν αύτήν μέν 
έν Ήπείρω την δέ δευτέραν έν ’Aippt/.ή. Έ π ί 
τοϋ συμβάντος τούτου επλασεν ή ιιυθοπλα- 
στική φαντασία τοϋ Ελληνικού λαού τόν 
ώραΐον εκείνον μύθον, κα θ’ δν δύο μέλαιναι 
περιστεραί άττοπτασαι έ/. τών έν Α ίγυπτω 
Θηβών καί όιίφόρους λαβοϋσαι διευθύνσεις 
έφθασαν ή μέν έν Λιβύη ή δέ έν Δωδώνη 
και έπί υψηλής δρυός κίθησασ* έκήρυξε δ ι' 
ανθρώπινης φωνής δτι ήτο ανάγκη νά ίδρύ- 
σωσιν εκεί μαντεΐον τοϋ Διάς. 'Ο Ηρόδοτος διέ
σωσε τα ονοματα τών έπϊ τής έποχής του ίε- 
ρειών ών ή μέν πρώτη καί πρεσβυτέρα εκαλείτο 
Προμένεια η δεύτερα Τίμαρέτη καί η τρίτη 
Νικάνόρη. 'Γπήρχβν δέ καί ιερείς ύπηρετοϋν- 
τες εις το μαντεΐον τοϋ Διός. Ένταΰθα άμ ί- 
λει η μυστική φωνή τής «ρύσεως, άλλοτε οιά 
τοϋ άνεμου καί τής καταιγίδος καί άλλοτε 
διά τής βοής τών ύδάτων. 'Ο  Πανθεϊστής 
' Ελ.λην ένόμιζεν δτι τό παν r, σθάνετο καί 
συνεπασχε μετ’ αύτοϋ. Γνήσιος δέ άττόγονος 
έκείνου καί ό Ελληνικός λαός τής έποχής τών 
αρματωλών καί υπο τών αυτών έμπνεόμ,ενος 
αισθημάτων επροσωποποίέι τήν άψυχον φύσιν 
και όταν αυτός έθρη'νει ένόμιζεν δτι δ ούρα- 
νος συνεκλαιε μετ’ αύτοϋ καί τά  ορη ήσαν 
σκυθρωπά. Έ π ί τών ύψικόμων δρυών καί τών 
ραδινών κυπαρίσσων ησαν άνηρτημένοι χα λ 
κοί λεβητες, οίτινες τή βοήθεια τών ανέμων 
συνεκρουοντο πρός αλλήλους καί παρήγον 
διαρκή τινά ηχον. Έ κ  τής μικράς δέ η με- 
γαλης διαρκείας τοΰ ίίχου, έκ τής καθαρότη- 
τος η μή, οί ίερεΐς έςήγον τά  μαντεύματα 
αυτών. Ά λ λ ά  και ο ψιθυρισμός τοϋ Ζεφύρου 
δια τών φυλλωμάτων διερχομένου ήρκει νά 
καταστήση γνωστήν είς τους ίερεΐς καί ίερείας 
τήν βούλησιν τών θεών. "Ο ,τι δμως άσθενώς

*) Χρονογραφία τή; Ηπείρου υπό Άραβαντι- 
ν»υ. Toja. .— ’Ιωάννινα.

η φυσις παρήγε, τούτο διά ποικίλων μέσων 
νά ένδυναμώσωσιν άπεπειρώντο. Ε πειδή  δέ 
καί οί άνηρτημένοι χαλκοί λέβητες δέν ησαν 
έπαρκεΐς οώδ* αυτοί, έπενοήθη πολυσυνθετώ- 
τερον κατασκεύασμά πρός παραγωγήν ήχου. 
Πρό τού ναού έκατέρωθεν ΐσταντο δύο στή- 
λαι παράλληλοι καί πλησίον άλληλων. Έ π ί 
τής μιας υπήρχε χάλκινος λέβης, έπί δέ τής 
ετέρας άνδριάς παιδός, δστις έκράτει εις τάς 
χεΐράς του μαστίγων. Τό μαστίγιον τούτο 
είχε τρεις ιμάντας έκ Κυπρίου χαλκοϋ, οϊτΐ- 
νες εύκαμπτοι δντες εΐχον εις τά  άκρα αυτών 
αστραγάλους, καί οσάκις έπνεεν άνεμος οί 
αστράγαλοι πλη'ττοντεξ τόν χαλκοϋν λέβητα 
παρήγον συνεχή καί μακράν j / 0'j. τΙ1το δέ 
ό άνδριάς ούτος ά/άθημα τών Κορκυραίων. 
ΚΛτ’ άλαλους περιστερά καθημένη έφ’ ίεράς 
δρυός έχρησμολόγει. Οί χρησμοί έδίδοντο έμ- 
μέτρως σώζονται δμως καί τίνες είς πεζόν 
λόγον. Ό  ναός ούτος κατεστράφη 6πό τών 
Αίτωλών έν Ιτει 2 2 0  π . X , οίτινες καί τάς 
ίεράς δρϋς κατέκοψαν. Έξηκολούθουν δμως 
νά δίδωνται χρησμοί έν αύτώ μέχρι τών νεω- 
τερών χρόνων (2 0 0  μ. X .) άν καί έξέλιπε 
καί τό μαντεΐον τοϋτο μετά τών άλλων ώς 
διηγείται δ Στράβων.

ΤΟ ΜΑΝΤΕΪΟΝ ΤΟΤ ΔΙΟ! ΑΜΜΩΝΟΣ. 
Είπομεν ό'τι η Ιτέρα τών άρπαγεισών Αιγυ
πτίων παρθένων έπιολήθη έν Λιβύτι δπου έν 
δάσει τινί ίόρύσατο τό ίερόν τοΰ "Αμμωνα?. 
Είς τήν αασιν ταύτην ύ~ήρχεν άφθονία ύδά- 
των, καί κρηνη καλουμένη τοϋ ΊΙλίου. Τά 
ύόατα όέ αύτής διά τών οποίων οί Άυ.υ.ώ-

'  Υ  \ 1 ‘νιοι έποτιζον τούς κήπου; των παρουσίαζον 
περίεργόν τ ι φαινόμενον. Κ ατά μέν τήν ά /α- 
τολήν τοΰ ήλίου,τό ΰδωρ ήτο χλιαρόν καθό-· 
σον όε έπλησίαζεν η μεσημβρία καθίστατο 
ψυχρότερον, περί δέ την δύσιν τοϋ ηλίου ήρ- 
χιζε πάλιν νά θερμαίνηται καί περί μέσας 
νύκτας έφαίνετο δτι βράζει.— Έ κεΐ λοιπόν 
ίόρύθη τά ίερόν τοΰ "Άμμωνος. Τό άγαλμα 
τοϋ Δ’.ός η το χαλκοϋν κριοπρόσωπον καί έκο- 
σμεϊτο διά πολλών πολυτίμων λίθων" τούτο 
πείθει ήμάς δτι άναμφιβόλως τό χρηστήριον 
έλαβε τήν άοχήν του έκ τών έν Α ίγύπτω 
Θηβών. Οί ίερεΐς τοϋ ναού ησαν πάμπολλοι. 
Περί τους δγδοηκοντα μ.άλιστα ά^αοέοει 5 
Διοοωρος ότι συνωοευον έν τινι πομπή τό 
αγαλυ,α τού Διός. Τό χρηστηοιον τούτο εγέ-
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νετο γνωστόν έκ παλαιοτάτων χρόνων και εις | 
τούς 'Έλληνας. Οί Λακεδαιμόνιοι οι Ήλείοι 
οί Θηβαίοι καί οί ’Αθηναίοι ήρώτων τό μαν
τεΐον τοϋτο καί έκάλεσαν μάλιστα οί τελευ
ταίοι τήν μίαν τών ίερών τριηρών Ά μμωνίόα.

Καί ταϋτα μέν ήσαν τά  σπουδαιότερα μαν
τεία τοϋ Διός. Συνήθως άπαντώμεν είς τούς 
συγγραφείς πολλά φέροντα τό δνομα τού Διός, 
άλλ’ έλάχιστα τούτων άνηκουσιν είς αύτόν- 
καθόσον οί "Ελληνες τάν ύπατον Θεάν εκά- 
στου έθνους Δία συνείθιζον τής έγχωρία φωνν) 
νά άποκαλώσι.

Τά πλειστα δμως τών Ελληνικών μαν
τείων ήσαν αφιερωμένα είς τόν ’Απολλ,ωνα, 
δστις κα τ’ έξοχήν έθεωρεΐτο θεός τής μαν
τικής.

Ό  ’Απόλλων υιός τής Λητούς (δηλαδή τής 
νυκτός) άλληγορεΐται είς τόν ήλιον. Ώ νομά
σθη δέ υίός τοΰ Διάς ήτοι τοϋ αίθέρος, καί 
παρίσταται οίωνεί ώς έφορος τής Ειμαρμένης 
τών ανθρώπων. Ε πειδή  κατά την όοςασίαν 
τώς άρχαίων 5 ήλιος ητο ή αιτία πάντωντών 
γινομένων. Ώ ς έκ τής ιδέας ταύτης δ ’Απόλ
λων εΐχε πολύ πλειότερα μαντεία η ό Ζεύς. 
Τρία δέ ησαν καί τοϋ ’Απόλλωνος τά  έπιση- 
μότερα μαντεία, τό έν ’Ά βαις τής Φωκίδος, 
τό έν Διδύμοις τής Μιλήτου καί τόπερίδοςον 
μαντεΐον τών Δελφών.

ΤΟ ΕΝ ΑΒΑΙΣ μαντεΐον ητο άρχαιότα- 
τον. Μαρτυρεί δέ τοϋτο δ Σοφοκλής εις τόν 
Οίδίποδα τύραννον, ?νθα δ χορός ευρισκόμε
νος είς άπορίαν περί τοΰ τίς έφόνευσε τόν 
Λάϊον, μεταξύ άλλων μαντείων, τά  δποΐα 
ήίύναντο νά δηλώσωσι τόν φονέα, άναφέρει 
κ«ί τό μαντεΐον τοϋτο.

Ούκ ετι τόν αθικτον εΤμι 
Γας επ’ όμφαλόν σ;6ων 
Ούδ’ είς τόν Άβαΐσι ναόν 
Ούδέ ταν ’Ολυμπίαν 
Είμή τάδε χειρόδεκτα 
Πασιν αρμόσει Βροτοΐς.

Έ τιμάτο  δέ δ ναός ούτος τά  μέγιστα παρά 
τών Φωκέων, καί διά τοΰτο δτε ένίκησάν 
ποτε τούς Θεσσαλούς, δισχιλίας έχθρικάς 
άσπίδας είς τόν ναόν τοΰτον αφιέρωσαν. Ένώ 
δέ πολλάς ύπέστη συμφοράς καί δίς μάλιςα  
έκάη, τό πρώτον ύπό τών Περσών καί τό δεύ
τερον Οπό τών Θηβαίων, έξηκολούθει δμως

νά δίδη χρησμούς μέχρι τών χρόνων τής 'Ρω 
μαϊκής κυριαρχίας.

ΤΟ ΕΝ ΔΙΔΤΜΟΙΣ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ.— Τό 
δποΐον καί μαντεΐον τών Βραγχιδών έπεκα- 
λεΐτο. Ό  ναός ούτος ίδρύθη υπό Βράγχου τοϋ 
υίου τοΰ ’Απόλλωνος. Ό  μάντις ούτος ύπήρ- 
ξεν αρχηγός τής ιερατικής γεννεάς τών Βραγ- 
χιδών, οί δποΐοι διεΐπον τά  τοΰ μαντείου. 
Οί κατ’ έξοχήν δμως έχοντες τά δικαίωμα 
τοϋ προφητεύειν έκαλοϋντο Εύαγγελίόαι. 
’Αλλά καί δ ναός ούτος έσυληθη καί ένεπρη- 
σθη υπό τών βαρβάρων. 'Ο δέ Ίουλιανός δ 
Παοαβάτης άνεγείρων αύτόν έζητει νά όνο- 
μασθή καί προφητης έν αύτώ.

('Έπετα·. συνέχε’.α).
Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ ΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ* 

(Συνέχεια- ϊδε φυλλάδ. α/.)

/ίούσιος η Γ ο ρτνπ ο ς  ποταμός.

Ούτος ονομάζεται μέν Λούσιος είς τάς πη
γάς του* διότι ενταύθα ελ.ουσθη ο Ζευς αμα 
έτέχθη. Γορτύνιος δέ άποτέρω τών πηγών 
αύτού" διότι ρέει διά μέσου τής πόλεως Γόρ- 
τυνος. Καί ένώ δ Παυσανίας διηγείται, δτι 
δ ποταμός ούτος έχει τάς πηγάς του είς Θει- 
σόαν, τήν Μεθυδρίεϋσινόμορον, έκτης έπιτο- 
πίου δμως έπισκέψεως αύτοϋ συνάγω, δτι αι 
πηγαί τούτου είσίν έν Σβόρνοις- άλλ’ έπειόή 
τό περισσότερον ύδωρ λ^αμβανει, ως εΐπον, 
έκ τών παρά τ·?ί Θεισόα πηγών, Καρκαλοΰ, 
τοϋ έν Πευκανίοις Κεφαλοβρύσου, καί έκ τής 
Κρύας Βρύσεως, διά τοϋτο δ Παυσανίας λέγει,
δτι π η γ ά ζει είς Θεισόαν.

Έ ν Κρύα Βρύσει, ητις εΐναι ή κυριωτέρα 
τοΰ ποταμού πηγή, ένθα δ αείμνηστος Λα
κεδαιμόνιας Άνανίας διηρχετο τας ημέρας 
τού θέρους, ευχαριστούμενος έπί τε  τη διαυ- 
γ ία , άφθονία και ψυχρότητι τοΰ ύδατος, κο- 
χλάζοντος έν μέση σχεδόν πεδιάδι, εΐναι, 
νομίζω, τό λουτρόν τού Διός τεχθέντος- διό 
και δνου.άζεται μέχρι σήμερον (: Λούτσαινα a
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ή πεδιάς, ή ποτιζομένη ύπό τής Κρύας Βρύ- 
σεως, ούχί δέ καί ή άρδευομένη έξ άλλων 
πηγών καί παραποταμίων, συμβαλλόντων εί; 
τόν Λούσιον, ήτοι ’Αναργύρων, Καρκαλοΰ, 
-βόρνων καί Λούμι. 'Ο Παυσανίας θεωοών, 
φαίνεται, τόν ποταμόν τοΰτον ίερόν διά τά 
λουτρόν τοϋ Διός, γράφει πολλά πεοί αύτοϋ, 
καί ίοίως περ'ι ψυχρότατος τοϋ ΰόατος έν 
κεφαλαίω είκοστώ όγδόω τών Άοκαδιχών, 
λέγων" «Τήν δέ Γόρτυνα ποταμός διέξεισιν, 
υπό μεν τών περι τάς πηγάς ονομαζόμενος 
Λούσιος, έπί λουτροΐς δή τοΐς Διός τεχθέντος" 
οι δε απωτερω τών πνιγών καλοΰσιν άπά τής 
κώμης Γορτύνιον. Ούτος έ Γορτύνιος ΰδωρ 
ψυχρότατον παρέχεται ποταμών. 'Ίστρον 
μέν γε καί 'Ρήνον, έτι δέ " ϊπ α ν ίν  τε καί Βο- 
ρυσθενην, και όσων άλλων έν ώρα χειμώνος 
τά  ρεύματα πηγνυται, τούτους μέν χειμε
ρίους κατα εμην δόξαν δρθώς δνομάσαι τις 
αν" οί ρεουσι μεν διά γής τά πολύ τοϋ χρό
νου νιφομένης, άνάπλεως δέ κρυμνοϋ καί ό 
περί αύτοΰς αήρ" όσοι δέ γήν διεξείασιν ευ 
τών ωρών έχουσαν, καί θέρους σφίσι τό ΰδωρ 
πινόμενόν τε καί λουομένους ανθρώπους ά.α- 
ψυχει, χειμώνος δέ άνιαρόν ούκ έστι, τούτους 
εγω φημι παρέχεσθαι σφάς ΰδωρ ψυχρόν ψυ
χρόν μέν δή ΰδωρ καί Κύδνου τοϋ διεξιόντος 
Ταρσεις, καί Μελανός τοϋ παρά Σίδην τήν 
Παμφιλίων. Ά λεντος δέ τοΰ εν Κολοφώνι καί 
ελεγείων ποιηταί τήν ψυχρότητα άδουσι. Γορ
τύνιος δέ προήκει καί ώς πλέον ψυχρότητας, 
μαλιστα δέ έν ώρα θέρους. "Εχοιν μέν δή τάς 
πηγας έν Θεισόα τή Μεθυδριεϋσιν ομόρω 
καθότι δε τω  Ά λφειω  τό ρεύμα άνακοινοΐ, 
καλοΰσι 'Ραιτέας.» Ή ψυχρότης δ ’ αΰτη τοϋ 
υάατος προέρχεται εκ τούτου, ότι αί πηγαι 
του είσίν, ώς είπομεν, ψυχραί καί ό'τι άπά 
τών πηγών του μέχρι τής συμβολής αύτοϋ 
είς τόν ’Αλφειόν συμβάλλουσιν είς αυτόν 
πλεΐσται ό'σαι βρύσεις ψυχρόταται, πηγάζου- 
σαί τινες μέν εις αύτάς τάς ό'χθας τοΰ πο
ταμού, πολλαι δε και εν αυτή τή κοίτη έξ 
αποτόμων βράχων καί έρέων, ιδίως δέ άπό 
τής έπ’ αύτοΰ γεφύρας Δημητσάνης μέχρις 
’Ατσιχώλου, αίτινες καί συντελοϋσι τά  μέ
γιστα εις τήν αΰξησ.ν του ΰδατος τοϋ ποτα- 
μοΰ, τετραπλασιασμένου κάτωθεν τής Γόο- 
τυνος. Τήν ψυχρότητα δέ ταύτην επιτείνει 
και (, βαθ.ια του ποταμού κοίτη, ε A y ι τ  τ α

ήλιοβατουμένη. Έ ν Κρύα Βρύσει καί έν όλω 
σχεδόν τώ ποταμώ τούτω υπάρχουσι καί ιχ
θύς, μικροί μέν, άλλά νόστιμοι εις τήν γεϋ- 
σιν. Παρά δέ τήν Γόρτυνα άλιεύονται οί ήδι
στοί τών ποταμίων καί θαλασσίων ίχθύς 
ποικιλίαι (πέστροφαι) λεγόμενοι, όταν φάγτι 
τις αύτοΰς νωπούς, τηγανισμένους διά βου
τύρου. Ούτοι, δντες διάφοροι κατά τά μέγε
θος καί τό χρώμα τών έν τή πηγή τοΰ πο- 
ταμοϋ ιχθύων, μικρών καί συνεκπηδώντων, 
ως φαίνεται, μετά τοϋ πηγαίου τής Κρύας 
Βρύσεως ΰδατος έχοντος βέβαια τάς άρχάς 
του έκ μεγάλης τινός δεξαμενής, οΰσης τρό
πον τινά ιχθυοτροφείου, παρέχουσιν ούκ ολί- 
γην άπορίαν διά τήν ΰπαρξίν των, ην οΰτε 
εκ τών κατά τήν πηγήν δντων ιχθύων έχου- 
σιν οΰτε έκ τών θαλασσίων.

’Επειδή δέ 5 Παυσανίας οΰτε έκ Θυραίου 
μετεβη εις 'Γψοΰντα καί έκεΐθεν είς τάς πα- 
ρακειμένας τούτω Διποίνας, ώς άνωτέρω εί
πομεν, οΰτε νΰν έκ Θεισόας έπεσκέψατο αύ
τάς, άλλά μετά ταύτην καί τήν Τευθίδα 
λόγον ποιείται περί Γόρτυνος, Παραιβασίου 
κλπ, διά ταϋτα καί ημείς μετά  τήν πεοι- 
γραφήν τών Διποινών, Τευθίδος καί Τριπό- 
λεως, θελομεν ά/.ολουθήσει τοΰτον κατά τήν 
άπό Ψωφίδος είς Θελπουσαν μετάβασίν του, 
καί έκεΐθεν είς Ήραίαν, Μελαινεάς, Βουφά- 
γιον καί εις τό παρά τή Γόρτυνι χωρίον Μά- 
ραθα.

dtnocrat, ( dijioLtaciraJ.

Πολλά πολλά είπον καί έγραψαν περί 
τοϋ άρχαίου δνόματος τής ιστορικής ταύτης 
πόλεως" καί άλλοι μέν (ονόμασαν ταύτην 
'Γψοΰντα (Ία κ . 'Ραγκαβή Έλληνικ. τομ. 2 
σελ. 7 0 3 ) , ώς γειτνιάζουσαν πράς τό δρος 
'Γψοΰντα, άλλοι δέ Τευθίδα, ώς κειμένην 
δήθεν παρά τή χώρα τής Θεισόας (Ληκίου 
τομ. 2  κ. 1 3 σ. 6 3 ), άλλοι δέ Θεισόαν, καί 
άλλοι άλλως καθ’ ην έσχημάτισαν πεποίθησιν 
εκ τής άναγνώσεως τώ ν ’Αρκαδικών τοΰ Παυ- 
σανίου. Έξετάσαντες δέ τάς γνώμας τών άρ- 
χαιολογων τούτων καί εις τήν πηγήν, έξ 
ής δρμωμενοι εξήγαγον τό συμπέρασμα, άνα- 
τρεςαντες, μετά βεβαιότητος δυνάμεθα ν’ ά" 
ποφανθώμεν, δτι οΰτε δ 'Τψοϋς, οΰτε ή Τευ- 
θίς, οΰτε ή Θεισόα είναι ένταΰθα- διότι Τψοΰς 
μέν, ως άνωτέρω άπεδείξαμεν, εΐναι τό Ζυ*
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γοβύστιον, κείμενον είς τά ορος Ύψούντα, ή 
Τευθίς δέ, ώς όψόμεθα, έκειτο έν τή θέσει 
Μάρμαρον είς Λούτσα.να" ή δέ Θεισόα εΐναι 
είς Πευκάνια καί Παλν,οκάτυνα. Ε πειδή  δέ 
άλλην δδόν παρά τόν Παυσα'-ίαν πράς άνεύ- 
ρεσιν τοΰ άρχαίου ονόματος τής πόλεως ταύ
της δέν έχομεν, διά τοϋτο ε:ς αύτόν άνατρέ- 
χοντες οί διαληφθέντες άρχαιολόγοι, δυνά
μεθα νά ύπολάβωμεν έλλόγως τήν Διμοιτζά- 
ναν ώς τάς Διποίνας κατά τόν Παυσανίαν 
τοΰτον, δστις γράφων έν κεφαλαίω 2 7  τών 
’Αρκαδικών περί Μεγαλοπόλεως, δτι έκ τών 
’Αρκάδων άλλοι μέν έπείσθησαν νά κατοι- 
κήσωσιν είς αύτήν διά τό κατά τών Λακε
δαιμονίων έχθος, άλλοι δέ καί άκοντες κα- 
τήγοντο κατ’ άνάγκην έκεΐσε, άλλοι δέ έ/. 
τής Πελοπονννίσου όλοτελώς έξεχώρησαν, λέ
γει καί περί τών Διποινών τάδε' «Τών δ ’ 
άλλων τών κατειλεγμένων πόλεων αί μέν είς 
άπαν είσίν έφ’ ημών έρημοι, τάς δέ έχουσιν 
οι Μ εγαλοπολΐται κώμας, Γόρτυνα, Διποί- 
νας, Θεισόαν τήν πρός τώ  Όρχομενώ, Μεθύ- 
δριον κλπ.»

Έ κ τής διηγήσεως τούτου περί 'Τψοϋντος 
καί τής άπαριθμήσεως τών κωμών, τών υπο
τελών είς Μεγάλην πόλιν, καθώς καί έξ άλ
λ cov χωρίων αύτοΰ σκοτεινών δρμώμενος, 
είπον έν προοιμίω, δτι δεΐται Δηλίου κολυμ- 
,βητοϋ έν πολλοΐς- εί καί έζη ο μακαρίτης τόν 
δεύτερον μ. χ . αιώνα, ήτο δμως τοσοΰτο 
προσηλωμένος είς τήν πάτριον θρησκείαν, 
ώστε ώσμίζετο ώς κυνηγετικός κύων τοΰς τό
πους, ένθα ύπήρχον διάσημοι ναοί, δπως έπι- 
σκεφθή τούτους χάριν σεβασμού' διά καί διη
γείται πλεΐστα δσα άνύπαρκτα θαύματα τής 
αρχαιότητας" τήν δέ περιγραφήν πολλών τό
πων ήττον σημαντικών ένήργησε κατά τάς 
πληροφορίας, ας έκ τών περίοικων έλαβεν. 
'Όθεν μέλλων νά εΐπτι πολλά περί Γόρτυνος 
εν αρχή. τοϋ 2 8  κεφαλαίου τοϋ 8 βιβλίου 
τών ’Αρκαδικών, άπά τής οποίας μεταβαίνει 
αμέσως είς Θεισόαν, καί κατόπιν είς Τευθίδα 
*αι άπαριθμών ενταύθα, έν τώ διαληφθέντι 
2 7  κεφαλαίω τάς συντελούσας τότε είς Με- 
γαλόπολιν κώμας, αναφέρει καί περί τών 
Αιποινών, ώς συντεμνουσών είς μεγάλην πό
λιν, καί θέτει αύτάς μεταξύ Γόρτυνος καί 
Θεισόας, χωρίς νά είπη πόσους σταδίους ε/.α- 
-? « ν  απείχαν. Ά ς  ίίμεθα δέ καί διά τοϋτο

εύχαριστημένοι" διότι, μή ύπάρχοντος τοΰ 
Παυσανίου, άγνωστα ήθελαν είσθαι τά  πλεΐ
στα ονόματα διαφόρων πόλεων, πολισμάτων, 
κωμών, ορέων, ποταμών καί τών τοιούτων. 
Έν τώ  αύτώ κεφαλαίω άναφέρει ούτος καί 
περί άλλης ομωνύμου πόλεως, τής Διποίνης, 
ήτις μετά τής Καλλίας*καί τής Νωνάκριδος 
ού τής παοά Φενεώ, ά~ετέλει τήν ονομαζο- 
μένην Τρίπολιν. Ή  Δίποινα ό'μως αΰτη, ώς 
όψαμεθα, έκειτο είς Κερπινήν ή Γλανιτσιάν, 
έ/ώ τάς Διποίνας τάς θέλει, ώς είδομεν, με^ 
ταξΰ Γόρτυνος καί Θεισόας, Καί πραγματι»- 
κώς έκ τών κωμών τούτων ή μέν Γόρτυς κεΐ- 
τα ι μεταξύ Ά τζιχώ λου  καί τών ιερών μο
νών Προδρόμου καί Φιλοσόφου, μ ετ’ αύτήν 
δέ έρχονται αί Δίποιναι, καί κατόπιν μετά 
δύο ώρας ή Θεισόα κλπ. ώ ςε μή υπαρχόντων 
άλλαχοΰ άρχαίων ερειπίων μεταξύ Γόρτυνος 
καί Θεισόας, είμή έν Διμοιτσάννι, δέν άφιστά- 
μεθα τής άληθείας, έάν είπωμεν, δτι ή Δι- 
μαιτσάνα εκαλείτο τό πάλαι Δίποιναι. Έκ 
δέ τών ά/ευρεθέν-ων μέχρι τοϋδε νομισμά
των, αγγείων, βάσεώς τίνος στήλης έν τώ 
Ιγρώ τοϋ II. Νικητοπούλου είς Πολιάναν, 
ό'που ίσως ήτο ναός, έξ υπομνημάτων άρχαίων 
έν Μαυρογιάννη είς τήν θέσιν « 'Ά γιος ’Η- 
λίας», έκ τών έν Παλαιοχωρίω άνευρεθέντων 
είς αγίους Αναργύρους καί άγιον Βασίλειον 
κατά τήν Πλάτανον διαφόρων βάθροιν, σπαν·* 
δυλικών κιόνων Δωρικού ρυθμού, έκ τίνος πη*· 
χυαίου πυθμένος πίθου ύπερμεγέθους ές άγριου 
λίθου λαξευτού, ό'στις φέρει είς τή ν  βάσιν 
οπήν ισην τή  τοϋ σίφωνος τοΰ ύ^ρομυλικοϋ 
καταβάτου (βαγενιού), καί είναι ρ.έν εκτε
θειμένος νΰν είς τόν αγρόν τοΰ Κ ωνς. Διγε- 
ναπούλου, έχει δέ χωρητικότητα τεςτσαρά-  ̂
κοντά οκάδων ΰδατος καί έπέκεινα, καί τών 
οσημέραι ά 'ευρισκαμένων τάφων καί λοιπών 
τής άρχαιότητςς υπομνημάτων είς τάς είρη- 
μένας θέσεις, έκ πάντων τούτων συνάγεται, 
οτι ή πόλις άρχομένη άπά τής 'Ά/.ρας όνομα- 
ζομένης νΰν Κάστρου, έξετείνετα μέχρι ΙΙα- 
λαιοχωρίου καί μέχρι τής άμπέλου Ίωάννρυ 
Αναγνώστου, ένθα ευρέθησαν λείψανά τινα 
άρχαιότητος. Ό  δέ έκτεταρ.ένος χώρος, 8ν 
αΰτη κατείχε συνεπάγεται καί τό συμπέ
ρασμα, ό'τι τά πλήθος αύτής άνέβαινεν είς 
είκοσι περίπου χιλιάδας οικογενειών, τρε^ 
©ομέν»ν έκ t s  τής κτηνοτροφίας καί γεωργίας
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επιτήδειας ού'σης της χώρας είς νομήν προ
βάτων, αιγών καί τών τοιούτων, καί εις πα
ραγωγήν σιτηρών, μή δντος τοιούτου καί τοΰ 
περί τήν Τευθίδα τόπου, δστις δύναται μέν 
νά τοέφη ποίμνια, ώς πολύ δέ λεπτόγειος 
εΐναι ανεπιτήδειος είς παραγωγήν δημητρια
κών καρπών.

Τό δέ σαγματοειδές ύψωμα, έ©’ ου νΰν 
κεΐται ή Διμοιτσάνα, ήτο ή άκρόπολις τών 
Δ'.ποινών, μαρτυρουμένη καί ήδη υπό τών 
περικυκλούντων αυτήν κυκλωπικών τειχών, 
όσα διεσώθησαν μέχρι σήμερον άπό τής σφύ- 
ρας τών οικοδόμων, έξ ών φαίνονται μέν έν 
καλή δπωσοΰν καταστάσει τά  εις τήν αυλήν 
τής οικίας Κωνς1. Μαλούχου, ά'νωθεν τών οι
κιών Ά να γ . Νικητοπούλου καί X. Χρυσο- 
βέργου, ένθα σώζονται καί ίχνη 'Ελληνικού 
ναοΰ, λαβόντος τήν έπωνυμίαν τοϋ άγίου Νι
κολάου, καί τά  έν ταΐς οίκίαις τοΰ Μ. Σοφή 
καί τοΰ Ά γ .  Πουρναρά" έν ολϊ] δέ σχεδόν τή 
συνοικία τής Πλάτσας καί τοΰ μεσημβρινοΰ 
τείχους, ό'περ έξετείνετο μέχρι τοΰ Στρατώ- 
νος, είναι κατερριμμενα. ΤίΙτο δε τοιοΰτο τό 
τείχος ώς έκ τής θέσεώςτου, ώστε άπέβαινε 
δυσχερεστάτη η έκπόρθησις τής Άκροπόλεως 
ταύτης’ καί διά τοΰτο φαίνεται, ότι δέν έσχε 
τήν τύχην τών ά'λλων μερών τής 'Ελλάδος, 
άλλά διετήρησε τόν έθνίσμόν, τά  ήθη καί 
έθιμα τοιαΰτα, οία διεφύλαξεν δ Ταΰγετος 
καί Πίνδος’ δέν άρνούμεθα όμως, ότι ή πόλις 
μόνον υπέστη πρός καιρόν τά  δεινά τών έπ ι- 
δρομών, υφ’ ών παρεοθάρη καί τό ό'νομα' 
άλλά τά  ξένα φΰλα μή δυνηθέντα νά στε- 
ρεωθώσιν, ήναγκάσθν,σαν ή νά φύγωσιν, ή νά 
ταϋτισθώσι πρός τοΰς άρχαίους κατοίκους, 
οίτινες πάλιν άνέλαβον τόν άρχαΐον βίον, 
συνταραχθέντα έπί τινα έ'τη. Τοΰτο δέ μαρ- 
τυρεΐται έκ τώνδιασωζομένων είσέτι μνημείων 
καί κυκλωπείων τζ ιγ  ώνσπονδύλων κιόνων Δω- 
ρικοΰ ρυθμοΰ ι) λέοντός τίνος Μακεδονικής 
έποχής 2), μεγάλων βάθρων κιόνων :!) έπ ι-

J) Εΰρίσκονται τοιοϋτοι έν τ·β οικία Σπ. Σερ
γοποόλου καί άλλαγοΰ.

s) Σώζ-ηται τοιοΰτος έν τή θύρα τοΰ σχολείου 
έκ πεντελησίου λίθου κατασκευασμένος.

3) Εΰρέθησαν τοιαΰτα έν τή νεοδμήτφ οικία 
Χαραλάμπους Τελώνου, πρός άνατολάς τής οποίας 
lv -ός κήπου άνεκαλύφθη προ ετών μαργαρίνη

τυμβίων επιγραφών *) νομισμάτων καί αγ
γείων τής κλασικής έποχής, πολλά των 
οποίων υπάρχουσιν έν τώ  μουσεκρ τοΰ σχο
λείου, άλλά καί έργων τής ρωμαϊκής, Βυ
ζαντινής και Φραγκικής έποχής, οία είναι 
νομίσματα μέ έμβλήματα 'Ρωμαίων καί 
Χριστιανών, καί άγγεΐα  τής παρακμασάσης 
τέχνης, άτινα υπέχουσι μέν πολΰ τών άρ
χαίων έκείνων καί κομψών έργων, διατρα- 
νοΰσι δέ ήλίου φανώτερον τήν άδιάκοπον 
ΰπαρξιν πόλεως ελληνικής,διατηρησάσης τήν 
ζωήν, τά ό'νομα καί τόν βίον μέχρι τής δευ- 
τέρας εκατονταετηρίδος μ . X ., ό'τε καί Q 
Παυσανίας τήν είπε κώμην. Ούτος γράψας 
περί αύτής, άναφέρει τό ό'νομα τό άρχαΐον 
«Δίποιναι,» όπερ μετεβλήθη υπό τώ νκατα - 
κτητών εις Διμοιτσάναν, λέξιν, ίσως Σλα
βικήν, ήτις έτήρησε τά  αρχικά γράμματα, 
μεταβληθεντος τοΰ jtoircu Σλαβικώ ύφει είς 
ra a ra r ' διότι τά τς καί ιτς είσήχθησαν είς 
έλληνικάς λέξεις πόλεων καί τόπων άπό τής 
Σλαβικής έποψής" διά καί κατ’ έμέ προτιμη
τέα ή γραφή Διμοιτσάνα άντί Δημητσάνης, 
ήτις φαίνεττι πρώτον ούτω γραφομένη κατά 
τό 9 6 3  έτος μ. X ., ώςάποδ εικνύεται έκ τίνος 
σιγιλιώδους γράμματος πατριαρχικού ύπό 
χρονολογίαν 6 4 7 2  έτους άπό κτίσεως κόσμου 
(ό'ρα πόνημα Εύθ. Καστόρχη περί τής έν Δη- 
μητσάνη σχολής σελ. 3 καί ε.) Καί έάν μέν 
αί Δίποιναι μετωνομάσθησαν ούτω κατά πα 
ραφθοράν άπά τών Σλαβικών χρόνων, καί ό 
δήμος ώνομάσθη δήμος Θεισόας άπά τής έρη
μου νΰν Θεισόας, κείμενης δύο ώρας πράς 
βορράν τής Διμοιτσάνης, εύκόλως εξηγείται" 
άνεξήγητος δ’ εΐναι ή ονομασία τοΰ ειρηνο
δικείου Διμοιτσάνης, όπερ ώνόμασαν κακώς

πλάξ, έφ’ ής ήν νόμος, ή ψήφισμα, ή συνθήκη, 
καί δια τήν αβελτηρίαν τών τότε άμεληθεΐσα, 
συνετρίβη ύπό βέβηλου χειρός, καί ούτως ή Ιστο
ρία τής πατρίδος στερείται τοΰ λαμπροτέρου μνη
μείου, δπερ εμελλε νά χύσ^ απλετον φώς περι 
τής άρχαιότητός της και άδιασείστου πολιτείας 
της. Ένταΰθα ευκταία ήΟελεν είσθαι άνασκαφη 
δαπάνη τοΰ σχολείου.

*) Κατά τό παρελθόν Ι’τος εΰρέθη πρός το'ς 
αλλοις έν τή συνοικία Πρίνου έπιτόμβιος έπιγραφη, 
φέρουσα έπί εντοπίου λίθου λαξευτά γράμματα
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β Ειρηνοδικεΐον Ψωφίδος,» ώς ύπαγομένης 
ταύτης είς τήν επαρχίαν Καλαβρύτων, καί 
κείμενης εις τήν θέσιν Τριπόταμα δεκαπέντε 
σχεδόν ώρας μακράν. 'Όθεν εύχής εργον είναι 
νά δνομασθή τό Ειρηνοδικεΐον τοΰτο Είρηνο- 
δικεΐον Διμοιτσάνης, καθώς καί δ δήμος, άντί 
τοΰ δποίου φέρει ονόματος τής Θεισόας. Ό  
S’ ισχυρισμός μου, ότι δ τόπος ούτος κατω- 
κεΐτο ενδελεχώς άνέκαθεν, διατρανοΰται καί 
έκ της καλλιεργείας τών Μουσών έν καιρώ 
τής καταδρομής αύτών, ών θιασώται διά 
χιλιετηρίδας όλης ώς άστέρες έκ τοΰ δρίζον- 
τος τούτου άνέτελλον, διασκεδάζοντες τά  
πυκνά της άμαθείας καί 'βαρβαρότήτος νέφη, 
καί ώς μνημεία τούτων διεσώθησαν μέχρις 
ημών τά  άπαντα τοΰ Μ. Βασιλείου £ν μεμ- 
βράναις, τό τε έν τή βιβλιοθήκη, τοΰ σχολείου 
έν περγαμηνή άρχαΐον εύαγγέλιον, καί τό 
πανάρχαιον εις τή ν ’Εθνικήν βιβλιοθήκην ύπό 
τοΰ Σ. άρχιεπισκόπου Φθιώτιδος Καλλινίκου 
μετά  τών άπάντων τοΰ μεγάλου Βασιλείου 
παραδοθέν έ'τεοον τοϋ Βλαχομανώλη λεγό
μενον έν μεμβράναις, όπερ ευρεθέν πρό αίώ- 
ν ων έντός μικρού άντρου υπό τίνος χωρικοΰ, 
{βλάψου κοινώς), Μανώλη όνομαζομένου, είς 
τήν άριστεράν τοΰ Αουσίου όχθην, παρεόόθη 
είς τινα μοναχόν λόγιον, μονάζοντα αύτόθι 
έ'ν τινι έκκλησιδίω παρά τή δεξιά τοϋ ποτα
μού ό'χθ·/) πέντε λεπτά  τής ώρας μακράν τής 
Διμοιτσάνης.

Τϊνθίς.

Τή χώρα τή Θεισόα, λέγει δ Παυσανίας έν 
τέλει τοΰ 2 8  κεφαλαίου τών Αρκαδικών, 
προσεχής κώμη είναι ή Τευθίς, ήτις τό πάλα ι 
ήτο κωμόπολις, έξ ής έπί τοΰ κατά Τροίαν 
πολέμου οί κάτοικοι έδωκαν ίδιον ηγεμόνα, 
Τεΰθιν Ονομαζόμενον. Ε π ε ιδ ή  δέ διέμενον οί 
'Έλληνες πολϋν χρόνον έν Αύλίδι τής Βοιω
τίας, μή δυνάμενοι νά έ/.πλεύσοισιν ένεκα τών 
εναντίων άνεμων, δ Τεϋθις έλθών εις άπέ- 
χθειαν κατά τοϋ Άγαμέμνονος, έμελλε νά 
έπιστρέψνι οίκαδε μετά τών υπό τήν έξουσίαν 
αύτοΰ ’Αρκάδων. Κ ατ’ αύτήν τήν περίστα- 
σιν λέγουσιν, ότι ή Ά θηνά, λαβοϋσα τήν 
μορφήν Μέλανος τοϋ υίοΰ τοΰ Ώ πός, άπε- 
τρεπεν αύτόν νά έπανέλθη εις τήν πατρίδα 
τ θυ. 'Ο δε Τεϋθις, ύπό τοΰ θυμοϋ τής οργής 
^νηθείς, έκτύπησε τήν Άθηναν διά τοϋ δό-

ρατος είς τόν μηρόν, καί άπήγαγεν έκ τής 
Αύλίδος οπίσω τόν στρατόν. Άφοΰ δέ έπα- 
νέκαμψεν οίκαδε, έφάνη είς αύτάν ή Θεά τε- 
τρωμένη κατά τάν μηρόν, καί άπά τότε τάν 
μέν Τεΰθιν κατέλαβε φθινώδης νόσος, είς 
μόνους δέ τούς έν Τευθίδι Άρκάδας ή γη δέν 
έκαρποφόρει. Μετά τινα δέ χρόνον ελαβον έκ 
Δωδώνης χρησμόν περί τών όσων έμελλον νά 
πράξωσι πράς έξΐλέω-πν τής Άθηνας, πράς 
τιμήν τής δποίας κατεσκεύασαν καί άγαλμα, 
έ'χον τραϋμα έπί τοΰ μηροΰ, ό'περ είδε καί 
ούτος δ Παυσανίας, έχον περιτετυλιγμένον 
τό άγαλμα τοΰτο τάν μηρόν διά πορφυροϋ 
λωρίου. Εις Τευθίδα υπήρχον καί δύο ναοί, 
τής ’Αφροδίτης καί ’Α ρτέμ ιος.

''Η κώμη δ  ̂ αΰτη εκειτο εις τήν θέσιν 
κΜάρμαρον» είς Αούτσαινα έν δεξιά τοϋ Λου- 
σίου ποταμοΰ έπί τών άγρών τοϋ Βασιλείου 
Μπαρμπίνη, ένθα υπάρχουσι λείψανα άρχαιό- 
τητος, άτινα άνεκαλύφθησαν πρό ολίγων ημε
ρών έν τή  θέσει ταύτνι, έν ή ένήργησα αικράν 
άνασκαφήν, όπου εύρον κατά τό άκρον τής 
κώμης βάθρα κιόνων, πολλά τρίμματα άγ* 
γείων τής άρχαίας έποχής, καί πλείστας 
ίπ τά ς  πλίνθους καί κεράμους. Έ ν τή άνα- 
σκαφή δέ ταύτνι παρετήρησα, ότι ή γή έστι 
πυρίκαυστος, καί εικάζω, ότι ή κώμη αΰτη 
υπέστη τρομεράν πυρπόλησιν κατά τάς τών 
βαρβάρων £πιδρομάς, καί κρύπτει ύπό τήν 
τέφραν της πολλούς τής άρχαιότητός θησαυ
ρούς- διό έάν γείννι τακτική άνασκαφή, θά 
εύρεΐώσιν οί ναοί τής ’Αφροδίτης καί Ά ρτέ- 
μιδος, ίσως καί τό «τελαμώνι πορφυρώ τόν 
μηρόν κατειλημμένον» άγαλμα τής Άθηνας.

"Οτι δε ή Τευθίς έκειτο ένταΰθα έπιβε- 
βαιοϋται καί έκ τινων μαρμάρων, άτινα 
ύπήργον κάτωθι τής είρημένης δέσεως, καί 
προ πολλών ετων συνετριοησαν, ως με εοε- 
βαίωσάν πολλοί γεωργοί" προσέτι καί εκ 
τών άνορυσσομένων ένταΰθα τάφων καί εκ 
τοϋ κειμένου τοΰ Παυσανίου, όστις λεγει, 
ότι '((τή χώρα τή Θεισόα προσεχής κώμη 
έστίν η Τευθίς,» ήτις κεΐται τωόντι συνα- 
πτώ ς τή χώρα τής Θεισόας, άπεχούσης δέκα 
σταδίους άπά τής Τευθίδος, καί έχούσης φυ
σικά ορια τόν Αούσιον ώς άκολθύθως.

