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ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

Ό  βίος των κομμάτων είναι βίος τής ' ΑγγΧίας· εις κα
νένα αΧΧον τόπον τα συμβεβηκότα δεν απέκτησαν περι,σ- 
σοτέραν επιρροήν, πού ποτέ άΧΧον αΐ δοξασίαι δέν ευρον 
τόσον καθαράν άντιπροσώπησιν εις όμάόας ανθρώπων ά- 
φωσιωμένων εις τούτον rj εκείνον τον αγώνα" εις καμμίαν 
άΧΧην άπό τας Εύρωπαϊκάς χώρας δεν ΰττήρξ-: τοσοϋτον 
συρψετώ&ης και ποΧυτάραχος ?} προς άΧΧήλας των δοξα
σιών καί των ομάδων τούτων πάΧη" άΧΧ' η αδιάκοπος αυτή 
άΧΧηΧομαχία δεν άνεχαίτησεν ουδέ ττρ'ος μικρόν την κοι
νωνικήν πρόοδον.

'ΑΧΧαχον, παραδείγματος χάριν ev Ty Γερμανία, 6 πο- 
Χιτισμ'ος εισέρχεται και έξαπΧοΰται σχοΧή και βάδην 

χειραγωγούμενος άπό τούς σοφούς και τούς διδασκά- 
Χονς, άπό την έλλογον τής SsMpias δώασχαΧίαν και συ-
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ζητησιν ' η άύλος μεταφυσική γίνεται εργάτης τής ύλικήΐ 
τοΰ πολιτισμού εργασίας. Έ ν  τη Γαλλία, αί δοξασίαι με
ταβάλλονται 7τριν ή άποτελεσθώσ ιν αί αναμορφώσεις' 
σύμττασα η κοινωνία των Γάλλων άσττάζεται την μοναρ
χίαν τοΰ ΙΔ  ' Λουδοβίκου πριν φανί) 6 ΙΔ  ' Λουδοβίκος. 
Παρ ήμιν τά πράγματα γίνονται άλλως πως' παν συμ
φέρον άναφυόμενον προσκρούει κατ' άρχάς καί παλαίει 
7τρός αλλα αντίθετα καί εττανες’ηκότα συμφέροντα, όταν δέ 
•ή νίκη στέψϊ] ei' των διαμαχομένων κομμάτων, διαλλάτ- 
τομεν τότε και συμφιλιούμεν τά διεςώτα· καί τότε μόνον 
ό φιλόσοφος καί ό νομικός ασχολούνται νά μορφώσωσι 
τάς οικείας έκαστος Βεωρίας. Έ κ  Βέ ταύτης τής εν τω  
μέσω συμφερόντων εχθρών προς άλληλα και αντικειμέ
νων διαβιώσεως, ελάβομεν την εξιν και κατενοήσαμεν την 
ανάγκην νά δώσωμεν εις τούς τοιούτους αγώνας τάξιν τινά 
και ρυθμόν, καί εντεύθεν ή παρά των "Αγγλων άπονεμο-  
μένη προς τά προγεγονότα α ξ ία , την οποίαν τά άλλα 
έθνη άγνοοΰσιν η εις ούδέν λογίζονται. Προγεγονός είναι 
συμβάν παρεληλυθός, καθ' ο κανονίζεται τό μέλλον· αν 
ελλειπεν ό κώδηξ των προγεγονότων, αδύνατος ητον πάσα 
βουλευτική συζήτησις. 01 Ισ π α νο ί και οι Γάλλοι, δταν 
ηθέλησαν νά μιμηθώσι τους τύπους και τό εξωτερικόν π ο
λίτευμα, τοΰ Ά γγλ ικοΰ Κοινοβουλίου, εΰρίθησαν εις αμη
χανίαν στερούμενοι προγεγονότων έπεκαλοΰντο είς μάτην 
την βοήθειαν τοΰ παρελθόντος· ηναγκασμένοι νά άναδρά- 
μωσιν εις τον μεσαιώνα, καί νά άρυσθώσι,ν εκείθεν άπροσ- 
φ υ ε ΐς  τ ι ν α ς  καί άναρμόστους υπογραμμούς, 'ίχνη βουλευτι
κών συζητήσεων, μηδεμίαν εχοντα αναφοράν προς τά νέα 
συμφέροντα χαϊ τάς νέα; συζητήσεις, η [ο περ αύθαιρετώτε- 
ρον και κινδυνωδές·ερον) νά άναβωσι μέχρι των μεταφυσικών 
θεωριών κα,Ι νά άναζητήσωσιν εκεί γνώμονα τινά τής π ολ ιτ ι-  
κής μηχανής, οί νομοθίται ενέπεσαν εις μυρία λάθη, εις μυρι
ούς διςαγμούς. Τά κατά την Ισπ ανίαν καί Γαλλίαν κόμμα
τα, άγ^οοΰντα τό τέρμα προ τοΰ όποιου ή βία και ή ερις ώ- 
φειλον νά έπ ίσχω σι την ορμήν των, έττλήθυναν τον αριθμόν
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των θυμάτων καί των πτωμάτων. Έ ν  τή 'Αγγλία, εξ 
έναντιας, απ' άρχής τον ΙΖ . αιώνος μέχρι σήμερον, αι 
φατρίαι δεν ύπερέβησαν τούς ορούς τον νόμιμόν, ή Βε νομι- 
μότης αυτή περιεποίησεν eh αντάς, άν οχι μακροθυμίαν και. 
ηθικήν βαρύτητα „ τούλάχιςον είδός τι μεγαΧείον και επιεί
κειας, ξένον εις όλα τά αλλαχού κόμματα· αι ομάδες ανται, 
καί τοι σκοπούσαν τον θρίαμβον των δοξασιών καί των 
συμφερόντων αυτών, εύλαβούμεναι όμως τινά δίκαια, άνα- 
γνωρίζουσαι άρχας τινας, καί τιθέμεναι ανυπέρβατα Ttva 
των επιθυμιών των όρια, ΰπετάγησαν άμοιβαδόν απασαι εις 
τινας επωφεΧεΐς νόμους, εις σωτήριά τινα προγεγονότα· διά 
τοΰτο η επί τοσοϋτον γενική, ενεργητική καί εχθρική αντη 
κινησις κατέστη, ούτοις είπεϊν, άγιον κανονικός* θέαμα μέ- 
γα  καί παράδοξον! ό εξαιρετώτερος κλήρος τού πολιτι- 
τισμον και τον λόγον 1

Π ριν η 7τεριέλθωμεν εις ταντην την στάσιν, καθ' ην ετι 
Βιατελούμεν, καί την οποίαν εγγύς ϊσως ε'ίμεθα νά παραι- 
τήσωμεν, στάσιν καθ' ην επικρατεί μεταξύ των κομμάτων 
νόμιμος αγών, πόλεμος θεμιτός καί διαξιφισμός ( eserime) 
αιώνιος, διηννσαμεν την μακράν όδον πολλών εκατονταε
τηρίδων. Επειδή δε παρ ήμΐν, νπερ πάντα άλλον τής 
εσπερίας Ευρώπης λαόν, τά  μεν συμφέρον τα clvai μάλλον 
μόνιμα καί διαρκή, τά δέ φρονήματα, αί πιστότέραι των 
συμφερόντων εκφράσεις, ταΰτα ε’νέδωκαν πολλά βραδέοις 
εις ό,τι τό κοινόν οφελος άπ^τει παρ αυτών· διά τοΰτο η 
ιστορία τής μεγάλης Βρετανίας φέρει κηλίδας αίματος καϊ 
στίγματα  βασάνων σκληρών καί άγριων εκδικήσεων παρ 
ημΐν ή δημοκρατία είναι ισχυρά, ή άριςοκρατία ωσαύτως 
ισχυρά, ό Be θρόνος κραταιός · η πάλη τών συμφερόντων 
δεν είναι πλάσμα τής φαντασίας, μάχη συμβολική η έφο
δος προς επίδειξιν και τέρψιν μόνον γινομένη ■ τούς συν
ταγματικούς ημών δεσμούς παρεσκεύασε σωρός πτωμάτων 
καί πληθυς αδικιών.

Εις την μεταξύ τών κομμάτων ημών πάλην πρέπει ιά 
Βιακρίνωμεν επιμελώς δυο στοιχεία· τό θρησκευτικόν καί

1*
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το πο\ιτικόν · εκάτερα συνετέλεσαν εξίσου eh την 7ταγίω- 
σιν τών ελευθεριών μας · ενι'οτε ηφανίσθησαν άμοιβαδόν, 
και σχ/νεχώς εφάνη επικρατούν το εν, ενώ πραγματικώς τό  
« λ Χ ο  παρεϊχε την κίνησιν. Ή  'Α γγλία τον Ι Ζ  ' αίώνος 
Ιτεινε προς την ελευθερίαν διά τής 3ρησκευτικής συζη- 
τήαεως ' η τοΰ Ι Η ' έπροσπάθει ν’ άναβή την υπάτην 
τής ελουθερίας βαθμίδα, παραδίδονσα εις λήθην τας περί 
θρησκείας συζητήσεις· η δέ τον  Ι θ  ’ αλωνιζόμενη νά 
συμπληρώσ.ι το εργον τής ιδίας αυτής ανεξαρτησίας, βα
δίζει εν τώ  σκότει προς τον όλεθρόν.

Το πολιτικόν τής ’Αγγλικής ελευθερίας στοιχεΐον είναι 
τοΰ θρησκευτικόν προγενέστερον, πηγάζει αμέσως άπό την 
βουλήν τών γερόντων ( w ittena-gem ot) IJ, καί είναι 
παρεπόμενον τών ηθών τών Τευτόνων και τών Γότθων, οΐ- 
τ ινες έθεώρησαν πάντοτε άναγκαιον νά λαμβάνωσι λόγον 
παρά τών ηγουμένων αυτών, νά μη μένωσι ξένοι εις την 
διοίκησιν τών πραγμάτων, και νά συζητώσι παν προβού
λευμα καΧ παν σχεδίαν επιθετικού η αμυντικόν πολέμου, 
διαφέρον τήν κοινότητα ■ 6 υπερφυής μάλιστα της φυλής 
τα )της χαρακτήρ άττήτει ελευθερίαν άδιάσειστον, διηνεκή 
συζι/τησιν και εξουσίαν έντονον, πλήν κεκνρωμένην διά 
τής συναινέσεων πάντων. Ό  Φεουδαλισμός, ό Χ ρ ισ τια 
νισμός και τοΰ μεσαιώνος ή Ιεραρχία  δεν κατίσχυσαν τοΰ 
αρχικού τούτου και αναλλοίωτου χαρακτήρας. Ερρίκος ο 
Ζ 1 άναβάς επί τού Θρόνου ευρεν όλας τάς Εγγυήσεις τής 
πολιτικής ανεξαρτησίας, εχούσας ηδη τάξιν εθίμων και

I ]  'Η ytpov<ria αυτή, ήτα  καί μεγάλη mtvekevmt ( m ick le -sy n oth  ) 
ωνομάξιτο, tlvai 6εσμΰβισία των αρχαίων άγγλοσα£ώνα>·; ■ μετήρχετο δί 
καθήκοντα δικαστικά τ ί καί β ουλεντικά, σννιρχομίνη τρίϊ τοΰ ϊνιαυτοΰ 
κατά rat eoprut τοΰ χριστονγενωα, τοΰ Πάσχα και rr,ί Πιντηκοστήί· 
irfpi rrjs σνγκροτήσιω! τον σώματα τούτον (γεννήβησαν μεγάλαι φίλο- 
νιικίαι ’ το βίβαιον tlvai ότι σννίκατο άπο (κκλησιαπκοϊί και Γματιω- 
τικονξ ανώτερους και άπύ εΰγενεϊς, αν καί TiV€s διατείνονται οτι ζσαν fIs 
αί τυ δίκτο'ι κα\ ο! λεγόμενοι Ceorls, ίποτεXeij Tivft των τιμαριωτών 
γεωργοί υποχρεωμένοι νά συνεκτρατεια σ ι  μετά των κυρίων αΰτύν·
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περιβεβλημένας την άπό τον νομίμον ίσ χ νν ' είς τον β α 
σιλέα δεν έπετρέπετο νά είσπραξη φόρους rj να είοάξτ) 

ίον τινά νόμον αν ευ συναινέσεως τής βουλής , οϋδ’ εσυγ- 
χωρεϊτο ή φυλάκια ις -πολίτου τίνος χωρίς εντάλματος 8η- 
λονντος το έπαγόμενον την φνλάκισιν εγκλήμα ' το σύςη- 
ua τών ενόρκων δικαστών επεκράτει, και δΐ αυτών άπεφα- 
σίζετο ή ένοχή και ή άθωότης τών κατηγορουμένων · τέλος 
•πάντων οι υπάλληλοι του Βασιλέως, παραβαίνοντες τάς 
διατάξεις ταύτας, νπέκειντο εις ας καϊ οί λοιττοι ττολιται 
ποινάς, και τοιοντον ήτο το προς την ευνομίαν σέβας, ως"* 
ούδ’ ανται τού μονάρχον αι ρηταί διαταγαι δεν ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσιν ώς λόγος ανταλλαγής.

Τοιοντοτρόττως άνεγείρετο περί την εξουσίαν χάραξ, 
τον όποιον πολλάκις μεν νπερέβη αυτή, πολλάκις δε 7τροσ- 
εβαλον και έκλόνισαν οί εμφύλιοι ίτόλεμοι, ή φορά τών 
■πραγμάτων και ή κακία τών ανθρώπων, άλΧά τον όποιον 
ηϋλαβήθη ό λαός και εφοβήθησαν οΐ βασιλείς. Πας ό 
επιθνμών νά υπεράσπιση και άνν^ώση το χαράκωμα τού 
το πρέπει νά καταταχθή μεταξύ εκείνων, τούς όποιους σή
μερον όνομάζομεν Ο ΰ ΐ γ  ο υ ς · δσοι έπεχείρησαν νά λυτρώ- 
σωσι την εντός τών ορων τον νόμου οντω περιεστοιχισμε- 
νην βασιλικήν εξονσίαν, ανήκουν εις την νπέρμα,χον τών  
προνομίων καϊ τοϋ στέμματος μερίδα, ήτις κατά τάς άρχάς 
τον ΙΗ ' αΐώνος ελαβε την επών νμίαν Τ  ό ρ ε ις.

Μόλις άρξαμένης τής ’Αγγλικής μοναρχίας, αι άδικίαι 
νπερεπερίσσευσαν, αι τνραννικαι πράξεις έπληθννθησαν, 
άλλ' οΰδεις νόμος, ούδέν διάταγμα οργανικόν εξεδόθη αν ευ 
τής συνευδοκήσεως τής άνω καϊ κάτω βουλής . *Αν άνα- 
φαίνωνταίπον εφήμεροι τινές τού κανόνος τούτον παραβά
σεις, είναι αυται γεννήματα τής πλεονεξίας, τήί βίας και 
τής αμηχανίας, ή αρχή ομως διετηρήθη πάντοτε ακέραια ■ 
ή άπήνεια των εμφυλίων πολέμων δεν καταστρέφει το άρ- 
χαΐον τούτο προπατορικόν κληροδότημα, τον ρωμαΧαΐον 
τούτον οργανισμόν τής 'άγγλονορμανδικής κοινωνίας. Τό 
σνστημα τών ενόρκων διατέλεΐ νπάρχον' αν δί των 'Top-
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κιδών και τών Λαγκαστριδών ή προς άλλήλονς εχθρα κα- 
θήμαξε την ’Αγγλίαν, αί μακραϊ αδται και δειναϊ εριδες δεν 
'ίσχνσαν να  έξαλείψωσι το προς τάς αρχαίας ταύτας εγγυ
ήσεις καί τάς εθ νικάς ελειιθερίας σέβας τών πολιτών.

Κατ' εκείνην την εποχήν τά κόμματα ησαν αντιπρόσω
ποι οΰχϊ δοξασίας τίνος, άλλ ’ ενός και μόνον άνθρωπον · 
'Αντίζηλοι περϊ διαδοχής αξιώσεις συνεκρούοντο προς άλ~ 
λήλας, ο 8έ θρίαμβος τής ετέρας τών άξιώσεων τούτων η- 
voiyev ενρν στάδιον εκδικήσεων . Ά λ λ ' έπι τέλους εκορέ- 
σθησαν αίματος, καϊ σννελθόντες εις εαυτούς κατέπαυσαν 
τάς τραγικάς ταντας σκηνάς.

Έ π ι πολνν χρόνον ή αριστοκρατία άνέστη μόνη κατά 
τών επιδρομών τον θρόνον, οί βαρώνοι επολέμονν τά 
προνόμια, ό δε μονάρχης εν τω μέσω τών αύλικών αύτοΰ 
ήμΰνετο κατά δνναμιν τάς προσβολάς των. Έ πι Ερρίκον  
τον Ζ  , ή τάξις τών ευμενών, έξησθενημένη νπο τών εμ
φυλίων πολέμων, καϊ βεβαρυμένη άπό τάς προγραφάς κα\ 
τάς δημεύσεις, εκλινε τέλος τον αυχένα καϊ νπετάγη εις την 
βασιλικήν ’Αρχήν. Τότε'Ερρϊκος ό Η ' κατεχράσθη δννα· 
ςικώς τής νέας εξουσίας, την όποιαν ό θρόνος προσεκτήσατο ' 
βοηθού μένος άπό την κατ’ εκείνην την εποχήν περϊ τάς θρη- 
σκεντικάς έριδας ροπήν, μετεχειρίσθη την βασιλικήν αύ
τοΰ εξουσίαν προς παγίωσιν τών δοξασιών τον, αΐτινες δεν 
ησαν άλλο τι, είμή τά πάθη τον · είσήγαγεν εις την Ά γ~  
γλίαν τήν θρησκευτικήν άναμόρφωσιν, καϊ συνέστησε διά 
τής υπογραφής τον την παράδοξον τής πολιτικής καϊ τής 
θρησκευτικής ελευθερίας ενωσιν. Ό  ήρεμων ουτος βίαιος 
ων καϊ απερίσκεπτος δεν εδύνατο νά κατανόηση οτι κα- 
ταρσών τό άρχαΐον θρήσκενμα ίπροκάλει τούς λαούς νά 
επαναστώσί ποτέ κατά τής νέας ταύτης αρπαγής, τής όποι
ας ό θρόνος κατέστη ένοχος.

Τό παρελθόν επρεπε νά τον διδάξη · αί αιρέσεις καϊ το 
σχΐσμα είχον καθ’ δλον τον μεσαιώνος το μακρον διάστη
μα δώση τό πρώτον σννθνμα τών κατά τής τνραννίας έπα- 
ναστάσεσεων · ό Βρεσκιανός Άρνώλδος, ό 'Όκαμμ, ό 'Ριέν-,



ζως, ο Άββλάρδοΐ, και ό Βυκλίφφης ησαν α,νΒρες πολιτι
κοί ouSev ηττον η αιρετικοί I |, τό Soy μα τών Ού/γων elvai

1] IliivTC? o v t o l  ησαν ενταυτω θρησκευτικών τινων αίρεσεων προς-α- 
ται και κήρνκες της ελενθερίας. *0 εκ Βρε σκι ας ' Αρνώλδος μαθητής την  

Αβελάρδου, θεμα λαβών κατά τα  μεσα τού δωδέκατον αιώνος την εναγγε  
λικήν ρήσιν  "  η βασιλεία η ίμή ουκ ες-ιν εκ τοΰ  κόσμον τούτον  ”  εκήρυ- 
ξε  θαρραλεως οτι η πνευματική ρομφαία και το σκήπτρον ανήκουν εις 
την 7Γθ\ιτικι)ν αρχήν, οτι πάντα τά άπο το ν  κόσμον τοντον  τιμαί τε και 
κτήσεις άνηκονν εις μόνονς του* λαϊκούς ' οτι πάντες οι κληρικοί alto το ν  
άναγνώς-ου μέχρι του Πάπα ωφειλον κατ ανάγκην νά παραιτι/σωσιν η τον  
επίγειον πλούτον η την yf/νχικήν αυτών σωτηρίαν ' και οτι Τβλο? 6 νπερ  
τον  κλήρου φόρος και αί εκούσιοι τώ ν  πιτών προσφοραί ησαν ικανά νά 
επαρκεσουν οχι βέβαια προς τρυφήν και πλεονεξίαν, αλλά προς βιον  λι
τόν, οΐος αρμόζει εις τους άφοσιωμε'νονς εις τά  πνενματικά εργα . Μετά 
ταύτα διήγειρε κατά το ν  Κλήρου επανάς-ασιν · άνεφάνη νικητής και εβασί- 
λευσε της 'Ρώμης δεκα σχεδόν ετη [1 144— I 154] , αλλά επειτα παρεδό- 
6η ζών είς το πυρ κατά Το 11 55  επϊ 'Α δριανοΰ του Α ' — *0 *Οκκαμ άκμά- 
σας κατά τον ΙΑ' αιώνα, αιρεσιάρχης τώ ν λεγομε'νων noiniuail, άφ ετερου 
δε υπεράσπισης Λουδοβίκου του  Ε' τού επιλεγόμενου βαυαριανοΰ [Louis  
tie B a v iere ] είς τάς μετά του  Π άπαΊωάννον τον  ΚΒ.' διενεξεις τον . —  *0 
Νικόλαο? 'Ριενζης' ό και Ταβρίνης επιλεγόμενος, γεννηθείς εν Ρώμτ] εκ γο 
νέων αφανών, ήκμασε περ\ τά  μεσα το ν  ΙΔ  * αίώνος' κάτοχος της λατινι

κής και ελληνικής φιλολογίας και φ ύσει ενγλοιττος εδημαγώγει τον λαόν 
rrjs ‘ Ρώμης προσποιούμενος ποτε μεν τον  τρελόν και ποτε τον γελω τοποι

όν * διά το ν  τρόπον τούτον εΐλκνσε την έννοιαν τού λαού, και κστώρθωσε 
νά διεγείρω κατά την 20 . Μαίου 13 47  επανάς-ασιν, και νά αναγορενθτ} 
μετά δε ταύτα  και νά Γεφβ/j δικτάτωρ . *Εχθρός τών προνομίωμ και αύ- 
Γηρος ολων τών άμαρτανόντων τιμωρος είσήγαγε κατά τους πρώτους τής 
κνβερνήσεώς τον  μήνας ευταξίαν καί ασφάλειαν , δώ  και ο λαος τον  ήγά- 
πησεν, ό δε σύγχρονός τον  Π ετράρχης τον  νμνησεν * επειδή όμως μετε- 
πειτα ή μεν αύς-ηρότης τον  κατήντησεν ώμότης, ή δε ελευθερωτής α σ ω - 
T eia , και εν γενει αί λοιποί άρεταί τον  εξεκλιναν είς ελαττώματα , επεσε 
την 15. Αεκεμβρίον τον  αυτού έτους · επανήλθεν είς τήν διοίκησιν τής 
Ρώμης κατά το  1354* υπο τον τίτλον τού γερονσ ια τον , και εγκαταλει-  

φύεις παρά πάντων είς ς τίσ ιν  τινά εγινε θύμα της οργής τοΰ λαού, και ό 
νεκρός τον  παρεδόθη εις τό πύρ τήν 8· Σεπτεμβρίου. —  *0 *Αβελάρδος 
γεννηθείς πλησίον τής Νάρτ/js το  1079· καιγνω τος διά τους μετάτής'Ε λοΐ-

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Κ Ο Μ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Α ΓΓΛΙΑ Σ.  7
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απόρροια του δόγματος τών Λολλάρδων 1 ] ,  τοΰτο δί 
ανατρέχει μέχρι τον Βυκλίφφου.

'Από ’Ερρίκον τον Η 1 αρχεται κυρίως ή μόρφωσις των 
κομμάτων, τα όποια έκίνησαν την πολιτικήν αιώραν κατά 
τάς επομένας δύο εκατονταετηρίδας· τό νπέρ τ?;ς εξουσίας 
κόμμα προσκαλείται ώς εκ τών αρχών αυτού εις τον πα
πισμόν, άλλ’ έν τη τιράξει παρεκκλίνει πολλάκις της αρ
χικής ταύτη; όδον. Τό φιλελεύθερον, πρεσβεΰον την αρχήν 
της έξετάσεως και τής έρεύνης, και φρονούν τά τώνδιαμαρ- 
τυρουμένων, προσέρχεται ίΐς τον καθολικισμόν οσάκις 
βλέπει αυτόν διωκόμενον· αί παράδοξοι τών διαφόρων 
τούτων άρχών ροπαϊ, οί ποικίλοι συνδυασμοί των, καϊ οί 
πολνειδεϊς και απροσδόκητοι μετ' άλλήλων πόλεμοι κατέ
στησαν την 'Αγγλίαν επί διακοσίους καϊ πεντήκοντα ενι- 
αντούς θέατρον καινών καϊ ξένων συμβεβηκότων ’ ανεφά- 
νησαν εναλλάξ οί μεν διαμαρτυρούμενοι τυραννικοί, οί 
καθολικοί προστάται τής έλενθερίας, ή άγγλικανη εκκλη
σία, ότε μέν ωθούσα προς τό χεΐλος τού κρημνού, ότέ δε

ζας ερωτάς του, διίπρεψε κατά τάς άρχάς του  IB' αίώνος ως καθηγητής εις 
διάφορα τής Γαλλία? μερη κά'ι εις τα  Παρίσια αυτά, oitov διά τω ν διδα

χώ ν  τον  σννετελεσεν εις τό  νά έμπνευσή τον πρός την ελενθερίαν έρωτα" 
εχων ιδίας περϊ τής- άγιας Ύριάδος κα\ τής ενσάρκον οικονομίας δόξας, 
άνεθεματίσθη πολλάκις καί τινα συγγράμματα του κατεδικάσθησαν εις 
το π υ ρ '  απίθανε τό  1142.

Ο ’ Ιωάννης Βνκλίφφης ηκμασε κατά τον  IΔ ' αιώνα γεννηθείς εις την 
Ύ όρκην της ’Αγγλίας, άσπονδος εχθρός τω ν κληρικών και της παπικής 
εξουσίας', ήγωνίσθη κατ' αυτών τολμηρώε δ'ι ολης της ζωής τ ο υ ' διάφορα 

■ συγγράμματα τον  κριθίντα &>ς αίρετικά παρεδόθησαν ε’ιι, τό  πΰρ υπό 'Ρ ι
χάρδου τον  Β'.

1 ] Αολλάρδοι όνομαζονται αιρεσίς τις άπό τό όνομα του αρχηγόν αυ
τής λα βοΐσα  την επωνυμίαν' ό αίρεσιάρχης Αολλάρδος ηκμασε κατά τον  
ΙΑ' αιώνα εν Γερμανία' αλλά τά  δόγματά τον  εξετεθησαν εις πολλά της 
Ευρώπης μέρη, ιδίως εις τ η ν ’ Α γγλίαν, όπου οι οπαδοί του  ένωθίντες με 
τους τοΰ βυκλίφφου παρεσκείιασαν την κατατροφήν τοϋ αγγλικού κλήρο* 
ω ι  το επ'ι 'Ερρίκον τ ο ΐ  Η ' σχίσμ α.
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σώζουσα τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν, ή Be άπόΧυτοζ εξου
σία καί οσάκις ενίκα και όσάκι> ένικάτο επικαΧουμένη 
σύμμαχον ποτέ μεν την ερευνάν καί την επίκρισιν, ποτέ δέ 
τάς άρχάς τών ' Βιαμαρτυρουμένων και άΧΧοτε την άρχήν  
τού καθοΧικισμού' οι έξεΧιγμοι ουτοι τών κομμάτων, 
αυται αί ποτέ μέν ΒουΧοπρεπεΐς ττοτε 8ε άκάθ έκτοι ανά
στροφά!, καθιστώσι τον χαρακτήρα τής Ά γγΧικής Ιστο
ρίας ΒύσΧηπτον και Βυσεκτίμητον η ορμή τών παθών άνέ- 
στειλε ττοΧΧάκις την άνάπτυξιν τών Βοξασιών, και συνε
χέστεροι ετι ο μέγας τοΰ συμφέροντος μοχΧός κατέστρε
ψε την οίκοΒομήν, την όποιαν αί Βόξαι και τά πάθη ηγω- 
νίζοντο νά ανεγείρουν' χάος άΒιεξίτητον, εν τ&> μέσω τού 
οποίου ΒιαΧάμπει μόνον ή αιώνιος Βύναμις τού ποΧιτισμον 
και η άκατάπαυστος πρόοΒος τής ανθρωπότητας.

