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ΚΕΙΜΕΝΟΝ— Βολταίρ, βίος καί πολιτεία αύτοΰ ύπο 
Στ. Στεφάνου. — Π£ρΐ τοΰ Ψεουδαλικοΰ πύργου, ύπο 
Ε. Γ. Ζαλοκώστα.— Περί θανατικής ποινής έν Ε λ β ετ ία ,  
ύπ!) Τ. Ίίλιοπούλου. —  Βίος ΔηαοοΟένους, κατά β. 
Καροΰσον.— ’Ανάγνωσμα περί 'Ελλάδος. — Ά λ λ η λ ο -  
γραρί*.— ΕΠΙΦΥΑΛΙΣ.— Ό  Ναπάπ-

Β Ο Λ Τ Α ΙΡ .

Μ εγάλα ι έορταί έτελέσΟησαν πρό ενός 
σχεδόν έτους  έν Γ α λ λ ία  έπί τη  έκατονταε- 
τηρίδι τοΰ θανάτου τοΰ Βολταίρ. Οί καθο
λικοί ευρον αφορμήν νά έ?ουοενίσωσι τόν 
μέγαν  άναμορφωτήν τοΰ 18™αίώνος, ένώ 
οί φ ιλελεύθεροι, οί προοδευτικοί, προσεπά- 
Οουν παντί σΟένει νά άνυψώσωσι τον « Β α- 
σ ι λ  έ α Β ο λ τ α ί ρ » .

Α κ ρ ιβ ώ ς  κατ’ εκείνην τήν έποχήν έςε- 
δίδετο καί ό έβδομος τόμος σπουδαιοτά- 
του βιβλίου τοΰ κ. Desnoir-esterres έπ ιγρα- 
φομένου «ο Βολταίρ καί ή γ α λ λ ικ ή  κοινω
νία τοΰ 18SJ αίώνος.» Έ ν  τω τόμω αύτώ 
ό β ιογράφος τοΰ έξοχου άνδρός ε/_ων πρό 
οφθαλμών τό άςίωμα τοΰ Βολταίρ qui lone 
tout n’est qu’un flatteur ; celui la sait louer, 
qt;i lone avec restriction, αναπτύσσει απλ ώ ς 
πρό τών ό οφθαλμών μας τήν ζωήν τοΰ 
h ο m iw e a ιι x a 1 a s όπως ώνομα^ον τοτε 
τόν Βολταίρ, άπέχω ν τών επαίνων καί ενι
αχού μάλ ιστα  έπικρίνων αυτόν όπως τόν 
ανύψωση όπου δικαίως ό Βολταίρ άςιζει 
τή ς  τ ιμ ή ς  ταύτης.

Δανειζόμεθα έκ τοΰ βιβλίου τούτου συ- 
νοπτικώ τατα  πάντοτε τάς τελευτα ίας η μ έ 
ρας τοΰ Βολταίρ, όστις άν καί Παρισινός, 
γεννηθείς καί άνατραφείς έν τώ  κέντρω 
τών φώτων, διήλΟε τό πλεΐστον τή ς  ζωής 
του έν έςορία παρά τώ  βασιλεΐ Φριδερικω 
II. ή έν Αωζάνη, Γενεύη καί Fernay. 
Ά π ό  τριακονταετίας απών έκ τή ς  γεννε- 
Ολίου γής,έπεΟύμησε περί τό 92 έτος τή ς  
ηλ ικ ίας  του νά έπισκεφΟή τήν μ εγαλο ύ -  
πολιν , έφ’ ής άν καί μακρόΟεν τοσαύτην 
ήδυνήΟη νά έςασκήση έπιρροήν. Ά ν ε χ ώ -  
ρησεν έκ Ft-rnay τήν 5 Φεβρουάριου 1778 
καί είσήρχετο είς ΓΙαρισίους τήν 10 τοΰ 
αύτοΰ. Καθ’ οδόν ετι ήδύνατο νά κρίνη 
περί τών τιμώ ν, αΐτινες άνέμενον αύτόν έν

τή  γενεΟλίω του έκ τών ύποδεξιώσεων, ών 
έτύγχανε  καθ’ όλην την οόοιποριαν του. 
Έ ν  D :jon πολλο ί  τών θαυμαστών του με- 
τημφιέσθησαν είς ύπηρέτας πανδοχείου 
όπως ϊδωσιν έκ τοΰ πλησίον τόν^ άν- 
δρα· καί έν Β mrg-en-Bresse αναγνωρίζεται 
καί άνευφημεΐται μετά  πολυωρον πολιορ
κίας τή ς  οικίας, έν η  είχε κατέλΟει.

Έ ν  Παρισίοις κατέλυσεν έν τώ  μεγάρω  
τοΰ marquis de Vilette έν ώ έπι τεσσαρας μ ή 
νας αί έορταί διεδέχοντο άπαύστως ά λ λ η -  
λ α ς  καί ό Βολταίρ δέν εΰρισκεν ούδέ σ τ ιγ 
μήν άναπαύσεως έκ τών συνεχών επισκέ
ψεων.— Μεταςύ τών επισκεπτών συγκατα
λ έ γ ε τα ι  καί ό Φ ραγκλ ίν ,  όστις εφερεν αύ
τώ τόν εγγονον του, όπως τόν εύλογηση. 
— God and liberty, είπεν ό π α τρ ιά ρ χη ς ,  ά - 
πλώ ν τά ς  χειρ ας έπί τή ς  κεφαλής τοΰ π α ι-  
δός. Ε ίς τόν Saint A'ige έπισκεφΟέντα αύ
τόν ώς "Ομηρον μόνον καί έπιφυλασσομε- 
νον νά τόν έπισκεφΟή ώς Εύρ ιπ ίδην ,Σ οφ ο
κλή, Λουκιανόν, . . . .—  Θά με ύποχρεω - 
σητε, άπαντα  ό Βολταίρ έάν έπισκεφΟήτε 
συγχρόνως όλους αύτούς τούς κυρίους.

ΒΟΛΤΑΙΡ.

I I

Έ ν  τούτοις οί καθολικοί τό παν άνεκί- 
νησαν, όπως δυνηΟώσι νά έξορίσωσι τόν 
Ά ντ ίχρ ισ το ν ,  ώς ώνόμασαν αύτόν, όπως 
μειώσωσι τήν φήμην, ήν προυξένησεν ή 
αιφνίδια του uoC'ic έν Παρισίοις . Ούδένι 1 Ί  ̂ I
όμως κατώρΟωσαν, τοΰ ν^ουδοβίκου XVI 
περιορισΟέντος είς τό νά φαίνηται ότι α
γνοεί τήν άφιζιν τοΰ άνδρός έν Παρισίοις.

ΈνταΰΟα άφίνομεν μικράν ασθένειαν τοΰ 
Βολταίρ, καθ’ ήν οί ιερείς, Ν pritraille, όπως 
ώνόμαζεν αύτούς προσεπάΟησαν π αντ ί  σΟέ- 
vsi νά μεταπείσωσιν εις τόν χριστιανισμόν

ζω ή ς  του.
Τήν ήκέραντης π ρ ώ τη ςπ α ρ α σ τα σ εω ςτή ς  

τραγω δίας του Ε ι ρ ή ν η ς ,  ήτο άσθενής, 
πλήν  ή ζωηρά κρασίς του ύπερίσχυσε 
καί τήν 3 0  Μαρτίου μετέβη είς τό 
Οέατρον. Ή  ήμερα αύτη είναι ή;χέρα τή ς  
άποθεώσεως τοΰ Βολταίρ. Πριν ή μεταοή 
είς τό Οέατρον έπορεύθη είς τήν Α κ α δ η 
μίαν συνεδριάζουσαν τότε  έν τώ  Αούβρω. 
Έ κ ε ΐ  πλείονες τών δύο χ ιλ ιάοω ν άνευφή- 
μησαν αύτόν καί ή ’Ακαδημία  έν σώματι 
έξήλθεν είς προϋπάντησίν του έναντίον 
τών εθ ίμ ω ν  της .  Τό ό χη μ α  μ ό λ ις  
ήδύνατο νά προχωρήση έκ τοΰ πλήθους 
όπερ συνωθεϊτο μέχρ ι τοΰ Θεάτρου τή ς  
Comedie I'ranoaise, όπου ά λ λ α ι  σκηναι ^ω η- 
ρότεραι άνέμενον αύτόν.

ΈκάΟισεν έν τώ  θεωρείω όπισθεν τή ς  
ανεψιάς του Mme Denis καί τή ς  Κ** de Vil- 
lette· πλήν ό λαός  ζητε ΐ  νά τόν ϊδη καί ό 
ήΟοποιός Brizard θέτει στέφανον έπί τής κε
φαλής αύτοΰ όστις ένμέσω τών άνευφημιών 
τοΰ λαοΰ «Θεέ μου! θέλετε νά μέ φονεύ- 
σητε διά τόσης οόςης!» λ έ γ ε ι  διά φωνής 
συγκεκινημένης.

κΑί γυναίκες ήσαν ορΟιαι καί έν τοϊς 
«διαδρόμοις ύπηρχε τόσος κόσμος, ώστε 
«ή συγκοινωνία κατέστη αδύνατος. Οί 
«ήθοποιοί είχον έΗέλΟει μέχρ ι τή ς  άκρας 
«τής σκηνής μή ουνάμενοι έπί είκοσι λ ε -  
«πτά  νά έπανα'λάβωσι τήν  π αρά στασ ιν  
«καί ήδη π ο λλο ί  έκλιναν τό γόνυ όπως ίοω- 
«σιν αύτόν καλλίτερον. Ί Ι  αίθουσα έσκο- 
«τίσθη έκ τοΰ κονιορτοΰ, όν ήγειρον οί Οεα- 
«ταί εισερχόμενοι καί έξερχόμενοι» λ έ γ ε ι  
ό Grimm.

Μετά τήν παράστασιν άνεπετάννυται έκ 
νέου ή αύλαία καί έπί τη ς  σκηνής φαίνον
ται οί ήθοποιοί μ ετά  δαφνών καί φοινίκων 
άνά χειρ ας περί τήν προτομήν τοΰ Βολ
ταίρ· ή δέ ύποκριΟεΐσα τήν Ειρήνην MinL- 
Vestris έπαναλαμβάνει δίς ποίησιν είς τ ι 
μήν τοΰ ποιητοΰ. Τήν στ ιγμ ήν  έκείνην τό 
Γαλλικόν Θέατρον παρίστα έκτακτον θέαμα 
οι θεαταί κατενΟουσιασμένοι άνευφημουν 
φρενητιωδώς τόν ποιητήν, όν ό κ. de Vil- 
l« t(e έκράτει ώχρόν, άφωνον, κλαίοντα καί 
οίονεί καταβεβλημμένον ύπό τό βάρος 
τή ς  τ ιμής .
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Ό  θρίαμβος ουτος έξηκολούθησεν έπί 
τινας ετι ήμέρας· οπου άν έφαίνετο ό 
Βολταίρ αί εύφημίαι ήρχ ιζον  έκ νέου· ήτο 
ζωή δόξης μοναδική, ή τ ις  όμως κατέβαλεν 
καί αύτόν άπέΟανεν μετά  τινας ήμέρας, τήν 
30  μαίου.

Κλείομεν οΰτω τάς ό λ ίγα ς  ταύτας  ση
μειώσεις χω ρίς  νά είσέλΟωμεν είς λ ε π το -  
λο γ ία ς ,  είς τά  μετά  τόν θάνατον τοΰ πο ιη- 
τοΰ, ούτινος τον νεκρόν έδιωξαν οί εχθροί 
του μέχρ ις  έςοντώσεως· διότι σήμερον τό 
κενοτάφειον τοΰ Πανθέου δέν περικλείει 
οΰδ’ α»τοΰ, ούδέ τοΰ Rousseau τά  όστά καί 
τήν κ όν ιν  οιεσπάρησαν ταΰτα τω  1814  υπό 
τών ασεβών χειρών τών de Puymorin £'> *elvi 
άγρώ , όπου δέν εΰρέθησαν εκτοτε· πλην  
τά  έργα  του μένουσιν αιώνια καί ή φ η μ η  
του διατρέχει τήν ύφήλιον είς τό πείσμα 
τών ιερόσυλων θρησκοδούλων.

Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

ννΛΛΛΛΛΑΛ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.
(Σημειώσεις έκ τής ί**ορίας)

Γ '.1)

Ό  περιωρισμένος ούτος εντός τ ω ν  —ερι - 
©οάκτων πύ ργω ν βίος, μεθ’ ό'λην τή ν  ε ύ τυ χή  
ά π ό λ α υ σ ιν ,  τήν όποιαν  π α ρ ε ϊχ ε ν  ή οικογενειακή  
κίνη*ις,  καθίστατο  όσημέραι οχληρότερος. Συνη-  
σθάνθησαν συνεπώς οί π υ ρ γ ο δ ε σ π ό τ α ι  την α ν ά γ 
κην, όπω ς ελθη μ έχρ ις  α ύ τώ ν  η κοινωνική ζω ή ,  
νά θλίψωσι τή ν  χεϊρα  καί ά<ούσωσι τήν  π α ρή -  
γορον λ α λ ιά ν  φ ίλου ,  οστις ά π ο τ ε λ ώ ν  ά ναγκαϊον  
μίρος τβΰ οικιακού βίου, νά ποικίλν; τάς μακράς  
καί ά τ ε λ ίυ τ ή τ ο υ ;  ώρα; τ ή ς  άθνμίας τω ν— ν’ ά πο-  
τ ελ ή τ α ι  έκεΐ πα ρά  τήν  λαμ π υρ ίζου σ αν  εστίαν  
κατά τάς άγριας τοΰ χε ιμ ώ ν ο ς  νύκτας εύρυτέρα  
τις κοινωνία, έν ■}, τό ά πηυόηκός π ν ε ΰ μ α  ν’ ά να-  
λαμβάννι τήν ίσχύν  καί νά εύρ'σκτ, τή ν  α ν ά 
π α υ λ α ν .  Ούτωσί κ α τ ά  τ ό ν  ΙΑ/ μ ά λ ισ τ α  αιώνα  
εξέν ιζεν  ό πύργος πολυάριθμον συνοδείαν, α π ο 
τελούσαν  τήν πο λ ιτ ικ ή ν  ούτως ε ίπ ε ΐν  αύτοΰ  
υπηρεσίαν,μικράν τ ινα  α υ λή ν .  Προσέλναβε δηλαδή  
περί έαυτόν ό φεουδάρχης,  κα τά  τ ά  εθιρ.α τών  
αυλώ ν τών Ρ ω μαίων Α ύ το κ ρ α τό ρ ω ν , σφραγιδο  
φύλακα , πρω τοστράτορα, ιερακοτρόφον, δ ιότ ι

(L) Συνίχεια καί τέλος. Ί ο ;  Φύλλον Γ  .

έξερχόμενος τοΰ πύργου ήρξατο νά έπιζητή καί 
|ν τνί Θήρα τήν έπασχόλησιν άπό τής ανίας 
ή'τις κατεκυρίευεν αυτόν. Εϊχεν ήόη ο πύργος 
τοΰ; έαυτοΰ σωματοφύλακας, τούς θαλαμηπό
λους, ιπποκόμους καί άρχισιτοποιούς μετ’ οινο- 
χόων, άπό τής εποχής δέ ταύτης ήρςαντο καθιε- 
ρούμενα καί άξιώματα νέα, παντν] αγνοιστα 
τή βυζαντινή αύλη, άποτελοΰντα τοΰ πυργο
δεσπότου τήν ιδίαν υπηρεσίαν —  ο; υπασπισται 
καί ο: pages, ής τινο; άντίστοιχον π·»ο’ τ,μΐν 
λέξιν δέν εχω πρόχειρον. Ώ ;  pages έλαμβανοντο 
έφηβοι εκ τής ΰψίστης κοινωνικής περιωπής, 
διαιτώμενοι έν αύτώ τώ πύργω, εν ω ελαμβα- 
νον τά πρώτα έν τώ στρατιωτικώ καί πολιτικώ 
σταδίω διδάγματα. Ή  τιμητική αύτη θεσις επί 
μάκρους αιώνας άπαντα έν ταϊς αυλαΐς ου μο
νόν τών πλουσίων καί εύγενών βίκων, αλλά και 
|ν ταΐς τών γάλλων βασιλέων μέχρι και ^°ύ 
ΙΘ’ αίώνος άρχομένου, πολλοί δέ διάσημοι άν- 
δρες τής Γϊλλίας έν τη ενεργώ πολιτική ώς 
pages ήρξαντο τό εαυτών στάδιον.