Αΰτη κειμένι έν Παληοκατύνο ς καί Πευ- 
κανίοις, ώς είπομεν, έκέκ,τητο · > πλεΐστον 
μέρος τοϋ πεδίου Διμοιτσάνης, “t  διά τοδ
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Λουσίου διαχωριζόμενον,ήτοι 'Ρ ιζοβάλματα, 
Βαρκοϋς, ’Αναργύρους, Πευκάνια, δλην τήν 
περιφέρειαν τοΰ χωρίου 'Γάδου,- τήν Καρκα- 
λοΰν, τά  Γέρακοβούνια τόν Κότρωνα, τόν 
Σοριάνον καθώς καί πάσας τάς λοιπάς σιτο
φόρους κοιλάδας μέχρι Κορφοξυλ^ας- δι ό καί 
οι Θεισοαται έζων άνετώτερον τών κατοί
κων τής γείτονος Τευθίδος, ως φαίνεται καί 
έκ τών άνευρισκομένων έν Πευκανίοις ργυ- 
ρών καί χρυσών ένίοτε νομισμάτων. Ή  δέ 
χώρα τής Τευθίδος απαρτιζόμενη άπό τά 
Λούτσαινα, άπά τάς θέσεις Κοτρώνι, Γουβα- 
λάρΐ5 Ά γιάννη, Λοΰμι, Μαλάσοβαν, Σβάρνα, 
Λεϋκα κλπ. καί καταλήγουσα είς Λαγκά
δια, εις ά κακώς είχε δοθή καί τά ό'νομα τής 
Τευθίδος, είναι ανεπιτήδεια εις παραγωγήν 
δημητριακών καρπών' διά τοΰτο καί οί κά
τοικοι τοΰ πολίσματος τούτου άπεξεδύοντο^ 
ώς φαίνεται, μάλλον τών άλλων ’Αρκάδων 
είς τόν στρατιωτικόν αγώνα, διά τοΰτο καί 
έκ Τευθίδος άπήλθεν ήγεμών έπί τοΰ Τρωϊ- 
κοΰ πολέμου μέχρις Αύλίδος- διά τοΰτο 
εί καί δ πληθυσμός τής Πελοποννήσου ά /έ- 
βαινεν εί; δύο περίπου εκατομμύρια, εί καί 
αί περί αύτήν πόλεις Αίποιναι, Θεισόα, Με- 
θύδριον, Τρίπολις κλπ, οσημέραι ηΰξανον, ώς 
δηλοΰτα.ι έκ τών υπομνημάτων τών λειψά
νων αύτών, ή έπί Παυσανίου δμως κώμη καί 
αρχύτερα κωμόπολις τής Τευθίδος δέν έδ υ- 
νήθη νά καταταχθ-/; είς τήν τάξιν τών πό- 
λεων κατά τόν Παυσανίαν, λέγοντα αύτήν 
πόλισμα, ώς αναχωρούντων έκεΐθεν τών κα
τοίκων αύτής διά τό ά'γονον του τόπου. ’Εν
τεύθεν έξηγεΐται καί τό θαΰμα, ό'περ διηγεί
τα ι ό Παυσανίας έν τώ  διαληφθέντι 2 8  κε
φαλαίω λέγων, δτι «μόνοις ’Αρκάδων τοΐς 
ένταΰθα ούκ άπεδίδου καρπόν ούδένα ή γη »· 
διότι δήθεν έ'παισεν 5 Τεΰθις έν Αύλίδι τήν 
’Αθήναν είς τόν μηρόν διά τοΰ δόρατος. Περί 
δέ τής πλάνης, είς ήν ύπέπεσεν ό Λήκιος, 
δνομάσας τήν Διμοιτσάναν Τευθίδα,, εί’πο- 
μεν άνωτέρω.

Tpijco.hr.

Ό  Παυσανίας έν κεφαλαίω 2 7  τοΰ 8 βι
βλίου, τών ’Αρκαδικών, αριθμών τάς πόλεις, 
ών οί κάτοικοι έπ ί Έπαμινώνδου κατήχθησαν 
είς μεγάλην πόλιν, λέγει απλώς, δτι τρεις 
πόλεις, γειτνιάζουσαι, ώς φαίνεται, «λλιί-

λαις, συνετέλεσαν εί; τόν συνοικισμόν τής 
Μεγαλοπόλεως, καί είναι η Καλλία, ή Δί- 
ποινα, καί ή Νώνακρις.

’Επειδή δέ έν τή απαριθμήσει τών πό
λεων τούτων θέτει τήν Τρίπολΐιν μετά τήν 
©εισόαν. τό Μεθύδριον καί τήν Τευθίδα, λέ
γων, δτι προσεγένετο (είς Μεγαλόπολι--) καί 
Τρίπολις δνομαζομένη, Καλλία, καί Δίποινα 
καί Νώνακρις», καί επειδή τάς πόλεις, άς 
έπεσκέψατο, περιγράφει μετά πολλής ακρί
βειας, μή ών τοιοΰτος καί είς τήν περιγρα
φήν τών τοποθεσιών καί πόλεων, άς αύτός 
μεν δέν είδε, προσήγγισεν δμως είς τά  όρια 
αύτών, καί έκράτησε τάς δεούσας σημειώ
σεις περί τούτων^ δσας έκ τών περίοικων 
έδυνήθη νά συλλέξη, καί έπειδή μετά τήν 
Τευθίδα, ήν είδε, καί περιγράφει, μεταβαίνει· 
είς Γόρτυνα, άφείς τάς πρός βορράν τρεις πό
λεις, κειμένας μακράν τής Τευθίδος καί Θεν- 
σόας τρεις περίπου ώρας άνωθεν τής κώαης 
Γλανιτσιάς καί Τουρκο-Κερπινής, ένθα ύπάρ- 
χουσι πολλά άρχαιότητος λείψανα, διά ταΰτα, 
έάν εί'πωμεν, δτι ή δ/ομαζομένη Τρίπο
λις έκειτο έπί τής αγίας Παρασκευής παρά 
τνί Γλανίτσία καί έπί τής Κερπινης, καί έπί 
τοΰ Δρακοβουνίου είς τήν θέσιν Παληόκα- 
στρον, δεν άμαρτάνομεν. Έ κ  τούτων ή μέν 
Κερπινή, έν τώ  μέσω οΰσα τών δύο πόλεων^ 
κεϊται είς τους πρόποδας λόφου τινός περίο
πτου, συνεχομένου μετά μικράς τερπνής πε
διάδος καταφύτου υπό άμπελώνων. Έ π ί τής 
κορυφής τοΰ λόφου, δστις περικυκλοΰται υπό 
πελασγικού τείχους, υπάρχει όροπέδιον μ ι
κρόν, έφ’ ού σώζονται σημεία ελληνικού ναού 
μετονομασθέντος άγιου Θεοδώρου.

Ή  δέ αγία Παρασκευή κεϊται έπί τής δδοΰ, 
τής άγούσης άπά Βαλτεσινίκου είς Ι’λανι- 
τσιάν, καί άπέχει της ΙίερπΜής 35  λεπτά  
τής ώρας. Ένταΰθα υπάρχει μεγαλοπρεπές 
τείχος άρίστης πολυγωνίου κατασκευής έχον 
μήκος μέν 30  περίπου πήχεων, ύψος δέ ποΰ 
μεν τριών, πού δέ δύο, καί που πλειοτέρων. 
”Ανωθεν δέ τοΰ περιβόλου υπάρχει ναός, ώς 
φαίνεται έκ τινων τεκμηρίων, ένθα ωκοδό- 
μηται καί τά ύπαρχον έρημεκκλήσιον τής 
άγιας Παρασκευής, περί τό δποΐον είς άπό- 
στασιν ού μακρυνήν ευρίσκονται πολλά τρίμ
ματα αγγείων τής άρχαιοτέρας έποχής, καί 
ιδίως έν τή άνωμάλω κλιτύϊ. Τό δέ Λο«κο-
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βοΰνι κεϊται πρός τό ΒΔ τής Κερπινής, άπέ- 
χον αύτής μίαν ώραν, καί τηρεί έν αύτώ 
υπομνήματα άρχαίας πόλεως, ή'τις ίσως ητο 
ή Νώνακρις, ούχί ή Νώνακρις ή πρός δυσμάς 
Φενεοΰ, παρά τή δποία είναι δ υψηλός κρη
μνός, έξ ού έσταζε τό ύδωρ τής Στυγος- διότι 
περί αύτής μέν ποιείται πολΰν λόγον δ Παυ
σανίας έν κεφαλαίω 1 7  τών ’Αρκαδικών, 
περί δέ τής Νωνάκριδος, τής άπαρτιζούσης 
μετά τής Καλλίας καί Διποίνας τήν Τρίπο- 
λιν, δέν λέγει είμή μόνον δτι πρεσεγένετο 
είς Μεγαλόπολιν.

Θ έ Απούσα.

Ώνομάσθη ούτως ή πόλις αυτη άπό τής 
Νύμφης Θελπούσής, θυγατρός τοΰ Λάδωνος, 
καί κεϊται πρός άρκτον τής 'Ηράίας έπί έπι- 
μήκους καί υψηλού λόφου κατά τήν δυτικήν 
τής ’Αρκαδίας πλευράν έν τοΐς μεθορίοις τής 
’Ηλείας παρά τώ  χωρίω Σταυρί είς τά  δε
ξιά τού Λάδωνος ποταμού, δ/ομαζομένη νΰν 
ύπό τών πέριξ κατοίκων Μάρμαρα- διότι 
ύπάρχουοιν έκεΐ κυκλώπειά τινα τείχη. Μίαν 
δ’ ώραν μακράν τών μαρμάρων τούτων παρά 
τή κώμη, έπονομαζομένν; Χ ώ ρ α , έπί υψηλού 
λόφου> καταφύτου ύπό διαφόρων ύψικόμων 
άγριων δένδρων μοί εΐπον δτι ύπάρχουσι 
πολλά κυκλώπεια τείχη , διατρανοΰντα τήν 
έκτα σι ν τής Θελπούσής καί είς τά μέρος 
τούτο, δπερ ίσως ήτο ή ’Ακρόπολις.

Είς Θέλπουσαν έσώζοντο έπί Παυσανίου 
καί τρία αγάλματα, τής Δήμητρος, τής Περ- 
σεφόνης καί τοΰ Διονύσου, καθώς καί τό ιε
ρόν τού ’Ασκληπιού, καί Θεών ίερόν τών δώ
δεκα. (Παυσ. ’Αρκ. κεφ. 2 5 ).

Έ ν άριστερα δέ τού Λάδωνος, είς Bavat- 
ναν, κειμένην άπέναντι τών έν Σταυρί μαρ
μάρων, ύπάρχουσιν είς χώρον έ/.τεταμένον 
άξωθέατα υπομνήματα πόλεως, ήτοι πλει- 
στοι λίθοι άρχαίων οικοδομών, πάμπολλοι 
σπόνδυλοι κιόνων, κιονόκρανα, μονόλιθοι κίο
νες, έρριμμένοι έδώ καί έκεΐ είς τινας άκρας 
τών άγρών τών κατοίκων Τροπαίων, καί είτι 
τοιοΰτον, χωρίς τών καθ’ έ/.άστην ά-. ευρισκο
μένων πολλών άγγείων, λύχνων, άργυρών 
*αί χαλκών νομισμάτων τών διαφόρων έπο- 
χών- τινά δέ τούτων φέρουσι καί έπιγρα- 
ψήν ΟΕΑ. Ένταΰθα ύπήρχον καί δύο ναοί 
s τής Έριννύος Δήμητρας καί e τού Ό γκαιά-

του ’Απόλλωνος, έξ ών δ είς μετεποιήθη είς 
Εκκλησίαν τοΰ Τιμίου Προδρόμου, καί τη- 
ρεΐ μέχρι σήμερον έν καλή καταστάσει πολλά 
άξια σπουδής καί μελέτης, δπου, γενομένης 
άνασκαφής, θέλουσιν έλθει είς φώς πολλά 
τής αρχαίας έποχής κειμήλια. Ένταΰθα παρά 
τή χαμαικέλλα τοΰ Ιναρβέλλα έπί βάθρου 
στήλης, διαφυγόντος τόν πέλεκυν τών καλ
λιεργητών, υπάρχει έπιγραφή, ής τά  γράμ
μ α-α  δέν έδυνήθην ν’ ά αγνο>σω, ώς έφθαρ- 
μένα. "Εν τιν ι δμως άλλη χαμαικέλλα τοΰ 
Χρυσανθοπούλου έπί τεθλασμένης πλακάς, 
ήτις έστι παραστάτης τοΰ οικήματος είς το 
έσωθεν τής θύρας, άνέγνων ταΰτα-
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Δ ΙΑ Τ Ε Λ Ε  ■ · · ·
Δ ΙΟ Δ Ω Ρ Ο Σ  Ε · · · >
Α Θ Η Ν Α ΙΟ Σ

Έ π ί τίνος δέ άποκοπέντος τμήματος τήξ 
αύτής πλακάς, έ/.τισμένου καί αύτοΰ είς τά 
αύτό μέρος, άναγινώσκονται τά  εξής.

Η Θ Ε Λ . ■ · ·
Ε Λ ΙΝ  ■ * · ■
Α Ρ Ε Τ Α Σ · · · ‘
Α Α Ο

Μοί διηγήθη δέ δ καλλιεργών τούς έν
ταΰθα αγρούς τοΰ Πολυχρονοπούλου, καί αεί
ποτε έκεΐ διαμένων, δτι συνέτριψε πρό όύο 
έτών δύο πλάκας πλήρεις γραμμάτων, ά
γνοών τά πολύτιμον αύ'.ών, δπερ τώ  κατε- 
όειξα, έφ’ ώ καί υπεσχέθη μοι, οτι θέλει φυ- 
λάττει είς τό εξής δ ,τ ι τοιοΰτον ύπό τήν 
γήν ανευρίσκει.

Ί Ι  συντριβή τών πλακών τούτων μετά 
τής καταστροφής διαφόρων άλλων τής άρ~ 
χαιότητος κειμηλίων, περί ών εΐπον ά ω- 
τέρω, ίσως δώσει αφορμήν είς τινας αρχαιο
λόγους Εύρωπαίους, ϊνα έπιτείνωσι τήν ά
δικον καθ’ ημών καταφοράν των, ους δέν θέ- 
λουσι διστάσει βέβαια, ως καί άλλοτε, ν*· 
άποκαλέσωσι βαρβάρους, ώς μή είδότας τήν 
μεγάλην άξίαν τών άνεκτιμήτων έθνικών 
ή λών θησαυρών, ού; βεβαίως άγνοοΰντες οί 
αμαθείς, καταστρέφουσιν- άλλα τό εύχάρι- 
στον είναι, ότι και οι άμαθεϊς ούτοι πληρο*
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φορούμενοι περί τοϋ μεγαλείου τών τοιούτων 
αρχαιοτήτων, κλίνουσϊ γόνυ ένώπιον αύτών, 
και μετά Βρη&κευτικής εύλαβείας ώς κόρην 
όφθαλμαΰ φυλάττουσι, καί τιμώσιν αύτάς, 
άν ποτε άνευρίσκωσιν τοιαύτας, ένώ οί καυ- 
χώμενοι ήδη έπί σοφία καί παιδεία, δντες 
έν τη παχυλή αύτών άμαθεία, έπραξαν χεί- 
ρΟνα τών παρ’ ήμΐν αμαθών. Παρατρέχω δ’ 
δτι καί έν τνί ακμή τών φώτων αύτών τινες 
τούτων, σφετερισάμενοι τά  άλλότρια, καί 
κοσμήσαντες δ ι’ αύτών τά  μουσεία των, έδει
ξαν καί σημεία έσχατης βαρβαρότητας, κα- 
ταστρέψ&ντες όσα δέν ήδυνήθησαν διά τό μέ
γεθος νά Λαραλάβωσιν, ό'περ έ'πραξαν η υπό 
φόβου, μήπως μεταγενέστεροι έξελέγξωσιν 
αύτοΰς ώς αδαείς περί την ακριβή άνάγνωαιν 
καί άντιγραφήν τών έπιγραφών, η υπό φθό
νου, ΐνα μή μετάσχωσι καί άλλοι τής δόξης 
τής άρχαιότητός.

Καί ταϋτα μέν περί τών καταφερομένων 
καθ’ ημών ευαρίθμων Ευρωπαίων, οϊτινες 
καί αυτοί ύπ ' οψιν λαβόντες τόν βαρΰν τής 
βαρβαρότατος ζυγόν, είς 8ν υπέκυψαν αίώ- 
νας ό'λους οί 'Έλληνες, θέλουσιν εΐσθαι δ ι
καιότεροι είς -α ς περί αύτών κρίσεις καί έπι- 
κρίσεις των. Περί δέ τής Βαναίνης, είς ην έπα- 
νέρχομάι, σηρ.ειώ έτι τινά άξια ά ναγνώσεως.

'Ο διαληφθείς τοΰ Πολυχρονοπούλου γεωρ
γός διηγήθη μοι μετά πολλών άλλων, δ η  
είς τήν άριστεράν όχθην τοϋ Λάδωνος υπάρ
χουσι πολλοί λίθοι, καλώς προσηρμοσμένοι, 
φέροντές κ'ατά τό μέσον τρύπας, έν αίς ήσαν 
έμπεπηγμένοι κρίκοι, καί οτι έχώσθησαν ήδη 
μεταβαλόντος τού ποταμοϋ κοίτην. Οί λίθοι 
δ’ ούτοι μετά τών κρίκων διαδηλοϋσιν, δτι 
ύπήρχεν έκεΐ ή γέφυρα, η ορμίσκος τις, παρ’ 
ω έμενόν πλοιάρια. Εί καί ό Παυσανίας διη
γε ίτα ι, δτι έν δεξιά μέν τού Λάδωνος έ'κειτο 
V) πόλις, έν άριστερα δέ μόνον οι είρημένοι 
ναοί, λέγων' « Ό  δέ Λάδων τής ’Εριννύος τό 
ιερόν άπολιπών έν άριστερα παρέξεισιν, έν 
άριστερα μέν τοϋ ’Απόλλωνος τοϋ ’Ογκαιά- 
του τόν ναόν τά  δέ έν δεξιά παρ’ ’Ασκλη- 

"πιοϋ παιδός ιερόν, ένθα έστι Τρυγόνος μνή
μ α  τροφοϋ», εικάζω δμως έκ τών είοημένων 
λίθων καί έκ τών άξίων θαυμασμού έργων 
τής προγονικής ημών εύκλειας, άτινα μαρ- 
τυροϋσιν ΰπαρξιν πόλεως έν Βαναίν/ι δτι r  
'©έλπουσ* έξετείνετο καί έπ’ «ριστεοάν τοϋ

Λάδωνος ένταΰθα, δπου υπήρχε καί τό κυριώ- 
τερον μέρος τής πόλεως, βυγκοινωνούντων · 
τών Θελπουσίων ή διά γεφύρας ή διά λέμ
βων. Ή  εικασία δ’ αΰτη έπιτείνεται καί έκ 
τών ορίων τών Θελπουσίων καί Ήραιέων, 
άτινα θέτει δ Παυσανίας έν άριστερα τοϋ Λά
δωνος έπί τόπου τινός, δστις ώνομάζετο υπό 
τών ’Αρκάδων ΙΙεδίον' «έστι, λέγει, Τουθόα 
ποταμός, έμβάλλει δέ είς τόν Λάδωνα καί ή 
Τουθόα κατά τόν Θελπουσίων δρον πρός 
Ήραιεΐς, καλούμενον δέ υπό ’Αρκάδων Πε- 
δίον» (’Αο. κ. 2 5 ) . Ή  Τουθόα δ ’ είναι τά πο
τάμιον 'Ρεκουνίου, καλούμενον έκεΐ μέν Κου- 
τσομήλι, ένταύθ* δέ (είς τό Πεδίον), ένθα 
κ ϊΐντα ι άγροί τών κατοίκων Τσούκα καί 
Βλάχων, Ποταμάκι.

Φαίνεται δ’ ό'τι δ Παυσανίας δέν έπεσκέ- 
φθη τό πρός άριστεράν τού Λάδωνος μέρος 
τής Θελπούσης ώς έρημου- διό κάί έγραψεν 
απλώς, ό'τι ύπήρχον έκεΐ μόνον οί ναοί τής 
Δη'μητρος καί ’Απόλλωνος. "Οτι δέ η πόλις 
έξετείνετο καί είς Βάναιν&ν μαρτυρεΐται καί 
υπό τών γεραιτέρων Τροπαιατών, οϊτινες έκ 
παραδόσεως παρέλαβον, δτι ή Θέλπουίά ήτο 
είς Βάναιναν.

("Επεται συνέχει.α)
I. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.

Μ Ε Λ Έ Τ Η

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΡΩΜΑΐΚΩ ΣΤΡΑΤΩ 
ΠΟΙΝΩΝ.

(Συνέχεια.)

Πριν προβώ είς έτερον είδος ποινής άξιοV 
κρίνω ν’ άναφέρω τήν έξης διάταξιν, ής η 
ένοια εΐναι εύκολος, καί ήτις κυροΐ τήν ποι
νήν τής πυράς.

«’Εάν τις συμφρατρΐάσν] *) βαρβάροις είς τό 
«πραιδευθηναι ρωμαϊκόν έ'δαφος, ή μετά τό 
»γενέσθαι τήν πραΐδαν στέληται μ ετ’ αύτών, 

χαιίσθω . » 2)

*) Κατα τήν Ι'κδοσιν τήςΣυνόψεως ΰπό τοΰΦά- 
βρ'.χίου τομ. 6, σελ. 757 «συμφατριάση.»

' 2) Βασιλ. Βιβλ. 57 τίτλ. Γ '. Νομ-' θ'. Κωδ. 
Βιβλ. 12 τίτλ. 35 No;;.. 9
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Ή  ποινή αΰτη έπεβάλετο λοιπόν κατά 
προόιδόντων καί κατ’ αύτομόλων, *) οϊτινες 
έςομοιούμενοι μετά τών τάς βουλάς (τού βα- 
σιλέως) τοΐς πολεμίοις άπαγγελλόντων ή 
«έκαίοντο ή έφουρκίζοντο.»

Τό καυθήναι λέγετα ι έσχάτη τιμωρία, 
διότι πλησιάζει καί μ ιμείτα ι τάν θάνατον.2) 
γ  .) Ποινή θανάτου ήν ή «’<■ θηρία καταδίκη, 
θέαμα δλεθριώτατον καί βαρβαρώτατον, είς 
8, ώς ίστορικώς γνωρίζομεν, τοσού-ω έτέρ- 
πετο δ λαός τής 'Ρώμης, έκτελούμενον πα- 
νηγυρικώς. 'II  ποινή αΰτη εΐναι κεφαλική 
έπίσης- 3) είς αύτήν δέ υπεβάλλοντο οί είς 
τραχεΐαν έρεθίζοντες στάσιν τάν δήμον. 4)

"Ο ,τι εΐπομεν περί τοϋ άπά τής Ταρπηίας 
Πέτρας κρημνισμοϋ καί περί τής πυράς, δ,τι 
δηλονότι αί ποιναί έ/.είναι έπεβάλοντο καί 
είς τούς στρατιιοτικούς ώς έξαίρεσις καί άφού 
νίρετο άπ’ αύτών άτιμαστικώς ή ίδιότης τοϋ 
στρατιωτικού, (δστις «ουχ υπόκειται βασά- 
νοις 5) είμή άπελύθη έφυβρίστω απολύσει,») 
έπαναλαμβάνομεν καί ενταύθα ώς συναγόμε- 
νον έκ τής έρμηνείας τών έν τώ  Πανδέκτη 
σχετικών διατάξεων. 6)

Έ πεβάλετο δέ κατά τών πρός εχθρόν αύτο- 
μαλούντων 7) καί τών κατασκόπων, 8) οϊτινες 
άτίμως άποστρατευόμενοι βασανίζονται καί

*) Συνοψ. Α'. ογ'. δρα δε καί σχετικήν αύτώ 
έν Ε ’. νγ7.

2) Βασ. Βιβλ. 60 τίτλ. 51, Νομ. ν.ς'. έτιμω- 
ρούντο δ’οΰτω και οι έπιβουλευόμενοΓ τή σωτή
ρια τών δεσποτών δοΰλοι και οί εμπρησμόν έμβάλ- 
λοντες αύτόθ. Ν. κ<7, § 11 καί 12.

*) Βασιλ. Β. 60 τίτλ. 51, Νομ, ιά. 4, Πανδ. 
βιβλ. 48 τίτλ. 19 Νόμ. 11 § 3, καί Νομ. 12.

4) Βασ.λ. αύτόθ. Ν. λδ'. § 2.
5) Βασιλ. Β. 50 τίτλ. 50 Νομ. κή. καί Κωδ. 

Β. 9 τίτλ. 49 Ν. 8.
6) Chenier introd. σελ. 123 κα' Πανδ. Β. 49. 

τιτλ. 16 Ν. 3 § 1 όπου τίθεται ή αρχή δτι οί 
στρατιωτικοί δέν βασανίζονται καί αύτόθι § 1 0  
καί αύτόθι Ν. 7 δπου ώς έξαίρεσις έ—ιβάλλεται ή 
ποινή αΰτη κατά στρατιωτικών οί'τινες τότε λο
γίζονται εχθροί της πατρίδος.

') Πανδ. αύτόθ. Ν- 3 § 10.
*) Αύτόθ. Ν. 7.

οΰς « δπουδήποτε ευρισκομένους έξεστιν ώς πο
λεμίους φονεύειν.» *)

Έν τούτοις άλλαχοΰ οί Νόμοι έπαναλαι.·.- 
βανουσιν ότι εν τή xerpa.lixij τιμωρία περι
λαμβάνονται καί αί βάσανοι καί ρητώς ή είς 
θηρία παράδοσις. 2) Παρατηροϋντες δέοτ ι έ .  
τώ  αύτώ περί ποινών τίτλ ω  καί άμέσως 
κατόπιν τοϋ Νόμου απαγγέλλοντας κατά 
τοϋ «ξιφήρους φυγόντος στρατιώτου» καί 
κατά τοϋ στρατιώτου δστις «έαυτώ χεΐ 
ρες επιβάλλει» 3) κεφαλικήν τιμωρίαν, καί 
συνδυάζοντες τήν διάταξιν ταύτην μέ τήν έτέ- 
ραν κα.θ’ήν «δ έξατραορδιναρίως δικάζων αΰ· 
ξειν καί μειοΰν τήν ποινήν δύναται» 4) καί 
τήν έπομενην καθ’ ήν «είσί τινά έγκλημα να 
βαρείαν έπιφέροντα τοΐς στρατιώταις τω ω - 
ρίαν», συνάγομεν ό'τι ού μόνον όπου δ Νόμος 
ρητώς δρίζει τά είδος τής ποινής άλλά καί 
όπου δρίζει τό γένος, «κεφαλικήν τιμωρίαν», 
άφίνίσι τώ  δικαστή νά έπιβάλη gv τών έν 
τώ  γένει ειδών εί'ς τινας περιστάσεις.

*11 ποινή αΰτη έξετελεΐτο παραδιδομένου 
τοΰ καταδίκου είς θηρία σαρκοβόρα. Κ ατά 
τινας συγγραφείς οί καταδικαζόμενοι πάρε- 
ύιδοντο ουχι εν τή κάνιστρα τών άυ.φιθεά- 
τρων καί (οπλισμένοι, άλλ’άοπλοι καί προσδε- 
δεμένοι εις πάσσαλον Ϊνα μηδεμίαν δύνανται 
ν’ άντιτάξωσιν άντίστασιν- 5) ’Αρύονται δέ 
του ,0 εκ του Τίτου Λιβιου και τοϋ Βαλέριου 
Μαξίμου,

Γο επ’ εμαι, πολ.λαχοϋ τών Βυζαντινών 
διατάξεων άπαντώ τοΰς ό'ρους «θηριομα
χίαν» καί ούχί άπλώς παράδασιν είς θηρία,6) 
τοΰς «θηρίοις μαχέσασθαι» ’ ) καί «θηριομα-

*) Βασιλ. τιτλ. 39 Ν. 3 § 5 Πανδ. αύτόθ.Νόμ 
3 § 6 καί Ν. 8.

2) «Κεφαλική τιμωρία Ιστί τό θηρίοις Ιμβλη- 
θήναι ίΐ άναιρεθήναι παραπλήσιόν τι δποστηναι *> 
Βασ. 60,-51, ιά. Πανδ. 48, 19, 11 S 3.

3) Βασ. αύτόθ. Ν. 39 § 10 καί 1 1 καί Πανδ 
αύτόθ. Ν. 38 § 1 1 καί 12.

4) Βασ. αύτόθ. Ν. 13.
Chenier σελ. 123 introd καί SichtermaDn 

dissertationes κλ.π. C.VIII.

6) Οΰτω Βασ. αύτόθ. Ν. 34 § 2 καί Ν. 8 § 12 
σχολ.

') ΑύτοΟ. Ν. 12 σχολ·
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χεΐν »^δηλοΰντας βεβαίως μάχην μετά θηρίου, 
και επομένως ούχί απλήν παράδοσιν, λλ ’ 
άντίστασιν μεθ’ δπλου' ώστε ή γνώμη ό'τι 
παρεδίδοντο δεδεσμευμένοι οί κατάδικοι,δέν 
μοί φαίνεται ορθή η καν δέν είναι ορθή απο
λύτως· διότι ίσως μεταγενεστέρως άντί της 
άπλης είς θηρία προς βοράν παροχής, έπε- 
τρέπετο πρός τέρψιν τοΰ λαοΰ καί ή μάχη, 
δπερ καί πολλοί συγγραφείς βεβαιοΰσι

δ) Ποινή θανάτου ην τό φονρχισθψ-αι (in 
furca suspensus esse καί in furcam tollere.) 
Ή  βάσανος αυτή ήτο δύωείδών, ήτοι ά.)άρ- 
γα ία ,  ή παρά τοΐς πάλαι ρωμαϊοις ένχρήσει 
tόίως κατά των πταισάντων δούλων,οίτι', ε; φέ- 
ροντες τήν φούρ/.αν (όίκρανον) περί τόν τράχη
λον, ύπεχοεοΰντο »ά περιέλθωσι τήν πόλιν,κα
τόπιν δέ καί κατά των ελευθέρων πολιτών 
ωσαύτως’ ήτο δέ τότε ή άτιμωτική άπλως 
ή καί σωματική (βασανιστική τοΰ σώματος), 
καί β').ή r e a tip a  ή'τις καθιερώθη ώς είδος ίσως 
τής κεφαλαής τιμωρίας

Κ ατέταξα αύτήν μεταξύ των θανατικών 
ποινών διότι ή έπικρατεστέρα γνώμη (άλλ’ 
ούχί καί άπρόσβλητος,) θεωρεί αύτή ) ώς ποι
νήν θανατικήν.

*0 Σουετάνιος διηγείται έν τώ  βίω τοΰ 
Τίέρωνος 2) δτι, δτε δ τύρανος ούτος κατε- 
διώκετο καί ένώ παρωτρύνετο υπό τών περί 
αύτόν νά φύγη, κατασχών τήν επιστολήν, 
ην ταχυδρόμος τις έ'φερεν είς τόν Φάωνα, 
είδεν έν αύτή «οτι έ/.ηρύχθη έχθρός τής 
Πατρίδος υπό τής Γερουσίας καί κατεζητεΐτο 
ϊνα ύποβληθή, εις τήν έσχάτην τιμω ρίαν 
ήρώτησεν δθεν όποια ήτο ή έσχατη ποινή αΰτη, 
καί τώ  είπον δτι κατ’ αύτήν, γυμνούται ό 
κατάδικος έμβάλλουσι τόν τράχηλον αύτοΰ 
είςτάς δύο αίχμάς τού δίκρανου (furca) καί 
τόν κτυπώσι διά ράβδων μέχρι θανάτου.»

Έ κ τής περιγραφής ταύτης καί τής έν 
Τ ίτω  Λιβίω 3) παρατηροΰμεν οποία ήν καί 
πώς έξετελεΐτο ή νεωτέρα φούρκα.

Άναφέρεται ώς ιδίως έπιβαλλομένη κατά

’) Βασ. 60, τίτλ. 39 Νομ. 7.
=) § 49.
3) Επιτομή βιβλίον 55 όπου 6 C. Matienus 

damnatus sub furca diu virgis caesus est, sester- i 
tio nummp.

τών έν πολέμω αύτομόλων ')  καί τών τάς 
βουλάς τοΰ βασιλέως -οϊς πολεμίοις άπαγ- 
γελόντων καί τών έρεθιζόντων τόν δήμον είς 
στάσιν ή θόρυβον. 2)

Μεταγενεστέρως εύρίσκομεν δ τ ικ ο ίά ς ιω - 
ματικοί (στρατιωτικοί καί πολιτικοί) ούχ 
ύπόκεινται βαοάνοις ειμή έπί μόνης καθοσιώ- 
σεως.» 3) Καθοσίωσές δμως ήν, ούχί μόνον ή 
προσβολή βαςτίλέοις, άλλά καί ή έπιβουλή, 
ήτοι ή προδοσία 4) έν ·/) καί ή αιχμαλώτων 
ά αίρεσις, καί ή πρός πολεμίους άτοστολή 
αγγέλων ή γραμμάτων, καί ή τών πολεμίων 
πρός μάχην παρακίνησις, καί ή κατάληψις 
άκροπόλεως καί ή παράδοσις πόλεως, καί η 
παρά βασιλικήν κέλευσιν στρατολογία, καί ή 
ά/τιποίησις πλαστής άρχής καί ή παρασκευή 
συνομοσίας κατά τής πολιτείας καί ή κ α τα 
στροφή ή βλάβη στηλών καί εικόνων τού βα- 
σιλέως περιλαμβάνονται.

Τών αύτομόλων έπί Λέοντος 5) έμετριά- 
σθησαν, ώς ά'ωτέρω είπομεν, αί ποιναί και 
ή τού νόμου άκοτομία , δταν ούτοι οικειοθε- 
λώς μετά τήν αύτομολίαν έπιστρέφωσι.

ΓΙροτθετέον τέλος δτι κατά τήν γνώμην 
τού σχολιαστοΰ τών βασιλικών, ®) ή πυρά 
έπενοήθη μετά τήν φούρκαν καί διά τοΰτο 
άν καί άμφό-εραι είσί τοΰ γένους τής έσχά- 
της τιμωρίας, δμως ή φούρκα λογίζεται πως 
βαρυτέρα έκείνης.

έ.)ΐΐίδος θανάτου ήτον ή διά πείέχεω ς ά.το- 
χεφάΜ σις (securi percuti.)

"Οτι τό είδος τοΰτο ύπήρχεν έν άρχή καί 
κατόπιν κατηργήθη, γίνεται δήλον πρός τοΐς 
άλλοις κάί έκ τών βυζαντινών νόμων. 7)

’) Πανδ. 49, 16, 3 § 10 καί Συνοψ. Σ', μγ'. 
διότι κατα τών έν ειρήνη αποφυγών ην ποιναί έλα·- 
(ρρότεροιι>

2) ΑύτοΟ. καί Βασιλ. 60, 51 λδ. § 1 καί Συ- 
νοψις θ '.  0'(’.

3) Βασιλ. 00,36,ά. καί έπ. καί Συνοψ.αύτοθ.νή.
4) Σΰνοψ. Β. ιθ'. Ε '. νβ, νγ καί μ', μά. καί 

έπιτομ. τίτλ. IV κ .
5) Νεαρ. αΰτου LXYII καί έπαναγωγή τιτλ. 40 

Κ. Β'.
6) Βασιλ. 50, 61, κς' σχόλιον.
■>) ΙΙανδεκ. 48, 19, 8 § 1 καί Βασιλ. 60, 51 

η. f 2 κ*ί σγίλ’.ΰν.
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Έ κ τής διηγήσεως τοΰ Τίτου Λιβίου *) 
περί τής έν τώ  έν 'Ισπανία στρατοπέοω στά
σεως φαίνεται δ,τε τρόπος τής έκτελίσεως 
αύτής καί ή κατά στρατιωτών έφαρμογη της.

Δ ιηγείται οΛίβιος δτι κατα την επ ι'Ισ πα
νίαν στρατείαν, άσθενοΰντος βαρεως τοΰΣκι- 
πίωνος μέρος τού  στρατοΰ έπανεστάτησε και 
έξεδίωξε τών άρχείων 2) τούς χιλίαρχους καί 
ελαβον τήν άρχήν, τή, συγκαταθεσει τών αλ- 
λων πάντων, δύο άπλοι στρατιώται δ *Άλ- 
βιος Καλένος καί δ ’Άτριος Ουμβρος, οϊτινες 
μάλιστα ήθελησαν νά λάβωσι καί τά  σύμ
βολα τής. άνωτάτης άρχής.

Άναρρώσας δ Σκιπίων συγκαλεΐ είς συνέ- 
λευσιν τόν στρατόν, ά/αβαίνει τό βήμα καί 
τού κήρυκος έπιβαλόντος σιωπήν, απαγγέλ
λει έν άγορεύσει πλήρει θάρρους τήν κατη
γορίαν κατά τών πέντε αρχηγών τής στά
σεως, ών τά  ονόματα τώ  ήσαν γνω στά- ζη
τε ί δέ τήν έπί τής ένοχης των ψήφον τοΰ 
στρατοΰ, ό'στις έκδηλοΐ τήν κατ’ αύτών γνώ
μην του. 3) Τότε προσάγονται γυμνοί έν 
μέσω τού στρατοπέδου οί πέντε ένοχοι, δπου 
πρός πάσσαλον δεθέντες καί διά ράβδων σκλη
ρών δαρέντες, έθανατώθησαν εϊτα διά τού 
πελέκεως.

Ή  ποινή αΰτη έπεβά/λ,ετο, ώ ; διδάσκει 
ήμΐν δ ίδιος συγγραφεύς 4) κατά τών έγκα- 
ταλιμπανόντων τάς τάξεις των έπιμίσθων 5) 
στρατιωτών καί κατά τών εκατόνταρχων.

Κ ατά τινας συγγραφείς δ πελεκυς ήτον

’) Βιβλ. 28 ,«·29 δρα καί Βαλερ.Μαςιμ βιβλίον, 
Β'. C. VII § 7 καί § 12.

2) Οΰτω μεταφράζει ό Πλούταρχο? (Ιν βίω Γάλ- 
βα 12) τήν λέξιν principia, ήτις ήν ό έν τω στρα- 
τοπέδω ώρισμένος χώρος, δπου τδ πραιτώριον. οι 
άρχοντες, ό στρατηγός, ή αγορά κλπ. άρχαί εϊρ- 
γάζοντο.

3) Περί τής συζητήσεως οποία ήν ή σημασία 
καί διατί καί πότε έγίνετο ό θόρυβος τών στρα
τιωτών δια τής κρούσεως τών δοράτο>ν έπί τών 
άσπίδων, δρα Chenier introduction σελ. 119 ύπο- 
σημείωσιν.

4) Τίτ. Λίβ.ος Β. 2 § 59 centuriones du-
plicatoricsque, qui reliquerant ordines, virgis 
caesos securi percussit.

5) duplicarius, ό διπλοΰν μισθόν λαμβάνων, ό 
κατά τούς Γάλλους appoints.

δργανον θανατώσεως έπί Δημοκρατίας και 
τό ξίφος έπί Αύτοκρατορίας, κατ’ άλλους δέ 
ήσαν άμφότερα συγχρόνως έν χρήσει, *·) άλλ’δ 
διά πελέκεως θάνατος έλογίζετο άτιμω τικώ - 
τερος τοΰ διά ξίφους. Προσθέτουν δε οτι την 
πρώτην έξετέλ.ουν οι ραβδούχ_οι καί τήν δευ- 
τέραν στρατιώται. 2)

Τής ποινής τα ύτη ς προηγείτο μαστίγω σις  
ώς εϊδομεν. 3)  'Ρητόν νόμον περί τώ ν εγκλη
μ ά τω ν, καθ’ ών τοιαύτη  ποινή έπή γετο  δεν 
ά π α ντώ μ εν, καθόσον ώς εϊρηται, έ ν τ ο ίς ν ό -  
μοις, ευρηται ρητώς άπαγορευόμενον άλλο  
είδος θανατώσεως π λή ν τής διά τού ξίφους 
καί τής πυράς καί τής φούρκας καί τής είς 
θηρία παραδόσεως.

Ό Κ ικέρω ν4) έντούτοιςάναφέρει,δτι ό διάπε-
λέκεωςθάνατοςέπεβάλλετοκαίκατάπειρατών.

"Ας σημειώσωμεν δτι τά  σώ ματα τώ ν είς 
τοιαύτην ποινήν καταδικασθέντω ν φαίνεται 
δτι ενίοτε πρός μείζονα  άτίμω σιν δέν ήςιοΰντο  
ταφής, (sepulturae privata sunt.) Τούτου έν 
μόνον παράδειγμα  δίδοσιν ήμΐν ο Βάλερ. Μ ά- 
ξιμος. 5) Τούς έναντίον τού στρατηγού Ί ο υ -  
βελίου έπα να στά ντα ς στρατιώ τας, καί φο- 
νεύσαντας α έν αύτόν, άναγορεύσαντας δέ αρ
χη γόν τόν γρα μ μ α τέα  του Κ αίζιον χ.αί διά  
πολέμου άδικου τό 'Ρηγιον κ α τα λαβόντα ς, 
προτάσει τοΰ Μ. Φουλβίου Φλάκου ή Γερου
σία κατεδίκασεν είς μαστίγω σιν καί διά π ε 
λέκεως άποκεφάλισιν, διατάξασα  ϊνα μή τ ά  
σώ ματα αύτώ ν ταφώ σι. Τοΰτο δμως ούτε 
ώς αύτοτελής ποινή δύναται νά  θεωρηθή, 
οΰτε ώς παρακολουθηματική τα κτική  ποινή, 
δπως παρ’ 'Έ λλησιν, οϊτινες τώ ν προδοτών 
καί ίεροσύλων καί αύτομόλω ν τ ά  σώ ματα δέν 
έπέτρεπον νά ταφώσιν έν τι) ’Α ττ ικ ή , ά λλά  
καί τήν κόνιν καί τ ά  οστα αύτώ ν έ'ρριπτον 
έκτος τώ ν ορίων. 6)

1) Sihtcrm αύτοθ. § 6.
2) Florus ρωμαϊκ. Ίστορ. βιβλ. 2§ 5. Ως προς 

τήν συζήτησιν αν οί Ρωμαίοι στρατιώται έςετέλουν 
πάντοτε καί κατά πολιτών χρέη δημίου, ήν όρθώς 
άρνοϋνται πολλοί, 'Όρα Chenier αϋτόΟ. σελ 121.

3) "Ορα καί Βαλερ. Μαςιμ. Β. 2 Κεφ. 2 § 7, 
12, 15.

4) In Verrem S.
5) Βιβλ. 12, κεφ. 7, § 15 έντέλει.
6) Σόλων 441 καί έπομ.

5
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ς '. )  'Ο διά χοΰζίφονς τών Λ εγεω νάριω ν  
GcivaTCKiXegionariorun gladiis concidi.) Τού
την αναφέρει δ Στεβέκιος,ήτο δέ ό συνειθέστε- 
ρος καί κοινός τρόπος έκτελέσεοις θανατικής 
ποινής ώς ειδομεν, διότι ό νόμος ρητώς τό δια- 
τάσσει ι)  άπαγορεύων άλλο είδος αποκεφαλι
σμού. Τόν τοιοΰτον θάνατον έ^ετέλουν άνδρες 
τοΰ στρατού,ώς βλέπομεν καί έν τή άνωτέρω 
διηγήσει τοϋ Λιβίου καί έν άλλαις άλλων ίςο- 
ρικών περιγραφαΐς,2) έξών συνάγεται ό'τι έ διά 
βαρύ έγκλημα καί άτιμωτικόν καταδικασθείς 
είς θάνατον η ροπαλισμόν,παρεδίδετοπρός τούς 
άνδραςτής λεγεώνος καί έθανατοΰτούπ’αύτών.

Πλε(ονα εΰρήσομεν έν τή  ποινή fu stever- 
hera ri ήτις επίσης έξετελεΐτο σχεδόν πάντοτε 
υπό τών συστρατιωτών τοϋ καταδίκου.

Φαίνεται δτι έν τώ  ρωμαϊκώ στρατώ υπήρ- 
χον στρατιώται είδικώς έπηγγελμένοι τό τής 
έκτελέσεως τοιαύτης ποινής κατά ςρατιω τι- 
κών έργον,οϊτινες κατά Σενέκκαν speculatores 
έλέγοντο.3)θΰτως άφηγεΐταιδ Σουετώνιος περί 
τοϋ ειδεχθούς καί άγριωτάτου Καλιγούλα, 4) 
δτι α-η άγριότης δέν έγκατέλιπεν αύτόν οΰτε 
έν τοΐς παιγνίοις του, ούτε έν ταΐς διασκεδάσε- 
σιν αύτοϋ, ούτε έν ταΐς έορταΐς του- έβασάνι- 
ζον ένοίπιόν του ένώ έδείπνα ή ένώ ώργίαζεν. 
Σ τρα τιώ τη ς  ό ’ ψ π ε ιρ ο ς  το άποχεψα.Ιίζειν, 
άπεκεφάλιζε πάντας άδιαφόρως τούς είς θά 
νατον καταδεδικασμένους ένώπιόντου.»

ζ) *H Στανρω σις  (in crucem tolJi ή af- 
figere) ήν καί αύτή είδος βασάνου κατά τών 
δούλων μόνον έπαγομένη. Είναι βέβαιον ό'μως 
δτι καί κατά τών αύτομόλων έπήγοντο βά- 
σανοι 5) διότι ούτοι έλογίζοντο εχθροί, οί δέ 
ίχθροί ήσαν κατά τόν διεθνή νόμον τών 'Ρω 
μαίων δούλοι.

'Η  ποινή αυτη,ή περίφημος διά τήν κ αταδί
κην τοΰ Σωτήρος κατας-ασα, έφηρμόζετο έν τώ  
'Ρωμαϊκώ στρατώ ώς πειθόμεθα έκ τοϋΒαλε- 
ρίου,Μαξίμου,6)οστις αναφέρει τό παράδειγμα

*) Βασ. 60, 51, § 1 καί σχολ. καί Legg mili- 
talr § 22 καί Πανδ. 58, 19, 8 § I

3) Τάκιτος χρονικά Βιβλ. 1 § 44 καί Πολυβ. 
βιβλ. 6 § 35.

3\ Chenier αύτόθ. καί Σεν. <leira Β Ί § 16.
4) Βίος Καλλιγούλα § 32.
5) Πανδ. 49,16, 7 καί Βασιλ. 57, 1. α καίιγ'
6) Βιβλ. Π χεφ. 7 § 9 καί 12.

τοΰ υπάτου Κολπουρνίου Πίζου, ό όποιος 
διέταξε τοιαύτην ποινήν κατά τών μάλλον 
διακεκριμμένων αύτομόλων, καί τά τού Α 
φρικανού, δστις αυστηρότερος πρός τούς 'Ρω 
μαίους παρά πρός τούς Λατίνους αύτομόλους 
δεικνύμενος έπέβαλλεν είς τούτους μέν, τούς 
έκ τής ίδίας πατρίδος φυγάδας, τήν σταύρω- 
σιν, είς έκείνους δέ, τούς απίστους συμμάχους, 
τόν διά πέλέκεως θάνατον, δςπερ έλογίζετο 
άτιμωτικώτερος τής σταυρώσεως.