Καθείς γνωρίζει πώ ; τά αγενή τού Η ' Ερρίκου πάθη 
καί ό Βεσποτικός αυτού χαρακτήρ, ΰποβοηθούμενα από 
τον τότε γενικόν κατά τής εκκΧησίας ερεθισμόν, τον ό
ποιον ή φωνή τού Λουθήρου κατά πάσαν τήν Ευρώπην 
Βιήγειρεν, άπέσπασαν βιαίως τήν άγγΧικήν εκκΧησίαν 
άτό τήν χριστιανικήν άΒεΧφότητα, και περιέβαΧον τον 
βασιΧέα τής ΜεγάΧης Βρετανίας μέ άΧηθή παπικόν μαν- 
Βύαν. Ή  άποχώρισις αυτή παρήγαγε Βιάφορα και ισχυ
ρά κόμματα, ποΧεμίως πρός τήν εξουσίαν Βιακείμενα, χαϊ 
άποτεΧοΰντα πραγματικήν άντίθεσιν, οΐον τό τών σφόΒρα 
καθοΧικών και τό τών καθαριτών, τά όποια ό μονάρχης, 
προσπαθήσας κατά πρώτον νά συστείΧη Βιά τού Χόγου, 
εταπείνωσε μετά ταύτα Βιά τού πυρός και τοΰ αίματος. Ή  
κατάργησις τών μοναςηρίων και τά βίαια μέτρα, τά όποια 
μετεχειρίσθη πάντοτε άφειΒώς Ερρίκος ό Η ' ηρέθισαν 
επί τέΧους μέγα μέρος τοΰ έθνους, άΧΧ' ή πυρά καί ό Βή- 
μιος έπνιξαν τάς κραυγάς ταύτας' ό ΒασιΧεύς προήγε τήν 
άναμόρφωσιν, καί ήνάγκασε τούς υπηκόους αυτού νά βα -  
Βίσωσι τήν κινΒυνώΒη καί στενήν οδόν, οποίαν Βιέγραφε 
συ ρόμεν ον ή περί τήν όσφύντου ε ζωσμένη πνευματική τ«  
και κοσμική ρομφαία' πιστός κΧηρονόμος τού Βρνσκευτικοΰ
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' διωγμού, τον οποίον οί αΰτοκράτορες τής 'Ρώμης άφήκαν 
κληρονομιάν εις τούς πρώτους χριςιανούς βασιλείς, και τον 
όποιον οί αρχηγοί τών γοτθικών και γερμανικών φνλών έφι- 
λοτιμήθησαν νά παραδεχθώσιν, β νέος κοσμικοί Πάπας έπά~ 
ταξεν ανηλεώς καϊ τούς πιςούς εις την κυριαρχίαν τή ς 'Ρ ώ 
μης καθολικούς, κα.1 τούς άσπαζομένοις την άναμόρφωσιν 
άναβαπτιστάς, και τούς Λολλάρδους, και πάντας έν ενϊλόγω  
οσοι δεν έπρέσβευον το ειδικόν τον Η  ’Ερρίκον δόγμα' το- 
σαύτη ώμότης ήνάγκασε το έθνος νά σιωπήση, σιωπήν άδη- 
μονούντος και πυρέοσοντος. ητις άνέμενε καιρόν αρμόδιον νά 
Biappayfj, άναδίδουσα τάς φλόγας τής κεκρυμμένης μανίας.

ΠτοηθεΙς την πρόοδον τον δόγματος τών Καθαριτών, 
ό άστατος οντος τύραννος άφήκε περϊ τά τέλη τής ζωής τον 
νά υπερίσχυση το κόμμα τών καθολικών · τοιουτοτρόπως 
η κατάστασις τού λαού παρείχε θέαμα περίεργον άμα και 
οίκτρόν ονδεις έγίνωσκεν ακριβώς τά όρια τής θρησκευτι
κής του πεποιθήσεως ■ οί τε καθολικοί και οί διαμυρτυ- 
ρούιιενοι διηρούντο κατά κλάσματα, ούτως είπεϊν, άπειρο- 
ςά, αί δε διάφοροι τον κράτονς έπαρχίαι διεκρίνοντο μέ 
διακρίσεις πολλάκις σαλενομένας καί μεταβλητάς · αί με* 
7άλαι πόλεις, καϊ μάλιστα το Λονδϊνον, έφαίνοντο ευμενείς 
εις τάς άρχάς τών άναμορφωτών, έν ω απεναντίας οί χωρι
κοί καϊ ή πληθύς τού λαού, ιδίως δε οί προς βορράν καϊ 
δύσιν κατοικούντες, άπεδέχοντο το δόγμα, τών Καθολικών. 
Τά πράγματα τ. εριήλθον εις τοιαύτην στάσιν, ώστε εγινε 
χρεία νά μεταβή έκ Γερμανίας στρατός διαμαρτυρονμένων 
διά νά στηρίξη την νέα,ν τού άναμορφωτού ήγεμόνος 
πίστιν. “  κηλις άδοξίας τη άρχαία Α γγλ ία , ώς εύλόγως πα- 
„  ρατηρεί τις τών ίζορικών, ξενικός Ορατός έπιβάλλωνείς ή- 
„  μάςτό δόγμα τών διαμαρτυρονμένων. ” - “  *Ω τού μεγέθους 
„  τής δυστυχίας ! ανακράζει ετερος τις τών νεωτέρων, ή άρ- 
„  χαία ημών θρησκεία άπηγόρευται διά νόμον · την νέαν 
„  ώς άρτιπαγή δεν έστήριξεν είσετι παρ ήμΐν ό χρόνος · 
„  σαλευόμενοι δε έν τω μέσω τού έπιτετραμμένου καϊ τοΰ 
„  άσυγχωρήτου προκείμεθα θίαμα ελεεινόν. ”
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Kara ταύτην τήν εποχήν κατέλαβεν ή ΆγγΧικανή εκ- 
κΧησία την όποιαν καϊ σήμερον κατέχει αμφίβολον καϊ 
έπισφαΧή 3-έσιν μεταξύ τής κυριαρχίαν τον  'Ρωμαϊκόν 
Θρόνου καϊ της ανεξαρτησίας των καθαριτών · Ε κατέρω
θεν της δυσκόλου ταύτην 3-έσεως, ήτις, πρέπει νά το ομο
λογήσω μεν, είναι epyov τοΰ Η . 'Ερρίκου, παρίσταντο άφ 
ενός μεν οί 'ένθερμοι την άναμορφώσεως ζηΧωταΙ, οίτινεν 
ίξέτεινον επέκεινα παντός δρου την αρχήν της ελευθερίας 
καϊ τής έρεύνης, άφ’ ετέρου δέ οί ανένδοτοι καθοΧικοϊ, οί 
μηδένα προσιέμΐνοι συμβιβασμόν καϊ καρτερικών εμαί- 
rovrei είς τά δόγματα τής αρχαίας εκκΧησίας.

Οί τεΧευταΐοι ουτοι νπερίσχυσαν δτε κατέλαβε τον Βρό- 
νον Μαρία ή παρά τών διαμαρτυρουμένων α ι μ ο χ α ρ ή ς  
επικΧηθεϊσα · αν και επϊ τήν όλιγοχρονίον βασιλεία; τοΰ 
άδεΧφον αυτής ειχεν όπωσοΰν ίτροοδεύσει ή άναμόρφωσις, 
είναι όμως βέβαιον, οτι μέγα μέρος τοΰ έθνους, μάλιστα  
εκ τής κατωτέρας καϊ τήν μέσην τάξεως, διετέλει είσέτι 
ίύνουν προς τον παπισμόν ' ποΧΧαϊ πράξεις άστόχως γε 
ν ό μεν αι έκΧόνισαντά υλικά συμφέροντα, τά όποια είχε ττα- 
ραγάγει ή άναμόρφωσις ■ όλοι οί έγγαμοι ιερείς, άποβλη- 
θέντες τών ενοριών αυτών, ένηγκαΧίσθησαν τήν άναμόρφω- 
σ ι ν  ταύτα παθόντες επραξαν το αυτό καϊ οί κάτοχοι κτη
μάτων εκκλησιαστικών. Ή  δέ ασύνετος Μαρία ήρέθισίν 
CT6 μάΧΚον τήν εχθραν ταύτην διάθεσιν διά τής αύθαδείας 
καϊ τής προς την Ισπανίαν άφοσιωσειος της και δια των 
βιαιοπραγιών καϊ τής μικρονοίας της."Ο ταν ev έθνος κυριευ- 
6ή άπύ μέγα καϊ γενικόν αίσθημα, από πάθος αληθές καϊ 
σφοδρόν, αί άσθενέστεραι διαφωνίαι εκΧείπουσι καϊ αί 
φατρίαι σιωπώσιν. Ή  Μαρία κατώρθωσε νά ένώστ] οΧα 
τά κόμματα είς κοινόν κατά τής Ισπανίας μίσος . Τό κή
ρυγμα τοΰ Λουθήρου καϊ τοΰ ΚαΧβίνου δεν έμόρφωσε το- 
σους τοΰ δόγματος τών διαμαρτυρουμένων οπαδούς, όσους 
ή ώμότης τής Βασιλίσσην ταύτην' είς τά χειρόγραφα τοΰ 
ΝοαΧΧίου (N oa illes) άναγινώσκομεν τά εξής, τά όποια
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άποδεικνύουν ποιαν εντύπωσιν έπροξένουν αι παρ α τής 
Μ αρία; επιτρεπόμενοι η διατασσόμεναι βασανοι. Σηΐ^ε- 
„  ρον, Χέγει ό συγγραφεύς ουτος, έπεκυρώθη η μεταξύ το ν  
„  Πάπα καϊ τού Βασιλείου τούτου συμμαχία διά τής ετιι- 
„  σήμως και δημοσία γενομένης θυσία ; ιεροκήρυκα» τίνος 
„  όνομαζομένου 'Ρογέρου, δστις τταρεδόθη ζών εις το πύρ 
„  ώς πρεσβεύων τά τού Λουθήρου ■ άπέθανεν εγκαρτερών 
„  εις το δόγμα του, Βίο οί κλειστοί των περιεστώτων  
,, ύπερήσθησαν, ώστε καϊ έπικροτήσαι πολλάκι? ένισ χύ- 
„  οντες την άνδρίαν τού μάρτυρος· παρίσταντο δε καϊ τά 
„  τέκνα τταραμυθούντα τον πατέρα, οστι; εφαίνετο ώς εις 
„  γάμον προττεμπόμενος. ”

Τό ονομα των Οΰίγων δεν ή τον είσέτι γνωστόν επί τού 
Η ' Ερρίκου' τό φιλελεύθερον τούτο κόμμα δεν άνεφάνη 
καθαρώί διακϊκριμένον ούδ' επί τής θυγατράς του 'Ε λ ισά 
β ε τ· κατά την εποχήν ταΰτην ό φεουδαλισμό;  ετάφη καϊ 
διεδέχθη αυτόν η άκρατοί μοναρχία, άλΧ' ή συνταγματική 
μοναρχία δέν ειχεν άνατείλει ακόμη· Ή  θρησκεία είναι τό 
άπο τού Ι Σ Τ ’ μέχρι τού Ι Η  ' αΐώνος επικρατούν μέγα πο
λιτικόν συμφέρον' ενόσω ή πί'στις ητο στερεά εις τά πλήθη 
τών Χαών, ή δόξα, απόλεμος καϊ αί κατακτήσεις συνεκίνουψ 
τον κόσμον άμα κλονισθείσης τής πίστεως, διηγέρθη συζη- 
τησις ατελεύτητος επικρίνουσα καϊ ερμηνεύουσα την πίςιν. 
Ιδιον τής συζητήσεως είναι κατ’ άρχάς νά διώκτ) την άνεξαρ- 

τησίαν, άλλ’ ή εξις τής άχαλινώτου φιλονεικίας, διαδιδομί- 
νη εις δλας τάς τάξεις τών πολιτών, εκ κλίνει εις τον έρωτα 
θορυβώδους ελευθερίας καϊ χαράσσει την οδόν τών επανα
στάσεων.

Τά έπϊ τής ’Ε λισάβετ λοιπόν μόλις άναφαινόμςνα κόμ
ματα είναι καθαρώς θρησκευτικά' ή βασιλις αύτη άνέτρεψβ 
διά μιας όλα τά  υπέρ τής καθολικής εκκλησία; εργα τής 
Μαρίας' δχι μόνον άνέστησε τάς έπϊ ’Ερρίκου τού Η  ' 
καϊ Έδουάρδου τού Σ Τ ' γενομένας άναμορφώσεις, άλλά 
προσέθηκεν εις τό Βασιλικόν διάδημα καϊ την τιάραν τον  
μεγάλου αρχιερέων μοναδικόν φαινόμενον el; την ιστορίαν,
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γυνή, άλλως άνταξία δύο βασιλέων πλήν πάντοτε γ υ 
νή, μεταμορφωθεΐσα εις Πάπαν· 6 Κλήρος, βλέπων εαυ
τόν έξουθενούμενον διά τών μέτρων τούτων, σινέστησεν  
Ισχυράν κατά τής Ε λ ισ ά β ε τ  φατρίαν, την οποίαν όμως ή 
γυνή αΰτη κατώρθωσε νά καταπαλαίση. Διά νά καθάρ-ρ 
καϊ άραιώσy την εκκλησιαστικήν φάλαγγα, ό σι&ηρούς τής 
'Ε λισάβετ βραχίων δβν άνβπαύθη οϋδε σ τιγμ ή ν  αξία τον  
πατρός της διάδοχος, βιαία ώς εκείνος και απάνθρωπος, 
πλήν πανουργοτέρα και μάλλον ΰπουΧος, κατείχε τήν 3αυ- 
μασίαν τέχνην τοΰ νά κατανοή τά πλήθη, νά μαντεύη τάς 
ορέξεις των, νά υπηρέτη τάς άδυναμίας των, νά ύποβοηθή 
τάς όρμάς των καϊ νά μετέρχεται τήν δεσποτείαν και τήν ω
μότητα, καθώς ό λαό ς τήν εννόει καϊ τήν ήθελεν. Ή  εμπειρος 
αύτη γυνή καταϋαμάιζει το κόμμα τών καθολικών, ΰπο- 
δουλόνει τό μεγαλήτερον μέρος τοΰ Κλήρου, παραδίδει είς τον 
θάνατον τούς μετά τής Γαλλίας συνεννοουμένους, καί υπηρε
τεί τά  νέα τοΰ λαού συμφέροντα, τά συμφέροντα τών δια- 
μαρτυρουμένων. ' Ενώπιον τοσαύτης εμπειρίας λησμονούνται 
τά  εγκλήματα τη ς ' τινές εθεώρησαν τάς μετά τής Μαρίας 
Στουάρτης έριδας αυτής, ούδέν άλλο, είμή σφοδράν γυναικών 
φίλαρέσκων αντιζηλίαν" άλλ’ ή κρίσις αΰτη είναι γελοία, 
Τά δύο ταΰτα βασιλικά πρόσωπα δεν ησαν γυναίκες, αλλά 
σύμβολα παριστώντα  τούς eV παρατάξει δύο μεγάλους αν
τιπάλους, τά δύο μεγάλα τού χριστιανισμού συμφέροντα· 
τό δόγμα τών καθολικών το όποιον παρίστη ή Μαρία, 
καϊ το τών Διαμαρτυρουμένων, το υπό τής 'Ε λισάβετ πα- 
ριςάμενον ή πρώτη κατήγετο άπο τοίς Γίσους (Guise), 
■ή δευτέρα ήτο Άυγάτνρ 'Ερρίκου τοΰ Η  '

Ή  Μαρία Στουάρτη καταλιμπάνουσα τήν Γαλλίαν ε- 
βάδιζε προς τον θάνατον. Ή τ ον εσχάιτη αφροσύνη νά ρί- 

έαυτήν εν τω μέσω τού πλήθους τών καθαριτών της 
άγριας Σκωτίας, δχι μακράν-τής τρομέρας καϊ φιλύποπτοι/
’Ελισάβετ, καϊ νά άναλάβη, γυνή ούσα αδύνατος καϊ ηδυ
παθής, εργον δυσχερές είς τήν πλέον άνδρικήν κατά τε τήν 
ψυχήν καϊ τό σώμα ΰπόστασιν' τό κόμμα τής παλαιάς θρη
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σκείας, τον όποιον αρχηγός ητον ή Μαρία Στουάρτη, συνε- 
τρίβη νπό τούς πόδας τού δημώδους καϊ τυραννικού θρόνου 
τής 'Ε λισάβετ · καθ' ην Be iirοχην ή τελευταία α.υτη (βοήθα, 
Βί άποστολήί χρημάτων και ανθρώπων τους άποστάπας 
καλβινιστάς τής Γαλλίας, ή Μαρία συνομωτεΐ μετά τών 
καθολικών τής Σκωτίας και τής Αγγλίας . Α ί δύο συνομω- 
σίαι συγκρούονται * οί αύλικοϊ καϊ οί ραδιούργοι λομβά- 
νουσι μετοχήν εις αύτάς · η Βε Μαρία πίπτει . Αύτή είναι 
εν συντομφ ή άΧηθής εξιστόρησις τής εριΒος, την οποίαν το 
φυΧον καϊ τά βίαια πάθη τών δύο ανασσών εξηγρίωσαν 
άναμφιβόλυς , άΧΧ’ ητίς ητο συνΒεζιμίνη με σπουδαία 
συμφέροντα, π.ιριστώντα τά π !$η κα,ί τάς i  ΧπίΒας τών 
Βύο μεγάλων ευρωπαϊκών κομμάτων.

Τάς Βιαφόρους ταΰ δράματος τούτου περίπετείας επέφερον 
άναντιρρήτως τό φύλον, -η ηλικία καϊ ή θέσις τών δύω άν-  
τιζήΧων υποκριτών, τα αληθή ίμιας τής τραγγδίας ελατή
ρια ήσαν ό καλβινισμός τής Σκωτίας, ό καθολικισμός τής 
ΓαΧΧίας καϊ ή υπό τής Έ Χ ισάβετ 9εμελιωθεΐσα άγγλι- 
κανή εκκλησία. Κατά τό 1569. οί 7τρός ελευθέρωσιν τής 
βασίλίσσης τής Σκωτίας h ταναςάντες άπετάθησαν εις τά  
πάθη τών καθολικών · ή σημαία των, παριςώσα τον χρι- 
ςόν κζθημιγμένον, εφέρετο υπό εύγ-νονς τίνος ενθουσιώ
δους γέροντος, όνομζζομίνου Νόρτονος' τό Καθολικόν 
κόμμα, μισούμενον άπό τε τούς Σκώτους Καλβινιστάς και 
άπό τήν νέαν άγγλικανήν εκκλησίαν , κατήντησεν εις 
αμηχανίαν, τόσω μΰ,λλον δσω αί αξιώσεις του εφαίνοντο 
πολέμιαι εις τά  νέα συμφέροντα . Ή  Βε χάριν τών αντιθέ
των τούτων συμφερόντων γενομένη ισχυρά άντίστασις, εις 
ην προσετέθησαν οί λαβόντες τά εκκλησιαστικά κτήματα 
πεισματωΒώς νπερ τών ιδιοκτησιών αυτών μαχόμενοι, τό 
κατέβαλε χωρίς ελπίδα άνορθώσεως.

Έ ντοσούτω , τό κόμμα τών .διαμαρτυρονμένων τοιουτο
τρόπως ενδυναμούμενον κατέςη εντός ολίγον τρομερόν καϊ 
προς αυτήν τήν ’Ε λισάβετ■ οί Καθαρϊται, ή έσχατη τής 
θρησκεντικής ελευθερίας ίκφρασις, ΰπερήραν τήν κεφαλήν
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καϊ τήν κατέπληξαν βτας'ήριον διαμαρτυρουμένων εγείρε
ται προ τών οφθαλμών κ ί Ϊ εκ διαταγής τής διαμαρτυρου- 
μένης άννάσσης■ αΰτη δε ιδρύει τον Spovov της μεταξύ 
τών τεταπεινωμένων καθολικών και τώ ν άκαθέκτων καλ- 
βινιςών, τούς οποίους παραδίδει εις τάς χειρας τού δημίου' 
ό Καθολικισμός, άφωνος ήδη και σιωπηλός, συνομωτεϊ εν 
τώ  κρυπτά, η.δέ άγγλικανή αϊρεσις, θρησκεία της αύλήί 
και τοΰ κράτους, παρέχει είς τούς έμπειροπράγμονας εύ
καιρον καταφυγήν ■ είς αύτήν καταφεύγουν όλοι οι συνε 
το'ι καϊ περιδεείς τελευταΐον ό άνατέλλων καθαριτισμος, ο 
γνήσιος ούτος τοΰ λόγου καρπός, τον όποιον ή ανάγκη της 
εξετάσεως και ή άρχή της ελευθερίας παρήγαγον, προσπα
θεί επι ματαίω νά άποκρούση τήν καταδυναςεύουσαν α υ 
τόν χειρα.

Θέλομεν ίδη παρακατιόντες τα τρία ταΰτα κόμματα θρι- 
αμβεύοντα εναλλάξ· αί τρεΐς αυτα,ι βαφαϊ χρωματίζον- 
σιν όλας τάς έποχάς τής 'Αγγλικής ίςορίας· άλλοιούμενα, 
ενίοτε, άλλα μηδέποτε έξαλειφόμεναι, άπεικονίζουσι τό 
παρελθόν, τό παρόν καϊ τό μέλλον τήν ηρεμίαν, τήν εμ· 
μετρον κίνησιν, καϊ τήν άτελεύτητον πρόοδον · τό κράιτος. 
τήν συγκεραιτμένην αρχήν καϊ τήν α να ρχ ίαν  τήν παμ 
βασιλείαν, τήν άντιπροσωπικήν μοναρχίαν καϊ τήν οχλο
κρατίαν. Έ π ϊ Κρομβέλλου, βασιλεύει τό δόγμα τών Δια- 
μαρτυρουμένων · Κάρολος καϊ Ιάκωβος οί Β ' έπιχειροΰ- 
σι νά άναβιβάσωσιν έπϊ τοΰ θρόνου τον καθολικισμόν' 
τέλος επέρχεται Γουλιέλμος ό Γ  καϊ έπιτελεΐ τήν σύγ- 
κρασιν · οί καθαρϊται ονομάζονται διαδοχικώς, ετερόδοξοι 
(dissidens), δημοκράται, φιλοπάτριδες, καϊ τελευταΐον 
ριζικοί· Οί αγγλικανοί, άνδρες πολίτικοι καί μετριόφρο- 
νες, είναι οί Ούίγοι, οϊτινες υποδιαιρούνται καϊ αύτοϊ είς 
διαφόρους διακρίσεις . Τέλος οί καθολικοί, φίλοι τής εξου
σίας, ςηρίγματα τοΰ παρελθόντος, κατανοούσιν οτι μόνος ό 
υπέρ τής αρχής άγων δύναται νά άνορΟώσ>η τήν πεπτωκυΐαν 
ίσχύν τ ω ν  μεταξύ τών διαφόρων τούτων κομμάτων γίνον
ται υποχωρήσεις καϊ άνταλλαγαϊ, αϊτινες έμφαίνουσιν άλ-

2
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Χοίωσιν τινά, του αρχικού αυτών χαρακτήρος · άλλ-’ αί με
τά βολαϊ ανται δεν είσχωρούσιν είς την ουσίαν καϊ την 
αρχήν αντών αΐτινες μένονσι 8ιά παντός αναλλοίωτοι. Ή  
τριπλή αΰτη διαίρεσις αναφαίνεται διαιωνιζομένη καϊ elf 
την ΙΘ  ' εκατονταετηρίδα · ταύτην παριστώσιν αί εττωνυ-, 
μίαι τών Τόρεων, τών Οΰίγγων καϊ τών 'Ριζικών.

Ή  ’Ε λισάβετ πλήττει πανταχόθεν ανηλεώς · αμύνεται 
ψάς 7τροσβολάς τών εναντίων με έξαισίαν δραστηριότητα , 
άλλα με άιμότητα άξίαν τοΰ πατρός της' οί όπαδοϊ τών 
δύο άκρων κομμάτων πίτττουσι καθ’ εκατοντάδας. Μαρία  
ή 2τονάρτη προσφέρεται θύμα εις τούς διαμαρτυρουμέ
νους, καθ' ην δε ςιγμήν εττεσεν ή κεφαλή της νπο το ξίφος τοΰ 
δήμιον, ο πρωτοπαππάς (doyen) τής άγια? Πετρονπόλεως 
(Saint-Pcterborougli) άνέκραξεν "  ούτως άπολοΰνται πάν
α τες οί εχθροί της Βασιλίσσης. ”  "  ΝαΙ, εττανέλαβε γεγω- 
,, νυία τη φωντ), ό κόμης τοΰ Κεντ, καϊ πάντες οί εχθροί 
„  τού ευαγγελίου ούτως άπολούνται.

Βασιλεία μακρά καϊ λαμπρά, πολύδακρυς καϊ αίματό- 
φυρτος, εν τω μέσω της όποιας δύο τινά κατισχνονσι καϊ 
επικρατονσι παντός άλλου" ό θρίαμβος τοΰ π ρ α κ τ ι κ ο ύ  
β ί ο υ ,  καϊ τοΰ σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς .  Ή  Β ασίλισσα υπηρε
τεί θανμασίως τό συμφέρον τών ίδ(ων αυτής λαών, διο- 
ρώσα την γενικήν τών πνευμάτων τάσιν, περιποιουμένη 
την εθνικήν φιλοδοξίαν καϊ πλεονεξίαν, νποθάλπονσα τήν 
προς τήν εμπορίαν κα,ϊ τάς Επιχειρήσεις ροπήν, ενθαρρύ- 
νουσα τους ί/ττηκόουςτης εις τήν άναζήτησιν πλούτον, εις τήν 
άνακάλνψ·ιν τόπων άγνωστων, καϊ εις κολοσσαϊα μεγαλεμ- 
ιτορίας σχέδια, καθιστώσα υποχειρίους ολας τάς φατρίας, 
fcal άναγκάζουσα τελευταϊον αυτήν τήν ίςορίαν νά λησμο- 
Υηση τήν γενομένην παρ' αυτής αμετρον χρήσιν τον δημίου. 
Τοιουτοτρόπως ή 'Ε λισάβετ εξαλείφει τά πολυάριθμα ελατ- 
τώματάτης, ώς καϊ αυτά τά γελοιώδη· ύπουλος ώς ό ΙΑ  ' τής 
Γαλλίας Λουδοβίκος, προς τον όποιον εχει καϊ άλλα πολ
λά τά παράλληλα, γίνεται δημιουργός τού μόνου προσ
φυούς εις τον τόπον ημών μεγαλείου · τά πάντα σιωπώσι^



καϊ αί φατρίαι κΧΐνονσι τον α ύχένα ενώπιον τής δημιουρ
γού τής βρετανικής εμπορίας. Ό  /cay/ceXapio? ενταύτω 
και φιΧοσοφος Βάκων διατείνεται ότι το βασιλικόν αξίω
μα είναι άνεπίδεκτον πόσης άμφισβητήσεως καί ερεύνης· 
είς δε τών αντιπροσώπων βουλευτών βέβαιοι ότι ή βασι- 
Χίς έχει δικαίωμα νά άφαιρί} κατ' ιδίαν αυτής αρέσκειαν 
τάς κτήσεις καί τήν ζωήν τών υπηκόων της.

'Εν.τή Αγγλία, ώς καί εν τβ Γερμανία, ό καθολικισμός 
έπεπόλαζε καθ' εξιν μάλλον, μή έχων αληθή τινα έξοικεί- 
ωσιν με τά επιχώρια ήθη . Πολύ προ τοΰ Λουθήρου ή άρ
χή τής ερεύνης ύπήρχεν ,ούτως είπεΐν, έμφυτος είς τό αρ
χαίο ν πολίτευμα τών Γερμανικών Χαών, οΐτινες άπεστρέ- 
φοντο την αρχήν τής άκρατου εξουσίας. " Οταν ή φωνή τοΰ  
Λουθήρου ήκούσθη καί ό Η ' ’Ερρίκος εβασίλειισεν, ή ασθε
νής τής συνήθειας καί τής εξεως δύναμις διεΧύθη ώς ιστός 
άράχνης, και τά εκκλησιαστικά κτήματα περιήλθον είς 
τά; χειρας των διαμαρτυρουμένων· τούτου δξ άπαξ γινο
μένου, όλον τό 'έθνος άπέστη τοΰ καθολικισμού · ενθυμεί
το άκόμη καί τά κηρύγματα τού ΒικΧέφφου καί τούς διωγ
μούς τών ΛοΧΧάρδων ρέπον δε προς τό νέον θρήσκευμ,α 
σφοδρώς, ήσθάνθη κατά μικρόν αύξανόμενον τό προς 
τήν καθολικήν ΓαΧΧίαν μισός του ' ή κατά τής Ισπανίας  
καί τής'Ιταλίας άποςροφή του καθέςη σφoδpqτέpa επί τής 
Μαρίας καί επί 'Ερρίκου τοΰ Η ’, καί τέλος όλοι οί καθοΧι- . 
κοί τής 'Ευρώπης Χαοί έγιναν κοινόν άντικείμενον τής βρε· 
τανικης άπεχθείας· αί επί ’ Ερρίκου τον Η ’ καί επί ’Ελισά
βετ κυβερνήσεις περιέθαλψαν τήν ροπήν ταύτην·, όταν δε 
’ Ιάκωβος ό Α ' άνέβη επί τοΰ Άρόνου, μικρόν ζώπυρον καθο
λικισμού έμεινε κεχωσμένον είς τά βάθη τής καρδίας τού 
επιμανοΰς έθνους.

Τον Κ'ίθολικιτμόν, κζίτοι ήσυχάζοντα καί μηδέν άποτολ - 
μώντα , παρηνόχΧει άκαταπαύ^ως ό διωγμός, καί διωγμός 
τόσψ μΐλΧον άγριος, όσιο διώκτης ήτον ό λ-ιός ' ή πολιτι
κή τών βατιΧ ίον ώμότηs είναι μηδέν ενώπιον τη ς ωμότη
τας τοΰ λαοί), καί ή Βεοβλάβεια τοΰ πλήθου; μυριάκις « -
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7ριωτέρα παρά την anτό τοΰ θρόνου τυραννίαν. 01 άνθρωποί 
συμηταθοΰσιν ευκόλως είς εαυτούς τάς απηνείς καϊ μανιώ
δεις πράξεις, οταν οί πλεΐςοι κατέστησαν ένοχοι, και φαίνε
ται οτι τό έγκλημα έξασθενεΐ διαμεριζόμενον.