Τόν συνοδείαν τ α ύ τ η ν ,  ή τ ις ,  α πο τελ ο ύ σα  
πολ ιτ ικ όν  τ ιν α  μικοόκοσμον,  ισχυσεν  ϊνα  π ο ι 
κίλη τόν  ά χα ρ ιν  έντό;  τοΰ πύργου  βιον ,  δ έν  
ε ιχο ν  μόνον οί επ ιφ α νή  εν τΐί π ερ γ α μ η ν ή  τή;  
εύγενείας  κ α τ έ χ ο ν τ ε ς  θέσ·.ν, ά λ λ ’ έν γ εν ε ι  π α ς  
κύριος ή κτήτωρ τιμαρίου  ίκανώς μ ε γ ά λ ο υ  καί  
ισχυρού ό'πως συντηρηστι άς ιοπρεπώ ς τ ή ν  μικράν  
α υ λή ν .  Τά α ξ ιώ μ α τ α  τ α ΰ τ α  π α ρ ε ίχ ο ν τ ο  σ υνή 
θως, ώς αί γ α ϊα ι ,  εις τ ιμάριον  εις ά λλου ς ,  ε π ί 
σης ώς ό κύριος, εύγενεϊς  ή πλουσίους,  καί ε γ ε -  
νοντο αφορμή, ού μόνον μορφώσεως κοινωνίας  
τίνος τερπνής εκεί Ινθα πρότερον μονότονος καί  
π λη κτικός  δ ιή ρχετο  ό βίος, ά λ λ ά  καί σ υ ν α π ε -  
τ έ λ ε σ α ν  ισχυρόν σύνδεσμον τών φίλων τοΰ π υ ρ 
γο δ εσ π ό τ ο υ  μ ε τ ’ α ύτοΰ ,  σ ύνδεσ μ ον ,  οστις έν π α ν 
τ ί  κινδύνω έμ ελ λ ε  νά π ροασπίσηται  τήν  τ ιμ ή ν  
καί τή ν  πεοιουσίαν τοΰ οίκου. Ο; κ α τ έ χ ο ν τ ε ς  τά  
α ξ ιώ μ α τ α  τ α ΰ τ α  έπροθυμοποιοΰντο ίνα  τά  κα-  
ταστήσω σι δ ια δ ο χ ικ ά ,  ϊν α  άσφαλίσωσι όη λ α δή  
υπέρ τώ ν υιών καί τώ ν α π ο γ ό νω ν  τή ν  εύνοιαν  
τοΰ κυρίου, δν υπηρέτησαν καί μ εθ ’ οΰ σ υνε μ ε-  
ρίσθησαν τών αιματηρώ ν α γώ νω ν  τοΰς κ ιν δ ύ 
νου; καί τώ ν  εύ τ υ χώ ν  ημερών τ ά  α γα θ ά .

Ά λ λ ’ ώς ό άνθρωπος έξέλθνι τής άπομονώ σεω ς  
και έθίσ/, εις ο ία ν δ ή π ο τ ε  κοινωνικήν κίνησιν καί 
ζω ήν,  άπ εκδυόμ ενος  τών άγριων ενστίκτω ν καί  
τών πα θώ ν ,  ε π ι ζ η τ ε ί  εΰρύτερον όρ·ζοντα ,  τήν  
μ ε γ ά λ η ν  κοινωνικήν αναστροφήν, τό μ έ γ α  σ χ ο -  
λεϊον,  έν ώ α φ υ π ν ίζο ν τ α ι  αί άλη θεΐ;  τάσε ις  του,  
αΐτινες άκαθεκτως τ ό τ ε  τείνουσι πρός τήν κοι-

0  Ν A II Α Π

(Θε χτρική ΈπΑεώρησις.)

1

Πολλοί βεβαίχς παρ’ ήμΓν άνέγνωσαν τήν 
μυθυστορίαν ταύτην τοΰ συγγραφέα»; τών έν 
έ ξ ο ρ ί α  β α σ ι λ έ ω · . ,  ούτινος τοσαύται άριθ- 
ιχούντα*. έκοόσει:. Ά λ λ ’ είναι τωόντι ,αυΟι-1 ■ ι t
στοοία ό Ν απάπ ή «.«λ/ ον αληθή: ίστοοίκή ̂k I ι 4 i * ι 4
μελέτη καί περιγραφή τών τελευταίων χρό
νων της αύ ,οκρατορίας; Οί εύρόντε; πρϊ 
ήμών ττ,ν κλείδα το5 άποκρύφου τούτου 
έργου, ο1, μαν.εΤσάντες τού; ύπ; άλλο όνομα 
κρυπτμένου; ήρίυας τοΰ κ Daudit καί τ ί  
ύπαινισσόμενα γε',ο'.ότχ, είπον ότι άντί μυ
θιστορία; ήούνατο νά ό'.ομασΟή κά’/λιον απο 
μνημονεύματα της συγ/ρόνου ιστορίας. ’Λλη- 
θώ; το οΰτον είναι το έργον τοΰ ο'ημοφιλοΰς 
συγγρ: φίως, ίστις έν τη συγ/ρο'νω φιλολο

γία, έάν μή τήν πρ .ότην, κατέχει όμως ε π ί 
ζηλον Οέσιν.

Ό  Ν α π ά π  άπό της Σκηνης! I I  μεγάλη 
αΰτη ζωγραφία του κ. Daudet !

Διατί όχι; Δέν ε"οομεν ά~ό τ ή ;  Σκηνή; 
τούς ’Λ θ λ ί ο υ ;  τοΰ Βίκτωρο; Ουγώ καί τήν 
11 α ν α γ  ί χ ν τ ώ ν  Π α ρ  σ ί ω ν ;  Δέν είοομεν 
τά έργα τοΰ Σύη κ-:ί τη ;  Σών5, τά ;  περ.η- 
γ /σ ε  ;  τοΟ Jules Verne καί έ ι"ί τέλους το A<som- 
moir τοΰ κ. Ζ ολα ;

Ά λ λ ’ ε7σί σκηναί μεμονωμένοι , αίτινε: αύ - 
ταί καθ’ έαυτά; ούνανται νά κινήσασι τον 
έλεον, ά λ λ ’ ύπάρχουσι τοτούτοι ήρ:υε; δσαι 
καί σκηναί, το,ΐαύται πράξεις όσοι καί ήρωες. 
Ούτε ύπάρχει ή δραματική ένότης τούλάχι
στόν έν αύτή τή πραξει, άφ’ ού ή τού χρό
νου καί τόπ:υ κατηργ/,θη έπ.σημω;.

Εί; τα οράματα ταΰτα νομίζει τ ι ;  οτι ίστα- 
ται προ τ ή ;  σκην}); πανοράματό; τινο;, οπου 
όπισθεν τοΰ φζκού βλέπει διαίεχομένχ; τήν I 
μίαν μετά τήν άλλην ιστορικά; ή μυ'ϊολο- 1 
γ ικά; εικόνα;. Έ ντανθα  τά ;  εικόνα; άναπλη- |

ν ω ν ικ ό τ η τ α ,  τ ό ν  ζω ογόνον  τούτον  αέρα, όστις  
ε μ π ν έε ι  τή ν  ε λ ευ θ ερ ία ν  καί τήν πρόοδον.  Ούτ<υς 
ό πύργος  π ερ ιλαβώ ν σ τ ο ιχ ε ιά  τ ι ν α  τής ζωής  
τα ύ τη ς ,  ήρξατο έ π ι ζ η τ ώ ν ,  προϊόντος τοΰ χρόνου,  
έκτενέστερον ορίζοντα  καί π λ ε ίο ν α  κίνησιν ,  ά 
νο ιξα ;  τ ά ς  σιδηράς θύρας τ ο υ  εις τ ά  τ,έκνα τών  
γ ε ιτ ό νω ν  υ π ο τ ε λ ώ ν ,  τώ ν δ υ σ τ υ χ ώ ν  τού τω ν  ε ί -  
λώ τοιν ,  οΐτι%ες ά πό  τοΰ σκότους καί τή ς  άθλιό  
τη το ς ,  έν οίς ε ίχ ο ν  α πομονώ σει  αύτούς αί α μ α 
θείς σύγχρονοι  προλήψ εις,  ούδ’ έτόλμω ν χθες  
καί πρώην νά έγείρωσι μ έχρ ι  τών πύργω ν τά  π ε -  
π ο ν η μ έ ν α  ο μ μ α τ α  ! Οί δ υ σ τυ χε ίς  ούτοι άνθρω-  
ωοι,  ως έπένευσεν  ό δ ε σ π ό τ η ς ,  άφ’ ού ώς τ ι μ ά 
ριον ε ίχο ν  τά ς  γ α ί α ς ,  τώ ν όποιω ν αί πρόσοδοι  
μ ετ ά  τήν ά π ό τ ισ ιν  τών β αρυτάτω ν φόρων μόλις  
έπήρκουν εις τή ν  διατροφήν τής  οίκογενείας  α ύ 
τ ώ ν ,  ώς π α ρ έσ χεν  ό πύργ'ος τήν φ ιλόξενον  αύτοΰ  
στ έγ η ν  ε?ς τ ά  ριγόΰντα  έκεϊνα καί γ υ μ ν η τ ε ύ ο ν τ α  
τέκ να  τής δ υ σ τ υ χ ία ς ,  ήσθάνθησαν τήν πρώ την  
έπ ί  τή ;  ζω ής χα ρ ά ν ,  τήν  π ρ ο ά γ γ ε λ λ ο ν  πο ιας  τ ί 
νος κοινωνικής ε ύ π ρ α γ ία ς .  Ή  κοινωνική άνισό-  
της ήτο τ ό  σκοτεινόν  καί μ έ γ ισ τ ο ν  χ ά σ μ α  τό  
ά π ο χω ρ ίζο ν  τούς ανθρώ πους.  Οί υπ οτελείς ,  δ υ -  
νάμενοι  ήδη νά συγκοινωνώσι ρ.ετά τού τ ιμ α ρ ι
ώτου δ ιά  τών ιδίων τέ ' ,νω ν ,  είδον ίκα νοποιου-  
μένη ν  τή ν  φ ίλαυτον  τοΰ ανθρώπου τάσιν  ϊνα  βί
οι είς άνωτέραν σφαίραν εκείνης, έν νι ή κοινω 
νία τόν  έ 'τ α ξε ν  ή λ π ισ α ν  έ π ί  τ ή ς  ίσχυρας εύνοιας  
τοΰ δ εσ π ό τ ο υ ,  ό'στις δέν ήθελεν αύριον τοϊς ά-  
φαιρέσει τό  τ ιμ ά ρ ιο ν ,  έξ ού ά π έ ζ ω ν ,  ϊνα  τό δο')- 
σνι είς έτερον, κ α ! έξησφά/.ιζον  τέλ εο ν  τούς 
καρπούς καί τ ά  εύτελή  α γ α θ ά  των κ α τ ά  τής  
φιλ.άρπαγος π λ ε ο ν ε ξ ία ς  τοΰ έπιδρομέω ς,  καθ’ ού 
ήθελον τούς υ π ε ρ α σ π ίσ ε ι  οί φρουροί τοΰ πύ ρ γο υ ,  
έν ώ έδ ιδ ά σ κοντο  καί  π ρ οή γοντο  τ ά  εαυτών τ έ 
κ να .  Τά τέκνα  τ α ΰ τα  συναπετέλ.ουν ήδη τήν α 
κολουθίαν τοΰ π ύργου ,  συνανεστρέφοντο μ ετ ά  τών  
τέκ νω ν τοΰ δεσ πότου  ·Λαί τών ε ύ γ εν ώ ν ,  καί ή 
πατρική  τοΰ υποτελούς καρδία ή γ α λ λ ία  καί η4 -  
χ ε τ ο ·  ού μόνον η ύ χ ε τ ο  ά λ λ ά  καί  άφωσιοΰτο είς 
τό ν  φ εουδάρχην  έν π α ν τ ί  κινδύνω  καί β ιω τική  
α ν ά γ κ η .  Είς τήν  π ίσ τ ιν  τ α ύ τ η ν  τήν ε ίλ ικ ρ ινή } 
είς τήν έγκάρόιον  τοΰ εύγνώ μ ονος  πατρός άφ ο-  
σίωσιν άφορών ό π υ ρ γο δ εσ π ό τ η ς ,  π α ρ ε ίχεν  ό'λα 
τά μ έσ α  τής έπικΟινωνίας τ α ύ τη ς ,  καί κατορθών  
ϊνα  έν τή νέα  ταύτϊ) ζω·?ί δ ια σ κ ε δ ά ζ η τ α ι  ή π λ ή -  
; ι ς  τοΰ πρώην βίου, ισχυρ οποιε ί  ά μ α  τό π ο λ ι 
τικόν του κράτος έν τη  τ α ο α χ ώ δ ε ι  έ/ίείνν·, έ π ο χ ή  
καθ’ ην ο ύ ϊε μ ί ά  ισχύς ήτο ακλόνητος.

Κ αί πρόχειρός τις  π α ρ α λ λη λ ισ μ ό ς  τοΰ αρχικού  
έν τώ  πύργω  βίου,  τόν όποιον χα ρα κ τη ρ ίζε ι  έ ν -

ροΰσι ζώντα καί κινούμενα πρόσωπα— οί ηθο
ποιοί.

Τοιοΰτο; κατ’ άνάγκην είναι -/.αί ό Ναπάπ, 
τοΰ οποίου ο'ιασκευαστ/,; ύπηρξεν όκ. Gondinet 
ό συγγραφεύς τών ’Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν .

Ό  Βερνάρδος Ίανσουλαί ό έπωνομασθείς 
Ναπάπ, πλουτίσας έν Τύνιδι ήλθεν είς Παρι 
σίου; με 0 0 ,0 0 0 0  είς τό θυλάκιόν του ν’ άπο- 
λαύσ/) τών ήδονών τ ή ;  High-life τοΰ Παρισι
νού κόσμου. Είς τήν . μεγάλην τ  χύτην τοΰ 
κόσμου πρ υτεύουσχν προ^γ/,θη αύτοΰ ή φ,'μη 
τόον εκατομμυρίων του κα. ίο'ου ό Ναπάπ εί- 
οεν acov.^ εαυτ ν πεηκυκλο [ .̂ενον ύπο ν ί-  
φου: παρασίτων. ΕύγενεΤς και μεγαλόσχη
μοι άριστοκράται, έπίσ,-μοι τραπεζίται, ό ευ 
Ουνται Οεκτρον ετοίμων πάντοτε εΐ; π :ώ χ ε υ -  
σ.ν συρφετό: κολάκων άμφοτέρων τών φύλων 
έποφθαλμιώντες τά πλο>τη του, κατέκλυζον 
τάς α :.0;ύσζς αύτοΰ άπόπρωία: μέ /ρ :  νυκτός.

Ό  Ναπάπ κατ/,γετο έκ τ ή ;  με-ημορινή;
Γαλλίας, ήτο ειλικρινής, ε',Ο^ς, ά λ λ α ...........
αφελής καί ή αφέλεια αύτού, μεΟ’ ής άφέθ/j 

I νά γεν ή τό έρμα ον τών άπαντα /όΟεν συνα-
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τίλ.ής άπομόνωσις, μετά τοΰ νεωτέρου, όπότε 
ειχεν άναπτυχθή ή κοινωνική πολυπραγμοσύνη, 
παρέχει τά εύτυχή αποτελέσματα, τ ά  όποια 
παράγει ή κοινωνικότης. Τά άγρια πάθη κατηυ- 
νάσθησαν, άν μή όλοσχερώς έλησμονήθησαν, έ- 
ξέλιπον οί πλεΐστοι λόγοι τών διηνεκών επιτό
πιων ταραχών, καί έμετριάσθη ή μεγάλη άπό- 
στασις, η εντελώς άποχωριζουσα τού; κατοίκου; 
τοΰ αύτοΰ τμήματος τής γης. έν έβίουν.

Κ,ατά τόν ΙΑ* αιώνα, άφ’ ής ό υιός τού τ ι 
μαριώτου ή τοΰ υποτελούς ό υιός, ό έν τώ πύρ
γω διαιτώμενος, ΰπερέβαινε τήν εφηβικήν ηλι
κίαν, προεχειρίζ^το, κατά τά παρά ταΐς γερμα- 
νικαϊς φυλαΐς είθισμένα, είς ιππότην κύπτων 
τήν κεφαλήν καί γονυκλινής έδέχετο διά χει- 
ρός τού δεσπότου τήν στρατιωτικήν πανοπλίαν 
έκ όκόιιατι τον πατρύς, τοϋ ιΊον και τοΰ ά/·ίου 
Jtvevj'aroc, συμπεριλαμβανόμενος έν τη τάξει 
τών ΰπερμάχων τής χώρα:, καί όφείλον υπέρ 
τήν ζωήν νά παραφυλάττνι τήν τιμήν καί νά 
συνδράμγ) τούς άσθενεστέρους. 'Η έπίσημος αύτη 
πολιτική χειραφεσία έπετελεϊτο πανηγυρικώτατα, 
παρισταμένων πάντων τών φίλων τοΰ οίκου, τών 
αποτελούντων τήν άκ,ολουθίαν αύτοΰ. ’Εντεύθεν 
άρχεται νέος βίος έν τώ πύργω, ούτινος αϊ ποι- 
κίλαι φάσεις, διαφεύγουσαι τά περιωρισμένα ό
ρια τής παρούσης διατριβής, δύνανται νά άπο- 
τελέσωσιν ίδιαν πραγματείαν.

ΕΥΓ. Γ. ΖΛΛΟΚΩΣΤΛΣ 

Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Τελευταίος σταθμός έν τη ιστορία της ποι
νή; τού θανάτου είναι ή γενομένη έν Ελβετία 
την 18ην Μαίου τού έτους 1878 ψηφοφορία 
τοΰ λαοΰ. (*] Τό γεγονος τοΰτο είναι άξιον Ιδια- 
ζούσης μελέτης, καθόσον μάλιστα νέαν προσ- 
έύωκε ζωην καί νέα ό^λα είς τού; συνηγόρους 
τοΰ ικριώματος, οΐτινες θριαμβευτικώ; έπιδει- 
κνύουσι τήν άπόφασιν εκείνην τοΰ Ελβετικού 
λαού, καί προσπαθούσι δι’ αΰτη; νά ύποστηρί- 
ζωσι τό σαθρόν καί κλονούμενον τών ιδεών 
αύτών οικοδόμημα. Ά λ λ ’ ό θέλων νά εςαγάγν)

(1) 'Ως γνωστόν, κατά τήν ημέραν εκείνην ό Ε λ 
βετικός λαός άπε·^άνθη ύπερ τής άναδεωρήσεως τοΰ 
ά’ρΟρου 65 τοΰ Συντάγματος του καταργήσαντος τήν 
ποινήν τοΰ θανάτου.