Τήν ποινήν ταύτην κατήργησεν ό αύτο- 
κράτωρ Κωνσταντίνος τοϋ Θεανθρώπου τήν 
θεότητα άνα^.ηρύσσων.

’Εκ τής περιγραφής τοϋ αγίου μαρτυρίου 
τοϋ Ίησοϋ μανθάνομεν, δτι πρό τής σταυ- 
ρώσεως, έμαστιγοϋτο δ κατάδικος παραδιδό- 
μενος τοΐς στρατιώταις. Τοϋτο καί οί τέσσα
ρες Εύαγγελισταί περιγράφουσι μέ έλαχί- 
στην τινά διαφοράν ‘).

Προσέτι έκ τών Ευαγγελιστών μανθάνο- 
μεν ό'τι, έάν δ σταυρούμενος δέν άπέθνησκεν 
εντός είκοσι τεσσάρων ώρών έπί τοϋ σταυρού, 
έθανατοϋτο ΰπό τών στρατιωτών διά τής 
κατάξεως τών σκελών. Τόν θάνατον τούτον 
δ Θείος τής μανίας τού Ίουδαϊ/.οϋ έθνους κατά
δικος δέν υπέστη διότι εΐχεν άποθάνει 2).

'II παρά τοΰ στρατιώτου παρακέντησις 
τής πλευράς δέν εΐχεν ούδεμίαν τυπικήν ση
μασίαν. Τ11το παιδιά τοϋ στρατιώτου καί 
έγένετο διά νά πληρωθή ή γραφή, ώς λέγει 
δ Ευαγγελιστής.

ί ) ΜατΟ. κεφ. κζ'. 31—Μαρκ. κεφ. ιέ. 16— 
Ο Λουκάς κεφ. κβ'. 63 και έπ. διηγείται οτι οί 

συνέχοντες αύτόν ά'νδρες έδερον πρό τής ε’ις τόν 
Ήρώδην παραδόσεως. Ούτος δέ Ιςουθένησεν αύτόν 
σύν τοΐς στρατιώταις’ μετά δέ τήν καταδίκην η 
μάλλον μετα την υπο τοΰ Πιλάτου παράδοσιν αύ- 
τ»ΰ εις τόν όχλον, όέν λέγει αν έδάρη, άπλώς δέ 
σημειοΐ δτι οί άρχοντες ένέπαιζον αύτόν. Ό  Ίωάν- 
νης τέλος,κεφ. ις'. κατά μέν τήν σΰλληψιν λέγει 
δτι «εδεσαν αύτόν» ούχί δέ δτι τόν έδειραν- δταν 
δε άπεφάσισε νά τόν παραδώση είς τόν οχλον «ό 
Πιλάτος ελαβε τον Ιησοΰν καί εμαστίγωσε» καί 
κατόπιν προσθέτει δτι «οί στρατιώται . . .  έδίδουν 
αύτώ ραπίσματα» (κεφ. ιή. 3) ή σύμφωνος τών 
τριών διήγησις φαίνεται όρθωτέρα καί πρός τά 
γνωστά περί τής σταυρώσεως συμφωνοτέρα.

2) Ίωαν, 9 . 3 !  καί 34.
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Εί'πομεν δτι δ ’Ιησούς ήν θύμα τής έςε- 
γέρσεως τών αρχιερέων καί τοϋ ύπ’ αύτών 
φανατισθέντος αμαθούς πλήθους. Τοΰτο λε- 
γετα ί σαφώς έν ταΐς διηγήσεσι τών Ευαγ
γελιστών, διότι δ Πιλάτος διεμαρτυρηθη 
επανειλημμένος περί τής άθωότητός του καί 
ό'μως ήναγκάσθη νά Ινδώσν)' Έπανελαβαμεν 
τοϋτο διά νά σηαειώσωμεν δτι ή τοιαύτη κα
ταδίκη ήτο παρανόμος καθότι Νόμος ρητός 
διέτασσεν δτι οί δικασταί βού χρή πείθεσθαι 
ταΐς τών δημοτών έκβοήσεσιν, ό'τε βούλον
τα ι, ή τόν υπεύθυνον άπολυθήναι, η τον ανευ- 
θυνον τιμωρηθήναιλ 3). Τοιαϋται εισιν αί 
νόμιμοι ποιναί θανάτου.

'Ο Στεβέκιος αναφέρει ακόμη ώς ποινάς 
θανατικάς παραδείγματα τινά ποικίλων θα
νάτων στρατιωτικών, άτινα δμως ούδενα 
νομικόν χαρακτήρα φέρουσιν.

'Ο Τ ετρα χ ισμός  ον περιγράφει δ Φλάβιος 
Βοπίσκος φέρεται καί έν τή ιστορία τής'Ρώμης 
ώς έκτελεσθείς άλλ’ ούχί ώς αύτός τόν περι

γράφω- , , ,
'Η  υπο του Βοπίβκου εις τόν βίον του αυ- 

τοκράτορος Αύρηλίου περιγραφή είναι τών 
Βαρβάρων τής ένδοτάτης Ά σίας καί τής 
Αφρικής φρνκώδης έπινόησις. Λύω εγγύς άλ- 
λήλων κειμένων δένδρων αίκορυφαί, λέγει, 
έκάαπτοντο δσον ήν δυνατόν πλειότερον. 
Είς έκατέραν κορυφήν εδένετο έκάτερος ποϋς 
τοΰ καταδίκου, ενώ α·. χεΐρες προσεδένοντο 
έκατέρα είς πάσσαλον,στερεώς έν τή  γή έμ- 
πεπηγμένον. Οί δύο ούτοι πάσσαλοι άπείχον 
βεβαίως άλλήλων. "Αμα έγένετο ή πρόσδεσις 
αί κορυφαί τών δένδρων άφίνοντο καί ύπό 
τής φυσικής ελαστικότητας άνορθούμεναι έτε- 
τράχιζον τό σώμα τοϋ άθλιου καταδίκου.

Τοϋτο λέγει έγίνετο κατά τοϋ έπί μοι
χεία μετά  γυναικός συναδέλφου του κατα- 
δικασθέντος στρατιωτικού.

Ό  Τύλλος Όστύλιος δ οργανωτής τής 'Ρώ 
μης έτιμώρησε τόν Μέτιον Σουφέτσιον είς 
τετράχισιν διά τεσσάρων ίππων. ’Από τοϋ 
τοιούτου δμως θανάτου δέν άναφέρεται άλ
λος όμοιος γενόμενος εν 'Ρώμη.

'Ο ’Ιούλιος Καπιτωλΐνος έν τώ  βίω τού 
Ό πιλίου Μακρίνου, διηγείτα ι ό'τι δ αύτο-

3) Κωδ. 9, 47, Νομ. 12 § I καί Βασ. C0,
51 μΟ'.

κράτωρ ούτος έτιμώρησε δύο στρατιωτας εκ
βιάζοντας τήν δούλην τοϋ ξενίζοντας αυτους, 
διατάξας νά έγκλείσωσιν αυτούς ζώντας έν 
τή κοιλία δύο μεγίστων βοών ούς επίτηδες 
έξεντέρισεν! Μήπως τά χα  καί τούτο δύνα- 
τα ί τις νά δναμάσ'/j είδος ποινής; η μήπως 
αί τερατώδεις ορέξεις τών αίμοβόρων τυράν
νων, τού Νέρωνος καί τοϋ Καλιγούλλα καί. 
τών άλλων πρέπει νά μνημονευθώσιν ώς ποι- 
ναί νόμιμοι, διότι αυτών η θελησις ήτον 
Νόμος;

'Ο Παύλος Διάκονος μόνον δμιλεΐ περί θα- 
νατώσεως διά τής μακρόθεν τοςευσεως (sa- 
gittis eminus contigi)- ουδεμία δε αλλη πηγη 
βέβαιοί τοιοΰτον θάνατον ως νόμιμόν.

'Ο Τάκιτος καί δ Τίτος Λίβιος δμιλοΰσι 
τέλος περί θανάτου έπί πλεκτών Οχυρωμάτων 
άλλ.’ ούχί ώς ποινής

Τοιούτοι ήσαν ο'ί τε  νόμιμοι καί έκτακτοι 
τρόποι τής θανατώσεως τών είς κεφαλικήν 
ποινήν καί θάνατον καταδικαζομένων 'Ρ ω 
μαίων στρατιωτών.

('Έπεται συνέχεια).
ΙΙΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ-

Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΜΠΛΕΤΟΪ ΤΟΥ 1ΕΚΣΙΙ1ΙΡ.

'Οαολογουμένως δ διασημότερος καί επ ι
φανέστερος τών 'Ρωμαντικών λεγομένων ποι
ητών έστίν δ δαιμόνιος Σέκσπηρ, περίού δι
καίους λέγουσιν δτι δύναται να ειπϊ] η φυσις 
καυχωμένη ιδού άνθρωπος- τοσον ήτο μεγας 
καί τέλειος. Άναβάλλων ές άλλοτε τήν βιο
γραφίαν τοϋ μεγαλοφυούς, σημειώ απλώς ότι 
γεννηθείς τόν ’Απρίλιον τοϋ 1 5 6 ί ε ν Σ τ ρ α τ -  
φόρδη άπέθανε τόν ’Απρίλιον τοϋ 1 6 1 6  κλη- 
ροδοτήσας τή οικουμένη υπερ τά  τεσσαρα- 
κοντά δράματα, τραγωόίας καί κωμωδίας. 
ΙΙερί τ ώ ν ‘αθανάτων τούτων έργων τόσοι 
πολλοί καί σοφοί έγραψαν, ώστε συντάκτης 
τις γερμανικού περιοδικού θελησας ν ανατυ- 
πώσ-/| διά μικρών εικόνων τήν πληθύν τών 
περί τών εργοιν τοϋ Σέκσπηρ γραψάντων έπλή- 
ρωσεν δλόκληρον σελίύα. '1’περέχ_ουσι δε με- 
ταξύ πάντων οί δίδυμοι άστέρες τής Γερ^®-
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νίας, οί δανείσθέντες τό φώς των έκ τοϋ Σέκ- 
σπν,ρ, ο γλυκύς καί περιπαθής Ί γ  ίλλερ καί δ 
φλεγματικός καί σοφώτερος Γκαϊτε. Ά λλ ά  
καί τών έργων αυτοΰ υπερέχει άναμφιλέκτως 
δ Ά μπλέτος, πρός δν ο χαράσσων τάς ολί- 
γας ταύτας γραμμάς τρέφει ιδιαιτέραν στορ
γήν καί άγάπην θειορών μίαν τών τερπνο- 
τέρων απολαύσεων τήν άνάγνωσιν τής τρα
γωδίας ταύτης τής διανοίας η της φιλοσο
φίας καθώς τήν ονομάζουσι. Περί τοϋ Ά μ -  
πλέτου τούτου θέλω εκφέρει μίαν ταπεινήν 
γνώμην άποκρούων ώρισμένας μομφάς, ας οί 
κριτικοί καί ιδίως δ Ίόνσων άποδίδουσι τώ 
Σέκσπηρ.

Καί γινώσκω μέν δτι έκαστος οφείλει νά 
στέργ·/] είς τά  έαυτοΰ καί ό'τι παράτολμον, άν 
μή γελοϊον, είναι τά ν’ άντικρούϊ] τις νέος ών 
γνώμας δμολογουμένως κριτικών" διό θ’ Ιτ.ι-  
τρεπόμην άν μή συνησθανόμην ό'τι έν τή δη
μοκρατική πολιτεία τών γραμμάτων ό άγω- 
νΐζόμενος απλώς υπέρ τής άληθείας, καί Νάν 
σφάλλν), τυγχάνει άτρωτος ύπό τε τοΰ σκώμ
ματος καί τής ειρωνείας. Ά λ λ ’ άλις τούτων. 
"Ηδη δ ’ βφείλομεν νά προτάξωμεν βραχέα 
περί τής τέχνης τών Σεκσπηρείων δραμάτων 
συντελοΰντα είς τόν σκοπόν ημών.

Τό Σεκσπήρειον δράμα διαφέρει ώς γνω 
στόν τοΰ αρχαίου, ό'τι έν μέν τώ  άρχαίω τά  
πάντα έξαρτώνται έκ τής Ειμαρμένης, οί δέ 
ή'ρωες τών δραμάτων s/.είνων είσί τυφλοί 
εκτελεσταί τών αποφάσεων της· έν δέ τώ  
Σεκσπηρείω έλάχιστον τό Ιργον τής Είμαρμέ- 
νης: ’Εν αύτώ δρα ό ήρως εμφορούμενος έ'κ 
τινων αίτιων καί άφορμών, φοβερά δέ καί 
αδιάλλακτος μάχη ηθικών καί κοινωνικών νό
μων παρατηρεΐται έν αύτώ. ’Εν τέλει δέ ό 
ή'ρως πάσχει καί τιμωρείται, ούχί διότι ούτως 
εγραψεν ή Ειμαρμένη του, άλλά διότι ουτος 
παρεσκεύασε τό μέλλον του ή, ώς δ εξόριστος 
ποιητής κ. Βερναρδάκης έπιτυχώς λέγει, διότι 
αύτός εαυτόν έγκατέθαψεν ώς δ σηρικός βόμ- 
βηξ έγκαταθάπτει αύτάς έαυτόν έν τώ  ίστώ- 
δν δ ίδιος έξήφανεν. Όφείλομεν ϊ τ ι  ν’ άνα- 
λΰσωμεν έν συντόμω τό δράμα, ΐνα οί μή τυ
χόν άναγνόντες ή λησμονήσαντες αύτό δικαιό- 
τερον άποφανθώσιν.

Ό  νεανίας πρίγκηψ Ά μπλέτος ύπό μ εγ ί
στης κατέχεται μελαγχολίας, διότι ένώ πρό 
'δύο μόλις μηνών άπέθανεν δ πατήρ του, δ

τής Δανίας βασιλεύς, ή μήτηρ του ύπανδρεύθη 
τόν αδελφόν τοΰ πατρός του’ ή δ’ ά'φωνος 
ρέχρι τοΰδε πρόςτό άκρατές ζεύγος απέχθεια 
τοΰ πρίγκηπος μετετράπη ακολούθως είς δι- 
καίαν άγανάκτησιν, παραφοράν καί έκδίκη- 
σιν, μαθόντος παρά τοΰ φαντάσματος τοΰ 
πατρός του οτι δ αδελφός του τόν έφόνευ^έν, 
ϊνα σφετερισθή τόν θρόνον του καί τήν γυ- 
ναΐκά του, τήν καί μητέρα τοΰ Ά μπλέτου. 
’Έξαλλος δ πρίγκηψ ακούει τήν τρομεράν 
ταύτην άποκάλυψιν, κ’ ύπόσ/εται μεθ’ όρκου 
τώ πατρί νά εκδίκηση τόν φόνον τουφονεύων 
τόν φονέα. ’Έ κτοτε άπαλείφει έκ τής μνή
μης του πάν σχέδιον, πάντα πόθον, δν εμελλέ 
νά πραγματώσει, διό καί βλέπομεν αύτόν άπο- 
τόμως κ ’υβριστικώς προσφερόμενον τή αθώα 
Όφηλία θυγατρί τοΰ αύλάρχου Πολωνίου, 
ήν ήγάπα- αναγράφει δέ έν τή δέλτω τής 
μνήμης του μόνον τόν φόνον τοΰ βδελυροΰ 
βασιλέως. Ά λ λ ’ άμφιβάλλων ετι δ Ά μ π λ έ
τος περί τής άληθείας τών λόγων τοΰ φαν
τάσματος καί φοβούμενός μή ύποπτευθή ύπό 
τοΰ βασιλέως έξιχνιάζων τόν φόνον τοΰ π α 
τρός του, προσποιείται τόν παράφρονα. Ό  δέ 
φιλύποπτος βασιλεύς αποδίδει τήν παραφρο
σύνην τοΰ πρίγκηπος εί; τά ς  άπορριφθείσας 
έρωτικάς προτάσεις, άς άπηύθυνε τή Όφηλία. 
Έν τέλει δέ κατορθοΐ δ Ά μπλέτος διά περί
φημου τεχνάσματος ν’ άνακαλύψ·(] τό ένοχον 
τοΰ βασιλέως, θορυβηθέντος εντινι παραστά- 
σει, θέμα έχούση τή  αιτήσει τοΰ Ά μπλέτου, 
φόνον τινά ό'μοιον τοΰ ύπό τοΰ βασιλέως δια- 
πραχθέντος. Πεισθείς τότε ελέγχει τήν μη
τέρα του παράκαλών αύτήν ν’ άπέχν] τοΰ μια- 
οοΰ λέχους, φονεύει δέ έν τή παραφορά του 
τόν ό'πισθεν τοΰ παραπετάσματος κεκρυμμέ- 
νον Πολώνιον, ϊνα ούτος δράμη εύκόλως είς 
βοήθειαν τής βασιλίσσης απειλούμενης,φονεύει 
αύτόν ύπολαβών άντί τοΰ βασιλέως. Μετά 
ταΰτα δ Ά μπλέτος αναβάλλει άπό στιγ
μής εί; στιγμήν τόν φόνον, άπό ημέρας είς 
ημέραν περίφοβος, άμφιβάλλων καί ύπέρ τό 
δέον έξετάζων τήν έ'κβασιν τής έπι^ειρήσεως. 
Εύρών δε μόνον τόν βασιλέα προσευ^όμενον 
άναβάλλει καί πάλιν σκεφθείς ώς εξής.

Νϋν νϋν άνέτως να το πράςω δύναμαι!
Προσεύχεται· ναι ας το έκτελέσω νϋν.
Καί τότε ούτος μέν εις δόςαν ουρανών
Εισέρχεται, Ιγώ δέ εκδικούμαι : Πώς )
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Κακούργος τις φονεύει τον πατέρα μου 
Έ γώ  δέ, ό μονογενής αυτοΰ υιός 
Τον δολοφόνον πέμπω είς ουρανόν ;
Μισθός δέ εΤναι τοϋτο και ανταμοιβή.
Έκδίκησις δέ οχ*.- Τόν πατέρα μου 
Έφόνευσεν Ιν τή ακμή τών σαρκικών
Παθών του ευρισκόμενος.....
....................’Εκδικούμαι δέ
’Άν Ιπιπέσω κατ’ αύτοϋ τοϋ μιαροϋ 
Μετανοοϋντος καί έτοιμου ικανώς 
ίΐρός τήν πορείαν οντος ; ’Ό χι, ξίφος μου 
Ησύχαζε καί πλήξον τρομερώτερα. *)

Μετά δέ ταΰτα ή δυστυχής Όφηλία παρα- 
φρον'ήσασα διά τόν θάνατον τοΰ πατρός της 
πνίγετα ι' δ δ’ άδελφός της Λαέρτης ευρισκό
μενος είς Γαλλίαν καί μαθών τόν θάνατον τοΰ 
τε πατρός του καί τής αδελφής του έπιστρέ- 
φει είς Δανίαν ϊνα έκδικηθή τόν Ά μπλέτον. 
Ό  δέ βασιλεύς έπιθυμών κρυφίως νά εξαφά
νιση τόν πρίγκηπα έπίφοβον καταστάντα, 
έπωφελεΐται τής οργής τοΰ Λαέρτου καί συμ- 
φωνοΰσιν ϊνα δ μέν Λαέρτης μονομαχήσ/] έπί 
άπλώ στοιχήματι διά ξίφους έμβαπτισθέν- 
τος είς δηλητήριον μετά τοΰ άνυπόπτου Ά μ 
πλέτου, δ δέ βασιλεύς έν τή μέθη τής μονο
μαχίας προσφέρη τώ Ά μ π λ έτω  άναψικτικόν 
ποτόν μετά δηλητηρίου. Ό  πρίγκηψ ανα
βάλλει καί πάλιν τήν έκδίκησιν όεχθείς τήν 
μονομαχίαν, ϊνα μή έςελεγχθή δειλός. ’Ά ρ
χοντα*. τοΰ έργου παρόντος το ΰ τέ  βασιλέως 
καί τής βασιλίσσης- κτυπώνται άμφότεροι, 
δ μέν Λαέρτης ύπό τοΰ άπλοΰ ξίφους τοΰ 
πρίγκηπος, ούτος δέ διά τοΰ βεβαμμένου έν 
τώ δηλητηρίω. 41 μονομαχία διακοπεΐσα 
έπί μικρόν επαναλαμβάνεται άνταλλαξάντων 
τών διαμαχομένων τά ξίφη έν τή μέθη τής 
υπεροχής. Κτυπώνται καί π ά λ ιν  δ βασιλεύς 
προτείνει τότε τό ποτόν, δ δέ πρίγκηψ ύπο- 
πτεύσας άρνεϊται' τέλος ή βασίλισσα τό έν 
τώ κρατήρι δηλητήριον πίνει είς υγείαν τοΰ 
νικώντος υίοΰ της καί άποθνήσκει' κατόπιν δ 
Χτυπηθείς ύπό τοΰ δηλητηριασμένου ξίφους 
Λαέρτης μετανοήσας εξηγεί τώ  Ά μ πλέτω  
τόν δόλον τοΰ βασιλέως' δ πρίγκηψ τότε 
δρμα κατά τοΰ βασιλέως δν φονεύει, μ ετ’ ολί
γον δέ άποθνήσκει καί δ ίδιος ύπό τήςπλη-

’) Έκ τής μεταφράσεως τοϋ κ. Περβανόγλου.

γής ήν τώ  εδωκεν δ Λαέρτης. Τοιαύτη διά 
βραχέων ή ύπόθεσις τοΰ Ά μπλέτου.

Έν αύτώ τώ  δράματι βλέπει πάς τις σα
φώς ο ,τι είπομεν περί τής τέχνης τώ ν Σεκ- 
σπηρείων δραμάτων, δτι δηλαόή πάν τών 
δρώντων προσώπων παρασκεύαζε', μονον του 
τό μέλλον του. Καί δή a μέν Λαέρτης δ δο- 
λί(ος μονομαχήσας διά ξίφους εμβαπτισθεν- 
τος έν τώ  δηλητηρίω υπο τοΰ ίδιου ζιφους 
φονεύεται. 'II βασίλισσα ή προύοΰσα τον πα 
τέρα τοΰ Ά μπλέτου  δηλητηριάζεται ύπ’ 
αύτοΰ τοΰ ίδίου συζύγου της ύπέρ ού έπρό- 
δωκε τόν πρώτον της άνόρα. Ό  δε βασιλΑς 
δ φονεύσας τόν άδελφον του φονεύεται υπο 
τοΰ υίοΰ έκείνου' δ δέ πρίγκηψ; Ά λ λ ά  περί 
τούτου θά ειπωμεν έν έκτάσει άκολούθως.

Έ ν τή τραγωδία ταύτη τής διανοίας, έν 
ή ή μία φιλοσοφική ιδέα ακολουθεί την άλ
λην καί έν ή δ ποιητής εισδύει είς λαβύριν
θον άπέραντον ιδεών, ποικίλων τό δλον έρ- 
γον διά τών τήδε κα/.εϊσε διεσπαρμένων 
Κωμικών σκηνών τοΰ τε αύλάρχου Πολωνίου 
καί τών αύλικών καί νεκροθαπτών, εύρον οί 
κριτικοί καί τάς εξής έλλείψεις Λ . οτι αδί
κως φέρεται άποτόμως και υβριστικώς ο Λμ- 
πλέτος τή Ό φηλία ' Ι'/. δέν βλέπουσι δεδι- 
καιολογημένον τόν θάνατον τής Όφηλιας καί 
Γ7. οτι ή παράστασις προβαίνει λίαν βραδέως 
ένίοτε δέ καί οπισθοδρομούσα. Περί τώ ν 
τριών τούτων θέλομεν εκφέρει την ταπειν/ιν 
μας γνώμην.

Καί είς μέν τήν προίτην δέν έχομεν νά 
άντιτάξωμεν είμή αύτούς τούς λόγους τβΰ 
πρίγκηπος,ους λέγει έν τή πέμπτη  σκηνή τοΰ 
Πρώτου μέρους, μαθόντος παρά τοΰ φαντά
σματος τοΰ πατρός του τόν φόνον αύτου' εισί 
δέ ούτοι.

........................Πώς ; σοΰ να μνήσθώ ;
Άπό τοϋ πίνακος τής μνήμης απαντας 
Τούς άνοήτους μύθους έξαλείφω νϋν,
Άπό τάς βίβλους απαντα τά γνωμικά 
Και τάς εικόνας καί τά ίχνη απαντα 
Τών παρελθόντων χρόνων, α εχάραξε 
Ν ε ό τ η ς τε καί μάθησις καί τοϋ λοιποϋ 
”Ας ζή ή εντολή σου μόνη άδολος-

Εξαλείφει λοιπόν δ Ά μπλέτος άπό τόν 
πίνακα τής μνήμης του τάς εικόνας, άς έχά- 
ραξεν ή νεότης, δηλαδή αύτήν τήν Όφηλιαν·.
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Και διά τοΰτο έν τί) πρώτη ίκηνή τοΰ Τρί
του μέρους, δταν ή *Οφηλία παραπονήται 
κατά τοΰ 'Αμπλέτου διά την πρός αύτήν 
αδιαφορίαν του έπιστρέφουσα συνάμα τά  δώρα 
τά  δποΐα κατά καιρούς τη προσέφερε, αύτός 
άπαντα ψυχρώς «Έ γώ  ούϊέν σοί εδωκ,α.» 
Προσφέρϊται δ ’ δ πρίγκηψ τοσοΰτον άτίοτό- 
μως διότι πλέον άφηνίασε κατά τοΰ κόσμου 
σύμπαντος έκ τοΰ βδελυροϋ κακουργήματος, 
άπεστράφη δέ πάσας τάς γυναίκας έξ αύτής 
τής μητρός του τής διαπραξάσης τά μέγι- 
στον τών ανοσιουργημάτων. "Επειτα διατί 
τ^ροσποιεΐται τόν παράφρονα ό 'Α μ πλέτος; 
tflva μη υποπτευθή. Πολλώ μάλλον λοιπόν ώ- 
φειλε νά προφυλάσσηται L· τής ’Οφηλίας πρός 
ήν τοσοΰτον μέχρι τινός έ'τρεφεν έρωτα1 διά 
τοΰτο δέ δτε πλέον δ πρίγκηψ έν τί) πρώτη 
σκηνή τοΰ Πέμπτου μέρους βλέπει νεκράν τήν 
έρωμένην του, σνγκεκινημένος τότε πηδα έπί 
τοΰ τάφου της παρακαλών νάσυνθάψωσι καί 
αύτόν μετά  τής άποθανούσης.

Περί τής δευτέρας ούδέν θά ειπωμεν διότι, 
ώς θά ίδωμεν,παραφυάς τυγχάνει τής τρίτης, 
είς ·ί| ν και μεταβαινομεν. "Οντως ή παράστα- 
σις βαίνει λιαν βραδέως ένίοτε δέ καί οπι
σθοδρομεί' διότι ένώ έπείσθη δ'Α μπλέτος διά 
τής παραστάσεως περί τοΰ διαπραχθέντος 
φονου και ένώ ευρίσκει τόν βασιλέα μόνον 
προσευχόμενον, δέν τόν φονεύει, άλλ’ ά /α - 
βαλλει ες άλλοτε. Πλήν διά τής τραγωδίας 
ταυτής τ ι θελει ο αθάνατος Σέκσπηρ ν’ άπο- 
δείξ»;; νΟ ,τ ι εν τώ  τέλει τοΰ περιφή,αου μο- 
νολογου τοΰ 'Αμπλέτου τοΰ έν τή πρώτη, 
σκηνή τοΰ Τρίτου μέρους σαφώς εκφράζεται. 
Τάν μ.ονολογον αύτόν μετατυποΰμεν δλόκλη- 
ρον, διότι περι αυτόν τό δλον όραμα ώκο- 
οόμνται.
ΕΤναι ή μή, νυν τουτ Ιστι το ζήττ(|χα.— 
Πότερον, τω άνθρώπω εύγενέστερον 
Οργίλου Μοίρας ύποφέρειν τάς δεινάς 
Σφενδόνας καί τά βέλη, η όπλίζεσθαι 
Κατά ώκεανοΰ δεινών, και κατ’αύτών 
Εαυτόν άντιπαρατάττων τελευτάν;

Θνήσκειν—καΟεΰδειν— περαιτέρω δέ ούδέν! 
Γνωριζειν, πώς ό υττνος ούτος τής ψυχής 
Την θλιψιν κατευνάζει καί τάς συμφοράς,
Τοϋ σώματος ημών τό κληροδότημα.—
Τό τέρμα τοϋτο Ιπιθυμητότατον !—- 
βν^σκαν—καΟεΰδειν—ναι, καθεύδειν! ’Ίσως δέ

Καί όνειροπολεΐν!— Ίδοΰ τό ζητημα.
Οποΐα δέ είσί τά όνειρα αύτά 
Τού ύπνου τούτου, άφοΰ τήν επίγειον 
'Ύλην άκετεινάςαμεν—Ιδού αύτό 
’Επασχολεί ήμας’ αύτό τό αίτιον 
Δι’ δ ή συμφορά εις γήρας έρχεται’
Διότι τίς άνείχετο τήν μάστιγα
Τοΰ χρόνου καί τόν Ιμπαιγμόν, τίς ισχυρών
Τήν τυραννίαν, τίς τάς ύβρεις αύΟαδών,
Τίς θλίψιν περιφρονουμένου έρωτος,
Τίς τής δικαιοσύνης τήν αναβολήν,
Τίς τήν υπεροψίαν τών !ν τέλει, τίς 
Τό όνειδος, τό σιωπώσαν αρετήν 
Καλύπτον καί σκοτίζον, αν ηδύναΐή*
Αύτός έπάντων ν’ άπαλλάξν) έαυτόν 
Απλώς διά βελόνης! Τίς άνείχετο 

Νά αφτι άχθη καί νά καταθλίβηται 
Ύπό τοΰ μόχθου τής ζωής; Ό  φόβος δέ 
Τών μετά θάνατον—χώρας άγνώστου καί 
Φρικτής, έξ ής ούδείς ποτ’ επανέρχεται 
Τών οδοιπόρων— μας πλανα τήν Θέλησιν;
'Ώστ’ ΰποφέρομεν παρόντα κάλλιον 
Δεινά, παρά νά τρέχωμεν είς άγνωστα’ 
Τοιουτοτρόπως πάντας άποκαθιστα 
Ανάνδρους ή συνείοησις. Τή φυσική 

Τής άποφάσεως χροιά προστίθεται 
Τής φαντασίας ή ώχρότης. Ούτω δέ 
’Επιχειρήσεις σταθεραί καί βάσιμοΓ-, 
Άποσυρθεΐσαι άπό τής όδοΰ αύτών 
Διά τόν λόγον τοΰτον, καταστρέφουσι 
Καί τοΰτ’ αύτό τό όνομα τής πράςεως.—  

Λοιπόν πολλάκις μέλλοντες νά πράξωμέν 
τ ι  καθιστάμεθα άνανδροι ύπό τής συνειδή" 
σεως έξεταζούσης τοϋτο ή έίεΐνο καί κατα- 
στρεφούσης έν τέλει καί τήν ιδέαν αύτήν τής 
έπιχειρήσεως. Τοΰτο θέλει νά διδάξη δ ποιη
τής τοΐς θεαταΐς διά ταύτης τής τραγωδίας 
καί τοΰς καταστήσν) προσεκτικούς έάν ποτε 
εύρεθώσιν είς δμοίας περιστάσεις. Τά κατορ- 
θοΐ δέ θαυμασίως καί τεννικώ τατα , διοτί, 
ένώ δ θεατής συμπάσχει καί συνοργίζεται 
μετά  τοΰ 'Αμπλέτου καί, ώς εί αύτός ήδι- 
κεΐτο, έπιθυμεϊ τόν φόνον τοϋ βασιλέως, αί
φνης οργίζεται κατά τοϋ 'Αμπλέτου άναβάλ- 
λοντος τόν φόνον’ καί ή δργή αυτη τοϋ θεα- 
τοΰ πρός τόν 'Αμπλέτον είναι ή έπιτυχε- 
στέρα διδασκαλία τοϋ ποιητοϋ’ διότι ούδέ
ποτε δ θεατής έκεΐνος θά παρασυρθή υπάτης 
συνειοείσεως καί τής φαντασίας έκ τοϋ με-
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λετωμένου σχεδίου’ διά ή έπισθοδρόμησις τής 
παραστάσεως έγένετο ύπό τοϋ μεγίστου τε
χνίτου σκοπίμως καί έπιτυχώς. Ούδ’ ήρκέσθη 
είς τήν πρώτην ταύτην αναβολήν δ δαιμόνιος 
Σέκσπηρ, άλλά πρός άπελπισίαν καί άγανά- 
κτησιν τοΰ θεατοΰ παρίστησι τόν ήρωά του 
κινδυνεύοντα πληγωθέντα μάλιστα καί μέλ
λοντα νά άποθάνν) πριν ά'.όμη έκδικηθή τόν 
φόνον τοϋ πατρός του. Δίδει έν τέλει σάρκα 
τοΰ μονολόγου, ού άνω έμνημονεύσαμεν, τά 
δλον δράμα, τοϋ δποίου δ ήρως έξετάζων 
τό μέν καί τά δέ μόλις έκπνέων έκδικεΐται. 
Έ κ  τούτου δέ δικαιολογείται καί δ θάνατος 
τής .δυστυχοΰς Όφηλίας, διότι ενός άτοπου 
δοθέντος μυρία έ'πονται.

I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άναγνωσθεΐσα έν τώ Φιλολ. Συλλογψ 

Β ΥΡ ΩΝΙ .

(Συνέχεια ίο. φυλ. ά )

tfIva π α ς τις πεισθή περί τοϋ σφαλερού τής 
δόξης τώ ν φρονούντων, δτι ή ποινή τοΰ θα
νάτου, ώς παραμείνασα έκ τής άρχαιότητός  
δέν πρέπει νά καταργηθή, καί ί'να άποδείξ<ο- 
μεν πόσον έσφαλμένας περί Δικαίου ιδέας 
εΐχον οί άρχαΐοι, ανάγκη νά ειπω μεν ίλ ίγ α  
τινά περί τοϋ άντικειμένου τούτου.

Λ έγομεν δέ τ α ΰ τα , διότι θέλομεν ν’ ά π ο- 
οκορακίσωμεν πάσαν τυχόν γεννηθεΐσαν έν 
τώ πνεύμ α τι υμών ιδέαν, ό'τι μακρηγοροΰμεν 
έπί τοϋ άντικειμένου τούτου, πράς έπίόειξιν  
κούφου ιστορικής πολυμαθείας.

Έ ν τή ’Ανατολή, δ ύβρίζων καί βλάσφη
μων άπλώς τά  θεία, έτιμωρειτο θανάτω. Ή  
αύτή ποινή κατεγινώσκετο κατά τών έπιορ- 
κούντων καί τών ιερόσυλων. Ό  Δανιήλ έρρί- 
φθη δίς εις τόν λάκκον τών λεόντων, τό μέν 
ώς άποκαλύψας τήν περί τήν λατρείαν τοϋ 
Βήλ άπάτην τών ιερέων, τό δέ ώς φονεύσας 
τον δράκοντα, δν ώς θεόν οί Βαβυλώνιοι έλά-

τρευον. 1) "Οσα δηλ. αδικήματα, δ ι’άπλής 
καθείρξεως σήμερον τιμωροϋνται, έτιμώρουν 
έκεϊνοι διά θανάτου.

Έ ν Συρία καί Φοινίκη ή μοιχεία έτιμω- 
ρεϊτο διά τοϋ θανάτου τοΰ πυρός. 2) Έ ν Ά θή- 
ναις βλέπομεν τιμωρουμένους διά θανάτου 
τοΰς τοιχωρύχους, τούς άνδραποδιστάς, τούς 
προαγωγούς, τούς αύτομόλους, τούς ψευδώς 
καταμηνύοντας δι’ αδίκημα, δπερ άν άπεδει- 
κνύετο θά έτιμωρειτο διά θανάτου, τούς έν 
δημοσίοις τόποις κλέπτοντας, τούς δωρο- 
δοκοΰντας. 3) 'Ωσαύτως δ έμπρησμός θα
νάτω έτιμωρειτο. 4) Καί ήδη νομίζω ότι αρ
κετά έλέχ θησαν δπως πείσωσιν υμάς, δτι 
είχομεν δίκαιον λέγοντες άνωτέρω, δτι κατά 
τούς άρχαίους χρόνους τό δίκαιον κακώς ήν- 
νοεΐτο, δτι άλλοτε μέν ήτο σκληρόν, άλλοτε 
παράλογον και άλλοτε υπερβολικόν, καί δτι 
ούδόλως δικαιούμεθα νάδιατηρώμεν τήν ποι
νήν τοϋ θανάτου ώς παραμείνασαν έκ τής άρ- 
χαιότητος.

"Ο ,τι δμως δέν δύναταί τις ν’ άφήσν) άπα- 
ρατήρητον εΐναι, δτι καί εις αύτήν τήν άρ- 
χαιότητα άπαντώμεν τήν ιδέαν τής καταρ- 
γήσεως τής θανατικής ποινής.

Ό  Ηρόδοτος καί δ Αιόδωρος, δ Σικελιώ- 
της 5) άναφέρουσιν, δτι δ Σαβακώς δ Βασι- 
λεύσας Αϊγύπτου, κατήργησε τήν ποινήν τοϋ 
θανάτου, άρκούμενος νά καταδικάζιονται U 
έγκληματίαι είς δημόσια έργα.

« ’Αντί τοΰ θανάτου τούς καταδικασθέν- 
τας ή^άγκαζε λειτουργεΐν τα ΐς πόλεσι δεδε
μένους.» Τά δεσμά λοιπόν καί τά  δημόσια 
έργα άντεκατέστησαν τήν θανατικήν ποι
νήν. 6)

Έ ν τή Ινδ ική  δ βασιλεύς Άσώκας κατήρ
γησε τήν ποινήν τοΰ θανάτου, ~) έπισης δέ

ι) "Ιδε Σαριπ. Σύστ. Ποιν. Νομ. τομ. 1. σελ. 
196.

2) Σαριπόλ. Σύστ. Π. Ν. σελ. 198, έ'νθα βλέπε 
καί τάς παραπομπάς.

3) Σαριπόλ. Σύστ. II. Ν. σελ. 292 ένθα βλεπε 
καί τούς συγγραφείς είς ούς παραπεμπει.

4) Σαριπόλ. Σύστ. ΓΙ. Ν. σελ. 300.
5) Ήρόδ. βιβλ. Β'. κεφ. ΡΛΖ. Διόδωρος βιβλ. Α'. 

κεφ. ΞΕ'.
6) Σαριπόλ. Σύστ. Π. Ν. σελ. 197.
7) Σαριπόλ. Σύστ. Π. Ν. βλέπε καί τούς συγ-
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καί έν Συρική αναφέρει δ κ. Σαρίπολος, *) δτι 
άλλος τις μεταγενέστερος Αύτοκράτωρ κα- 
τήργησεν αύτήν.

Ό  Στράβων 2) διηγείται, δτι βάρβαρά τινα 
έθνη πλησίον τοΰ Καυκάσου, σπανίως έπέ- 
βαλλον τήν ποινήν τοϋ θανάτου, άρκούμενα 
νά έξορίζωσι τούς εγκληματίας μετά τών τέ
κνων των. Ό  δέ Διόδωρος 3) αναφέρει δτι δ 
Χαρώνδας κατήργησε διά πολλά εγκλήματα 
τήν ποινήν τοΰ θανάτου. "Άλλο τ ι ακόμη διη
γείτα ι δ Ηρόδοτος καί δ Θουκιδίδης, 4) δπερ 
δέν δύναται τις ν’ άφήσ·/) άπαραιήρητον. Διη
γούνται δτι ή έκτέλεσις της ποινής ταύτης 
ουδέποτε έγένετο έν ημέρα, άλλά νύκτωρ, 
καί ούχί επ’ δψεσι τών πολιτών, ώσεί νά έφο- 
βοϋντο εκείνους, ών σφετερίζονται τά  δικαιώ
ματα άλλ’ έν τνί φυλακή.

Καί ήδη συλλέξαντες τάς αναγκαίας όμΐν 
πληροφορίας, έγκαταλείπομεν τάς σελίδας 
τής ιστορίας τών άρχαίων χρόνων καί χω - 
ροϋμεν εις τήν έξέτασιν τοϋ άσχολοϋντος ήμάς 
ζητήματος.

III
Πρό δλίγων άκόμη έτών ή θεωρία δτι ή 

Πολιτεία συνέστη έκ συντάγματος, δτι δηλ. 
οί άνθρωποι συνεφώνησαν προς άλλήλους ν’ά- 
πολέσωσι μέρος της ελευθερίας των, δπως 
έξασφαλίσωσι τδ λοιπόν, εΐ-/εν έπεκταθή το
σούτω ώστε έχρησίμευσεν ώς αφετηρία μεγί
στων πολιτικών καί κοινωνικών μεταρρυθμί
σεων. 'Η θεωρία αΰτη άπερρίφθη κατόπιν.

Ό  άνθρωπος είναι φύσει καί ούχί κατ’α
νάγκην κοινωνικός. Μισών αύτήν πολύ περισ
σότερον τού θανάτου, άπεφάσισε νά ένωθή μέ 
τούς δμοίουςτου, καί δή συνδεθείς έν τή αυτή 
γλώσση, τοΐς αύτοΐς ήθεσι, τή  αύτή θρη
σκεία άπετέλεσε τήν πολιτείαν. Ά λ λ ’ δ άν
θρωπος είναι λογικόν δν, καί ήννόησεν δτι αί 
σχέσεις του δέον νά διέπωνται ύπό κανόνων, 
ους εγραψε καί οίτινες είσίν οί νόμοι.

α 'Ώσπερ γάρ τελεωθέν βέλτιστον τών 
ζώων άνθρωπός έστι, ούτω καί χωρισθέν νό-

γ ρ ϊφ ε ΐς  είς ους π α ρ α π εμ π ε ι. B urnouf in tro d u t. p. 
42 3 .— L assen, t .  I I . p . 264.

>) Σαριπόλ. Σ ύ σ τ. Π. Ν . σελ. 197 ,
2) Β ιβλ . ΙΑ ',  σελ. ΰ 2 0 .
3) Β ιβλ. 1Β'. κεφ. ι? '.

4) Ή ροδ. βιβλ. Λ .' θ ο υ κ ιδ . β ,6λ . Λ '.

μων καί δίκης χείριστον πάντων,)) λέγει δ 
’Αριστοτέλης. *) Οί νόμοι ούτοι πέριξ έκά- 
στου ατόμου, διέγραψαν κύκλον έλευθέρας 
ένεργείας, έντός τού δποίου χωρίς νά προσ- 
βάλτι τόν κύκλον άλλου, δύναται νά ενεργή 
έλευθέρως, άμα δμως θέληση, έξερχόμενος τοϋ 
κύκλου του νά είσπηδήστ) είς τόν κύκλον ετέ
ρου, προσβάλλων τά  δικαιώματα αύτοΰ, τότε 
γεννάται τό αδίκημα, δπερ έστιν ή ύπό Λο
γικού και έ.Ιευθέρου ΰντος γενομένη παρά  
τη ν  γενικήν θέ.Ιησα ρητώς προεκόη.Ιωθεϊ- 
σαν εξωτερική πραζις , ζημίας ηθικής η ν.Ιι 
χής, άμέσως ή εμμέσως, είς α.Ι.Ιο Λογικόν 
ον πρόξενος, ύπό τοΰ θετικόν Ποινικοΰ νό
μου  τιμωρονμένη. 2) Ή  τοιαύτη πραξις 
δέον νά ματαιωθή, πρός ματαίωσιν αύτής 
έθεσπίσθη Ιν κακόν, τό κακόν τοϋτο έστιν 
ή ποινή. Ποινή λ.οιπόν είναι τό πρός έπανόρ- 
θωσιν τοΰ προσβληθέντος δικαίου έπαγόμε- 
νον κακόν.

Ά λ λ ά  τό κακόν τοϋτο, τήν τιμωρίαν ταύ
την δυνάμεθα άρα γε νά έπιβάλωμεν άπλώς 
καί ώς έτυχεν; δυνάμεθα τήν αύτήν ποινήν 
ήν έπιβάλλομεν κατά τοΰ δολοφόνου, νά έπι
βάλωμεν καί κατά τοϋ βαλ,αντιοτόμου ; ή 
τήν ποινήν, δι’ ής τιμωρείται δ ληστής, νά 
τάξωμεν καί κατά τοϋ ζωοκλόπου, δςις επ ί
σης ώς ληστής κ λέπτει; Βεβαίως όχι. 'Π 
ποινή πρέπει νά ήναι άπολύτως άνάλογος 
πρός τό διαπραχθέν έγκλημα’ άλλως γεννά- 
τα ι νέον φοβερώτερον αδίκημα. Μία τών 
μεγάλων δυσχερειών της Ποινικής Νομοθε
σία? εΐναι ή έφαρμογή της ποινής. Πλεϊστοι 
παραδέχονται, δτι τοϋ κακοΰ εδρα εΐναι ή 
ψυχή. Ασθενεί λοιπόν ή ψυχή, άνάγκη νά 
έξευρεθή τό κατάλληλον φάρμακον. Εύρίσκο- 
μεν τό φάρμακον, άλλ’ έρχεται τό δύσκολον 
μέρος, κατά ποίαν δηλ. άναλογίαν πρέπει 
νά δοθή. Έ άν δώσωμεν ολίγον, τό φάρμακον 
δέν άποφέρει τ ’ άποτελεσματά του καί ή 
ασθένεια δεινοΰται. Έάν τούναντίον κατά 
τό αξίωμα τοϋ απερισσεύειν καί μή έλλεί- 
πεινκ δώσωμεν πολύ περισσότερον τοϋ δέ
οντος, έχομεν τότε έκπλήρωσιν τοΰ καθή
κοντος καθ’ ύπέρβασιν καί δ ασθενής άφεύ- 
κτως καταστρέφεται.