Ή  μικρά των καθολικών "Αγγλων φάΧαγξ συνεςέΧλετο 
καϊ συνεητικνοΰτο βαθμηδόν γινόμενη αφανής, έν ω τό κόμμα 
τών καθαριτών έπροχώρει άκαταπαύζως και ή Ά γγΧ ι-  
κανη εκκλησία, καταςάσα έκκλησία έθνικη, ηΰξανεν ευ
δοκιμούσα παράτα τη έξουσία και τω Χαώ· έπϊ 'Ιακώβου 
τοΰ A  1 οί καθοΧικοϊ, καταπιεσθέντες δεινώς, περιήΧθον εις 
έσχάτην απόγνωσιν' καϊ τότε η οϋτω Χεγομένη συνωμο
σία τής πυρίτιδας, ήτις εμεΧΧε νά άποτεφρώση διά μιας 
καϊ μόνης έκρήξεως τόν τε βασιλέα καϊ άμφοτέρας τάς 
βουΧάς, έδίδαξε την 'Αγγλίαν τ ι  δύναται νά τοΧμήστ] κόμ
μα αγανακτούν καϊ με μ τ]νός· μετά την απόπειραν ταύτην 
ό καθοΧικισμός διετέλεσε δύο αιώνας καταδυναςευόμενος · 
Ό  Χαός εχασε παν αίσθημα φιλανθρωπίας καϊ οί καθοΧι- 
κοϊ άγγΧοι περιέςησαν εκτοτε είς την ανάγκην νά κρυβώ- 
σιν, ούτως είπεΐν, είς τά  σπλάγχνα κοινωνίας, την όποιαν 
άπεςρέφοντο· ένόσω μεν η έθνικη οργή ηύξανε, τό δέ κόμ
μα τών καθολικών έξουθενείτο, τόν καρπόν τής νίκης έ~ 
θέριζον άναγκαίως οί καθαρΐταΓ ό λαός, συγχέων τά? 
άρχάς τοΰ καθολικισμού με τούς διεγείροντας τό μίσος 
αί/τού όΧίγονς αφανείς συνωμότας, προίγραφε καϊ αναθε
μάτιζε περίλαμβάνων έπϊ τό αυτό παν ο,τι ήτο καθολικόν, 
ανθρώπους τε καϊ θεωρίας· τά δέ πνεύματα βιαίως ωθού
μενα είς τά? έσχάτας συνεπείας τών αρχών τών διαμαρ- 
τυρουμένων, έπέσχον κατά τήν αποφράδα μόνον ςιγμήν, 
καθ' ήν οί καθαρΐται έθριάμβευσαν μετά τού Κρομβέλλον

Ά π ό  τής βασιλείας τοΰ 'Ιακώβου, τό κόμμα τών κα- 
θαριτών άναφαίνεται πάντοτε προκόπτον, προβαΐνον με 
ςαθερότητα, άγρεύον προσήλυτους έίς οΧας τάς τάξεις 
τού λαοΰ, καϊ ςρέφων προς οφεΧός του τά λάθη τής εξου
σίας, τά πάθη τού όχΧου καϊ τάς συγκαταβατικάς τινών 
ύιαθέσεις. Ό  θρόνος ήτον έςερημένυς καϊ αξιώματος, καϊ
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Ισχύος διά τον Άσωτον βί'ον, την άκοΧασίαν καϊ τον σχο- 
Χαϊσμόν τοΰ Ιακώβου  * οταν δέ ΚάροΧος 6 Α ' άνεΧαβε 
τάς ή νιας της κυβερνήσεως, evpe την αύΧην διεφθαρμένην, 
τον Χαόν οΧον σχεδόν καΧβινίζοντα, μικρόν τινα αριθμόν 
καθόΧικών Βεωρουμέιων ώς εχθρών τού έθνους, τον θρό
νον σάΧευόμενον εκ βάθρων, την ΰπερτάτην άρχήν έξηυ- 
τεΧισμένην καϊ τον ήδη γιγα ντιαϊον καθαριτισμόν ορέγον- 
τα τάς χεΐρας είς την πΧηθύν τών δυσαρεστημένων 

Διά  να εννοήσω μεν τά  Χάθη καϊ τάς ανοησίας τοΰ Α  ' 
Καρόλου πρέπει νά επιστήσωμεν έπιμεΧώς την προσοχήν 
ημών είς τό περϊ αυτόν δράμα καϊ εις την έπϊ τής κυβερνήσεώς 
του άληθη τών πραγμάτων κατάστασιν . Τήν επαρσιν τών 
καθαριτών εΐχεν αυξήσει ή αύξησις τής δυνάμεώς των, αί 
δε έθνικαϊ εΧευθερίαι, άνακίπτουσαι άπό τήν μακράν έξου- 
δένωσιν και καταδυναστείαν, εΰρισκον ήδη ΰπερασπιστάς’ 
οί καθοΧικοϊ, διψώντες εκδίκησιν άφ' ενός καϊ απεγνω
σμένοι άφ' ετέρου, δεν ήδύναντο νά κηρυχθώσιν υπέρ τής 
βασιλικής εξουσίας. Δύο Χοιπόν κόμματα τρομερά, παρι- 
στώντα, τό μεν τήν ποΧιτικήν, τό δε τήν θρησκευτικήν 
έΧευθερίαν δύο χείμαρροι όρμητκοϊ ένούντες τά ρείθρα είς 
τό αυτό Χέχος προσέπεσον κατά τού θρόνου, καϊ τον άι ε- 
τρεψ αν. ΚαρόΧου τοΰ Α ’ μόΧις βασίλεύσαντος, ή άνω 
βουλή εμηχανατο παγίδας κατά τής αρχής αυτού. Ό  ήγε- 
μών ουτος ήθεΧε κατισχύσει καϊ τών ά γ ί ω ν καϊ τών Κα- 
θαριτών, αν ενεπνέοντο άπό μόνην 3εοβΧάβειαν · αλλά με
ταξύ τών 3εοβΧαβών ύπήρχον καϊ πεπαιδευμένοι άνδρες, 
κήρνκες τής πολιτικής καϊ θρησκευτικής ελευθερίας, εχον· 
τες υπέρ εαυτών τούς εν τελεί καϊ τάς εύχάς σύμπαντος 
τού Χαού. Ό  σύνδεσμος τών δύο κ ομ η τώ ν, τής πολι
τικής δηΧαδή ελευθερίας, έπερειδομένης είς τήν θρησκευ
τικήν έΧευθερίαν, ήτον άκαταμάχητος 1 αί διάφοραι φατρίαι 
συνεχωνεύθησαν παραχρήμα είς μίαν μόνην, καϊ συςάσαι 
μετ' άΧΧήΧων κατά τής αύΧής καϊ τού βασιΧέως, άπετέΧε- ' 
σαν κόμμα εθνικόν, τό κόμμα τής πατρίδος· ή τοιαύτη 
τών πραγμάτων κατάστασις επιφέρει πάντοτε τον οΧεθρον
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τής εξουσίας. Ό  A ' Κάρολος, μικρόνους και άνεπ ιτήδειος 
δεν κατενόησε τό πνεύμα της εποχής του, καί ήθέλησεν α>- 
καίρως νά πράξη ο,τι επραξαν οί προκάτοχοι αυτοί) Ε ρ ρ ί 
κος ό Η 1 καί ή ’Ελισάβετ, ένω η πολίτικη πρέπει νά συ μ *» 
μεταβάλλεται με τούς καιρούς · και τοΰτο έστϊ το μΐ.ηα λά 
θος τοΰ Καρόλου. Έ πίστευσεν οντος οτι δΰναται ώς έκεί
νοι νά σνστήστ) έταστήριον αγγλικανόν, μη συλ\ο~/ισθεΙς 
οτι είς μόνον τόν καθολικισμόν έδέδοτο νά μεταχειρισθή τήν 
βίαν ώς μέσον άμύνης’ οί καθαρΐται ήδη νικηταϊ δεν ησαν 
παντελώς ενδιάθετα νά νποβληθώσιν είς μέτρον τόσον 
σκληρόν. Διά τοΰτο κατά μικρόν ό βασιλεύς έγκατελείφθη 
μόνος και έπεκαΧέσθη την βοήθειαν τών οπλών, έν τω μέ
σω δε τών ιππέων καϊ τών αύλικών αΰτοΰ ΰπέστη τον τ ε -  
λενταιον και ασθενή αγώνα κατά τοΰ διπ\οΰ στίφους τών 
προμάχων τη ; πολιτικής έλενθερίας καϊ τών θεοβλαβών, 
άγώνα άνισον, καθ' ον τό κοινοβοϋλιον έδειξε πολΧήν ευ
φυΐαν καϊ άνδρίαν, άΧλ’ όχι και όλιγωτέραν ωμότητα .

Έ π ϊ τής προη·γονμένης βασιλείας τό μέν βασιλικόν 
κόμμα έξηκοΧουθει βαδίζον τήν οδόν τής απώλειας, τό δε 
παριστών τάς διττάς έλενθερίας, έπροχώρει πάντοτε έπϊ 
τά κρείττω . Ή  έμπορία παρέχουσα τοΐς ττάσι βατήν τήν 
πρός τόν πλούτον καϊ τήν έξονσίαν ayouaav οδόν, παρε- 
σκενασε τήν έξάλειψιν τών κοινωνικών ανωμαλιών. Τό 
αγγλικόν ναυτικόν έπληροΰτο δόξης, καϊ ό λαός συνησθά
νετο αξίαν τινά έν έαυτω · ό Θρόνος πολέμου μένος άπό τήν 
διπλήν άντίθεσιν τής πολιτικής καϊ τής θρησκείας δεν ή μ 
πόρεσε νά άνθέξη είς τάς άνυποστάτους έφόδονς τής τρο- 
μεράς ταντης σνμμαχίας' καταπίπτει, καϊ ό Κάρολος aye- 
ται έπϊ σφαγήν.

' ΑΧΧά τά -κόμματα καταστρέφονται συνήθως διά τήν 
κατάχρησιν τών οποίων πρεσβείουσιν αρχών, τό δέ πά- 
ροχον τής ζωής των στοιχεΐον γίνεται πρόξενον τοΰ 9ανά- 

* τον αυτών’ άπό τήν άρχήν τής πολιτικής έλευθερίας, ήτις 
αναφαίνεται θριαμβενουσα έπϊ τής άyχόvης Καρόλου τοΰ 
A ' καϊ άπό τήν αρχήν τής περϊ τήν πίστιν έρεννης, ήτις
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αποτελεί τήν δύναμιν τών καθαριτών, πηγάζουν δύο συνέ- 
Ττειαι άμεσοι, καί άναγκαΐαι, η προς την αναρχίαν τ ώ ν  Ι
δ ε ώ ν  κ α ϊ  τ  ώ ν π  ρ a y  μ ά τ  ω ύ τάσις . 'Ο  λαός λαβών 
την εξουσίαν νά διορίζη τούς αρωγούς αύτοΰ καϊ νά υπο
διαιρείται εις όσας βούλεται διαιρέσεις, καταχράται αυτής1 
οί καθαρΐται γεννώσι τούς ανεξάρτητους, οΐιτοι δε τούς α 
ποστόλους της απολύτου ισονομίας και ασπόνδους εχθρούς 
πάσης υπέροχης εξισωτάς (n iveleu rs)· ό Κρόμβέλλος, 
ό αντιπρόσωπος οΐιτος τοΰ  τροπαιούχου κόμματος, γίνεται 
διάδοχος έκατέρων, και καταδαμάζει πάντα τά  περί αυτόν ’ 
αναγορεύεται προστάτης (P rotecteur), καϊ έπϊ τής προσ- 
τατείας αυτού έκλείπουσιν δλα τά  κόμματα ’ οί β α σ ιλ ι
κοί γίνονται άφωνοι καϊ συνωμοτοΰσιν εν τω  κρύπτω ’ οί 
καθαρΐται περιστοιχοΰσι τον Κρόμβελλον, όσοι δε αυτών 
τόλμώσι νά τον ύπερβώσι παραδίδονται είς τον θάνατον» 
στέλλονται είς την εξορίαν, ή κατακλείονται είς τάς φυ- 
λακάς. Ή  στρατιωτική αΰτη καταδυναστεία, αί τοσαΰται 
και τοιαΰται συνωμοσίαι, αί διά τοΰ αίματος σβεσθεΐσαι, 
καϊ ή λαμπρότης τοΰ 3ριάμβου τών καθαριτών, πάντΛ 
ταΰτα εμελλον νά εκλίπωσι καϊ νά συγκαταταφώσιν ό- 
μοΰ με τον άνθρωπον τον παριστώντα τον νικητήν καθα- 
ριτισμόν.

Μ ολαταύτα ή κρομβελλική τυραννία ύπήρξεν ευτυχές 
καϊ εύεργητικον συμβεβηκός· πας ό εχων τήν τόλμην νά εϊπτ) 
είς έπανάζασιν νικηφόρων " στήθι μή περαιτέρω ”  καϊ τήν 
δύναμιν νά εκπληαώστ) το ρήμα τούτο, είναι ευεργέτης τής 
πατρίδος. Κόμμα δεν υπάρχει επϊ Κρομβέλλον τήν άμετρον 
τών παθών καϊ τών συμφερόντων ορμήν άναχαιτίζει ό ι
σχυρός φραγμός, τον όποιον ό Προστάτης άντέταξε ν" όταν 
δε ό άσθενής υιός του προσπαθή νά άναβή έπϊ τού θρόνου, 
ευρίσκει χάος ευτελών καϊ συμφερόντων καϊ προσδοκιών ί 
Τά κόμματα έξησθενημένα, συνειθισμένα νά φέρωσι τον 
ζυγόν καϊ μηδέ σπινθήρα τον ήδη έσβεσμένου προτέρου εν
θουσιασμού διατηρησαντα, άνεκάλεσαν τον παλαιόν μονάρ
χην' τό βασιλικόν κόμμα ύψωσε πάλιν τήν κεφαλήν, καϊ



τό τών καθολικών συνέΧαβε κρυφάς ελπίδας · τό πρώτον 
ευδοκίμησήν έπϊ ΚαρύΧου τοΰ Β  ' Ή  βασίλεια τοΰ Β  ' 
Ιακώβου είναι περίεργος διά τάς άκαρπους προσπαθείας, 
τάς όποιας ό μέχρι δεισιδαιμονίας ευσεβής ούτος ήγεαών 
κατέβαλε διά νά δώσρ είς τον καθολικισμόν πολιτικήν ύ~ 
π όστασιν .

"Αξιόν ίδίοις παρατηρήσεως είς τάς επελθούσας μετά την 
ττροστάτείαν τοΰ Κρο μβεΧΧου συζητήσεις είναι ή παντε
λής έξα\ρείωσις oXcov τώ ν κοινωνικών τάξεων και οΧων τώ ν  
φατριών· Ή  δύναμίς των εμαράνθη' ό ένθουσιασμός των 
έψυχράνθη, και μόνα παρέμειναν είς αύτάς τά  ελαττώμα
τ α ' οί καθαρΐται αισθάνονται τήν αισχύνην τής ύπό τοΰ 
Κρομβέλλου έπιβληθείσης είς αυτούς δουλείας, και το προ- 
ςριβίν είς αυτούς τής ανανδρίας ονειδος, μή εμποδίσαντας 
την άνόρθωσιν τής βασιλείας · οί καθολικοί, τεταπεινωμέ- 
νοι διά τήν τής πυρίτιδος συνωμοσίαν, καταφεύγουν είς 
σκοτεινάς καί άποκρύφους μηχανορραφίας' οί φίλοι τής 
ελευθερίας όμολογοΰσι τον διαδοχικόν ζυγόν τής περιωρι- 
σμένης μοναρχίας ήπιώτερον παρά τον βαρύν κλοιόν τής 
ςρατιωτικης δικτατορίας' αί άλλεπάλληλαι επαναστάσεις 
καταςρεψασαι πάσαν αρχήν, εσιτάραξαν δεινώς τάς ψυχάς" 
νάρκη δέ και άκηδία διεδέχθησαν τάς μεγάλας κρίσεις ■ 
έκαστος άναζητών και εΰ ρίσκων είς τάς ήδονάς έτοιμον και 
δραστικήν παρηγορίαν, παραδίδεται είς αύτάς · ό δέ διασώ- 
ζων ’ίχνη κοσμιότητας στιγματίζεται και περιφρονήται ώς 
καθαριτίζων ή άσωτεία ευδοκιμεί, τιμώμενη και άγαπωμένη 
υπέρ παν άλλο καϊ αναγράφεται κώδηξ κανονίζων τά κατ 
αύτήν· πάντα τ ’ άλλα κρίνονται απηρχαιωμένα, ουτιδανά, 
στείρα και ayova, μηδένα παράγοντα καρπόν · δλα τά κόμ
ματα, τό τών καθολικών, τό τών φιλελευθέρων και τών 
καθαριτών εκχαυνούνται, ή δέ Ά γγΧ ία  άπογνοΰσα εαυτής 
εμπίπτει είς άχαλίνωτον ακολασίαν.

Εις τά δεινά δέ ταΰτα τής άσωτε ίας και τής άκολασίας 
προστίθεται αιματηρά κατά τών καθαριτών άντίδρασις" 
όταν δέ εκορεσθησαν άκοΧασταίνοντες, ώς εϊχον άλλοτε
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κορεσθί) μανιωδώς περϊ τών γραφών φίλονεικοΰντες, συνήλ
θαν 6ίς εαυτούς, άλλ’ εύροι· το πάν απολωλός · τούς δη
μοσίους πόρους εξηντλη μένους, τον στρατόν εν απείθεια, 
την εμπορίαν κλονιζομενην, τον άργυρον πανταχοϋ τα  
•πάντα κατεργαζόμενον, το έθνος εν άδρανεία και ναρκώ
σει· ό Β  Κάρολος, ώς μέσον απαλλαγής τών κακών τού
των, εδεχθη την έΧεημοσύνην τοΰ ΙΑ ' Λουδοβίκου, και 
τούτο έστι το μέγα εργον της βασιΧείας του ' ό ρύπος ου- 
τος μετεδόθη εις δλας του τάς -πράξεις, εμόλυνεν όΧας αυ
τού τά ; διαπραγματεύσεις καί εκάλυψεν όΧα του τά σχέ
δια ' πηγάσας άττο την έξαχρείωσιν της αυλής καί τοΰ 
μονάρχου έβάρυνεν εις την πλάστιγγα  τής τύχης ΚαρόΧου 
καί 'Ιακώβου τών δευτέρων ■ Τά κόμματα διαμέΧισθέντα 
άπέβαΧον κατά μικρόν τον αρχικόν αυτών χαρακτήρα, 
καϊ μετεβλήθησαν είς φατρίας, άχρις ου, διά τής καί 
τούτων εις ε*λαχίστας υποδιαιρέσεις καταμελίσεως, . εις 
έκαστος άττετίΧεσε κόμμα ίδιον, τταριστών εαυτόν καί υ
πηρετούν μόνον το συμφέρον του' δεύτερον είδος έξαχρει- 
ώσεως χειρότερον παντός άλλον, η ατομική περιφιλαυτία  
καί ή πλεονεξία κατισχύσασαι όλων τών άλλων παθών καί 
καθεσθεισαι ΰπεράνω αυτών·

Ή  άπό τοΰ 1000 μ^χρι τοΰ ] 688 εποχή, είναι εποχή 
ηθικής καί πολιτικής άν απλά σε ως τής κοινωνίας · εκ τού
του τοΰ χάους, εκ ταύτης τής κόνεως, εκ τών άλληλομα- 
χούντων μηδαμινών τούτων ατόμων, βλεττομεν επϊ τέλους 
άνακυπτούσας διά μέσου άπειρων δυσκολιών , διαιρέσεις 
καθαράς καϊ ομάδας συμφερόντων παραστατικάς' ισχυρόν 
τι καϊ πλήρες καϊ ευκρινές ,
■ Ή  μετά την κάθοδον τοΰ Β 1 Καρόλου συγκροτηθεισα 
πρώτη βουλή, συνέκειτο άπό ίππότας ανήκοντας όλους 
είς τό βασιλικόν κόμμα, καί άκρίτως λατρεύοντας τήν ίπ- 

' ποτικήν ειλικρίνειαν καϊ τήν άκρατον μ οναρχίαν άλλ' ή 
φύσις τών βουλευτικών συνελεύσεων καί ή δύναμις τοΰ 
τής ελευθερίας σπέρματος , τού ένυπάρχοντος είς πάσαν 
συζήτησιν, είναι τοιαύτη, ώστε ή ε'ιρημένη ομόνοια δεν δι-
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ηρκεσεν επϊ πολύ · ή αντίθεσή άνεφύη, ώς ήτον εΰκοΧον νά 
τό ττροϊδη τις . Πρώτος επενόησεν αυτήν δοξομανής τίίι 
επέκεινα τοΰ δέοντος εξυμνηθείς, όνόματι Σαφτέσβουρος 
^Shaftesbury) * εμάντενσεν οτι, εττϊ μοναρχίας συγκερα- 
σμίνια καϊ νομίμου βασιλέως, επανερχόμενης της ευταξί
ας, εμελλον νά άνακύψωσι τ' αρχαία κόμματα, καϊ νά ά- 
ναφυώσιν αι δειναϊ τοΰ ηταρελθόντος περιστάσεις· τά τε χ 
νάσματα τοΰ Σαφτεσβούρου άνεμόχλευσαν είς άμφοτέρας 
τάς βούλάς άντίθεσιν μόλις έπαισθητήν καϊ ολως πολιτι
κήν · ό καιρός της εύλαβείας είχεν ήδη 7ταρέλθη, τά θρη
σκευτικά κόμματα άνετταύοντο έν ειρήνη, ολίγα δέ τινα α 
πηρχαιωμένα λείψανα τοΰ καθαριτισμοΰ προσήλθον, άλ
λην άναλαβόντα μορφήν, καϊ ηνώθησαν με' τους είσέτι 
περιδεείς καϊ ταπεινούς φιλοπάτριδας' φέγγος άμνδρόν 
μόλις σελαγίζον είς την βουλήν τώ νΌ μοτίμω ν, άλλά μέλ
λον νά άπαστράψη Χαμπρότερον κατά τά  16J2 είς τό 
κοινοβούλιον. Ή  επικρατούσα τότε διαφθορά συνετέλει 
ούκ ολίγον είς τήν ταχεΐαν τής νεοσυλλέκτου ταντης ζρατι- 
cii αΰξη σιν  τών φιλοδοξών τήν απληστίαν δεν ηδύνατο 
νά ευχαρίστηση η μετά τής αυλήν συμμαχία, εθεώρουν δέ 
οΰτοι ώς εργον αφροσύνης, δυναμένης νά κατα~ρέψη τάς 
μεΧλούσαι ελπίδας των, τήν άπεριόριστον είς τάς θ ε 
λήσεις τής αυλής υποταγήν καϊ άφοσίωσιν. Λ ιό καϊ τών 
πολιτικών οί πανουργότεροι επεχείρησαν v<i καταπλήξωσι 
τήν αύλην καϊ νά ύποθάλψωσι μικράν καϊ κωφήν αντί·· 
θεσιν, άναμένοντες καιρόν αρμόδιον νά αίτήσωσι καϊ λά- 
βωσι βαρυτιμότερον τών υπηρεσιών των αντάλλαγμα.

Τό κόμμα τής άντιθέσεως, μόλις μορφωθέν, είδε προσ- 
ερχομένους καϊ περιστοιχοΰντας αυτό όλους τούς περίλει- 
φθίντας άκραδάντους δημοκράτας καϊ τολμηρούς καθαρίτας' 
άΧλ' οί προσήλυτοι ουτοι κατέστησαν επισφαλή τήν 3έ- 
σιν τ ο υ . Ή  Χειποταξία ήρχισε νά άραιώνη τήν νεοσύλλε
κτον τής φατρίας ταύτης φάλαγγα., ήτις, καταπλαγεϊ σα άπο 
τήν συναίσθησιν τής ίδιας αυτής αδυναμίαςy κατέφυγεν είς 
μυστικήν μετά τής Γαλλίας συμμαχίαν' σημείον μαρτν-



ροΟν οτι 6 αληθής πατριωτισμός δεν εφΧεγε κάνενός την 
καρδίαν. Το καθολικόν κόμμα εγεινεν εξ ανοησίας αί
τιον κινημάτων τινών, τά όποια εδυσαρέςησαν τον βασιλέα  
καϊ έπέφεραν τρομερήν είς σνμπαντας τούς Καθολικούς 
βλάβην. Ή  κατά τούτων δυσμένεια τοΰ λαού ήτο τοιαύτη, 
ώστε πας τις ήρέσκετο νά πιστεύη ώς αληθή τά είς αν* 
τούς αποδιδόμενα εγκλήματα, η Si αΰλη δεν εδυσκοΧεύθη 
νά euprj μηνυτάς, περιλαβόντας εις την αυτήν κατηγορίαν, 
οχι μόνον τούς πρωταιτίους συνομωσίας τίνος, μικράς α ί-  
τής καθ’ έαυτήν καϊ ασήμαντου, αλλά καϊ πάντα ύποπτον 
καθολικόν . Τάς καταμηνύσεις ταύτας άπεδέχθη το πλήθος 
με χαράν τωόντι φρικώδη· καί τοι δε παράλογοι μέχρι τοΰ 
γελοίου εύχαρίστουν δμως τά αγενή πάθη του. Πάντες 
συνετέλουν εις τον όλεθρόν ,τών δυστυχών καθολικών, ο, τε 
βασιλεύς, οί φιλελεύθεροι και οί καθαρΐται' επειδή δέ 
πάντες ήδίκουν, ή αδικία αΰτη δεν (σκανδάλισε κανένα. Ό  
αδελφός τοΰ βασίλέως και Δυύξ τήξ 'Ύόρκης Ιάκωβος, 
εσόμενος τού 9ρόνου διάδοχος, ήτο καθολικός, Ή  αντίθε
ο  ις, μεταξύ τών ουσιωδών έργων της, πρώτον εθετο το νά 
,χαταςήση τούτον απόκληρον τής βασιλείας ’ τό 3άρσος 
τοΰ εθνικού κόμματος είχεν αύξηνθή, αύτοϊ δέ οί ετερόδο
ξοι, τέκνα τών καθαριτών, δεν εδίςαζον νά ρίπτωσιν εν τώ 
μέσω αξιώσεις τινάς.

’Ε ν τω μέσω τοσούτων αφανών αναβρασμών, τούς οποί
ους ΰπεβοήθει ή επικρατούσα περί τε τάς ιδέας κάϊ τά  
θη γενική άκρασία, ολοι ες~ρεφον τά βλέμματά των προς 
Τον ΙΔ ' Λουδοβίκον, γείτονα κραταιόν καϊ έτοιμον νά 
σκορπίστ) τον χρυσόν είς ολα τά κόμματα, δσα ήθελον νά 
συμμαχήσωσι μετ’ αυτού ' δημοκράται, καθαρΐται, σπου- 
δαρχίδάι, αύλικοϊ, πάντες, ε’ν ένϊ λόγω, οί ε’πΐ τω όνόματι 
τοΰ φιλοπάτριδο; καϊ τοΰ άγαθοΰ πολίτου σεμνυνόμενοι 
εδέχοντο δωρεάς άπό τήν δαψιλή χεΐρά τ ο υ . Τό άργύριον 
τού ΙΔ  Λουδουβίκου ήτον ό μέγας μοχλός ό ενισχύσας τήν 
επι τοΰ Β ' Καρόλου βουλευτικήν άντίθεσιν · μεταξύ δε τών 
ύπομισθίων τοΰ διπλωματικού τής Γαλλίας άπεςαλμένου
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Βαριλλιώνος, αναφαίνονται ό Χαμπεδΐνος ( Hampden ) καϊ 
ό ' Αλγερνων-Σύδνεϋ . Ό  βασιλεύς τ>)ς Γαλλίας υύτω πράτ- 
των ήθελε νά διεγείρω κατά τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλία; 
εχθρούς · ούτοι δε τετυφλωμένοι άπό το κυριεΰον αυτούς 
φατριαστικόν πνεΰμα, έθεώρουν εργον νόμιμον καί άνεπί- 
λητττον το νά δέχωνται παρά ξένου μονάρχου χρήματα, διά 
νά πολεμώσι τον οικιακόν τύραννον τον όποιον άπεςρέφοντο.