έ'κ τίνος ιστορικού γεγονότος συμπεράσματα 
αληθή καί χρήσιμα, οφείλει μή άρκούμενο; εί; 
■tvlv κατ’ επιφάνειαν μόνον έξέτασιν νά είσδύση 
βαθύτερΟν, καί άνερευνών τά  αίτια άτινα παοή- 
γαγον τό πρό οφθαλμών άποτέλεσμα, νά άπο- 
δώση είς αύτό τήν άληθη σημασίαν καί βαρύ
τητα. Τούτο βεβαίως άποφεύγουσι νά πράξωσιν 
οί συνηγοροΰντε; £τι ΰπέρ της ποινή; τού θα
νάτου καθό έπιολαβέ; τη ιδέα ΰπέρ ής αγω
νίζονται· άλλ’ ςσοι μετά θέρμης έπιζητοΰσι την 
κατάργησιν ποινή; την οποίαν όμοφώνως κατα- 
οικάζδυσιν ή φιλανθρωπία, ό πολιτισμός, καί ή 
επιστήμη, όφείλουσι νά έπιδοθώσι καί είς την 
ερευνάν ταύτην, ϊνα ούτω άπογυμνώσωσι τού; 
πολεμίους καί τού τελευταίου αύτών οπλου. 
Τοΰτο θέλω επιχειρήσει ενταύθα διά βραχέων.

Έν τί) κατ’ εξοχήν φιλελεύθερέ καί προο
δευτική της Ελβτίας χώρα άπό πολλνών έτών 
ήρξατο άναφαινομένη ή πρός την κατάργησιν 
‘τή ; ποινής του θανάτου νομοθετική τάσις· μία έ'τι, 
άπόόειξις, οτι ή βελτίωσις καί ή πρός τά ήπιώ- 
τερον τροπή τών ποινικών θεσμών συνδέεται στε
νώ; καί συμβαδίζει μετά τή ; άναπτύξεως καί 
προόδου τών πολιτικών ελευθεριών ( ι ) ούτω 
βλεπομεν την κατάργησιν ταύτην πραγματου- 
μένην άπό τού 1848 έν Φρειβούργν), τώ 1854 
εν Νεφχάτελ, τώ 1860 έν Ζυρίχη, τώ 1871 έν 
Γενεύτι, καί κατά τά  έφεξή; ετη εντισιν άλλοις έκ 
τών ομοσπονδιακών κρατών.Κατά την γενομένην 
δε τώ 1874 αναθεώρησιν τοΰ ομοσπονδιακού 
Συντάγματος, ή κατάργησις έπεξετάθη καθ’ 
όλην την Ελβετίαν καθιερωθεΐσα διά τοΰ 
άρθρου 65ου, ώ; επεται.

« 11 ποινή τοΰ θανάτου καταργεϊται.
Διατηρούνται όμως αΐ διατάξεις τού στρατι

ωτικού ποινικού κώδικο; . . .
Λΐ σωματικαί ποιναί καταργουνται» .
Το άρθρον τοΰτο υπήρξε τό προϊόν ωρίμου σκέ- 

ψεως και πεφωτισμένης μελέτη;· ή ποινή τοΰ θα
νάτου προ πολλού χρόνου ειχεν άποσβεσθή έκ τών 
ποινικών κωδίκων πολλών ομοσπονδιακών κρα
τών, εν ά'λλοις δέ καίτοι νόμω υφιστάμενη, 
πράγματι ουδέποτε έξετελεϊτο· ούτω είς 14 
κράτη απο τοΰ 1832 ούδεμία έκτέλεσις είχε 
λάβει χώραν. Ουχί λοιπόν άπλ.ώ; λόγοι φιλαν
θρωπία; καί προοδευτικών τάσεων επίδειξι;, 
αλλα σκεψεις σοβαραι έπί μακρκς στηριζόμεναι 
πείρα;, ύπηγόρευσαν είς τού; νομοθέτας τοΰ

(1) Moatesq lieu. Delsprit des lois livr VI. Ch. IX.

' 1 8 7 4  την έν τώ συντάγματι εισαγωγήν τών 
διατάξεων εκείνων.

Ά λ λ ’ ά ν ύπό την δποψιν ταύτην το άρθρον 
65 ούόέν παρείχε τά άξιον μομφής, προσεκρου- 
σεν ό’μως εΐ; έτέραν άρχήν την τής νομοθετι
κής ελευθερίας τών αποτελούντων τόν ομο
σπονδιακόν σύνδεσμον τής Ελβετίας κρατών. 
Ως γνωστόν, έκαστον έξ αυτών έχει ίδιον ποι

νικόν κώδικα καί πλ,ήρη α ν ε ξ α ρ τ η σ ία ν  εν τώ 
κύκλω τούτω τής νομοθετική; ένεργειχί· Αλ
λά την άρχην τχύτ'ήν προσέβαλε καιρίως το 
άρθρον έκεΐνο τού συντάγματος, καθόσον επε- 
βαλεν, ούτως είπεΐν, την άπά τών ποινικών 
κωδίκων έξάλ.ειψιν τής ποινής τοΰ θανάτου, 
και ητοβήμα γενναΐον πρό: την έ ν ο π ο ί’/joiv τών 
ποινικών θεσμών, την όποιαν μεγάλη μερίς 
υποστηρίζει καί έπιζητεϊ έν 'Ελβετία, απο
κρούει δέ καί πολεμεΐ έ-τέρα μερίς τοσουτω 
μάλλον ισχυρά καί πολυάριθμος καθόσον επι
δρά επί τοΰ πνεύματος τού λ,αοΰ διά τής ά- 
ναπτύ;εως τών περί άποκεντρώσεως, αυτοκυρι
αρχίας καί ελευθερίας ιδεών. "Ενεκα τούτου τό 
περι ου πρόκειται άρθρον έγένετο τό π^διον τού 
μεταξύ τή; ποινικής ένοποιήσεως καί τής νομο
θετικής έλ.ευθερίας τών κρατών άγώνος* οί ύπερ 
τής δευτέρας ταύτης άρχής συνηγοροΰντε; όεν 
ήδύναντο νά ήσυχάσωσιν έφ’ δσον διετηρεϊτο έν 
τώ Συντάγματι, ή διά τή ; καταογήσεως τής 
ποινής τοΰ θανάτου προαγωγή τής πολεμίχς 
κρχής. Καί ιόού έν έκ τών αίτιων άτινα £πή- 
νεγκον το  άποτέλεσμα τής 18ης Μαίου 1878 
καί) ήν ημέραν ή πλειοψη&ία τού 'Ελβετικού 
λαου άπεφάνθη ύπέρ τή ; άναθεωρήσεω; τού 
κα,ταργοΰντος την ποινήν τοΰ θανάτου άο- 
θβου 65.

Οί ύπέρμαχοι τής νομοθετική; άποκεντρώ
σεως δεν ήδύναντο βεβαίως νά έπιτύχωσι καταλ.- 
ληλότερον χρόνον ένεργείας, καθόσον κατά 
την εποχην εκείνην, μέγας ύπήρχεν αναβρα
σμός εν ταΐς ψυχαΐς τοΰ λαού ένεκα βαρέων 
τινων εγκλημ.ατων. Eivat τούτο φυσική συνέ
πεια, μετα τής προόδου τή ; κοινωνική; άνα- 
π.υξοω;, μετα τη ; λεπτυνσεως καί τοΰ έξευ- 
γενισμού τών ηθών νά συναυξάνν) καί ή προ; 
το έγκλημα αποστροφή καί ή έκ τούτου συγκί- 
νησις. Οσω πλειότερον έςημερούται καί ηθικώς 
προαγεται λαος εις, τοσω ζωηροτέραν αι
σθάνεται εντυπωσιν επι τή όιαπράξει απεχθών 
έγκλημάτων. Εν τοιαύτη άγανακτήσει κατά 
τού έγκλήματος έκυμαίνοντο τότε τά  πνεύ
ματα τού Ελβετικού λαού· ητο λοιπόν ή στιγ-

ΟροισΟέντων είς τήν αύλήν του τυχοδιωκτών 
έπισυρει κατ’ αύ:οΰ τ^ν περιφρόνησιν Είς ΐα- 
τρ-ς ο Τζέγκινς έσκεφθη πρώτος νά έμπορευθ/j

1 _ Λ  ν- * ί 1 Γ

τ ή 1 φιλοόοξίαν καί αφέλειαν τοΰ άτυχοΰς 
νεοπλούτου, παροτρύνων αύτϊν νά προστα
τεύσει όιά τών χρημάτων τό πρύτυπον ^ρε- 
φοκομεϊον, ούτινος ήτο ό δι.υΟυντής, υποσχό
μενο; εΐ; αύτόν τό παράσηαον τή :  Λεγεώνο;.

Νομίζει τι;  μέχρι τινο; τωόντι οτιό Τζέγκιν; 
είναι ό ά 'λϊβ^ς  εύεργέτη; τή ;  άνθρωπότητο;, 
ά λλ  επ: τέλου; άποδεικνίεται καί ούτο; ούχί 
όλιγώτερον τίύν άλλων αγύρτης.

Λί αί’Οουσαι έκειναι είναι τό οτυνεντευκτ/;- 
ριον τών παρασίτων, οίτινε; ερ/ονται άπό 
τών τεσσάρων άκρων τών Ιίαρισίων. "Εκα
στο; περιμένει τ^ν σειράν του ένεδρϊύων, νά 
λαόν; τόν Ναπάπ άτο τού βραχίονο; καί νά 
είσέλθ/) μετ’ αύτοΰ εί; μί..ν έκ τών μάλλον 
άποκέντρων αιθουσών ό'πως τώ ύποοάλλη τά 
σχέοιά του. Μετά τ,ν  Τζέγκνς ϊρ /ετα ι ή σειρά 
το^ Ηαγανέττ^ έκ τοΰ Porto-Vecch'Vi, τοΰ π α -  
νουργου τούτου οιευθυντοΰ τής C .iisse  territori- 
ale, όστις είχε υ-ετά τοΰ Μομπαβ jv  καταβρο-

χθίσει σπουδαία κεφάλαια έπί -.τι π  .οράσει 
ότι έπρόκειτο νά άνορύξ·/] ολόκληρον τφ /ΐνορ-  
σ.κήν, τά  έν αυτή μεταλλεία τ;ΰ  σιδήρου, 
τά  λατομεία τη ; ,  νά λάβη τό μονοπώλιον τών 
σιδηρούχων τ η ;  ύδάτων, άκόμη κχί τών φελ
λών τών δασ^ιν τη;. Τά σπκταληΟέντα εκα
τομμύρια ο Ναπάπ μόνο; ήδύνατο νά άνα- 
πληρώσ/).

Μετά τόν Παγανε'ττη ήρχετο ό γέρων 
Seliwalbach νά τώ  προμηθεύσω ώραίαν τινά 
εικόνα έκ τ ή ;  συλλογή; τούδοΰκός τού Μορά, 
ούτινο; ό Ναπάπ ήτο ό θαυμαστή;, ή ό έπαρ- 
χ ι ύ τ η ;  έφημέρ.ο; νά τ  ο ζητήσγ) χρήματα  διά 
τήν άνοικοδόμ-σιν τού ναού του. Μετ’ αύ;ό; 
ήρχετο άλλο , καί πάλιν άλ'.ος. Μετά τήν επί- 
σημον ταύτην π^ρέλασιν ό \ α π ά π  ένύμι.'εν 
έαυτόν άπηλλαγμένον, ήδύνατο να ρορτ,σ; 
έ .τί τέλου; τον καφέ. Ά λ λ ’ όχι! διό τι ιδού 
προσέρχεται έτερο:,κομιστή; έπιττολξ; έκ τοϋ 
"wint-Romans. Ά λ λ ’ ούτο; είναι ό αάλλον εύ- 
προσοεκτο; πάντων, ο.οτι εκείνη, ητ ι ;  συν.- 
στα αύτ.ν εΐ; -c(v προστασίαν τοΰ Ναπάπ 
είναι ή μήτηρ του. Ιναί ό ΙΙαΰλος Γερύ, ό

νέο; δικηγόρο; έσεται άπό τοΰδε ό προστατευό 
μενο; τού Ναπάπ.

Έ κ  τή ;  Κορσική; μετ' δλίγον διά τών 
χρ η μ ά τυ ν  ό Ναπάπ  έκλέγεται βουλευτή;· 
άλλά  τή :  τ ιμ ή ;  τοΰ νά πχρκκαθήσ/j εΐ; τό 
Νομοθετικόν σώμα ήξιώθημόνον διά ν’ άκούσο 
τήν άπο.τομπήν του.

‘Ο άσιζο>οωτατο; έχΟρό; τοΰ Ναπάπ είναι 
η σύζυγο; τοΰ βαρο^ου IL'inerlingue, ή άπε- 
λεύΟερο; γυ ;ή  τών Τυνησίων χαρεμίων. Ί Ι  
Γιαμινά ήγάπ.-σε τύν Ίανσουλαί καί έλευ- 
Οερ,βΟείσα έζήτησεν ώ ; σύζυγόν τ^ς τόν πρώην 
κύριόν τη ;.  Ούτο; ήρνήΟη καί ή Γιαμινά γ ε 
νομένη ήδη σύζυγο: τού βαρόνου llcnmerling ie 
κχί άληΟη; αύτού δέσπο.να ώμοσε νά τ .μ ω -  
ρήσ/) τ>ν Ναπάπ οιά τήν ύοριν ταύτην. Εύρεν 
ώ ;  όργανο; τη ;  άθλιόν τινα δημοσιογράφον 
τ>ν Mo^jsard. Έπρόκειτο νά έ.τ κυ;ωΟ j ή 
έκλογή τοΰ Ναπάπ, όπότε είς ττ(ν έρημερίδα 
τού Mo^jSard άπεκαλύπτετο τ ;  παρελθόν τού 
Βερνάρδο j Ίανσουλαί. Ούτο; νέο; ίτι ών διε- 

. τήρει οίκόν τινα διαφθοράς, ’υ  Ναπάπ ήδύ- 
, νατο να σωθί). ΈκεΓνος οστι; διεΐήρει ιόν
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μή λίαν άρμοδία πρό; τόν κατά τοΰ άρθρου 65 
πόλεμον. Μετά τών θλαβερών έκείνων τοΰ λ,α- 
οΰ εντυπώσεων, μετά τών αισθημάτων τοΰ 
τρόμου καί τη ; άγχνακτήσεω; βυμμαχήσασχ 
ή ίδέχ τη ; νομοθετικές τών κρχτών έλευθερί- 
χς άπετέλεσαν τήν πλειονότητα τνί; 18η;Μαί-
ου 1878.

Χάριν άπλώ; ιστορική; άκριβείας παραθέτω 
ώδε έν τών έγκλημάτων έκείνων άτινα τοσοΰ
τον συνετάραξαν τό δημόσιον πνεύμα. 'Η γυνή 
Berger επιθυμούσα να Ιλθ·/) είς γάμον καί μή 
δυνάμένη νά άποκρύψ·/ι άλλως άπό τοΰ μέλλον
τος συζύγου της τόν καρπόν τοΰ πρώτου αθε
μίτου έρωτός της, ώραίαν δεκατριέτιδα κόρην, 
άπεφάσισε νά έξαφανίση αύτήν. Μίαν ημέραν, 
άναγγείλασα είς τούς γονείς της οτι σκοπεύει 
νά άποστείλνι τήν θυγατέρα της είς Γερμανίαν 
άνεχώρησεν έκ Βέρνης καί τήν όγδόην εσπερι
νήν ώιαν άπεβιβάσθη είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν της Φρειβούργης. Είς μικράν άπό τοΰ 
στάθμου τούτου άπόστασιν ύπάρχει ώραϊον 
δάσος. Έκεΐ έβάδισε μετά της μικρά; κόρης 
καί έστη ύπό στέγασμά τι έκ σανίδων. «Κελί- 
νη, τη είπε θέλω νά ύπχνδρευθώ, άλ.λ ενόσω σύ 
είσαι έν ττ, ζωνί,μέ έμποδίζειςνά πράξω τούτο" 
θέλω νά άποθάντι;» . . .  Ή  μικρά κόρη ήτένι- 
σε μετ’ άπορίας τήν μητέρα τη ; κχί είπε δκ- 
κρύουσα «θέλω νά άποθάνω, άφοΰ τοΰτο θά σοί 
προξενήσει εΰχαρίστησιν». 'II κακούργο; μή
τηρ δεν έδίστασε τότε νά περιβάλ·/| διά βρόχου 
τόν λαιμόν τού τέκνου τη ; καί νά σφίγςνι αυ
τόν. 'Π κόρη έξέβαλε κραυγήν φοβεράν. Τό?: 
ή μήτηρ όρμά καί διά τών ιδίων της χειρών 
άποπνίγει τήν θυγατέρα τ η ; - είτα άναρτά αΰ- 
τήν άπό δοκοΰ, θέτουσα συγχρόνως έν τώθυλα- 
κίω της έπιστολήν έν ή δήθεν ή κόρη έδήλου 
ότι αΰτοκτονεϊ, ένεκα τών κακών πρό αύτήν 
τρόπων τών γονέων της. Το έγκλημα άνεκα- 
λύφθη καί ή αΰτουργός ώδηγήθη εί; τά ;  φυ- 
λακάς εν τώ μέσω τοΰ άγανακτοΰντος πλή
θους μεταξύ τοΰ όποιου διεκρίνοντοαί γυναίκες, 
αΐτινε; ώρμησαν έπί της φερούσης τήν ένοχον 
άμάξης ώσεί ζητοΰσαι νά κατασπαράξωσι τήν 
άσπλ.αγ^νον μητέοα.

Κατόπιν κχί άλλων τινων ίσης βαρύτητα; 
έγκλημάτων έν δημοσίαις συναθροίσεσι καί διά 
πολλών π^ός τάς Βουλάς αναφορών έζητήθη ή 
άναθεώρησι; τοΰ άρθρου 65 καί ή άνίδρυσις 
της ποιν/i; τοΰ θανάτου. Ό  δε βουλευτή; Freu- 
ler είσηγήσατο τήν έξη; πρότασιν. «Τό άρ- 
θ?ον 65 τοΰ όν.οσπονδιακού συντάγματα; κα-

ταργεΐται. 2ον Ά ντικχθίστχτχι ύπά τοΰ επομέ
νου άρθρου. Ή  ποινή τοΰ θανάτου δέν δύναται 
νά έπιβληθτϊ, έν τώ όμοσπονδιακω έδάφει, έπί
τών πολιτικών έγκληυ.άτων» .