*) Άριστ. βιβ. Α. Πολιτικών.
2) Σ«ρ;π. Σ. II. ΙΙοιν. Ν. Τ. 2. σελ. 18.
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Ά λ λ ά  τοΰτο ώς πρός τό μέτρον.
Πρά τού μέτρου δμως τής ποινής εξετα

στέο ν εχει τάχα , δ άνθρωπος, ή Κοινωνία, 
ή Πολιτεία,τοιοϋτο δικαίωμα τιμωρίας ; ’Ά ν 
τό έ'χτ) πόθεν καί διατί τό έ'χει ; Είναι δη
λαδή νόμιμος ή ποινή; Ποια ή δικαιολογική 
αύτης βάσις;

Αί ερωτήσεις αύται έχρησίμευσαν τό έδα
φος μακρών φιλοσοφικών συζητήσεων, αΐτινες 
άπέφερον ποικίλλας περί ποινής θειορίας. Αί 
θεωρίαι έπολλαπλασιάσθησαν καί ήδη διαι- 
ροΰνται είς τρία εί'δη.

Είς τάς λεγομένας σχετικάς, αΐτινες ζη
τούν τόν λόγον τής ποινής είς ένα τών σκο
πών της. Είς τάς άπολ^ύτους τάς φερούσας ώς 
βάσιν της ποινής τό άπόλυτον Δίκαιον, τού- 
τέστι τήν ηθικήν ά/άγκην. Καί εί; τάς συμ- 
μίκτους, αί έκ τοΰ απολύτου Δικαίου, καί 
τοϋ σκοποϋ δν επιδιώκει ή ποινή, ζητοϋσαι 
τόν λόγον αύτης.

Σκοπός της ποινής λέγουσιν οί της σχε
τικής θεωρίας οπαδοί, είναι δ της έ/.φοβί- 
σεως. Οί άνθρωποι, ώ; τά πολλά, είσί διατε
θειμένοι πρός τό διαπράττειν εγκλήματα, άρ- 
νούμενοι τό Δίκαιον έπομένιος οΰτοι έκφοβι- 
ζόμενοι ύπό της ποινής ήν εύρίσκουσι πάν
τοτε ό'πισθεν τοΰ έγκλήματος άποτρέπονται 
αύτοΰ. 'Π βεβαιότης λέγει δ κ. Cmelin, είς 
τό σύγγραμμα αύτοϋ τό έπιγραφόμενον, «Θε
μελιώδεις κανόνες της περί κακουργημάτων 
καί ποινών νομοθεσίας» δτι τό έγκλημα θέ
λει παρακολουθήσει ή ποινή, είναι τό μόνον 
κατάλληλον μέσον δπως καταδαμασθή,ή πρός 
τό έγκληματίζειν ροπή τοΰ πλήθους. ’Ά λλοι 
ώς σκοπόν της ποινής φέρουσι τήν βε.Ιτίωσιν. 
Ή  θεωρία αύτη δέν θεωρεί τόν άνθρωπον ώς 
μέσον, ώς οργανον ούτως είπεΐν, της πολι
τείας πρός έ/.φόβησιν τών λοιπών1 δ ι’ αύτης 
δχι μόνον ή τών άλλων άπό τοΰ έγκλήμα
τος αποτροπή, άλλά πρό πάντων ή ήθικο- 
ποίησις τοΰ έγκληματίσαντος ή βελτίωσις 
της καταστάσεώς του ή αποτροπή αύτοΰ έκ 
τοΰ έγκλήματος διώκεται.

Ή  Πολιτεία έχει δικαίωμα λέγουσιν, οί 
οπαδοί τής θεωρίας τής άμύνης, έν’ οίς δ κ. 
Φίλιππος Ίωάννου, πρός ΰπαρξιν, διότι ενε- 
κεν τής ήθικής αύτών φύσεως, οί άνθρωποι 
Υποχρεωμένοι είσί νά ζώσιν έν πολιτεία. Έ κ 
τοΰ πρός ύπαρξιν δικαιώματος γεννάται τό

πρός αυντήρησιν, καί επειδή τό έγκλημα έστι 
προσβολή της ύπάρξεως τής πολιτείας, έπειδή 
ή πολιτεία κινδυνεύει έ/, τούτου, δύναται 
άμυνομένη νά έπιβάλγι κακόν τ ι ,  δηλ. τήν 
ποινήν.

’Ά λλοι τού αύτοΰ συστήματος τής σχε
τικής θεωρίας, φέρουσιν ώς βάσιν τής ποινής 
τήν πρόληψιν, ήτοι δ ι’ αύτής ζητοΰσι νά έξα- 
λείψωσι τήν κατά τοϋ Δικαίου επίβουλον καί 
μοχθηράν βούλησιν. ’Ά λλοι ώς βάσιν τής 
ποινής, θέλουσι τήν ψυχολογικήν βίαν, δ ι’ ής 
λέγουσιν άποτρέπονται τοΰ έγκλήματος, 
ούχί έκ τής έκτελέσεως τής ποινής, άλλά 
διά τής Απειλής τής έν τώ  νόμω ύπαρχούσης 
ποινής. Ί Ι  δέ ποινή αύτη πρέπει νά ήναι 
τοιαύτη, ώστε δ έξ αύτής φόβος νά ήναι 
πολύ άνιότερος τής ηδονής τού έγκλήματος. 
Ό  Βάουρερ φέρει ώς δικαιολογικήν τής ποινής 
βάσιν τήν Ν ονθέτησιν  « Ή  διά τοϋ ποινι
κού νόμου νουθέτησις, άνάγκη νά καταρτισθή 
οΰτως,ώςεν’άντιπράττν] είς πάσας τάς πηγάς 
τοΰ εγκλήματος· πρέπει νά έπενεργή επομέ
νους ούχί μόνον έπί τοΰ άνθρώπου ώς δντος 
αισθητικού, άλλά καί έπί τοΰ ήθικοϋ ά/θρω- 
που’ άνάγκη άφ’ ενός νά κατισχύση τής υλι
κής ορέξεως αύτοΰ, διά τής παραστάσεως, 
ότι κατόπιν τοΰ έγκλήματος επέρχεται τό 
κακόν τής ποινής, άφ’ ετέρου δέ, νά ζωπυρή 
τήν ήθικήν συνείδησιν τού αξιοποίνου τοϋ 
έγκλήματος καί νά έγείρν) είς τόν πολίτην 
τήν συναίσθησιν τοϋ καθήκοντος τής πρός τάς 
πράξεις αύτοΰ προσοχής» διότι δέ επενεργεί 
αύτη δ / ι  μόνον είς τήν αισθητικήν τοϋ αν
θρώπου φύσιν, άλλά καί είς τήν ήθικήν, διά 
τοΰτο Χεγει δ Βέρνερ φέρει τδνομα Νουθέ- 
τησις.

Μία τών σχετικών θεωριών είναι ή τής 
Έπανορθώσεως. Έ κ τοΰ έγκλήματος λέγει, 
δ Ούάλκερ, έκτος τής υλικής ζημίας, γέννα- 
τα ι καί ή ιδανική συνισταμένη, είς τό Οέλ- 
γητρον τοϋ κακοΰ παραδείγματος, εις τόν 
κλονισθέντα σεβασμόν τών νόμων καί είς τήν 
τοϋ εγκλήματος γεννηθείσαν δημοσίαν όια- 
τάραξιν. Τήν ιδανικήν λοιπόν ταύτην ζημίαν 
λέγει, οφείλει δ κακούργος νά ϊπανορθώσν] 
άτοτίων ποινήν.

'Ο Φ ίχτε ισχυρίζεται δτι ή πολιτεία συ
νέστη έ/. συναλάγματος, τοΰ δποίου σκοπός 
εΐναι ή τής πολιτείας ασφάλεια- δπως δέ

6
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τύχη άσφαλέστερον ή πολιτεία τοϋ σκοποΰ 
της λέγει, δ Φ ίχτε, πρέπει νά απειλή τοΰς 
πολίτας διά τ ί ς  ποινές, ϊνα τοιουτοτρόπως 
έκφοβίζει και άποτρέπει αύτοΰς τοΰ έγκλή- 
ματος.

Τοιαΰται αί κυριωδέστεραι θεοιρίαι. Με
ταξύ τών οπαδών τ ί ς  άπολύτου θεωρίας, τής 
έκζητούσης τήν βάσιν της ποινής, έν τώ 
άπολύτω δικαίω, τή  ήθική ανάγκη, συγκα- 
ταρ ιθμοΰνται, δ Κάντ, δ Ζαχαρίας, δ νΕ γ- 
κιος, καί δ "Εγελος. '0  Κάντιος λέγει,δτι ή 
ποιννι δέν πρέπει νά έπιβάλνιτε, άπλώς ώς 

έσον, πρός έπίτευξιν άγαθοΰ τίνος σκοποΰ, 
ιότι δέν δυνάμεθα έπ’ ούδενί λόγω, νά με- 

ταχειρισθώριεν τόν ά'νθρωπον ώς πράγμα, 
προσφέροντες αύτόν θΰμα σκοποΰ τίνος ώφε- 
λείας. Είς τοΰτο άντίκειται ή έμφυτος αύτοΰ 
προσωπικόττ,ς. Ώ ς  άρχήν δέ τοΰ μέτρου τής 
ποινής θέλει, δ Κάντιος την ισότητα της ποι
νής πρός τό έγκλημα.

'Ο Ζαχαρίας έ'χων τήν «ύτήν περί ποινής 
θεωρίαν τοΰ Καντίου, πρακτικωτέραν κατα- 
ς-ήσας αύτήν ώς λέγει δ Βέρνερ *). Ό  Ζα
χαρίας θεωρεί τό έγκλημα ώς προσβολήν της 
δικαωλογικής έλευθερίας τοΰ άτόμου. *0 κα
κούργος λέγει, πρέπει νά περιορισθή έν τή αύ 
τοΰ έλευθερία, έπ ί τοσοΰτον, έφ’ δσον άπε- 
στέρησε τήν έλευθερίαν τοΰ άλλου. 'Ώ στε αί 
ποιναί είσίποιναί περιοριςτκαί της έλευθερίας.

'Ο 'Έγκιος λέγει,δτι τό μέτρον της άντα- 
ποδόσεως, πρέπει νά δρισθή κατά τήν γενο- 
μένην βελτίωσιν τό άμάρτημα ώς άμάρτημα 
υπάρχει άσύμμετρον, έκ μόνης δέ της διά της 
ποινής προκυψάσης βελτιώσεως, δύναταί τις 
νά έννοήση άν ή ποινή ακριβώς έμετρήθη. "Αν 
ή ποινή παρήγαγε βελτίωσιν έδόθη ακριβής 
δίκη τοΰ εγκλήματος. "Αν δέ τούναντίον δέν 
προήλθε βελτίωσις, είναι άδύνατον νά θεω- 
ρηθή τό άμάρτημα ώς άγνισθέν καί τό μέ
τρον της ποινής πληρωθέν 2). 'Ο νΕγελος 
θεωρεί τό δίκαιον άπαραβίαστον, ώς τήν άϊ- 
διον ούσίαν τοΰ Αικαίου. 'Η  δέ εις αύτό, λέ
γει, άντικειμένη βούλησις είναι μηδέν 3) καί

i) 'Ό ρα  Βέρνερ εγχειρίο'.ον Π. Λ.
*) Triv θεωρίαν τοΰ Ένκιου, open Ικτενώ ί είς 

το Ιγχειρίδιον Π. Ν. Βέρνερ.
3) Ίοε καί Σαρ ι πίλου Σΰστ. II. Ν. Τ. I I σελ. 
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τούτου ένεκεν έκβιαστέα. Διαπράττων τίς τό 
άδί/.ημα, άρνεΐται τό δίκαιον, άλλ’ έρχεται 
ή ποινή ήτις άναιρεϊ τό άδίκημα, επομένως 
ή ποινή ήναι ή άρνησις τοΰ αδικήματος δηλ. 
ή άρνησις τής άρνήσεως *). Κ ατά τόν νΕγε- 
λον λοιπόν, ζητείτα ι ή ά'ρσις τοΰ άδικήμα- 
σος καί ή άποκατάστασις τοΰ προσβληθέντος 
δικαίου.

Κ ατά τήν θεωρίαν τοΰ Ά βέγου, ή ποινή 
πρέπει νά ήναι απόρροια, τής καθαρας δι
καιοσύνης, επομένως έπιμετρεΐταιτό έγκλημα 
άναλόγως τής κακής βουλήσεως τοΰ δρά
στου. Παραδέχεται δηλ. μείζονα καί έλάσ- 
σονα βαθμόν άναλόγως τής κακής βουλή
σεως τοΰ άδικοΰντος.

("Επεται συνέχεια).
Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝ0 2 .

Η  Δ ΙΚ Η  Τ Ω Ν  Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Ω Ν .

Ε Π Ε 1 Σ Ο Δ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Σ  ΙΑ Κ Ω Β Ο Υ  Β'· 

I
’ Από πρωίας αί πΰλαι τοΰ Whitehall εϊχον 

κλεισθή. *0 βασιλεύς έκειτο έπί τής κλίνης 
καί δ λαός έ'κλαιε τόν ψυχόρραγοϋντα ά ̂ ά
γονον τών Στουαρτών.

Αί αίθουσαι τών ά 'ακτόρων ήσαν πλήρεις 
εύγενών καί ιερέων. Καθολικοί καί Διαμαρ- 
τυρόμενοι, Ούϊγοι καί Τόρυες, ήσαν άναμίξ 
ύπό τήν στοάν καί άνυπόμονοι περιέμενον τό 
τέλος.

Παρά τήν κλίνην τοΰ ά'θενοΰς παρεκά- 
θηντο οί επισημότεροι ιατροί τοΰ Λονδίνου 
καί άπό κοινοΰ έπροθυμοποιοϋντο νά σώσω- 
σιν αύτόν άπό τοΰ θανάτου. Συνταγή διασω- 
θεΐσα μέχρις έσχάτων έφερε τάς ύπογραφάς 
δεκατεσσάρων ιατρών.

Τό παν έφαίνετο δτι άπώλετο, ή έλπίς 
εΐχεν έγκαταλείψει πρό πολλοΰ τοΰς υπηκόους 
τοΰ Καρόλου Β'. δτε τήν πρωίαν τής έπιού- 
σης (5  Φεβρουάριου 1 6 8 5 )  ή Έ φ ημερΙς τον 
Aordb-ov άνήγγειλεν δτι δ βασιλεύς ήτο έκτος

*) Ίοέ Σαριπόλου Σ. ΓΙ. Ν. 'Γ. I I σελ. 48.
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κινδύνου. Ή  χαρά υπήρξε γενική. Όί κώδω- ; 
νες τών έκκλησιών διά θορυβιοδών κρουσμά
των άνταπεκρίνοντο είς τήν τύρβην τοΰ λαοΰ.

Ί1 εσπέρα έπλησίαζε καί τά  πυροτεχνή
ματα  έμελλον νά προκαλέσωσι τόν φθόνον τοΰ 
ήλιου, δτε νέα φήμη, ά/τίστροφος τής πρώ
της, έπανέφερε τήν κατήφειαν καί τήν θλί- 
ψιν, καί ή άπελπισίχ διαδέχεται τήν ελπίδα.

Τά δύο ταΰτα διεστότα κατά τό φαινό- 
μενον εύρίσκονται αληθώς τόσον εγγύς πάν
τοτε, ώστε μία μόνη θρίξ πολλάκις χωρίζει 
έκείνην άπό ταύτης. Είς τό χείλος τοΰ τάφου 
άνευρίσκομεν πολλάκις τήν έλπίδα ' άλλά συ- 
χνότερον ένώ εϊμεΟα εις τόν κολοφώνα τής 
έύτυχίας μία στιγμή μόνη δύναται νά έπ ι- 
φέρη τήν άπελπισίαν.

Ά λ λ ’ ένώ τό πλήθος περιέμενε ν’ ά ιούση 
τάν θάνατον πλέον .ιοΰ βασιλέιυς, οί αύλικοί 
καί οί επίσκοποι περιέμενον τήν λύσιν άλλου 
ζητήματος τό δποΐον πρό πολλοΰ άπησχόλει 
οίύτούς άν δ βασιλεύς έμελλε ν’άποθάνη Κα
θολικός ή Α γγλικανός.

Πρό πολλοΰ είχε παρατεθή παρά τήν κλί
νην του έπί τραπέζης ή Θεία Μυσταγωγία, 
άλλ’ εις μάτην. Ό  βασιλεύς έφαίνετο αδιά
φορος καί δταν οί έπίσκοποι ήρώτησαν αύτόν 
έάν άποθνήσκη πιστός εις τά δόγματα τής 
Α γγλικής ’Εκκλησίας, δ βασιλεύς έσιώπησε 
καί δέν άπεκρίθη.

Μακράν τής τύρβης τών αύλικών είς άπό- 
κεντρόν τ ι δωμάτων τών ανακτόρων έφαί
νετο καθήμενος άνήρ μέσης ηλικίας, σκεπτι
κός καί περιεσταλμένος, μέ -έσταυρωμένας τάς 
7_εΐρας έπί τοΰ στήθους,καί τόν κογχοίδη π ί
λον του έπί τών γονάτων έγκαταλείποιν,έφαί
νετο πολλάκις κύπτων τήν κεφαλήν έπί τοΰ j 
στήθους καί διά τής δεξιάς του στηρίζων τό 
συνωφρυωμένον μέτωπον.

'Ο ά/ήρ  ούτος ήτο δ δούξ τής ' Ι’όρκης’Ιά
κωβος, αδελφός τοΰ βασιλέως καί έπίδοξος 
τοΰ θρόνου διάδοχος.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν μυρίαι σκέψεις 
διήοχοντο άπό τοΰ νοός του. Μετ’ ολίγον θά 
έκαλεΐτο βασιλεύς- καί είχε νά άντιπαλαίση 
πράς τόσα ανόμοια στοιχεία. Καθ’ δσον ή 
στιγμή έκείνη έπλησίαζεν ή άγωνία έδιπλα- 
«'•άζετο. ’Ενίοτε έφαίνετο άνατέλλουσα άπά 
~οΰ μετώπου του ή ίλαρότης, άλλ ' ώς ά- 
στρα-ή έσβέννυτο ταχεία  καί ήδύνατό τις νά

έννοήση δτι τό μειδίαμα έκεΐνο ήτο άπλή 
δοκιμασία τοΰ ήθοποιοΰ, δστις μ ετ’ ολίγον 
έμελλε ν’ άναβή έπί τής σκηνής.

Αίφνης άνέκυψεν ώς άπό ληθάργου καί είδε 
παρ’ αύτώ έπίσημόν τινα ξένον, ό'στις εύλα- 
βως χαιρετήσας τόν δοΰ/.α, ώς ήθελε χαιρε
τήσει αυριον τάν βασιλέα, έφαίνετο δτι είχέ 
τ ι  νά τώ  είπη.

—  'Π  έπίσκεψις υμών αΰτη διττώ ς έξη- 
γεϊτα ι.

—  Δούξ, έπανέλαβεν δ πρεσβευτής τής 
Γαλλίας, έρχομαι νά Υπενθυμίσω ύμΐν τό τε- 
λευταΐον χρέος.Ό  βασιλεύς άποθνήσκει' παρ’ 
αύτώ εΐδον πολλούς τής Α γγλ ικής ’Εκκλη
σίας ιερείς καί επισκόπους, καί δμως ήκουσα 
δτι δ βασιλεύς έπεθύμει μάλλον ν’ άποθάνη 
πιστός είς τήν ’’Εκκλησίαν τή ς 'Ρ ώ μ η ς.

Ό  λόγος τοΰ πρεσβευτοΰ ύπενθύμισεν είς 
τάν ’Ιάκωβον ό'τι ήδύνατο νά κερδίση ένα επ ί
ζηλον προσήλυτον ύπέρ τής ’ Εκκλησίας, τής 
δποίας ήκολούθει τά  δόγματα καί είσελθών 
είς τόν κοιτώνα τοΰ βασιλέως έψηθύρισε λέ
ξεις τινάς είς τό οΰς του, είς τάς δποίας οί 
παρεστώτες ήκουσαν μόνον τήν άπάντησιν 
τοΰ βασιλέως·

—  Ναί- ναί- έξ δλης μου καρδίας.
Ό  βασιλεύς ήκουσε τήν συμβουλήν τοϋ 

’ Ιακώβου, δστις ήκουσε τήν συμβουλήν τοϋ 
πρεσβευτοΰ, δστις έξεπλήρωσε τήν εντολήν 
τής δουκίσσης.

■*0 δούξ λαβών τήν άπάντησιν τοΰ αδελ
φού του έξήλθεν είς άναζήτησιν ίερέως Κ α- 
θολικοΰ καί εμελλε νά κρούση τήν θύραν τοΰ 
πρεσβευτοΰ τής Έ νετίας, δτε καθ’ δ^όν συ- 
ναντα Βενεδικτίνον τινα μοναχόν ονομαζό
μενο-; Ίωάννην Huddleston, δστις ειχέ ποτε 
διασώσει τήν ζωήν τοΰ βασιλέως.

Ό  μοναχός δδηγηθείς διά τίνος κρυφίας 
θύρας είσήλθεν είς τόν κοιτώνα καί δ βασι
λεύς έγερθείς ολίγον έδέχθη άπά τής χειρός 
του τήν ©είαν Μυσταγωγίαν.

"Οτε δέέπήλθεν ή έπιοΰσα πρωία (6  Φε
βρουάριου) δ Κάρολος έζήτησε νά ίδη διά τε - 
λευταίαν φοράν τά φώς τοΰ ήλίου.

Μετ’ βλίγον δέν ύπήρχεν πλέον είς τήν 
ζωήν.

« Ό  βασιλεύς άπέθανεν! Ζήτω δ βασιλεύς! β 
Ό  ’ Ιάκωβος Ιί'. εΐχεν ήδη άναβή τόν θρόνον· 
τών Στουαρτών.
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II

Ό  συνεσταλμένος έκεΐνος δούξ έκάθητο 
υπερηφάνως είς τόν θρόνον έν τώ  μέσω τοΰ 
συμβουλίου, φέρων το στέμμα τών προγό- 
vcov του.

Το πρώτον εργον τοϋ νέου ήγεμόνος ήτο 
κατά τά  τότε έθιμα, δ εισαγωγικός λόγος. 
Έξέφρασε τήν θλίψιν αύτοΰ έπί τώ  θανάτω 
τοϋ άδελφοϋ και ύπεσχέθη νά μιμηθή την 
πραότητα τοϋ τελευταίου βασιλέως, νά τη - 
ρήση τους νόμους, οίτινες, ώς έλεγεν, έξήρ- 
κουν νά καταστήσωσιν αύτόν τόσον μέγα βα
σιλέα, δσον ήθελεν επιθυμήσει και νά προ
στατεύσω την Α γγλικήν Εκκλησίαν.

Οί λόγοι ούτοι ήσαν λόγοι τοϋ βασιλέως 
και δέν ώμοίαζον τά  πολιτικά εκείνα προ
γράμματα, τάδποϊα  οί υπουργοί συντάσσουσι 
καί άναγινώσκει ή υπογράφει μόνον δ βα
σιλεύς.

Οί σύμβουλοι τοΰ ήγεμόνος μετά χαράς καί 
ευγνωμοσύνης αποδέχονται τήν ύπόσχεσιν 
τοϋ βασιλέως καί έκαστος άμϊλλάται ν’ απο
στηθίσω] λ.έξιν πρός λέξιν τάς δλίγας ταύ
τας φράσεις.

Μετ’ ολίγον ή προκήρυξις δημοσιευθεΐσα 
εφθασεν έν άκαρεΐ άπό τής μιας είς τήν άλλην 
ά'κραν τής νήσου. Ό  λαός ηύλόγει τόν βασι- 
λ.έα καί οί Α γγλικανοί έπίσκοποι έφαίνοντο 
ικανοποιηθέντες' « Λοιπόν έ'χομεν τήν ύπό- 
σχεσιν τοϋ βασιλέως’ καί τοιούτου βασιλέως, 
ό’στις ουδέποτε ήθέτησε τόν λόγον το υ !»

Ά λ λ ’ ήσαν άρα γε ci λόγοι έκεΐνοι τοϋ Ι α 
κώβου αληθείς ή ώμοίαζον τά  συγγράμματα 
έκεϊνα, τών όποιων δ πρόλογος αντιφάσκει 
πρός τά κείμενον;

Ό  χρόνος, ό'στις αποκαλύπτει πάντα καί 
ανασύρει τήν καλύπτραν υπό τήν όποίαν κρύ
π τετα ι τό ψεϋδος καί ή απάτη, είναι δ δα
νειστής, ό'στις είς τήν ώρισμένην ημέραν έρ
χετα ι νά ζητήσν] τήν έξόφλησιν τοΰ λογα
ριασμού.

Παρήλθον πολλά έτη έ'κτοτε, καί δ βασι
λεύς έλησμόνησε τήν υπόσχεσίν του.

III
Τήν 4 Απριλίου 1 6 8 7  έδημοσιεύθη ή περι

βόητος προκήρυξις τής άφέσεως η τής έλευ- 
θερίας τής συνειδήσεως. Έν αύτή δ βασιλεύς 
^γνωστοποιεί είς τόν λαόν ό'τι έπεθύμεί νά

ιδ'/j τούς υπηκόους του μέλη τής Εκκλησίας)' 
τής δποίας τά  δόγματα έπρέσβευεν αυτός' 
υπέσχετο ού/ ήττον δτι δέν θέλγει παραβιά
σει τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως. Ά λ λ ’ «  
άνθρωποι, οίτινες δσάκις θέλ.ουσι νά μαντεύ- 
σωσι τά μέλλον συμβουλεύονται τό παρελ
θόν, ήννόησαν δτί ή προκήρυξις έκείνη ήτο 
αυστηρά διαταγή το ϋ ’Ιακώβου Β7. απειλούσα 
τήν Α γγλικήν ’Εκκλησίαν, καί ύπαγορευ- 
θεΐσα ίσως υπάτων ’Ιησουιτών, οϊτινεςπεριε- 
στοίχιζον τόν ήγεμόνα.

Ί Ι  προκήρυξις αΰτη ήτο ένΛντίά τοΰσύνί 
τάγματος. Ά λ λ ’ δ βασιλεύς έσκέπτετο νά 
πρΟσήλυτίση τούς υπηκόους του, καί διά νά 
έπιτύχνι τοΰ σκοποϋ του ένόμισε προτιμότε- 
ρον νά περιποιηθή μάλλον τάς αιρέσεις τών 
Καθαριστών (Puritan) καί τ&ύταζ νά έγείρτ) 
κατά τών Α γγλικανώ ν έλκύων αύτάς είς τά 
σχέδια τής 'Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

Έπέτρεψε λοιπόν είς τούς Καθαριστάς καί 
είς τούς Δυτικούς νά έγείρωσι ναούς καί ελευ
θέριος δημοσία νά εκπληοώσι τά  τής λα
τρείας των.

Ί Ι  προκήρυξις αΰτη έπανελήφθη τά έπιάν 
έ'τος (2 7  Απριλίου 1 6 8 8 .)  Ά λ λ ’ ούδείς άπέ- 
δωκε σημασίαν τινά είς αυτήν’ καθόσον πάν
τες έγνώριζον τάς διαθέσεις τοΰ βασιλέως. 
Ί Ι  σιωπή καί αδιαφορία αΰτη ήνάγκασεν 
αύτόν νά περιβάλλ·/] δ ι’ έπισημοτέρου τύπου 
τήν προκήρυξιν ταύτην καί νέον διάταγμα 
τοΰ βασιλέως ήνάγκαζε τούς ίερεΐς νά άν«- 
γνώσωσι κατά τήν ώραν τής θείας λειτουρ
γίας ταύτην είς ό'λ.ας τάς ’Εκκλησίας. ΊΙμέ· 
ρα δε τής άναγνώσεως ώρίσθη έν Λονδίνω 
μέν ή 2 0  καί 2 7  Μαίου, έν δέ ταϊς έπαρ- 
χίαις ή 3 καί 10  ’Ιουνίου.

Τά διάταγμα τοΰτο συνετάραξε τήν ’Εκ
κλησίαν. ’Επίσκοποι κ&ί πρεσβύτεροι συνε- 
βουλεύοντο άλλήλους περί τής πορίας, τήν 
δποίαν έπρεπε νά άκολουθήσωσι καί οί θαρ- 
ραλ.εώτεροι τούτων εύθύς άπά τών πρώτοίν 
ημερών διεκήρυττον οτι θά άρνηθώσι τήν 
άνάγνωσιν.

Αί ήμέραι ούχ ήττον έπλησίαζον καί ού- 
δέν έλήφθη μέτρον, ούδεμία άπόφασις. Τέλός 
ίυνήλθον οί έπισημότεροι τοΰ Λονδίνου έπ ί' 
σκοποί,τό άνθος,οΰτως είπεΐν, τήςΈκκλησία?? 
καί πρόγραμμα τής συνεδριάσεώς των r~a 
νά σκεφθώσιν άν έ'πρεπε νά ύπαιούσωσιν ί
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μή είς τά διάταγμα τοΰ Ιακώβου. Συνήλ
θαν δέ δέκα καί πέντε θεολόγοι οί ονομα- 
στότεροι τής έποχής έκείνης. Τοσοΰτος δέ 
ητο δ ζήλος αύτών ώστε δ Tillotson, πρε- 
σβύτερος τοΰ Canterbury, δ περιφημότερος 
τών χρόνων του ίεροκήρυξ, μόλον δτι ήτο 
άσθενής έγκατέλιπε τήν κλίνην του, δπου 
έθεραπεύετο, διά νά παρευρεθή είς τήν συν- 
εδρίασιν έκείνην, ήτις έμελλε νά άποφασίσν) 
περί τής τύχης τής έκκλησίκς.

Πολλά έλέχθησαν καί τών πολλών ή γνώ- 
,η ήτο δτι έ'πρεπε νά ύπακούσωσιν, ήθελον 
έ υπερισχύσει έάν μή άνδρικότερός τιςέκέντα 

τήν φιλοτιμίαν των. 'Ο άνθρωπος ούτος ήτο 
δ Edward Fowler, άνήκων είς τήν σχολήν 
τοΰ Καλβίνου καί τήν πολιτικήν έλευθερίαν 
ταύτίζων μετά τοΰ θρησκευτικού αισθήμα
τος. Έπεκράτησε σιγή βαθεΐα καί πάντων οί 
ίφθαλμοί έστράφησαν πρός αύτόν. Ό  δέ 
Fowler μετά τόλμης καί παρρησίας είπε’ 
'«Ίίσομαι ειλικρινής. Ί Ι  πρότασις είναι τό
σον άπλή, ώστε τό έλ.άχιστόν σχόλιον, ή μ ι-  
κροτέρα έπεξήγησις, δύνατ&ι νά έπιφέρη 
τήν σύγχυσιν. "Εκαστος* έξ υμών προσκα
λείται νά είπτι ναι ή όχι. Δέν παραδέχομαι 
ούχ ήττον ό'τι ή γνώμη τής πλ.ειοψηφίας θά 
ήναι έπιβλητική είς εμέ. Εΐναι αληθές δτι 
θά μεί',ω μόνος’ άλλ’, έν συνειδήσει, δμολο- 
γώ υμΐν ό'τι δέν δύναμαι νά άναγνώσίό τήν 
προκήρυξιν ταύτην.»

Ό  λόγος ούτο άνερρίπισε τά θάρρος τής 
μειοψηφίας. Μετ’ αύτοϋ έτάχθησσν δ Sher
lock δ Tillotsott δ Patrick καί δ Stiliing- 
fleet αρχιδιάκονος τοΰ Λονδίνου. Α πέναντι 
τοσούτω σεβαστής μοιοψηφίας ή πλειοψηφία 
"υπεχώρησε. Μετ’ ολίγον άνεγνώσ^η προκή- 
ρυξις αύτών προκαλοϋσα τούς συνοδικούς νά 
ύπογράψωσι οτι δέν θέλουσιν άναγνώσει τήν 
προκήρυξιν τοΰ βασιλέιος. Ό  Patrick υπέ
γραψε πρώτος, μ ετ’ αύτόν δέ δ Fowler δεύ
τερος καί ή προκήρυξις αΰτη κυκλοφορήσασα 
ΐυνέλεξεν δγδοήκοντα πέντε υπογραφάς.

IV
Αί ήμέραι παρήρχοντο καί ή εικοστή τοΰ 

Μαίου έπλησίαζε. Βασιλεύς καί Εκκλησία 
'έμελλον νά άγωνισθώσιν έκάτερος περί τών 
Πρωτείων.

Νέα εντούτοις συνέλευσις τών επισκόπων

προκηρύσσεται καί κατά ταύτην υποβάλλε
τα ι αναφορά πρός τόν βασϊλέα υπαγορευ- 
θεΐσα ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου Sancroft, έν f  
διαβεβαιοΰσι τάν ηγεμόνα δτι ή ’Εκκλησία 
έσεται πάντοτε πιστή είς αύτόν άλλ’ ή έξάρ- 
τησις αύτής έκ τοϋ βασιλέως καί ή δέσμευ- 
σις τών ελευθεριών της άντίκειται εις τάς 
αποφάσεις τοΰ Κοινοβουλίου. Τήν άναφοράν 
ταύτην υπέγραψαν εξ επίσκοποι καί δ αρχι
επίσκοπος. Ό  Lloyd, δ Turner έπίσκοπος 
τοϋ Ely δ Lake τοΰ Chichester, b Ken δ 
White καί δ έπίσκοπος τής Βριστόλης Tre- 
lawney. Τήν αύτήν δέ εσπέραν οί έξ έπίσκο- 
ποι άνέβησαν είς Whitehall καί δ υπουργός 
τοΰ βασιλέως ώδήγησεν αύτούς πλησίον τοΰ 
’Ιακώβου.

*0 βασιλεύς άνέγνωσε τήν άναφοράν καί 
ειπε. « Ί Ι  αναφορά αΰτη μέ εκπλήσσει. Τοΰτο 
ούδέποτε ήλπιζον έκ μέρους τής ’Εκκλησίας 
σας. Είναι στάσις έναντι ον μου. 1» Οί έπίσκο- 
ποι ήθέλησαν νά άπολογηθώσιν δ δέ βασι
λεύς άπεκοίνετο πάντοτε,

—  Τοΰτο εΐναι στάσις έναντίον μου !
—  Καί ήυ.εΐς λ.οιπόν εϊμεθα οί στασιώ- 

τ α ι ; —  άνεβόησεν δ Turner. —  Μεγαλειό- 
τατε, έπανέλαβε δ Ken, έλπίζομεν δτι ή 
'Γμετέρα Μεγαλειότης θέλει έπιτρέψει είς 
ημάς ώς έπέτρεψεν είς πάντα ;, τήν έλευθε- 
ρίαν τής συνειδήσεως. —  Καί δ βασιλεύς έ- 
ξηκολούθει. —  Τοΰτο είναι στάσις έναντίον 
μου ! Έπιστρέψατε είς τάς ένορίας σας. Θέ
λω ή διαταγή μου νά άναγνωσθή. Ί Ι  άνα- 
φορά αΰτη θά μένη παρ’ έμοί* άρκεΐ δτι φέ
ρει τάς υπογραφάς σας. —  Γενηθείτω τό θέ
λημα τοϋ Θεοΰ! —  άπηντήσε τότε δ Ken 
καί οί επίσκοποι έγκατέλειψαν τόν βασιλέα. 
Τήν άναφοράν έκράτησεν δ ήγεμών καί δμ<ος 
τήν ιδίαν νύκτα έδημοσιεύθη έν εϊδει π α 
ραρτήματος είς τά ; άγυιάς καί οί κάτοικοι 
τοϋ Λονδίνου έξεγείροντο άπά τής κλίνης 
των γυμνοί διά νά άγοράσωσι τήν άναφο
ράν τών έπισκόπων. Λέγουσι δέ ό'τι δ έκδο
της αύτής έκέρδησεν είς δύο μόνον ώρας χ ι-  
λίας λίρας.

Ί Ι  ώρισμένη εντούτοις ημέρα καθ’ήν έμελλε 
νά άναγνωσθή άνέτειλεν ήδη καί δ λαός συνερ- 
ρέεν είς τήν έκκλησίαν.Έντός τοϋ Λονδίνου καί 
τών πέριξ χωρίων ήριθμοϋντο έκατόνναοί. Είς 
τέσσαρας μόνον έξ αύτών άνεγνώσθη. Είς τόν
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ναόν τοΰ άγιου Γρήγορίου μόλις δ λαός νικούσε 
τάς πρώτας λέξεις της προκηρύξεως άνεχώ- 
ρησεν. ’Επίσης δέ καί είς τόν ναόν τοϋ αγίου 
Ματθαίου οί προσευχόμενοι έγκατέλιπον μό
νον τόν Tim othy tla ll ,  δστις άνεγίνωσκε την 
προκήρυξιν. Εις ετερον δέ ναόν διηγούνται 
δτι δ μέλλων νά άναγνώση τό διάταγμα ήρ- 
σε μέ τάς λέξεις αύτάς. —  Αδελφοί μου, 
έγώ υποχρεούμαι νά τό άναγνώσω' άλλά 
’δεν εννοώ οτι είσθε καί υμείς ύποχρεωμ,ένοι 
νά τό άκούσητε,

Ή  εΐδησ’ις αΰτη παρώργισε τόν βασιλέα, 
δστις έξαλλος ύπό θυμοϋ προσκαλεΐ ενώπιον 
Ύου είς δίκην τοΰς £ξ επισκόπους καί η κοι- 
νοποίηθεϊσα πρός αύτοΰς κλήσις τοΰς προ- 
έκάλει τήν 8 ’Ιουνίου νά άπολογηθώσι μετά  
τοϋ αρχιεπισκόπου των.

Υ

"Οτε δέ έφθασεν ή εσπέρα της 8 ’Ιουνίου 
'συνεκλήθησαν είς τά  ανάκτορά του W h ite 
hall τό συμβούλιον, ένεφανίσθησαν δέ καί οί 
εξ ύπόδικοι επίσκοποι μετά τοΰ αρχιεπι
σκόπου Sancroft. Ή  αναφορά έ'κειτο έπί της 
τραπέζης. Ό  δέ ύπουργός ηρώτησε τόν αρ
χιεπίσκοπον—  'f 1 αναφορά αΰτη συνετάχθη 
υπό της 'Γμετέρας πανιερότήτος, δέν εΐναι 
αληθές; —  'Ο Sancroft έξήτασε τά έγγρα
φον εκείνο καί έστράφη πρός τόν βασιλέα.—  
Καλοΰμαι ένταΰθα ώς ένοχος,Μεγαλειότατε, 
καίτοϋτο πρώτην ήδη φοράν, ivto ούδέποτε 
ήλπιζον δτι ήθελε σομβή τοιοΰτον τ ι. Πο
λΰ δέ όλιγώτερον έπίστέυον δτι ήθελον κα- 
τηγορηθή ώς στασιώτης έναντίσν τοϋ βασι- 
λέως μου' άλλ’ άφοϋ άπαξ περιήλθον είς 
τοΰτο, ή 'Γμετέρα Μεγαλέιότης δέν θέλγει θε
ωρήσει εαυτήν προσβεβλημένην έάν, στη- 
ίριζόμενος είς νόμιμόν τ ι  δικαίωμα, άρνηθώ 
νά είπω τ ι, τό οποίον ήδύνατονά μέ ένοχο- 
πο'ιήστ). —  ’Ελπίζω ούχ ήττον, άπεκρίθη ό 
,'βασιλεΰς, δτι δέν θέλετε άρνηθή τήν υπο
γραφήν σας. —  Καί ό άρχιεπίσκοπος έξηκο- 
λούθησε. —- Ούδόλοις όποχρεοϋμαι νά ένο- 
,,χοποιήσω αύτός εαυτόν, έάν δέ ή 'Γ μ ετέρα  
"Μεγαλειότης μέ διατάσσ^ νά άποκριθώ δρι- 
στικώς, άποκρίνομαι δτι βασιλεΰς δίκαιος 
καί γενναιόφρων ούδέποτε θέλει έπιτρέψει 
νά έκληφθνί ώς κατηγορία κατ’ έμοϋ καί 
ένοχή δ ,τι ήθελον είπε'. ύ—::-;ούίον είς τάς

διαταγάς του. —- Ό  Ιάκωβος δργισθείς έκ 
τών άπαντήσεων τοΰ άρχίεπισκόπου, τάς 
οποίας πολΰ ολίγον ήννόει, διέταξεν αύτοΰς 
νά άποχωρίσωσιν είς τόν άντιθάλαμον, δπως 
συσκδφθή μετά τών συμβούλων του.

Πολλάκις έν τώ  μεταξΰ προσεκλήθησαν 
είς τήν αίθουσαν καί διετάχθησαν πάλιν νά 
άποχωρίσωσιν. —  Άρκεϊ δτι άρνεΐσθε τάς 
ύπογραφάς σας!— έλεγε πάντοτε δ βασιλεύς. 
'II  επωδός αΰτη έδείκνυε πόσον δ ήγεμών 
άπεϊχε τοϋ νά έννοήση τοΰς λόγους τών υ
ποδίκων. Οί κρινόμεννι ήσαν πολλώ σοφω- 
τεροι τών κριτών.

Ά λλά  δποΐον ήτο τό τέλος τής δίκης ;

ν ϊ
Ά π ό  πολλοΰ εΐχεν ήδη καταπέσει ή κα- 

λύπτρα. 'Ο προστάτης τής 'Εκκλησίας κατά 
τό σύνταγμα, ήτο ήδη δ άσπονδότερος αύτής 
εχθρός.

Ό  λαός έπλήρου τάς δδοΰς καί αύτά τά 
δωμάτια τοϋ W hiteha ll, καί δ είς έψυθύρι- 
ζεν είς τό ούς τοϋ ετέρου. —- Αέν υπάρχει 
έλπίς αί περιστερά^ νά δ ιαφύγωσιν άπό τοΰς 
δνυχας τοϋ άετοΰ.— Ά π ό  πολλοΰ Ιθεώρουν 
αύτοΰς προγεγραμμένους καί δμως τινές ές 
αύτών ήλπιζον ά .σμη δτι ήδύναντο οί επτά 
υπόδικοι νά σωθώσιν. 'Η  άγωνία τοϋ πλή
θους ήτο μεγάλη. 'Ο Τάμεσις έκαλύπτετο 
έξ άναριθμήτων λεμβών. Είς τάς δχθας αύ
τοϋ συνείθιζον νά κάθηνται τό θέρος άνα- 
πνέοντεςτήν εσπερινήν αύραν οί κάτοικοι τοΰ 
Λονδίνου’ ά λλ’ ήδη ή συρροή ήτο μεγίστη 
καί μόλις ήδύνατο μία λέμβος άκόμη νά 
διέλθη διά τοϋ μέσου ποταμοΰ.

Τέλος εν μέσω πολυαρίθμου σπείρας στρα
τιωτών έφάνησαν οί υπόδικοι βαδίζοντεϊ 
πρός τόν Τάμεσιν. "Οθεν δέ διήρχοντο δ 
λαός έπιπτεν είς τά  γόνατα πρό αύτών καί 
προσηύχετο είς τόν Θεόν υπέρ τής σωτηρί*4 
των. "Οτε δέ ή βασιλική λέμβος ή μέλλου- 
σα νά φέρη αύτοΰς είς τήν γέφυραν τοΰ Λον
δίνου ήρχισε νά κινήται πολλοί Γέρρίπτοντο 
είς τό ΰδωρ καί άκολουθοΰντες μέχρι τινόζ 
αύτοΰς έζήτουν τήν εύλογίαν των. Φωναΐ 
δέ ήκούοντο πάνταχόθεν καθ’ δλην τήν δι
άρκειαν τοϋ πλοϋ των. « 'Ο Θεός ας εύλογη" 
στ, αυτούς !» Άφοϋ δέ ώδηγήθησαν είς τόν 
Πύργον ο; στρατιώται καί φύλακες γονυκλι*

Β Υ Ρ Ω Ν 127

νεΐς πρό αύτών έζήτουν τάς εύλογίας των, 
καί δτε ήλθεν ή ώρα τοϋ γεύματος πολλάκις 
ήκούσθησαν νά πίνωσιν είς υγείαν τών επι
σκόπων.

At πΰλαι τής φυλακής των κάτείχοντο 
άκόμη υπό τοϋ πλήθους καί τών αμαξών,αϊ- 
τινες ώς έκ τής ένδυμασίας τών ηνιόχων,εφαί- 
νοντο οτι άνήκον είς τοΰς έπισημοτέρους τοΰ 
Λονδίνου οίκους.

Έπήλθεν ήδη ή εσπέρα τής Μελαίνης 
Παρασκευής, δπως ώνομάσθη ή ημέρα εκείνη, 
αί θΰραι τής φυλακής έκλείσθησαν καί οι 
δεσμώται είσήλθον είς τόν ναόν νά προ- 
σευχηθώσιν.

ΥΠΌ  Ιάκωβος ήτο είς τήν άκμήν τής δόξης 
του καί ολίγον έφοβεΐτο τοΰς ψιθυρισμούς 
τοϋ δχλου. ’Εκαλείτο συνταγματικός βασι
λεύς καί εΐχεν ίσχΰν άπολύτου μονάρχου. 
Καθ’ έκάστην άφαιρών άπό τοϋ Κοινοβου
λίου δικαιώματα έσφετερίζετο αύτός καί 
κατά καιρούς άπό τοϋ ύπνωττούσης εκείνης 
κεφαλής έζήτει ν’ άποσπάσνι τήν χρυσήν 
τρίχα, είς τήν οποίαν έστηρίζετο σύμπασα ή 
ισχύς τοΰ λαοΰ.

'Ο βασιλεύς ήτο φιλάργυρος' άλλ’ δταν 
έπρόκειτο νά κερδήσνι ένα δικαστήν ή ένα 
λόρδαν τοϋ Ινοινοβουλ.ίου, έφαίνετο έλευθε- 
ριώτερος. Ό  δημόσιος θησαυρός έπί τής βα
σιλείας τοϋ ’Ιακώβου ήτο κενός. Κ ατά τήν 
άνάβασιν αύτοϋ είς τόν θρόνον ήθέλησε νά 
κολακεύση τόν Λουδοβίκου ΙΑ7, άνανεώσας 
τήν μετά τής Γαλλίας συμμαχίαν καί μετά 
τινα καιρόν δ πρεσβευτής αύτής Barillon ένε- 
χείρισεν είς αύτόν 5 0 0 ,0 0 0  λίβρας,έκ μέρους 
τοΰ Λουδοβίκου. Μετά ταϋτα δέ διά τών δια- 
βοήτων υπουργών του καί τοΰ άρχιδικαστοϋ 
Zeffreys έλάμβανε χρηματικήν άποζημίωσιν 
~*ρά τών άρνουμένων νά άποδεχθώσι τά  
δόγματα τής Εκκλησίας τοϋ Πάπα.