Τοιαύτη περιμένει τύχη τού? κεχαυνωμένους λαούς · ’  νω
θροί τήν γνώμην και ςερημένοι παντός εύγενονς αίσθήμα- 
τος, έχουν ανάγκην χρόνου ίτόλλοΰ διά νά έττανέλθωσιν είς 
τάς άρχάς τής ηθικής καϊ τοΰ καθήκοντος· θέλομεν ίδεΐ εν
τός ολίγου, αύτοΰ τοΰ Β ' Καρόλου τό ταμεΐον πληρούμε- 
νον εκ των χρημάτων τοΰ ΙΔ  ' Λουδοβίκου· δώρα άδωρα 
παρασκευάζοντα ένταύτώ τόν τε έφήμερον τοΰ καθολικι
σμού θρίαμβον καϊ τόν ερεθισμόν των καθαριτών τά χρή
ματα ταΰτα επιτηδείως διανεμηθέντα εν έπνευσαν είς 'έν 
έκαστον τών κομμάτων ελπίδας νίκης καϊ τά κατέστησαν 
θαρραλεώτερα προς τόν πόλεμον καϊ ύβριστικώτερα προς 
τούς εχθρούς των · τό πλεΐστον μέρος τών 'Ιρλανδών ησαν 
καθολικοί, ή δε Σκωτία πάσα επρέσβευε τά τοΰ Καλβι- 
νου. Παν κόμμα άνεξήτησε τήν άθλιωτέραν καϊ πλέον 
ούτιδτνήν μεταξύ τών ανταγωνιστών του κλάσιν, καϊ εκ 
τοΰ ονόματος αύτής εμόρφωσε τήν γενικήν τοΰ αντιπάλου 
κόμματος προσηγορίαν. Στνγερώτεροι μεταξύ τών καθο
λικών 'Ιρλανδών ήσαν συμμορίαι τινές ληστών καϊ άτιθάισ- 
σων έξ ών εγεμον αί όδοϊ καϊ τά δάση, καϊ οί όποιοι ώ- 
νομάξοντο Τόρεις (T o r ie s  ) ’ τά σκύβαλα τών κάλβινιστών 
ήσαν οί Σκώτοι Ο ύ ϊ γ α μ ό ρ ο ι  [  W kiggam ors ]  βουκό
λοι άγριοι ώς οί τόρεις τής Ιρλανδίας· οί όπαδοϊ τής εξου
σίας ωνόμασαν τούς εχθρούς των Ο ΰιγους (Whigs)· οί φι
λελεύθεροι ττροσηγόρευσαν τούς εναντίους αυτών Τόρεις· 
επίθετα αγενή, τά οποία δμως μετά ταΰτα κατέστησαν κο
σμήματα έντιμα .

"Εκτατέ αί δύο μεγάλαι άγγλικαϊ φατρίαι δεν ελαβον 
άλλην προσηγορίαν τά θρησκευτικά κόμματα εξέλιπον,
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έπι δε τοΰ πεδίου εμεινον μόνοι οί δύο μεγάλοι πολιτικοί 
στρατοί τής ελευθερίας και της εξουσίας. Οί Ο ΰιγοι συςη- 
σάντβς μετά των καθαριτών και τών ετεροδόξων συμμαχίαν 
προεςήσαντο αυτούς ώς προφυλακήν, άλλα δεν ήθέλη- 
σαν και νά συγκαταμιγώσι μετ' αυτών' ωσαύτως ή τορική 
όμάς άττετάξατο τήν φατρίαν τοΰ καθολικισμού, τής όποιας 
έφοβεΐτο τό μή δημοτικόν κα'ι ημείς Βέλο μεν σημειώνει τον  
λοιπού διά τών eV χρήσει τούτων επωνυμιών τήν διπλήν φά
λαγγα τών φίλων καϊ τών εχθρών τής εξουσίας, οΐτινε,ς 
Βέλουν μεταβάλλει καϊ όπλα καϊ σχήμα, άλλά δεν θέλουν 
παύσει πολέμουντες" Βέλουν δεχθή ώς συμμάχους τούς 
άπό τοΰ εναντίου κόμματος αύτομολοΰντας' οί Ούι'γοι Βέ- 
λουν φανή προστάται τών καθολικών τής ’ Ιρλανδίας καί 
οί Τόρεις άνθιστάμενοι είς τήν πολιτικήν τών καθολικών 
άπελευθέρωσιν αλλ’ ή διττή άρχή διαμένει αναλλοίωτοι, 
τά  συμβεβηκότα ταΰτα δεν είναι ίκανά νά την μεταβά— 
λ ω σιν  ερευνά καϊ ελευθερία άφ’ ένός, υποταγή προς τήν 
αρχήν καϊ αποστροφή προς την έλευθέραν συζήτησιν άφ' 
ίτερου.

Οι πρώτοι τοΰ φιλελευθέρου κόμματος άγώνες σκοπόν 
εϊχον νά καταστήσωσι τον Βρόνον άπρόσιτον είς καθολι
κόν τινα βασίλόπαιδα' τό δε κόμμα της εξουσίας άντέταξεν 
δλας τάς δυνάμεις του εναντιούμενον ■ Ή  άναμόρφωσις τών 
κομμάτων δεν ειχεν είσέτι άποτελεσθή· προς ΰπαρξιν αυτών 
απαιτείται ποιά τις εύθύτης καϊ δραστηριότης, τήν οποίαν 
Ιίτταξ άπωλεσθεϊσαν δεν ανακτώνται ευκόλως τά 'έθνη· Κατά  
τήν εποχήν ταύτην ήτο δύσκολος ή διάκρισις τών αργυρω
νήτων υπηρετών τής αυλής άπό τούς άληθεΐς Τόρεις, διότι 
σπάνιαι ησαν καϊ αύταϊ αί άκαριαΐαι πεποιθήσεις · Έπίττρα- 
σκον εαυτούς όσον ol:>v τε πλείςΌυ άμεριμιαΰντες περί τον  
λοιποΰ. Οί Τάρεις είχον έπϊ κεφαλής άνθμώπους τοΰ άνω- 
τέρου κλήρου, προμάχους τής Βεοκρατίας, εδραία τοΰ θρό
νου ςηρίγματα, πολεμοΰντας τόν τε καθαριτισμυν καϊ τον 
καθολικισμόν ούτοι με τάς δονλοπρεπείας καϊ περιφυ- 
λαυτίας των ήρέθισαν έμπρώτοις τόν λαόι κατά τών συα·
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φερόντων τού Θρόνου, μετά δέ ταΰτα, περί τής ιδίας αυτών 
ανεξαρτησίας φοβούμενοι, έπέφερον καίριας κατά τής μο·\ 
ναρχίας πληγάς.

ΑΙ προσπάθειαί των σννετέλεσαν Ιδίως είς την άπόρρι- 
ψιν τού περϊ άποκληρίας νομοσχεδίου, και εστήριξαν την 
έπϊ τοΰ θρόνου διαδοχήν τοΰ δουκός τής Τόρκης, τήν οποίαν 
οί Ούΐ'γοι ήγωνίζοντο νά άποκρονσωσιν. Ή  ήττα αΰτη 
ήρέθισε τούς Ο υΐγονς καϊ τούς παρέσνρεν είς πολλάς άθε- 
μιτουργίας. Ό  Σταφφόρδος (Stafford), ασθενής τον χαρακ
τήρα και φαύλος τον βίον άλΧ αθώος τών αποδιδομένων 
αύτιρ εγκλημάτων, εγινε θύμα τής οργής τον κοινοβουλίου* 
φρικώδης καί μισητή έκ^ίκησις, συνεχώς άναφαινομενη είς 
τάς έποχάς τής γενικής έξαχρειώσεως, οτε τά έθνη, ώσπερ 
υπό πυρετού συνεχόμενα, ούτε πράττουσιν, ούτε διανοούν
ται μέγα τι καϊ υψηλόν, άλλ' ερπουσι κυλινδούμενα είς 
τάς κακουργίας. "  Τις δύναται ν' άναγνώση άνευ φρίκης, 
„  λεγει ο Φόξ, τήν ίςορίαν τής δίκης τού Σταφφόρύου ! 
„  "Οταν eXeetvo? τις, έπϊ μισθω κατηγορών, κατεμαρτύ- 
„  ρησεν αυτού ώς μέλλοντος νά φονεύστ/ τον βασιλέα, ε- 
,, κραύγασε με θηριώδη χαράν σύμπαν το άκροατήριον. 
„  τό δέ δεινότίρον πάντων, δπερ καθίςησι σφοδροτέραν τήν 
„  φρίκην, τήν όποιαν αί αναμνήσεις ανται έμπνέουσιν, αί 
„  φωναϊ τών εξαιρέτων εκείνων άνδρών, οΐτινες έςήριξαν 
„  τάς δημοσίους ελευθερίας, καϊ είς τούς όποιους ή 'Αγγλία  
35 ΧΡεα}ϊ Βί βαθεϊαν ευγνωμοσύνην, άνεμίχθησαν μέ τάς e- 
„  παράτους ταΰτας φωνάς ! ” —  Αί όλης τής διαρκείας τών  
βουλών τοΰ 1 680. έπεκράτησεν ή αυτή βία καϊ παρανομία. 
Τό κόμμα τών Ουίγων μανιώδες καϊ πνέον eκδίκησιν, ήρ- 
νήθη τά ζητηθέντα υπό τής κυβερνήσεων βοηθήματα, ετό- 
ξευσε γενικήν τινα καθ' όλων τών υπουργών κατηγορίαν, 
καϊ εκήρνξεν ένοχον έσχάτης προδοσίας πάντα, οςις ήθελε' 
δανείσει είς τόν βασιλέα χρήματα άντιλαμβάνων μέλλον
τα βασιλικά εισοδήματα, ή ηθέλεν υπογράψει ή συμβου
λεύσει τήν ΰπέρθεσιν τής βουλής. Δύο η τρεις άλλαι α
ποφάσεις, ouSev ήττον εχθρικΛΪ, έψηφίσθησαν εν διαςήμα-
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τι δεκαπέντε μόλις λεπτών, ή δε βουλή έξηκολονθει το έρ
γα ν της νομοθετική1; τ  αύτης δυσμενείας, όταν 6 μελανό ράβ
δος κλητήρ παραςάς άνήγγειλεν εξ ονόματος τοΰ βασι
λέας την ύττέρθεσιν τής βουλευτικής συνόδου.

Τό άςυ τού Λονδίνου ήτο καθ' δλα σύμφωνον με τούς 
Ουιγους, ό δε πρίγκιψ τής Άραυσίωνος (prince d’ Oranr 
ge) ύπες·ήριζε, ραδιουργών εν τω κρύπτω, τάς προσδοκίας 
τον κόμμ,ατος τούτου, και διοράτο πόρρωθεν ή έσομίνη πο
τέ συμμαχϊα μεταξύ τής φιλελευθέρας τοΰ έθνους μερίδος 
και τών εκπροσωπούνταν τάς ελευθερίους τοΰ διαμα:τυρι- 
σμοΰ ιδέας. Ή  άντίθεσις, εξυβριζόμενη έπανειλημμένως, ή- 
σθάνθη σφοδροτεραν τήν επιθυμίαν τής έκδικήσεως, 6 λαός 
συνηγανάκτησε μετ' αυτής, και οΰτω τό κατ' άρχάς ασθενές 
κόμμα τών Ο νΐγω ν άνεφάνη έττϊ τέλους ισχυρόν. Ό  προ
σδιορισμός τής έδρας τής νέας βουλής επέτεινεν ετι μάλ
λον τήν γενικήν δυσαρέσκειαν· αί δέ έκλογαϊ τών βουλευ
τών άπέβησαν έναντίαι τών συμφερόντων τής αυλής.

Τοιουτοτρόπως άνεπτύσσετο κρατυνόμενον τό ολέθρων 
σπέρμα, τό όποιον ή γείρ τοΰ Σαφτεσβούρου είχε φυτεύ- 
σει είς τήν καρδίαν τοΰ κράτους· άφ' ου πρότερον έπϊ μα- 
ταίω έζήτησαν τήν άπό Τοΰ θρόνου έξωσιν τοΰ καθρλικοΰ 
βασιλόπαιδος, έπανήλθον ήδη έπϊ τό αυτό, προτείνοντες τήν 
άναγόρευσιν άντιβασιλείας τινός καθιςώσης τόν Δοΰκα τής 
Τόρκηςέπϊ ψιλώ μόνον όνόματι βασιλέα, τόν δέ Ά ρ α υσ ι
ών ιον βασϊλόπαιδα, ηγεμόνα πραγματικόν' σχέδιον άνεπίδε- 
κτον έκτελέσεως, πλήν μαρτυρούν τό μέγατοΰ λαού κατά 
τήςπαπικής θρησκείας μίσος .

’Α ξία  σημειώσεως είναι προσέτι, ώς περίεργος καϊ μεγάλην 
εχουσα έπιρροήν είς τήν άγγλικήν ίςορίαν, ή σύγκρασις 
τών Ουιγων και τών καθαριτών. Τό κό μμα τών διαμαρτυ- 
ρουμένων καϊ τό κόμμα τών Ουιγων είχον ήδη συμμαχήσει 
όριςικώς καϊ ένωθή έπϊ τό αυτό. Οί Τορεις υπερασπιζόμενοι 
τήν εξουσίαν είχον έν έαυτοίς τό εξής μέγα  ελάττωμα' έφαί- 
νοντο έναντίοι είς τό έθνικόν συμφέρον, τό συμφέρον τώ- 
διαμαρτυριυμίνων' οί καθολικοί μόλις έτόλμων νά προκύ-
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■φωσιν έν τω μέσω, και ησαν άλλως σύμμαχοι Επικίνδυνοι 
καί δειλοί'. Κατά το 1(581 οί O'vtyoi είχον αποκτήσει δύνά- 
μιν τρομεράν, και έφαι νοντο μέλλοντες νά κυριεύσωσι το 
παν εξ εφόδου· άλλ’ αίφνηδία άντίδρασις, προξενηθεϊσα 
άπό ίτοΧΧας βιαίας καϊ τυραννικάς αποφάσεις τοΰ κοινο
βουλίου, μετέςησε προς τό μέρος τού βασίλέως όλους τους 
μετριόφρονας και φρονίμους. Ένθυμήθησαν την ορμητικήν 
προς τόν κρημνόν καταφοράν τού Λ Καρόλου, και έφο- 
βήθησαν την πικρίαν καϊ την εχθραν της άντιθέσεως· ό 
λαός δεν (Χυττήθη παντελώς διά την εκ διατα~/ης τού β α 
σιλέας ηενομένην διάλισιν τής έν Ό ξονία βουλής· ό δε Β' 
Κάρολος ήδυνήθη νά κάμη έπίδειξιν εφήμερου δημοτι 
κοτητος.

Οί Ouiyoi, ήττηθέντες, κατέφιτ/ον είς σκευωρίας μυςικάς, 
μιμηθέντες τό παράδειγμα τών Τόρεων, διεμαρτνρήθησαν 
καί έχάιραξαν μετάλλια (llicdilillos)· Ό  Σαφτέσβουρος η ■ 
τον ή ψυχή τού κόμματος τούτου· ό δέ Μόμμουθος (Μοιιΐ- 
inoutli), νόθος υιός τοΰ βασιλέως, ήταν ν ε’Χπις αυτού. Οι 
επιτηδειότεροι καί συνετώτεροι έγκατέλπτον ταχέως τους 
θερμούς καί πapaδoξόλύyoυς (extravaffuns), οΐτινες συ~ή- 
σαντες ιδιαιτέραν εταιρείαν, έσχεδίασαν συνωμοσίαν άνεπί- 
δεκτόν έκτελέσεως. Ή  αύλη πληροφορηθεΐσα παρενέβαλε 
προδότας έν τω μέσω τών αφρόνων τούτων, καί εμάνθανε 
πάντα τά γινόμενα· όταν δέ ίταρέδωκεν αυτούς είς τά δι- 
καςι/ρια, έπροσπάθησε νά περιλάβη είς την αύτην κατη
γορίαν τούς τε άpχηyoύς τών γνησίων Οΰίγων, οΐτινες δεν 
αυμμετέσχον παντελώς είς τάς σκευωρίας ταντας, κα\ τούς 
περϊ ών ό λόyoς αφανείς όυνωαότας, σύνηθες τούτο τών 
κυβερνήσεων τέχνασμα προς απώλειαν τών έχρών τω ν  θύ
ματα τής καταδρομής ταύτης έγένοντο ό 'Ροΰσελλ, ό Έ<χ- 
σεξ και ό Ά λyεpvώv— Σύύνεν. Τοιοτοτρόπως οί Ούΐγοι, 
θελήσαντες νά τρίξω σι δρομαίως, άπώλεσαν επί τής κατα
δίκης τούς έγκριτωτερους οπαδούς των. Το έθνος όμως διέ- 
μεινεν εύνουν πρός αυτούς' όταν δέ ή σφα^ή τού 'Ροΰσελλ 
και τού Σνδνεύ παριιλθεν, όταν ο Β Κάμολας, εχων πλήρη
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περί τής μονιμύτητος τοΰ θρόνου πεποίθησιν απίθανων ύ- 
πομίσθιος τον ΙΔ ' Λουδοβίκον,' το πετττωκός κόμμα τών 
Ονίγων είχε πάΧυν προσοικειωθή όλους τους αγαθούς ί τ ο -  

Χίτας, οσονς ετάραττεν ή αδικία καί εξεφόβει ή δουλεία. 
Ο ί καθολικοί, μη κατανοήσαντες την ye νίκην, άΧΧ' αφανή 
ταύτην μεταβολήν, εξακολούθησαν, εχοντες επί κεφαλής 
τον δούκα τής 'Τόρκης, τον κατά τών Ούΐγων καί τών ετε
ροδόξων διωγμόν. Έ νόμισαν οί περί τόν βασ.ιλέα οτι ήτον 
ήδη καιρός νά δώσωσι πέρας είς τάς στάσεις καί είς αίιτην 
ακόμη την ελευθερίαν’ άλλ’ αίσθανθέντες έττϊ τέΧονς ότι ή 
άκρατος μοναρχία δεν ήδύνατο νά ίητάρξι/ χωρίς την αρχήν 
τής έννπαρχούσης είς τόν καθολικισμόν άκρατου αυθεντίας, 
πάντες οί τά τοΰ βααιΧέως φρονούν τες έφάνησαν ενδιάθε
τοι νά εξωμόσωσι τό δόγμα τών διαμαρτνρονμένων. Τούτο 
κατέπληξεν ετι μάλλον τό έθνος, καί ό μεταξύ τής άρχής τών 
Ούΐγων καί τής άρχής τών φιλελευθέρων σύνδεσμος, χα 
λαρωθείς ηδη διά τάς άνοησίας άμφοτέρων τών κομμάτων, 
συνεσφίγχθη στενώτερον έττϊ τής βασιλείας Ίακώβον τοΰ  
Β '. ’Ενώ δε ό ήγεμών οΐιτος εδέχετο τάς ίλε'ημοπύνας τοΰ  
ΙΔ  ' ΛονδοβΙκον, παρέδιδε τόν άδεΧφόν αύτον είς τάς χεϊ· 
ρας τον δήμιον καί άνετίθει την έκτέλσιν τών αιματηρών 
διαταγών του είς τόν τρομερόν Ίεφφερίην (Jefferies), ή 
πτώσίς τον παρεσκενάζετο έν τω κρύπτω,

. Τό διά πλείςαυ πίζόν είς τήν εξουσίαν κόμμα, τό όποιον 
Βυσιάζον τήν κοινήν ελευθερίαν χάριν τών ίδιων αύτον 
συμφερόντων, άπετέλει τόν ιερόν τού δεύτερον ΚαρόΧον 
καί τον δεύτερον Ίακώβον λόχον, ητον η ολιγάριθμος, άλλ’ 
ισχυρά ΰμάς τοΰ άνωτέρον τής αγγλικής εκκλησίας κλή
ρου, ητις έφοβεΐτο επίσης τών τε φιλελευθέρων καθαριτών 
καί τών καθολικών τόν θρίαμβον. Ό  αγγλικανός κλήρος, 
κύριος ποΧΧών κτηαάτων καί μεγάλης άρχής, έςήριξεν επί 
πολύ διά τής επιρροής τον ώς καί αΰτάς τάς αδικίας τοΰ 
3ρονον, χάριν τής ιδίας αύτον συντηρησεως. ’ΑΧλ’ ό Β 
Ιάκωβος εττραξεν άνεξι^γητον άφροσύνην, άποξησάμενος 

τήν πιςοτέραν και σημαντικωτέραν ταύτην μερίδα τής δν-



ναμεώς τον, καϊ παοεδόθη όντως είς τόν όλεθρον. 01 άγ- 
λικανοϊ'Ιεράρχαι ΐδόντες Τιϊς προσόδους καϊ τάς ιδιοκτησίαί 
αυτών κινδννευούσας, ώ? εκ της διαγωγής τον καθολικού 
βασιλέως, εφοβήθησαν, ο δέ Ιάκωβος αίσθόμενος αυτούς 
εναντιουμένους, μεθίςαται προς τούς πιςοτέρονς καϊ άρ- 
χαιοτέρονς αντον συμμάχους, καϊ τοιοντρόπως επιτελεΐται 
τερατώδης τις καϊ καινότροπος μεταξύ τοΰ Τορικον καϊ τοΰ 
Ο'υϊγικοΰ κόμματος ενωσις, ήτις άπεμόνωσε τους κα-· 
θοΧικούς.

Τότε ό Β  ’ 'Ιάκωβος, αισθανθείς την άνήκεςΌν άπομόνω- 
σίν του, φεύγει καϊ άφίνει τον θρόνον είς τόν Άρανσιώνιον  
πρίγκιπα Γουλιέλμον, άναγορευθέντα βασιλέα διά τόν 
παράδοξον τούτον συνδυασμόν συμφερόντων αντιθέτων' είς 
την μεταβολήν ταύτην ελπίζουν νά ενρωσιν, οί μεν 'Α γ
γλικανοί, άσφάΧ^ιαν τών δικαίων καϊ τών κτήσεων αυγών, 
οί δέ καθαρίται, στάδιον εύρύχω/)ον διωγμών καϊ βασά
ν ω ν  οί εχθροί τής διαδοχικής εξουσίας ελπίζουν νά χει- 
ραγωγήσωσιν ώ? βούλονται βασιλέα εκλελεγμένον παρ' 
αυτών · μόνον πάσχει τό σνμφέρον τών καθολικών, ή 
'Αγγλία πάσα σννομωτεϊ κατ’ αύτοΰ, καϊ ό ΓονλιεΧμος 
βασιλεύει. ’Ενταύθα άρχεται νέον πολιτικόν σ τά δ ιον  τά 
κόμματα μεταβάλλουσι τάξιν' οί ετερόδοξοι διά πολλοΰ 
καταπονηθέντες συνίστανται είς ειδικήν ομάδα· αί δύο'φα- 
τρίαι, ή κυβερνητικη, {ο ί Τόρεις) καϊ ή φιλελεύθερα [ο ί  
Ουίγοι) σώζονται, πλήν σώζονται ΰψούμεναι καϊ ταπει
νού μεναι εναλλάξ· άμφότεραιδέ άπρακτοΰσιν άντιπερισπώ- 
μεναι άπό τήν εμφάνισιν τρίτου κόμματος, τον τών Ίακω- 
βιτών, ποΧεμίου προς τήν βασιλεύουσαν οικογένειαν καϊ 
μηχανωμένον τήν πτώσίν τη ς . Τό κόμμα τοΰτο ήτον ά -  
σθενες έπϊ τών πρώτων ετών τής βασιλείας τον Γονλιέλ- 
μ ο ν  τήν δέ άδνναμίαν του ταύτην έπέφερεν ή σύγχυσις  
τοΰ Β ' ’Ιακώβου με τήν ομάδα τών καθολικών · οί Ουί- 
γοΐ νικηταϊ προσηνέχθησαν κατ’ άρχάς μετά μετριότητος, 
«Χλά μ ΐτ  ον πολύ ήθέλησαν νά ίπιβάλωσι τήν θέλησίντων 
#ιΐ τόν δημιονργηθέντα νπ αύτών μονάρχην. Ό  Γονλιέλμος
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γάτε μετέςη προς τούς τάρας, οΐτινες, κηρνχθέντες άπαξ 
ΰπερ τοΰ Β  ' Ιακώβου δεν ηδύναντο μεν μετά λόγου νά 
μετα~ώσι προς αύτον δί αιφνίδιου επιστροφής, δεν ηγνά- 
ονν ομως άφ ’ έτερον την έκδιΚητικήν τοΰ ήγεμόνος τούτου 
ώμάτητα. Α ί ολης τής βασιλείας του, ό Γονλιέλμος ένη- 
σχοΧηθη νά άντισηκόν·ι τά κόμματα τό ev διά τοΰ άλλον, 
να άντιτάσση προδότην είς προδότην, καϊ νά άνελίσση 
τάς ατελεύτητους πλεκτάνας, αίτινες έξυφαίνοντο περί ' 
αύτόν ’ tovtq τό άξιον τής Πηνελόπης epyov παρήγαγε 
κίν έπϊ τέλοις έξαίρετόν τι αποτέλεσμα. Ή  μεταξύ τών 
κομμάτων πάλη, συναφθεϊσα, ύποςηριχθεΐσα καϊ έξακο- 
λουθήσασα με τρόπον οΰτως είπεΐν τνπκόν, καθιερώθη, 
καϊ άντι νά θέση τόν 3ρόνον εις κίνδυνον, σννετέλεσεν απε
ναντίας εκτοτε είς τό νά παγιώση ετι μάλλον την ΰπαρ» 
ξιν τοΰ νπερτάτου γνώμονας καϊ νά τόν καταστήση κρα- 
ταιάτερον.

’Επϊ τής βασιλείας τής “Αννης καϊ τών τριών Γεωρ- 
7 ίων αναφαίνεται αναπτυσσόμενη καρτερικώς η άρχή τών 
Ονίγων, ,τήν όποιαν κατέςελλεν η άντίρροπος τοΰ τορι
σμού δύναμις, άντεσήκωσε δε μετά ταύτα, κατ’  άρχάς μεν 
ό πόλεμος τής ’Αμερικής, έπειτα δε ή ΓαΧλική έπανάς'α- 
σ ις. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, καθ' ήν ή ανεξαρτησία 
τής βορρείου ’Αμερικής έστέρησε τήν 'Αγγλίαν τών κυ- 
ριωτέρων αντής αποικιών, τό δέ επαναστατικόν πνεύμα , 
έκραγέν αίφνης έν τή Γαλλία ήπείλησε νά καταστρέψτ) 
τήν τε εμπορίαν καϊ τό κράτος τής Μεγάλης Βρετανίας , 
κατέςη βέβαια αναγκαίον νά έπιταθή η κεντρική τή$ έξονσί- 
d  δύναμις · αφού ομως τά μεγάλα ταύτα εμπόδια άφτ/ρέ- 
θησαν άπαξ, τίποτε δεν ηδυνήθη νά αναχαίτιση τήν ορ
μήν τοΰ Ούϊγικοΰ ςοιχείου, τοΰ όποιου ό άφθονος χυμός 
ζωοποιεί σήμερον όλους τούς κλάδους τοΰ κράτονς, και 
παρ’ ω εύρον έπϊ τέλους προστασίαν καϊ αύτοϊ οί καθολι
κοί, αφού κατέςησαν άσήμαντοι και διά τούτο ακίνδυνοι 
τής έλευθερίας εχθροί. Εις τό εύρύχωρον στάδιον, τό ό
ποιον διετρίξαμεν, εϊδομεν τά μεν θρησκευτικά κόμματα

3*



άποβάλλοντά τι της δυνάμΐως αν των καθ' Ικάστην καϊ 
ΐξασθενούμeva, τά δέ πολιτικά άδιαλειπτως μεγαλυνόμίνα' 
ό παλαιός τορισμο.ς άπέβαλεν ηδη δλας το υ τάς θέσεις 
καϊ άποταξάμενος καϊ την θεοκρατείαν καϊ την Άκρατον· 
κνριαρχίαν, προσπαθεί μόνον νά δίατηρήση το αξίωμα καί 
την ίσχύν, την οποίαν το σύνταγμα απονέμει είς την apt· 
ςοκρατίαν. Οί Ούίγοι έκλιναν μικρόν προς τούς ριζικούς · 
οί 'Αγγλικανοί σννεχεθησαν όριςικώς μέ τούς τάρας' τ »  
δέ πνεύμα τοΰ καθαριτισμοΰ άναμιγίν ενταντω μέ τάς δει- 
νοπαθειας τοΰ  καθολικισμού, μέ τον άκρον ονϊγισμον, μέ 
τά  νανάγια τού ηδη κατεςρε μμένον ’ Ιακωβκτμού καϊ μ& 
την φιλοσοφίαν τοΰ δεκάτον όγδοον αίώνος, σννέςησεν επϊ 
τ  έλους τό πολιτικόν Εκείνο κόμμα, τό. κόμμα τών ριζικώνy 
τον οποίον, η μέν παρούσα πρόοδος αναμφίβολος, δνστέκ- 
μα,ρτος δέ ή επϊ τού μέλλοντος Επιρροή .
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Φυσιολογική ερευνά της μεταξύ της ψυχής και 

των φυσικών δυνάμεων διαφορας^ κατα τον 

Σχροίόερον  Φανδερκόλκ^ καθηγητήν της Ι α 

τρικής εν τψ Πανεττιστημίψ τον  Ονλτραϊεκτου.