α ι  »·' 1 , Λ - .r t  εςετασι; και η μελέτη τη ;  προτασεω;
ταύτης άνετέθη είς τό ομοσπονδιακόν συμβούλιον 
(Conseil Federal) έπιφορτισθέν νά ύποβάλν) είς 
τάς Β^υλάς έκθεσιν περί τοΰ αποτελέσματος 
τών ερευνών του* τό συμβούλιον έθετο πρό οφ
θαλμών τά ζήτην.α, ώ; έξης. «Είναι άληθές ώ;

■γ . · '  , ισχυρίζονται οι αναφερομενοι και η προτασις του
κ. Freuler ότι ή άπό τη ; εισαγωγή; τοΰ νέου 
συντάγματος γενομένη πείρα άπέδειξεν ότι ή 
κατάστασις τοΰ Ελβετικού λαοΰ δέν είναι 
έπιδεκτική καταργήσεωςτης ποινή; τοΰ θανά
του, καί ότι επομένως ή άνίδρυσις ταύτης κα
θίσταται αναγκαία» ; Πρός έξέτασιν τοΰ ζη
τήματος τούτου καί άνακάλυψιν τή ;  αλήθειας 
επεήόθη τά συμβούλιον είς πολλάς καί επιμό
χθου; έρεύνας. Άπέστειλε πανταχοΰ τού κρά
τους εγκυκλίους δι’ ων έζήτει πάσας τά ;  ά- 
ναγκαίας πληροφορίας, συνέλεξε μετά πάση; 
ακρίβεια; τά έξαγόμενα τή ; ποινικής στατι
στική; τών τελευταίων έτών έν παρχβολτϊ πρός 
τά τών προηγουμένων, συνέκρινε τήν έν Ε λ 
βετία κχτάστασιν τή ;  ποινική; κινήσεω; πρό; 
τήν τών άλλων κρατών, έξήτασε τέλος όλα τά 
γεγονότα τά  δυνάμενα νά διαφωτίσωσι τό 
ΰπό μελέτην θέμχ καί ταΰτα πάντα διά μα
κρών άνέλυσεν έν τνί πρό; τάς Βουλά; έκθέσει 
του συμπεραϊνον, ώς έ'πεται.

I s» Τά εγκλήματα καί προπάντων ό φόνο; 
ύπέστησαν, κατά τά τελευταία έτη, αΰξησίν 
τινα έν Ελβετία.

Τΐαύξησις αύτη πχρχβαλλομένη πρός τήν 
πχραχθεΐσχν εί; γείτονα κράτη, όπου ή ποινή 
τού θανάτου έπιβάλλεται, οΰδέν έχε ι τά εξαι
ρετικόν καί έπίφοβον· άναλόγω;, ή αύξησι; 
χύτη είνχι μικροτέρχ.

35' Οΰδέν θετικόν γεγονά; άποδεικνύει ότι ή 
αναμφισβήτητος χύτη χύςησις τών έγκλημά
τ ω ν ,  έν Ελβετία, είνχι άποτίλεσμα τής κα
ταργήσεως τή ; ποινή; τού θανάτου.

Δυστυ/ώ; όμως αί Βουλχί, ύφιστάμενχι 
τήν πίεσιν τή ; κοινής γνώμης, δέν έδωκχν 
τήν δέουσχν προσοχήν εί; τήν έκθεσιν τοΰ 
ομοσπονδιακού συμβουλίου, ούσαν τό πόρισμα 
τοσούτων σκέψεων καί ερευνών, άλλ’ άπεφάσι- 
σαν, κατά τό Σύνταγμα, νά ύποβάλωσι τά ζή
τημα είς τήν ψήφον τού λαοΰ, όστις, ώ; εί'δο- 
μεν,άπεφάνθη ύπέρ τή ; άναθεωρήσεως διά ψή-

φων 2 0 3 , ί 8 5 κ κ τ ά  181,588. Τήν τοιαύτην 
διά τή ; ψήφου τού λαού έπίλυσιν τοΰ ζητή
ματος ζωηρώ; επικρίνει ό Κάρολος Λουκάς έν 
τ?ί προς την Ακαδημίαν τών ήθικοπολιτικών 
επιστημών εκθέσει το υ .1 «Συνήθεια, λέγει, 
ύπάρχει παρ όλοις τοΐς πεπολιτισμένοις λα- 
οϊς, ώ; ό ή ιάσημο; Ματσί^η; ύπουργά; τή ; 
δικαιοσύνης έν Ιταλα'α έσ/άτω; εδωκεν άξιο- 
μνημόνευτον παράδειγμα, οσάκις θέλωσι νά 
εισαγάγωσι μεταρρυθμίσεις έν τή ποινική αΰ
τών νομοθεσία, νά έπικαλώνται τά φώτα τών 
νομοδιδασκάλων, τών δημοσίων άρ/ών, τών 
καθηγητών τών Πανεπιστημίων, τών μελών 
τών σοφών εταιριών, τών δημοσ^ολόγων, καί 
εν ένί λόγω, όλων εκείνων τών άνδοών αΐτινες 
διά τής ειδικότητα; τών σπουδών των καί τή ; 
γενικότητας τών γνώσεών των παρέ^ουσι σπου
δαία έχέγγυχ περί τής είς τάς γνώμχς αύτών 
όφειλομένης πίστεως. Άλ,λά δέν δύνχμαι νά 
εννοήσω την καινοτομίαν τού έλβετικοΰ συν
τάγματος τά όποιον καλεΐ τόν λαόν είς λύσιν 
ζητημάτων τοιούτων, οίον τά περί καταργή
σεως ή διχτηρήσεως τής ποινής τοΰ θανάτου. 
Ή  φωνή τού λαού δέν είναι πάντοτε φωνή 
Θεού. Σήμερον άνακράζει «ώσανά» καί αύριον 
«σταύρωσαν αύτόν». Ό  λαός δέν έ'^ει τήν επι
στήμην έμφυτον* έν τνί πνευματική, φιλοσοφική 
καί ήθικΤ) τ?ξει ή άρμοδιότης του είναι άπαρά- 
δεκτος, Δέν πρέπει νά τώ θέτωμεν ζητή
ματα άτινα άπαιτούσιν ιστορικήν πολυπάθειαν, 
περιεσκεμμένην μελέτην, καί πρακτικάς παρα
τηρήσει;· διότι ό λαό; δέν έμπνέεται είμή έκ 
τών εντυπώσεων καί συχνάκι; μάλιστα έκ τών 
στιγμιαίων παθών.» Οί λόγαι οΰτοι τοΰ σοφού 
τή ; ποινική; επιστήμη; εργάτου περιέχουσιν 
αλήθειαν ήν οΰδείς δύναται νά άμφισβητήστ). 
Ή  δημοσία γνώμη, όσον καί άν θεωρηθγί πε
φωτισμένη, οΰδέποτε έρευνα οΰδέ ζητεί τάς 
άληθεΐς τών πραγμάτων αιτίας, άλλ’ άρκου- 
μένη είς το φαινόμενον συχνάκις παρασύρεται 
καί ιςλχνάται. Έν τή έξάψει έκείνη τοΰ πά
θους, έν τΤι συγκινήσει τοΰ τρόμου καί τής 
άγανακτήσεω; κατά τών τελεσθέντων τότε δει
νών έγκλημάτων εύρόντε; τόν λ.χόν οί οπαδοί 
τή ; νομοθετικής άποκεντρώσεω; τώ έψιθύρισαν 
εί; τά ού;· θέλεις τήν κχτάπαυσιν τών έγκλ^η- 
μάτων; Άνίδρυσον τήν ποινήν τοΰ θανάτου, 
κατάργησαν τό άρθρον 65. Τήν ιδέαν ταύτην

1 Seances et travaux de Γ Academia des Sciences Mo
rales et palitiques (Tome 12. Octobre).

οίκον αύτόν ήτο ό άδε/^φός του. Ό  Ίχνσου- 
λχίήγίρΟ/] ν’ άπίλογηΟϊΐ·

— Σαςεί"ον Κύριοι,ότι δεν είμαι άξιος νχ πχ- 
ρακάθ^μαι έν μέσωύμών. Και εκείνος οστις το 
είπεν ήτο άληθώς ό τελευταίος, παρ'ού ήθελον 
ακούσει τόν λόγον τούτον, διότι μόνος αύτός έγί
νωσκε τό θλιβερόν άπόκρυφον τής ζωής μου. 
Μόνος αύτός ήδύνατο νά λαλήσ/) ύπ;ρ έμο>,νά 
μέ δικαιολογήσω καί νά σά; πε'σρ. Ά λ λ ά  οϊν 
ήΟέλησεν. " Ε σ :ω ! Έ γ ώ  λοιπόν Οά πειραΟώ εί 
καί τοοτο θά ήνε ο-’ έμχ φοβερόν . . . Συκο- 
φχντηΟείς δεινώς οςειλω είς έμαυτ'-ν, ε’ς τά 
τέκνα μου, τ^ν δημοσίαν ταύτην άπολογίαν 
κχί ϊροό είμζι έτοιμος νά τό πράξυ.

Ό  Βερν,ίρδο; -στοείε τοός όφΟχλμοός πρό: 
τό βήμα, όπότε αίφνης ήτένισε ττ(ν μητέρα 
του, ήν ένόμιζε διχκοσίας λεύγας μακράν και 
άπώλεσε τό θάρρος τον. Νά καταγγείλτ; αύ ■ 
τός τόν άόελςόν; Ή  π τω χ ή  μήτηρ του, ή 
άφελής έκείνη χωρική τοΰ Saint-B jmans, τ.^ν 
όποιαν τοσοΰτον θαυμοίσί^ς έξε κόνιτεν 6 Δω- 
δαί, καί ήτις ήγν ει τά .πάντα , Οά άπίθνη- 
σκε τ ή ;  λύπτ,ς. ϊίάντες έκάλουν αύτόν νά

άνέλΟ r, εις τό βήμα καί ν’ άπολογηθν), ό Β:ρ- 
νάροος εσιώπησε.

‘Η  εκλογή επόμενες αύτοΰ ήκυρώΟη, 
διότι ό δούξ τοΰ Μορζ, είς δν είχε τάς ε λ π ί 
δας του ό Ναπάπ, έξέπνεεν ήδη.

Ούτω στερηθε ς τών φίλων του και τών 
χρημάτων, δ ότι διά τής συνεργειας τής Γι α-  
μ;νά; είχον ήδη δημευθή τά  άγαΟά αύτοΰ 
έν Τύνιοι, βλέπων τά όνειρα αύτοΰ τό έν 
μετά τό άλλο διαλυόμενα, ούόέν είχεν ό Βερ
νάρδος νά έλπίζη. 'Ο Ναπάπ άποχωρών της 
σκηνης συμπληροΓ τουλάχιστον τήν ευτυχίαν 
τοΰ νέου Γερό προικοδοτών τήν θυγατέρα τοΰ 
π τ^ χ ο ΰ  υπαλλήλου ,)oyou.se, τήν οποίαν ού
τος ήγάπα  και τ r(v οποίαν μετ' δλίγον νυμ· 
φε.'ετζι.

Ά λη θώ ς παράδοξο; χαρακτήρ έν τν̂  μ υ 
θιστορία τοΰ κ. Δωδαι είνχι η καλλ ιτέχν ι; 
Φηλικία Ρουύς,ήτις άνίλχβε να κατχσκευάση 
τήν προτομήν τοο Ναπαπ, καί ήτις οοβου- 
αένη μ/] έκληφΟό οτι δι’ αύτοΰ έζήτει νά 
κεροίσ/] τόν έρωτά του, θραύει τό πρόπλασμά 
της. Ή  Φηλικία ήγάπα τόν Γερύ,παρ’ού ομ·.υς

‘ δέ άντηγχπάτο καί έν άπελπισίχ της κ α τα -  
φεύγε·. προς τον Λοΰκχτοΰ Μορα, ούτινος γ ίνε
τα ι ή ερωμένη. Ά λ λ ά  ό Μορα εκπνέει 
μετ’ ολίγον καί Φηλικία ρίπτεται εις τάς 
άγκάλας τοΰ Τζέγκινς, όττις ήδη άπεχωρί- 
σΟη τής γυναικός, είς ήν απέδιδε μέχρι τοΰδε 
τόν τίτλον τοΰ συζύγου και φεύγει μετ’ αύτοΰ 
μακράν τ?··ς Γαλλίας.

‘Ο Μωμπάβον Οανόντος τοΰ Μορα καί τοΰ 
Ναπάπ άποχωρήσαντος, καλείται ήδη ένώ
πιον τής δικαιοσύνης ν’ άπολογηθ.ν ά λ λ ’ ό 
Μωμπαβόν δεν ύπήρχε πλέον· έγένετο αύτό- 
χειρ έντός τοΰ λουτροΰ.

Τοιαύτη είναι ή μυθιστορία. Εις τό δράμα 
άναπαοισταντχι αί πλε'σται και αί κάλλ ι-  
σται όμολογουμένως σκηναί. Ή  προ^τη είκών 
είναι ή οικογένεια τοΰ Joyetise^) άτυχους τού
του ύπαλλήλου, οστι; έγένετο Οΰμα τής ιδίας 
άΟωότητος μή  Οέλων νά συμμεΟέξν) τών δο
λοπλοκιών τοΰ Hemerlmgue. ’Έ πειτα  οδηγεί
ται ό θεατές εις τόν οίκον τοΰ Ν απάπ  καί 
έκεϊΟεν είς τό έργαστήριον τής Φ ηλικίας. Εις 
τό δραμα ό Ίανσουλαί δέν έχει σύζυγον καί
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ήρπχσεν ό λαός, άνευ περαιτέρω έρεύντις, καί 
έκ τούτου το άποτέλεσμ* τής Ιδι^Μαίου 1878.

Οτι ή κατάογησις τής ποινής τοΰ θανάτου 
δέν έ—ήνεγκε την αύξησιν τών εγκλημάτων 
λαμπρώ; άπεδείχθη έκ της έκθέσεως τοΰ ομο
σπονδιακού συμβουλίου, περί ής ανωτέρω εί- 
πον. Αλλ έκτος τούτου, κχί οί επισημότεροι 
της επιστήμης, έν 'Ελβετία, άντιπρόσωποι, 
έπολέμησχν την ίόέχν ταύτην, καί άπεφάν- 
θησχν ύπέρ γ7\' διχτηρήσεω; τοΰ άρθρου 65, 
ώς ό έν Βέρνν) κχθηγητής τοΰ δικαίου κ. Stiltv 
οστις, έν δημοβία συνελεύσει, εΰγλώττως ανέ
πτυξε τούς κατά της άνιδρύσεως τ^ς ποινής 
τοΰ θανάτου λόγους* καί αύτός δέ ό έν τφ  
ΙΙανεπιστημίω της Ζυρίχης καθηγητής κ. Alois 
d’ Orelli,1 κεκηρυγμένος συνήγορος της ποινής 
τοΰ θανάτου δεν ήδυνήθη νά άρνηθ/j τήν αλή
θειαν, καί ομολογεί οτι ή άναθεώρησις τοΰ 
άρθρου 65 δέν έζητήθη έν εΰθέτω χρόνοι, καί 
οτι ή πείρα τεσσάρων έτών δεν ήρκεσε νά απο
δείξει τήν άνάγκην τοιαύτη ς άναθεωρήσεως. 
Έκ τούτων καταφαίνεται ότι ή ψήφος τοΰ Ελ
βετικού λαοΰ δέν καθωδηγήθη ύπά τών φώτων 
της πείρας καί της έπιστήμης, οΰδ’ ΰπό σκέ- 
ψεώς τίνος σοβαρας, άλλ’ ήτο άπόρροια τυχαίων 
εντυπώσεων καί συναισθημάτων, τών οποίων 
έπωφεληθεισα ή μερίς τή ; νομοθετική; άποκεν- 
τρώσεως επέτυχε τοΰ σκοποΰ της. Καί τωόντι, 
διά της ψηφοφοοία; έκείνη; δέν έπήλθεν, ώς 
τινες νομίζουσιν, ή άνίδρυσις τ ί ;  ποινής τοΰ 
θανάτου έν 'Ελβετία, άλλά τό status quo ante, 
τοΰτέστιν ή πρό τοΰ συντάγματος τοΰ 1874 
ύπάρχουσα νομοθετική κατάστασις. Οΰτω δε, 
μένουσιν έλεύθερα, ώς ήσαν καί τότε, τά ομο
σπονδιακά κράτη νά καταργήσωσιν ή χνιδού- 
σωσι τήν ποινήν τοΰ θανάτου. Τό τελικόν λοι
πόν αποτέλεσμα είναι ό θρίαμβος τών ύπέρ τη;
νομοθετικής άποκεντοώσεως άγωνιζο/.$νων.> Ν , ι ’ I ’  ι

Ιόου τίνα τά  αίτια τά έπενεγκόντα τό γε
γονός της 18ης Μαίου 1878, οπερ τοσοΰτον 
άνεπτέρωσε τά? έλπίδα; τών ολίγων έτι ένα- 
πομεινάντων συνηγόοων της ποινή; τοΰ θανά
του. Ιδού τί άληθής - αύτοΰ σημασία, ές ή; 
βεβαίως οϋδέν δύναται τις νά έςαγάγν) συμ
πέρασμα κατά τη ; καταργητικής άρχής, οΰδέ 
νά θεωρήσει αύτήν καθ’ εν βήμα όπισθοχωρή- 
σασαν. Ή  ποινή τοΰ θανάτου δέν έχει πλέον 
θέσιν έν τώ μέσω τών νεωτέρων κοινωνιών,

1 Revue tie droit international et de Legislation coin 
pavee. (Tome 187‘J. n. Vi.)

ζητεί τήν Φηλικίαν, ήτις απορρίπτει και την 
χειρά του καί τοός θησαυρούς του, Οραύουσα 
συγχρόνως τήν ήμιτέλεστον προτομήν του 
καί Ιρ /ετα ι έπειτα εις τόν προθάλαμον τοΰΟα- 
νόντος δουκός νά διακωδωνισ/] τήν αισχύνην 
της,ύπογραφουσα εις τον κατάλογον τών επι
σκεπτών τάς λέξεις·— Φηλικία Ρουύς έρωμένη 
τοΰ δουκός τοΰ Μορα.— 'II  πανηγυρική αυτη 
δημοσίευσις δεν υπάρχει έν τ  γ, μυθιστορία, 
είναι ού/'ι επιτυχής νεωτερισμό';. Είναι ά λ η -  
Οώς έπιόαλλ'.υσα καί πενΟηρά ή σκηνή καθ’ 
ήν παρίστανται ο:. ποοθάλααοι τών Βουοβω- 
νικών ανακτοροον ο: οοτ,γουντες εις τα οωμα- 
τια τοΰ άγωνιώντος δουκός τοΰ "Μορα, εί καί 
ελλείπει άπ’ αότής ή δράσις. Ό δηγε ϊ  είτα 
ήμας ό δραματουργός είς το Νομοθετικόν 
σώμα, δπου άποφχσιζετχι ή τόχη  τοΰ Ί α ν -  
σουλαί. Ούτος μη έχων πλε'ον ούδΐν έρε'σμα 
άποπεμπόμενος της Βουλές, έγκχτχλειπόμε- 
νος ύπό τών φίλων, ρίπτετχι εις τάς άγκά- 
λας της μητρός του. -*-\V! πόσον Oi κλαύσω- 
μεν οταν Οά ήμεθα μόνοι! —  Ιδού αί τελευ
ταίοι έπί τής Σκηνής λέξεις τοΰ Ναπάπ.