Ό  ιεραπόστολος βασιλεύς είς ούδέν άλλο 
Η-ετεχειρίζετο άπό τίνος τάς δυνάμεις του ή 
ε'·ς τό νά προσηλυτίζω] τοΰς υπηκόους του. 
Διηγούνται δέ δτι, δταν ποτέ ήθέλησε νά 
^ροτρέψη τόν στρατηγόν του Κίρκιον τά  γίνη 
Καθολικός, ούτος άπήντησε πρός αύτόν δτι εί- 
Χεν άπό τίνος δώσει τόν λόγον του είς τόν βα
σιλέα τοϋ Μαρόκου νά γίννι Μωαμεθανός. "II- 
γετο πάντοτε καί έφέρετο ύπό τών ’Ιησου

ιτών, ών προεξήρχεν δ πνευματικός α ύτΛ  
Πέτρη,

Τοιουτοτρόπως δ μή θέλων νά υποκύψνι 
είς τάς αποφάσεις τοΰ Κοινοβουλίου του ϊ -  
κυπτεν ήδη τόν αύχένα ύπό δύο ισχυρούς 
άρχοντας, τοΰ Λουδοβίκου καί τοϋ Πάπα.

Ό  είς άφροσύνην πολλάκις προβιβαζόμε- 
νος ζήλος τοΰ ’Ιακώβου ύπήρξεν αιτία  τής 
ίδίας αύτοϋ καταστροφής.

Μίαν τών σπουδαιοτέρίον σελίδων τής 
Α γγλικής ιστορίας καταλαμβάνει ή πρε-· 
σβεία τοΰ Gastelmaine είς 'Ρώμην.

‘Ο άνθρωπος ούτος, δστις προήχθη είς τά  
μέγιστα άξιώματα δ.ά τήν άκολασίαν του 
έστάλη είς 'Ρώμην ίνα συστήση τόν πνευμα
τικόν τοϋ βασιλέως ώς Καρδινάλιον.

Φθάσας είς 'Ρώμην παρουσιάσθη είς τόν 
Πάπαν Ίννοκέντιον ΙΑ’’, όστις έδέχθη α&- 
τόν είς ιδιαιτέραν συνέντευξιν' άλλ’ έπρε- 
πεν ή παρουσίασις αΰτη νά έπαναληφθή καί 
αυθις έπισήμως. 'Ο Gastelmaine έζήτησε 
καιρόν τινα νά προετοιμασθή.

Λί προετοιμασίαι αύτοϋ υπήρξαν πολυ- 
θρύλλητοι. Ό  πρεσβευτής τού ’Ιακώβου ήρ- 
γισζ  νά προετοιμάζηται άπό τοϋ Πάσχα 
τοϋ 1 6 8 6  καί μόλις εύρέθη έτοιμος τόν ’Ια
νουάριον τοΰ 1 6 8 7 .

’ίδιαίτεραι άμαξαι κατεσκευάσθησαν πρός 
υποδομήν του, τάς δποίας ποιηταί καί ζω 
γράφοι ήθέλησαν νά άπαθανατίσωσιν, οί μέν 
περιγράφοντες, ci δέ γράφοντες αύτάς. S/Av- 
δρες καί γυναίκες, διά νά άκολουθήσωμεν 
τήν διήγησιν τοΰ ποιητοϋ, νέοι καί γέροντες, 
έτάχθησαν έκατέρωθεν τής δδοϋ, έξ ής έμελ
λε νά διέλθτι, οι μέν έπί τών υψηλών πύο- 
γων, οί δέ έπί τών στεγών. Καθηγητής δέ 
τις τών 'Ελληνικών ήθέλησε καί αύτός έμ- 
πνεόμενος άπό τό μεγαλεΐον -τή ς  εορτής 
ταύτης νά άρπάσϊ] τόν στέφανον τοϋ ποιη- 
τοϋ, περιγράφων διά τοΰ καλάμου του τήν 
κίνησιν τοϋ πλήθους, καί τά  χρυσά άρματα, 
έφ’ών ώ^εΐτο δ 'Ρωγήρος Κόμης Castelmaine. 

'Ρωγερίου δή σκεψόμενος λαμπροΐο θρίαμβον 
Ώ κα  μαλ’ ήϊσεν κ«ί βέεν όχλος αιτας. 
θαμάζουσα δε τήν πομπήν,παγχρύσεάτ’ αύτοϋ 
'Άρματα, τοΰί θ’ΐππους, τοιάδε'Ροιμηεφη..., 

Τοιαύτη ήτο ή άρχή τοΰ ποιήματος αύτοϋ.
Λ αμπρά δέ ύπήρξεν ή ύποδοχή  αύτοΰ  

πα^ά τη βασιλίσση Χ ριστίνη , ήτις π α ρα ι-
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τηθεΐσα τοϋ θρόνου τής Σουηδίας διέμενε τότε 
έν 'Ρώμη. ' ί ΐ  άδελφή τοΰ Γουστάβου πρό 
πολλού είχεν έγκαταλείψει τάς ήδονάς, τάς 
δποίας παρέχει τό μεγαλεΐον καί δ πλοΰτος 
καί κατεγίνετο εις άστρονομικάς μελετάς. 
Τότε δε πρός τιμήν τοΰ ’Ιακώβου έποίησεν 
άσμάτιά τινα τά  οποία τονισθέντα έψάλησαν 
κατά την ώραν τοϋ γεύματος.

Λαμπρότερα δέ πασών τών εορτών ήτο ή 
υποδοχή αύτοϋ ύπό τών ’Ιησουιτών είς τά 
μέγαρα, δπου άνεπαύοντο τά  οστά τοΰ ’Ι
γνατίου Λογιόλα,

Ά λ λ ’ ή υποδοχή, ής έτυχεν μετά ταΰτα 
δέν υπήρξεν άνταξία τών μόχθων τοϋ ’Ια
κώβου ύπέρ τής Εκκλησίας έκείνης. Διηγούν
τα ι δέ μάλιστα δτι οί καρδινάλιοι προέτει- 
νον νά άφορισθή δ Ιάκωβος, διότι όιά τής 
ανοησίας του καταστρέφονται έν Α γ γ λ ία  τά 
συμφέροντα τής 'Ρώμης. Ιδιαίτερος δέ Ν ιι- 
ncius τοΰ Πάπα συνεβούλευεν αύτόν νά φέ- 
ρηται κοσμιώτερον.

Είς δέ τόν πρεσβευτήν ήρνήθη δ Ίννο- 
κέντιος νά δε/Οή τάς προτάσεις του καί 

μετά  διπλωματικής λεπτότητος καί είρω- 
νίας συνεβούλευσεν αύτόν νά έπιστρέψη είς 
Λονδΐνον. —  Ί Ι  Ί ’μετέρα έξοχο της, δύναται 
έάν εύαρεστήται νά άναχωρήστ)- άλλά έάν 
εχωμεν τήν ατυχίαν νά στερηθώμεν τής πα 
ρουσίας της, πιστεύω δτι θέλετε προφυλάξει 
τήν ύγείαν της καθ’ δδόν. Οί "Άγγλοι άγνο- 
οΰσι πόσον είναι έπικύνδυνον νά περιηγήταί 
τ ις  τήν μεσημβρίαν έν ώρα θέρους. Προτιμότε- 
ρον είναι νά άναχωρήσητε εύθύς τήν πρojiav.

’Ολίγους μήνας μετά ταΰτα  έδημοσιεύθη 
Ίτα λ ισ τ ί καί Α γ γ λ ισ τ ί ή ιστορία τής 
πρεσβείας ταύτης μετά εικονογραφιών, είς 
άς δ Castelmaine παρίστατο φέρων τόν έ- 
πενδύτην τοΰ πατρικίου καί τό στέμμα τοΰ 
κόμητος είς τάς χεΐρας καί κατασπαζόμενος 
τήν ήμίονον τοΰ Πάπα.

Ά λ λ ά  ταΰτα μέν συνέβησαν πολύ πρότε- 
ρον. 'Ο δέ βασιλεύς έσκέπτετο ήδη νά εισα
γάγω τούς έπισκόπους είς δίκην ένώπιον τοϋ 
δικαστηρίου τών ένόρκων,ώς συνωμόττοντας 
κατά τοϋ θρόνου τών Στουαρτών.

VIII
Οι αρχαίοι Α ιγύπτιοι συνείθιζον νά είσά- 

γ,ωιιν είς δίκην τούς άποθνήσκοντας βασι

λείς των. ’Εάν ή συνήθεια αΰτη έπεκράτει 
έ7τ ι καί νϋν, πόσοι τών βασιλέων ήθελον 
μείνει άταφ οι!

Ά λ λ ά  τούς σοφούς έκείνους τών Αιγυ
π τίο υ  κριτάς άναπληροϊ σήμερον ή ιστορία, 
δ άδέκαστος ούτος κριτής τοϋ παρελθόντος. 
Ή  ίστορία είναι ο μαγικός έκεΐνος καθρέ- 
πτης είς τόν οποίον διασώζονται τά  είδωλα 
ημών καί μετά θάνατον.

Ά λ λ ’ δ ’Ιάκωβος;
Πολύ ολίγον έφρόντιζε διά τοΰτο. Έκέρ- 

δησε σήμερον ένα προσήλυτον ; έξεπλήρωσε 
τήν ήμερησίαν διάταξιν. Δέν επέτυχεν ; ά- 
νέκραζεν, ώς έν εναντία περιπτώσει δ 'Ρω
μαίος έκεΐνος αύτοκράτωρ, «άπωλέσαμεν η
μέραν μίαν.»

Έ σκέπτετο λοιπόν άπά τοΰδε πώς νά δε- 
λεάση τούς ένορκους διά χρημάτων, δ ι’ ά- 
πειλών, ή δι" υποσχέσεων. Έ ν  έκαστον τών 
τριών τούτων στοιχείων δύναται νά μετα- 
τρέψη τά  πεποιθήσεις πάσης αδυνάτου ψυ
χής καί ταΰτα ήσαν τά  μόνα ό'πλα τοΰ ’Ια
κώβου.

Ά λ λ ’ ένώ δ βασιλεύς έσκέπτετο, άλλο 
συμβάν έμελλε νά διαταράξν] τάς σκέψεις 
του ταύτας.

('Έ πετα·. συνέχεια).

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ.

ΛΟΓΟ* ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΊ)

Α ξ ι ό τ ι μ ο ι  Κ ύ ρ ιο ι,

Βαθέως συναισθάνομαι κατά τήν παρού
σαν στιγμήν τό σοβαρόν καθήκον, δπερ δ 
σύλλογος ούτος τιμπτικώ ς μοι άνέθηκε, ν’ 
απαγγείλω , δηλαδή ή ν’ άναγνώσω τ ι σ/Γ 
μερον ένώπιον ύμών χάριν τής έπισήμου ταύ- 
της έορτής του. Καί τόσω μάλλον, δσω βέ
βαιον είναι δτι διττήν μεγάλην εορτήν lopr 
τάζομεν, διπλήν λαμπράν πανήγυριν τελοϋ- 
μεν σήμερον, τήν γέννησιν τοϋ Σωτήρος μετά 
πάντων κοινώς τών δρθοδόξων Χριστιανών,

*) Ά νεγνώ σ θη  εν τώ  φιλολογικοί συλλόγω Βΰ- 

ρωνι τήν 2 ο  Δεκεμβρίου Ιπέτειον ημέραν τήί 

Ιορυσεώζ του.
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καί ημείς ένταΰθα ιδίως τήν είς τήν Ε λλάδα  
πρό πεντηκονταετηρίδος, ήδη ακριβώς συμ- 
πληρουμένης, ελευσιν τοΰ μεγαθύμου μέν γό
νου τής Α γγλ ία ς , μεγατίμου δέ πνευματι
κού τής 'Ελλάδος υίιΟ, τοΰ έςόχου φιλέλλη- 
νος ποιητοΰ Βύρωνος.

Καί περί μέν τοϋ πρώτου προκειμένου,πώς 
δέν πρέπει φαιδρότατοι νά πανηγυρίζωμεν 
ημέραν, καθ’ ήν διά τής τοϋ θείου λόγου εν- 
σαρκώσεως αύτός δ Ουρανός μετά τής Γής 
έφάνη συνδεόμενος, αύτός δ Θεός πατρικώς 
άνασχετιζόμενος μετά τών ανθρώπων άπε- 
δείχθη καθ’ ήν ή τελειοτάτη θρησκεία τής 
Άνθρωπότητος ήρχισε νά παρουσιάζηται με
ταξύ τών τέως έπικοατούντων πολυειδών καί 
ποικίλων μάλλον ή ήττον ατελών θρησκευ
μάτων αύτής;

Ί Ι  θρησκεία είναι τά άριστον,τό θειότατον 
δώρον τοΰ Δημιουργού είς τάν άνθρωπον, ού 
άνευ ή ψυχή αύτοΰ μαραίνεται καί φθείρεται 
καί θνήσκει, καί ού άνευ επομένως οΰτε ή 
ζωή αύτοϋ έπί τής Γής δύναται νά έχν) αξίαν 
τινά καί σημασίαν, διότι τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα είναι ή ρίζα πάντων τών άλλων 
εύγενών τού ανθρώπου συναισθημάτων, καί 
η θρησκεία άρα πάσης αύτοΰ άληθοΰς ευημε
ρίας καί προόδου ή μόνη έδραία καί απαρα
σάλευτος βάσις .«'Όθεν προσφυώς λέγει περί 
αύτής δ ποιητής τής «Βαρβίτου»,πρός άλλον 
έν Ά πόλλωνι συνάδελφον απευθυνόμενος:
« Ό  Θ εό; είς τούς ανθρώ που;, φίλε Σοϋτσε, τήν

[θρησκείαν

Έ δ ω κ εν  ε’ς τά  δει νά τω ν γλυκεράν παραμυθίαν. 
Η θερμή π ρ ο σ τά τι; α υ τή  είναι τών άδικουμένων, 

Καί ό π λ ο ύ το ; τών πενήτω ν , κ* ή χα ρ ά  τώ ν θλ ι-
[βομένων

Η θρησκεία κατευνάζει τώ ν παθώ ν τ ά ;  τρ ικ υ μ ία ;, 
Χύνουσα το νηπενθέ; τ η ;  βάλσαμον ε ί;  τ ά ;  καρδία ;. 

%αΐ περαιτέρω , «V Αποστροφή προς αντην  
τή ν  θρησκείαν:

8 Οπου σύ π α τ ε ΐ ;  τόν πόδα ,άνθη  φύονται ναρκίσσου 
Καί σκεδάζετ’ αμβροσία θεσπεσία Παραδείσου.
Η Ι λ π ί;  σε συνοδεύει ή άείποτε γελώ σα,

Κ ή ά γ ά π η  ή γλυκύ τ ι  κα ί έαρινον όρώσα.
Η έγκρά τε ια  κα τόπ ιν , ε ίτα  ή δικαιοσύνη,
Καί ή ανεξαρτησία καί ή μεγαλοοροσύνη.

«Με τόν άνθρωπον συγχρόνω ς, ώ  θρησκεία, έγεν
νή θη ;,

Κ ε’; αύτόνμ'ε τή ; ψυχήςτου τήν πνοήν ΙνεφυσήΟη;.

Κ αί καθώ ς δ ά ρτο ; τρέφει κα ί ζω ογονεί τό  σώ μα, 

Τ ή ;  ψ υ χ ή ; ό μ ο ίω ; είσαι σύ τό ζωογόνον βρώ μα. 

Ή  ψ υχή , ή στερούμενη σοϋ ,εί; ατροφίαν μνήσκει, 

Κ αί χαυνοΰται κ α τ ’όλίγον κα ί αγω νία  καί θνήσκει. 
« Ε ί;  τήν άβυσσον τοϋ βίου δταν πρόσω καί όπίσω  

Π εριβλέπω ν τό  κυκλοΰν με μ έγα  χά ο ς  θεωρήσω, 
Κ Ί ςε τ ά ζω  πόθεν ήλθον, καί ποΰ θέλω κατα ντήσ ει, 
Κ αί κλονίζετα ι ό νο ΰ ;μ ο υ  καί ό λ ιγ γ ια κ α ί φρίσσει, 

Τ ότε μεταξύ τώ ν τόσων κα τα πλη κ τικώ ν  βαράθρων 
Σύ παρ ίστα σαι τό μόνον πέδον άσφ αλέ; καί βάθρον. 

Κ άλλιστον τοϋ αθανάτου δώ ρημα ε ί;  το ύ ; άνθρώ-
[ π ο υ ; !

Ύ π ό  φ άσ ει; έμ φ α νίζε ι; σεαυτήν μυριοτρόπου;. 
Π λήν ε ί;  τ ά ;  π ο λ λ ά ; μορφ ά; σου π ά ντο τε  ύπ ά ρ -

[ χ ε ι ;  μ ία

Τοΰ άνθρώπου π ρ ό ; τόν Π λάστην έθελούσιο; λα -
[τρεία ,

Κ αί όποΤον καί &ν φ έρη ; τ ίτλον *ι ονομασίαν, 
Θεοΰ ύπαρξιν δ ιδάσκει; καί ψ υ χή ;α θα να σ ία ν .»

’Έν δ’ έν γένει ή θρησκεία είναι τοιαύτη, 
ποιος είναι ιδίως τής χριστιανικής θρησκείας 
δ χαρακτήρ ; Ί Ι  θρησκεία τοΰ Χριστού ούχί 
μόνον διδάσκει τοΰ Θεοΰ τήν ΰπαρξινκαί τήν 
αθανασίαν τής ψυχής τοΰ άνθρώπου,άλλ’είναι 
ή κατ’ έξοχήν θρησκεία τής ειλικρινούς καί 
άυ.οιβαίας απάντων τών ανθρώπων πρός άλ
λήλους στοργής καί αγάπης, ή κατ’ έξοχήν 
θρησκεία τής ανοχής καί υπομονής, τής άνε- 
ξικακίας καί αύταπαρνήσεως, ή θρησκεία τής 
καλώς νοουμένης ίσότητος καί αδελφότητος 
τών άτόμων καί τών λαών, ή κατ’ έξοχήν 
θρησκεία τής είς τό κοινή συμφέρον άπάσης 
τής Άνθρωπότητος άφοσιώσεως. "Ο ,τι εύγε- 
νές, δ ,τ ι μέγα καί ψυχωφελές διδάσκει καί 
κηρύττει δι’ άπλουστάτης γλώσσης ή θρησκεία 
τοΰ Ίησοΰ. Καί είς τά  συντομώτατα τών 
άξιωαάτων αύτής,καί εις τά  β ρ α χυ>. ο γ  ώ τ  α τ  α 
ρητά τοϋ Ευαγγελίου, βαθέως μελετώμενα, 
ευρίσκει τις τό πάν. Ουδέποτε θειοτέρα διδα
σκαλία περιεβλήθη δι’ άφελεστέρων τύπων, 
έξεδηλώθη δι’ έγκαρδίωτέρων εκφράσεων- ή 
θρη,σκεία αΰτη είναι στενότατα συνδεδεμένη 
μετά τών αρχών τής ύγιοϋς φιλοσοφίας. 
Περιέχει, ώς τάς υψίστας μεταφυσικάς άλη
θείας, ούτω καί τάς βαθυτάτας βάσεις τής 
Η θικής: «Καί υμείς θεοί έστε καί υίοί 'ϊψ ί -  
στου πάντες.» « Ά γ α π α τε  τούς έχθρούς υμών 
καί άγαθοποιεΐτε καί εσεσθε υίοί Τψίστου. » 
& Ά γ α π α τε  άλλήλους: Αύτη έστιν ή εντολή

7
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ή έμή'» «καί τώ  θέλοντί σοι κριθήναι καί 
τον χιτώνα σου λαβεΐν, άφες αύτώ καί τό 
ίμάτιον . λ «δ ,τι άν έποιήσατε'» «Πάντα οδν 
δσα άν θέλητε ί'να ποιώσιν 6y.iv ο! άνθρωποι, 
οΰτω καί υμείς ποιείτε αύτοΐς.» Ά λ λ ’ ό'στις 
σε ραπίσει έπί τήν δεξιάν σου σιαγόνα, στρε- 
ψον αύτώ καί τήν άλλην ! » Καί ϊσως μέν 
είς τον επιπολαίως θεωροΰντα διάφορα τοι- 
αΰτα δόγματα τής χριστιανικής θρησκείας 
ψαίνωνται, δέν τό άρνούμεθα, καί τ ι τό εΰη- 
Οες η τό μωρόν ένέχοντα- άλλ’ είς τόν ό'σον 
οίόν α’ έπιμελώς καί έμβριΟώς αύτά έξετά- 
ζοντα, είς τόν είσδύοντα βαθέως είς τό πνεύ
μα των καί τά  έσχατα συμπεράσματα, τάς 
τελευταίας συνεπείας τής πρακτικής είς τόν 
βιον εφαρμογής των σπουδαίους διανιχνεύοντα, 
δποία καί πόση αληθής σοφία, τέως ένυπο- 
λανθάνουσα, δέν αποκαλύπτετα ι; Δυνάμεθα 
μάλιστα νά εί'πωμεν άνευ υπερβολής δτι αί 
υπό τής θρησκείας ταύτης διδασκόμεναι άλή- 
Οειαι ήσαν ά /έκαθεν καί πάντοτε είναι βαθύ
τα τα  έγκεχαραγμέναι έν τοΐς βαθυτάτοις 
μυχοΐς αυτής έν γένει τής ανθρώπινης καρ
δίας' τοσοΰτο συγγενείς, τοσοϋτο συμφυείς 
αείποτε υπήρξαν καί υπάρχουσι μετ’ αυτής' 
άλλ’ άπητεΐτο καί απα ιτείτα ι κυρίως ή κα
τάλληλος διανοητική τε καί ηθική τών αν
θρώπων άνάπτυξις, η προσφυής εκείνη τοΰ 
πνεύματος αύτών νύ ξις καί έξέγερσις πρός 
άναγνώρισιν τών έν λόγω αληθειών' ή Ά ν - 
θρωπότης φαίνεται ποις έτι δνειοευομένη τώ  
δντι κατ’ ούσίαν έν πολλοΐς τάς μεγάλας τοΰ 
Χριστιανισμού άληθείας, καί πρός αύτάς μό
νον ολίγον κατ’ δλίγον, διά πολυειδοΰς βαθ
μιαίας προόδου εγγύτερον φερομένη καί δση- 
μεραι περισσότερόν εις το φώς των διανοί- 
γουσα τούς νοερούς αυτής οφθαλμούς. 'Οποία 
δέ λάμψις ήθελε τούς προσβάλει άπλετος, 
άπεριγράπτως θαυμαστή καί έξαίσιος καθ’ 
-?,ν στιγμήν ήθελον ίλοσχερώς ικανούμενοι 
πρός τοΰτο διανοιχθή ; Καί δ τρόπος δέ, καθ’ 
8ν έπαρουσιάσθη καί παρουσιασθεΐσα έπε- 
νήργησεν καί έπενεργήσασα έγένετο δε
κτή καί άσπαστή καί δ-ημέρα ι γίνεται εύ- 
προσδεκτοτέρα καί άσπαστοτέρα είς οΰτω 
μέγα μέρος τών κατοίκων τής Οικουμέ
νης, καί αύτός έτι, καί αύτός μάλιστα, δέν 
είναι θαυμασμού άξιος ; Ένω λαμπρώς άπο- 
δεικνύει τάς νίκας αύτής διά τό παρελθόν

καί τά παρόν, δέν έγγυάται έτι λαμπρότερον 
υπέρ τών θριάμβων της είς τό μέλλον ; ’Ολί
γοι άπλοι, αγράμματοι, πτω χο ί, ενδεέστα
τοι άλιεϊς περιεκύκλωσαν έν αρχή τόν διδά
σκαλον τής νέας θρησκείας' άλλ’ οί ολίγοι, 
ολίγι στοι ούτοι καί άπορώτατοι οπαδοί καί 
απόστολοι τού Χριστού έγένοντο δι’ αύτοΰ 
καί μ ετ’ αύτοΰ,— τίς ήθελέ ποτε τό φαντα- 
σθή ή τά πιστεύσει;— ούδέν δλαγώτερον η 
ot μέγιστοι πνευματικοί κατακτηταί τοΰ 
άρίστου μέρους τών κατοίκων τής ύφηλίου *) 
Ί1 έλαχίστη ζύμη είς πόσου άρτου τήν ζύ- 
μωσιν έχρησίμευσε καί άκαταπαύστως χρη
σιμεύει ! 2) Καί άναντίρρητον φαίνεται δτι, 
αφού μέχρι τοΰδε κατώρθωσε τοιαύτην καί 
τοσαύτην τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος κατά- 
κτησιν ή τοΰ Ιησού διδασκαλία, θέλει άφεύ- 
κτως δλόκληρον— ώς τοΰτο καί ποθοΰμεν 
καί εύχόμεθα καί έλπίζομεν έγκαρδίως καί 
δικαίως πιθανολογοΰμεν καί ώς βέβαιον προσ- 
δοκώμεν-—κατακτήσει τήν ’Ανθρωπότητα ! 
Ναί τόσω μάλλον πέποιθα δτι δικαιούμεθα 
νά πιστεύωμεν ά ίιστάκτως είς τά γιγάντων 
τοΰτο τής χριστιανικής θρησκείας κατόρθωμα, 
οσφ περισσότερον έδιδάχθημεν καί διδασκό- 
μεθα δσημέραι υπό τής 'Ιστορίας καί τής 
πείρας, οτι πολλάς μέν αληθώς καί ποικίλας 
μορφάς, τύπους πολυειδεΐς, παντοίας τρο
ποποιήσεις έλαβεν ήδη καί δύναται νά λάβϊ] 
κατά διαφόρους τόπους καί χρόνους ή θειο- 
τάτη  αύτής διδασκαλία, άλλά κατά βάθος, 
κατ’ ούσίαν δμως, κατά τόν ενδόμυχον αύτής 
πυρήνα, ούχί μόνον πάντ/, αλώβητος διετη- 
ρηθη καί διατηρείται, άλ.λά καί ισχυρότερα 
οσημεραι άποκαθίσταται καί λ,αμπροτέρα 
άναδεικνύεται. 'Η θρησκεία τοΰ Χριστού ΰπέ- 
στη καί ύφίσταται καί μέλλει πιθανώτατα 
νά ύποστίί πολλούς κινδύνους, έπολέμησε, 
πολεμεΐ καί θέλει πολεμήσει περί παντοίους 
καί δεινούς εχθρούς, άλλ’ δ άγων ούτος, ώς 
άπέβη ένδοξος δ ι’ αύτήν είς τά παρελθόν, 
τοιοΰτος αποβαίνει καί είς τό παοάν, τοιοΰ
τος, μηδαμώς άμφιβάλλωμεν, θέλει άποβή 
καί είς τό μέλλον ή υψηλή αΰτη θρησκεία, 3)

) «Τά μωρά τοΰ κόσμου Ιξελέςατο ό θεός |ν* 
το υ ί σοφούς κα τα ισ χύνη .»

~) ί( Η  γαρ S'j'/αιχίς σου Ιν άσθενεία τελειουται·*
3) I I :  τυύλα' Λοου ού κατισ^ύσουσ».,» διότι
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νικήσασα καί νικώδα διηνεκώς τά  στίφη τών 
αντιπάλων της διά τών άπλουστάτων μέσων, 
θελ.ει πάντως θριαμβεύσει καί τά  περιφανέ
στατα τρόπαια στήσει κατ’ αύτών καί έφε- 
ξής, πρός άΐδιον δόξαν τοΰ ί^ρυ-τοΰ αύτής 
καί παντοίαν πρόοδον καί ώφέλ,ειαν διηνεκή 
τοΰ ανθρωπίνου γένους ! "Αν δέ πολλά καί 
διάφορα, κατά τήν Εεοάν παράδοσιν, υπήρξαν 
τά θαύματα, τά  συνοδεύοντα τήν έπί τής 
Οικουμένης έμφάνισιν καί ενέργειαν τοΰ ’Ιη
σού, αύτά τοΰτο μάλιστα τά θαύμα, δπερ 
τέ(υς έν μέρει μόνον έγένετο, ό'περ είσέτι δέν 
συνετελέσθη, δπερ διηνεκώς έν τώ  συμπλ,η- 
ρούσθαι καί τελειοΰσθαι ευρίσκεται, ή βαθ
μιαία καί δλοσχερής άπάντων τών λογικών 
έπί τής Γής οντων κατάκτησις, είναι άναμ- 
φιλέκτως τό μέγιστον καί θαυμαστότατον 
πάντων τών θαυμάτων της' οθεν προσφυέ
στατα λ.έγει καί δ ποιητής τού αΜεσσίου» : 
«Τί βλέπω! . . . τοΰ; ρωμαϊκού; δαμάσα; λεγε-

[ώνα;
Ω; γίγα; επεκάθήσα;, Χρίστε, είς τοΰ; αιώνα;’ 
Απάσα; εκυρίευσα; τοΰ ετου; τά; ήμερα;,
Έκ σοΰ τόετο; ά'ρχεται ν' εί; σε λαμβάνει τέρα;. 
Ο μόλι; εχων δώδεκα εν πρώτοι; αποστόλου;
0 ;  οπαδού; σου τού; λαού; κατόπιν σύρει; όλου;!

.................”Ω Οαΰμα ! ό στανρό; σου,
Τό άπευκταΐον όργανον τή; άτιμώσεώ; σου,
Τό σύμβολον του πάθου; σου αύτό τό φρικαλέον, 
Μυρία διαδήματα στολίζει βασιλέων,
Κ’ εί; Οόλου; ύψηλών ναών Ιγγίζων εί; τά νέφη, 
'Ω; άστρον στερεώματα;τήν Οικουμένην στέφει.»

Ά λ λ ’ ατά τών πάντ·/) θείων καί ούρανίων 
καιρός νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ημών έπί 
τά ήττον μέν θεία καί ανθρωπινότερα' άπά 
τής γενικής, δηλαδή, θρησκευτικής πανηγύ- 
ρεως είς τήν ιδιαιτέραν λαμπράν εορτήν, ήν 
'καί χάριν τής πατρίδος καί χάριν τοΰ ήμε- 
τέρου συλλόγου έν ταύτώ  τελούμεν σήμερον. 
Κατά περίεργον δμως σύμπτωσιν, κατά μυ- 
οτηριωδές τ ι καί θαυμασμού όντως άξιον φαι
νόμενο'/, δεν θέλομεν στραφή άφ’ δλως άνο- 
μοίων είς άνόμοια, άλλά μάλλον είς δμοιά 
πως άφ’ δυιοίων : Τόσον κ’ ένταΰθα φαίνεται 
άληθ εΰον ό'τι ή θεία παντοδυναμία καί σο-

^υτό; πάλιν ό Χριστό; εΐπεν «’Αμήν, άμήν λέγω 
*μϊν, ό Ουρανό; καί ή Γή παρελεύσονται οί δέ 
Αογοι s.|, ,Χή παρελΟωσιν.»

φία καί έν αύτώ τώ  έλαχίστω κόκκω τής 
άμμου θαυμασίως έκδηλοΰται ώς καί έν τώ  
άπεράντω τοΰ Σύμπαντος δργανισμώ. Ά π ό  
τού Χριστού λοιπόν είς τόν Βύρωνα μεταβα ί- 
νομεν, άπό τού θείου έ/.είνου τής πασχούσης 
ά θρωπότητος πρός τόν Θεόν μεσίτου, είς άν- 
δρα δαιμόνιον, δστις καί αύτός οίονεί πολι
τικός τις Μεσσίας είς τήν πολύπαθη ημών πα 
τρίδα έφάνη κατά τάς δεινοτάτας αύτής π ε 
ριστάσεις. Περίεργον αληθώς! ούχί μόνον πεν- 
ταετηρίς άπό τής συστάσεως τού σωματείου 
τούτου τού αισίως φεροντος τό δνομα τού με
γάλου καί ένδοξου ά^ιδού καί φιλέλληνος ακρι
βώς συμπληρούται σήμερον, άλλ’ δμοΰ καί 
πεντηκονταετηρίς δλόκληρος άπά τής έλεύ- 
σεως αύτοΰ τούτου εις τήν 'Ελλάδα, είς τό 
ηρωικόν καί κλεινόν Μεσολόγγιον! Ά λ λ ’ δ- 
ποΐαι σ τ ιγ μ α ί! δποΐαι αναμνήσεις ! δποΐαι 
λέξεις! 'Ελ.λάς, Βύρων, Χριστούγεννα! Με
σολόγγι ! *) Είς τά άκουσμα τών δ/ομάτων 
τούτων δέν πάλλει έτι καί νΰν γοργότερον είς 
τά  στήθη παντός εύπαιδεύτου καί εύαισθή-

*) ”Ω ! πόσον δίκαιον εΐχεν, Ενθυμούμενο; τοιαί- 
τα;, πλήρει; μεν παθών καί κινδύνων καί δεινών 
περιπετειών, άλλά καί λαμπρά; ηρωισμού καί δό- 
ςη; ημέρα; τού εθνου; ημών, ό ποιητή; τή; «Τουρ- 
κομάχου Έλλάδο;» νά ψαλλη έξαλλο; Ιν αρχή 
τού τετάρτου ασματό;τη; :

« Τ ί;  τήν κιθάραν μου, τ ί ;  Ιγ γ ίζ ε ι  ,·
Αυρα τήν ψαύει τι; μυστική,

Καί εΐ; τό δώμά μου ψιθυρίζει 
Τού παρελθόντο; μέλνο; γλυκύ ; 
τών δοράτων σύντροιρο; λύρα,

Ε ί ;  τήν νεκράν μου σκίρττ,σον χ ε ΐρ α  

Κ αί ά να μ νή σ ει; φέρε γλαικεία;
Τών τή; Έλλάδο; καλών καιρών,

Τ ή ;  ρ ω μ α λέα ; τ ή ;  η λ ικ ία ;,
Τ ών ρωμαλέων μου ημερών!»

«Σ’ ακούω, φίλη, καί μεταβάλλω 
Ε’;  πάντα ήχόν σου τήν χροιάν,

Καί Σπάθη) έλκω καί λόγχην πάλλω 
Ε ΐ; τήν πυρώδη μου δεξιάν.

Χαρα; ήμεραι, ηρώων 7.ώΡ*ι 
Πόλεμοι, νίκαι, πού είσθε το)ρα;
Φ ε ύ ! το ύ ; ά γώ ν α ; έκείνου; ψάλλων.,

'Όλα τά τότε άνακινών,
Περιπλανώμαι εΐ; κόσμον άλλον 

Καί καταρώμαι τόν τωρινόν.»
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του ''Έλληνας ή καρδία, δέν άνυψοΰται τό 
πνεΰρ.ά του έλθουν είς ύψη αιθέρια; καί άπό 
"ίου εν τώ σταθεί του βωμού φλοξ εύγνωμο- 
σύ/ης λαμπρά δέν άναπέμπεται είς την πάν
σοφον πρόνοιαν τοΰ Ύψίστου, τήν αιωνίως 
θαύμα τουργοΰσαν καί την 'Ελλάδα σώζουσαν; 
'Ο εύγενής κοσμοπολίτης, ό έξοχος ’Ά γγλος , 
ο λοροος Βύρων ήλθεν είς τήν 'Ελλάδα. Ναί! 
ηλθεν εις τήν 'Ελλάδα ! φαντάσθητε τούς 
παλμούς τών 'Ελληνικώνκαρδιών, τούς στο
χασμούς καί τάς προσδοκίας καί εύχάς τών 
φυχών τών τότε ήμετέρων είς τό άκουσμα 
τοΰτο : 'Ο Βύρων ήλθεν: όποιον δνομα, όποιον 
πράγμα, όποιος άνήρ, όποιος άοιδός, όποιος 
φίλέλλην ! . . . όποιος γλυκύφωτος έλπίδος 
καί παρηδορίας άστήρ άνέτειλεν, είς τόν τότε 
συννεφή- καί ζοφερόν τής ήμετέρας πολύπα
θους καί πολυστόνου πατρίδος ορίζοντα !

Μη περιμέν/ϊς, αξιότιμος όμήγυρις, νά σοί 
βιογραφήσω σήμερον ένταΰθα, τόν Βύρωνα. 
Ούτε τόν τόπον ού'τε τόν χρόνον τόν παρόντα 
θεωρώ εγώ τουλάχιστον αρμόδιον πρός τοΰτο, 
ως δεν τόν έθεώρησα τοιοΰτον καί πρός βιο
γραφίαν τοΰ Σωτήρος, ύπάρχουσι βιβλία πολύ
τομα, συγγράμματα βγκώδη καί πολλά, ολό
κληροι βιβλιοθήκαι. δπου δύναται έκαστος 
ν’άπευθυνθή πρός πλήρωσιν ε ίτ’εύσεβοΰς τίνος 
θρησκευτικής φιλομαθείας πόθου, ειτε ζωη- 
ρας περιεργείας καί δίψης εν γένει διαφό
ρων γνώσεων. ’Εγώ μόνον δ ι’ ολίγων θέλω 
προσπαθήσει νά σοί χαρακτηρίσω τόν αέναν>/ $ / \ \ ~ , Λ »ανορα, όείκνυων τις και ποιος ητο κατά βά
θος, τ ί  ησθάνετο, τ ί  έφρόνει καί έσκόπει ερ
χόμενος είς τήν ήμετέραν πατρίδα, καί τ ί 
προσήνεγκεν είς αυτήν και ύπέρ αύτ?ίς ενερ
γών, ό ένδοξος τής μεγάλης Βρεττανίας γό
νος, ό γνήσιος πνευματικός τής 'Ελλάδος 
υίος, ό αείμνηστος φιλέλλην άοιδός Βύρων.

«’Ώ ! πόσον μεγας ό Έλλτ,ν τότε!
Ένθουσιώντες. περιχαρείς 

Καί στρατηλάται καί στρατιώται 
Καί ίεράρχαι καί ίερεΐς 

Εις τάς χαράδρας καί είς τά δρη 
Ετρεχαν άτρομοι οπλοφόροι’
Ω ! ποιος τότε είς τάς καρδίας 

Πατρίδος έρως μεγαλουργός!
Στράτευμα δλον είς τολμητίας 

Πολλάκις ετριπι γεωργός.»

Θέλω δέ προσπαθήσει νά κάμω τοΰτο, ολί- 
γιστα μέν λέγων έξ έμαυτού, πολυτίμους 
δε μαρτυρίας έξ αύτής τής σεπτής τού ίεροϋ 
ημών άγώνος έποχής καί τίνων λίαν δια
πρεπών ά /δρών του επικαλούμενος, ώς καί 
ολίγα τιμαλφή έπη αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ περί 
έαυτοΰ καί στίχους ήμετέρου τινός άοιδοΰ 
καί άλλους εύμούσου φιλέλληνος περί αύτοΰ 
άναφέρων.

'Ο εύγενής, μεγαλοφυής καί πνευματικώς 
μάλλον ή άλλως άριστοκρατικώτατος Βύ · 
ρων, εκ νεαρας αύτοΰ ηλικίας ένεπνεύσθη 
εκείνον τόν πρός παν καλόν καί γενναΐον εν
θουσιασμόν καί τόν υψηλόν πρός τήν έλευ
θερίαν έρωτα, ους μόνον ή αληθής 'Ελληνική 
παιδεία, ή εμβριθής καί σύντονος μελέτη 
τών πνευματικών Αριστουργημάτων τής ίρ- 
χαίας 'Ελλάδος είς τάς δεξιάς φύσεις έμ- 
πνέουσι- διά μεγάλων δέ ποιητικών πλεο
νεκτημάτων ύπό τής φύσεως προικισθείς, 
ά'ριστα ήδυνη'θη νά τά  καλλιεργήστι καί νά 
τά  καταστήση γονιμώτατα διά τών έ/.εΐθεν 
άφθόνως ύπ’ αύτοΰ άντληθέντων ζωογόνων 
πολυειδοΰς γνώσεως καί σοφίας ναμάτων, 
©αυμάζων δέ καί άγαπών έξόχως τήν αρ
χαία ν Έλλ^άδα διά τούς παντοειδείς άριςΌ- 
τέχνας, τούς μεγάθυμους ήρωας, τούς εν
θουσιώδεις πατρ ιώτας καί περινουστάτους 
πολιτικούς της, βαθυτάτην συνησθάνετο συμ
πάθειαν καί πρός τούς συγχρόνους ίου τών 
άνδρών εκείνων απογόνους, ους έ'βλεπεν ό'τι 
κακή καί όλεθρία μοίρα εϊχεν άπ’ αιώνων 
ήδη καταδικάσει νά ύποφέρωσιν άναξιοποε- 
πεστατον βαρβαρωτάτης δουλείας ζυγόν. 
Πόσον δέ συνεκινήθη, τ ί εν τώ  βάθει τής με
γάλης καρδίας του ησθάνθη δτε, πλήρης νεό- 
τητος καί ζωής, ήκουσε τό πρώτον τήν κλαγ
γήν τών όπλων τών ύπέρ τής ανεξαρτησίας 
των επαναστατησάντων 'Ελλήνων, ποιοι εύ- 
γενεστατοι πόθοι έντός του διηγέρθησαν, ό
ποιους λαμπρούς όνείρους άνέπλαττεν ή φαν
τασία τοΰ όαιμονίου ποιητοΰ, ποίας διάπυ
ρους ευχάς είς ουρανούς ύπέρ τώ·« άγωνιζο- 
μενων καί φοβερά? έναντίον τών τυράννων 
των άράς ά /έπεμπεν έξ δλης ψυχής του ό 
μεγας φιλέλλην, ταΰτα πάντα τίς δύναται 
νά περιγράψν) ακριβώς ή έπαξίως νά έγκω- 
μιασν); Ό  Βύρων εΐχεν ήδη πολλαχοΰ τών 
ένοχων ποιημάτων του υμνήσει τήν ‘Ελλάδα
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διά στροφών άξιων καί τοΰ άρχαιου κλέους 
της καί τοΰ έν τή μακραίωνι όουλεια έτι 
τηρηθέντος άμυθήτου κάλλους και θελγή- 
τρου της* καί οποία περιπαθεια χαρακτ /]- 
ρίζει τούς περί αύτής στίχους του, καί όποιον 
ύψος, δταν φαίνηται άποβλέπων εις την δου
λικήν έκείνην καί ελεεινήν καταστασίν τής 
πεφιλμένης 'Ελλάδος του, την επι τής επο
χής του, ώς καί^πρό αύτής; Ποία Μοΰσά τον 
ένέπνεεν άρά γε, ποία θεά, ότ’ εςαλλος ε- 
ψαλλε τούς άρρητον μελαγχολίαν αποπνέον
τας, τούς έναρμονίους εκείνους ςίχους, ύφ’ ών 
άπεριγράπτως γοητεύεται, κατακηλεΐται και 
τό ούς καί ό νοΰς ! *)

*) Είς τό άπλοϋν άλλ’ ούχί καί ποιητικών 
νεύρων εστερημένον Επτανησιακόν υφος του ιδού 
πώς όργα νά Ικφράσν] τάς πιθανώς ομοίας εκ 
τοΰ Βύρωνος έντυπώσει; του εΤς τών ευφυέστατων 
τής νέας 'Ελλάδος άοιδών, ό Διονύσιος Σολωμός, 
έν άρχή τής· είς τό «θάνατο τοΰ ΛόρδουΜπάϊ- 
ρον» ψδής του:

«Άναθράφηκε ό γενναίος 
’Στών αρμάτων τήν κλαγγή.
Τοΰτον εμπνευσε, όντας νέος,
Μία θεά μελωδική.—
Μέ ταΐς θείαις της άδελφάδες 
Έστεκότουν σιωπηλή,
Έ ν ω αύξαίνανε ή λαμπράδες 
Σ’ τοϋ θεοΰ τήν κεφαλή,
Ποΰ έμελέτουνε τή χτισΓ 
Καί δτι έβγηκε ή προσταγή,
'Οποΰ έστένεψε τή Φύσι.
Αίφνιδιως νά φωτιστή,
Μέ τά μάτια άκολουθώντας 
Τό νεογέννητον τό φώς,
Καί σέ δαΰτα άναφτερώντας,
Τής έςέβγαινε ό ψαλμός 
Ά π ’ τ’ άΟάνατο τό στόμα,
Καί άπομάκραινε ή βροντή 
’ποΰ τό Χάος εκανε ακόμα 
Σ’ τήν όγλήγορη φυγή,
'Έως ’ποΰ ολόκληρον Ιχάθη 
Σ’ τοϋ Έρέβου τή φυλακή,
"Οπου απλώθηκε καί ίστάΟη 
’Σά ’ς τήν πρώτη του πηγή.
— Ψάλλε, Μπάϊρον, τοϋ λαλούσε, 
'Όσαις βλέπει; ώμορφιαΐ;’

Καί δμως περίεργον ! ό Βύρων, ώς είς με
γαλοφυείς ά'νδρας— μάλιστα τοΰ είδους του 
— συμβαίνει, καί αύτός ήπατδτό πως περί 
έαυτοΰ καί τών έργων το υ : ήπατατο νο-
μίζων δτι δέν εϊχεν άποστολήν είς τοΰτον 
τόν κόσμον, ή δτι δέν ειχεν άποστολήν, δέν 
έξεπλήρωσε τόν προορισμόν του, τόν σκοπόν 
του, ώς ανθρώπου ζώντος έπί Γής, δέν κα- 
κατέφθασε. Τοΰτο δέ τό συναίσθημ’ αύτοΰ 
έξέφρασεν είς στίχους τοσοϋτο μελαγχολι- 
κούς καί περιπαθείς καί τό κΰρός του έπί 
π ά ντ’ ανεξαιρέτως άνθροιπον έκτείνοντας, 
ώστε ϊσως αυτοί γναι καί οί κατ’ ουσίαν 
ά'ριστα τό ποιητικόν τοΰ άνδρός δαιμόνων 
έκπροσωποΰντες καί δλην αύτοΰ τήν ποίη- 
σιν ζωηρότατα χαρακτηρίζοντες. Όμολογών 
ό'τι είς κάνέν τών τόσων καί τόσον ωραίων 
ποιημάτων του δέν άπήντησα άλλ.ο χωρίον 
ούτω ποιητικόν καί έναργώς καί πίστώς τό 
ύψιστον πάθος τής μεγάλης καί σπανίας ψυ
χής του απεικόνιζαν, ούτ’ έν τώ  αΜαμφε- 
δω» ούτ’ έν τώ  «Δέν Ζουάν» ή όποιωδηποτε 
άλλω έργω του, σας άπαγγέλω  ένταΰθα 
έλλ.ηνικήν τών περί ών ό λόγος στίχων με- 
τάορασιν, λίαν έπιτυχώς γενομένην καί οη- 
μοσιευθεΐσαν πρό έτών υπό τοΰ ευμουσου 
κυρίου Κωνσταντίνου Π ώ π:

«”Ω ] πώ; εί; τό Ιστίον μου ήδέω; τών άνεμων 
Στενάζ’ ή αύρα!., καί βα^ρεΐς,τήν ναΰν αναγνωρίζει 
Τό κϋμα, ώ; ατ ιππο; τι;, θυμου καί μένους γέμων( 
Ταχύ; τόν άναβάτην του νοεΐ καί χρεμετίζει.
Καί άλλοτε, ώ κύματα, εί; νώτα τά γλαυκάσαί 
Μ’έφέρετε πλανώμενον καθ’ό’λα;τά ; άκτά; σας...