’Ε άν παρατηρήσω μεν μετά προσοχής την μεγάλη ν ταίτ 
την φύσιν, τής όποιας ε'ίμεθα μέρη, βλέπομεν πανταχοϋ  
«νεργεΐας, μεταβολάς, κίνησιν καϊ ζωήν, των οποίων τήν 
αιτίαν είς μάτην ίχνηλατούμεν . Ά γνω σ τό ν  τι καϊ αίνιγμα- 
τώύες, δύναμις τις αόρατος, χωρούσα διά πάσης τής φύσε
ων, δεικνύει είς ή μα; τάς 3  αυ μασίας τηί ενέργειας, κρύ- 
τττουσα άπό τών οφθαλμών μας τήν Ιδίαν Της ουσίαν καϊ 
νπαρξιν, Βλέπομεν τήν σελήνην καϊ τούς πλανήτας, δια* 
πλέοντα μεγαλοπρεπών τόν άπειρον τον αίθέρος Ή,κεα<* 
νόν, άλλ' ονχϊ καϊ τήν χεϊρα, ήτις τά  κινεί καϊ διευθύνει 
είς τάς τροχιάς των . Αίσθανόμεθα είς τάς παλίρροιας τήν 
επιρροήν τής σελήνης έπϊ τήν γην, αλλά δεν βλέπομεν 
τήν αιτίαν, ήτις' άΐέλκει τό ύδωρ. Κατανοούμεν τήν μετα
ξύ  τον ήλιου καλ τών αστέρων σταθεράν σννάιρτησιν και 
ισορροπίαν, άλλ' ούχϊ τήν άπειρον άλυσιν, ήτις πάντα  
ταύτα μετ' άλλήλων συνδέει. Τις ή αιτία, ήτις αποτελεί 
τήν πτώσιν τών σωμάτων έπϊ τήν γην, ελκει άπό τών νεφε
λών τάς ρανίδας τον νετομ καϊ καταράσσει με κεραυνώδη 
ορμήν Καϊ πάταγον άπό τής κορυφής τών όρέων είς τών 
φαράγγων τό βάθος υπέρογκα χιονοπιλήματα καϊ πέτρας 
άπορρωγάδας; Τις δ’ άντιβαίνουσα πάλιν είς τούτον τόν 
νόμον, καϊ θορυβούσα τόν παρατηρητήν δί ενεργειών άν- 
τιθέτων, ανεγείρει άπό τών αβύσσων νήσους καϊ ορη;

Ζητούμεν άντιληπτήν τινα αιτίαν τούτων τών φαινομέ
νων, άλλ' είς μάτην\ Καϊ επειδή ή άνθρωπίνη διάνοια αναγ
κάζεται νά υποθέσει αιτίαν, όπου βλέπει ενέργειαν, όνομά-
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ζομεν τό άγνωστον τούτο ν  δύναμιν. Ούτε την σχέσιν τή$ 
δυνάμεως προς την ΰλην διινάμεθα νά όρίσωμεν, οντβ 
λέξεις, η έννοιας έχομε ν ίκανάς νά παραστήσωμεν την φν- 
σιν αυτής καϊ ουσίαν · οθεν Set» μέν*ι είς ή μας άλλο τι παρά 
νά έρευνήσωμεν τά διάφορα φαινόμενα καϊ νά τά παραβά- 
λωμεν προ·; άΧληλα, διά νά γνωρίσω μεν καν τόν τρόπον 
καϊ τούς νόμους τής ένεργείας της. Διά τής τοιαύτης πα
ραβολής, άποκαλύπτομεν νόμους ενεργειών διαφέροντας 
άπ άλλ^λων, καϊ άναγκαζόμεθα νά διακρίνωμεν διαφόρους' 
δυνάμεις, τά ; όποιας όνσμάζομεν άρχεγόνους δυνάμεις τής 
φύσεως.'Όθεν την μεν πτώσιν τών σωμάτων έπϊ τήν γήν, 
τήν συνοχήν τής ύλης καϊ τήρ άμοιβαίαν συνάρτησιν τών 
ουρανίων σωμάτων, άποδίδομεν είς τήν ελκτικήν δύναμιν, τήν 
ένοικούσαν είς πάσαν ΰλην. Παρατηροΰντες δ' άλλα φαινό
μενα, είς τους νόμους τής ελξεως μή υπαγόμενα, μηδ' έξηγού- 
μενα διά τής ρηθείσης ελκτικής δυνάμεως, άναγκαζόμεθα 
νάπαραδεχθώμεν καϊ αΧλας δυνάμεις,αί όποΐαι διαφέρουσαι 
εκείνης εχουσι τοΰτο κοινόν προς άλλήλας, οτι κινούσιν 
ισχυρότερα  τά αισθητήριά μας . 'Ονομάζονται δ' ανται, ώς 
ττλησιάζουσαι κατά το φαινόμενον είς τήν ΰλην, ΰλαι αβα
ρείς ή άζυγοστάθμητοι, καϊ είναι τό φώς, ή θερμοττ,ς, ό 
ηλεκτρισμός καϊ ό μαγνητισμός ■ ’Απέκειτο είς τόν καθ' 
ήμας χρόνον ν' άτι οδείξη τήν μεταξύ τών δυνάμεων τούτων 
άξιοσημείωτον σχέσιν. Ε'ίδομεν προ ολίγου διά τού μα
γνήτου παραγόμενον φώς, θερμότητα καϊ -ηλεκτρικάς έ- 
νεργείας, καϊ τό άνάπαλιν τον τής βολταϊκής ςήλης ηλε
κτρισμόν έπιδρώντα είς τόν μαγνήτην, ή παράγοντα μα- 
γνητικάς ένεργεϊας . Όμοίως, ειδομεν ηλεκτρικά καϊ μα- 
γνητικά φαινόμενα, ένεργούμενα διά τής θερμότητος' ώςβ 
άμφιβολία Sev μένει, οτι ολαι αί ρηθεΐσαι δυνάμεις ή ά -  
ζυγοστάθμητοι ΐιλαι εχουσι προς άλλήλας πλησιε-άτη  ν 
συγγένειαν, αν καϊ rjvai ανεξήγητος ή κοινή πηγή, έκ τής 
όποιας έκρέουσιν.

'Αλλ' ύττάρχουσιν είς τήν φΰσιν καϊ άλλαι ακόμη δυνά
μεις, πολύ τών άνω ρηθεισών διαφέρουσαι, καϊ είς Ιδίας 
μόνον περιςάσεις γινύμεναι διάτων ενεργειών των άντιλη-
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Ίτταί . Λέγω δέ τάς δυνάμεις εκείνας, αί όποΐαι ενοιχοΰσιν 
ei; τά οργανικά μόνον σώματα, είς τά φυτά καϊ τά ζώα, καϊ,
7ταράγουσαι είς πάντα αυτών τά μέρη ζωήν, ονομάζονται ζω- 
τικαί. Α ί δυνάμεις αυται, εχουσαι σημείά τι·να επαφής μέ 
τά? αβαρείς κληθείσας ΰλας, παρεπλάνησάν τινας τών καθ' 
ημάς φυσιοδιφών ή φυσιολόγων νά ταυτίσωσιν' αύτάς με 
εκείνας, καϊ νά ζητήσωσι την έξήγησιν τών τής ζωής φαινο
μένων είς τον γαλβανισμόν καϊ ηλεκτρισμόν . Ή  απάτη αυ  ̂
τη έκυοφόρησε νέας αλλας άπάτας, καϊ εγέννησεν είς τόν 
εγκέφαλον φυσιολόγων τινών τήν παράδοξον δόξαν, οτι 
καϊ η έν ή μ ιν αισθανόμενη, νοούσα καϊ βουλομένη δύναμις 
ταυτίζεται με τά? ζωτικάς, καϊ έπομένως με τάς ρηθείσας 
άρχίγόνους δυνάμεις τής φύσεως . "Οθεν είναι εμβριθές καϊ 
άξιον ολης τής προσοχή; μας τό ακόλουθον ζήτημα . Αι 
ζωτικαϊ δυνάμεις συμφωνούσιν άρα τοσοΰτον με τάς αβα
ρείς υλας, ώστε δυνάμεθα νά τάς ταυτίσω μεν με εκείνας ; 
αυται δε πάλιν συνάδουσιν οΰτω με τήν εν ήαιν νοητικήν 
δύναμιν, ώ~ε ή ψυχή συγχωρεϊται νά θεωρηθί) ώς α
πλή τή; ζωτικής δυνάμεως τροποποίησις , τό δ’ ανθρώπι
νον σώμα, ώς συνθετωτέρα τις καϊ έντεχνοτέρα βολταϊκή 
ςήλη, άποσπινθηρίζουσα, άντι φωτός Καϊ θερμότητας, νοή * 
ματα καϊ βουλήματα·, ή τα  φαινόμενα τών δυνάμεων τούτων 
διαφίρονσι τόσον πολύ άπ' άλλήλων, ώςε κατ' ούδένα λόγον 
δεν συγχωρεϊται νά ταυτισθή η αιτία των, άλλ' ανάγκη νά 
θεωρνθώσιν ώς άποτελέσματα πάντη διαφόρων δυνάμεων;

"Ο τι αί ανωάπαριθμηθεϊσαι αβαρείς ΐιλαι έπιρρέουσι πο
λύ εις τό ζών σώμα, καί τινες μάλιστα είναι εί; σνντήρη-> 
σιν τής ζωής άναγκαΐαι καϊ απαραίτητοι, οϊον βαθμός τις 
θερμότητας, ιδίως δ' έπϊ τών φυτών τό φώς, είναι αν αντί ρ- 
ρητόν. 'Ομοίως δεν άντιλέγομεν, οτι τά έν τω ζώντι σώ- 
ματι παρατηρούμενα φαινόμενα εχουσιν αναλογίαν τινά 
με τά  τοΰ ηλεκτρισμού , ιδίως δέ μέ τά τον γαλβανισμού, 
καϊ ότι ή άναλογία αΰτη κατέζη προφανεςέρα, άφοΰ παρε- 
τηρήθη, ότι οχι μόνον εξ αντιθέτων μετάλλων, άλλα καί 
*ξ άλλων ύλων «τερογενών, οϊον ανθράκων, γραφικού μο-
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λνβύον κ. λ. , δύναταί να συ^αθή Βολταϊκή ζηλη, ό hi Βούν- 
ζενος επέτυχε να συνθέση άσθενώς ενεργούσαν βολταϊκήν 
ςήλην καϊ εκ φυλλίων κρέατος. Ά λ λ α  θρασύ καϊ πάντη  
αδικαιολόγητον είναι το συμπέρασμα, το όποιον εντεύθεν 
φυσιολόγοι τινές ήθέλησαν νάέξάιξωσι. Παρατηρήσαντες 
οΰτοι, οτι τό ανθρώπινον σώμα συνίσταται κυριώτερον εκ 
πολυαρίθμων μερών ετερογενών, els τά όποια διαδύουσιν 
υλαι ρευςαϊ, δεν «δίστασαν νά θεωρήσωσιν αυτό ώς ςήλην 
βολταϊκήν, τά Be νενρα, τά διαβιβάζοντα την βονλησίν 
μας είς τούς μυώνας καϊ το άνάπα,λιν διοχετεύοντα τάς εντυ
πώσεις τοΰ εξω κόσμου είς την αισθητικήν ί)μών δύναμιν, 
ώς δεξιούς τί}ς γαλβανικής ΰλης ή δυνάμίως αγωγού ς. Έ π ι- 
θανοΧόγησαν δέ μάλλον τήν δόξαν ταύτην διά τών ακο
λούθων τής πείρας έπιμαρτυριών · οτι ό γαλβανισμός προ
ξενεί, ώς καϊ ή βούλησις, συστολήν τών μυών, οτι παρά
γει είς το ομμα τό αίσθημα τοΰ φωτός, είς τήν γλώσσαν τό  
τής γεύσεως καϊ είς τό οΐις τό τοΰ ψόφου, οτι διαβιβάζεται 
πα νταχοΰ έν άκαρεϊ, ώς καϊ ό τών νεύρων ερεθισμός.

Έ π ϊ τής υποθέσεως ταύτης, ότι το ανθρώπινον σώμα 
είναι εΐδο ς πολυσυνθέτου καϊ έντεχνου ςήλης βολταϊκής, 
επωκοδομήθη, ώς έπϊ κρηπΐδος σαθρΰς, ή έξήγησις όλων τών 
τής ζωής φαινομένων. Καϊ πρώτον, δλαι αί τών νγρώντοΰ  
σώματος συνθέσεις καϊ αναλύσεις, συγκρίσεις καϊ έκκρίσεις 
ένομίσθησαν ενέργειαι γαλβανικαϊ, ομοιαι μέ εκείνην, διά 
τής όποιας ή βολταϊκή ςήλη αναλύει τά  άλατα είς τό οξύ 
καϊ είς τήν αλκαλικήν αυτών βάσιν και εκκρίνει τά ςοι- 
χεια αυτών είς τούς πόλους της ■ Ή  βούλησις μας έθεω- 
ρήθη ώς διεγείρουσα είς τά νενρα ημών γαλβανικόν τινα 
ροΰν, διά τοΰ όποιου επιδρά είς τούς μυώνας μας, ώς ό γαλ
βανισμός ή ηλεκτρισμός είς τον μαγνήτην. Φυσιολόγοι τ ι - 
νέϊ έπροχώρησαν έπϊ τής πλανόδιας ταύτης μακρύτερα καϊ 
έθεώρησαν αυτήν τήν ψυχήν μας ώς γαλβανικήν δύναμιν» 
τάς δέ έννοία? καϊ τά διανοή ματά μας ώς σπινθήρας γα λ 
βανικούς. Α ί μαγικαϊ λέξεις πόλωσις ή αντίθεσής, ήλε κ. 
τρισμός, γαλβανισμός, ένεδύθησαν παντονργόν τινα δύνα-
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μιν, καί ενομίσθησαν Ικαναϊ ν’ άττοδείξωσιν ι)λίου φανότε- 
τερον ο,τι ήτο παντελώς σκοτεινόν καί άκατάληπτον. Τά 
Ιδιαίτερα φαινόμενα τών ηλεκτρικών λεγομένων ίχθίων, 
οϊον τής νάρκης, τοΰ ηλεκτρικού σϊλούρου, τοΰ γυμνωτοΰ 
κ. λ . ,  εφάνησαν επικυροΰντα την άιτόδειξιν . Οί ιχθύες ου- 
τοι εχουσι περί τά βράγχιά  των, ή περί τήν ουράν όργα
νά τινα, συνιστάμενα εκ πολλών λεπτών και επ’ άλληλα 
κειμένων πετάλων, καϊ έξομοιούμενα κατά τούτο με ςήλην 
βολταϊκήν. Διά τούτων τών οργάνων δίδουσιν εις τούς ά- 
πτο μένους αυτών εκούσιας ηλεκτρικός τ.ληγας, αί ό- 
ποϊαι φαίνονται οτι δεν διαφέρουσι τών πληγών τής βολ 
ταϊκής ς-ήλης. διότι άγονται μεν, ώς και εκειναι, υπό τών 
μετάλλων καί τών λοιπών ηλεκτραγωγών υλών, διακ'ύλύ- 
ονται δε καί άπομονούνται υπό τής ΰέλου, διαβιβάζονται δ ’ εν 
άκαρεΐ διά πολλών ανθρώπων, άν κρατώσιν άλλήλονς μν 
χεΐρας ΰγράς. Ό  Ούέλσχιος καί Ίγγεναύσιος iβεβαίωσαν  
οτι ειδον καί σπινθήρα ηλεκτρικόν έξερχόμενον. Ά λ λ ' αί ve- 
ώτεραι ακριβείς παρατηρήσεις δεν επεκύρωσαν τήν άπόφαν- 
σιν ταύτην. Ό  περίφημος Δαυή προσήγγισε διά τής βοή 
θειας τού μικροσκοπίου τά άγωγά σύρματα μέχρι 1]. 101)0 
δακτύλου, χωρίς νά δυνηθή νά παρατηρήστ) κανένα σπιν
θήρα, έξερχόμενον άπό τίνος ηλεκτρικού γυμνωτον μετα- 
δίδοντος πληγάς ίσχυράς. 'Ομοίως δεν ίδννήθη ούτε το 
ύδωρ ν’ άναλυθή είς τά άπλονςερά του στοιχεία, ούτε επί 
τού ηλεκτρομέτρου νά φανή κάμμία ενέργεια. Περιεργότα- 
τον ομως είναι, ότι μία καί μόνη τού Ιχθύος πληγή έδύνατο 
νά μαγνητίστ) αμέσως τήν εντός σιδηράς τίνος ελικος κει- 
μένην βελόνην, ώ ; τούτο ένηργήθη καί υπό τού Μ όλλ διά 
τοΰ σπινθήρος τής βολταϊκής ςήλης. ’Εκ τών ρηθέντων 
συμπεραίνεται, ότι υπάρχει μέν όμοιότης τις μεταξύ τον  
ηλεκτρισμού καί τής είς τούς ρηθέντας ίχθύας παρατηρού
μενης δυνάμεις, αλλά καί διαφορά όχι μικρά. Ή  διαφο
ρά αΰτη γίνεται καταφανεςέρα εκ τών ακολούθων παρα
τηρήσεων. ά. οτι ό ιχθύς δυνατοί νά δώση βεβαίαν τινά 
διεύθννσιν τής πληγής διά τοΰ νδατος, ενώ ο >)Χεκτρισμος
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και γαλβανισμός διαχέεται όμαλώς διά τού ρευ~οΰ τού■* 
του σώματος. β. οτι ό Οϋμβάλδος και Βομβλάγδος κρα
τούντες ηλεκτρικόν γυμνωτόν κατά την κεφαλήν και ου
ράν εδέχοντο άλλοτε μεν άμφάτεροι την πληγήν, άλλοτβ 
δε μόνον ο ετερος γ.' οτι ό Ιχθύς εν τούτοις δεν εφαίνετσ 
Χαμβάνων κάμαίαν πληγήν . Τά φαινόμενα ταΰτα  δεν συμ- 
φωνούσι παντελώς με τάς γνωςάς ιδιότητας τοΰ ηλεκτρι
σμού καϊ γαλβανισμού . Ά λ λ ’ εάν καϊ συνεφώνουν, δεν 
έδικαίωνον πάλιν την εκδοχήν τών λοιπών ζωτικών φαινο
μένων ώς ενεργειών τού ηλεκτρισμού . Οί ρηθέντες Ιχθύες 
εχουσι προς τάς έκτεθείσας ενεργεί ας ’ίδιάν τι οργανον, τοΰ 
όποιου ή δνναμις, η μάλλον η έπίδρασις της βουλήσεως 
επ' αυτήν, αφανίζεται διά τής άποτομης τών νεύρων. Tit 
οργανον τούτο είναι δπλον προσιδίαζαν εις τά ρηθέντα ζώα, 
καϊ δεδομένον εις αυτά παρά της φύσεως είς άμυναν. Βλε- 
πομεν και 'έντομα φωσφορούντα, καϊ ζώα διαιτώμενα εν ν- 
ψηλοΐς καϊ εχοντα παράδοξόν τινα περιουσίαν Βερμότητος. 
Αλλά  τι? θέλει ζητήση δΐ αυτών ν’ άποδείξτ), οτι γα λ 
βανισμός, φώς καϊ θερμά της ταυτίζονται με τήν ζωτικήν 
δύναμιν;

*Αν μετιχξύ τών ηλεκτρικών 'ιχθύων καI τής βολταϊκής 
στήλης ύπάρχη τοσαύτη διαφορά, πόσον μεγάλητέρα επε- 
ται νά ηναι ή μεταξύ τοΰ γαλβανισμού καϊ τής νευρικής δυ · 
νάμεως\"Οσοι φυσιολόγοι εταύτισαν τάς ρηθείσας δυνάμεις, 
επλανήθησαν βέβαια μεγάλω;. Ό  γαλβανισμός, η ηλεκ
τρισμός ερεθίζει μόνον τά νεύρα, ώς τά έρίθίζουσι καϊ τό 
φώς καϊ άλλαι μηχανικαϊ έπενέργειαι, ή διεγείρει μόνον 
τήν νευρικήν δύναμιν, αλλά δεν ενεργεί μόνος του τά  φαι
νόμενα. 'Ά μα  παρετήρησαν τούς μυώνας συςελλομένους 
διά τής τον γαλβανισμού επιδράσεως, δεν εδίστασαν νά 
ύποθεσωσιν, οτι ν  συςολή αΰτη είναι άμεσος ενέργεια τοΰ 
γαλβανισμού, ενώ ήτα τής νευρικής δυνάμεως, ερεθιζόμε
νης μόνον ύτό τοΰ γαλβανισμού, ώς καϊ υπό πάσης άλλης 
εξωτερικής έπιδράσεως . Ή  αλήθεια τούτου άποδεικνύεται 
(κ τής παρατηρήσεων οτι, αν τό vevpov διατμηθή, καϊ τά
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tiio άκρα αύτοΰ συναφθώσιν, ό μηχανικός ερεθισμός τον  
ανώτερου μέρους τον νεύρου Βέν διαβιβάζεται μέχρι τοΰ  
μυώνος, ώστε νά συστείλη αυτόν. 'Εάν 8' ό εις πόλος τής 
βολταϊκής ζήλης τεθή είς κοινωνίαν με τον μυώνα, ό Β' ε· 
τερος με το άνώτερον άκρον τον άποτμηθέντος νεύρου, 6 η
λεκτρισμός Βιαβιβάζεται και ή σν^ολή ενεργεΐται. Νεΰρον 
αρα κεχωρισμένον εις τμήματα, επιτεθειμένα επ’ άλληλα, 
i'vai μεν τής ηλεκτρικής, όχι Βε και τής νευρικής Βυνάμεως 
αγωγόν. 'Εντεύθεν ανμπεραίνεται ή Βιαφορά τον ήλεκτρι·· 
σμου άπό τής νευρικής Βυνάμεως. 'Ομοίως 'γεννά ό γαλβα
νισμός είς το ομμα μας το αίσθημα τον φωτός, όχι Βιότι είναι 
ό αυτός με τήν νευρικήν Βύναμιν, αλλά Βιότι ερεθίζει αυτήν, 
ώς συμβαίνει και Βί ίσχνράς πληγής, ή κολάφον, ότε συνει- 
θϊζομεν νά λέγω μεν, οτι, τά  ομματά μας ηςραψαν.

Ή  Βιαφορά τοΰ γαλβανισμού καϊ ηλεκτρισμού άπό τή ( 
νευρική; Βυνάμεως γίνεται καταφανεςέρα. καϊ εκ τών επο
μένων παρατηρήσεων.

Τά νεύρα, τά εκ τοΰ εγκεφάλου καϊ ραχίτου μυελοί} έφ% 
ολον τό σώμα Βιαπλαίμενα, συνίστανται έκ ΒεσμίΒων λε- 
πτοτάτων ίνών, αί άττοΐαι χωρίζονται βαθμηδόν είς λεπτο- 
l-e/33? έωσοΰ νά καταντήσωσιν ε ’ς τόσην λεπτότητα, ώστε 
μόνον Βιά μικροσκοπίου ισχυρών τά  αντικείμενα μεγεθύ
νοντας νά yvai όραταί. Κατά  τόν Δύμαν καϊ Π ρεβόστον 
συνιστώσι 16,000 τών στοιχειωδών, όντως είπεΐν, τούτων 
ίνών, νεΰρον μόλις μιας γραμμής πάχος- εχον. *Αν καϊ ή 
τοσαύτη λεπτότης ντερβαίνη τά δρια τής φανταστικής 
μας Βυνάμεως, καϊ φαίνηται είς πολλούς άπί~εντος, μας 
πείθει ομως καϊ επιπόλαιος παρατήρησις, οτι ή λεπτό της 
αϋτη δβν αρκεί νά έξηγήση τά συνηθέςατα τής σωματικής 
ημών ζωής φαινόμενα. Α ί νευρικοί Βηλ.ινες φαίνονται Βιή* 
κουσαι χωρίς Βιακοπής άπό τον εγκεφάλου είς τό μέρος, δ-· 
που καταλήγουσιν ■ εξ αυ^ών αί μεν αισθητήριοι Βιήκου- 
σιν άπό τοΰ έγκεφάλον καϊ τον ραχίτον μυελοΰ προς τήν 
επιδερμίδα, αί Βέ κινητήριαι, αί όποΐαι εχονσιν άλλην αρ
χήν, προς τούς μυώνας. Έ κάςη τών λεπτών τούτων ίνών
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περιενδύεται Χεπτότατον υμένα, άπομονοΰντα αύτάς, ώς ή 
μέταξα το σιδηρούν σύρμα είς τά ήΧεκτρομαγνητικά πει
ράματα. 'Ο νμήν ουτος φαίνεται οτι απομονώνει την νευ
ρικήν δύναμιν κατά το μάλλον και ήττον· ώστε ο είς vtu- 
ρικήν τινα ινα δι εξωτερικής επενεργείας δοθείς ερεθισμός 
διατρέχει ολον τό μήκος φύτής μέχρι τοΰ εγκεφάλου, καί τό 
άνάπαΧιν,ό ερεθισμός, ό διά τής βουΧήσεώς μας δοθεϊς είς 
τό κεντρικήν άκρον τής νευρικής ίνός, διοχετεύεται είς τον 
«ιρισμένον μυώνα, χωρίς νά μεταβή είς Ινα έτέραν. "Αν π. χ. 
κεντηθώ με βελόνην, ερεθίζεται διά τοΰ κεντήματος μία  
νευρική ΐς, και αυτή διαβιβάζει τον ερεθισμόν άνευ διακο
πής, ή μεταδόσεως μέχρι τον εγκεφάλου. *Αν κεντηθώ μά 
δύο βελόνας, διακρίνω αμέσως τήν διαφοράν διότι τότε  
ερεθίζονται δύο νευρικαι. Ινες, έκατέρα τών οποίων, άπομο- 
νουμενη διά τοΰ ρηθέντος υμένας, διοχετεύει άσυγχύτως τον  
ϊδιον αυτής Ερεθισμόν είς τό κεντρικόν τοΰ εγκεφάλου όργα- 
νον. "Αν ό ίιμήν δεν άπεμόνωνε τήν νευρικήν δύναμιν, ήθϊΧεν 
είσθαι άκατάληπτον, πώς ήδυνάμην νά διακρίνω τά δύο 
κεντήματα. Και αί νεώτεραι τών ανατομών και φυσιολό
γων παρατηρήσεις ( ϊδε Muellers Physiologic Β. I, ρ  
368. έ'τι Ehrenbergs und Poggendorfs Annalen der 
Physik 1835. d. 7· P· 449. ) μάς διδάσκουσιν, οτι ai 
ρηθεΐσαι στοιχειώδεις ινες τών νεύρων δεν διαιρούνται 
περαιτέρω είς Χεπτοτέρους κλαδίσκους, άλλ’ έκαστη 
προχωρεί μονοφυής , εφόσον δύναταί τις ν άκολου- 
θήστ) τόν δρόμον της διά τοΰ μικροσκοπίου. Επεται εν
τεύθεν, οτι δσα σημεία ερεθιςά εχω επϊ τής επιδερμίδος 
μου, τοσαΰται διάφοροι νευρικάI ινες ύπάρχουσι, διαβι
βάζονται τόν ερεθισμόν είς τόν εγκέφαλον. *Αν λοιπόν 
if ανατομία δώάσκρ, οτι όλα τά της άφης αισθητήρια νεύρα 
συνέρχονται καϊ συναποτελοΰσι τό όπισθεν ημισυ μέρος 
τοΰ ραχίτου μυελού, ε~εται, ότι όλαι αί τής αφής αίσθη. 
τήριαι Ινες, αί εξ όλης τής επιφάνειαν τής Επιδερμίδας έρ- 
χόμεναι, συνάγονται είς τό ρηθ-εν μέρος τού ραχίτου μυελού· 
*Αν ήδη t ’i πάσαν τετραγωνικήν γραμμήν τής επιδερμίδας
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άριθμηθί) μία μόνη αίσθητηρία ΐς, [αν κα'ι ό αριθμός ανιών  
yvai πιθανώς πολλά μεγαλύτερος], εύρίσκεται, ότι άναλο- 
γοΰσιν  εις έκαστον τετραγωνικόν δάκτυλον 144, καί, εις έ 
καστον τετραγωνικόν ττόΰα 20,736. είς πάσαν δε την επιφά
νειαν τοΰ σώματος, λογιζομένην είς 12 τουλάχιστον τετρα
γωνικούς πόδας, Ινες 248,832. ’Επειδή όλαι αυται αί ϊνεζ 
συνερχόμενα! άποτελούσι τό όττίσω ημισν μέρος τονραχίτου- 
μυελού, τό όποιον δεν είναι παχύτερον εξ τετραγωνικών 
<γραμμών, επεται, οτι τό έκτη μόριο ν τών 248,832, ήτοι 
41,472Ζνεί εχουσιν όμοΰ πάχος μιας μόνης τετραγωνι
κής γραμμής, και επειδή ή τετραγωνική ρίζα τού 41,472 
είναι ώς έγγιστα  204, εκάστη ίϊ, θέλει εχει πάχος Ισον 
204 τής γραμμής. Ά λ λ ’ ήριθμήσαμεν ανωτέρω μόνον τά 
αισθητήρια νεύρα, τά  έκ τής επιδερμίδας συνερχόμενα, 
οχι δέ καϊ τά εκ τού εντός τού σώματος. *Αν προστεθώ- 
σι και ταύτα , ή άνω εύρεθεΐσαΧεπτότης τών νεύρων θέλει 
αύξηθή πολύ περισσότερον. "Οτι δε αισθητήρια νεύρα 
διήκουσι και είς τά εντός τού σώματος, άποΒεικνύει όχι 
μόνον ή ανατομία, άλλα και ή παρατήρησις, οτι είς τούς 
σπασμούς, τούς ρευματισμούς και τάς φλογώσεις αίσθα- 
νόμεθα άλγηδόνας, καθαρώς διακρινομένας άπό τών κατά 
τήν επιδερμίδα προξενουμένων, καϊ. επομένως δι άλλων 
νευρικών ίνών διαβίβαζαμένας. ’Εάν προς τούτοις ενθυμη
θώ μεν ότι είς τόν ραχίτην μυελόν ύπάρχουσιν αιμοφόρα 
αγγεία και χυμοί, μή εχαντα αϊσθησιν, άλλ’ ομως πλη- 
ρούντα χώρον, οςΊς πρεπει ν’ άφαιρεθί} άπό τόν ρηθέντα- 
τότε κατανοούμε ν τήν άφάντα~ον λεπτότητα τών αίθητη 
ρίων ίνώ ν. Και ομως αί Χεπτότ αται αυται όδοι τής αισθή
σ ε ις  είναι τόσον πίσταI, ώ<ττε ποτέ κέντημτ,, γενόμενον είς 
μέρος τι τού δακτύλου τοΰ ποδός , δεν μας φαίνεται οτι ε- 
γεινεν είς ετερον μέρος πρόσεχες ή άπώτερον ■ Ή  ερεθισθεΐ- 
σα Χοιπόν νευρική δύναμις δεν άγεται ύπό τής υγρασίας 
τού ραχίτου μ,νελον, ούτε μεταπηδφ από ίνός είς ίνα, ώς ό 
ηλεκτρισμός κα\ γαλβανισμός.