άφοΰ ού μόνον θεωρητικώς το άδικον αΰτής 
άπεδείχθη, άλλά καί πρακτικώς ότι οΰδεμίαν 
έκπληροϊ άνάγκην κοινωνικήν, ουδέ συντελεί 
πως εις τήν πρόληψιν τοΰ έγκλήματος. Έν 
Γαλλία όπου ή ποινή τοΰ θανάτου ΰφίσταται 
συμβαίνβυσιν άπό τίνος τά  στυγερώτερα έγκλή- 
ματα. Ό  φόβος τοΰ ίκοιώματος δέν έκώλυσε 
κατά τό ετος 1878 τούς Βιιτέ καί Lebiez νά 
διαμελίσωσι μετ’ άνατομικής ακρίβειας τήν 
δυστυχή γυναίκα Gillet, ούδέ τόν κακοΰργον 
Πρεβώ, τοΰ οποίου λίαν έσχάτως, έπί πολλάς 
ημέρας, ή δίκη συνεκίνει τήν Παρισινήν κοινω
νίαν νά τεμαχίσει τόν δυστυχή Λενόβλ, έπι- 
φυλαττόμενος κατόπιν νά βράσε) τήν κεφαλήν.
Η ποινή τοΰ θανάτου δέν προλαμβάνει τό έγ
κλημα, άλλ’ ή, όσον ένεστιν, εύρυτέρα καί τε
λειότερα διάδοσις τοΰ ενεργητικού της εκπχι- 
όευσεως φωτός. Ενόσω ύπάρχουσιν όντα λησ- 
μονούμενα ΰπό της κοινωνίας έν τώ σκότει της 
άμαθείας καί έν ταϊς στερήσεσι της πενίας, 
μη αναμενετε τή ι έςάλειψιν τοΰ έγκλήματος.
Αφ ετερου δέ, ό υιός ό φονεύων τόν πατέρα 

του, ή μήτηρ, ή πνίγουσα το τέκνον της, δέν 
είναι τόσα άνθρωπόμορφχ τέρατα, άπό τών 
οποίων πρέπει, οιά παντός τρόπου νά άπχλ- 
λαγώμεν, είναι δυστυχείς άξιοι τοΰ ήμετέρου 
οίκτου, άςιοι νά άσχολήσωσι πάσαν ημών φρον
τίδα πρός θεραπείαν κχί βελτίωσιν αΰτών συν- 
τείνουσχν.

Εκπαιδεύσατε τόν λαόν, βελιώσατε τάς 
φύλακας· ιδου ή φωνή της δικαιοσύνης, τοΰ 
πολιτισμού, της φιλανθρωπίας.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

V\/\/W\*/WV

Β ΙΟ Σ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ  
ΚΑΤΑ Θ. ΚΑΡΟΥΣΟΝ »).

Έν τοσούτω ό Φίλιππος εισβάλλει είς τήν 
Βοιωτίαν, καί χωρίς ν’ άποθαρρυνθή ένεκα δύο 
ατυχών συγκρούσεων προχωρεί έπί κεφαλής 
τριακοντακισχιλίων άνδρών, είς τήν πεδιάδα 
της Χαιρωνείας, ένθα μετ’ ολίγον τόν εφθασαν 
οί σύμμαχοι Θηβαίοι καί ’Αθηναίοι, οΰτοι αέν 
στρατηγούμενοι ύπό τοΰ Λυσικλέους καί Χά- 
ριτος, τοΰ μέν άσημάντου, τοΰ δέ αΐσχροτάτου, 
εκείνοι δέ ΰπό τοΰ Θεογένους, ον ύπώπτευον ώ; 
προδότην. Μολονότι οί χρησμοί ήσαν απαίσιοι 
διά τούς συμμάχου;, συνεκροτήθη ή μάχη, καί 
οΐ σύμμαχοι ύπέστησαν βαρεϊαν ήτταν. Με
ταξύ δέ τών φευγόντων ήτο καί ό Δημοσθένης, 
όστις έρριψε τήν άσπίδα του, ώ; λέγεται, διά 
νά τρέχει εΰκολώτεοον.

Ή  νίκη αύτη άποκατέστησε τον Φίλιππον 
κύριον της Ελλάδος, όστις τοσοΰτον έπήοθη 
δια τχυτ/)ν, ωστε επισκεπτομενος το πεδίον 
τή ; μάχης, ότε εφθασεν έκεΐ ένθα έκειντο τά 
πτώματα τών ’Αθηναίων, προσηυχήθη πεοιφοο- 
νητικώς πρός αυτά, $όων ώς στίχον τήν άο- 
χήν τοΰ περίφημου ψηφίσματος τοΰ Δηαοσθέ- 
νους· Δημοσθένης, Λημοπθένουΐ ΓΤα-lar/tv: raft’ 
fixer, συγκειμένην έκ δύο ’Ιάμβων διμέτρων 
καταληκτικών. Ίδών τοΰτο Δηαάδης ό ρήτωο,
rt Τ  » * '  r  ‘ ‘οστις νιτο και αυτός εις των αιχ^αλωτων, στοκ- 
φεί; πρός τόν Φίλιππον, είπεν·— Αφοΰ οί θεοί 
σοί έχάρησαν νά παραστήσ·/ις τό πρόσωπον τοΰ 
Άγχμέμνονος, δεν αίβχύνεσαι νά παριστάνεις 
τό τοΰ Θερσίτου»; Λέγεται δέ ότι ό βασιλ,ευ; 
έλθών είς εαυτόν καί έπχνορθωθείς άπό τούς 
μετά παρρησίας καί συνετούς λόγους τοΰ Δη- 
μάδου μετέβαλε παρευθΰς συμπεριφοράν τό βέ
βαιον είναι ότι έλθόντων πρός αύτόν τών ποέ- 
σβεων τών ’Αθηναίων, ΐνα αίτήσωνται τούς νε
κρούς, εςεπληρωσεν αμέσως τήν αίτησίν των 
κχί ολίγον έπειτα ήλευθέρωσε τούς αίχμαλώ-

Ι _ - -,  -·  -  ̂ «ι., uur Ayiy v»a
στειλεν όπλα είς τούς Θηβαίου

τους ’Αθηναίους άνευ λύτρων, καί είς ε π ί α 
τρον δέ φιλοφροσύνης έπέτρεψεν αΰτο’ις νά λ«- 
βωσι  ̂μεθ εαυτών τών πραγματά των. Παρα
κινούμενος ύπό τών στρατηγών του νά κυριεύ
σει τάς ’Αθήνας, άπεκρίθη ότι μοχθήσας το
σοΰτον ύπέρ της δόξης, ουδέποτε ήθελε κχτα- 
στρεψ·/) αυτην^τήν έί>ραν τηςδόξης, καί έστει
λε τόν Αλέξανδρον καί τόν ’Αντίπαρον ΐνχ 
προτεινωσιν εις τούς Άθηνχίους ειρήνην καί 
συμμχχιχν· υπό τόν όρον νά στείλωσι κατά τάς 
άρχάς τοΰ προσεχοΰς έαρος πληρεξουσίους είς 
τήν Κόρινθον ένθα έμελλε νά συγκροτηθ·?) τό 
γενικόν τών Ελλήνων συνέδριον, όπως συνενο- 
νοηθώσιν ως προς την πρό τοσούτου χρόνου με- 
λετωμένην εκστρατείαν κατά τών Περσών, 
τόν αποκλειστικόν σκοπόν τοσοΰτον πολυχρο
νίου πολέμου.

 ̂Πρός δέ τούς Θηβαίους δέν έδειξε τήν αυ
τήν γ*ναιοτητα, θεωρών αΰτοΰς άγνώμονας, δι
ότι αφου ωφελήθησαν άπό τάς δυνάμεις του 
διά νά νηκήσωσι τούς Φωκεΐς, ότε οΰδέν τι 
,ι,λοον παρ^ αυτοΰ ήλπιζον, έστράφησον εναν
τίον του. ’Απ’ ενχντίχς οί Αθηναίοι, οϊτινες 
πάντοτε ειχον άντιστνί είς τούς σκοπούς του 
ήσχν άςιοι νά έπαινώντχι τοΰλάχιστον διά τήν 
σταθερότητά των, εκτός δέ τούτου τό νά προ- 
σφερθνί σκληρώς πρός αΰτοΰς δέν ήτο ασφαλές 
ενφάπασα ή Ελλάς έθρήνει μέ θαυμασμόν τήν 
πτωσιν των. 'Οθεν ένώ παρά τών ’Αθηναίων 
όεν ε,ήτει είμή τήν πχρχχώρησιν της Σάμου, 
ητις η το βέβαια τό όρμητήριον τοΰ στόλου των, 
άπό τού; Θηβαίους άφήρεσε τόν Ώρωπόν διά νά 
τόν δωσ·/) εις τούς ’Αθηναίους, καί θεωρών αΰ- 
τους ώς έπαναστάτας έθεσε μακεδονικήν φρου
ράν είς τήν άκρόπολίν των.

Τ/)ν παρά τοΰ Φιλίππου προταθεΐσαν ειρήνην 
παραδεχθησαν οί Αθηναίοι μάλιστα διά της 
φρονήσεως του Φωκίωνος, όστις καθησύχασε 
τάς άνοήτους κραυγάς τών ολίγων έκείνων, οϊ- 
τινες ωνειροπόλουν άκόμη νέους πολέμους, ^ω- 
ρις όμως να αρνηθώσι την δικαιοσύνην τοΰ ά- 
γώνος, όν εο>ς τότε ύπέστησαν. ’Οθεν έπεφορ- 
τίσθ/ι ο Δημοσθένης νά έκφωνήστι τόν έπιτά-

 ̂ τών ϊ,ν τ 7j μαχτ) πεσοντων· άλλ’ έάν ό λόγος 
ό ύπό τό όνομά του σωζόμενος ήτο εργον ίδι- 
κόν του, οπερ δι ισχυρών λόγων άποδοκιμά- 
ζουσιν οί άριστοι κριτικοί, ήθελεν είναι πάν- 
τνΐ άνάςιος τοΰ ονόματος του.

Ά λ λ ’ ή άτυχή; έκβασις τών συμβουλών τοΰ 
Δημοσθένους δέ̂ ν ήλάττωσε τήν ύπόληψιν καί 
wO κύρος οττερ ε^·/)σκει εττί του δ'ήυ,ου τών ΆΟη- 
να ίων, διότι βλέπομεν ότι μετά'πολλής ε’μπι- 
στοσύνη; εναπεθετον είς αύτόν τήν έπιμέλειαν 
τών δημοσίων πραγμάτων. Καίτοι δέ προτεί
νει μετά ταΰτα όιάφορα ψηφίσματα, οΰδέποτε 
όμως ήθέλησε νά προτάξη είς αΰτά τό όνομά 
του, ϊνα τρόπον τινά άπομακρύντ) τήν πόλιν 
άπό τήν δυσμένειαν της καταδιωκούση; αΰ- 
τόν Μοίρας.

Ο Οανατος του Φιλιττττου άνεπτερωσε τάς 
ελπίδας τοΰ Δημοσθένους, όστις προειδοποιη
θείς ^περί τούτου, προσέρχεται γηθόσυνος εί; 
τήν Εκκλησίαν, λέγων ότι είδεν είς τόν ϋπνον 
όνειρον προμηνύον εί; τούς ’Αθηναίους. ’Ολί
γον <')’ ύστερον έπιβεβαιωθέντος δι’ άγγέλων 
τοΰ θανάτου τοΰ Φιλίππου, οίονεί ήρκει τοΰτο 
εις την ανώρθωσιν της έλληνικη; ελευθερία:, 
έκαμον είς τήν πόλιν τά ;  πλέον άνοήτους έ- 
πιδείξεις χαράς· εψηφίσθησαν θυσίαι είς τούς 
θεούς, στέφανοι είς τόν Παυσανίαν. Ό  Δη
μοσθένης, μολον οτι προ επτα ή’Λε^ών ε'^εν ά- 
ποθάνει ή θυγάτηρ του, προσήρχετο είς τό δη
μόσιον λευκά ένδυδεμένος καί * στεφανοφορών, 
ε~οτ?ύνων τους Αθηναίους ν’ άναλάβωσι Gάρ— 
ρος,^όιότι βέβαια όέν έπρεπε νά φοβώνται τόν 
παϊίϊα, όστις όιε?>εχετο τον Φίλιππον· καί όλω; 
ενησχολεϊτο ει; συναψιν νέο>ν συα,αανιών, έ-___  ̂ . ί' _ ̂  * \ /- νΛ-  f|kk

οιτινες ττρώτοι
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έπανεστάτησαν, ό Φωκίων έμειδία πικρώς διά 
την απάτην τοΰ λαοΰ, λέγων οτι ό στρατός 
δστις είχε νικήσει έν Χαιρωνεία τοΰ; ’Αθηναί
ους δέν είχεν έλαττωθή είμή κατά ένα μόνον 
άνθρωπον. Τό παιδάριον εκείνο, δ έσκωπτεν ό 
’Αθηναίος ρήτωρ, ήτο ό ’Αλέξανδρος* οστις τ ι-  
Λωρήσας τούς ταραχωθέντα; Θετταλούς, καθυ
πόταξα; έν άκαρεΐ τοΰ;έπαναστατήσαντα; Ίλ- 
λυριους και Τριβαλλού;, καταστρέψας έκ θε- 
Αελίων τάς Θήβας, έντός ολίγου κατέστη ή- 
γεμών τής Ελλάδος πολλώ έδραιότερον ή ό 
πατήρ του.

Πτοηθέντες οί ’Αθηναίοι έστειλαν πρέσβει; 
ΐνα τόν έξιλεώσωσι καί μεταξύ τούτων πρώτον 
τόν Δημοσθένη* άλλ’ ό ρήτωρ φθάσας μέχρι 
τοΰ Κιθαιρώνος, μή τολμών ν’ άντιταχθτ, είς 
τήν όργήν τοΰ προσβληθέντο; μονάρχου, παρή- 
τησε τήν πρεσβείαν. 'Ο Αλέξανδρος δέν ήθέ- 
λησε νά φαννϊ ολιγώτερον γενναίος τοΰ πατρός 
του πρός τοϋς ’Αθηναίους μηδέν έ'τερον αίτή- 
σας πρός έμπέδωσιν τής ειρήνης είμή δέκα έκ 
τών μάλλον ταραχοποιών ρητόρων, μεταξύ τών 
όποιων ήρίθμει κατ’ εξοχήν τόν Δημοσθένη, 
τόν Λυκοΰργον, καί τόν Υπερίτην. Γενομένη; 
έκκλησίας άπαντε; όμοθημαδάν συνεφώνησαν 
δτι έπρεπε νά ΰποβληθώσιν είς δίκην οί ΰπό 
τοΰ Αλεξάνδρου κατηγορηθέντες ρήτορες ώς 
παραβάται τής ειρήνης. Ό  Δημάδη;, είς τών 
διασηαοτέρων φίλων τών Μακεδόνων, έπιφορ- 
τισθείς νά προσαγάγγι είς τόν βασιλέα εκείνο 
τό ψήφισμα, άνεδέχθη παρακινηθείς ίσως αν 
οχι άπό έλεος, τουλάχιστον άπό τά  πέντε τ ά 
λαντα, άτινα πρός τόν σκοπόν τοΰτον είχε φι- 
λωδωρήσει τό κόμμα τοΰ Δημοσθένου;, νά έ- 
πιτύχη τήν χάριν διά τοΰς δέκα εκείνους ρή
τορας· ένέδωκε δέ ό ’Αλέξανδρος παρατηρών 
ασμένως δτι οί ’Αθηναίοι προλαμβάνοντε; αυ
τόν έφαίνοντο πρόθυμοι νά τιαωρήσωσι τήν 
είς αύτόν γενομένην περιφρόνησιν.