Καί ’κε’ό;, ποΰ εκρυφαγροικοΰσί 
Άνταπόκρισι μ αύταΐ;,
Βάνεται, ταί; τραγουδάει 
Μ’ ένα χεϊλο άρμονικό(
Καί τά πάθη έτσι σοϋ ’γγ’άει,
Που τραγοΰδι πλέον ύψηλό 
Δέν άκούστηκεν άπ’ δτα’
’Έψαλ’ ό Ά γγλο ; ά τυφλό;
Τ’ άγκαλίάσματα τά πρώτα 
’Ποϋ έδωσ’ άντρα; γυναικός.
Συχνά έβράχν'ασε ή μιλ>ά του 
Τραγουδώντα; λυπηρά 
Πών ’ς τόν ήλιον άποκάτου 
Εΐναι λίγη ελευθερίά.»
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τ0  κύματα, τών σπλάγχνων μου εικόνες θυελ
λώδεις

Και φθόγγοι, ώς τών σπλάγχνων μου οί φθόγγοι
θορυβώδεις!

Μ’ έπαναβλέπετε' πλήν τίς ειν’ ήδη ή ζωή μου ; 
"Ω! ή αύτή! εν δνειρον.. .  μυστήριον, ερήμου 
Έρείπιόν τι μονωθέν καί αμορφον η μία
Παντοτεινα βοΐζουσα τοϋ πόντου τρικυμία__
’Ή  ενα κΰμα, ώς αύτά τά κύματα, ποΰ πλάνον 
Έλαύνουσιν οί άνεμοι κ’ εις παραλίας ©Οάνον 
Άφρόν σκορπά καί γογγυσμόν καί με τον ροϋν ό-

[μοίως
Τοΰ πόντου τρέμει πάντοτε και τρέχει αιωνίως... 

’Έζησά, πλήν τί επραξα γενναίον ; ^ εις ποΤον 
Ην ή ζωή μου χρήσιμος ; τί άσφαλες σημείον 

Άφίνω Ονήσκων άπ’ εμού τής διαβάσεώς μου; 
Είς τάς μυρίας άτραπούς έβάδισα τοΰ κόσμου,
Εις ό'λας διημέρευσα, εις δλας έπλανήθην,
Κ’ ήγνόουν ποίαν έ£ αύτών νά πορευθώ Ικλήθην!

Πλήν τό πλανασθαι εΐναι ζην;  αρά γε δέν
[εμφαίνει

*0 βίος μας, ό Ούρανός, σκοπόν προωρισμένον, 
Πρός 8ν τό βήμα ά'τρεπτον καί στερεόν νά βαίνν); 
Καί πρός έκεϊνον ή ελπίς μέ όμμα έστραμμένον, 
Εις τάς όρμάςτης ’άν ψεΧισθή, νά είπΥ) πεποιΓυ'α: 
ί ’Ό χι! δέν μέ άποπλανα ψευδής επιθυμία! »;

Ή  χελιδών, αιθέριος διώκουσα τάς ώρας,
Ά πό τήςόχθηξ· καθορα πρός ποίας φεύγει χο>ρας! 
Ό  άετός πρός ήλιον πετα. . .  καί ή γλυκεία 
Περιστερά τόν κλώνά της αναζητεί ταχεία . . .
Ό  ναύκληρος, δταν ή νΰ£ έπέλθη τών αιθέρων, 
Φανόν του εχει οδηγόν έν μέσω τών άστέρων.
Γπό άγνώστους Ουρανούς τό πλοίον πελαγίζει, 
Η τρόπις του πρός κύματα, πρός κλύδωνας πα-

[λαίει,
Ά λλ’ ή πυςίς τό οδηγεί, κ’ έν ω είς σκότη πλέει 
Διά τοΰ στερεώματος τόν πόλον άτενίζει....

Ο άνθρωπος:., μόνος αύτός δέν εχει τι σημείον, 
Αστέρα ενα οδηγόν είς τό ταςείδιόν του,

’Ή  κύκλον μόνον ήμερών διηνεκώς όμοιων . . .
Κ’ είς βήμα έκαστον αύτοΰ άλλάσσων τήν όδόν του 
Καίτόν σκοπόν τουίσταται,παλινδρομεί,προβαίνει, 
Κ’έν τή άμφιβολία του έντός τοϋ χάους μένει!»

Ά λ λ ’ ό Βύρων εΐχεν αποστολήν, καί α
ποστολήν μάλιστα υψηλήν, $ν λαμπρώς έ- 
ξετέλ.εσεν. Ε ίχε μέγαν, διττόν προορισμόν, 
δν έξεπλτίρωσεν ένδόξως, έν γένει μέν ώς εις 
τών διαπρεπέστατων φιλελλήνων : Καί ως ,|

πόίηΐής μέν ήνέωξε νέας κάί τέως αγνώ
στους όύοΰς ποιήσεως, δηλονότι του φερώ
νυμου του είδους αύτής, ό'περ μεγάλως έπέ- 
δρασε καί δέν παύει έπιδρών επί τε  τήν ευ
ρωπαϊκήν καί τήν παγκόσμιον φιλολογίαν 
καί δ ι’ αυτής συντελοϋν εις τήν πνευματι
κήν ά;άπτυξιν καί πρόοδον, εις τόν έξευγε- 
νισμόν καί πολιτισμόν πάσης ανθρώπων κοι
νωνίας, αξίας τούτου τοϋ ονόματος. Πολλαί 
αληθώς καί ποικίλαι αί περί Βύρωνος καί 
τών ποιημάτων του καί τής έπί τά  ήβη τών 
άνθρώπων επιρροής αυτών κρίσεις. Ή  άνά- 
γνωσίς των δέν ϊΟεωρήΟη ουτε θεωρείται 
υπό διαφόρων ψυχωφελής. Ό  ποιητής πολ
λάκις δι’ αύτά κατηγορήθη ώς άθρησκος, ά 
θεος, βλάσφημος, ανήθικος καί τά  τοιαΰτα. 
Πολΰ αξιόμεμπτα εύοέθησαν ιδίως, ή μετά 
τίνος μονοτονίας είς(τούς στίχους του έκφρα- 
ζομένη υπερβολική βαρυθυμία, ή σκιρρώοης 
εκείνη καί είς αύτόν έξαιρέτως ίδιάζουσα 
μελαγχολία., ή μισάνθρωπος καί άκαμπτοι 
άλαζονία, ή πρός πάντα κάί πάντοτε έν τέλει 
εί'ρων καί πείσμων περιφρόνησις καί άπελπί1· 
σία τών άσμάτων του. Ά λ λ ’ α ού παντός 
πλεΐν είς Κόρινθον.» Πολλοί τών τολμηρώ-, 
των δριμεων καί παραφόρων επικρατών 
του οΰτε καν νά έννοήσωσιν, ήκιστα δέ δι
καίως νά έκτιμήσωσι τόν Βύρωνα είναι ικα
νοί. Καί έδώ μέν βεβαίως οΰτε 5 καιρός ®ΰτε 
6 τόπος αρμόδιος ν’ άναλύσν) τις καί κρίνη 
λεπτομερώς τά  έργα του, ί'να ώς οΐόν τε  ο
ριστικήν καί ά/.ριβή περί αύτών γνώμην ά- 
ποφανΟή. Τοσοϋτο καν ό'μως μ,όνον είρήσθω, 
δτι έν γένει μέν ή ποίησις όταν -ρναι ό'ντως 
μεγάλου καί εύμούσου πνεύματος προϊόν, 
αληθής εύγενοϋς καί εύαισθήτου καρδίας έ'κ- 
φρασις, ούδεμίαν έχει άλλης ύπερασπίσεως 
άνάγκην, ίσχύοντος πάντως ό'τι είς τήν τοι- 
αύτην ποίησιν οΰτε μαθηματικής ακρίβειας 
όιαβήται οΰτε ίω ρειται περιωρισμένης λο
γικής οΰτε άπλώς τής τυχούσης ψύχρας ή- 
θικής ξηρά καί σχολαστικά άξιώματα δύ- 
νανται καί πρέπει νά λαμβάνωνται κυρίως 
ως άρμόόιον, ή μάλιστα ώς τό άριστον καί 
μόνον ύγιοϋς καί ορθής κριτικής μέτρον ύπ’ 
ά'ψιν, άλλά κυρίως πάλιν μεγαλεΐον πνεύμα
τος καί εύμουσία καί καροία εύαισθησίο ζ 
εύγενοϋς. Ίίθική δέ μάλιστα, μόνον λίαν 
υψηλή καί άρχάς γενναίας έ'χουσα, συμφώνους
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καί πρός άναλόγους κανόνας άναλόγου α ΐ-  
σθητιχής καί πρός νόμους Λογικής ώς οίόν τ ’ 
εύρυτέρας καί γενικωτέρας, δικαιούται καί 
πρέπει νά έπιλαμβάνηται τής έπικρίσεως 
τών Βυρωνείων αριστουργημάτων, ’ΐδίως δέ, 
καί άν μηδέν άλλο προτέρημα ήθελεν εύρεθή 
εχουσα ή ποίησις τοϋ Βύρωνος, —  μολονότι 
πάλιν αύτοι οι αύστηροί έπικριταί του πα - 
ρατηροΰσι καί ομολογοϋσιν ό'τι δέν εΐναι καί 
σπουδαίων πλεονεκτημάτων άμοιρος,— άλλά 
/.άν ή λεπτοτάτη  καί λαμπρά εκείνη τών α ι
σθημάτων περιγραφή, ή ζωηροτάτη καί θαύ
μα σία τών παθών τής καρδίας έξεικόνισις, 
ή τόσον έν ένί λόγω, βαθεΐα καί πιστή ψυ
χολογική τοΰ άνθρώπου διερεύνησις κ α ίζω - 
γραφία, ή έξόχως διακρίνουσα τά  έργα του, 
άναντιρρήτως, νομίζω, πρέπει νά θεωρήται 
ώς ποιητικόν αύτοϋ ποσόν, τόσον είς πάντα 
εύαίσθητον καί εΰμουσον άναγνώστην του 
ωφέλιμον, όσον ομοϋ καί μέγα καθ’ αυτό 
καί σπάνιον. ’Ά ν  δέ ό μέγας Γοίθιος (Goe
the) πολλάκις έθεράπευε, κατά τήν ιδίαν 
αύτοϋ πολύτιμον έξομολόγησιν, τά  βαθέως 
συνταράσσοντα τήν καρδίαν του πάθη διά 
τού μέλανος τής ποιη- ικής γραφίδος του, 
τοϋτ’ αύτό βεβαίως συνέβαινε συχνά καί 
είς τόν Βύρωνα, καίπερ πολΰ έκείνου ζωη- 
ρότερον καί θερμουργότερον. Ά λ λ ’ ότι μοι 
φαίνεται πρός τούτοις πολύ περίεργον καί 
σημαντικόν, είναι ή όλως έξαγνιστική καί 
ίατήριος καί είς τάς καρδίας έτι αύτών τών 
αναγνωστών επιρροή τής ύπό τοιούτων έξο
χων πνευμάτων περιγραφής δεινών αισθη
μάτων καί σφοδρών παθών, πράς άλληλα 
μάλιστα παλα ιόντων. ’Ενταύθα δέ προστε- 
θείσθω, διότι καί κυρίως ένταΰθ’ άρμόζει, 
φρονώ, ή παρατήρησις, ό'τι πάντν) άτόπως καί 
άναξιοπρεπώς κρίνουσιν, ή οπωσδήποτε ά 
πατώνται οί πιστεύοντες ότι, όταν άναγι- 
νώσκν, τις τάς ύπό μεγάλ^ων ποιητών μετά 
τοσαύτης καλλιτεχνικής δεινότητος γινομέ- 
νας ζωηροτάτας έκείνας τής κακίας περι- 
Υραφάς, ελκύεταί πως γοητευόμενος καί αύ- 
"άς πρός τήν κακίαν καί ορεξιν αισθάνεται 
“ ρός τά κακόν. Τούναντίον μάλιστα συμβαί- 
νει καί δέον, κατ’ άνάγκην, καθ’ δλως φυ
σικόν, φυσικώτατον λόγον νά συμβαίν/) του
λάχιστον είς πασαν μή οπωσδήποτε διε- 
φ^αρμένην ψυχήν. Καί τά κϋρος τής παρατη-

ρήσεως ταύτης έκτείνεται βεβαίως καί έπί 
τών άλλων καλιών τεχνών τά  προϊόντα, ουχί 
μόνον έπί τάς εικόνας τής ποιήσεως : Ού
τως, έάν Επιτήδειος ζωγράφος τάν ζόφον 
ταρταρείου σκηνής παριστα, δ'σον βαθύτερον 
καί ζωηρότερον τά μέλαν χρώμα δεόντως 
πρός τήν παράστασίν της μεταχειρίζεται, 
τοσοΰτον άποτροπαιότερον βεβαίως σκοπεί 
καί προσπαθεί νά καταστήση το άντικείμε- 
νον τής είκόνος του, καί φρίκην καί άπο- 
στροφήν μείζονα πρός τούτο θέλγει νά έμ- 
πνεύστ) είς τήν ψυχήν τοϋ θεατού. Έ άν δέ 
πάλιν ο αύτός τόν Παράδεισον άπεικονίζη, 
ό'σον ίλ,αρώτερον καί λαμπρότερον φωτίζνι 
τήν εικόνα διά τοϋ χρωστήρόςτου τοσοϋτο 
μάλλον προτίθεται νά έλκύστι, τέρπων, τόν 
θεώμενον πρός τό άντικείμενον αύτής, το
σοϋτο περισσότερον καί θερμότερον πόθον τού 
παραδείσου νά έμποιήσν] είς τήν ψυχήν του. 
Ά λ λ ’ άν πως τυχόν χρήζν! καί τίνος δικαιο
λογίας ή ποίησις τοϋ μεγάλου Βρεττανοϋ, μό
νον έξόχως υψηλός τις λ.όγος πάλιν δύναται 
ύπέρ αύτοϋ νά ρήθή : Καί τής άμυθήτου με
λαγχολίας καί τής άπαρηγορήτου βαρυθυ- 
μίας καί τής ύπερηφάνου καί πίκρας ειρωνεί
ας καί τοϋ άτιθάσσου καί άδαμάστου πεί
σματος καί τής δεινής καί σκοτεινής τών 
πάντων καταφρονήσεως καί τής βλασφήμου 
άπελπισίας τοϋ Βύρωνος αφορμή πιθανωτά- 
τη μοί φαίνεται ούχί τόσον οποιαδήποτε φυ
σικά η τυχαία  α ίτια , αν καί οΰτε τοιαΰτα 
βεβαίως τώ  ελλειψαν ίκανά, δσον βαθύς τις, 
βαθύτατος ψυχολογικός δμοΰ καί μεταφυσι
κός λόγος : Ή  σπανία τοϋ άνδρός τούτου 
ψυχή, μοι φαίνεται πως εύρισκομένη είς εν
δόμυχον τιτάνιον πρός έαυτήν άγώνα- τό 
δαιμόνιον πνεύμα τοϋ Βύρωνος έξαλλον οργα, 
ορμα παντί σθένει ν’ άναδημιουργήσνι έαυ-.ό 
είς τάς ο)δάς του, δσον ένεστι έντελ,έστερον. 
Έντεΰθεν είς τό βάθος τών έργων του, ώς 
ύπό τ ι προσωπεϊον έντεχνον, υπό τό πρό
σωπον τοϋ έ '-άστοτε δεινός ή δεινός ποιητι
κού ήρωός του, εύρίσκομεν αύτοϋ τοΰ άοιδοϋ 
τόν χαρακτήρα κατ’ ούσίαν περιγραφόμενον, 
ή αύτόν τόν ένα καί μόνον κατ’ έπανάληψιν 
ποικίλως μεταπλασσόμενον. Ά λ λ ’ ή γ ιγαν- 
τώδης αΰτη τάσις του, πλήν τοϋ δ'τι διηνε
κώς προσκόπτει ενεργούσα είς παντοΐα ού 
αόνον δυσυπέοβλητα, άλλ,’ έν τέλ.ει καί δ ;
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λως άκατανίκητα εμπόδια, πάντοτε, δ ι’ αύ- 
τϋ τοϋτο άτελώς προσεγγίζει καί εις τόν 
έπιδιωκόμενον ιδεώδη σκοπόν. Και οΰτω λοι
πόν αείποτε μάλλον ή ήττον έλλειπώς α
πεικονίζεται δ ποιητής είς τους νίρωας των 
ποιημάτων του, άμυδρώς αντανακλάται καί 
έγκατοπτρίζεται είς τά  δημιουργήματά του 
τό πνεύμα τό δημιουργούν. ’Εντεύθεν έκβλύ- 
ζει κυρίως ή ανεξάντλητος πηγή τών περι- 
παθεστάτων εκείνων στόνων είς τούς στί
χους του. ’Εντεύθεν η δεινοτάτη άφορμή της 
όσιασδήποτε τών άσμάτων του δριμύτητος 
τών οίονδήποτε μεμψιμοιριών, τοϋ άνιάτου 
πάθους καί βαθυτάτου παραπόνου τής ψυ
χής του, άλλά μοίραίως πως καί πασών έν 
ταύτώ  τών έξοχων ποιητικών αρετών καί 
θέλγητρων του. *)

Ώ ς εύγενέστατος δέ κοσμοπολίτης καί 
λόγιος άνήρ φιλελληνικώτατος, διά τής πο- 
λυειδοϋς ύπέρ Ε λλάδος εξαίρετου ένεργείας 
του, καί τής έγγραφου καί τής προφορικής, 
διά τών γενναίων χρηματικών συνεισφορών 
του είς τούς υπέρ Ανεξαρτησίας πρός δεινήν 
τυραννίαν μαχομένους καί παντοίως κακου- 
χουμένους και παντοίας συνδρομής δεομένους 
"Ελληνας, διά τής μεγάλης Ευρωπαϊκής ύπο- 
λήψεως καί φήμης τοϋ ένόματός του, ώς 
καί δ ι’ αυτής τής προσωπικής του έν τή  ή- 
μετέρα χώρα παρουσίας καί τών πολυτίμων 
συμβουλών καθ’ ώρας κρισιμωτάτας, σπου
δαίους και τά  μέγιστα συνετέλεσε μεθ’ όλης 
τής γεραράς καί σεπτής τών φιλελλήνων χο
ρείας, ήτις διά τοϋτο καί αξία τής ά'ιδίου 
ευγνωμοσύνης πάσης καρδίας 'Ελληνικής, 
είς τήν ταχεΐαν πρόοδον καί έπιτυχίαν τοϋ 
Γερού άγώνος.

Ά λ λ ά  πρός τ ί  νά μακρηγορώ; Τοσοϋτος 
έμός λόγος δέν είναι τώ  ό'ντι πλεονασμός 
όπου πάντν) πρόχειροι πρόκεινται ά'ρισται 
μαρτυρίαι; "Οτι ούχί μόνον φιλελληνικώς 
η’σθάνετο, έσκέπτετο καί ένήργει δ μεγάθυ
μος Βύρων υπέρ τής Ε λλάδος, άλλά καί 
ώς μόνον παρ’ έξόχοις φιλοπάτριδος "Ελλη- 
νος ήδύνατο ν’ άξιοι ή ήμετέρα πατρίς νά

1) Η Trapοΰσα σημείωσις, ώς καί τινες αλλαι, 
τταρελείφθησαν κατά τήν Ιν τή εορτή τοΰ Συλ
λόγου Ικφώνησιν τοΰ λόγου, "να μή φανΤ) πως 
Ο '.ίτος διεξοδικός, απαγγελλόμενος.

αίσθάνηται υπέρ αυτής καί σκέπτηται καί 
ένεργή, άρίστη άπόδειξις δέν είναι άοάγε 
αύτή ιδίως ή είς τήν 'Ελλάδα τοϋ μεγατί
μου άνδρός έλευσις καί η σύντονος προσω
πική είς τά  πράγματά της άνάμιξις καί 
ένέργεια καί αρωγή του; Μήπως δέν ήδύ- 
νατο τοιοϋτος άνθρωπος, είς 8ν ού μόνον η 
Φύσις πνευματικόν άλλά καί ή τύχη χρημα
τικόν πλούτον άφειδώς έπεοαψίλευσε καί 
μακρόθεν μόνον άρκετά νά βοτ,θήστι τήν Έλ-> 
λάδα καί υλικώς καί ηθικώς; Διατί ν’ ά- 
φήση τάς πολυειδεΐς Απολαύσεις καί τέρψεις 
τής όλως αριστοκρατικής έν τ-/) ιδία λαμπρα 
πατρίδι ζωής του, ή πώς έ'στερξε νά κατα-· 
λίπν) τόν πάντϊ] άνετον καί είς άλλας πλού
σιας εύρωπαϊ^άς χώρας καί μεμαλοπόλεις 
βίον, καί ν’ άνταλλάξη, μάλιστ’ αύτόν πρός 
τάς παντείας τών τότε περί τών δλων ά- 
γωνιζομένων καί κινδυνευόντων ήμετέρων 
στερήσεις καί κακουχίας καί συμφορά ; Μό
νον ή άκρα του πρός τήν Ε λλ ά δα  στοργή 
κυί αγάπη, μόνον ή όλόψυχος αύτοϋ καί έν- 
θους είς τήν γένναίαν υπέρ ελευθερίας έπι* 
χείρησίν της άφοσίωσις δύνανται ν’ άπαντή» 
σωσιν έπαρκώς είς ταύτην τήν έρώτησιν” άλ
λά τήν πρός τήν πατρίδα ημών στοργήν καί 
άγάπην καί άφοσίωσίν του αύτολεξεί νά έκ- 
φράστϊ πρός υμάς άφήνω αύτόν τόν Βύρωνα, 
γράφοντα έκ Κεφαλληνίας τή  30 Νοεμβρίου 
1 8 2 8  πρός τήν ελληνικήν Λιοίκησ’.ν τά  έ
ξης, πρό πάντων, άξιωσημείωτα ;

«Κ ύρ ιο ι. »

« "Εφθασαν έδώ διάφοροι έναντίαι φήμαι 
(ι νέων ταραχών καί διχονοιών είς τήν έλλη- 
«νικήν διοίκησιν, μάλιστα άρχής τίνος έμ- 
κφυλίου πολέμου, ’Επιθυμώ έξ όλης καρδίας 
«νά νιναι ψευδείς ή τουλάχιστον έλίγον άλη- 
«θεΐς, έπειδή δέν ήμπορώ νά φαντασθώ άλ- 
((λην δυστυχίαν φοβερωτέραν διά τήν Έ λ" 
«λάδα παρ’ αύτήν. *) πρέπει νά σάς εϊπω

*) 'Όθεν εύλόγως κατα τήν Ιπίκλησιν τήί 
Μοΰσης Ιν άρχή τής «Τοορκομάχου Ελλάδος» 
λέγε·, πρός Ικείνην συν τοΐς αλλοις ό ποιητής: 

«Έν μέσω τότε ανδρείας τόσης 
Είπε καί ττόσας πασιφανείς 

ΙΙληγας Ιπεφερε καί κακώσεις 
II Έ ρ ι;, πόλεων Έριννυ{.
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Φ Υ ΣΙΚ Η  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ .είλικρινώς τήν γνώμην μου, οτι, εαν μια ο
ποιαδήποτε εύταξία #αί ένωσις δεν ήθελε 
στερεωθή, όλαι αί βοήθειαι, τάς όποιας 
ήμποροϋσεν ή 'Ελλάς νά έλπίσνι άπά τούς 
αλλογενείς, καί αί δποΐαι τώ όντι δεν ηθε· 
λον είσθαι οΰτε δλίγαι, οΰτε ευκαταφρόνη
τοι, θέλουν ά /αβληθή και ισως θέλουν εμ- 
ποδιοθή δι’ δλου. Τά δέ χειρότερον είναι 
δτι. αί μεγάλαι δυνάμεις τής Ευρώπης, από 
τάς οποίας κάμμία δέν ήτο εχθρα τής 

«'Ελλάδος, καί αί δποΐαι έφαίνοντο νά συγ- 
«κλίνουν δμοφώνως είς τήν στερεωσιν μιας ά- 
«νεξαρτήτου άποκαταστάσεως τής Ί .λλα - 
«δος, θέλουν πληροφορηθή δτι οί "Ελληνες 
«δέν είναι ικανοί νά διοικηθώσιν άφ’ έαυ- 
«τών καί θέλουν εΰρει συμφώνως κάνένα μέ- 
κσον, διά νά δώσουν τέλος είς τάς άταξιας 
«σας, τό όποιον θέλει κόψει όλας τάς πλέον 
Byρηστάς έλπίδας, τάς οποίας έχετε σείς 
«καί οί φίλοι τής 'Ελλάδος.— Συγχωρήσατέ 
«με νά σάς προσθέσω μίαν φοράν διά πάν- 
«τα, δτι έγώ δέν επιθυμώ άλλο είμή τό 
«καλάν τής 'Ελλάδος, καί θέλω προσπαθή- 
«σει μέ κάθε δυνατόν μέσον νά τό βεβαιω- 
«σω. ..Παρακαλώ νά υποδεχθήτε τήν είλι- 
«κρινή μου ταύτην γνώμην ώς σημεΐον τής 
«προσηλώσεώς μου είς τά  αληθή σας συμφε- 
«ροντα καί νά μέ στοχάζεσθε, ως ομολο- 
«γοϋμαι διά πάντα ταπεινότατος δούλος.

«Νόελ Βύρων, πατρίκιος τής ’Α γγλίας.»

(Έττεται συνέχει.α)

Φ .  Α .  Ο Ι Κ Ο Χ Ο Μ Ι Λ Ι Ι Σ .

’ Λ ί δέ ε’ς δόξν,ς καί φώτων -χρόνους 
Λύτη /.ατέστρεψε τούς προγόνους, 

«’Άν ή λοξόφΟαλμος πυροβόλον 
Σπείρει καί σήμερον αστραπήν, 

Τάς φ,ρένας ρΰΟμ'.σον ημών δλων 
Καί εΐρηναίαν χΰσον μολπήν!»

(B U F F  ΟΝ).

(Σ υ ν έχεια - ϊδ. φνλλάδ. α '.)

Ό  Έ .Ιίφ α ς.

Ίΐθέλομεν άμφιβάλλει πίρί τούτου, άλλ’ 
οί φυσιοδΐφαι, οί ιστορικοί, οί περιηγηταί πάν
τες έκ συμφώνου |Λ;βαιοϋσιν, δτι οι ελέφαν
τες ουδέποτε έ τεκνοποίησαν υπό δουλείαν 
δντες. Οί βασιλείς τών ’Ινδών μέγαν άριθ
μόν τούτων τρέφοντες, άφοΰ ί.νωφελώς προ- 
σεπάθησαν πρός πολλαπλασιασμόν, έπί τ έ 
λους άπεχώρισαν τά  άρρενα έκ τών θηλέων, 
δπως καθιστώσιν όλιγώτερον συχνούς τούς 
έκ τών έρωτικών δρμών μανιώδεις παροξυ
σμούς. 'Επομένως βέβαιον είναι δτι ό έλέφας 
πριν ή συλληφθή ήτον άγριος καί κατόπιν 
έδαμάσθη, νομίζομεν δέ άξιον περιγραφής τόν 
τρόπον τής συλλήψεως. Οί κυνηγοί έν τώμέσω  
τοϋ δάσους, δπου οί ελέφαντες συχνάζουσιν, 
έκλέγουσι χώρον τινά, δν περιβάλλουσι δι’ί- 
σχυροϋ χαρακώματος, τά κύριον περιτείχισμα 
τοϋ δποίου σύγκειται έκ παχέων κορμών δέν
δρων έκ τών τοϋ δάσους, κατόπιν δέ θέτουσι 
κορμούς έγκαρσίως πρός ύποστήριξιν τών προί- 
τ(.>ν, καί είναι οΰτως κατεσκευασμένον ώστε 
ευκόλως νά δύναται είς άνθρωπος νά εισέρ
χετα ι, άφ’ ετέρου δέ μέρους άφίεται μεγάλη 
τις οπή, άφ’ ής ό έλέφας δύναται νά είσέλθη, 
άλλ’ ευθύς ώς είσέλθη, είδος τ ι θύρας κλείε
τα ι καί φράττει τήν οπήν. Διά \ά  προσελ- 
κύσουν δμως τόν έλέφαντα είς τό χαράκωμα 
τοϋτο, πρέπει νά ένασχοληθώσι προς ά αζή- 
τησιν του- πράττουσι δέ οΰτως. Όδηγούσι 
μίαν θήλιεαν ήμερον έντός τοϋ δάσους καί ά- 
ναγκάζουσι τί.ύτην νά κραυγάζν] ώς έν τη 
εποχή, τών έρώτών, τότε δ άγριος άρρην άντα- 
ποκρίνεται άμέσως καί έρχεται πρός συ' ά·.- 
τησιν, άλλ’ ή θήλεια ολίγον κατ’ολίγον κρα·,- 
γάζουσα υποχωρεί μέχρι τοϋ χαρακώματος 
δπου ίίσέρ/ετα ι διά τής οπής ό ά'ρρην ά/.'.- 
λουθεί καί αύτός διά τής αύτής δδοϋ, άλλ’5£- 
θύς, ώς είσέλθη, κλείεται όπισθεν ή οπή, τότε 
ίδών δτι ένεκλείοθη, κα τ’άρχάς πτοεϊται, 
είτα παρατηρών τούς κυνηγούς καταλαμβά
νεται ύπό μανίας, δένπροφθάνει δμως ά κα-

' 8
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• κοποιν[σγ τινά , διότι ρίπτουσι κατ’ αύτοϋ με
γάλα σχοινία, δ ι’ ών περιβάλλομαι τοΰς πό
δας καί τήν προβοσκίδα" τότε όδηγοζίσι δύο 
έως τρεις καταδεδαμασμένους ελέφαντας καί 
προσπαθοϋσι διά παντοίων φροντίδων καί 
περιποιήσεων νά τούς Ινώσωσι μετά  τοΰ ά
γριου, όστις επιτέλους καταδαμάζεται έντός 
ολίγων ημερών. Παραπέμπομεν δέ εις περιη- 
γητάς αύτόπτας τοΰ κυνηγίου τών ελεφάν
των, οϊτινες περιγράφουσι διαφόρους τρόπους 
τούτου κατά τάς διαφόρΛς /ώρας καί τά  διά
φορα μέσα, άτινα μεταχειρίζονται πρός τοΰτο. 
'Ο άνωτέρω περιγράφεις τρόπος ένεργεΐται έν 
Σιάμ καί Ίνδικνί, ένφ οί πτω χο ί Ν ιγρΐται 
εύχαριστοϋνται είς άπλάς παγίδας, σκάπτον- 
τες κατα τήν διάβασιν αύτών βαθεΐς λάκκους 
εις τοΰς οποίους έμπίπτουσι καί άφ’ ών οί 
ελέφαντες δέν δύνανται νά έξέλθωσι.

Άφοϋ άπαξ συλληφθή ί  έλέφας,καθίσταται 
τό ήπιώτερον καί πειθηνιώτερον τών ζώων. 
άφοσιοΰται εις τόν περί αύτοϋ φροντίζοντα, 
προλαμβάνει τάς επιθυμίας του καί προσπα
θεί νά άρέσκιρ’ εν διαστήματι δέ όλίγου και
ρού μανθάνει τά  σημεία καί άντιλαμβάνεται 
τών διαφόρων ή χω ν  λ. χ . διακρίνει τόν επ ι
τακτικόν τόνον άπό τοΰ δργίλου γ) άπά τοΰ 
τής εύαρεσκείας. Ούδέποτε σφάλλει εις τάς 
διαταγάς τοϋ κυρίου του, άλλ’ ά/.ούει ταύ
τας μετά προσοχής, έκτελεϊ μετά φρονήσεως 
καί προθυμίας, ούχί δέ έσπευσμένως, διότι 
αι κινήσεις του είσί πάντοτε μεμετρημέναι, 
καί ό χαρακτήρ του φαίνεται άρμόζων πράς 
τόν όγκον τοϋ σώματος. Εύκόλως μανθάνει 
νά κάμπτί] τό γόνυ πρός διευκόλυνσιν εκεί
νων οϊτινες έπιβαίνουσι. Περιποιείται τοΰς 
φίλους του διά τής προβοσκίδας, χαιρέτα δέ 
εκείνους τοΰς οποίους υπέδειξαν είς αύ
τόν καί διά ταύτης αϊρει τά  βάρη, ο ϊδιος 
οιευκολύνων τήν έπ’ αύτοϋ φόρτωσιν, άφίνει 
νά τόν ένδύωσιν αισθανόμενος πολλ.ήν εύχα- 
ρίστησιν, ό'ταν καλύπτεται διά χρυσής απο
σκευής καί λαμπροϋ έπιστρώμματος. Ζευγνύε- 
τα ι είς άμάξας, είς άροτρα, είς μηχανάς, καί 
πάντα  ταΰτα έξ ϊσου σύρει καί συνεχώς χω 
ρίς νά δυσαρεστήται, δέν κακοποιοϋσιν ό'μως 
αύτόν διά κτυπημάτων ά'.αταλλήλως διδό
μενων, αλλά προσπαθοΰσι νά δώσωσιν είς αύ
τόν νά έννοήση ότι όμολογοϋσι χάριτας διά 
τήν καλήν θέλησιν μεθ’ ής μεταχειρίζεται τάς

δυνάμεις του. Ό  οδηγός κάθηται συνήθως έπί 
τοΰ αύχένΟς, κρατών ράβδον σιδηράν ής τό 
ά'κρον είναι οξύ καί Six ταύτης κέντα έπί τών 
ώτων, πρός είδοποίησιν κάμψεως ή ταχύτη- 
τος- συχνάκις όμως 6 λόγος άρκεΐκαί μάλιςα 
άν έντελώς συνωκοιώθη μετά τοΰ δδηγοϋτοιι 
προς τόν όποιον εχει μεγάλην εμπιστοσύνην, 
τοσούτω δέ ισχυρά καί διαρκής καθίσταται 
ή πρός αύτόν άφοσίωσις, ώστε άπαρνεΐ- 
τα ι ώς έπί τό πλεΐστον νά υπηρετήσνι υπό 
οίονδήποτε άλλον καί ενίοτε άποθνήσκει έ/. 
λύπης άν τυχόν έν καιρώ έργής έφόνευσε τόν 
οδηγόν. Οί έλέφαντες γεννώσιν εν μικρόν κατά 
διετίαν ή τριετίαν, άλλ’ επειδή τά  ζώα ταΰτα 
είσί μακρόβια, διά τοϋτο είσί καί πολαιαριθ- 
μότερα’ ή διάρκεια λοιπόν τής ζωής άντιρ- 
ροπεΐ πράς τά εύάριθμον καί έάν ήναι άλη- 
θές, ώς βεβαιοϋσιν, δτι ζή έπί δύο αιώνας καί 
ό'τι τεκνοποιεί μέχρι τοΰ έκατοστοΰ καί εί/.ο- 
στοϋ έτους, έκαστον ζεϋγος παράγει είς τό 
χρονικόν τοϋτο διάστημα τεσσαράκοντα τέ
κνα. Ώ ς έπί τά πολΰ δέούδένα φόβον έκτων 
άλλων ζώων έχων καί ύπό τών άνθρώπων 
μετά πολλής δυσκολίας συλλαμβανόμενος 
άπανταται πολυάριθμος είς πάσας τάς με- 
σημβρινάς χώρας τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας, 
ιδίως είς τάς ’Ινδίας, Κεϋλάνην, Σιάμ, Βεγ- 
γάλην κτλ. είς πάσας τάς μεστμβρινάς επαρ
χίας τής ’Αφρικής, εξαιρέσει τινών διαμερι
σμάτων, άτινα έγκατέλειψε, διότι ταϋτα κα- 
τελήφθησαν ύπ’ άνθρώπων. Είσί δέ πιστοί είς 
τήν πατρίδα αύτών, διότι άν καί ήδύναντο 
νά ζήσωσιν είς χώρας εύκράτους, ούδέποτε 
έπειράθησαν ν’ άποκατασταθώσιν είς ταύτας 
καί διά τήν αιτίαν ταύτην ήσαν άγνωστοι 
είς τά  ήμέτερα κλίματα, καί φαίνεται ότι ο 
"Ομηρος δμιλών περί έλαφαντόδοντος δέν έγί- 
γνωσκε τό έξ οΰ παράγεται τοϋτο ζώον- πρώ
τος δέ ό ’Αλέξανδρος μετέφερεν είς τήν Έλ- 
λάδα τοΰς έκ τοϋ.Πώρου κατακτηθέντας ελέ
φαντας, καί ϊσως ούτοι ήσαν οί ίδιοι, οΰς ό 
Πύρρος, πολλά έτη μετά ταϋτα, μετεχειρί- 
σθη είς τόν κατά τών 'Ρωμαίων πόλεμον καί 
μεθ’ ών ό Κούριος θρίαμβον έν 'Ρώμη, καττί' 
γαγε. Κατόπιν ό ’Αννίβας έφερε τοιούτου* 
έξ ’Αφρικής όδηγήσας μέχρι τών Ουρών c j} ' 
δον τής 'Ρώμης.

Έ ξ άμνημονεύτων χρόνων οί Ινδοί μετε- 
χειρίζοντο είς τόν πόλεμον ελέφαντας, και
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μάλιστα είς τά  άπαίδευτα ταϋτα έθνη ήσαν 
η κκλλιτέρα δύναμις τοϋ στρατοϋ, ώς έκτης 
ίυνάμεως δέ ταύτης έκρίνετο συνήθως ή τύχη 
τών μαχών. Έ ν τούτοις έκ τής ιστορίας βλέ- 
πομεν ό'τι οΕ "Ελληνες συνωκοιώθησαν μ ετ’ό- 
λίγον πράς τά  πολεμικά ταΰτα τέρατα, διότι 
άνοίγοντες τάς τάξεις αύτών καί άφίνοντες 
την δ ι’ αύτοΰς δίοδον έλευθεραν, προσεπάθουν 
ούχί τούτους νά τραυματίσωσιν, άλλά τοΰς 
οδηγούς' νΰν όμως, ότε τό πΰρ είναι τό στοι- 
χεΐον τοΰ πολ.έμου καί τό κύριον τοΰ θανά
του οργανον, οί ελέφαντες οϊτινες φοβοϋνται 
τάν κρότον καί τό πΰρ, ήθελον εΐσθαι μάλλον 
επικίνδυνοι ή ωφέλιμοι έν ταΐς μάχαις. ΙΝΰν 
μεταχειρίζονται τούτους είς άλλας υπηρεσίας 
λ. χ . πρός μεταφοράν πολεμοφοδίων, στρα
τιωτών, τηλεβόλων είς ίρεινά μέρη, εσχάτως 
δέ μεγίστην υπηρεσίαν παρέσχον τοΐς "Α γ
γλο ις είς τάν κατά τών Άβυσσινών πόλεμον.

Καθ’ όσον άφορα τήν καταδάμασιν οί ’Α
φρικανοί έλάχ ιστα είσίν έπιτήδειοι πρός 
τοϋτο, ένώ οί ’Ασιανοί, άρχαιόθεν πεπολ,ι- 
τισμένοι όντες, διωργάνισαν εϊδός τ ι άγω- 
γής τοΰ έλέφαντος άναλόγως τών έθίμων. 
Έκ τών ’Αφρικανών μόνοι οί Καρχηδόνιοι πα- 
ρεσκεύασαν άλλοτε έλέφαντας τοΰ πολέμου, 
διότι φαίνεται ότι κατά τοΰς ά/θηροΰς χρό
νους τής δημοκρατίας αύτών, ήσαν ϊσως μάλ
λον πεπολιτισμένοι τών πρός άνατολάς οί- 
κούντων. Σήμερον ούδόλως ύπάρχουσιν άγριοι 
ελέφαντες καθ’ όλον τό έντεΰθεν τοΰ ά'τλαν- 
τος μέρος’ καί έκεΐθεν μάλιστα τοϋ όρους τού
του μέχρι τοϋ Σενεγάλεος ποταμού δλίγοι 
ύπάρχουσιν, άλλ’ έναύτή τή Σενεγάλη ύπάρ- 
χουσι πολλοί, ώς καί έν Γουινέα, Κόνγο, 
''•ατά τήν παραλίαν τών Όδόντων καί έν γέ- 
νε’· είς πάσα£ τάς πρός μεσημβρίαν τής ’Α
φρικής χώρας μέχρι τοϋ άκρωτηρίου τής Κα- 
^ής Έλπίδος. Επίσης άπαντώνται τοιοΰτοι 
εν’Αβυσσινία, Αιθιοπία, "Νιγριτία, έπί τών 
Ανατολικών παραλίων τής ’Αφρικής καί είς 
~ά ενδότερα. Αί νήσοι τών ’Ινδιών καί τής 
’Αφρικής, ώς ή Μαδαγασκάρη, ή Ίαύα καί 
«ύταί αί Φ ιλιππΐναι περιέχουσι τοιούτους. 
Εάν παραβάλωμεν τάς μαρτυρίας τών ιστο

ρικών καί περιηγητών συμπεραίνεται, ό'τι 
πολυχριθμότεροι ύπάρχουσιν έν ’Αφρική ή έν 
’Ασία. Έ ν ’Αφρική δέν εΐναι τόσον άγριοι 

άποσύρονται είς τάς έρημους, καί φαί

νεται ότι γινώσκουσι τήν άνικανότητα καί 
τό ολίγον τής δυνάμεως τών κατοίκων τοΰ 
κόσμου τούτου, διά καί καθ’ έκάστην έρχον
ται μέχρι τών ενδιαιτημάτων τών Νέγρων 
άνευ φόβου τινός, μεταχειριζόμενοι τούτους 
διά τής αύτής άδιαφορίας μεθ’ ής καί τά  άλλα 
ζώα, δηλ. δέν θεωροϋσι τούτους ώς ισχυρούς 
καί επίφοβους, άλλ’ ώς εΐδος πονηρών τινων 
οντων, άτινα μόνον παγίδας στήνουσι, τήν δέ 
κατά πρόσωπον προσβολήν φοβοϋνται, καί 
τήν τέχνην τοϋ καταδαμάζειν άγνοοϋσιν. Ή  
τέχνη τοΰ καταδαμάζειν άναπτυχθεΐσα, ώς 
εϊπομεν, παρά τοΐς άνατολικοΐς λαοΐς, εΐναι 
ή α ιτία  τοϋ εύαρίθμου τών Ελεφάντων, διότι 
οί άγριοι τιθασσευόμενοι δέν τεκνοποιοΰσι 
πλέον’ ά τ ’ εναντίας έν ’Αφρική έν -ίι ώς έπί 
τό πλεΐστον είσίν ελεύθεροι, τά εΐδος διατη
ρείται αύξάνον μάλιστα, διότι πάντα τά  
άτομα συνεργοΰσιν είς τοΰτο, καί ημείς ού · 
δεμίαν άλλην αιτίαν έ/.τάς ταύτης εύρίσκο
μεν είς τήν διαφοράν τοϋ πληθυσμοΰ έντε  
Ά σία  καί ’Αφρική. Τά δέ κλίμα ούδόλως 
συμβάλλει είς τοϋτο, διότι φαίνεται ό'τι τό 
κλίμα τής μεσημβρινής ’Ινδίας καί τής άνα- 
τολικής ’Αφρικής είναι τό μάλλον άρμόζον 
πρός διατήρησιν τοΰ έλέφαντος’ πραγματι- 
κώς δέ φοβοϋνται τήν ύπερβάλλουσαν θερ
μότητα καί ούδέποτε κατοικοΰσι τάς πυρι
φλεγείς άμμώδεις χώρας’ τοϋτο π α ρ α τηρείται 
έν Νιγριτία, έν % μόνον κατά τάς όχθας τών 
ποταμών ά ταντώνται. Έ ν ’Ινδία όμως οί 
ισχυρότεροι καί θαρραλεώτεροι, ών τα φυσικά 
όπλα είναι ισχυρότερα καί μεγαλ.είτερα, κα- 
τοικοϋσι τάς ύψηλάς χώρας ένθα δ ν.ήρ είναι 
καλλίτερος, τά  ΰδατα καθαρώτερακαί αίτρο- 
φαί υγιεινότερα1/  ούτοι καλοΰνται έ.Ιέψαντες 
τώ ν ορίων.