Α ί παρατηρήσεις αυται άποδίίκνύουσιν εναργώς την με-
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γάλην μεταξύ την νευρικής δυνάμεως καί τοΰ ηλεκτρισμοί» 
■η γαλβανισμού διαφοράν. Ό  ηλεκτρισμός καϊ γαλβανι
σμός άττάγονται διά τής υγρασίας καϊ τής επαφής άλλου 
σώματος, 6 δε μαγνητισμός διέρχεται δια ττάσης ύλης ά· 
διαφόρως, ού3’ ολως ΰπ' αυτής παρεμποδιζόμενος · άλλ εις 
τον ραχίτην μυελόν, καί τοι -περιλαμβανόμενων δυσμυρίων 
καϊ πεντακισχιλίοον τ.ερίπου ίνών εις εξ τετραγωνικών 
γραμμών πάχος, μένει δμ-ος 6 ερεθισμός έκάς-ης ϊνός άπον 
μεμονωμένος, ούδέ μεταδίδεται είς τήν εγγύς κειμένην. 'Εάν 
διά τοΰ κατά τον δάκτυλον κεντήματος ήρεθίζοντο περισσό- 
τερχι ινες διά μεταπη^ήσεως τής ερίθισθείσης νευρικής δυ
νάμεως, ηθελε-παράξει τό κέντημα τοιοΰτον α'ίσθημα, ώς 
εάν έκεντατο δλος ό δάκτυλος, ώς -π. χ. συμβαίνει, όταν 
-πληγή ή συνθλιβή ισχυρώς κατά τόν αγκώνα τής χειρός 6 
νευρικός κλάδος, ό είς τούς δακτύλους διήκων. Διότι τότε 
ερεθίζονται διά μιας όλαι αί αίσθητήριαι Ινες, αί άπό τών 
δακτύλων έρχόμεναι, και επειδή ό ερεθισμός ούτος 'έρχεται 
είς τό κεντρικόν τόΰ εγκεφάλου οργανον εξ αυτών εκείνων 
τών μερών, όπουθεν δεχόμεθα συνήθως τόν ερεθισμόν τών 
δακτύλων δεν δυνάμεθα πλέον νά τόν διακρίνωμεν άπό τού- 
ταμ. Τό αυτό συμβαίνει καϊ είς τήν λεγομένην μυρμηκία- 
σιν τοΰ π  οδός, π ροερχβμένην έκ τής ίσχυράς συνθλίψεως 
τοΰ νευρικού κλάδου, τού διήκοντος είς τόν νόδα.

'Ό χι δε μόνον είς τάς αίσθητηρίας Ινας τών νεύρων παρα- 
τηρεΐται ή ρηθεισα άπομονωσις τοΰ τής νευρικής δυνάμε
ως ερεθισμού, άλλα καϊ είς τάς κινητήριας, τών όποιων 
αί ρίζαι συναποτελοΰσι τό έμπροσθεν ημισυ μέρος τοΰ ρα
χ ίτου μυελού. Τούτων τών ίνών ό ερεθισμός, είτε εκ τής 
βουλήσεώς μας, είτε έξ άλλης αιτίας προερχόμενος, παρά
γει συζολην εις τούς μι/ας, άλλ’ οχι κάνεν α'ίσθημα. Είς 
τάς Ινας ταύτας λαμβάνει η νευρική δύναμις εναντίαν δι* 
εύθυνσιν τής πρώτης διευθυνομένη άπό τοΰ εγκεφάλου προς 
τούς μυώνας. Δύναμαι δβ καϊ ενταύθα νά εκτείνω ενα δά
κτυλον, ένω κρατώ έτερον ακίνητον, ή τόν κάμπτω. Ή  
διαφορά αυτή τής ενεργείας προέρχεται εκ τής συςολής



ενός μόνον μέρους τών μνών, τών ξύθυνόντων και καμπτόν- 
των τούς δακτύλους, καϊ οεχομένων τάς νευρικά, ΐνας εξ 
ενός και τοΰ αύτον κλάδου. Ά ρ α  κινείται εΐς μιαν τινά 7- 
να ή νευρική δύναμις, t’veu είς την προσεχή αύτής άκινητεί· 
ουδέ διαδίδεται ή κίνησίς τηί ά~' εκείνης eΙς ταύτην κατά 
τήν φύσιν τον ηλεκτρισμού και γαλβανισμού.

'Εκ τών μέχρι τούδε ρηθέντων σνμπεραάεται, ότι ή νευ
ρική δύναμις, ήτις διαβιβάζει τάς προσβολάς τοΰ εκτόϊ 
ημών κόσμου εις το κεντρικόν τής ψυχής μάς όργζνον, καί 
αναγγέλλει αύτάς είς αύτήν, φέρει δέ τό (ΐνίίτταλιν τάς 
προσταγάς τής βονλήσεώς μας είς τούς υπηρετικούς μυώ
νας, είναι τής ηλεκτρικής και γαλβανικής δυνάμεως ττάν- 
τη διάφορος. Ή  νευρική δύναμις ε'ιναι τρόττον τινά ή μεσι- 
τευουσα δύναμις μεταξύ τής άύλου ψυχής και τοΰ υλικοΰ 
σώματος, ή ό δεσμός, ό συναπτών τήν ψυχήν με τό σώ
μα. Μεταβαίνομεν ηδη είς ετερον ζήτημα πολύ σπουδαίο·* 
τερον.

Εϊδομεν ότι ο ερεθισμός τής νευρικής Βυνάμεως αποτελεί 
καί τήν αϊσθησιν καϊ τήν κίνησιν, καϊ οτι είναι συνδεδε- 
μένη μέ τά νεύρα καϊ αχώριστος, ότι τό κέντρον αυτής 
είναι ά εγκέφαλος. ’ Αναφύεται λοιπόν ενταύθα τό ζήτημα, 
αν ή έν ήμΐν αρχή τής αίσθήσεως, ι οήσεως καϊ βουλή- 
σεως ή ναι αυτή ή νευρική δύναμις, ή άλλο τι αυτής υψη
λότερο ν . Τό σττουδαιάτατον τούτο και εμβριθέςατον ζήτη
μα διεπραγματεύθησάν τινες τών νεωτέρων φυσιολόγων, ι
διαίτερον είς τήν Γαλλίαν (llaspail κ. λ .), με τόσην επι
πολαιότητα, ώςε ή αδόκιμος λύσις του τείνει είς ύποςηρι- 
ξιν τής ύλοφροσύνης, καϊ υπονομεύει τής άθανασίας τήν δό
ξαν. Ή μεΐς θέτομεν αύτό ούτως. Ύ π ά ρ χ ο υ σ ι ν  ε ί ς  
τ ό ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  έ ν έ ρ γ ε ι α ι  π ά ν τ η δ ι ά φ ο 
ρ ο ι  τ ή ς  ν ε υ ρ ι κ ή ς  ε ν ε ρ γ ε ί α ς ,  κ α ϊ  π ά λ ι ν  
ε τ  ε ρ α ι ,  π ε ί θ ο υ σ α ι  η μ ά ς ,  ο τ ι  ΰ π ά ρ χ ο  υ ν  
ε ί ς  τ ο ν  ε γ κ έ φ α λ ο ν  ν ε υ ρ ι κ α ϊ  δ υ ν ά μ ε ι ς ,  ε ί ? 
τ α ς ο π ο ί α ς  λ ε ί π ο υ σ ι ν α ΐ ύ ψ η λ ό τ ε ρ α ι  τ ή ς  
ψ υ χ ή ς  ε ν έ ρ γ  ε ι α  ι ,  ή δ χ  ι ; * Αν τό ζήτημα το Οτβ

Τ Ω Ν  Φ ΥΣ ΙΚ ΩΝ  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Σ · 44



46 Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  ΜΕΤΑΈΎ ΤΗ Σ  ΨΥΧΗΣ Κ Α Ι

λνθή καταφατικών, 3έλομεν άναγκαίως πεισθή, ότι ενοικει 
αυτόθι άλλη τις άγνωμος δύναμιν, διάφ.φος και υψηλότερα 
τής νευρικήν, μηδόλως ακολουθούσα τού? νάμουν αυτήν, 
u\\' άλλους μάλλον ελβνθέρους και ανεξαρτήτους άπό τι/ϊ 
νλης.

'Εάν διατέμωμέν νεΰρον τι μυϊκόν, χάνει άμεσων τήν 
δύναμιν τοΰ κινειν κατά βουλησιν τον μ*ν, εις τον όποιον 
τον νεΰρον διήκει· άλλ’ εάν έρεθίσωμεν μηχανικών το ά
π οχωρισθεν μέρος τοΰ νεύρου, ό μΰν συςέλλεται παρα- 
χρήμα·: αρα τό νεύρον δεν εχασε διά τήν άττο τομήν τήν δό- 
ναμίν του, άΧΧά μόνον τήν επιρροήν τήν βουλήσεων μαν 
είς ερεθισμόν αυτήν καϊ κίνησιν. Ή  νευρική δύναμιν δια
μένει είν το νεΰρον καϊ μετά τον χωρισμόν αυτού άττο τήν 
τοΰ εγκεφάλου επιρροής, καϊ διαμένει ενι μακράν■ διότι και 
αν μετά ετη πολλά άττο τής αποτομής ερεθισθή μηχανικών 
το άιτοχωρισθεν νεΰρον, γεννάται ή ακούσια τοΰ μυ'ος συ~ 
ςολή. Ή  νευρική δύναμιν έχει άρα τήν ιδιότητα, οτι δεν 
ενεργεί ττοτε άφ' έαυτήν, άλλ' έχει -πάντοτε χρείαν ερεθι
σμού τίνος προς ενέργειαν. 'Ά ν λοιπόν ύποτεθή, οτι ή νευ
ρική δύναμιν ταυτίζεται με τήν ψυχήν, επεται, τι διά τήν 
αποχωρήσεων τού νεύρου, άπεχωρίσθη μέρος τι τής ψυχήν, 
άλλά το άποχωρισθεν μέρος τοΰ νεύρου ’έχει μέν κατά τά 
ανωτέρω τάν ιδιότηταν τήν νευρικής δυνάμεως, όχι δε 
τό αυθαίρετον καϊ αϋτοκίνητον. Λείπει αρα είς αυτό ύψη - 
λότερόν τι, τό οποίον δεν είναι ποτέ ίδιότης τήν νευρικής 
δυνάμεων' λείπει, λέγω, ή βούλησις καϊ ή νόησις. * Αν νευ
ρική δύναμιν καϊ ψυχή ήσαν το αΰτ'ο, επρεπεν αναγκαίων 
είς παν μέρον νεύρου νά ή ναι ή ενέργεια αυθαίρετος, καϊ 
επομένως ήθελομεν ϊδει κατά του? πολνκινήτους καί πο
λυτάραχους καιρούς μαν καϊ είς τό ίδιον ήμών σωμα πραγ- 
ματοποιούμενον τόν μύθον τού Μενενίου Ά γρίππα, κατά 
τόν όποϊον τά μέλη ένεργοΰντα κατ' ιδίαν εκατόν βούλησιν 
συνώμοσαν κατά τού ςομάχου. Ά λ λ ' οφθαλμοφανών συμ 
βαίνει το εναντίον. Δύναμιν τις υψηλότερα κυβέρνα όμα- 
λά{ καϊ μονοκρατορικως όλα τά νεύρα. Προς ταΰτα ήθε^
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Χε τις άντιβάΧλει, δτι είς τόν εγκέφαλον εΰρίσκετάι πολ
λή νευρική ΰλη συσσωρευμένη, καϊ αποτελεί τό κέντρον 
τ ού εγώ, ή της ατομικής μας ΰπάρξεως · διά Τοΰτο η νευ- 
ρικ'η δύναμις υψώνεται ενταύθα διά τον όγκωδεςέρου καί 
συνθετωτίρου οργάνου τον εγκεφάλου εις δύναμιν νοητι- 
κήν καϊ βουλητικήν. Ό  Φρειδρεϊχος δεν συνες:άλη νά εΐ'- 
7Γ?7 είς τό σύγγραμμά του [allgemeine Diagnostik der psy- 
fhischen Krankheiten p. 373] , δτι η αΰτη δύναμις π ί
πτει την τροφήν εις τόν ς  άμαχον, εκκρίνει τήν χολήν είς 
τό ήπαρ, νοεί δέ καί βούλεται είς τον εγκέφαλον' δθεν 
εκλείπει μετά θάνατον. Και δέν προχωρεί, λέγει, ή άνά- 
τττυξις τοΰ νοητικοΰ άπό τών άτελεςέρων ζώων μέχρι τού 
ανθρώπου κατά λόγον τής άναπτύξεως τον εγκεφάλου αυ
τών; Ή  άπατηλή αΰτη διδασκαλία άναιρεΐται συντόμως 
κατά τον ακόλουθον τρόπον.

"Ο,τι άπεδείχθη ανωτέρω περι τών νεύρων, έχει κύρος 
και περι τοΰ εγκεφάλου λεγόμενον. ’Εάν συμβή βλάβη τις 
οία$ήποτε είς τόν εγκέφαλον, π. χ. εισροή αίματος έν ίτερι- 
πτώσει αποπληξίας, ή πληγής, παρακολουθούσα1 αντήν 
σπασμοί ακούσιοι. Τουτέςιν αί εγκεφαλίτιδες ινες ερεθί
ζονται 'έξωθεν, ·*αι ή έρεθισθείσα νευρική δύναμις παράγει 
τήν συςολήν τών μυών. Γίνεται δ ε £  συζολή άκουσία καϊ 
χωρίς τής συνειδήσεως τοΰ πάσχοντος. Ύ.ποτεθέντος λ ο ι
πόν, οτι η εν τω έγκεφάλω νευρική δύναμις ταυτίζεται μέ 
τής ψυχήν, εττεται, οτι κατά τήν ρηθεΐσαν περίςασιν Ί) 
ψυχή  ενεργεί έκτος ίαυτής, εναντίον τής βουλήσεως της 
και χωρίς συνειδήσεως τής ίδιας της ένεργείας, τό όποιον 
είναι άντίφασις. Καθ' ήμας συμβαίνει ενταύθα τό αυτό δ,τι 
καϊ είς τό άποτμηθέν νεΰρον. Α ί εγκεφαλίτιδες ινες εχου- 
σι δύναμιν νευρικήν, καϊ αΰτη κινείται είς ενέργειαν υπό τής 
ψυχής. 'Εάν δέ κινηθή δί εξωτερικού τίνος έρεθισμοΰ, ή 
ενέργεια της γίνεται έν τω έγκεώάλω ομοίως, άλλά χωρίς 
ελευθέρας βουλήσεως καϊ συνειδήσεως, τουτέςι χωρίς τής 
επιρροής τής ψυχτ}ς. Αρα υπάρχει είς τόν εγκέφαλον δόνα-

' 4.
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μίς τις, μόνον δί ερεθισμόν εξωτερικόν ενεργούσα, επομέ
νως δέ παθητική, και όχι αυτοκίνητος. Υπάρχει, δέ συγ 
χρόνως και ετερα τις υψηλότερα δύναμις, της πρώτης εκεί
νης πολύ διάφορος, ήτις ουσα πάντη ελεύθερα, καϊ αύτε
νεργός εμφανίζεται ώς νοούσα καϊ βουλομένη. Τό αύτενερ- 
γόν και αί λοιποί ιδιότητες της νοήσεως καϊ βουλήσεως, αί 
9εωρούμεναι είς την ύψηλοτέραν ταύτην δύναμιν, δέν άπαν- 
τώνται είς κάμμίαν τών δυνάμεων της φύσεως' διότι ολα1 
άυται άπαιτοϋσι πρός ενέργειαν εξωτερικήν τινα αιτίαν, ώς 
7ταρατηρεΐται εί( την βολταϊκήν ςήλην και είς τήν διαττ,~ 
ρουμένην ισορροπίαν της φύσεως, 'Αναλογεί λοιπόν μ& 
αΰτάς ή νευρική δύναμις, ή δέ ψυχή τού ανθρώπου εχει έν 
(αυτή τήν αρχήν της ενεργείας και τού ερεθισμού, πράτ
τει κατ' έλευθέραν βονλησιν, καϊ διαστελλεται δια τούτου 
πολύ άπό πασών τών δυνάμεων τής φύσεως. Τούτο κατενόησβ 
πρόπολλού ήδη καϊ ό Κικέρων, δςις είςτόάξιόλογον πόνημά 
του περι γήρατος (de senectute cap. 21.) συμπεραίνει περί 
τής αθανασίας τής ψνχής ώς ακολούθως. Quum semper 
agitetur animus, nec principium motus habeat, quia se 
ipse moveat, ne finem quidem habiturum esse (mihiper- 
suasi) motus, quia nunquam se ipse sit relicturus. t o v -  
τέζίν. Έ π ίϊ ή ψυχή κινείται del, ονδ’ έτέραν τινά αρχήν τής 
κινησεως εχει are ΰφ' εαυτής κινούμενη, πίποιθα μηδ'άρα πέ
ρας ποθ’ εξειν τήν κίνησιν * ού γάρ αν αυτή εαυτήν καταλίποι.

Ή  κρανιοσκοπική διδασκαλία τοΰ περίφημου Τάλλ φέ
ρεται υπό τινων ώς επιχείρημα υπέρ τής τελείας εξαρτή
σεων τής ψυχής άπό τού σώματος, ή τής ταυτότητας Τ ού 

των, άλλα ςρεβλώς καϊ ήπατημένως. Τά σωματικά όργανα 
eivai αυτό τούτο όργανα ’ ώς τοιαύτα δύνανται νά προξε- 
νήσωσιν έντύπωσίν τινα είς τήν ψυχήν, ή νά μεταδώσωσιν 

ί̂ς αυτήν διά τής έντυπώσεως καί τινα κλίσιν άλλ' έξαρ- 
τ&ται άπό τήν έλευθεραν μας βούλησιν ν’ άκολουθήσωμεν 
τήν κλίσιν ταύτην, ή μή. Διά τήν διάφορον ποιότητα τών 
οργάνων δύναται ό διάφορος αυτών ερεθισμός νά yvai 
ισχυρότερος ή άσθινέζερος, καί επομένως νά διαδίδηται δί



αυτών είς την ψυχήν ισχυρότερος ή άσθενέςερος έρΐθισμός 
προς την καθ’  άρμην καϊ όρεξιν ενέργειαν · άλλ’ ή ψυχή, 
ή υψηλότερα εκείνη δύναμις, είναι έλευθέρα ν' ακολουθήσω 
τόν ερεθισμόν τούτον, ή νά ένεργήστ) εναντίον αΰτοΰ · καi 
είς τοΰτο σννίζαται κυριώτερον ή ηθική τοΰ ανθρώπου δύ- 
ναμις και άξια, τής οποίας τά  αλόγα ζώα ςεροΰνται.

Δυνάμεθα και άλλου? ισχυρούς λόγους νά φέρωμεν, άπα- 
δεικνύοντας έναργώς τήν μεταξύ τής ψυχής καϊ τής νευρική 
δυνάμεως διαφοράν. Ή  είς τάς νόσους διακοπείσά ισορρο
πία τών δυνάμεων εκκυκλεΐ πολλάκις είς τούς οφθαλμούς 
μας τό μυστηριώδες εσωτερικόν μας καϊ μας συγχωρεΐ 
νά ε’μβλέψωμεν είς τό βάθος. Τούτο συμβαίνει καϊ είς 
τάί κοινώς, άλ λ ’ δχι όρθώς όνομαζομενας ψυχικάt νόσους 
Αύται δεν είναι νόσοι τής ψ υχής, ώς πολλοί υπέθεσαν. 
άλλα νόσοι τής νευρικής δυνάμεως, μεταδιδούσης είς τήν 
ψυχήν ινδάλματα ψευδή καϊ άνεςραμμμένα, κατά τα ότιοίβ 
αυτή κρίνουσα άπατάται, χωρίς νά εχτ] τά  μέσα τοΰ νά 
γνωρίστ) τήν απάτην της, ένόσψ ή νόσος διαρκεΐ. 'Εάν π. χ. 
τάαίσθητήρια όργανά μου με άπατώσιν όντως, ώστε νομίζω ̂ 
οτι ακούω φωνάς, πραγματικώς μή άκοΰων, καϊ βλέπω άν- 
θρώπους, πραγματικώς μή βλέπων, ώς συμβαίνει καϊ έν 
όνείρφ, τότε μή εχων λόγον έτεροίας πληροφορίας κρίνω 
κατά τάς οποίας έδέχθην ψευδείς εντυπώσεις' αί δε κρίσεις 
καϊ τά συμπεράσματα είναι ορθά' διότι ούτως ήθελον κρί- 
vj7 καϊ είς όμοιας πραγματικάς περιστάσεις. 'Ακριβής πα- 
ρατήρησις, τών ψνχικως νοσοίντων μάς πείθει, ότι τά ρη- 
θέντα είναι αληθή, καϊ ότι ή ψ υχή δεν νοσεί, άλλά μόνον 
πα ραπλαναται υπό ψευδών εντυπώσεων.

"Ηθελέ τις ίσως άντιβάλει ενταύθα, οτι είς πολλούς ηλι
θίους καϊ αυτόχρημα μαμμακύθους δεν φαίνεται ούδ' ίχνος 
ΰψηλοτέρας τίνος πνευματικής δυνάμεως καϊ οτι μέ τήν 
νόσον τοΰ εγκεφάλου εκλείπει καί ή δύναμις τοΰ νοεϊν· 
’Επειδή λοιπόν ή τον εγκεφάλου νόσος αφανίζει τάςψυχικάς 
δυνάμεις, επεται, ότι ή ψυχή δεν είναι άλλο τι είμή 
νευρική δνναμις, έξοντουμένη μετά θάνατον.

Τ Ω Ν  Φ Τ Σ Ι Κ Ω Ν  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν  ΔΙΑΦΟΡ ΑΣ .  49
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Ή  Ινστασι? αΰτη φαίνεται κατά πρώτην πρόσοψιν 3τν 
ίγει κάποιαν ίσχύν, άλλα ακριβέστερα βασανιζόμενη χρηΓ 
σιμεύει είς το νά βεβαίωση περισσότερον· την αλήθειαν της 
γνώμης μας· Είναι αληθές, οτι ύπάρχουσιν ηλίθιοι, είς τους 
όποιους μόλις παρατηρεϊται ίχνος νοητικής Βυνάμεως * άλ
λα πρέπει νά Βιακρίνωμεν τούς εκ γενετής τοιούτους άπό 
τών άπολεσάντων την νοητικην δύναμιν υπό νόσοι' τινός. 
Τών πρώτων ή ψυχή διά τό ελάττωμα τών οργάνων της 
δέν εδυνήθη νά λάβτ) προσήκουσας,εντυπώσεις, επομένως 
ούΒέ προσηκόντως νά εμφανισθή ενεργούσα 4 είς τούς δευ
τέρους συμβαίνει πολλάκις φαινόμενόν τι τής μεγίςης προ
σοχής άξιον. Οί Βυςυχείς ούτοι άνακτώνται μικρόν προ 
τοΰ θανάτου τό νοητικόν των. ’Ενώ αί ζωτικαϊ δυνάμεις at 
Βιά τών νοσωδών των ενεργειών έπισκοτίζονσαι τήν ψυχήν 
μπομαραίνονται, παύει ή επιβλαβής αυτών είς τήν ψυχήν 
επίδρασις, καϊ ή ψυχή προκύπτει εκ τοΰ Άνήσκοντος σκή- 
νους της με παράδοξον καθαρότητα και ηρεμίαν. Πολλά  
παραΒείγματα εδυνάμεθα νά φέρωμεν προς έπικίρωσιν 
τοΰ λεγομένου * άρκεΐ δέ τό παράδειγμα νοήμονός τίνος 
άνδρός καϊ επιςήμονος, οςις ΰφ' νδρωπος εγκεφαλίτου κα- 
τήντησεν είς τοσαύτην ηλιθιότητα, ώ ςΐ ή άσυναρμόςως 
ενίοτε προφερομένη ύπ’ αυτού λέξις Domine ήτο τό μόνον 
θλιβερόν λείψανον τής προτέρας τοΰ πνεύματός τού Βυνά- 
μεως. Ουτος εξησθένησε τελευταΐον εξ ολοκλήρου' άλλά 
κατά λόγον τής έλαίτώσεως τών ζωτικών του Βυνάμεων 
ηΰξανεν ή Βύναμις καϊ ευκρίνεια τοΰ πνεύματός του, ωςε 
συμφρονήσα·; ήσθάνθη τήν Ιδίαν του κατάστασιν και με 
πλήρη άφοσίωσιν καϊ γαλήνην άπεδέχετο τής ζωής του τό 
τέλος. Χωρϊς νά γογγΰζτ) Βί όσα επαθεν, εύγνωμονών Βε 
μάλλον Βί δσα; προτού είχεν άπολαύσρ ευεργεσίας περιέμενΐ 
μεθ' ηρεμίας τήν τελευτάίαν στιγμήν της ζωής του, Βιά νά 
καταλίπτ] εκείνην τήν γην, ήτις τίποτε πλέον δέν ήδύνατο 
νά τού προσφέρη εύάρεστον. Εις τήν ανατομήν τοΰ σώμα
τός του ό εγκέφαλός του εΰρέθη πλήρης ΰδατος καϊ κατά 
μέγα μέρος εφθαρμένος. Τις βλέπων τό μέν δργανβν έ*
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'φθαρμένοι', καϊ τάς ζωτικάς καϊ νευρικάς δυνάμεις έκλειιτυύ* 
'σας, την δέ τοΰ πνεύματος όψιν λαμπρύνομενην, θέλει τολ- 
μήστ) νά συγχέτ/ την ψυχήν με την νευρικήν δύναμιν ;

Ό  Ζιμμερμάννος διηγείται εις το άξιόλογόν του περί 
πείρας πόνημα, οτι εγνώρισε γυναίκα τινα μανικήν, τής ό
ποιας η φρόνησις επανηΚθεν όλίγας στιγμάς προ τοΰ θα
νάτου της. Ή  καρδία της εστράφη τότε εις δ'έησιν τοΰ 
θεοΰ, και η δέησίς της ητο τόσον διάπυρος καί περιείχε 
τόσον φράσεως ΰψος, ώστε η γη συγκβινομενη με το μεγα- 
Χειον τύ ν  ιδεών της καί την ίσχύν των εκφράσεων της εμη- 
δενίζετο. Μετά το τέΧος τής θερμότατης, δεήσεώς της 
κατέπεσε καϊ εξέπνευσεν. Ή  καθαρό της αν τη τοΰ πνεύμα- 
τος και ευκρίνεια περϊ τό πέρας τοΰ βίου τταρατηρειται 
καϊ είς άλλας ακόμη νόσους, ιδίως δέ είς τάς στηθικάς, είς 
τάς οποίας ποΧΧάκις τό πνεΰμα εμφανίζεται μέ τόσον υ
ψηλήν καϊ ΰττερκόσμιον ■ ηρεμίαν, ωστε φαίνεται οτι κα- 
τέΧιπεν ήδη τήν γήν καϊ έπηύγασε δι αυτήν ό ορθρος γα- 
Χηνοτέρας καϊ τεΧειοτέρας νπάρξεως. Ό  "Έρδερος έΧυπεΐ- 
το όΧίγας στιγμάς προ τοΰ θανάτου του, ότι δ tv έδύνατο 
νά εκφράσί), πόσον καθαρά τά πάντα ήρχισαν ήδη νά φαί. 
νωνται είς αυτόν. Ή  καθαρότης αΰτη καϊ ευκρίνειά υψώνε
ται ποΧΧάκις είς εϋάρεστον προαίσθησιν τοΰ πΧησιάζον- 
τος τέλους, ΐίαρατηρεΐται, οτι παιδες δεικνύονσι ττοΧΧάκι<ί 
περϊ τό τέλος τής βραχείας ζωής των πΧοΰτον πείρας καϊ 
γνώσεων καϊ λόγου ίσχύν, πολλά ανώτερα τής ήΧικίας των. 
Τούτο δέ είναι ασφαλής ίτροάγγελος τοΰ νροσερχομένοι) 
θανάτου. Ή  περϊ τό τέλος τοΰ βίου επιτεινομένη τοΰ πνεύ
ματος οξυδέρκεια καϊ ευκρίνεια είναι ισως καϊ ό λόγος, διά 
τόν όποιον οί αρχαίοι λαοϊ ε κύρωσαν τήν συνήθειαν τής τε
λευταίας εύλογίας, τήν οποίαν εδιδον είς τόν ττρωτόκοκον 
ή εκείνον εκ των υιών των, τόν όποιον -κατέλειπον τής πά
τριάς αρχηγόν.

Τίς δύναται τά πιστενση, ότι ή μετ' εΰχρινείας εγειρό
μενη ψυχή καϊ αί καταπίιττονσαι καϊ ίκλείπουσαι ζω- 
τικαϊ καϊ νενρικαϊ δυνάμεις είναι έν καϊ τό αυτό πράγμα·,



Ούδείς! "Ο σ τ «  & ν πείθεται είς τους θειον? τής άποκα- 
λύψεως λόγους $έλει πεισθή βΐς τους λόγους τη ι ψΰσεω, 
καϊ τοΰ διανοητικοί) του, καϊ ττοτε δεν θέλει αττοδεχθη την 
στυγεράν εκείνην διδασκαλίαν, ητις μάς αφαιρεΐ ττάν ο,τι 
ίχομev τίμιον καϊ παραμυθητικόν, χωρίς να μάς δϊδη καν 
λόγον των συναισθημάτων, τα οποία καταλείπει εντός ημά>ν.