Κατά τήν είς Άσίαν εκστρατείαν τοΰ ’Α
λεξάνδρου, ό Δημοσθένης μετά τών ’Αθηναίων 
έμεινεν ήσυχος. Τό σημαντικώτερον γεγονός 
τή ;  έποχής ταύτης ήτο ο άγών, δν ΰπέστη πρός 
τόν Αισχίνη, διότι άπό τήν έ'κβασιν εκείνου 
έξηρτάτο ή ύπόληψις καί βίος τοΰ ρήτορος·. 
’Ολίγον πρό τής έν Χαιρωνεία ήττης ό Δημο
σθένης διορισθείς είς τήν έπισκευήν τών τει
χών τής πόλεως είχε καταβάλει έξ ιδίων του 
τρία τάλαντα, προσέτι δέ είχε δωρήσει είς 
τοΰς ύπο τών φυλών έκλεχθέντας ϊνα έπιστα- 
τήσωσιν είς τάς θυσίας εκατόν μνας, δπως 
χοησιμεύσωσι πρός τ>όν σκοπόν τοΰτον. "Οθεν 
6 Κτησιφών έπρότεινε ψήφισμα δπερ έμελλε 
νά έπικυιωθ/ί άπό τήν Βουλήν καί τον δήμον 
δπως ό Δημοσθένης καθό ευεργέτης της πόλεως 
στεφανωθη μέ χρυσοΰν στέφανον είς τάς έορτάς 
τοΰ Διονύσου. ’Αλλ’ ό αντίπαλος του Αισχί
νης ζηλ,οτυπήσας αύτόν κατηγόρησεν ένώπιον 
τών Άθηνα'ων έπί άρχοντος Χαιρώνδου τό 
ψήφισμα έκεΐνο ώς παράνομον. Τότε όμως ή 
δίκη δέν διεξήχθη· ή έν Χαιρωνεία ήττα  καί 
κατόπιν αί έκ ταύτης έπισομβάσαι συμφοραί καί 
ήάποτυχία τών νέων σχεδίων τής πόλ>εως, ένώ 
άφ’ ένας εμπόδισαν νά έκτελεσθή έκεΐνο τά ψή
φισμα, άφ’ ετέρου άφήρεσαν άπό τοΰ κατηγόρου 
τά ένδόσιαον τοϋνά ικανοποίηση τά πάθο; της 
οργής του. ’Αλλά μετά τήν άποκατάστασιν 
τών πραγμάτων, άνέλαβε τήν κατηγορίαν ό 
Αισχίνης τοσοΰτο έ^ωμανέστερον οσω μάλλον 
έφαίνετο δτι τον έοοήθει ή παροΰσα οδυνηρά 
κατάστασις τή: πόλεως, ήτις ήδύνατο ν’άποδο- 
θή εί; τάς συμβουλάς τοΰ Δημοσθένους. I Iso— 
σήχθη λοιπόν έκ νέου ή κατηγορία ένώπιον τοΰ 
δήμου οκτώ ή δέκα έτη μετά τήν έ κδοσιν τοΰ 
πρώτου εκείνου ψηφίσματος .έπί άρχοντος Ά -  
ριστοφώντο; μετά μεγάλης πολπή; καί παρα- 
τα3εω; (330 π .χ .) .  "Οθεν δέν εΐναι θαυμαστόν 

! έάν είς εκείνην τήν πάλην τών δύο μεγαλειτέ-

ρων ρητόρων συνήλθον είς τάς ’Αθήνας, έξ ό
λων τών έλληνικών πόλεων. Ό  Αισχίνης κα
τηγορεί τόν Κτησιφώνα, δτι έ'φερεν ψήφισμα 
παράνομον, καθόσον ένφ ύπά τοΰ νόμου απα
γορεύεται νά στεφανοΰται ό υπεύθυνος άρχής 
τίνος, έπροτείνετο νά στεφανωθίί ό Δημοσθένης 
ένώ εΐσέτι διεχειοίζετο διαφόρους άρχά;* ένφ ό 
νόμος ρητώς προσδιορίζει δτι ό στεφανούμενος 
ύπά τής Βουλής νά άναγορεύηυται εκτός τοΰ 
Βουλευτηρίου, ό δέ ΰπό τοΰ δήμου έκτος τής 
’Εκκλησίας, ό Κτησιφών προτείνει νά κηρυχθή 
ό στέφανος έν τω θεάτρω έν τή έορτή τοΰ Δι
ονύσου, δηλαδή ένώπιον άπάντων τών Ελλήνων 
τών είς θέαν συνερχομένων· ένώ οί νόμοι άπα- 
γορεύουσι νά λέγωνται ψεύδη μισα είς τά ψη
φίσματα, οί λόγοι δι’ οΰς προτείνει νά στεφα
νωθεί ό Δημοσθένης είναι ψευδείς, διότι ό Δη
μοσθένης χαρακτηρίζεται ώς πολίτης αγαθός 
καί ευεργέτης τής πατρίδος, ένώ πραγματικώς 
είναι αξιοκατάκριτος, διότι διά τών δωροδο- 
κιών καί τών στρεβλ^ών συμβουλών του εφεαεν 
είς όλεθρόν οΰχί μόνον τάς ’Αθήνας άλλά καί 
άπασαν τήν Ελλάδα. Ό  Δημοσθένης παντα- 
χόθεν προσβαλ.λόμενος οΰχί μόνον είς τόν ιδι
ωτικόν του άλλά καί είς τόν δημόσιον βίον, δι- 
αβαλλόμενος οΰχί μόνον διά τάς φαΎεράς συμ- 
βουλάς του καί διά τά ΰπ’ αΰτοΰ προταθέντα 
ψηφίσματα, άλλά καί διά τάς προσωπικάς αΰ
τοΰ έξεις καί πράξεις καί δι’ αΰτάς τάς προαι
ρέσεις καί ενδομύχους στοχασμούς του, ύβριζό- 
μενος, εξευτελιζόμενος ένώπιον οΰχί μόνον τών 
’Αθηναίων, άλλά καί άπάντων τών Ελλήνων 
συνησΟάνθη διπλασιαζομένας τάς δυνάμεις του 
άναγκασθείς νά καταστήσνι τόν ίδιον αΰτοΰ 
άγώνα, άγώνα τής πατρίδος καί της έλευθε
ρίας ΰπερασπίσθη μάλλον ή εαυτόν τοΰς ’Α
θηναίους καί τοΰς Έλληνας άπό τάς κατη
γορίας, έκείνων αΐτινες ήτιώντο αΰτοΰς δτι δέν 
ήθέλησαν νά ΰποκύψωσιν έν είρήνν) είς τόν αα- 
κεδονικόν ζυγόν.

Οΰδέποτε ή εΰγλωττία κατώρθωσε λαμπρο- 
τέραν νίκην· ό Κτησιφών ήθωώθη ένώ ό κατή
γορος δέν έλαβεν οΰδε τό πέμπτον μέρος τών 
ψήφων. "Οθεν ώφειλεν οΰτος, κατά τόν νόμον 
νά ΰποστή τά πρόστιμον χιλίων δραχμών άς 
τινας μή δυνάμενος νά άποτίσνι, κατέφυγεν 
εξόριστος είς τήν'Ρόδον, ένθα ήνοιξε σχολεΐον 
τής ρητορικής. Ό  Φώτιος διηγείται δτι ένώ 
ό Αισχίνης έξήρχετο τών ’Αθηνών, ό Δημοσθέ
νης συμπαρηκολουθήσας αύτόν καί παρηγορών 
τοΰ έπρόσφερε βαλάντιον μέ χρήματα, δπως έ- 
παρκέση τάς ποώτας άνάγκας τής έξορία;· δι’ 
δπερ ό Αισχίνης συγκινηθείς έξεφώνησε* «ΙΤώς 
νά μή ποθώ τοιαύτην πόλαν είς τήν οποίαν ά- 
φίνω εχθρούς τοσοΰτον γεναίους, δσον δέν έλ- 
πίζω νά εύρω άλλαχοΰ φίλους όμοιου; τούτων;» 
’Απ’ έναντίας δέ ό Πλούταρχος αποδίδει τήν 
άπόκρισιν ταύτην είς αύτόν τόν Δημοσθένη 
κατ’ άλλην τινά περίστασιν ώς θέλομεν ί'δει 
κατωτέρω.

Κατ’ εκείνους τοΰς χρόνους ήλθεν έκ τής 
’Ασίας είς τάς ’Αθήνας ό "Αρπαλος, Μακεδών 
έπαρχος, είς δν ό ’Αλέξανδρος είχεν έμπ>στευ- 
θη καί τοΰς θησαυρούς του καί τήν διαχείρι- 
σιν τών προσόδων του έν Βαβυλώνι. Στοχαζό- 
μενος δέ δτι ό Αλέξανδρο; έμελλε ν’ άπολεσθή 
είς εκείνην τήν κατά τών ’Ινδιών επικίνδυνον 
εκστρατείαν του, είχε κατασπαλατεύσει τοΰς 
βασιλικούς θησαυρούς είς σατραπικά; πολ,υτε- 
λείας· οθεν ότ» έπλ,ηροφορήθη δτι ό κατακτη- 
τής έπέστρεφε τροπαιοΰχος άπό τών ’Ινδιών, 
καί δτι προΰτίθετο νά τιμωρήση αΰστηρώςτοΰς 
άπιστους τοποτηρητάς του, άφοΰ έσύναξε πε·>- 
τακισχίλια τάλαντα καί έξακισχιλ.ίους στρα- 
τιώτας, κατέφυγεν είς εκείνην τήν πόλιν, ήν 
εΰλ.όγως έθεώρει έτοίμην νά προστατεύν) τοΰς 
κχτά τοΰ ’Αλεξάνδρου κατεξανισταμένους καί 
μάλιστα ένώ εκόμιζε σημαντικήν επικουρίαν

στρατοΰ καί χρημάτων. Μόλις δ έφθα'σεν είς 
τάς ’Αθήνας έπεχείρησε νά δωροδοκη τοΰς πρω
τίστους ρήτορας, οΰς εν βραχεί διαστήματι είλ- 
»·υσεν είς τά μέρος του είς τρόπον ώστε ήμιλ- 
λ,ώντο νάτόν ύπερασπίζωσι, συμβουλεύοντες τόν 
λαόν νά ποοστατεύσν) τόν ικέτην κατά τοΰ Α
λεξάνδρου. Μόνος ό Δημοσθένης κατά πρώτον 
άνθιστάμενος είς τήν δωροδοκίαν έπειθε τόν λα
όν νά έκδιώξη τόν "Αρπαλον, ΐνα μή ύποστ·/) 
πόλεμον, δστις έμελλε ν’άποβη είς βλάβην του. 
Άλ,λ.ά μετ’ όλίγας ημέρας, έξεταζομένων τών 
θησαυρών τοΰ Άρπάλου, οΰτος έννοήσας δτι ό 
Δημοσθένης είχεν ιδιαιτέρως προσηλωμένους 
τοΰς οφθαλμούς του εις χρυσοΰν ποτήριον θαυ- 
μάσιον διά τε τό σχήμα καί" τήν εργασίαν, τόν 
παρεκίνησε νά τό σηκώσ·/), ΐνα κάλλιον δυνηθή 
νά σταθμίσ·/] αύτός ό ίδιος τά βάρος του. Ο
θεν ό Δημοσθένης σηκώσα; αύτό καί θαυμάσας 
τό βάρος του, ήρώτησε πόσον έζύγιζε. Τότε ό 
Ά ρταλο; μειδιάσας θά ήνε διά σέ τό βάρος είπε, 
δέκα ταλάντων (*) καί άφοΰ ένύκτωσεν, έστειλ.ε 
κρυφίως είς τόν Δημοσθένη τά ποτήριον με δέ
κα τάλαντα. Ό  Πλούταρχος δστις φαίνεται δτι 
δίδει πλήρη πίστιν είς εκείνην τήν κατηγορίαν 
προστίθη*ιν δτι τήν ακόλουθον ημέραν ό Δη
μοσθένης παρήλθεν είς τήν ’Εκκλησίαν εχων 
περιτυλιγμένον τόν λαιμόν του μέ ταινίαν, καί 
προσκληθείς δπως άγορεύση ένευσεν δτι επασχε 
συνάγχην. Οΐ δέ εΰφυεϊς χλευάζοντες, οΰχ ΰπό 
συνάγχης έφραζαν, άλλ’ ύπ’ άργυράγχη; είλή- 
φθαι νύκτωρ τόν δημαγωγόν. ’Αλλ’ άπασα αύτη 
ή διήγησις έπιστηρίζεται έπί τής κατηγορίας 
τοΰ ρήτορος Δεινάρχου. ’Αλλά τίς δύναται νά 
διαβεβαιώσνι δτι δέν είναι άπλ^η διαβολή ; 
Τά βέβαιον είναι δτι οί έχθροί τοΰ Δημοσθέν·υς 
ήσαν πολλοί καί ισχυροί, δτι ό δήμος τών ’Α
θηναίων ήτο κοΰφος καί έτοιμος νά πιστεύσν) 
εΰκόλως καθετί· ό'τι τότε διά τά  πρόσφατα πα- 
θήματά του ήτο προδιατεθειμένος νά βλ,έπν) 
παντοΰ προδότας. Εΐναι δμως θετικόν δτι ό 
Παυσανίας άναφέρει δτι άφοΰ ό " Αρπαλ,ο; πε- 
σών είς τά ; χεΐρας Φιλοξένου τοΰ Μακεδόνο; 
έθανατώθη ύπ’ αύτοΰ, εΰρέθη εί; τά  έγγραφά 
του σημείωσι; τών χρημάτων, άτινα είχε δια
νείμει εί; τοΰ; ’Αθηναίου; ρήτορα;, άλλά με
ταξύ τούτων δεν περιελαμβάνετο καί τά όνο
μα τοΰ Δημοσθένου;.

Εί'τε άληθή; είτε ψευδή; ήτο ή κατηγορία, 
ή βουλή τοΰ Άρείου Πάγου εί;τήν οποίαν αΰ- 
τό; ό ρήτωρ είχεν έναποθέσει τήν ύπόθεσιν τόν 
κατεδίκασεν ώ; ένοχον, εί; πρόστιμον πεντήκον- 
τα  ταλ.άντων άπερ μή δυνάμενο; ν άποτίσ·/) έ- 
βλήθη εί; τά δεσμά. ’Αλλά καί ή καταδίκη 
αύτη δέν πρέπει νά θεωρηθή άποχρώσκ άπό6ει- 
ξι; τή ; ένοχη; του, διότι οΰτε έκείνη ή βουλή 
ήτο άλάνθαστο;, οΰτε ό Άοειος Πάγο; ήτο οί- 
ο; έπί τή ; έποχη; τοΰ Σόλωνο;. Κατώρθωσεν 
δμως ό Δημοσθένη; είτε ένεκεν άμελεία; εί'τε 
συνεννοήσεω; μετά τοΰ δεσμοφύλακο; νά δραπε
τεύσω έκ τή; ειρκτή:.Τότε δέ,άν ήναι αξιόπιστο; 
ό Πλούταρχο;,ένώ έφευγε παρετήρησεν δτι τόν 
ήκολ,ούθουν ολίγον μακράν τή ; πόλεωςτινε; τών 
εχθρών του, οθεν τό πρώτον έπειράθη νά κρυβη 
άλλ’ ένθαρρυνθεί; ύπ’ έκείνων, οΐτινε; μάλιστα 
τόν παρεκάλουν νά δεχθή τό χρηματικόν έκεΐνο 
ποσάν, δπερ έξεπίτηδε; έκόμιζον μεθ’ εαυτών, 
τοσοΰτον συνεκινήθη, ώστε μή δυνηθεί; νά κα- 
τάσχ·/) τά  δάκρυα, έξεφώνησεν εί; εκείνου; τοΰ; 
λόγου;, οΰ; ό Φώτιο; καί σ ψευδοπλούταρχος 
άποδίδουσιν εί; τόν Αισχίνη φεύγοντα. Είς τάς

(I)  Τήν δύναυ,ιν της άποκρί<τ:ω; τοΰ Ά ρ πάλου δέν 
ουΜίτιι v i  α’ισΟανθί) τις, είμή είς α ΰ -b τίι πρωτ4τυ- 
ποΊ τοΰ Π λωτάρχου, διάτι έξαρτϊται άπό τήν διπλήν 
έννοιαν τής λέςεως. ’Ιδού τό κείμενον. «Θχυμάιαντος  
δέ τοΰ ΔημοσΟένους τό βάρος, καί πυθουμένου πόσον 
αγει, μειδιάσας ό "Αρπαλος- — ’Ά ; ε ι  »οι, φησίν^ ε’.’κοσι 
τάλαντα»
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έπιστολάς, ά; έν τ·?5 έξορία του έγραφε πρό; τάν 
δήμον τών ’Αθηναίων διεμαρτύρετο πάντοτε 
διά τήν άθωώτητά του μετά τοσαύτη; πεποι- 
θήσεως, ώστε δέν έδίσταζε ν’ άναμιγνύί) μετά 
τών διαμαρτυρήσεων καί ικεσιών ύποθήκας καί 
συυ.βουλ^άς, ο&νεί προΰτίθετο νά τοΐς άνα- 
μνήση τήν άρχαίαν αΰτοΰ υπεροχήν. Εί δέ καί 
ήτο αθώος, ώς πιστεύομεν δτι ήτο άνήρ τοσοΰτον 
φιλόπατρις, δένέδειξεν όμως καρτεροψυχίαν εί; 
τήν εξορίαν του. Διότι -διατριβών ώ; έπί τό 
πλεΐστον εί; τήν Αίγιναν καί εί; τήν Τροιζή- 
να, πολλάκι; ώφθη στρέφων τά  βλέμματά του 
πρό; τήν ’Αττικήν καί κλαίων ώ; άνανδραν 
γύναιον, καί προφέρων λόγου; οΰδόλω; πρέ
ποντα; εί; τήν φήμην καί τά ; πράξει; του.