Έ ν γένει οί έλέφαντες τής ’Ασίας ύπεο- 
βάλλουσι κατά τό ανάστημα, τήν ίσχΰν κτλ. 
τοΰς τής ’Αφρικής, καί ιδίως οί τής νήσου Κεϋ
λάνης ύπερέχουσι πάντων ούχί κατά τό μέ
γεθος, άλλά κατά τό θάρρος καί τήν ευφυΐαν’ 
αί ιδιότητες αύται πιθανώς οφείλονται εις 
τήν έντελεστέραν αγωγήν, ήν λαμβάνουσιν 
έν Κεϋλάνη καί τοϋτο όμολογοϋσι πάντες οί 
περιηγηταί. Οί άρχαΐοι, οϊτινες έγίγνωσκον 
μόνον τά μεταξΰ "Ατλαντος καί Μεσογείου 
μέρος τής ’Αφρικής, άναφέρουσιν ότι οί τής 
Λυβίας έλέφαντες ήσαν μικρότεροι κατά μέ-
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γέθος τών έν ’Ινδίαις, νϋν όμως ότε δέν ΰπάρ- 
1 χουσιν εις τά  μέρη ταΰτα, διότι βαθμηδόν 

άτεσύρθησαν καθ’ ο τον ηύξανεν δ τών ανθρώ
πων πληθυσμός, καί οί έν Σενεγάλη, Γουινέα 
κτλ. άπαντώμεν οι είσί μικρότεροι τών έν ταΐς 
Ίνδίαις.

' i l  ισχύς τών ζώων τούτον/ είναι ανάλο
γος τώ  μεγέθει" οί της ’Ινδίας εύ'.όλως ύπο- 
φέρουσι βάρος 3 υι 4  χιλιάδων, οί δέ τής ’Αφρι
κής αίρουσι διά της προβοσκίδος βάρος δία 
κόσίων λιτρών, δπερ όί ίδιοι θέτουσιν έπί τών 
ώμων αύτών, προς δε διά της προβοσκίδος 
έκσφενδονίζουσι μεγάλην ποσότητα ίΐδατος 
εις άπόστασιν ενός η δύο μέτρων γαλλικών, 
καί διά ταύτης Οραύουσι καί έκριζοδσι δένδρα. 
Δυνάμεθα πρός τούτοις νά κρίνωμεν περί της 
ισχύος τούτων έκ της ταχύτητος τών κινή
σεων συγκρινε μενών πρός την μάζαν ολοκλή
ρου τοϋ σώματος’ διά συνήθους βήματος το
σοΰτον βαδίζουσιν, δσον ίππος τις έν μικρώ 
καλπασμώ. Ποιοΰσι δρόμον δεκαπέντε η είκοσι 
σταδίων καθ’ έκάστην καί έν άνάγκη τριά
κοντα η τεσσαράκοντα. Οί κυνηγοί μακρόθεν 
ά'.ούουσι τή / πορείαν τούτων, τά  δέ έ,απο
λειπόμενα ίχνη εχουσι διάμετρον 1 5 έως 1 8 
δακτύλων.

Έλέφας τις κατοικίδιος πλειοτέράν υπη
ρεσίαν είς τ  jv κύριόν του αποδίδει, παρά πέντε 
η ε ; ίππο ι, έχει δμως άνάγκην μόρτου καί 
τροφή; άφΟ ,'νου καί εκλεκτής. Συνήθως τρέ- 
φουσι τούτου; δι’ έρυζίου ώμοϋ η έφθοΰ με- 
μιγμένον δδατι καί βεβαιούσίν δτι πέντε λ ί- 
τραι δρυζίου χρειάζονται καθ’ έκάστην πρός 
συντήρησιν τής ισχύος του, κατόπιν δε τής έξ 
δρυζίου τροφής δίδουσι καί φόρτον ώς άναψυ- 
κτίκόν, διότι δ έλέφας ταχέως θερμαίνίταί καί 
διά τοϋτο ου μόνον φόρτον πρός τοϋτο δίδου- 
σιν, άλλά καί είς μέρος δπου υπάρξει ΰδωρ 
φέρουσιν αύτόν,άφίνοντες νά λούεται δίς ί| τρις 
καθ’ έκάςην. Ευκόλως δέ μανθάνει νά λούεται 
μόνος, λαμβάνων ΰδωρ διά τής προβοσκίδος 
καί φέρων είτε έν τώ  στόματι πρός πόσιν, 
είτε ρίπτωντοΰτο κυματηδόν έφ’όλον τόσώμα. 
Διά νά δώσωμεν ιδέαν τών υπηρεσιών, δ ςπ α 
ρέχει , άρκεΐ νά είπωμεν δτι πάντα τά  βάρη, 
άτινα έν ταΐς Ίνδίαις μεταφερουσιν άπό τό
που εί; τόπον, έμπιστεύονται εί; τούτους καί 
εύθραυστα άν ώσι, διότι ούχί μόνον φροντί- 
ζουσι πεοί τής άσφαλοϋς αύτών μετακομί

σ ε ις , άλλά καί μετά μεγάλης έπιμελείας 
άποθέτουσι ταύτας είς τάς δι’ αύτά (ορισμέ- 
νας θέσεις, στηρίζοντες καί διά πετρών, τά; 
δποίας μόνοι ζητοΰσιν είς τά  πέριξ.

(Έ π ετα ι συνέχεια )
Λ. PUMASΙΛΙΙΞ.

Μ Ε Α Ε Τ Η
Ε1ΙΙ TON BATi’AXilN TOV ΑΡΙΪΤΟΦΛΝΟΥΣ, *) 

ΦίΙοι,

Ό  Φενελλών λέγει που- (f εν ταΐς αρχαίας 
’Αθήναις πάντα έξήρτηντο έκ τοϋ λαοΰ, δ δέ 
λαός έκ τού λόγου))- προσθέτει δ’ ί  μελέτα? 
έπιτυχεΐς ποιήσας έπί τοϋ ΆρΜτοφάνους De- 
chanel 2) «λόγος ή ό  τό βήμα καί τό θέα- 
τρον.» Καί δέν αγνοείτε δτι τό βήμα τής 
Εθνικής ’Εκκλησίας, τό υψηλόν τής έλευΟέ- 
ρας γλο'/σσης βήμα είναι τό κρηπίδωμα τής 
έλευθερίας τοϋ λαού, δ όδηγός τοϋ καλλιτέ- 
ρου μέλλοντος, δ διδάσκαλο; δ διδάσκων τόι 
άνθρωπον οτι οφείλει νά ά /τέχη τα ι τής έλευ
θερίας καί επομένως τής άνθρωπίνης φύσεωζ 
αύτοΰ, δ διδάσκων αύτόν νά ζητή τήν ελευ
θερίαν καί τήν άνθρωπίνην αύ τοϋ θέσιν έν τδ  
κόσμω, άν δλίγοι βία ή πονηρία άρπάζωσιν 
ά π ’ αύτοΰ ταύτην.

Δέν άγνοεΐτε πρός τοΰτο δτι τό θέατρον, 
ούχί τό θέατρον τοϋ Βωδεβίλλ, τό θέατρον τών 
πορνών καί τών ναρκίσσων, άλλά τό θέατρον 
τοϋ Αισχύλου καί τοΰ Κρατίνου, τοϋ Σαίξ·· 
πηρ καί τοϋ Γκαΐτε εΐναι δ επιτυχέστερο? 
διδάσκαλος τής ήθικής δ διδάξας τούς Μα- 
ραθονωμάχους καί τόν Σωκράτην, τάν Θρα
σύβουλον καί τους ά'νδρας τοϋ νεωτέρου κό
σμου τούς ά/ακαινίσα»τας τήν μορφήν τήί 
κοινωνίας.

Τούς δύο τούτους φαεινούς άστέρας τήί 
προόδου τής άνθρωπότητος, τούς δύο τούτους 
"Α τλαντας, οϊτινες άνύψωσαν τούς άνθρώ- 
πους έκ τής γής πρώται έγέννησαν καί έξέ- 
θρεψαν πρώται αί Ά θήναι- έμελλον" κάί η ',ού-

4) Ά/εγνώσΟη Ιν τω Συλλόγω. 
s) Etiides sur Aristophane.

οντο συγχρόνως είς τήν θείαν αύτήν πόλιν δ 
Σόλων καί δ ©έσπις, δ Περικλής καί δ Α ι
σχύλος, δ ’Αριστοφάνης καί δ Λυσίας, δ Δημο
σθένης καί δ Μένανδρος, ηκούοντο συγχρό
νως τό « φιλοκαλοϋμεν μ ετ’ εύτελείας καί φι- 
λοσοφοϋμεν άνευ μαλακίας» καί τό «ή παΐ- 
δες 'Ελλήνων ί'τε»- η'.ούοντο συγχρόνως τά  
κεραυνοβολήματα τής άρέτής τοϋ ποιητικού 
Λυκούργου κατά τών προδοτών τής πατρίδος 
από τής Πνυκάς καί άπό τής σκηνής τά  δι
δάγματα τοϋ Χριστιανικού Μενάνδρου. Έ π ί 
τρεις περίπου αιώνας ή Πνύξ καί τής σκη
νής τά δάπεδον ύψωσαν τάς ’Αθήνας είς ’Α
δη ας.

Ά λ λ ’ άς δμιλήσωμεν περί δράματος.
Τοϋτο διαιρείται είς δύο κύρια είδη τήν 

'τραγωδίαν καί κωμωδίαν. Καί διάφορον μέν 
σκοπόν τά δύο ταΰτα μέρη τοΰ δράματος 
δέν έχουσιν, άλλά τόδργανον, δ τρόπος δι’ ού 
νά κατατύχωσι τού σκοπού των έπιδιώκου- 
σιν είναι διάφορος. Καί η μέν τραγωδία είς 
τάν σκοπόν αύτής καταντά διά τής άναδί:ί- 
ξεως καί μεγαλοποιήσεως, διά τοΰ έπαίνου 
πρός τήν άρετήν: παριστα τούς άγαθούς πά- 
σχοντας μέν ενίοτε καί ταλαιπωρουμένους 
υπο τής ύπερεκχείλιζούσ/,ς ά /θρωπίνης κα
κίας, άλλ’ έπί τέλους ζώντας η νεκρούς υπό 
τών άνθρώπων ή υπό τοΰ γ5θικοΰ κόσμου έςεμ- 
μένους διά τούς ύπέρ τοΰάγαθοΰ άγώναςτων 
νά ένθρονίζωνται είς τής δόξης των καί τής 
εύγνωμοσύνης τών πασχόντων τόν θρόνον. *Η 
κωμωδία δέ βλέπει τό μέλαν μόνον τής ψυ
χής, βλ.έπει τήν νύκτα τών άνθρωπίνων έρ
γων καί τήν νύκτα ταύτην μελανοτέραν προ
σπαθεί νά δείξ-/] πρός άποτροπήν ά π ’ αύτής' 
'ά ς  κακίας δέ ταύτας, τά  ελαττώ ματα τών 
άνθρώπων ούχί μ ετ’ οργής, άλλά σαρκάζουσα 
παριστα, τάς άνθρωπίνους άδυναμίας γελοίας 
δεικνύει, έν γένει δέ τήν διόρθωσιν τών δη
μοσίων καί ιδιωτικών κακιών επιφέρει σκώ- 
πτουσα, σατυρίζουσα,διασύρουσα τά πομπώδη 
μέν φαινόμενα ώς κενά, τά  ύπολήψεως άπο- 
λαμβάνοντα, ώς άνάξια καί τής περιφρονή- 
« ω ς, τά  νομιζόμενα συμφέροντα ώ ; άσύμ- 
?ορα. Ή  τραγωδία κλαίει διά τόν θρίαμβον 
"ής κακίας καί τόν παραγκωνισμάν τής άρε- 
£ής, ή κωμωδία γελα διά τήν παραγκωνί- 
ζουσαν τήν άρετήν καί θριαμβεύουσαν κακίαν, 
*νκεραυνοί διά σαρκασμών άναξίαν τοΰ θριάμ

βου προσπαθούσα νά δείξη. Ή  τραγωδία εΐναι 
δ κλαίων διά τάς άνοησίας τών ά θρώπων 
'Ηράκλειτος, ή κωμωδία δ γελών δι’ αύ
τάς Δημόκριτος. Ή  τραγωδία είναι γενναίος 
οΐνος διδόμενος πρός άνάρρωσίν τοϋ άσθενοΰς, 
η κωμωδία είναι μεμελητωμένη άψινθος πρός 
τόν αύτόν σκοπόν διδομένη.

’Έ σχε δέ παρά τοΐς άρχαίοις η κωμωδία 
τρεις μορφάς- καλείται δέ ή μέν πρώτη αρ
χα ία  κωμωδία, η μετά ταύτην μέση καί ή 
τελευταία νέα κωμωδία.

Καί τής μέν άρχαίας κωμωδίας χαρακτήρ 
είναι τά γυμνή κεφάλι) υβρίζει·» *), τό κολά- 
ζειν ώσπερ δημοσία μάστίξ τούς άμαρτά- 
νοντας καί αύτόν τόν δήμον. *11 μέση κωμω
δία παρωδεί τούς παρ’ άρχαιοτέρων ποιητών 
δραματουργηθέντας ή άλλως ποιηθέντας μύ
θους, έστήριξε δέ πάσαν αύτής άρετήν εύφυ'ίας 
περί τάς λέξεις, έγνώριζε δέ άριστα « σπείρειν 
καρπόν χάριτος ήδίστης θεάς», δπως είπεν δ 
Ά ντιφάνης. Ή  δέ νέα κωμωδία δέν διακω
μωδεί τά  πρόσωπα, άλλά τήν έν γένει κοι
νωνίαν, «ού τά καθ’ έκαστα, άλλά τά  καθ’ ό
λου λέγει» 2). Έξέχουσι δέ μεταξύ τών πολ
λών κωμωδοποιών τ ών χ ιλιάδας ποιησάντων 
κωμωδίας κατά μέν τήν άρχαίαν κωμωδίαν 
δ Αριστοφάνης, δ Κρατΐνος καί δ Εύπολις, 
κατά τνν μέσην δ Άντιφάνης καί δ ’Ά λεξις 
καί κατά τήν νέαν δ Μένανδρος καί δ Φι- 
λήμων.

Ιίάντας δμως τούς κωμωδοποιούςπροτέρους 
καί μεταγενεστέρους ύπερεβάλλετο δ ’Αριστο
φάνης υίϊς Φιλίππου ’Αθηναίος, τό εύφυέστε- 
ρον πνεύμα τά δποΐον ποτέ άπό σκηνής δι’ εύ- 
φυοΰς καί έπιτυχοΰς σκώμματος, διά πικοάς 
συμβουλής, διά καυτηριαζούσης λ^έξεως τήν 
διόρθωσιν τών διεφθαρμένων έπεζήτησεν 
ηθών. Καί νεο>τατος μεν δμήλιξ σχεδόν ών 
τοϋ Εύπόλιδος έδίδαξε δράμα κωμικόν, δπερ 
ήδύνατο νά δείς/,, δτι έμελλέ ποτε αύτάς 
έπί θρόνου λατρείας ύπατος τής κωμωδίας 
θεός νά ένθρονισθή, τούς Δαιταλεΐς, πολύ 
ύπό τών άρχαίων έπαινούμενον. Μετριόφρων 
δμως νέος, ώς πάντες οί έχοντες άξίαν, δέν 
έτόλμησεν ούτ’ αύτά δ ίδιος ν’ άναβιβάση 
είς τήν σκηνήν ούτ’ ά'λλα κατόπιν, άλλά διά

*) Πλατών.ο; περί ίιαφορας χαρακτήρων σελ. 27
2) -Λριστοτέλ. IIν.ητ. 11, 3.
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δύο υποκριτών ίδιων αύτώ, τοΰ Καλλιςρά- 
του και Φιλωνίδου. Et? τούς 'Ιππείς δε πρώ
τον δτε πλέον εΐχεν υπερβή το τριακοστόν 
έτος τής ηλικίας του, δτε η κεφαλνί του άρχισε 
νά κλίνν] ύπό τό βάρος τοσούτων στεφάνων, 
έπειδη ούδείς έ τόλμα νά ύποκρίΟί) τόνΚλέωνα, 
διά τό βάρβαρον τοΰ πρώην βυρσοδέψου, αύτός 
ύπεκρίθη τόν δημαγωγόν’ εξακολούθησε δέ 
κατόπιν υποκρινόμενος τάς ίδίας κωμωδίας, 
μόνος δρέπων τάς επευφημίας, τάς δάφνας 
τοΰ θείου του στεφάνου’ ένίοτε δμως μετε- 
χειρίζετο καί τούς παλαιούς του ύποκρίτάς, 
τόν Καλλίστρατον καί τόν Φιλωνίδην. Τε- 
λευταϊον δέ διδάξας τόν Πλοΰτον διά τοΰ 
υίοΰ αυτοΰ Άραρότος, ί'να συβτνίση αύτόν 
εις τό θέατρον, άτεχώρησε της σκηνής ποιη- 
σας κωμωδίας περίπου πεντηκοντα.

Λιαίίοΰνται δέ τά  δράματά του, καθώς 
καί τό υφος καί δ χαρακτηρ αύτοΰ είς τρεις 
περιόδους’ πρώτον είς τά  ποιηθέντα κατά 
τόν τρόπον τοΰ Κρατίνου, άτινα είσίν έκ τών 
σωζομένων οι Ά χαρνεΐς, οι 'Ιππείς καί αί 
Νεφέλαι’ δεύτερον είς τά  ποιηθέντα κατά τό 
καθαρόν υφος τοΰ Άριστοφάνους, τό μετά 
χάριτος πικρόν, είς τοΰτο δ’ άνη'κουσιν έκ 
τών σωζομένων οί "Ορνιθες, ή Αυσιστράτη, αί 
©εσμοφοριάζουσαι καί ο! Βάτραχοι’ τρίτον 
είς τά  μετά τήν παρακμήν τής δημοκρατικής 
έλευθερίας, μετά δύο υπό τών ’Αντιμάχου 
καί Συρακοσίου περί περιορισμού τής κωμω
δίας ψηφίσματα, ποιηθέντα, ών μάλιστα τά  
τελευταία πρός τήν μέσην κλίνουσι κωμω
δίαν η καί δμοιάζουσιν’ άνη'κουσι δέ είς τάν 
τρίτον τρόπον έ/. τών σωζομένων αί’Εκκλησιά- 
ζουσαι καί δΠλοΰτος.Πασών δέ τών κωμωδιών 
του προέχουσιν ot "Ορνιθες, κωμωδία θαυμα- 
σίας έτ;ινοήσεως καί θαυμασίας διασκευής ι).

ϊά  δέ υφος τοΰ Άριστοφάνους εΐναι μέσον τ ι 
τοϋ Κρατίνου καί Εύπόλιδος, «οΰτε γάρ π ι
κρός λίαν έστί, ώσπερ δ Κρατϊνος, οΰτε χα- 
ρίεις, ώσπερ δ Εΰπολις, άλλ’ εχει πρός τοΰς 
άμαρτάνοντας καί τά σφοδρόν τοΰ Κρατίνου 
καί τό τής έπιτρεχούσης χάριτος τοΰ Εύπό
λιδος» 2). διότι είς τά  αρχαιότερα δράματά 
του εΐναι πικρότερος καί αύτοΰ τοΰ ταυροφά-

ι) Meineke Historia critica comicorum Graeco- 
rum 2S σελ. 897.

2) Πλατώνιος ενθ’ άνωτέρω.

γου Κρατίνου ρίπτων τάς λοιδοιρίας, ως φαρ- 
μακευμένα βέλη καί κατά πρόσωπον τούς 
φαυλοβίους ραπίζων, άλλά συνάμα περί τά 
λεκτικόν είναι άβρός καί μαλακάς καί κατά 
τά  μέλη αδύνατος καί ταπεινός" οθεν έσ ,ω- 
πτον αύτόν δτι έ'.ωμώδει μέν τόν Εύριπίόην 
ώς λεπτόν περί τήν ποίησιν καί τά  μέλη, άλλ’ 
ωμοίαζεν αύτώ" έφ’ δ δ Κρατϊνος έν τ?ί Πυ- 
τίνν; είπε πρός αύτόν’

Τίς δεσύ ; κομψός τις ϊροιτο θεατής’ 
ΰπολεπτολόγος, γνωμιδιώκτης Εύριπιδαρι-

[στοφανίζων

"Εφερε δέ πολλάς είς τήν κωμωδίαν μετα- 
βολάς άρελών τό φορτικόν τής κωμωδήσεως 
καί τό ά'σκοπον τοΰ έμπαιγμοΰ, δπως καί δ 
ίδιος λέγει έν τν) Ειρήνη.

Άράμενος τήν σκευήν ευθύς έχωρουν 
παΰρ άνιάσας, ττόλλ’ εϋφράνας, πάντα παρα- 

[σχών τα δέοντα.
Εΐναι δέ καί περί τήν δράσιν φυσικώτερος 

καί πολλά, άτινα οί αρχαιότεροι χάριν τοΰ 
γέλωτος έ'φερον έπί τής σκηνής, αύτός άπε- 
δίωξεν, ώς δεικνύουσιν οί κατωτέρω έκ τής 
Είρη'νης στίχοι, ους δ παραστη'σας αύτήν Καλ- 
λίστρατος είπε κατά τήν παράβασιν τοΰ χο- 
ροΰ πρός έπαινον τοΰ Άριστοφάνους επίτηδες 
ποιήσαντος αύτούς’ είναι δε οί στίχοι.

Πρώτον μεν γάρ τούς άντιπάλους μόνος άν- 
[θρώπων κατέπαυσεν

είς τά ράκια σκώπτοντας άεί και ταΐς φθειρσί
[πολεμοΰντας’

τοΰς θ Ήρακλέας τούςμάττοντας, και τούς πει- 
[νώντας έκείνους,

τούς φεύγοντας καταπατώντας καί τιπτωμέ-
[νους επίτηδες

έςήλασ’ άτιμώσας πρώτος καί τούς δούλους
παρέλυσεν,

ους έξήγον κλάοντας άεί..........
Τοιαΰτ αφελών κακά καί οόρτον καί βωριολο-

[χεύματ αγενή
έποίησε τέχνην μεγάλην ήμν κάπύργωσ’ οίκο-

[δομήσας
επεσι μεγάλοις καί διανοίαις καί σκώμυιασιν

[ούκ αγοραίου
ούκ ίδιώτας άνΟρωπίσκους κωμιρδών ούδε γυ-

[ναϊκας.......

Λιά τών δύο δε ψηφισμάτων τοΰ Α ν τ ι
μάχου καί Συρακοσίου, τών περιοριζόντων
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τήν κωμωδίαν, δ σκωπτικός οίστρος τοΰ Ά ρι
στοφάνους δέν έσβέσθη μέν, διότι είς τούς 
μετά τήν κατάλυσιν τοΰ ψηφίσματος τοΰ Συ
ρακοσίου ποιηθέντας Βατράχους καταληδω- 
ρεϊ πολλούς φαυλοβίους, τόν Θορηκίωνκ, τόν 
Θηραμένην, τάν Άρχέδημον, τόν Καλλίαν 
τόν Ίπποβίνου, άλλ’ έψυχράνθη καί τέλος έκ- 
λιπόντων τών χορηγών ήναγκάσθη νά μετα- 
τρέψνι τόν τρόπον τοΰ κωμωδεΐν καί διά τοΰ 
Αίολοσίκωνος, τοΰ Κοκκάλου καί τοΰ Πλού
του έδωκε τόν τύπον τής μέσης κωμωόίας.

Τοιοΰτος δ Αριστοφάνης" άς γευθώμεν αύ
τοΰ λεπτομερέστεοον, άς άναλύσωμεν τούς 
Βατράχους.

Ο; Βάτραχοι" Μόνη η άναγραφη αυτη τής 
κωμωδίας δεικνύει τ ί δ κωμικός έπεβάλετο 
νά σατυρίσ·/," τούς βατράχους; ό'χι βεβαίως. 
Ό  Αριστοφάνης μόνον τά  Ανθρωπόμορφα ζώα 
έκωμωδει καί τώρα τούς παρ’ ά ·θριόποις βα
τράχους ήθέλησε νά σατυρίσγ). Ποιοι δ’ εί'·αι 
οί παρ’ άνθρώποις κρώζοντες ώς ένυδροι άη- 
δόνες; εκείνοι ών καί τούς άρίστους δ Πλά
των άπέβαλεν άπά τής Πολιτείας του, ώς 
διαφθείροντας τήν αρμονίαν τής κοινωνίας διά 
παραχόρδων κραυγών: οί ποιητίσκοι. Καί έπ’ 
άληθείας δέν ευρίσκει τις δμοιότητα μεταξύ 
τών βατράχ ων, οϊτι/ες νΰν *) έν τω Ίλισσώ 
μεταξύ τοΰ κήπου τών χαρίτων καί τοΰ τών 
Ίλισσίδων Μουσών βάλλουσι κραυγάς, κρωγ- 
μούς αισχρούς κωλύοντες τούς έπιθυμοΰν- 
τας νά γευθώσι τής μουσικής ήδύτητος τοΰ 
Βέρδη καί τοΰ Δονιζέττη, μεταξύ αύτών καί 
τών βατράχων εκείνων, οϊτινες είς τάς πλα
τείας, έν τοΐς παιδευτηρίοις, έν ταΐς αίθού- 
<?«ις, διά τών εφημερίδων, διά μυριοπληθών 
συγγραφών, κολυμβώντες είς μελάνην άντι 
υδατος κρώζουσι άποκωλύοντές σε ν’ άκούσ/,ς 
τάζθεΐα έπη τοΰ Όμη'ρου καί τοΰ Δάντε, άναγ- 
κάζοντές σε νά μιστ,ς τάς ώδάςτοΰπροφητά- 
νακτος καί τά  ΰψη τών χορών τοΰ Α ίσχύλου 
φοβούμενος μή  καί ύπ’ αύτά ερπει ό'φις, ο άρ- 
χέγονος ό'φις τής ποιήσεως; Τίς οίδε τ ί  Ανάγ
κασε τόν Πλάτωνα νά καύση τάς ποιήσεις 
«ύτοΰ, ποιήσεις άναμφιβόλως άσυγκρίτωλο-

1) 'Η διατριβή αυτη άνεγνώσθη κατά τον Μάίον 
τοΰ 1873, οτε έν τοΐς παρά τοΰ Ίλισσοΰ τάς οχ- 
θας δύο κήποις ήσαν θέατρα ’Ιταλικού [Μελοδρά
ματος.

γω  υψηλοτέρας εκείνων, αϊτινες πλουτίζουσι 
τούς τυπογράφους καί κατακλίζουσι τά  βι
βλιοπωλεία" τίςοΐδε τ ί ήνάγκασεν αύτόν νά 
διώξτι τόν "Ομηρον έκ τής πολιτείας αύτοΰ" 
θά εβλεπεν άναμφιβόλως τόν κρύφιον καί 
τόν κατά πρόσωπον, τόν δολοφόνον καί τάν 
βάναυσον πόλεμον τών ποιητών πράς άλλή- 
λους" θά έ'βλεπε τόν μέν ποιητίσκον μέ άνα- 
σεσυρμένην χλαμύδα, τά μέτωπον έ'χοντα 
άναδεδεμένον ταινία, ώς άν ήτο δ ιεροφάν
της δ κατά προτίμησή τών Μουσών, η π ε- 
ριβεβλημένον δάφνγι ώς δ Μουσηγέτης ’Απόλ
λων περιφρονοΰντα πάντας ανθρώπους, τόν 
δέ διερχόμενον ύπεροπτικώς παρά τόν τά -  
οον τοΰ Σοφοκλέους, άλλον άναγινώσκοντα 
τόν "Ομηρον καί τάς ίδικάς του Ίλιάδας καί 
θαυμάζοντα πώς δ βλάξ αύτός κόσμος, διότι άν 
δέν ήσαι ποιητής, είσαι κατ’ άναπόδραστον 
νόμον βλάξ, πώς λέγω, δ βλάξ αύτάς κόσμος 
δέν δύναται νά έκτιμήση τό καλόν" θά ήκουεν 
άλλον σήμερον μέν υβρίζοντα βαναύσως καί 
κακοήθως συνάδελφόν του τινά μή παρόντα, 
αύριον δέ προσομΓλοΰντα αύτώ ώς ή φιλο- 
ΐιειδής Αφροδίτη. Ό  Πλάτων έτρόμαξε με 
τήν κακίαν τήν κρυπτομένην είς τών βατρά
χων αύτών τά στήθη" δ δέ ’Αριστοφάνης υπο 
τών ιδίων έκινήθη αιτίων. Είχον άποθάνει δ 
Αισχύλος, 6 Σοφοκλής, δ Ευριπίδης, δ Κρα- 
τΐνος, δ Πίνδαρος, καί δ Αάσσος" τ ί είχε δ’ 
άπομείνει; δ Ά γάθω ν δ γυναικώδης, ο Ίο- 
φών, δστις ένόμιζεν ό'τι είχε κληρονομήσει 
τήν ποιητικήν ψυχήν παρά τοΰ πατρός του 
Σοφοκλέους καί δ λοιπός oy'/Λς, οϊτινες υπε- 
ρεβάλλοντο κατά τούς κρωγμούς τούς βατρά
χους, οϊτινες έ'κρωζον έν τ α ΐ ς  Αίμναις, πλησίον 
δήλον δτι τοΰ ώδείου τοΰ Περικλέους. Αυτο 
ητο ΰλη διακωμωδήσεως διά τον Αριστο
φάνη, έγραψε τούς Βατράχους.

'Π  υπόθεσις εΐναι. Ό  Διόνυσος, δ προστά
της Θεός τής δραματικής ποιήσεως,βαρυνθείς 
ν’ άκούνι έντός τοΰ οϊκου του, όιότι ο ναος 
τοΰ Διονυσίου ήτο έντός τού θεάτρου, βαρυν
θείς ν’ άκούνι τά  κακαρίσματα τών νέων ποιη
τών άπεφάσισε νά καταβί) είς τόν "Αδην ως 
δ Ηρακλής, ϊν’ άναγάγ·/) είς τήν γήν άγαθάν 
ποιητην’ μετά πολλούς άγώνας κατορθοΐ νά 
φθάσνι είς τά  βασίλεια τοΰ Πλούτωνος" άλλ’ 
έκεΐ μέγα κεκίνηται πράγμα" δ Αισχύλος καί 
δ Εύριπίδης εΐχον πιασθή μαλιά μέ μαλιά
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διά την πρωτοκαθεδρίαν μεταξΰ των ποιη
τών έν τω "Αδει. Γίνεται λοιπόν ποιητικός 
διαγωνισμός, κριτής τίθεται δ Διόνυσος, ό 
κατ’ εξοχήν Θεός της δραματικής ποιήσεως, 
άθλον δ’ είναι ή έπάνοδος εις τους ζώντας. 
Ά ρχοντα ι λοιπόν οί ποιηταί τοϋ άνώνος, 
υβρίζονται, ώσπερ άρτοπώλιδες, δ ιαπληκτί
ζονται, καί άν δεν περιεφρόνει 5 Μαραθωνο
μάχος τήν καχεκτικότητα τοϋ Εύριπίδου θά 
επαιζε κα'ι ξύλο' τέλος άφοϋ εγειναν μασκα
ράτες είς τους παρισταμένους βατράχους καί 
τον λοιπόν όχλον τών νεκρών, τό γέρας δί- 
δοται εις τόν Αισχύλον, 6 δέ Ευριπίδης, κατά 
αιώνιον πο.ητικόν νόμον, υβρίζει ώς άπο- 
τυχών τούς κοιτάς, τόν Διόνυσον, τόν Θεόν 
τοΰ δράματος.

Καταβαλλομένης τής αυλαίας φαίνεται ή 
πρώτη σκηνή τοΰ δράματος τοιαύτη' μακράν 
φαίνεται 5 έν τώ  Θεάτρω ναός τοϋ Διονύσου' 
πλησιέστερον ή αγορά ή μεταξΰ Πνυκός καί 
’Αρείου Πάγου' εις τά άλλο άκρον ΐστατο τό 
ήρ ώογ τοϋ Ήρακλέους τοϋ Άλεξικάκου,τό Θη- 
σεΐον, όπως νϋν άποκαλοΰσιν αύτό καί είς τό 
μέσον βαθέως αρκετά μέρος τοϋ Κεραμεικοΰ 
μετά λίμνης. Τοιαύτην δ’υποθέτω τήν διασκε
υήν τής σκηνής διάτοΰς εξής λόγους. Ό  Διόνυ
σος έλατρεύετο κατά προτίμησιν είς τόν έν τώ 
Θεάτρω αύτοΰ ναόν, ό'που επομένως κατά προ- 
τιμησιν κατωκει’ οταν λοιπόν άπεφάσισε νά 
καταβή είς τόν "Αδην έξήλθε τοϋ έν τώ Θεά
τρω οικου του καί έβάδιζε τήν πρός τόν Κε- 
ραμεικον ίόόν, όιήλθε δέ διά τής άγο:ας καί 
τοΰ ηρώου τοΰ Ήρακλέους μέχρις ού φθάς είς 
Κεραμεικόν δια-ορθμευθγ; ίν.δ τοϋ Χάρωνος

εις τάν "Αδην. Γνωρίζετε ό’τ ι πολλαί άμφι- 
βολίαι υπάρχουσι περί τοΰ ηρώου τοϋ Θησέως, 
αν είς αυτόν ήτο άνηγερμένον ig είς τόν ΊΙοα- 
κλεα' πολλοί δέ τών έξοχων αρχαιολόγων, 
έν οΐς διαπρέπει ή τοΰ Forscham er ι) γνώμη, 
φρονοΰσιν ότι εν τώ  ήρώω τούτω είς τάν υιόν 
τής Άλκμηνης προσεφέρετο θυμίαμα'υπό τών 
άρχαίων λατρείας, διότι τά τοΰ Θησέως ήρώον 
Ικειτο μεταξΰ τών μακρών τειχώ ν, είς τήν 
θέσιν Βουνό, ώς έκτενέστερον θέλω πρός υμάς 
ειπεΐ εν τη διατριβή μου εκδρομαί χα τά  τψ ' 
d z z ix i /γ . Πολυ πιθανόν λοιπόν ο Διόνυσος, 

άφοΰ ήθελε νά καταβή είς τάν "Αδην, είς 
αυτόν δε κατηρχοντο διά τοΰ νεκροταφείου 
τοϋ Κεραμεικοΰ τοΰ ολίγον ανωτέρω αύτοϋ 
καί συνεχομενου μεγάλου τής πόλεως νεκρο
ταφείου, εις 8 εξηρχοντο διά τών μικρόν άνω- 
τερω τοΰ Διπύλου, Ήρείων πυλών, ό'τι δέ 
ήθελε νά καταβή, είς τόν "Αδην διά τοΰ νε
κροταφείου δεικνύει και ο νεκρός, δν έξάγουσι 
προς ταφήν, και μεθ’ ού συμφωνεί ο Διόνυ· 
σος \α  φορτωθή τάς άποσκευάς του ώς κατώ
τεροί θελομεν ίόεΐ, πολύ πιθανόν, λέγω, άφοΟ 
έςελθών τοϋ Θεάτρου έβάδιζε πρός τό νεκρο
ταφείο^ νά διήλθε διά τοϋ οίκου τοϋ Ήρα- 
κλέους, τοΰ ηρώου αύτοϋ, όπως μάθη παρ’έ- 
κει'νου, κατελθόντος άλλοτ’είς τόν ’'Α,δην διά 
τον Κερβερον, τάς όδοΰς καί τάς λοιπάς έν 
τώ  "Αδει ευκολίας.

("Επετα·. συνέχεια).
Κ. ΖΙΙΣΙΟΓ.

1) "Οοα και τοϋ II. Kiepcit· Atlas von Hellas 
und den Uell6niscben colonien. Berlin 1872.
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B i  TON ΘΑΝΑΤΟΝ TOY *P. TPIKOYPH

Ω Δ Η
ίΟΤΑΙΟΓ ΊΎΠΛΛΔΟ.Ϊ ‘)

θλ ιβερό  δάκρυ της καρδίας βρέχε'- χάΟ’ έρμο μνήμα,
Ά λ λ ’ δταν μ έγας ,  ακουστός πολ ίτης  άποΟαίνη,
Θρήνος βαρύς ακούεται, όρη περνάει καί κΰμα 
Γ ιατί τον κλαίει ένας λ α ό ς  ποΰ όοφανεμένος μένει.

Ε λ λ ά δ α  μαυροφόρεσε· οι γ ίγ α ν τ ε ς  εκείνοι
ΙΙοΰ άπό τον τάφον σ’ έβγαλαν δόξα καί ανδρεία γεμάτοι 
Κοιμούνται οί περισσότεροι στοΰ χάρου τό κρεββάτι 
Κ ' ένας άπό τούς υστέρους τώρα κι’ αύτός σ’ αφήνει.

Ε λ λ ά δ α ,  κλάψε, ό'χι γ ι ’ αύτόν, ά λ λ ’ ορφανή γ ια  σένα 
ΓΩσάν ό ήλιος ποΰ κινα τά όντα ν' άναζήση 
Ά π ό  τόν πάγο  τή ς  νυκτός χ λ ω μ ά  καί νεκρωμένα 
1̂ .’ έπειτα γέρνει άτάραχος ν’ άναπαυΟή στη δύση.

’Έ τ ζ ι  κι’ αύτός άφ’ ού έδωκε τόν νοΰ του τήν καρδιά του,
Τούς θησαυρούς τής γνώ σης του στον ίερόν άγώ να,
Μέ στη ψυχή τής άκοιβής πατρίδος τήν εικόνα 
Ή σ υ χ ’ άποκοιμήΟηκε στόν υπνο τοΰ θανάτου.

γενναία  ψυχή , τί θαύματα δέν είδες έμπροστά σου!
Καί τί σκηναΐς ποΰ ό λογ ισ μός θυμαται καί τρομάζει!
Τ ί πόνοι δ£.ν έσιτάραίαν, τί ελπίδες τήν καρδιά σου 
Ποΰ τώρα κρύα κ’ άναίσθητη μία φούχτα γ ή ς  σκεπάζει!

•
ι ) Το εξοχον τοΰτο ποίημα Ιδέθη προς τΰπωσιν παρα τοΰ σοοοΰ κυρίου Πέτρου Βραΐλα 

’Αρμέ/η.



146 Β Υ Ρ Ω Ν

Εϊόες τον ήρωα του Σουλιοΰ μέ φβόγα μέσ’ τό στήθος,
Α λλα  με πρόσωπό ιλαρό άπ’ τήν Σιών τοΰ γένους 2)
Νά βγή στά βαθη της νυχτός μ ’ ολίγους ανδρειωμένους 
Για  νά ριχτή ’σάν αστραπή μέσ’ τών έχθρών τό πλήθος.

Νά έβγήκαν— γύρω τους έρμιά— φθάνουν όρμοΰν χα'ι σφάζουν 
Μ ε [/.ιας τα πλαγι άντιβοοΰν τρόμου φωναις καί φρίκης 
Να· τά ψυχομαχήματα τούς όδυρμούς σκεπάζουν 
Κα ί τήν πολέμια χλαλοή ζητωκραυγαΐς τής νίκης . . .

Ά λ λ ά  μέ μιας τί γόγγισμα σηκώθηκε στ’ αέρι
ΙΙο ΰ  σβύει τούς ύμνους τής χαράς στών νικητών τά χείλη 
Τ ί δυστυχία, ποΰ δέν τολμά κανένας ν’ άναγγείλη 
Τής  θείας πατρίδας έξαφνα σκοτείνιασε τ ’ αστέρι;

Ό  Μπότζαρης δέν ήταν πλιό. Τ ό  ’ματωμένο σώμα 
Είδες καί δέν έσύντριψεν ό πόνος τήν καρδιά σου 
Ό  θρίαμβος έστόλιζε τό νεκρικό του στρώμα 
Κ ι ’ ή έλπίδα^’σάν ουράνιο φώς άνάλαμψε ’μπροστά σου.

Ά λ λ ά  τό σκόρπιο στράτευμα μαζώνεται, πληθαίνει,
Κ α ί ’σάν στεφάνι φλογερό τό Μ εσολόγγι ζώνει 
Τρέμει τό χώ μα όπου πατούν, ή θάλασσα φουσκόνει 
Ά π ’ τά βαρειά τους κι’ άμετρα καράβια σκεπασμένη.

Έ δώ  ’λίγαις, άδάμασταις ψυχαΐς είς ερμα στήθη 
Ποΰ ή θέρμη καί τά βάσανα κι’ ή πείνα είχαν λυόμενα,
Ά π ’ εξω άγρια,δυνατά κι’ άρίθμητα τά πλήθη 
Μόνον γιά έκδίκησι φρικτή γιά αίμα διψασμένα.

Πάληθανάτου· ολόγυρα τρέμουν στεργιαΐς καί κΰμα 
Τ ’ άστρα περίλυπα κυττοΰν, νά ή σφαγαις αρχίζουν,
Οί Αγα ρηνοί σάν χείμαρρος τή χώρα πλημμυρίζουν 

Κα ί πόδιαβάρβαρα πατούν τοΰ Μπότζαρη τό μ νή μ α !

Έ σ ’εΐδεςτόσ’άφανισμό, άλλ’ άπό τ ’ άγιο χώμα
Είδες τής δόξας τόν ναό σάν ήλιος νά προβαίνη,
Κ ’ ώστε τ’ αστέρια δέν σβυστοΰν καί τ’ ούρανοΰ τό χρώμα 
Τό Μ εσολόγγι αθάνατο θά ζή ’στήν οικουμένη.

s ) Ε ίνα ι γνω στόν ότι α ΰ το ί ο Τρικουπί-,ί ώνόμασε το ’ Μ εσολόγγι Σ ιώ ν , ά ν έ σ τ η  ή  Ε λ λ η ν ι κ ή  
Σ ι  ώ  ν, έν τ φ  λόγω  δν άπ ή γγε ιλεν  έν Α ίγίντι τή  8  Μ αΐου 18 2 9  (ορ. λόγ. Σ - .  Τ ριχοΰ πη , εν ’Α&ήνβΐί 1862-
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Σοΰ ’πρεπ’ έκεΐ' νά γεννηθής ’στον τόπο τής ανδρείας 
Κα ί ’στοΰ Σωκράτη τή θεϊκή πατρίδα ν’ άποθάνης·
Θεόν κι’ Ελ λ ά δ α  ’σάν αύτός έλάτρευσες, κι’ έφάνης 
Μέσα στά πάθη άκλόνιστος εχθρός τής ανομίας.

Κ ι1 δταν ή Ελ λ ά δ α  άνάζησε στής δόξης τό βιβλίον,
Γράφοντας μέ τό α·!μά της τ’ άθάνατ όνομα της
Έ σ ύ  λαμπρό τής ύψωσες xt’ άσαλευτο μνημείο
-Τοΰ κόσμου είπες ταΐς νίκαις της καί τά παθήματα της.

Α δέλφ ια  ποΰ τόν κλαίγετε στον τάφο του όρκισθήτε 
Νά θυσιάσητε, ώς αύτός, τά πάντα ’στήν πατρίδα 
Νά μή λυπόσετ’ αδελφόν κι’ όμόγνωμον νά ζήτε^
Μ έ μια σημαία, μέ μιά ψυχή, μια πίστι, μιά ελπίδα.

Τ ή  γή  ποΰ σας έγέννησε τοΰ Υψιστου το χέρι 
Εικόνα τής Παράδεισος ήθέλησε νά πλάση,
Τοΰ άδη μην άφήσετε τό τέρας νά φωλιάση 
'Η  μισητή διχόνοια στης εύμορφιας τ αστέρι.

Ά ν  ξένα πέφτουν γύ^ω μας φαρμακωμένα βελη
Μ ήν τά ψηφάτε,. στρέψετε είς τούς γενναίους τό βλέμμα 
Ποΰ ήλθαν κι’ έχυσαν γιά μάς τό ένδοξό τους αίμα 
Κα ί τώρα στέφανον φαροϋν ’ποΰ επλεξαν άγγελοι.

Ά  νά· στή Ούρα τ’ ούρανοΰ τό πνεΰμα νά προβάλη
Βλέπω τοΰ θείου τραγουδιστή’ποΰ Α γ γ λ ία  καί κοσμος κλαίει

Α ν ο ίγ ε ι τήν άέρινη κι’ ολόθερμη άγκάλη
’Στοΰ έδικοΰ μας τήν ψυχή κι’ άδελφικά τής λέγει.

"Οταν στή θεία πατρίδα μου παραίτησα τό σώμα 
Κ ’ επέταξα στον ούρανό, δάκρυα πικρά νά χύσης 
Σέ ειδα στήν άπάντεχη φυγή μου, καί τό χώ μα 
Τοΰ τάφου μου μ ’ αμάραντα λουλούδια νά στολισης-

Κ ι ’ έθνος όλάκαιρο θρηνεί τώρα τό θάνατό σου,
Ή  Ε λ λ ά δ α  ποΰ ’βρες ορφανή κι’ άφίνεις δοξασμένη 
Κα ί δόξαις νέαις τήν καρττροΰν, άν ή Πατρίδα μένη 
’Σ ’ όλα τά στήθη ζωντανά, ’σάν ήτο ’στο ’δικό σου.
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Λίμνης ακαθαρτος άφρός ’ποΰ τά νερά της χρίζει 
Είνα ι τοϋ ξένου ή προσβολή, άλλά τήν εύτυ^ιά ϋού 
Καθε γενναίος επιθυμεί, Ε λ λ ά δ α  μου xt’ ελπίζει 
Κα ι σβυστιχαν τά χείλη μου μέ τό γλυκό όνομά σου.

Ειπ ε—-και πριν εις τ ’ οϋρανοΰ τά υψή πρό^ωρήση 
Ιο ϋ  ποθητού μας ή ψυχή, τά βλέμματα εδώ κάτου 
i -τρεφει μέ μιας, τήν όρφανή πατρίδα, τά παιδιά του$ 
Νά ίόή τήν ύστερη φορά και ν’ άποχαιρετίση.