Φ.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Κ Ο Μ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Π Σ  Α ΓΓΛΙΑ Σ.



ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΗΜ ΟΣΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ.

Περι της ελευθερίας τοΰ Βοσπορον.

Πραγματευόμενοι το περϊ ελευθερίας τοΰ Βοσπόρου 
ζήτημα, δεν άξιούμεν να πραγματευθώμεν ούδαμώς το γενι
κόν τής ’Ανατολής . Σήμερον μεταξύ Αίγυπτου και Κων- 
ςαντινουπόλεως] εΰρίσκεται τό ζήτημα τοΰτο τεθεν εκε1 
παρά τής Ευρωπαϊκής πολιτικής έξαπατηθείσης, ώς -προς 
τοΰτο, κατά τήν έμήν δοξασίαν · κατ' ευτυχίαν όμως ή 
Γαλλική κυβέρνησις, μήτε συμμετέσχε τής άπατης ταύ
της, μήτε τήν ΰπέθρεψεν, άλλα το ζήτημα εύρίσκεται 
ενταύθα, καϊ ενταύθα πρέπει νά εΰρτ} τήν λύσιν του. Ή μεΐς 
•πραγματευόμενοι τό παρόν ζήτημα τοΰ ναυτικού δικαίου, 
ύποθέτομεν οτι τό τής 'Ανατολής έχει τήν έςίαν του είς 
Κωνσταντινονττολιν μεταξύ 'Ρωσσίας και Τουρκίας, διό τι 
φρονοΰμεν οτι θέλει έπανέλθη εκεί ώς έγγιςα. ’Αξίωμα  
πλέον περισπούδαςον δεν υπάρχει, παρά τό τής ελευθερί
ας τών θαλασσών καϊ προ πάντων τών Ισθμών, τών συνε- 
νούντων δύω θαλάσσας · άλλα τό αξίωμα τοΰτο μά- 
λι~α, ή κενοδοξία καθημέραν ζητεί νά καταςρέψτ] 
προς οφελός τη ς . Δεν έλησμονήσαμεν οτι ή 'Ενετία, είς 
τάς ενδόξους της ημέρας, έζήτει νά κυρίαρχη τής Ά δρια - 
τ  ικης θαλάσσην, καϊ ν’ άποκλείη αν τής τά πολεμικά πλοία 
τών άλλων εθνώ ν διάτ,/· τότε έθεώρει οτι ή αμυντική 
γραμμή τής 'Ενετίας ήρχιζε ττερϊ τό ςόμιον τοΰ Άδριατικοΰ 
κόλπου, καθώς ή 'Ρωσσία θεωρεί αυτήν άρχίζουσαν περί 
τόν 'Ελλήσποντον. Ή  'Ενετία δεν είχε δικαίωμα νά κλεί- 
στ) τήν Άδριατικήν θάλασσαν διότι δεν ήτον ή μόνη παρα- 
θαλασσία δύναμις · άλλ’  ένόσψ ή 'Ενετία ήτον ισχυρά, ή 
κυριαρχία της έπϊ τής ’ΑΒριατικής, διετηρήθη κατά τό 
μάλλον καϊ ή το ν .

Ή  κυριαρχία τής Τουρκίας έπϊ τόν Βόσπορον (καϊ έν νοώ 
μι αυτήν τήν λέξιν τήν μεταξύ Εύξείνου καϊ Μεσόγειόν
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διώρυγα, άπό τά? Κυανβαγ νήσους μέχρι της εξόδου" τού  
'Ε λλησπόντου') πόλΰν καιρόν έγένετο δέκτη άπό την Ευ* 
ρώπην και δικαίω τω λόγ(ο, διότι ή Τουρκία ήτον το μό~ 
νον παραθαλάσσιον κράτος τοΰ Βόσπορου, και σχεδόν και 
αϋτοΰ τοΰ Εΰξείνου. ’Αλλά τά πράγματα μετήλλαζαν, ό 
ταν ή 'Αζοφία θάλασσα έπεσεν εις χείρας τώ γ 'Ρ ώ σ σ ω ν  
καθότι ό Εΰξεινος απέκτησε τότε νέο ν παραθαλάσσιον 
κράτος· και όχι μόνον ό Εΰξεινος, άλλα καϊ αυτός ό Β ό
σπορος· διότι βεβαίως, παραθαλάσσιοι θεωρούνται όλοι ε
κείνοι, είς δσους ή δίοδος τού ισθμού είναι αναγκαία διά νά 
είσδύσουν εις άλλα; 9αλάσσας · ή Ρωσσία λοιπόν διά μόνης 
τής κυριεΰσεως τ  ή ς ’Αζοφίας 'έγινε παραθαλάσσιον Κράτος 
τού Βοσπόρου · εκτοτε δ Βόσπορος δέν έδύνατο νά rjvai 
κλεισμένη θάλασσα καϊ τούτο εφρόνησεν η 'Ρωσσία έπι- 
ξητήσασα έπιμόνως τού Βοσπόρου την ελευθερίαν· διά 
τούτο μέχρι καϊ περιλαμβανόμενης της συνθήκης τής Ά δρι- 
ανουπόλεως, εφρόντισε νά συνομολογήσω μετά τής Τουρ
κίας τήν ελευθέραν είσοδον εντός τον Βοσπόρου δί όλα τά 
εθνη'άλλ’ ή ελευθερία αΰτη περιωρίζετο είς τήν εμπορικήν 
ναυτιλίαν, τά  δέ πολεμικά πλοία ησαν έξηρημένα.

Ίδέτε πως βαίνουν τά πράγματα. Ή  Ρωσσία έζήτει κατ' 
άρχάς νά μένη ανοικτή ηθύρα δί ή ; εκοινατνοΰσε μετά τ  ής 
Ευρώπην · ΰςερότερον εθεώρησεν οτι τότε μόνον δύναται νά 
διαφυλάσστ) τις τήν 9ύραν ανοικτήν χωρϊς φόβον, όταν κραττ) 
τάς κλείδας καϊ δύναται νά τήν κλείτ) είς τους άλλον9 . 
Τούτο έσκόπευεν ή συνθήκη Toy Χουνκιάρ - Σκελεσσϊ, ή 
οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς τό πρώτον εργον, δί οί ή 'Ρωσ
σία έζήτησε νά οίκειοποιηθη τό δικαίωμα τής κλειδώσεων 
τοΰ Βοσπόρου καϊ τού Εύξείνου, δικαίωμα τό όποιον μέ
χρι τοΰδε ή Τουρκία μόνη ενέμετο.

Ή  έξωσις τών πολεμικών πλοίων άπό τόν Βόσπορον 
και ακολούθως άπό τόν Ε ’ύξεινον , καθιεροΰται πανδήμως 
άπό τήν συνθήκην τοΰ 1809 μεταξύ Τουρκίας καϊ Αγγλίας. 
Ό  ναύαρχος ΔουΛουόρθ παραβιάσας τό ςενόν τοΰ 'Ελλη
σπόντου ήλθε καϊ ήγκυροβόλησε μετά τοΰ ςόλου τ ου πλη~
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σίον τών νήσων τον Π ρίγγιπος . Ιδού τϊ πβριέχει το άρθ.
11 τής άττο J809 συνθήκης. "  Επειδή εν π αντί καί pro ιιπη- 
„  γορεμθη είς τά πολεμικά πλοία νά είσέρχωνται είς το  
,, ςενόν τής Κωνςαντ ινουπύλεως, δηλ. είς τον ισθμόν τού  
„  'Ελλησπόντου καϊ τον Εύξείνου, καϊ επειδή ό αρχαίος 
,, ούτος κανών τού 'ίίθωμανικοΰ Κράτους πρέπει καϊ είς τό 
»  έξης νά διατηρήται, εν καιρω ειρήνης, παρά πάσης δυνά- 
,,μεως, ο π ο ί α  κ α ϊ  Αν  f/ναι, ή Βρετανική αυΧή ΰπο- 
„  χρεοΰται νά συμμορφοΰται με τήν άρχήν τανΤτ/ν. ”

Ή μπορεΐ νά κάμρ τις πλείςας παρατηρήσεις περϊ τον  
άρθρου τούτου, αλλά περιορίζομαι εις δύο μόνον, άναγο- 
μίνας είς το άναχειρας ζήτημα· Πρώτον, ευκόλως δύναταί 
τις ν’ άνακαΧύψιι εν τω άρβρω τούτω, τήν πρόθεσιν τής 
ΆγyXίaς τού νά εμποδίση είς τά  'Ρωσσικά πολεμικά πΧοϊιι 
τοΰ 'Ελλησπόντου τήν δίοδον. Τά π  pay ματ α εςράφησαν 
χατά τής π ροθέσεως τού ΐ>ιαπ pay ματ ευθ εντός τήν συνθήκην· 
άλλ' είναι βέβαιον οτι αί λέξεις, π ά σ α  Δ ύ ν α μ ι ς  ο π ο ί α  
καϊ  ά ν  yvai ,  αίνίττονται τήν 'Ρ ω σσίαν. Ή  'Αγ/λία 
άντιπράττουσα κατά τή ς Ρωσσίας ηθέλησε περϊ τάς Κ υα- 

■ νέας νήσους νά κλείστ] τόν Β όσπορον ή δέ Ρωσσία ή- 
θέλησε καϊ αυτή κατά τόν 'Ελλήσποντον νά κλείσρ 
τόν Βόσπορον, πολιτευομένη κατά τής ’Αγγλίας. Μ ά
ταια δολιεύματα τής ίδιοτελείας! Ή  'Α γγλία  ήπατήθη 
περϊ τό 1809, καθίο;  7) Ρωσσία έγελάσθη, ελπίζω , πε
ρί τό 1833. Μόνη ή δικαιοσύνη δεν άπατάται, διότι δεν 
ζητεί πώποτε ν’ άπατήση. ’Ανοίξατε είς ολον τόν κόσμον τήν 
διώρυγα ταύτην τής Κωνςαντινουπόλεως, και άς μή ζητη ε- 
χαςος ήμών νά τήν οίκειοποιηθή· ή ελευθερία δεν νποκειται 
είς απάτην, καθώς καϊ ή πολιτική .

'Ενόσω ή Ώθωμανική επικράτεια ήτον ισχυρά, ό Β ό 
σπορος αληθώς σφαλισμένος iyyvaro τήν ασφάλειαν τής 
Ευρώπης ή όποια, εχονσα τήν Τουρκίαν προμαχώνα κατά 
τής Ρωσσίας, ώφειλε νά καταβάλη πασαν προσπάθεια-ν 
προς όχύρωσιν τ  ον προμαχώνας τούτον, άναγνωρίζουσα εύ- 
λαβώς τήν ουδετερότητα καϊ σνναινονσά είς τό κλείσιμον
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τοΰ 'Ελλησπόντου , διά τούτου δέ είς τό κλείσιμον τοΰ 
Ενξείνου " διότι elvai άναντίρρητον, ότι οταν ό J30- 
σπορος διαμίντ) ουδέτερος, ή 'Ρωσσία  εντός τοΰ Ενξείνου 
θέλει προςατεύεται καί δεσμεύεται ένταυτώ  διά τόν λόγον 
τον οτι, ή μ έν Ενρώττη δέν δύναται νά ιτροσβάλη εν τω  
Ε ν ξείνω την 'Ρ ω σσίαν" η δε 'Ρωσσία  δέν ήμπορεΐ νά έξελ- 
θτ) τον Εΰξείνου διά νά προσβάλη την Εύρώπην. Οντως 
φόντων τών πραγμάτων ήθελεν ΰπάρξη ίσότης μεταξύ  τών 
μερών * Βιότι η 'Ρωσσία τότε, μήτε ήθελε κινδυνεύει νά 
πάθη κατά τόν Εύξεινον, μήτε ν’ απειλή τούς άλλους. 'Έ ν 
μέρος θαλάσσης, δί αότοΰ τοΰ μέσου, ήθελε παύση, κοινή 
συναινέσει, τού νά ήναι ~άδιον πολέμου καί επειδή τό μέ
ρος τοΰτο δέν έχρησίμευεν είς ούδένα, ούδεϊς είχε δικαίωμα 
νά παραπονεθή.

Δέν θαυμάζω λοιπόν, οτι ή συνθήκη τοΰ 1809, μεταξύ 
Τουρκίας καί ’Αγγλίας, άνεγνώρισε τού Βοσπόρου τό κλεί- 
σιμόν καί συνήνεσαν εϊ, τοΰτο αί άλλαι δυνάμεις· κατ’ 
έκείνην τήν εποχήν, τοΰ Βοσπόρου ή ούδετερότης δέν ήτον 
μυθώδης, διότι τό Ήθωμανικόν κράτος εδύνατο νά διατη. 
ρήση αυτήν" αλλά σήμερον συμβαίνει τό αυτό; Βεβαίως 
οχι.' Η  συνθήκη τοΰ Χουνκιάρ - Σκελεσσϊ έθεσεν ώς χρ>)ν> 
ότι εις τό εξής αντί νά ήναι ό Βόσπορος ουδέτερος καί α 
νεξάρτητος, θέλει χρησιμεύσει εις τήν 'Ρωσσίαν, ώς γέφυ
ρα κατά τής λοιπής Ε ύρώπης. Ά π ό  τότε τά πάντα μετε- 
βλήθησαν διά τοΰτο πρέπει νά γίνηχρήσις άλλων μέσων 
προς διατήρησιν τής άληθοΰς καί πραγματικής τοΰ Βοσπό
ρου ούδετερότητος.

’Ε ν  παρόδψ άναφέρομεν, οτι δέν πρόκειται νά ςερήστ; 
τις τήν Κωνςαντινούπολιν μερικών ωφελημάτων, τά όποια 
εχει εκ φύσεως, καί νά θυσιάση τις αυτήν διά νά άμεριμνήσν 
ή Ευρώπη· ή φύσις εδωρήσατο είς τήν Κωνςαντινούπολιν 
τό πλεονέκτημα τοΰ νά ήναι ή αποθήκη τοΰ Α σιατικού έμά 
πορίου και τοΰ πολιτισμού. Α ν τ ί  νά παρεμποδίσω μεν τόν 
προορισμόν τούτον, &ς τόν ΰποβοηθώμεν μάλιςα. Ή  Κων- 
ζαντινούπολις πρέπει νά μείντ) πόλις παγκόσμιος, ζπου δ-



λα  τά εθνη τής 'Ανατολής συναπαντώ μίνα θέλουν εξειτγβ- 
ν(ζτ) τά ήθη των, καϊ εναλλάτττ) τά -πλούσια προϊόντα τής 
*/ής καϊ τής βιομηχανίας των. Π αν σν-ημα άτιεναντιούμε- 
νον είς την κλήσιν ταύτην, φρονώ ολέθρων καϊ όλιγόβιον 
ένταυτω, διότι εχει τήν φύσιν αύτήν πολέμιον · άλλα διά 
τής ούδετεμότητος μάλιςα θέλομεν διατηρήσει τό παγκό
σμιον τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον ει ναι δώρημα τής 
φύσεως' διότι ή Κωνςαντινούπολις tots μάλιςα εσεται ή πό
λις όλων τών εθνών καϊ ή καθέδρα τοΰ έν τί} 'Ασία Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, οτε μην άνήκουσα είς κανέν έθνος καϊ είς 
καμμίαν επικράτειαν δεν ήμπορεϊ νά χρήσιμεύστ) είς χεΐ- 
ρας κανενός ώς οπλον κατά τής Ευρώπης.

Οί Τούρκοι ίσφαλον μέχρι τ ούδε, διότι κατέχοντες τόν 
Βόσπορον δεν ωφελούντο οί ίδιοι· τούτο ήτον λυσιτελές 
προς τήν Ευρώπην" άλλα δεν επέτρεπον ν’ ώφεληθώσιν ά- 
ποχρώντως καϊ οί άλλοι, καϊ τοΰτο ήτον δυςύχημα  ■ διότι 
ί ξ  αιτίας των άπετύηχανεν ή κλήσις τνς  Κωνσταντινουπό
λεως . Τώρα επιθυμούμενκαϊ επιζητοΰμεν την ουδετερότητα 
ΰπέρ τού Βόσπορον, καθώς καϊ επϊ τής ισχύος τών Τούρκων, 
ώς άνα'γκαΐον δρον της Ευρωπαϊκής άνεξαρτησίας' τήν 
ίμπορικήν καϊ εξευγενιςικήν δραςηριότητα, διότι τοΰτο ι) 
φύσις αυτή εφίεται.

Ή  διά τού Βοσπόρου έλευθέρα δίοδος θέλει εξασφαλίσει 
τήν πολιτικήν του ουδετερότητα · ή δέ καθημέραν γινόμενη 
μεταβολή τών θεσμών α ] έγγυάται τήν εμπορικήν δραςη- 
ριότητα  *

Κατά ποιον δικαίωμα ή 'Ρωσσία έναϊτιούται είς τού Βο-

° ]  Έγγνιjn t τηί ίμπορικήϊ δραστηριότητος tlvai ή ασθίνιια rijs 
Τουρκία* ή όποια την αναγκάζιι να σίβ(ται το Ευρωπαϊκόν ΐμπόριον’ ή 
ίσθίναα της Τουρκία» (ΐναι αναγκαία δια να ylvy ή Κωνσταντινούπολή 
Ktvrpbv πολιτισμού κα) ίμιτορΰον τον κόσμου ' αί θισμοθίσίαι, rat όποί- 
■c « «  τον Κ ου λ-χανί νπίσχίβη ό Σουλτάνο* fii/αι σύμπτωμα τηςΎονρ- 
κικήί aafftvtiat" άλλ’  αύταΐ αί θ*σμοθ(σίαι Siv 0/λουν πώποτ* νπάρξιι 
ίληθύ*· ηναι κακ6ν τ& να μην (κλαμβάνωνται τα σνμπτώματα τrjt άσθ<- 
rtlas ί>« tvppariat Μίγματα- 2ημ. τοΰ 2υ*τ.
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σπόρου τήν ελευθερίαν, καϊ επομένως τής Μαύρης θαλάσ- 
λης ; Κάμμία συνθήκη Βέν ά Trayopevei τον πλουν τών πολε
μικών πλοίων εντός τοΰ Ενξείνου, τοΰ όποιου τό κλείσιμον 
είναι συνέπεια τοΰ κλεισίματος τοΰ Β οσπόρου. ΈπειΒή 
τά  πολεμικά πλοία έμποΒίσθησαν νά είσέρχωνται εντός τοΰ 
Βοσπόρου, συνέπεσεν, εκ συνεπείάς, ό Εΰξεινο; ν απολαύ
σει τον αύτοΰ πλεονεκτήματος ' άλλα εκ συνεπείάς θέλει 
το χάσει καθώς τό άπέκτησεν· η Βέ 'Ρωσσία Βέν Βύναται 
νά μεμψίμοιρη Βικαίως περι τούτου, Βιότι Βέν εχει περισσό
τερον Βικαίωμα νά ζητή τοΰ 'Ελλησπόντου τό κλείσιμον Βιά 
νά εξασφάλιση τήν Σεβαςονπολιν, παρ' ο,τι οί Γάλλοι ήθε- 
λον εχτ) νά ζητήσουν τό κλείσιμον τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Γιβραλ
τάρ Βιά νά προστατεύσουν τό Τουλόν, ή οί 'Ρώσσοι αύτοϊ 
ν’ απαιτήσουν τό κλείσιμον τοΰ ΣούνΒ Βιά νά εξασφαλίσουν 
τήν Πετρούπολιν. Ό  Εύξεινος δεν είναι καϊ Βεν ήμπορεΐ νά 
ijvai κλεισμένη 9άλασσα, επειδή Βέν εχει κανεν γνώρισμα 
Βαλάσσης κλεινής. Αυτή Βέν είναι εσωτερική τής 'Ρωσσίας 
’θάλασσα, εχει άλλους παρά τήν Ρωσσίαν παραθαλασσίους, 
Βέχεται τάς έκβολάς τοΰ Δουνάβεως, καθώς τον Δνιεπέρ 
καϊ τοΰ Δνιες’έρ· δθεν τό κλείσιμον τοΰ Βοσπόρου Βέν είναι 
αρχή πολιτική, άλλά τυχαΐον συμβεβηκός, καϊ τό συμβε- 
βηκός τοΰτο είναι ή συνέπεια τής ούΒετερότητος τοΰ Βοσπό
ρου, καθώς έννοήθη μέχρι τοΰΒε ή ούΒετερότης αΰτη.

’^4λλ’ ή ούΒετερότης πρέπει νά Βιατηρηθή σήμερον με 
μέτρα Βιάφορα άφ' 0σα έχρησίμευσαν άλλοτε. Ό  Β όσπο
ρος άλλοτε Βιά νά Βιατηρήση τήν ανεξαρτησίαν του έκλεί- 
σθη είς ολον τόν κόσμον τώρα πρέπει ν' άνοιγή είς ολους; 
Τωόντι, όταν ολοι ήμποροΰν αίφνηΒίως νά έπιπέσουν έπϊ 
τήν Κωνςαντινούπολιν, ουΒεϊς Βέν 3έλει τό επιχειρήσει, ένώ 
σήμερον μονη μία Δύναμις ήμπορεΐ άτιμωρήτως νά τολμή- 
σ*)Τοιοντον τόλμημα, καϊ τοΰτο μακράν τής έπιβλέψεως 
τών άλλων Βυνάμεων . 'Εκ τουναντίον ενόσω ο ί ’Αγγλικοί 
Γαλλικοί,' Ρωσσικοϊ, καϊ Αύς'ριακο'ι στόλοι Βιαπλέουσιν έ- 
λευθέρως τόν Βόσπορον, ή Κωνςαντινούττολις εσεται έλευ- 
Ρέρα καί ανεξάρτητος Βιά τής αμοιβαίας τών Βυνάμεων έπι-
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τηρήσβως. Οί Τούρκοι άλλοτε ει^ον αποχρο>σαν δύναμιν. 
Βιά να διατηρήσου ν την ανεξαρτησία ν τον Β οσπόρου' δεν 
τήν έχουν πλέον, κιά ή Ευρώπη πρέπει νά φροντίστ) περί 
αύτής. Καθημέραν ακούε μεν οτι ή Ευρώπη πρέπει νά ςι'/~ 
στ) εντός τής Κωνςαντινουπόλεως προττύργιον εναντίον τνς  
'Ρωσσίας καϊ προπύργιον λέγοντες εννοούμεν δύναμιν τινα' 
λοιπόν άλλο προπύργιον τής Ευρώπης εναντίον τής Ρω σσί- 
ας Βέν ενρίσκομεν νά θεσωμεν, παρά τήν Ευρώπην αυτήν. 
"Ολ’ αί συνθήκαι καϊ ο λ’ οί χάρται τοΰ κόσμου δεν αξίζουν 
εναντίον τής 'Ρωασίας, όσον ev πλοΐον 120 κανονιών.

Ή  Βευτέρα σκέψις μου περϊ τοΰ αρθρο,ν τής συνθήκης τοΰ 
1809 Τιναι ή έξης. ΈπειΒή τό άρθρον τοΰτο αναγνωρίζει ότι 
τοΰ Βοσπόρου ή ούΒετερότης είναι αρχαίος κανών τύΰ Ώ θω - 
μανικοΰ, Κράτους, καϊ δικαίωμα αναπαλλοτρίωτοι', εάν ή Ε υ
ρώπη νομίζη καλόν τής ουδετερότητας τήν κατάργησιν, μετά 
τής Τουρκίας πρέπει νά πραγματευΟή περι τούτου και οχι με · 
τά  τής 'Ρωσσίας . Τοΰτο είιηι σπουδαΐον · Βιότι ή 'Ρωσσία  
Βέν εχει κάνέν Βικαίωμα νά επιζητή τοΰ Βοσπόρου και τοΰ 
Εύξείνου το κλείσιμον· καμμία συνθήκη Βέν αναγνωρίζει 
ότι ό Εύξεινος Πόντος ήτον κλειςή Β άλασσα. Τό ζήτημα 
τοΰτο είναι τόσον νέον, ώςε φρονώ, ότι εάν μετά την κατάρ- 
γησιν τής ούδετερότητος τοΰ Βοσπόρου, ή 'Ρωσσία, ζητήστ) 
τινάς εγγυήσεις Βιά τόν πλοΰν τοΰ Εύξείνου, είναι Βίκαιον 
τότε νά επεξεργασθή τις ποΐαι εγγυήσεις ήμποροΰν νά τή 
χορηγηθώσι, χωρίς νά βλαφθή ή αρχή τής ελευθερίας τών 
Βαλασσών. Ή 'Ρ ω σσ ία  Βέν είναι μεν ή μόνη παραθαλάσσι
ος δύναμις τού Εύξείνου, άλλ’ εΐνηι ή κυριωτέρα, καϊ μ ’ ο- 
λον ότι εχει άρκετάς δυνάμεις προς ΰπεράσπισίν της, καϊ 
Βέν χρήζει άλλων εγγυήσεων, είναι δίκαιον όμως νά επεξερ- 
γασθή τις τάς αξιώσεις, τάς οποίας δύναται νά προτείνη · 
Βιότι κατ' ούΒένα τρόπον Βέν έπιθυμονμεν νά εξαιρέσω μεν 
άπό τήν έΧευθερίαν τών 'Ανατολικών θαλασσών, τήν οποίαν 
ζητοΰμεν ν' άποκαταςησωμεν, καμμιαν δύναμιν όπ ο ί α κ α\ 
ά ν τ / ν α ι α υ τ η .  Ή  'Ρωσσία άποσπάσασα άπό τήν νο
μαδικήν βαρβαρότητα τό μέρος εκείνο τής Ανατολικής Ε ύ-
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ρώττης τό περιβρεχόμενον άπό τήν Μανρην θάλασσαν, π α -  
ρέδωκεν αυτό είς τόν πολιτισμόν, διά τούτο το εύιτοίημα ή 
Ευρώπη οφείλει. ευγνωμοσύνην είς τήν'Ρο'σσίαν.

Μ λλ ’ επανερχόμενοι είς το κύριον ζήτημα, νομίζομε* 
άναντίρρητον, οτι μετά τής 'Οθωμανικής αυλής μόνον πρά
ττει νά πραγματευθώμεν περί τής καταργήσεως τής κλει - 
δώσεως τοΰ Βοσπόρου, διό,τι είναι δικαίωμά της, τό όποιον 
■πρόκειται νά παραχώρηση μή δυναμένη νά μεταχειρισθή 
αυτό ή ίδια. Διά τοΰτο ή 'Οθωμανική Κυβέρνησή θεωρεί 
τοΰτο ώς κυριαρχικόν δικαίωμα, περί τοΰ όποιου δεν οφεί
λει λόγον είς ούδενιί. Περί τό 1833, μετά τήν συνθήκην τοδ 
^ί,ουνκιάρ-Σ κελεσΐ, ή 'Αγγλία παρεπονείτο εντός υπομνή
ματος τίνος, οτ( ρωσσικά πΧοία είσήΧθον είς τόν Βοσπορον 
εναντίον τής συνθήκης τοΰ 1 8 0 9 '/} Τουρκία άπεκρίθη οτι 
τό κΧείσιμον τού Βοσπόρου είναι εν τών κυριαρχικών δι
καιωμάτων τής A. Υ. καϊ δεν εκπηγάζει άπό την συνθή
κην τοΰ 1809 η όποια άνεγνώρισε μόνον τήν ΰπαρξίν του · 
επομένως ή Πόρτα ήδύνατο νά κάμτ) την χρήσιν, τήν ό- 
ττοίαν εκρινεν ωφέλιμον είς τά  συμφέροντα της νά κάμy, 
καί νά την παραχώρησή ή νά τήν διατηρήσω χωρίς νά ήμττο- 
prj κάνεις νά παραπονεθή νομίμως περί τούτου' εκείνο το 
οποίον άπεκρίθη μετά  λόγου ή Πόρτα είς τήν 'Αγγλίαν 
κατά τό 1833, δύναται νά άποκριθή μέ τόν αυτόν λόγον και 
*ίς τήν 'Ρωσσίαν κατά τό 1839, εάν τ fj άρέστ/ νά παραι- 
τηθή κατά τήν ζήτησιν τής Ευρώπης άπό τό δικαίωμα τοΰ 
κΧεισμοΰ τοΰ Βοσπόρου, τον όποιον δεν δύναται νά ύπερα- 
σπισθτ) · μόνον λοιπόν μέ-τήν Τουρκίαν πρέπει νά ύιαττραγ~ 
ματευθή τό ζήτημα τής ελευθερίας τον Βοσπόρου.