Ά λ λ ’ αίφνης ή αγγελία τοΰ θανάτου τοΰ 
’Αλεξάνδρου άνεζώωσε τάς έλπίδας του. ’Ενό- 
μισε τήν περίστασήν εκείνην κατάλληλον νά 
έγείρτ) είς έπανάστασιν τήν Ελλάδα· καί πά- 
ραυτα άναλαβών θάρρο; περιέρχεται άπό πόλιν 
είς πόλιν, καί πάντοτε συνηγορών μετά τών 
πρέσβεων τών ’Αθηναίων, παροξύνει έτι μκλ- 
λνον τοΰς Έλληνας κατά τών Μακεδόνων. Εί; 
τοσοΰτον ζήλον συγκινηθεντες οί ’Αθηναίοι όχι 
μόνον ψηφίζουσι τήν έπάνοδόν του, άλλά καί 
άποστέλλουσιν εξεπίτηδες τριήρη είς τήν Αί
γιναν, ένθα όλίγω πρότερον εΐχεν έπαναστρέ- 
ψει, διά νά τόν μεταφέρν) είς τήν Πατρίδα. Μό
λις έπεβιβάσθη εί; τήν γην ήλθεν εί; άπάντη- 
σίν του άπασα ή πόλις, ίερεΐ;, άρχοντε; καί 
πολαται άμιλλώμενοι νά τοΰ προσφέρωσι παν 
είδα; τιμή; καί φιλόφρονο; ύποδεξιώσεω;. Κα- 
τανυγεί; εί; τοιαύτην θέαν άνύψωσε τά ; χεΐ- 
ά; του είς τόν Ούρανόν άποκαλών εαυτόν εΰ- 
αιμονέστερον τοΰ Άλ,κιβιάδου, διότι δέν έπε- 

στρεφεν είς τήν πατρίδα, ώς έκεΐνος, μέ τήν 
βίαν τών οπλών, άλλά διά τή ;  έλ^ευθέρα; τών 
πολιτών θελήσεω;. ’Αλλ’ ή χαρά του ολίγον 
διήρκεσε* τά  χρυσκ ονειοα τή ;  έλευθερίας 
υ.ετ’ ολίγον έματαιώθησαν μία μόνη νίκη τοΰ 
Αντιπάτρου έν Κρανώνι έξήρκεσε νά διασκεδά- 
ση τά; χρηστά; εκείνα; έλπίδα;. Τότε διετά- 
χθη ό θάνατο; τοΰ Δημοσθένου;, καί έψηφίσθη 
κατ’ είσήγησιν τοΰ Δημάδου ύπ’ αΰτοΰ τούτου 
τοΰ λ.αοΰ, δστι; όλίγω πρότερον τάν είχεν ύπο- 
δεχθή ώ; έν θριάμβω. Μόλι; ήγγέλθη δτι ό 
’Αντίπατρο; καί ο Κοατερό; πνέοντε; έκδίκησιν 
έξεστιάτευον κατά τών ’Αθηνών, ό Δημοσθέ
νη; καί οί περί αΰτον έφυγαν έκ τή ;  πόλεω;. 
Ά λ λ ’ ή φυγή αύτη δέν ί'σχυσε νά τοΰ; σώσν), 
διότι ένώ ήσαν τ-^δε κακεΐσε διεσκεδασαένοι, ό 
Αντίπατρο; έπεμψε τοΰ; δορυφόρους του, ών 
αρχηγός ήτο ό Άρχίας, δστι; μετά ταΰτα έπω- 
νομάσθη φυγαδοθήρα;, ΐνα προσπαθήσωσι νά 
τοΰ; λάβωσιν εί; τά ; χεΐρα; των ή ζώντα; ή 
νεκρού;. 'Γπερίδη; ά ρήτωρ, Άριστόνικο; ό έκ 
Μαραθώνο;, Ίμεραΐο; ό άδελφό; Δημητρίου τοΰ 
Φαληρέω; κατέφυγον εί; τόν έν Αίγίνν) ναόν 
τοΰ Αίαντα;· έλθών δέ ό Άρχία; έξηπάτησεν 
αΰτοΰ; δπω; έςελθόντε; έκ τοΰ ναοΰ πιστεύ- 
σωσιν εί; τοΰ; λόγους του, οθεν αετά ταΰτα 
παραπεμφθέντες εί; τάν Αντίπατρον εί; Κλεω- 
νά;, έθανατώθησαν διά τών βασανιστηρίων, άν 
ήναι άληθέ; οτι τοΰ ' Γπερίδου έκόπη ή γλώσσα.

Ό  Άρχία; άκούσα; δτι ό Δημοσθένη; είχε 
καταφύγει εί; τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνο; εί; τήν 
Καλαυρίαν (μικοάν νήσον τοΰ Άργολικοΰ_ κόλ
που), μεταοά; έκεΐσε μετά τών δορυφόρων, έπει- 
ρατο δπω; καταπείσ·/) τόν ρήτορα με παντοία; 
ύποσχέσει; νά έγκαταλί-η έκεΐνο τό άσυλον. 
Ά λλά μή πειθομένου τοΰ Δημοσθένου; ό Άρ
χία ; ήρχισε νά τόν άπειλ·?). « Τώρα μάλιστα, 
«είπεν ό Δηλο'σθένη; όμιλ.εΐ; τώ οντι ώ: έμ- 
«πνευσμένο; έκ τοΰ Μακεδονικού τρίποδο;· άλλά 
«μέχρι τοΰδε ύπεκρίνεσα. Περίυ.εινον εΐσέτι όλί- 
»γον έωσοΰ νά γράψω τι πρός τοΰ; οικείους μου». 
Ταΰτα είπών άνεχώρησεν είς τά ενδότερα τοΰ 
ναοΰ, καί λαβών τόν κάλαμον τάν έπλησίασεν 
εί; τό στόμα του, ώ; συνείθιζε νά κάμνη δτε

συνέγραφε, καί άναμασσήσα; αΰτον έντό; τοΰ 
οποίου έφύλαττε δηλητήριον, ολίγον έπειτα, κα
λυφθεί; άξιοπρεπώ;, έκλινε τήν κεφαλήν. Έν 
τοσούτω οΐ δορυφόροι ίστάμενοι είΐ τά ; θύρα; 
τοΰ ναοΰ, έπειδή ένόμιζον δτι άπό φόβον τοΰ 
θανάτου έβράδυνε τάν έχλεύαζον ώ; άνανδραν, 
ένώ ό Ά ρχία ; δέν έπαβε νά τόν προτρέπ·/ι νά 
έξέλθ·/) έκεΐθεν ύποσχόμενο; εί; αύτόν δτι θέ
λει μεσιτεύση ύπέρ αΰτσΰ παρά τώ Άντιπά- 
τρω. "Οτε δέ ήσθάνθη ό Δημοσθένη; τήν ένέρ- 
γειαν τοΰ δηλητηρίου, έμβλέψα; πρό; τάν Άρ- 
χίον. « Τώρα δύνασαι, είπε, νά παραστήση; τό 
»μέρο; τοΰ Κοέοντο;, καί νά ρίψη; τοΰτό μου 
»τό σώ7.α άταφον. Έ γώ  δέ, ώ Πόσειδον, έξέρ- 
»χομαι έτι ζών έκ τοΰ ίεροΰ τούτου τεμένου;* 
»άλ,λ.’ δσον διά τόν Αντίπατρον καί τοΰ; Μα- 
»κεδόνα; δέν ήθελε μείνει ό ναό; σου άμόλ,υν- 
τος.» Ταΰτα δ’ είπών, έγερθείς μόλις έφθασεν 
εις τάς θύρας έξέπνευσεν (323). ’Ολίγον δ’ ύ
στερον ό δήμος τών Αθηναίων ήγειρεν εί; τ ι 
μήν του ανδριάντα μέ ταύτην τή ;  επιγραφήν.

Εΐπερ ΐσην ρώμην γνώμη ΔημόσΟενες είχες
Ουποτ’ άν 'Ελλήνων ήρ’;εν Άρης Μακεδών.
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Σώζονται εί; καί εξήκοντα 'λόγοι τοΰ Δημο
σθένους, οΐτινε; κατά τήν διαίρεσιν τών αρ
χαίων δύνανται νά καταταχθώσιν εί; τρεΐ; κα
τηγορίας, 1ον . Είς λόγους σ ν ιιβ ο υ .ϊιυ τ ιχ ( ΐν ς , πε- 
ριστρεφομένους είς πολιτικά πράγματα καί έκ- 
φωνηθέντας ενώπιον τής Έκκλησίας καί τής 
Βουλής, συμποσουμένου; εί; 17.— 2ον . Εί; δι- 
κανικοΰ; άφορώντα; κατηγορίας ή υπερασπί
σεις, εΐσί δέ 42.— 3ον. Εί; επιδεικτικού; εί; 
δύο μόνους περιοριζομένου;.

Μεταξύ τών δεκαεπτά λόγων τή ;  πρώτη; 
κατηγορία; πέντε πραγματεύονται περί δια
φόρων συμφερόντων τή ; πόλεω;· δώδεκα άνα- 
φέρονται ν.ς τά ;  πρό; τον Φίλιππον διενέξει;.

1. Περί συμμοριών* ήτοι περί τών τάξεων 
έν αι; ήσαν διτιρημένοι οί Αθηναίοι διά τήν 
ετοιμασίαν τών τριηρέων. Ούτος είναι ό πρώ
τος πολιτικός λ,όγος τοΰ Δημοσθένους έκφωνη- 
θείς τά 354 π. χ .  δύο έτη μετά τόν συμμαχι- 
κόνπόλεμον. Προπαρασκευασθέντο; τοΰ βασι- 
λ»εω; τή ; Περσία; δπω; έκδικηθη τοΰ; Ά θη- 
διά τήν ύπό τοΰ Χάρητο; „ χορηγηθεΐσαν βοή
θειαν εί; τού; έπαναστάτα; τή ;  Άσία;, οί 
Αθηναίοι ήθελον νά τοΰ κηρύξωσι τόν πόλεμον 
άλλ’ ο Δημοσθένη; εμπόδισε διά τοΰ λόγου 
τούτου νά λάβωσι τοσοΰτον άπερίσκεπτον άπό- 
φασιν.

2. Περί τή ; συντάξεως. Περί τοΰ τρόπου 
τής δ ιατάξεως τών τή ; πολιτεία; ή περί τών 
εισφορών τών πολιτών. Διονύσιο; ό Άλικαρνα- 
σεύ5 δεν συγκαταριθμεί τόν λόγον τοΰτον με
ταξύ τών τοΰ Δημοσθένους. ’Ίσως δέ δέν εί
ναι γνήσια;.

3. Περί τών Μεγαλοπολιτών. 'Υπέρ τών 
Μεγαλοπολιτών έκφωνηθεί; τό 333 π. χ. ΐνα 
πείση τοΰ; Αθηναίου; νά βοηθήσωσι τού; Με- 
γαλοπολίτα; κατά τών Σπαρτιατών συμμαχώ1* 
τών Αθηναίων.

4. Περί τή ;  τών 'Ροδίων ελευθερία;· έκφω
νηθεί; τό 359 π. χ .  ΐνα προτρεψ·/] τού; Α θη
ναίου; νά στείλωσι βοήθειαν εί; τού: 'Ροδίου; 
κατά τοΰ Μαυσώλου βασιλέω;, δστι; ύπεστή- 
ριζεν έν τ·?ί νήσω τό άριστοκρατικόν κόμμα.

5. Περί τοΰ πρό; Αλέξανδρον συνθηκών. Ό  
λνόγο; ούτος οστις, ύπό τοΰ Διβανίου άποδίδε- 
ται εί; τόν 'Υπερίδην, νομίζεται δτι έξεφωνήθη 
καθ’ ήν εποχήν ό Δημοσθένη; είχεν έξορισθή 
έκ τών Αθηνών τό 325 ή τό 32 ί  έτο; π .χ .  
ό ρήτωρ πείθει τοΰ; Αθηναίου; νά πολεμήσωσι.

Μεταξύ τών δώδεκα λόγων τών άφορώντων 
τά ; ·ποό; τόν Φίλιππον διενέξει;* ό πρώτο;

έξεφωνήθη τό 351 π. χ .  ό δεύτερο;, τρίτο; 
καί τέταρτο; τό 348 π. χ .  Ό  πέμπτο; τό
347 π. χ .  ό έκτο; τά 346 π. χ .  ό έβδομο; τά
845 π. χ .  ό όγδοο; τό 344 π. χ .  ό έννατο;
τό 343 π. χ .  ό δέκατο; καί ό ενδέκατο; τό
342 π. χ .  καί ό δωδέκατο; τό 341 π. χ .  Διο
νύσιο; ό Άλικαρνασσεύ; προσδιώρισε τήν τά 
ξιν τα ύ τη ν  άλλ’ οΰδέν χειρόγραφον, οΰδέ αί 
έκδόσει; συμφωνοΰσι μέ ταύτην. Τά χειρόγραφα 
έπιγράφουσι Φιλιππικού; τόν πρώτον, τόν δεύ
τερον, τόν δέκατον καί τόν ενδέκατον τοΰ 
Διονυσίου, καί θεωροΰσι τόν πέμπτον ώ; συνέ
χειαν τοΰ προ>του Φιλιππικού* όνομάζουσι δέ 
’Ολυνθιακού; δεύτερον, τρίτον καί πρώτον τοΰ; 
υπ αρ. 2. 3. καί 4. Οί δέ έναπολειπόμενοι 
τεσσαρε;, 6, 8, 9 καί 12* φέρουσι τά ;  έφε- 
ζή; έπιγραφά;. ΙΤερ'ι ειρήνης, περί Άλονήσου, 
περί Χερρονήσου, καί περί τή ; επιστολή; τοΰ 
Φιλί^ττου. Θέλομεν διαλάβει περί αΰτών κατά 
τήν χρονολογικήν τάξιν.

1 καί 2. Περί Φιλίππου λόγο; πρώτο;. 'Ο 
Δημοσθένη; πείθει τού; συμπολίτα; του νά 
πολεμήσωσι τάν Φίλιππον μέ μεγαλητέραν δύ- 
ναμιν, δστι; μετά τήν ήτταν τών Φωκίων 
έφαίνετο δτι έμελλε νά καταλάβ-/) θέσιν εί; 
τάν τόπον. Ό  λόγο; ούτο; κατά τήν μαρτυ
ρίαν Διονυσίου τοΰ Άλακαρνασσέως, διαιρείται 
είς δύο μέρη, άτινα έξεφωνήθησαν κατά δια
φόρους έποχάς* άλλά τήν γνώμην ταύτην άπο- 
δοκιμάζουσι πολλοί κριτικοί. II. IV. V. ’Ολυν
θιακός Α. Β. Γ. Τρεις λόγοι τείνοντες νά πα- 
ροτρύνωσι τοΰς Αθηναίους νά μή άφήσωσι νά 
πέση είς τά ; χεΐρα; τοΰ έχθροΰ ή Όλυνθο;.

VI. Περί τή ;  Ειρήνη;. Γινομένου τοΰ Φιλίπ
που μέλου; τοΰ Άμφικτυονικοΰ συνεδρίου, ο 
Δημοσθένη; συμβουλεύει νά διατηρήσωσι τήν 
μετ’ αΰτοΰ ειρήνην. Ό  Λιβάνια; νομίζει δτι 
ό Δημοσθένη; έγραψε μέν άλλά δέν έξεφώνησε 
τοΰτον τόν λόγον δέν συμφωνοΰσιν δυ,ω; ό 
Λελάνδο;, ό Αύγηρο;, ό Ίακώβσιος καί ό Bicker.

VII. Κατά Φιλίππου λόγος Β'. εκφωνηθείς 
μετα την εκ ΙΙελοποννήσου έπιστροφήν τοΰ 
Δημοσθένους, δπου είχε διάπραγματευθή τήν 
μεταξύ Σπάρτης καί τής Μεσσήνης ειρήνην.

VIII. Περί τής Άλονήσου, ή μάλλον περί 
τίνος έπιστολής τοΰ Φιλίππου δι’ ή; έχάριζεν 
εί; τοΰ; Αθηναίου; τήν νήσον ταύτην, ήν έκυ- 
ρίευσε κατεχομένην ύπά πειρατών, ζητών νά 
προστατεύω μετ’ αΰτών τά; θαλάσσας. Ό  Δη
μοσθένη; σφόδρα άντέστη δπω; μή δεχθώσι 
τοσοΰτον έπονείδιστον πρότασιν· άλλά * δέν 
είναι βέβαιόν δτι έξεφώνησε τόν σωζόαενον 
λόγον. Ό  Λιβάνια; λέγει οτι άρχαΐοί τινε; 
κριτικοί απέδιδαν αύτόν εί; τάν 'Ηγήσιππον 
φίλον τοΰ Δημοσθένους, καί ό Σουίδα; δέ καί 
ό συγγραφευ; τοΰ ετυμολογικού είναι τή ;  αΰ- 
τή ;  γνώμη;, καί εί; τούτο συμφωνοΰσιν ό Οΰ- 
αλκευαΐρο;, ό Λαρχέρο;, καί ό Bi'cker· άλλ’ ό 
Ιακώβσιο; έκθέσα; τοΰ; ύπέρ καί κατά λόγου; 
δεν άποφαίνεται.

IX. ΙΤερί τών έν Χερρονήσψ πραγμάτων, 
ή ό περί Διοπείθου;. Ό  στρατηγό; ούτο; πεμ- 
φθεί; ώ; αρχηγό; μια; αποικία; εί; τήν X ;. 
ρόνησον, είχε κάμει τινά; έχθροπραξία; κατά 
τή; πόλεω; Καρδία;, ήν μόνην διετήρησεν ό 
Φίλιππο; έν τή είρήντ). Ά λ λ ’ επειδή ό Διο- 
πείθη; είχεν εισβάλλει εί; τά  παράλια τή; 
Μακεδονία;, έζήτει ό Φίλιππο; νά τιμωρηθ■?)* 
άλλ’ ό Δημοσθένη; τόν ΰπερασπίσθη,

X. Κατά Φιλίππου λόγο; Γ'. Αί πρόοδοι 
τοΰ Φιλίππου εί; τή / Θράκην, δι’ ών ήτο έτοι
μο; νά πολιορκήσγ) τήν ΙΙέρινθον καί τά Βυ
ζάντιον, άποτελοΰν τήν ύπόθεσιν τοΰ λόγου.