Η Μ Η Ν  Π Α ΙΔ ΙΟ Ν .

ΓΙοσάκις ύπό τήν σκιάν εξοχικής φιλύρας 
Έ νώ  χρυσοΰν ό ήλιος έσκόρπιζε τό φώς του,
Α σ μα  έτόνισα φαιδρόν έπί εύηχου λύρας 

Κ  ήσθανθην ένδον μου παλμούς, χαράς φεΰ! νΰ'ί αγνώστου 
Ποσάκις μέλλον πλάττουσα ήδέως έκοιμήΟην
Κα ι ώνειρεύΟην θησαυρούς, μυθώδη μεγα λεία ____
Διά τής φαντασίας μου ποσάκις έπλανήθην 
Ε ίς  τόπους πλήρεις καλλονής, είς μαγικά πεδία!
Κ.’ ευτυχιών έπίστευσα σειράν μακράν τόν βίον*

Ά λ λ ά  ήμην παιδίον ί . . .

Οπόσον τότε εύτυχής ό βίος μου έπέρα !
Τοΰ £ύακος μέ Ιτερπε τό κελαρύζον ρεΰμα·
Η  άνατελλουσα ήώς, ή δύουσα ημέρα 

Χαράς έπλήρου, ήδονής τό παιδικόν μου πνεΰμα;
Πόσον στενούς ένέκλειε τό στήθος πόθους τότε !
Τό δάκρυ μ ’ ήτο άγνωστον και άγνωστος ό στόνος 
Ω  ! πώς, πώς μέ σπαράσητε φυγοΰσαι ώραι πρώται 

Κ  επι τή άναμνησει σας ποιος μέ δάκνει πόνος!
Τά πάντα τότε μ ’ έθελγαν, άείποτ’ έμειδίων,

Ά λ λ ά  ήμην παιδίον! . .»'»
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&είλη  ποτέ δέν ήνοιγον, ποτέ νά βλασφημήσω 
Πρός τόν Θεόν άπέδιδον εύγνώμονα λατρείαν·
Εύδαίμων ήμην, κ’ ήθελον έπί μακρον νά ζήσω 
Έτρόμαζον τήν κρύαν γήν τοΰ τάφου τήν σκοτίαν.
Τ ί λέγω ! μή έσκέφθην καν πώς μέλλω ν’ άποθάνω ;
"Η  διατί ήρώτησα έρρίφθην εδώ κάτω ; . . . .
Πρός ουρανόν δέν έ'στρεφον ποτέ τό ό'μμα άνω,
Μοί ήτον άρκετή ή γή ϊνα όνείρους πλάττω . . . .
Ουδέποτε έπόθησα, έζήτησα τι πλεΐον,

Ά λ λ ά  ήμην Παιδίον! . .  . .

Ώ  ηλικία ά'φροντις, σ’ αναζητώ ματαίως
Τώρα θρασείς τό στήθος μου πόθους θρασώς έγκλείει
Έ ντό ς  βυθίζω τ’ ούρανοΰ τό βλέμμα τοΰ εύρέίς
Κα ί νά μαντεύσω προσπαθώ τό μυστικόν ποΰ κλείει! . . . .
Τό μυστικόν ! άλλοίμονον ! παντοΰ σιγή βαθεΐα
Τόν λόγον μάτην ερωτώ τής επί γής ζωής μου
Μένει βωβός ό ούρανός καί μόνον φωνή μία
Ά π ό  τών τάφων μοί φωνεΐ— Οά κοιμηθής εγγύς μας !—
Κ α ί κλαίω, κλαίω τ’ όμμα μου έστείρευσε δακρύον,

Ήνδρώ θη τό παιδίον ! . . .

Τώρα φρικταί τά χείλη μου έκ φεύγουν βλασφημίαι 
Πρός τόν Θεόν συχνότατα κατάρας απευθύνω.
Δέν μ ’ εκφοβίζουν τών νεκρών ώς πριν αί κατοικίας 
Ούδέ ποθώ, ώς άλλοτε τόν βίον νά μηκύνω !
Έσβέσθησαν οί πόθοι μου, ούδέν ούδέν μ ’ ελ κ ύ ε ι... .
Κα ί ό Θεός άν μ ’ ελεγε— τό σύμπαν σοί δωροΰμαι,
Τό  σύμπαν δπερ καί έμέ αύτόν έντός του κλείει—  
θ ’ άπήντων ύπεροπτικώς— τό δώρον σου άρνοΰμαι—
Ναί· ούδ’ εκείνο μοί άρκεΐ· τό παν εύρίσκω κρΰον.

Δέν ει’μαι φεΰ ! παιδίον ! . . .
’Οκτώβριοί 1873.

Wi t . α . ο ικ ο ν ο μ ια ο υ ·.
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Τ Ο  Δ Α Κ Ρ Υ .

Στο θεάτρομου 
Ε χ θ έ ς  έπήγα 
Κ ’ Βοαα λίγα 
Λεπτά νά μπω

Στο υπερώο 
Γιά  ν’ άντικρύσω 
Κα ι νά μιλήσω 
Μ έ τό Θ εό . . .

Κ ’ άπό ’κεΐ πάνω 
Τό ’μμάτι ρίχνω 
Κ α ί μέ τό λύχνο 
Τό ερωτικό

Ί  άχνω κ’ εύρίδκω 
Τή ν  πεταλλοΰδα 
Μ ές σέ βελούδα 
Κ ’ ασημικό.

Έ ν α  λουλούδι 
Έ γ ώ  κρατούσα 
Κα ι καρτερούσα 
Μιά της ’μματιά·

'Η  ψεϊ»τρα*ό'μως 
Δέν καταδέχθη 
Κα ι μ ’ άλλον μπλέχΟή· 
’Ώ  άπιστιά.

Καθώς τόν ειδα 
Νά τήν κυτάζη 
Κ ’ αύτή ν’ άρπάζη 
Α χ  τά γιαλιά.
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Κρυφά στον Πλάστη 
Τ ό τ ’ είπα κάτι 
Κ ’ άπό τό ’μμάτι 
Μ έ τήν μιλιά

Πέφτει ενα δάκρυ 
Κα ι τά θολώνει. 
Αύτό μέ σώνει 
Ποΰ νμαι ψ η λ ά .

Ε Χ Ε Ι  Ο  G E O C .

Πίπτουν τά φύλλα 
Α έγει ή χήρα

R> > ν \ yεπι το ομμα 
Φέρει τήν χεΐρα 
Σύννους. ’Ε γ γ ύ ς

Ένδεδυμένη 
'Ρά κη  ή κόρη 
Ή  έπταέτις 
Τή ν  έθεώρει 
Μετά σιγής.

Ό  δ’ αδελφός της 
— ’Ωχρόν παιδίον—  
Έ φ ύ σ ’ άσθμαίνων 
Ε ίς  τι χαρτίον 
Μετά χαρας.

— Πίπτουν τά φύλλα—  
Α έγει καί πάλιν 
— Δέν έχω άλλο 
Ή  τήν αγκάλην 
Τής συμφοράς.
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Νά σάς θερμάνη.—
Και τό παιδίον 
Άθώ ον λέγει 
— Είς  τδ σχολεΐον 
Είναι χαιρός

Ποΰ γράφω μητερ.
) τ  £  r  rs rΙοετα .— οος (/.ου.—
Κ ’ άναγινώσκει·
— Π τω χοί τοΰ κόσμου 
Έ χ ε ι  ό Θ εός! —

I .  Μ Α Ρ Γ Α 1Ί Ί Ε Ή

Δ Η Μ Ω Δ Η Σ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

ΠΑΡΑΛΟΓΑ! ,

ΤΑ ΕΚΑΤΟΑΟΓΑ ΤΗΧ ΑΓΑΠΗΣ.

"Οντας έστάθη ό Γηγενής κ ’ έθεμελιώθ’ ή χώρα 
Κα ί συστεριώθη ή θάλασσα τριγύρου της τήν άμμο 
Ά γ ο ρ ο ς  κόρην άγαπα κ ’ ή χόρη δέν τό ξέρει.
Έξώ δεψε στήν πόρτά της οχτώ πύργους λογάρι 
Κ α ι δεκαπέντε μάλαμμα κ ’ έπτά μαργαριτάρι 
Κ α ι λόγο άπό τά χείλη της δέν είμπορεΐ νά πάρη 
Κα'ι μιά αυγή μιά Κυριακή μιά πίσημη ημέρα

’ ή νιά άπ’ τό λουτρό κι’ ό νιος άπ’ τό μπαρμπέρι 
Κ ’ έσυναπαντηδήκανε σ’ ένα στενό σοκάκι· 
Έξαδιαντρχπηκεν ό νιος κεΐπε κόρη άγαπώ σε.
— ’Ε ν έ  κοντέ τσ’ άπόκοντε τσ’ άνήλικε τσέ μαΰρε 
Έ ν έ  πώς άποκίτησες τσ’ είπές μου τέτοιο λ ό γ ο ; 
Δύνασαι πέτραις πελεκάς και φοινικαΐς κλαδεύεις;
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— Λύνομαι πέτρες πελεκώ και φοινικαΐς κλαδεύω.
— Δύνασαι μές τή θάλασσα αλώνι νά στερρκόσης ;
Μ ήτε τό στάρι νά βραχη μηδ’ άχιουρο νά χάσης ;
— Δύνομαι μές τή θάλασσα αλώνι νά στερριώσω 
Κα ι μήτε στάρι νά βραχη μηδ’ άχιουρο νά χάσοί.
— Δύνασ’ άπάνου στο βουνό άμπέλι νά φυτέψης
Κ ι ’ δταν άστράπτη και βροντά νά πας νά τό κλαδέψης;
— Δύναμ’ άπάνου στο βουνό άμπέλι νά φυτέψω
Κ ι ’ δταν άστράπτη καί βροντά νά πάω νά τό κλαδέψω,
— ·Ά.ϊντε νά μάθης γράμματα άιντε νά μάθης τάξι 
Νά μάθης τάέκατόλογα ποΰ λένε της αγάπης.
— Έ γ ώ  κυρά μου τάμαθα πριχοΰ νά μοΰ τό είπης 
— Έ ν α . . .  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαται·
— Μιά σ’ είδα, μιά, σ’ αγάπησα μιά στήν καρδιά μου μπήκες. 
—  Δύω . . .  τοΰ λέγει ή λιγυρή καί ό νιος άπολογαται·
Δυο μάττια θλίβονται γιά σέ καί μιά καρδιά μαραίνεις.
— Τρία τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαται·
— Τρεις ώραις νά μέ βάζανε στή φυλακή γιά σένα,
Τρεις ώραις δέ μου έφαίνονταν πώς λείπω εϊς τά ξένα 
— Τέσσ ερ α ... λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαται·
— Τεσσαρακάντουνος σταυρός κρέμεται στο λαιμό σου 
Σκύβω φιλώ τον τό σταυρό καί ξεψυχώ όμπρός σου 
— Π έ ν τ ε . . .  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαται·
— Πέντε φοραΐς σ’ αναζητώ κυρά μου τήν ημέρα 
Δυο τό πορνό, δυο τό ταχύ, καί μιά δταν γέρνη ή ήμερα.
— Έ ξ η  . .  . τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαται*
— Έξαίσεω στά κάλλη σου φρίττω στήν ώμορφιά σου 
— Έ π τ ά . .  . τοΰ λέει ή λιγυρή κι' ό νιος άπο)νογαται.
— Έ π τά  χαρίσματα Ιδωκε ό ποιητής ό πλάστης 
Κα ί τά επτά εσύ ταχείς έσύ τά διαμοιράσθης.
— ’Οκτώ . .  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαται*
— ’Οκτώ καρδίαΐς νά μού'δινε ό ποιητής τοΰ κόσμου 
Κα ί της όκτώ της μάρανες αγάπη μου καί φώς μου.
— ’Εννιά  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό.νιος άπολογαται·
— Έννοιάζομαι τό δύστυχο τδ ποΰ νάπάω νά μείνω 
— Δ έκα . . .  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαται·
— Δεκάτισε τά λόγια σου κ ’ ελα ν’ ανταμωθούμε 
Τ ί νά ποΰ κινδυνεύουμε κι’ οί δυό μας νά χαθούμε.

10
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— Ε ίκ ο σ ι. . .  λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαταί,*
— Είκοσι μήλα σούστειλα στο μαχραμά δεμένα.
Τά  δύο σάχείλια αγάπησα τά μελτζανοβαμμένα.
—  Γρ ια ντα .. .  λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαταί* 
Τριανταφυλλιά σ’ έφύτεψα μέσα στά σωτικά μου 
Κ άντις νερδ ποτίζω σε τό αίρ,α της καρδίας μου.
— Σα ρά ντα ... λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαταί* 
Σαράντα ρίζαις λεμονιαΐς στήν άμμο φυτεμέναις 
Μ έ τό νερό στή ρίζα τους καί πάλι διψασμέναις 
Π ε ν ή ν τ α ...  λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαταί·
— Πενήντα δύο τζάμταση γεμάτα νεραντζάνθι 
Ε γ ώ  οιψώ καί πίνω τα γιά τή δική σου αγάπη.

—  Ε ξ ή ν τ α . . . λέει ή λιγυρή υλ ό νιός άπολογαταί"
— Ε ξ ή ν τ α  βρύσαις μέ νερό κ’ εξήντα δυό πη 
Δε μου τή σβύνουν τή φωτιά πούχω στά φυλλοκάρδια* 
— Βδομήντα . . .  λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαταί*
— Βδομήντα πλάκες μάρμαρο κατά λίτρες τό ένα 
Στή  ράχι μου τό σήκωνα αγάπη μου γιά σένα·
— ’Ο γδό ντα ... λέει ή λιγυρή κι’ ό νιος άπολογαταί*
— ’Ογδόντα βέργινο κλουβί τά δυό μας νά μας κλείσουν 
Νά παραπέσουν τά κλειδιά νά μας άλησμονήσουν 
— Ν εννή ντα ... λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαταί·
— Νά μάς έλησμονούσανε νεννήντα δύο χρόνους 
Δέ σοΰ παραπονόμανε μέ δάκρυα καί πόνους.
— ’Κατό . . .  τοΰ λέει ή λιγυρή κι’ ό νιός άπολογαταΓ 
Έ κα τό  φοραΐς τό είπα νά μή ειχα γεννηθώ 
Κα ί στήν ίδική σου άγάπη νά μήν είχα μπερδευΟώ 
Κ ι  άλλαις εκατό τά λέω κάλλια ποΰ γεννήθεικα 
Κα ί στήν ίδική σου άγάπη κάλλια ποΰ μπερδεύθηκα*.

ΙΙΛΡΑΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΜΟΓ.

ΓΩς άμμος περί θάλασσα κλαίω κι’ άναδακρύζω 
Κα ί μέ τή μοίρα τήν κακή τέτοιας άρχής αρχίζω. 
Ή  ρ,οΐράμου μοΰ εδωκε τρίδιπλη τήν κακία 
Ώ ς  καί στά ξένα μ ’ έστειλε νά κάμω πραγματεία.
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Έ π ή γα  καί στή ξενιτειά έγίνηκα καί ξένος 
Παρηγοριά δέν έλαβα μίαν ώρα ό καΟμένος 
Παρακαλώ σε Μοΐρά μου νάμου τό πής καί τ’ άλλο 
Πώς κείνονε ή Μοΐρά του τον έκαμε μεγάλο;
— "Οταν τόν γέννα ή μάνα του ήτον μεγάλη σκολι 
Κ ι ’ όλαις ή Μοίρες είμαστε μέσα σέ περιβόλι 
Κ ι ’ ή μία τόν είπε φρόνιμο κι’ ή άλλη τιμημένο 
Κ ι ’ ή άλλη ή μεγαλείτερη τοΰ είπε μεγάλη χαρι.
— ΙΙαρακαλώσε Μοΐρά μου νά μοΰ τό εΐπής κυραμου 
Κ ’ έμέ τοΰ κακορρίζικου τ’ ήταν στά γεννητά μου ; *)
— "Οταν σ’ έγέννα ή μάνα σου ήταν βαρύς χειμώνας 
Στής δώδεκα τοΰ Γενναριοΰ όταν έκοιλοπόνα,
Στολίστηκα καί έβαλα τή φορεσιάμου ετούτη,
Κ ’ ειχα στό νοΰ μου νά σοΰ εϊπώ βιος πολύ και πλουτη.
Δέν έφταιξε άλλος κανείς μόν’ φταίξαν οι γονείς σου 
Ποΰ δέν έδέσαν τά σκυλία σέ μια άγγωνή σπητιοΰ σου. 
Χουνιάξανε έπάνωμου σάν τά κακά θηρία 
Κ ’ έγλύστρησ’ άπό τά ψηλά κ’ επεσα μες τή λάσπη 
Ιν’ έπήγα κ’ έξενύχτησα σ’ ένα έρημο πηγάδι 
— Παρακαλώ σε Μοΐρά μου καί γιά τήν άφεντία σου 
Πόσαις ήμέραις έκανε νά γιάνη ή κοπανιά σου ;
— Ά ϊδέςτονε τον άνθρωπο τά τί ριοτα νά μάθη 
Πάλι μές τήν καρδοΰλα του ζητάει νά βάλη άγκαθι.
Δοΰλε μου λάβε άπορ,ονή . . .
Ά π ’ όλαις τής κακιαΐς χαρδιαΐς πορηγοριά θέ ναύρης 
Τά  πλούτη μου τά κάλλη μου θέλεις τά περίλάβης.— - 
Κ α ί τον έξαναμοίοανε κ ’ εύτύχισ’ ό καϋμένος 
Κ ’ εις τό έξης δέν ήτανε πλέον άπελπιμοένος.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓAOV-.

’) Ή τ ο  «νήΟε·.α εις τι,- Ά θ^να; 6’ταν Ιγεννα το  'τό (Ϊρέφοϊ τήν τρ ίτη ν νύκτα  νά Οέτωσ-.ν ύπό τό 
*\Μτκε(ράλαιόν του διάφορα -!ΐολυτ'.;χα π ρ ά γ μ α τ α - Ιάν jJ.sv ητο αρρεν μ ά /α '-ρα ν, το Εΰαγγ=.λιον κα·. τόν 
Σταυρόν ΙΙδήλου ί'ε τούτο δτ ι ί'.α  τ ή ;  γενναιότητας καί π ίσ τε ω ; Οά πλουτηστ,.) Ε άν οε τ,το θήλυ- 
ίρτεκατέίτοΟ ν την μ ά χ α φ α ν  οι’ ένό; καΟρέπτου (οηλουντεί οιά τούτου ον. διά τή ς  ώρα-.ότητος « 

^ ϊ τ ε ω ς  πά λ ιν  Οίλε·. εϋτυχήσε·..) "Η ρχοντο δε αί Μοίρα; νά [Λοφάνωτ·. τό βρέφοί δωροϋσαι τ ϊ ,ν  εότ·> 

5"·*ν και τ ά ;  α ρετά ;.
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Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Δ Ι Α Σ Η Μ Ο Ι  Δ Ι Κ Α Ι .

ΔΙΚΑΪΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ.

Δ’ Α Γ Κ Α Α Δ .  s 1687V

Ή  Ανθρώπινος δικαιοσύνη, ώς παν αν
θρώπινον, υπόκειμαι τή αδικία η τή  πλάνη. 
'Ο Κατάλογος τών άποφάσεών της Εμφαί
νει μεγάλας αδικίας καί λυπηράς πλάνας. 
Πλειστάκις βλέπει τ ις  καταδικαζόμενον τόν 
άθώον ε ιτ’ έκ πάθους, ε’ίτ ’ έκ τυφλότητας, 
ε’ίτ ’ έξ αμέλειας' είναι όμως δίκαιον να ειπη 
τις προς τιμήν τών νεωτέρων χρόνων, δτι 6 
αριθμός τών δικαστικών πλανών ήλαττωθη 
πολΰ κατά τάς ημέρας μας. Νόμοι άπιωτε - 
ροι, διαδικασία τακτική καί μάλλον επιεικής 
πρός τόν κατηγορούμενον, ή κατεύνασις τών 
μισαλλοδόξων παθών καί ή κατάργησις τών 
Προνομίων, έπαισθητώς έξησθένησαν, άν δέν 
ήουνήθησαν έξ ολοκλήρου νά καταστρέψωσι, 
τά θλιβερά αποτελέσματα τής χαμερπείας, 
τοΰ φιλέκδικου πνεύματος, τής Απερισκεψίας 
καί τής προκαταλήψεως. Έάν σήμερον εΐναι 
δυνατόν, δ δικαστής νά μή ήναι τίμιος άν
θρωπος ή δικαιοσύνη δμως είναι έντιμος.

Μόναι αί πολιτικαί δίκαί διετήρησαν τόν 
χαρακτήρα της βιαιότητος καί τής προσω- 
Λοληψίας.

Είς αύτάς, δ νικήσας καταςρέφει τόνηττη- 
θέντα. Ά λ λ ά  πρό της εισαγωγής τοϋ νεωτέ- 
ρου πνεύματος εν τή δικαιοσύνη, ή πλάνη 
έβασίλευεν έν αύτή. Τά δπλα της ήτον ή 
βάσανος, διά τής δποίας έξηνάγκαζε νά δμιλή 
° πόνος τής σαρκός, άντί νά έξετάζνι τά  γε
γονότα καί τήν συνείδησίν των.

Διαδικασία δτέ μέν έκτροματικώς ταχεία ,

δτέ δέ βραδεία μέχρι σκληρότητας, μυςικότης 
έπιτρέπουσα τά  πάντα καί τά  πάντα  καλυ- 
πτουσα' σύγχισις δικαιοδοσιών γεννώσα την 
αύθαιρεσίαν' πολιτικός δεσποτισμός καταδι- 
κάζων άνευ Απολογίας' θρησκευτικά αίση μή 
άκούοντα ή τήν ιδίαν αύτών φωνήν' τέλος 
καί πρό πάντων τό άκανόνιστον τών αρχι- 
κών διαδικασιών, έγκατελελειμμένων είς Ο
λους τούς κινδύνους τής κακής θελήσεως, τής 
άμαθείας ή τής ακηδίας.

’Ήθελεν είσθαι έ’ργον άπέρατον καί δυσ
χερές, νά σημείωση τις τά  ονόματα δλων 
εκείνων, ους αδίκως ή δικαστική πλάνη έκη- 
λίδωσε διά μιας τών πρό τοϋ 19  αϊώνος 
&ποφάσεων. Πρέπει νά μελετήστι τις έπιστα- 
μένως, πρέπει νά έκλέξη μεταξύ αύτών.

'II μνήμη τών γενεών έξέλεξεν ονόματα 
τινα, τά  δποΐα αίωνίως θά διαμένωσιν έν 
Γαλλία, ώς οίκτροί τύποι της πλάνης ταύ
της τής Δικαιοσύνης.

Ό  Καλάς, δ Σιρβέν, δ δέ-λά-Βάρρ άνα- 
μιμνήσκουσι τήν τυφλότητα τών θρησκευτι
κών παθών. Μεταξύ αύτών, ών τά  άναξιο- 
παθήματα καταδείκνύουσι τήν κακήν πίστιν 
τών δικαστών καί τάς ελλείψεις τών νόμων, 
ημείς λαμβάνομεντά έξης Ονόματα μέλλοντα 
πάντοτε νά μένωσι διάσημοι.

Δ' Ά γκ λά δ , Λεβρούν, Μοντβαλλί, Βικ- 
τοάρ Σαλμόν, Βερδούρ.

Τό 1 6 8 7  ώραία καί ευρύχωρος οικία έπί 
τής Βασιλικής πλατείας (P lace Royal e)
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τών Π α γ ίω ν , κ,ατωκεϊτο υπό δύω οικογε
νειών κατά τε τήν εσωτερικήν δίαιταν καί 
τάς έξεις δλως Αντιθέτων διότι ήδη τά  αρ
χα ία  ταΰτα μέγαρα, άτινα ώκοδοΐλήθησαν 
επι Ερρίκου τοΰ Δ . καί τά δποΐα περιελαμ- 
βανοντο είς σχεδιάγραμμα μεγάλο—:ε.τοΰζ συ
νοικίας, δπερ έμεινε μόνον έν σχεδίω, έδέησε 
να ενοικιασθώσιν εις πολλούς ένοικιαστάς. 
Το ισόγειον καί πρώτον πάτω μα τής οικίας 
ταύτης κατείχετο υπό τοΰ Κόμητος καί της 
Ινομήσης Δε-Μοντγορμερΰ, χρη,σιμεΰον αύτοΐς 
ώς πρόχειρον κατάλυμα.

Διήρχοντο μέρος τοΰ έτους είς τά  έν Βιλ- 
λεβουσέν κτήματά των πλησίον τοΰ Μον- 
τερύ. 'II περιουσία των χωρίς νά έξισοΰται 
προς τό δνομά το>ν, ήτον έκ τών μάλλον ευά
ρεστων, συνισταμεντ) έξ ακινήτων κτημάτων 
καλής ποιοτητος. Το εν Παρισίοις προσωπι
κόν τής θηρεσίας των, συνιίτατο έξ ενός 
και μιας θαλαμηπόλου, ενός μαγείρου, ενός 
μικρού υπηρέτου, ενός ακολούθου κάί ενός 
Έλαιοδότου.

Σκιάς κείμενη είς τό βάθος τής αύλής 
περιέκλειεν είδος έργαστηρίου, έντός τοΰ 
δποίου τέσσαρες καλαί έργάτριαι, ράπτριαι 
καί ραφιδέφτριαι, είργάζοντο άδιαλείπτως 
διά τόν καλλωπισμόν τής κομήτης. Α π έ 
ναντι τοΰ ισογείου τρία δωμάτια ήνοίγοντο 
κατα σειράν εις ευρυν πρόδρομον άπολήγοντα 
είς τήν έξώθυραν τής αυλής. Τό έν έχρησί- 
μευεν ώς κοιτών κοινός το'ι Έλαιοδότου^ τοΰ 
ακολούθου και τοΰ θ α λ Κμ η πό λ ο υ, τό δεύτε
ρον ως αιδουσα φαγητού, τό τρίτον ώς άπο- 
0Γ,κη. Έντός τοΰ αύτοΰ προδρόμου, απέναντι 
των τριών θυρών, υπήρχε κλίμαξ φέρουσα είς 
το πρώτον πατωμα" μεταξύ τών δίοματίων 
αυτοΰ, ητο και έν, έντός τοΰ δποίου υπήρξε 
θαλαμίσκος μικρός, δν άπεκάλουν. «'Ο Θη
σαυρός.» Έντός αύτοΰ δ κόμης καί ή κόμησα 
περιεκλειον τά  χρήματα καί τά  κοσμήμα- 
τά  των.

'Ως πρός τόν Λαυρέντιον Γουλλελμότον Δ’ 
Αγκλάδ, τόν αρχικόν ένοικιαςήν τής οικίας, 

δστις κατείχε τό όεύτερον καί τρίτον αύτής 
πάτω μα, ή ευγένεια του ήτο αμφίβολος. 
Διήγε οπωσοΰν ευτυχώς, έζη πλουσίως, εΐχε 
σχεσεις πολυαρίθμους καί έντιμους έν τω  κύ
κλω τών εϋγενών καί τών υπαλλήλων,έδείπνα 
και επεζε καθ’ εκάστην εσπέραν είς τήν πό-

λιν. Οί φίλοι του τόν άπεκάλουν παίκτην 
δεινόν, ευτυχή. Οί έχθροί τθυ ίσχυρίζοντο 
δτι έόάνειζεν έπί ένεχύρω. '11 σύζυγός του 
φυσίς γλυκεία κα'άσθενές πλασμα θυγάτριον 
πενταετές καί ευάριθμοι υπηρέται, άπετέλουν 
τό προσιοπικόν τής οίκογενείας του.

Ουόείς έγνοίριζε τούς συγγενείς του, τά 
κτήματά του, -τάς προσόδους του.

Καλαί γειτονικαί σχέσεις συνήφθηίάν με- 
. ταξύ τών δύω ενοικιαστών' άλλ’ ούδέποτε 

αύται έφθασαν μ.έχρις οί'.ειοτητος.
Τό οθινόπωρον τοΰ 1 6 8 7  κατά πρώτον, οί· 

Μοντγομερύ μέλλοντες ν’ άπέλθωσιν είς τά 
κτήματά των, προσεκάλεσαν τούς Δ’ Ά γ -  
κλάδ νά τοΰς συνοδεύσωσιν. Ό  Δ’ ’Αγκλάδ 
έδέχθη τήν πρόσκλησιν άλλ’ ημέρας τινάς 
προ τής άναχωρήσεως έζήτησε συγγνώμην 
μή δυνάμενος νά μεταβή έκεΐ, διατεινόμενος 
οτι τοΰτο ήθελε όιαταρά^ει τάς συνήθειας του.

Δέν έπέμειναν Τήν 2 2  7βρίου 1 6 8 7  ήμέ- 
ρ&ν δευτέραν, δ Κόμης καί ή Κόμησα άνεχώ- 
ρησάν διά Βιλλεβουσέν, άγγέλλοντες δτι θά 
έπανέλθωσι τήν προσεχήπέμπτην. Ό  Έλαιο- 
δότης καί οί λοιποί υπηρέτβα τούς ακολού
θησαν, έκτός τής θαλαμηπόλου καί τοΰ μ ι
κρού υπηρέτου. Ί1 θαλαμηπολ.ος έφύλ.αξε τήν 
κλείδα τής θύρας τοΰ πριότου πατώματος, Ό  
Ιίλαιοδοτης έκλ.εισε διά διπλής στροφής τήν 

θύραν τοΰ κοιτώνος τοΰ ισογείου καί έ'λαβε 
μεθ’ έαυτοΰ τήν κλείδα.

Ε πειδή  ο Δ’ Ά γ γ λ ά δ  έδείπνα καθ’ Ικά- 
στην εσπέραν είς τήν πόλιν,διέταξε νά λαμ- 
βανωσι τάς κλείόας τής εξωτερικής θύρας’ 
διότι συνήθως οι υπηρέται τοΰ Κόμητος έξε- 
τέλουν καθήκοντα θυρωροΰ.

Τό εσπέρας τής τετάρτης, ειδον αίφνης 
έπανελθόντας τόν Κόμητα καί τήν Κόμήσαν 
ΜοντγομΓρύ, ους έπερίμεναν είκοσι τέσσαρας 
ώρας βραδύτερον. Ό  ελαιοδότης, δ άκόλουθος 
καί δ θαλαμηπόλος,οϊτινες έταξείδευσαν έφιπ·* 
ποι, άφιχθησαν μίαν σχεδόν ώραν μετά τούς 
κυρίους των. Τά δεΐπνον παρετέθη, κατά τό 
είωθός είς τήν χαμηλήν αίθουσαν τοΰ ισογείου.

Ένώ δ Κόμης καί ή Κόμησα έξεδύοντο 
τά  ένδύματα τοΰ ταξειδίου, δ έλαιοδότης, 
άνέβη δπως τούς ειδοποιήση,, δτι ευρε κάτω 
τήν θύραν τοΰ κοιτώνος άπλώς κεκλεισμένην, 
άν καί ήτο βέβαιος δτι τήν είχε κλείσει 8 
ίδιος διά διπλής στροφής. ΤΙ παράδοξος αό'τ'4
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πεοίστασις ουδόλως προσείλκυσε τήν προ
σοχήν των.

Ό  Κόμης καί οί περί αύτόν.εΰρίσκοντο εισέτι 
είς τήν τράπεζαν, δτε έπέστρεψεν δ Δ’ ’Αγ- 
κλάδί περί τήν ένδεκάτην, συνοδευόμενος υπό 
τών Ά ββάδων Δέ-Φλορϋ καί Δέ-Βιλλάρ, μεθ’ 
ών, είχε πρό ολίγου δειπνήσει παρά τή συ- 
ζύγω τοΰ Προέδρου, κ. 'Ροβέρτου. Οι τρεις 
pj'/δαιτημόνες ήσαν λίαν εύθυμοι. Παρατη- 
ρήσας φώς, δ Δ’ ’Αγκλάδ είς τήν αίθουσαν 
τοΰ δείπνου τοϋ Κόμητος, είσήλθε καί τούς 
έχαιρέτησε.

— Ποια άπρόοπος υπόθεσις σας έπανέ- 
φ-ips τοσούτω ταχέως ήρώτησε ;

Θά μέ κατηγορήσητε ώς δυσιδαίμονα άπήν- 
τησεν δ κ. Μοντγομερύ.

Χθες είς Βιλλεβουσέν, έταράχθην διότι 
ίΐίπνών, παρετήρησα έπί τίνος περιχειρίδος 
'/.αί μιας δθώνης, σταγόνας αίματος’ έφοβή- 
θτ-.ν μήπως μοί συμβή δυστύχημά τ ι ,  καί 
ίλθον ένταΰθα ωθούμενος υπό τίνος προαι- 
οθήματος.

— Δεν θά παραπονεθώμεν ημείς διά τήν 
επάνοδόν σας είπεν δ Δ’ ’Αγκλάδ, καί φρονώ 
ότι ή δυστυχία θά ήναι δι’έκείνους, ους έγκα- 
"ϊλείψατε τόσω ταχέως.

Καί χαιρετηθέντες φιλικώς άνεχώρησεν 
έκαστος είς τά  ά κότερα δωμάτια.

Πρός τό εσπέρας τής έπιούσης Πέμπτης, δ 
X. Δέ-Μοντγομερύ μετέβη πρός τόν Κακουρ
γοδίκην (Lieutenent crim inel) *) τού Σια-

’) Οί Κ ακουργιοδίκαι ούτοι -ησαν εΐδος έκτα
κτων δικαστών, έπιφορτισμένων την άνακάλυψιν 
εγκλημάτων τινών, άπαιτοΰντων τιμωρίαν τα- 
/ίίαν καί Ινεργητικήν. Κατ’ άρχας, λέγει, ό Fos- 
Un—Hell (Ilist. et. Theor. ie  la procedure crimi- 
ne0  κύριον αύτών καθήκον ήν να έπαγρυπνώσιν 
ktt τής ασφαλείας τών μεγάλων οδών. ΈΟεω- 
ροΰντο δέ, ώς αξιωματικοί τοϋ στρατοϋ, καί ώς 
βιωματικοί τής Δικαιοσύνης,Ινδεδυμένοι δια βρα- 
•/εων ένδυμά των,ές ών άνεγνωρίζοντο- Q? άςιωμα- 
"•̂ οΐ τοΰ στρατού,ειγον καθήκον και υποχρέωσιν 
(ύς crfjjjiEpov παρ* ήαϊν οί νυκτοφύλακες), να δια- 
“ρέχωσι τας οδούς, να συλλαμβάνουσιτούς Ιγκλη- 
Μ-®~ίας,καΙ εν γένει να βοηΟώσ». ττ,ν δικαιοσύνην Τά 
°'·2τάγιχατα τής 2ο I ανουαρίου 1336. τήν 3 Φε- 
®ρουαρίου 1349. τό C9 άρθρ. τοϋ διατάγματος τοϋ 
Ορλεαν,τό Διάταγμα τοϋ Μουλέν τοϋ Φεβρουάριον

τελε καί κατήγγειλεν έπί κλοπή τόν κύριον 
καί τήν κυρίαν Δ. ’Αγκλάδ, έκθέτων δτιδιαρ- 
κούσης τής απουσίας του, διέρρηξαν τά  κ’λεΐ- 
θρα κιβωτίου ευρισκομένου είς τόν θαλαμίσκον 
τόν καλούμενον «δ Θησαυρός,» ό'τι τώ  ά,ντ,- 
ρεσαν έκεΐθεν δέκα καί τρεις σάκκους περιέ
χοντας άνά χιλίας λ,ίτρας άργυράς έκαστον, 
ένδεκα χιλιάδας πεντακοσίας λίτρας χρυσού, 
νομίσματα άξίας δύω πιστολών μέ νομισμα- 
τογύρους, εκατόν λουδοβίκια χρυσά, καί έν 
περιδέραιον έκ μαργαριτών, άξίας τεσσάρων 
χιλιάδων λιβρών. Κ Ή  κλοπή, προσέθηκε, δέν 
ήδύνατο νά διαπραχθίί ή παρ’ άνθρώπων κα- 
τοικούντων έν τή οικία, διότι ή ρήξις έγ έ 
νετο μόνον έν τώ  κιβωτίω. Ό  Κακουργοδί* 
κης μετά τοϋ Είσαγγελέως καί τοϋ Διευθυν- 
τοΰ τής ’Αστυνομίας μετέβη είς τόν τόπον, 
ένθα διεπρά/θη ή κλοπή. Ή  έξέτασις ώφειλε 
νά γείνν) είς τά διάφορα οικήματα, διότι κατά 
τήν καταγγελίαν, δ κλέπτης είχε περιορισθή 
έν τή οί/.ία. Ό  Δ’ ’Αγκλάδ καί ή σύζυγός 
του έζήτησαν ν’ άρχίση ή έπίσκεψις άπό τά 
πατώ ματα , άτινα κατεΐχον αυτοί. Ό  Κα
κουργοδίκης ώδηγήθη παρ’ αυτών. Κ ιβώτια, 
σκευοθήκαι, κλίναι, συρτοθήκαι,στιβάδες, τά  
πάντα έξητάσθησαν μετά μεγάλης έπιμε- 
λείας. Ούδέν εύρον έν αύτοΐς. Ίΐτοιμάζοντο 
ν’ άνέλθωσιν είς τήν σιταποθήκην, δταν η κ. 
Δ’ ’Αγκλάδ έζήτησε συγγνώμην μή δυναμένη 
νά τούς άκολουθήσν), ένεκεν αίφνηδίας λιπο
θυμίας. Οί άξιωματικοί τής Δικαιοσύνης έν 
τούτοις άνέργονται, καί έντός παλαιού κιβω
τίου,πλήρους ιματισμών καί λευκών ένδυμά- 
των, εύρίσκουσι κίλυνδρον δγδοήκοντα Λουδο- 
βικίων μετά νομισματογύρου, περιτετυλιγ- 
μένον έντός χάρτου εντύπου, δν δ κ. Μοντγο
μερύ είπεν ό'τι άνεγνώριζεν ώς απόσπασμα τής 
γενεαλογίας του, παρετήρησε δε πρός τούτοις 
δτι τά  Λουδοβίκια ταϋτα, ό'πως καί τά  κλα- 
πέντα, έ'φερον χρονολογίαν 1 6 8 6 — 1 6 8 7 ,

τοϋ 1566, καί τό διάταγμα τουΒλοά, έκανόνισαν 
τα ώς αξιωματικών τοϋ στρατοϋ καΟή/.οντά των. 
‘Ως άξιωαατικοί τής Δικαιοσύνης άποτελοϋσι συγ
χρόνως είδος δικαστικής εξουσίας. Διά διαταγ
μάτων τ,νών Ερρίκου τοϋ Β . και Φραγκίσκου 
τοϋ Α'. έκανονίσΟησαν καλλίτερον τά τής έξου’ 
σίας αυτών ώς υπαλλήλων τής Δικαιοσύνης.

2. Μ.
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Εντεύθεν αί υπόνοιαι τΐροσηλώθησαν επί των 
Λ’ Ά γκλάδ . Έξετασθείς έπί τής άποκαλύψεως 
ταύτης δ σύζυγος, Αγνοεί τ ί  ν’ άπαντησν).

Δέν αδύνατο είσέτι νάπιστεύοή δτι κατη- 
γορεΐται.

Κατέρχονται έν τούτοις καί κατά τήν έπι- 
θυμίαν τής κυρίας Δ’ Ά γκλά δ , επισκέπτον
τα ι τόν κοιτώνα, τήν χαμηλήν ταύτην αίθου
σαν, ένθα έκοιμάτο, 5 έλαιοδότης, ο ακόλου
θος καί ό θαλαμηπόλος. Έ ν τή απελπισία 
της ή κ. Δ’ Ά γκ λά δ , ένεθυμηθη ό'τι ο[ άν
θρωποι τοΰ κόμητ^ί εΐχον ομιλήσει περί τής 
χαμηλής ταύτης αιθούσης, ής ή θύρα κλει- 
σθεΐσα Sioc διπλής στροφής ευρέθη έπειτα, 
άπλως σεσυρμένη κάτοιθεν. “Ώφειλον κατ’αύ- 
τήν, νά έπιστησωσι τήν προσοχήν των έπί 
τών υπηρετών,οι'τινες έκοιμώντο συνήθως έκεΐ.

—  Ε γγυώ μ α ι διά τους Ανθρώπους μου, 
εΐπεν ό κόμης υψηλο-φρόνως.

Έ ν τούτοις έπισκεφθέντες τόν κοιτώνα τού
τον, εύρον έν μια γωνία, πέντε σάκκους, άνά 
χιλίας λίβρας περιέχοντας έκαστον, καί ένα 
άκόμη άπό τόν οποίον έκ τής ποσότητος ταύ ■ 
της έλειπον διακόσιαι δέκα έννέα λίβραι *) 
καί δέκα έννέα σολδία

Τό πάν έΐελείοισεν έπί τής νέας ταύτης 
άποκαλύψεως. Ό  Κακουργοδίκης έρριψεν έπί 
τών συζύγων Δ’ Ά γκ λά δ  βλέμμα σοβαρόν καί 
Απευθυνόμενος πρός τόν σύζυγον « ή σείς, η 
έγώ είπεν ,δ ιεχράξαμεν ti /r  χ .ϊοτίηνταύτητ . »

Ιδού  ή προκατάληψις ριζοβολησασα έν τώ  
πνεύματι τοϋ δικαστοΰ, διότι εις μίαν απο
θήκην αποτελούσαν μέρος τοΰ οικήματος τοΰ 
Δ’ Ά γ γ λ ά δ  εΰρον ποσότητά τινα, προερχο- 
μένην έκ τής κλοπής, διότι διά τών ένδια- 
φερουσών υποδείξεων τής κ. Δ’ Ά γκ λά δ  έ
τερον μέρος τών κλαπέντων άνακαλύφθη είς 
δωμάτιον, κατοικούμενον υπό τών υπηρετών 
τοΰ κόμητος, καί διότι ό'ταν έπρόκειτο ν’ 
άνέλθωσιν εις την σιταποθήκην, ή κ. Δ’ Ά γ 
κλάδ, ήσθάνθη αίφνης εαυτην αδιάθετον. 
Ούδεμία πλέον αμφιβολία.

Δέν ήτο άνάγκη νά έρευνήσωσιν άλλαχοΰ' 
ούδέ έπ ί πολϋν χρόνον.

’ ) Λ ίβρα είναι άρχαϊον νόμισμα άξίας είκοσι 
σολοίων, άντικατασ ταθεν διά τοΰ φράγκου. Το 

αΰτό νόμισμα εΐχον καί οί 'Ρ ω μ α ίο ι l ib ra ; εχον 
βαρο; 1 2  ούγγιώ ν. Σ. Μ.

Οι κλέπται ήσαν έκεΐ.
'Η  άνάκρισις εις τήν περίστασιν ταύτην, 

οίοιδη'ποτε άλλως τε καί άν ήσαν οί ένοχοι, 
έκηλιδώθη δι’ ενός σφάλματος. Έδείχθη άτε- 
λη'ς. Παρεδέχθη ώς άπόδειξιν τελείαν (preuve 
definitive,) καί άναντίρρητον, μίαν ενδειξιν 
άναμφιβόλως βαρείαν, άλλά πάντοτε άπλήν 
ένδειξιν.

Τί υπελείπετο νά πράξη; Ό  Κόμης έγ- 
γυάτο διά τους υπηρέταςτου. Ά λ λ ’ ή δικαιο
σύνη βφείλει νά μή παοαδέχηται τήν ύπέρ- 
μετρον ταύτην εμπιστοσύνην. Αύτη μάλιστα 
είναι ώς έκ τής φύσεώς της έξαιρετικώς καί 
συστηματικός δύσπιστος. νΩφειλε λοιπόν νά 
πεισθή περί πάντων τών άρορώντιον τούς Δ’ 
Ά γκ λά δ , νά εςετάση άκριβώς τόν ιδιωτικόν 
αυτών βίον, νά έξετάση τούς άνθρώπους τοΰ 
Κόμητος, καί νά ερώτηση πώς η θύρα έκείνη, 
τόσω καλώς κλεισθεΐσα υπό τοΰ Έλαιοδότου, 
κατά τήνάναχώρησιν, ευρέθη απλώς σεσυρ- 
μένη κάτωθεν ό'ταν έπέστρεψαν.

Ό  Κακουργοδίκης δμως, οϋδέν τούτων 
έπραξεν. Ούδενα έξητασε, καί έσταμάτησε 
τήν άνάκρισιν, βεβαιωθείς περί έ/.είνων ο5ς 
έθεώρει ένοχους.

Ό  διευθυντής τής Ά ςυνομίας, δστις ηρεύνα 
σωματικώς τούς δύω συζύγους, εύρ’ επ’ αύ
τών δεκαεπτά χρυσά Λουδοβίκεια, καί μίαν 
διπλήν Ισπανικήν Πιστόλαν. Κέα περίστα- 
σις έπιβαρυντικη'. Μέγα μέρος τών κλαπέν
των χρημάτων τοΰ Κόμητος συνίστατο είς 
όμοιας Πιστόλας.

Μετά ταΰτα έπί τή αιτήσει τοΰΔε-Μοντ- 
γομερύ, δστις διά τάς ζημίας του ταύτας 
παριςατο ωςπολιτικώςένάγων, δ Κακούργο- 
δίκης, συγκατανεύοντας καί τοΰ είσαγγελέως, 
διέταξε νά συλληφθώσι οί σύζυγοι Δ’ Ά γ 
κλάδ. Ό  σύζυγος ώδηγήθη είς Σιαταλέ (Cha- 
te ler,) ή σύζυγος εις τό Φόρ-Δ’ Έ βέκ (For 
1’ Eveque,) Έ κεΐ τούς κατέκλεισαν είς σκο- 
τεινάς φυλακάς ώς άνακαλυφθέντας έγκλη* 
ματίας- τά  πράγματά των έσφρανίσθησαν.

Μ ετάφρασις 

Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΤ.