XI. Κατά Φιλίππου λόγο; Δ \  έκφωνηθεί; 
κατ’ εκείνην τήν έποχήν καθ’ ήν ό Βασιλεύ; 
είχε σηκώσει τήν πολιορκίαν τ ή ;  ΙΙερίνθου, 
ΐνα έπιπέσ·/) κατά τοΰ Βυζαντίου. Ό  Οΰαλκε- i 
ναΐρο;, ό Φ. Α. Οΰόλφιο; καί ό Bcker  δέν I
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θεωρούν τόν λόγον τούτον ώς εργον τοΰ Δη
μοσθένους.

XII. Ο πρός την επιστολήν Φιλίππου λό
γος. Ή  επιστολή τοϋ βασιλέως είς ήν άναοέ- 
ρεται ό λόγος ούτος περιέχει μέν παράπονα 
άλλά δέν κηρύττει πόλεμον. Κατά την περί- 
πτωσιν ταύτην ό Δημοσθένης έξεφώνησε τόν 
τελευταΐον Φιλιππικόν του. Ό  Ταυλ.ϋοος, ό 
Ρείσκιος, ό Ούαλκεναΐρος καί ό Becker δέν 
θεωροϋσιν ώς γνήσιον τόν λόγον τούτον.

ΔΙΟΝ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τη 2 φεβρουαοίου άνεγνω ό καθηγητής Jebb δευτέ- 
ραν περί Ελλάδος διατριβήν ενώπιον του ’Ινστιτού
του. 'Η έπομτενη περίληψις έλή^θη έκ της Κ λ ε ι ο ϋ ς.

Έ ν Ά θήναις  εΐπερ άλλοθι που δυνατόν νά ίδη 
τις σαφέστατα όσα κατέπραξαν οί "Ελληνες άπό  
τής εξόδου τών Τούρκων. Ουδεμία πόλις εν τή 
υφηλιω ϊλαβε τήν τύχην τών Α θη νώ ν. Παρά τήν  
άρχαίαν αύτής εΰ/.λειαν είχε καί λαμπροτάτην εμ
πορικήν θέσιν έν μέσνι τη Α να τολή ·  έκαστος λοι
πόν εικότως προσεδόκα, ότι έν παντί  καιρώ θά 
έμενε σπουδαιοτάτη, ο'ία άπεδείχθη έπί 17<!0 
έτη μετά τήν κατάλυσιν τής ελληνικής ανεξαρ
τησίας. Ά λ λ ’ οί Τούρκοι οΰτε περί εμπορίου 
εφρόντισαν, οΰτε π ερ ιγρ α μ μ ά τω ν^  τέχνης . Τέσ- 
σαρας 6'λους αιώνας έπί  τής τουρκοκρατίας αί 
’Αθήνα*, ήσαν πόλις δευτεροβάθμιος τοΰ πασα- 
λικίου Εύβοιας. Τφ 1821 είχον μόλις 10, 000 
κατοίκων καί ήσαν π τω χ α ί  ρυπαραί έλεειναί.  
Σήμερον ή μέν πρωτεύουσα εΐναι ωραία καί εύ· 
δαίμων, έ'χουσα 60,000 κατοίκων, ό δέ πρώην 
τέλεον ήμελημένο; Πειραιεύς οΐκεΐται υπό 20, 
0 0 0  καί έχε ι  περί τά τριάκοντα άτμοπλοϊκά  
πρακτορεία. Τά νέα κτίρια έγείρουσι τοΰ ξένου 
τόν θαυμασμόν δι’ άρχιοπρεποΰς χάοιτος καί 
καλλονής. Αι ’Αθήναι είναι τό άριστον μέτρον 
πάσης έν Έ λλάδι προόδου. Περί τής καθόλου 
ό'μως καταστάσεως τής χώρας κρίνει ασφαλώς 
μόνος ό έπιχειρίσας πεοιήγησιν εις τά; έλληνικάς 
έπαρχίας . . . .  ’Από τοΰ 1832 έκτίσθησαν πό
λεις,  κώμαι, λιμένες καί φάροι. Τό σύστηυ.α τής 
οδοποιίας εΐναι άτελές διά τό πολυδάπανον καί 
τό ορεινόν τής χώρας* διά τοΰ εμπορίου δμω; 
σταφίδων καί μετάξης ή Πελοπόννησος εντός 
χρόνου βραχέως θά στρωθή δι’ οδών. Περί τοΰ 
αγροτικού ζητήματος η αρχαία καί 5j νεωτέρα 
άγρονομική ιστορία τής Ε λλ ά δ ος  διασαφεΐ πρα 
κτικώς τάς έπί τοΰ προκειμένου αντιθέτους θε
ωρίας. ’Επί τής αρχής τών Ρωμαίων η 'Ελλάς 
ώς ή Ιτ α λ ία  διήλθε τήν φασιν τών εύρυτάτων 
αγρών, ότε ή γή ητο έν ταΐς χερσίν ολίγων* 
τοιαύτη ό'μως εύρύτης εγγείων κτημάτων ούδέν 
σχεδόν εχει κοινόν πρός τήν καθ’ ημάς, διότι έν 
Ε λ λ ά δ ι  καί ’Ιταλία έκαλλιέργουν τούς αγρούς 
δούλοι, πάσχοντες  άσυγκρίτως πλ*είονα καί δει
νότερα τών νΰν έλευθέρων αγροτών. Τώ 1832 
τά  πρώην .ουρκικά τιμάρια έ/.ηρύχθησαν γαϊαι  
^ν,μόσιαι καί έχορηγήθησαν εις μ,ικράς μερίδας 
εις άγρότας, υποκειμένους εί; φόοους τών προϊ
όντων. Τί1το δε τοΰτο άπαραίτητον, διότι ή 
τότε άγοοά έφείλκετο κεφαλαιούχους* άλλά καί 
οΰτως πολλαί γαϊαι έμεινον χέρσοι. Τό σύστη
μα τών μικρών κτημάτων έκώλυσε τήν επ ιστη
μονικήν μέθοδον τής γεωργίας, διότι c κατά 
τ ύ χ η ν  εργολάβο; ολίγον έπιθύμει τάς βελτιώ 
σεις αύτής. Ό π ω ςδήπ οτε  ή γεωργία έν τοϊς τε-  
λευταίοις χρόνοις έλαβεν έπίδοσιν μενάλην* τ ό 
τε δέ μ.όνον θά άποόειχθή αΰτη κρηπίς καί ε
δραία βάσις τής ελληνικής εύημερίας, όταν δα-  
ποςνηθώσι κεφάλαια, τοοποποιηθή δέ τό σύστη
μα τών μ,ικρών κτημάτων διά μιας τάξεως γαι- 
οκτημόνων ικανών καί ποθούντων νά άρυσθώσιν 
όσον μεγίστην έκ τής γεωργίας τήν ωφέλειαν.

Ό  χρηστός χαρακτήρ τών έν 'Ελλάδι αγροτών 
ϋ7ϊάρχει αναμφισβήτητος. Είναι πάντες  φ ιλό
πονοι, νηφάλιοι, φρόνιμοι. 'Ο κατ’ οΐ/.ον βίος 
εν 'Ελλάδι εΐναι πατριαρχικός ένεκεν τής εν τη  
δουλειά επικρατησάσης οικογενειακής συναφείας  
καί πειθαρχίας, συμφωνεί δέ καί πρός τό πατοι-  
αρχικόν αίσθημα τής ελληνικής εκκλησίας. Αί 
κατώτεροι τάξεις τών 'Ελλήνων έχουσιν αβρότη
τα τρόπου καί φυσικήν φυλοφροσύνην. Οί κοίνον-  
τες περί τοϋ μέλλοντος τής 'Ελλάδος δέον νά 
έχωσιν υπ’ δψ.ν δύο τινά" ή 'Ελλάς έν τή τ ε 
λευταία πεντηκονταετηρίδι προέκοψε πολύ* μεί- 
ζονα δέ έπίδοσιν έλαβε κατά τους έσχάτους 13 
ενιαυτούς, ώστε παρά πάσα; τάς ελλείψεις, υ- 
πάρχει  ήδη βάσις στερεά ελληνικού έθνικοϋ μ έλ 
λοντος καί μεγαλείου. Ούδείς σήμερον άρνεΐται, 
ότι ήμαρτεν ή πολιτική, δημιουργήσασα μικρόν 
καί στενόν τό βασίλειον έκεΐνο. '11 'Ελλάς άνέ-  
λαβεν βαρύτατον δάνειον, ούτινος μόλις τό π εα -  
πτημοριον ηναλώθη είς τόν κύριον αύτοϋ σκοπόν. 
’Αληθές δέ σύνταγμα έκτήσατο μ.όλι; άπό τής  
νΰν βασιλείας το» Γεωργίου. Διά πάντας τούς 
λόγους τούτους ή χώρα έμεινε π τ ω χ ή .  'Η έλ -  
λειψις κεφαλαίων άνέστειλε γεωργίαν καί έργα 
δημοσία. 'Η 'Ελλάς έχε ι  καθολικήν ψηφοφορίαν, 
οι δέ δημοσιοι υπάλληλοι απολύονται κατά τήν 
αλλαγήν τών υπουργείων. ’Ασφαλές στάδιον δέν 
υπάρχει εις άνδοας ικανούς. Αί έλευθέριαι τέ- 
χ ν at περιθάλπονται πέρα τοΰ προσήκοντος 'Η 

. χοιρα έχει  παμπόλλου'ς πολιτικούς καί π α μ π ό λ -  ί 
λους δημοσιογράφους. Τό κακόν έλαττοΰται βα - j 
θμηδόν διά τής ά^απτύξεως τής βιομηχανίας | 

I και τοϋ εμπορίου. Ή  'Ελλάς δέν πρέπει νά κρι- 
θή εκ τών παροδικών ταραχών καί τής κατα-  
θλιψεως, διότι καί έν άλλαις χώραις παοατη- 
ροΰνται τά α ύτά . Όρθώς κρίνομεν τήν 'Ελλάδα  
παραβάλλοντες τήν νϋν καθόλου θέσιν καί ευη
μερίαν της πρός τήν προτέραν αύτής κατάστασιν.  
’Εό»ησε νά όημουργήση έαυτή τά πρώτα στοι
χ ε ία  τού πολιτισμού. 'Γ1 Εύροίπη έπέταξε τή  
Ελλάδι νά κατασκευάση πλίνθους* άνευ άχύρων.
Ο άναλογιζόμενος ό'σα ήδη αΰτη έ'πραξε πρέ

πει νά τήν τιμα καί ΰποστηρ.ζη. "Επειτα ή ελ 
ληνική φυλή παρέχει  καθόλου άρίστην έλπίδα  
ευνομίας, τάξεως, συνταγμ.ατικής κυβερνήσεως 
και υψηλού πολιτισμού έν ταΐς χώ ρα1.;, αΐτινες  
ήσαν άλλοτε έλληνικαί.  Τούτο δυνάμ.εθα νά εϊ-  
πωμ.εν άνευ σκοπού \ ά  προσβάλλωμ.εν τούς α ν 
τιπάλους της. Δεχόμεθα όσα διετείνονται υπέρ 
μοσχοβιτικής καί οθωμανικής αρχής οί έκατέοας 
τούτων θαυμασταί. Ά λ λ ’ ούδείς τολμά νά είπη  
ότι η Τουρκία χορηγεί τά εύεργετηματα, άτινα  
βρετανοί υπήκοοι υπό τήν βρετανικήν μοναρχίαν  
έμαθον νά συνδυάζωσι τώ ονόματι τής συνταγ-  
ματικής ελευθερίας, ώς αχώριστα τοΰ ύψίστου 
και ευεργετικωτατου ειδου; τοΰ πολιτισμού. Οί 
'Έλληνες έκτήσαντο συνταγματικήν έλευθερίαν 
δι υπομ.ονής και καρτερίας, καί άπέδειξαν, ότι 
δύνανται νά ποιώνται χοήσιν αύτής. Έ ν ταΐς 
νεαις ηγεμονίαις ό τύπος τής έθνότητος ααί τού 
■πολιτισμού είναι σλαβικός. ’Α λλ ’ ή δραστικό- 
της τού ελληνικού πολιτισμού απέναντι τού 
σλαβικού εδοκιμ,άσθη έν μειζονι σφαίρα καί έ- 
πενεγκεν αποτελεσμα οριστικόν. Μεσσούοης τής 
έννάτης έκατονταετηρίδος οί Σλάβοι εΐχον έν 
Ελλαδι αριθμητικήν πλειονότητα . Τί συνέβη ό 

μως ; Μετά 200 έτη οί εύαριθμ,ότεροι "Ελληνες 
απερρόφησαν και εξηλλήνισαν τούς παρ’ έαυτοίς 
Σλάβους. Γινι Λε τροπω ; Διά τής διανοητικής,  
τής πολιτικής καί τής κοινωνικής υπεροχής τού 
ελληνικού πολιτισμού. Έάν είλικρινώς πιστεύω 
μ*ν, ότι η συνταγμ.ατική ελευθερία καί ή διά 
όόσις υγιούς παιδείας εΐναι τι αγαθόν πρέπει  
να ποθωμεν καί ευχώμεθα ίνα ίδωμεν τήν η 
θικήν δύναμιν τής ’ελληνικής φυλής εκτεινόμε
νων και επιρρωννυμένην έν τή νοτιοανατολική  
Εύρώπη.

Α Α Α Η Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Ά ρ ιθ .  Πρωτ. 239.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΓ ΣΪΑΑΟΓΟΤ  

« I B Ο ,  HST »

Κύριε Πρόεδρε,

Η συνεργασία, καί αλληλεγγύη τών διαφό
ρων κλάδων τοϋ κοινωνικού οργανισμού είναι 
άναντιρρήτως εις τών κυρίων όρων τής εθνικής 
εύημερίας καί προόδου. Άπό τής ηθικής καί 
πνευματικής μορφώσεως έθνους τινός μέχρι τής 
υλικής αύτοϋ επιδόσεως διελαύνει μ.ία άρχη 
ή τής βαθμιαίας καί όμ,οιοβάθμου άναπτύξεως 
τών μελ.ών τού κοινωνικού οργανισμού. Ούτο; 
άνάγκη νά λειτουργή έν άρμ-ονική κινήσει όλων 
τών σφαιρών τών συγκροτουσών αυτόν.

Η αποστολή τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, ώς 
έκπροσώπησις τοϋ συνδυασμού τών έμπορικών 
καί βιομηχανικών συμφερόντων τής καθ’ ήμκς 
κοινωνίας, επιβάλλει ήμϊν την άνάγκην διαρ
κούς συναφείας μετά τών πνευματικών κέντρων 
ολοκλήρου τού Ελληνισμού, τοϋ όποιου ή κί- 
νησις έκδηλούται τοσοΰτον έν τή διαδόσει τών 
καρπών τής διανοίας, όσον καί έν τή εκπολι
τιστική άνά την άνατολην έπιδράσει τοϋ Ε λ 
ληνικού εμπορίου καί τής βιομηχανίας. 'Ο 
απόστολος τής επιστήμης καί τών γραμ,μάτων 
διαδίδει τάς άρχάς τής εθνικής καί πολιτικής 
ήμών βελτιώσεως, ό’σον καί ό έμποοος ή ό 
βιομηχανος, όττις διά τής εργασίας καί τής 
εττιοοαεως αυτού άνετύττω^εν είς τόν Έλλν)νί- 
σμ.όν τήν σφραγίδα ενός τών ζωτικωτέρων 
παραγόντων τοϋ άνατολακοϋ πολ.ιτισμ.οϋ.

Γπο τοιούτων σκέψεων όρμ-ώμ.ενον τό ή μ. έ
τερον Σωματεΐον καί έν τή πεποιθήσει ότι 
οΰτε ή πνετμ.ατική εργασία άνευ άναλΛγου 
μ.ονιμ,οποιήσεως τών υλικών τοϋ έθνους πόρων, 
οΰτε ή ύλικη έπίόοσις άνευ άντιστοίχου καλ
λιέργειας τών διανοητικών καί ηθικών αυτού 
δυνάμεων δύναται νά ήναι καρποφόρος καί 
άποτελεσματικη είς τήν έπιδιωκομένην ευημε
ρίαν τοϋ έθνους, άποτείνεται είς τόν ύμ.έτε^ον 
Σύλλογον επί τή έλπίδι συνάψεως σχέσεων επι- 
τρεπουσών αυτώ τήν έν πάσ·/) περιπτώσει συνεν- 
νόησιν καί συνεργασίαν ΰπέρ τοΰ κοινού σκο
πού, πρός ον πάντες άποβλέπομ.εν.

Δεςασθε την διαβεβαίωσιν τής έξαιρέτου 
πρός ύμας ύπολήψεώς μας.

Έ ν Άθήναις τη 16 Φϊβρουαρίου 1880.

Ό  Πρόεδρος
Μ. Κ.ΛΤΣΙΜΠ.ΥΑ11Σ.

Ό  P er. Γρα/ιιιατείχ  
I. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ.

ν\ΛΑΑΑΛΛΛ

·' II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Λαμβάνει τήν τιμήν νά γνωστοποίησή είς 
τούς άπανταχοϋ άνταποκριτάς αύτοϋ oTt πασα 
αϊτησις αύτών άφορώσα είς συνδρομάς δέο,ν 
ν’ άπευθύνηται πρός τον Ταμίαν κ. II. Ραζήν.

ΙΙασα έπιστολ/ή περιέχουσα χρήματα δέον 
ν’ άποστέλληται πρός αύτόν έπί συστάσει.
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(Έκ τοΰ Γραφείου)
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