Μ  ένει εν τελενταϊον ζήτηματό πΧέον σπονδής άξιον και τό 
•πλέον δύσκολον. Πώς δηλ. νά επιχειρισβώμεν τάς περϊ τής 
ελευθερίας τον Βοσπόρου διαπραγματεύσεις, και κατά ποίας 
•περνάσεις·, ένω οί ςόλοι τής 'Αγγλίας και τής Γαλλίας έΧΧι- 
μενίζωνται είς τά Βονρλάή είς τήν Τένεδον τό νά ζητηθή δίέ- 
ι·ός υπομνήματος ή ελευθερία τού Βοσπόρου είναι πράγμα 
ττάιτη άνωφελΐς, διότι τότε ή Τονρκιά δεν θέλει απαι τήσει
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«19 τοΰτο, άλλ’ ή 'Ρωσία. Τά πράγματα είναι είς τοιαύτην 
κατάστασιν είς ΚωνσταντινονποΧιν, ώστε ή Πόρτα πώ- 
τγοτϊ δεν ΒέΧει επιτρέψει την είσοδον τοΰ Βοσπόρου r 
είμή μόνον είς τούς στόλους οί όποιοι ηθεΧον εΙσεΧθει 
άνευ άδειας. Πρέπει ή ελευθερία τοΰ Βοσπόρου  νά 

νπάρχτ) πραγματικώς προτοΰ νά άποκαταςαθή ώς δικαίω
μα, διό τι ή Πόρτα οι/δεν Βέλει παραχωρήσει άπό αδυναμίαν' 
3ελεί επικυρώσει ομως ΰλα, και κατά τοΰτο δεν δύναμαι ου
δόλως νά την μεμθώ. "  Α ί δυτικαϊ δυνάμεις, ελεγεν ό ΣονΧ- 
τάν Μαχμοΰδ, μοι ειτρόσφερον τωόντι άδιαΧείπτως την βο- 
ήθειάν των κατά της 'Ρωσσίας, άλλ’ επειδή μέχρι τ ovSe 
αί περι βοήθειας προσφοραί των, ore είχον ανάγκην αυ
τών, δεν εφερον περισσότερον αποτέλεσμα άφ’ οσον εφερον 
αί άπειΧαί των κατά της ' Ρωσσίας, οτε διεμαρτυρήθησαν 
κατά της συνθήκης τοΰ Χουνκιάρ σκεΧεσϊ, τήν όποιαν αφή- 
καν αυται νά μοι έπιβληθή, και επειδή ανται εδειξαν μεν 
ςόΧονς και άπεστειλαν υπομνήματα, άλλ’ εγώ ίδών τήν 
'Ρωσίαν νά ΰπερισχύσϊ] καί νά διατηρή τήν συνθήκην της, δέν 
5ελω 7τλε'ον δώκη πίςιν είς τούς Χόγους τών δυνάμεων, 
είμή οταν οί ς-όλοί των ηθεΧον διαβΐ) τά ΑαρδανέΧια. Τότε 
μόνον, τότε, 3έ\ω κοινοποιήσει τά φρονήματα μου, διότι 
προτού δεν 3έλ ω δυνηθρ νά το κάμω χωρίς νά άφανισθώ 
καϊ μέχρι εκείνης τής ώραής, οποιοσδήποτε άπαιτήσεις 
ηθεΧε κάμττ) ή 'Ρωσία, 3έΧω ε’νδώση είς αύτάς.

Έ π άγω  το τεΧευταίόν μου συμπέρασμα εν δυσι Χέξεσι· 
ή ελευθερία τοΰ Βοσπόρου άποτέλεϊ ολην τήν Ευρώπην 
προστάτιδα τής Τουρκίας, έν ω ό κΧεισμος τού Β οσπό
ρου τήν παραδίδει άφύΧακτον είς μόνην τήν καταπιεςικήν 
προςασίαν τής 'Ρωσσίας4 Spa, οςις εχει. ενα μόνον προςάτην 
εχει κύριον, και οςις εχει ποΧΧούς προςάτας, καϊ άν ηθε- 
λεν ήναι αδύνατος, είναι άνεξάρτητος, διότι ποΧΧοϊ προ· 
ξάται ίσορροπονμενοι ούδετερουνται.

'Σαινμα,ρκ-Ζιραρέιν 
καθηγητής καϊ αντιπρόσωπος τής ΓαΧΧίας,

I I  «»« —



ΕΚ ΤΟΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ-

Ό  Καοκΐνυς και η Μονομαχία.

Σκοπόν δεν εχω νά προσφέρω είς τους άναγνώςας μου 
άλόκληρον τήν ίςορίαν των κλινικών μου πειραμάτων, αλ
λά μόνον τήν ακριβή έκθεσιν τών σκηνών, οσαι μέ εκα- 
μον τήν βαθυτέραν έντύπωσιν καθ' όλον τό ιατρικόν μου 
ςάδιον · ούτε ώς ιατρός, ούτ€ ώς φιλόσοφος ομιλώ, αλλά 
ώς άνθρωπος συμπάσχων προς τά δεινά τής άνθρωπότη- 
τοί, ώς παρατηρητής τών ape τών καϊ τών παθημάτων της, 
ασχολούμαι, εις το νά διαγράψω τινας τών ζωηρότερων 
αναμνήσεων μου, δια τό άσυνάρτητον τών όποιων ας μην 
άπορήστ) έπομένως ούδείς. Ούδεις κοινός σύνδεσμος 
είμιτορει νά ένώση τάς μεμονωμένης σκιαγραφίας αφ' ών 
τά απομνημονεύματα ταΰτα σύγκεινται' τό ιατρικόν μου 
επάγγελμα είναι τό μόνον κέντρον περί ο τρέφονται όλα 
ταΰτα τά διηγήματα, ώς ακτίνες διάφοροι τών όποιων ή 
σύμπτωσις είναι πραγματική, άν καϊ μόλις^παισθητή.

Πάντες γινώσκομεν τό άρχαΐον τοΰτο αξίωμα, οτι αί 
γυναίκες άντιθέτουσιν είς τήν φυσικήν οδύνην δύναμιν ψ υ
χής και καρτερίαν τής οποίας οί άνδρες είναι ανίκανοι. Α ί 
γυναίκες κύπτουσιν ύπο τό βάρος τής άλγηδόνος τό όποιον 
Ι/Θελε συντρίψει ημάς, κα\, προικισμέναι με οργανισμόν 
ελαστικωτερον και νενρωδεστερον, άνακύπτουσι μέ παρα- 
δοξον ευκολίαν. Έμπεπιστευμεναι παρά τής Βείας προνοίας 
τήν φροντίδα τών γενεών καί τήν μεταβίβασιν τής ζωής, 
προωρισμέναι είς το νά τίκτωσν τόν άνθρωπον εν λύπαι ς 
καϊ πόνοις, αί γυναίκες 'έπρεπε, πρός έκπλήρωσιν τών βου~ 
λ,ων τής φύσεως, ν’ άντέχωσιν είς τά όδυνηροτερα παθή
ματα· Τό ακόλουθον διήγημα άττοΒειχνύει τοΰτο. Εκείνοι

[
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οσων η υπερβολική ευαισθησία δειλιά 7τρός τήν Βέαν τών 
ανθρωπίνων βασάνων και άποστρίφεται την φρίκην καϊ 
την αηδίαν την οποίαν έμπνέουσν,^άς μη ρίψωσι τά ομμα- 
τά  των έπϊ τών σελίδων τούτων, οπού ή αλήθεια είναι γυ 
μνή, αλήθεια άπάρεστος καϊ φοβερά. Μ λλ ’ αί ίσχυρότεραι 
ψυχαϊ Βελουν προσηλωθή είς τό Βέαμα τοΰτο εν ω τό 
μέγεθος τής καρτερίας καϊ η δύναμις τής Βελήσεως 7ταρί- 
στανται ενωμένα με τήν καταΰυκτικωτέραν ευαισθησίαν.

'Η. κυρία Δ  . . καταγόμενη εξ εύγενών και καλώς υπαν- 
δρευμενη, έτρεφε προ πολλών μην&ν είς τό ςήθός της 
καρκίνον, άληθή μάζιγα τοΰ γυναικείου φύλου. Έττισκε- 
τόμενος αυτήν ώς ιατρός, Βέν έβλεπα ανευ βαθείας Βλί- 
ψεως το ώραΐον αυτό πλάσμα τοΰ οποίου ή γλυκύτης ήτο 
τωόντι άγγελ^κή, πιεζόμενον υπό τής φρικτής εκείνης 
άσθενείας . Είναι γνωστόν μετά ποιας ταχύτητος τό θη- 
ρίοντούτο, καταβιβρώσκον τά  κρέατα τοΰ Βύματος, υπο
βάλλει αυτό άφ' ώρας Μς ώραν είς νεαν άγωνίαν, καϊ φέρει 
€ΐς τό στήθος του νεαν όδυνηροτεραν δήξιν, ΰπερβαίνουσαν 
τούς σπαραγμούί τού ττυρός καϊ τοΰ σιδήρου. Κατάνυξιν 
ένέπνεεν ή υπομονή καϊ σχεδόν ηρεμία τής γύναικός ταύ- 
της βασανιζόμενης άπό σκλήρας οδύνας. Π οτέ δέν ήκούετο' 
ή φωνή της, καϊ μόλις ενίοτε εδάκρυεν, όταν δέ έπετυγ- 
χάινομεν. νά τή προσφέρωμεν ςιγμάς τινας άναπαύσεως 
καϊ ησυχίας, ύψωνε προς ημάς τά  τρυφερά καϊ ώραΐα 
βλέμματά της, διά νά μάς έκφράση τήν ζωηράν ευγνωμο
σύνην της. *Αν καϊ συνειθισμένος νά Βεωρώ τόν άνθρωπον 
πολυειδώς πάσχοντα, ήσθανόμην βαθειαν συγκίνησιν είς 
τήν περίςασιν αυτήν, καθ' ην ή πάσχουσα δέν έδιδε κάνέν 
σημειον άνυπομονησίας ή ΒΧίψεως, καθ’ ην κάνέν δυσαρέ
σκειας δείγμα δεν άπεκάλυπτε τά βάσανά της.

Μίαν τών πρωιών ευρον αυτήν άναπαυομένην έπϊ τοΰ  
άνακλιντηρίου (sofa) τής αιθούσης της ’ ή υπερβολική ώ- 
χρότης αυτής έφαίνετο ετι μεγαλητέρα ώς έκ τοΰ'πορφυ- ' 
ροΰ χρώματος τοΰ περικαλύπτοντας τό επ^πλον έκείνο υ
φάσματος. Μόναι αί όφρεΐς μικρόν σννηγμέναι'καί τινεςrο«



64 Ο Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Π  Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α .

ρυτίδες τον ιιετώπον της άπεκάλυπταν τήν βίαν την όποίατ 
έπέβαλλεν ίαντή καί την νίκην την όποιαν ένίκα. 'Έ φριξα  
σι(λλογιζόμένος όποιαν οδύνην εκρυπτεν η τοσαύτη εκείνη 
απάθεια.

"  ί Πώς π~ράσατε την νύκτα, ερώτησα αύτην; ”
Με φωνήν τρέμουσαν, άλλα ήδεΐαν, μέ άπήντησεν. " ' Α Ι  

η νύξ αύ τη ήτα τψόντι σκληρά. Πόσον είμαι ευτυχής οτι 
ό- σύζυγός μου δεν είν εδώ, διότι ήθελε πολύ υποφέρει."

Είσήλθε τότε εις re Βωμάτιον, παίζων καϊ γελων, τετραε
τής 7Ταις, ό /’ονογενής τής ασθενούς υιός· η θέα τον ωραίου 
και ξανΰοκόμου τούτου τέκνου, αγνοούντο? οτι η μήτηρ τον  
επάλαιε μέ τόν θάνατον, και οτι εκεί απέναντι αύ τοΰ εξέ
πνεε κατ’ r\(yov, η (’.ντιπαράθεσις τόσης ευθυμίας, τόσης 
ζωηρότητας καϊ τόσης ευτυχίας προς τόν επικείμενον εκεί
νον θάνατον, £λα ταΰτα άπετέλουν άπλουςάτην μέν, άλλα 
τραγικωτάτην σι;ηνήν, όποιας άπαν τώμεν συχνάκις εις τ ον 
Ιδιωτικόν βίαν, &ν καϊ σπάνιος πιφατηρονμεν. ”Ε λαβα άνά 
χεΐρας τό ττχιδίον, καί θέσας αυτό είς τά. γόνατά μον, εττροσ- 
πάϋησα vi τό ττροση}*ωσο> ολίγον,παίζων μέ την άλνσιν το ν  
ωρολογίου μου, διότι εφοβούμην μη αί 7ταιδικαϊ κρανγαί τον  

' καϊ τα θορυβώδη σκιρτήματα του ταράξωσι την ησυχίαν 
τής μητρός · η μήτηρ του ερριψεν επ’ αν τοΰ τρυφερόν καϊ 
οξύ βλέμμα, μετά δέ ταΰτα έκάλυψεν αίφνης τά ομματα 
αύτής μέ τήν λευκήν, δ',αφανή καί ΰπό τής οδύνης ξηραν- 
θεισαν χεϊρά της, και εκλ&υσε χωρίς νά εκφώνησή λέξιν. 
Ό π όσα  αισθήματα, όττόσας ιδέας καϊ όπόσα ϊυςυχήματα  δέν 
άπεκάλυπτε τό σιωπηλόν εκείνο κίνημα! '} μήτηρ ανεφαί- 
νετο ολόκληρος κατ’ εκείνην τήν ώραν, καϊ ολη αυτής ή γεν-  
ναιότης εξέλιπεν ενώπιον τοΟ. υίοΰ της.

Ά λ λ ’ ή ασθένεια ταχέως προοδεύσασα κατέζησεν άφευ- 
κτον τήν τομήν, ως τό μόνον, αν καί άδηλον, μέσον τοΰ 
νά σωθή ή δυςυχής εκείνη γυνή. Είς τήν επίσκεψιν ταύτην 
είχα προσλάβει Επιτήδειόν τινα χειρουργόν, οςις μ έσύν- 
δραμε μετά πολλοΰ ζήλου και πολλής επιτυχίας · αυτός 
άvίλaβt νά διακοινώσ-r) είς τήν ασθενή τήν λυπηρά]) ταύτην



τής τομής εΐδησιν, καϊ ήρώτησεν αυτήν άν νομίζτ) οτι δύνατα* 
νά τήν ύττοςήστ). M e Βλιβερόν άλλά γλυκύ μειδίαμα εις 
τά  χείλη, έμφαίνον δλην τής Βετικής άποφάσεώ·; της τήν 
£ύναμιν. "  Ναϊ , μάς άπήντησεν · είναι κάμποσος καιρός 
Δφότον σκέπτομαι περι τούτου, καϊ εξοικειώθην με τήν ι 
δέαν αυτήν ■ Βέλω λοιπόν νττοβληθή είς τήν ανάγκην, άλλά 
με δύο συμφωνίας. Πρώτον, οτι ό σύζυγός μ,ου δέν Βέλει 
«ίδθ7τοιηθή ireρϊ τούτου προ τής επανόδου τ ο ν  καϊ δεύτε
ρον, οτι, γινόμενης τής τομής, δεν Βέλουν με δέσει τάί χεΐ- 
ρας, μηδέ κλείσει τούς οφθαλμούς. ’’

Εις τήν τελ-ευταιαν ταύτην μάλιςα συμφωνίαν επέμειν* 
με τόσην δύναμιν, ώςε δεν έτολμήσαμεν νά άντιτεί νωμεν · 
«7τροσδιορίσθη δθεν ή ημέρα τής τομή%, καϊ αΰτη μέν ήτα 
ατάραχος και αποφασισμένη · άλλ’ ό χειρουργός με εκύτ- 
ταζε με πολλήν αμφιβολίαν και με πολύν φόβον, τον β* 
ποιον ή πάσχουσα κατενόησεν.

"  Ύποπτεύω, μας είπε, τούς διαλογισμούς σας * άλλ’ 
ελπίζω νά σας αποδείξω οτι ή γυναίκα δύναται όταν πρέπρ 
ν' άναδείξτ] έαυτήν γενναίαν. "

Τήν ορισθεΐσαν ημέραν, ήτο δέ τετάρτη, ό χειρουργός, 
ό βοηθος του καϊ εγώ έθέσαμεν επί τής άμάξης, ήτις εμελλβ 
νά μας φέρτ) προς τήν πάσχουσαν, τήν συλλογήν τών προς 
τήν τομήν απαιτουμένων !εργαλείων. Καϊ, &ς ομολογήσω 
Ενταύθα αδυναμίαν, τήν όποιαν οι συνάδελφοί μου Βελουν 
κατακρίνει, ταραγή καϊ φρίκη με κατέλαβαν δταν εσι/λ- 
λογίσθν.ν οτι τά βασανιςήρια αυτά εργαλεία έκοψαν τήν 
ζωήν πολλών γυναικών,

Είσαι βέβαιος, έρώτΐ}σεν ό ιατρός τον υπηρέτην του, 
οτι τά πάντα είναι εις τήν Βέσιν των, καϊ οτι δέν ελησμο- 
νησαμεν τίποτε. ”

*Ελαβεν άπάντησιν καταφατικήν, άλλά μή ευχαριστη
θείς είς ταύτην επεσκέφθη ό ίδιος τήν Βήκην, και εβεβαιώθη 
αύτοΐς δμμασιν οτι ελήφθησαν δλα τά  προφυλαχτικά· ή 
τόση αύτον πρόνοια αύτη δέν ήτο χωρϊς λόγον, διότι μίαν 
ήμέραν, τό ενθυμούμαι μ ί Βλίψιί μον ακόμη, είδα δυστυχή
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τινα άνθρωπον έκψυχήσαντα έίς τάς χεΐρας τ ον γειρονρ~ 
γον διά μόνον τόν λόγον οτι δεν εΰρέθη πρόχειρον ειδικόν 
τι εργαλεϊον, τον όποιου την χρήσιν άπήτησεν Ιδιαιτέρα, 
περίπτωσις, ή δε ελλειψις αντη εφερε τον 3άνατον τβΰ 
ανθρώπου.

Ή  πάσχουσα εκατώκει εις οικίαν άπέχουσαν τοΰ Λον
δίνου 7τερι τά δύο μίλλια. Κατά  τάς δύο ώρας η αμαξά 
μας εφθασεν είς την 3ύραν της, και καταβάντες είσηλθομεν 
είς αίθουσαν της όποιας τά παράθυρα εβλεπον προς τόν 
λαμπρόν της οικίας κήπον ή μεμονωμένη ταύτης 3έσις 
καϊ ή επικρατούσα εν αυτί) σιωπή προσήκον τωόντι είς 
την 3λιβεράν σκηνήν, ήτις εμελλε μετ' ολίγον νά συμβ$  
έν αυτή. Ό  ελθών νά μας άνοιξη υπηρέτης ητο ωχρός, τά  
βλέμματά του ήσαν άγρια, και ητο πρόδηλον οτι μας εθε- 
ώρει ώς δημίους μάλλον η ώς ιατρούς ■ Ό  κοινός λαός καϊ 
αί σννδεδεμέναι μετ' αν τον τάξεις τής κοινωνίας δίδουσιν 
εν γένει όλίγην πίςιν είς την ιατρικήν επιςήμην, ιδίως δε 
άποςρέφονται την χειρουργικήν σφαγήν, ούτως είπείν, ήτις 
κατορθώνει μεν ενίοτε νά σώση την ζωήν ενός ανθρώπου, 
άλλ’ ώς επί τό πολύ δεν πράττει άλλο, είμή νά καταξε- 
σχίζη τά σπαράττοντα αΰτον κρέατα, καϊ νά φαρμα- 
κεύη την αγωνίαν του. Με 3λίψιν μου εβλεπον την ττροπα- 
ρασκευήν μας, διότι και σήμερον μετά μακράν πείραν ή 
3έα αντη μ' εμπνέει πάντοτε κάποιον τρόμον. Τά τόσα  
εκείνα χειρόμακτρα, ή έτοιμη νά δεχθή τό άιμα τοΰ 3ύματος 
λεκάνη, τό 3ερμόν ύδωρ, ό σπόγγος, ή ςιλπνύτης τών ερ
γαλείων τά όποια άκονοΰσι και δοκιμάζουσιν, ολα αυτά 
μέ φαίνονται φρικαλαΐα. "Οχι, αί παρασκεναϊ τής μάχης 
δέν είναι τόσον άπευκταιαι' βροντούν τά πυροβόλα, τά  
οπλα Χάμπουσι, και πανταχόθεν ήχοΰσι τά τύμπανα καϊ 
:>ί αύλοι, και όλη εκείνη ή λαμπρά και αρειμάνιος πομπή 
μεθύει τόν άνθρωπον ελπίδος, δόξης καί υπεροψίας ■ άπε- 
ν αντί ας τό ταμεϊον τοΰ χειρουργού παρίςησι τήν σκοτεινήν 
3έαν οδυνηρών βασάνων, τών όποιων ή επιτυχία είναι ά'·»
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Έμηνύσαμ^ν τέλος τήν πάσχουσαν οτι τά 'πάντα ησαν 
Έτοιμα, και οτι αυτήν μόνην έπεριμέναμεν.

Ό  χειρουργός, τοΰ όποιου ειχεν ηΒη σκΧηρυνθή ό χαρα- 
κτήρ και ξηρανθή ή ευαισθησία, μακράν τοΰ νά άνησυ- 
χη ώς ε’γώ> έθεώρει οτι πρόκειται απλώς νά έκπΧηρώση τό 
επάγγελμά του και νά Χάβτ] αφορμήν νά Βείξη την έπιτη. 
Βειότητά του· έγέΧα οθεν με τούς φόβους μου καϊ «’γύμναζε 
μάΧιζα τό πνεΰμά τον εις τινα; άκαίρους άςεϊσμούς, τούς 
όποιους μέ άγανάκτησιν άπέκρουον, ότε ήνοίχθη ή 3ύρα 
και είσήΧθεν η Κ. Δ. . . . παρακοΧουθουμένη υπό δύο υ
πηρετών. Ή  φυσιογνωμία της ητο αθόρυβος, άλλά βεβια
σμένη, τό βήμα άτάραχον, έπϊ δε τού ωχρού αυτής προσώ
που, μειδίαμα ομοιον μέ τάς τεΧευταίας ακτίνας χειμερινού 
ήλιου, έμαρτύρει τήν μεΧαγχοΧικήν της καρτερίαν. * Αν καϊ 
ήΧικίας είκοσιέζ εως είκοσιεπτά έτών, αν και χωρίς τίτ 
να ςοΧήν, άν καί έτοιμη νά πάθη τομήν φρικτήν άπειΧού- 
σαν αυτή 3άνατον, ητο μολαταύτα είς τήν κρίσιμον ταύτην 
ςιγμήν ωραία · ή μακρά αύτής καί μαύρη κόμη, τής όποι
ας ςακτερά άντανάκΧασις έποίκίΧε τό χρώμα καί ηΰξανε 
τήν καΧΧονην, ήτον έρριμένη έπϊ τού μετώπου καϊ τών ώμων 
της, τών όποιων ή Χευκότης ήδύνατο νά συνερισθη προς 
τήν Χευκότητα τού έΧέφαντος · τά γαλανά της όμματα, συν
ήθως ήμικεκαΧυμμενα ύπό μακρών καςαναίων βΧεφαρίδων, 
είχον άποβάΧΧει τόν χαρακτήρα τής νωθρότητος καί με
λαγχολίας, οςις συνήθως άπετέΧει τήν κυριωτέραν αυτών 
χάριν.

’Απεναντίας τώρα τά έβΧεπέ τις ςϊΧβοντα άπό ζωηράν 
ανησυχίαν, καϊ της ψυχής ή δύναμις, καί ή ισχύς τής 3ε- 
Χήσεως άγωνιζόμεναι νά κ αταπαΧ αίσω σι συγχρόνως, καϊ τόν 
φόβον τού 3ανάτου, και τήν φρίκην τής οδύνης, δεν έκατόρ- 
θωναν νά καταπνίξωσιν έξ όΧοκΧήρου τόν φυσικόν 3όρυβον, 
ο~ις κατεφαίνετο είς τά βλέμματά της. Α ί γραμμαϊ τοΰ 
προσώπου της ησαν κανονικαϊ,καϊ ή τεχνικωτέρα γΧυφϊς δεν 
ήθελε διαγράψει μέ τεΧειοτεραν Χεπτότητα καϊ άκρίβειαν, τό 
σχήμα τού ζόματος' καί τή ; ρινός της. Ή  οψις της, συνή*
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Φως άχρώματος, έφαίνετο διαφανής ώς τό άλάβας'ρον,. ήδιγ 
ir t  τό αΐμα, σφοδρώς προς τήν καρδίαν συςραφέν, παρά
τησε τά  άλλα τοΰ σώματος μέρη. Έ ν  γίνει παρετηρήθη 
και έβφαίώθη διά μακράς ' πείρας, και πολλών παραδειγ
μάτων, αν και το πράγμα φαίνεται, παράδοξον, ότι αί ώ- 
paiorspai γυναίκες είναι ιδίως έκτεθειμέναι εις την φοβεράν 
■αυτήν ασθένειαν.

Έ π ϊ τοΰ λεπτοτάτου λευκού ενδύματος, το οποίον εφόρει 
ίπιθέσαντες μέγα ινδικόν σά\ι, προσεκαλέσαμεν αυτήν νά 
καθήστ]. Τόση λοιπόν άθωότης και τόση καλλονή, ελεγον 
κατ' εμαυτόν, πέπρωται νά ΰποβληθώσιν είς άγωνίαν θανά
σιμο?, οποίαν ο δήμιος δεν επιβάλλει είς τον έσχατον τών 
κακούργων! ή Ιδέα αυτή με κατείχε, και φρίκην μ' ενέπνεε 
ή τόση αυτή άδικία τής ειμαρμένης’ ή μόνη καταφυγή κα ϊ 
ή μόνη παρηγορία είς τοιαύτας περιςάσειζ, είναι ή ελπίς 
άγαθωτέρου μέλλοντος.

Φιάλη οίνου άξιολόγου κάί ποτήριον ετέθησαν πλησί
ον της επί τής τραπέζης, αύτή δε μ' ενευσε νά πλησι
άσω, καί, ώς κατανοούσα τήν ταραχήν μου, μέ είπε νά 
πιω ολίγον άπό τόν οίνον εκείνον · θεωρών τό πρόσωπόν 
της έκφράζον, είς τοιαύτην κρίσιμον περίςασιν, τοοαΰτην 
πρόνοιαν άμα δε καϊ πονηριάν, δέν ήδυνήθην νά μή συγκινηΓ 
θώ βαθέως.

“  Ε πιτρέψ ατε με, είπον προς αυτή, νά σάς προσφέρω  
ρανίδας τινάς οίνου.
—-Διατί όχι, άν νομίζετε οτι θέλει μέ ωφελήσει, άπήντησβ 
μέ φωνήν μόλις άκουομένην.

Τά χείλη της ήγγισαν τό ποτήριον, τό όποιον με άπέδω- 
κεν επειτα, λέγουσα μέ εκφρ/ασιν ημέρου ευθυμίας·

" Τελειώσατέ το, ιατρέ, διότι νομίζω ότι εχετε επίσης μέ 
εμέ άνάγκην τονικοΰ . Ναι ( καί εδώ ή φωνή της έθορυβή- 
θ η ) σάς κατανοώ καί ευγνωμονώ διά τήν προς έμέ τε -  
ριποίησίν σας, διά τήν καλωσύνην σας καί διά τόν φόβον, 
τόν οποίον εχετε καϊ επιθυμείτε νά άποκρνψετε. ”

Έ θ ισα  τό ποτήριον επϊ τής τραπέζης, καί ίθαύμασα τήν



Ο Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Η  Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α - 69

χαριν τον  λόγοι/, καί την γοητευτικήν ευαισθησίαν, την 
■οποίαν είς μόνην την γυναίκα (Βάθη νά φέρη καί είς αν- 
τάς τά? έπισημοτέρας της ζωής της ςιγμάς. Στραφεϊσα 
Tore ττρος τόν χειρουργόν, elirev ·

Φίλτατε ιατρέ, συγχωρήσατε την ·ίιδυνα;ύαν γυναίκας^ 
ή μάλλον, ώς θέλετε ίσως θεωρήσει αυτήν, τήν ματαίαν ι
διοτροπίαν της. ’Ιδού μία επιςοΧή τού συζύγου μου, επιςο- 
Χή περισπούδαςος Si εμέ, διότι εκφράζει ολην τήν πρός εμέ 
αγάπην του . Είμπορειτε άρά γε νά τήν κρατήσετε . . . .  εκεί
- . .  προ τών όφθαΧμών μου . . .  ενόσω θέλω διαμείνει ενταύ
θα . . . .  εχω ανάγκην τωάντι νά τήν βλέπω . . . [καί αι
σθάνομαι μεν οτι ή ιδέα αΰτη θέλει σάς φανή γελοία, άλλ’ 
είμαι βέβαια ότι θέΧετε με κάμει αυτήν τήν χάριν. . .  .
— Κυρία μου, δέν είμπορώ νά συγκατανεύσω είς τοΰτο‘ διό
τι είναι αδύνατον νά μή αύξήσ.ι τόν θόρυβόν σας ή επιςολή 
αΰτη, ενώ εχομεν χρείαν άποΧύτου αταραξίας.

"Άπατάσθε,άπήντησεν αυτή ατάραχος. Ή  έπιςοΧή αυτή 
SeXti προξενήσει τό εναντίον αποτέλεσμα, σάς βεβαιώ  ότι 
η θεα της θέλει μ’ εμψυχώσει καί αν πέπρωται. . . .

“Ηθελε νά· εξακολούθηση. , . . “ α ν  π έ π ρ ω τ α ι  ν ά  
Λ π ο θ ά ν ω . .  . . ” άλλά δέν είμπόρεσε· δέν είμπόρεσε νά 
ττροφέρη τάς λέξεις ταύτας, διότι, άν καί γενναία, ή γυνή 
Εκείνη εφοβεϊτο τόν θάνατον, άν καί έθωρακίζετο κατ’ αυ
τόν, δέν επαυεν ομως νά τόν τρέμη. Τά ομματά της εκλει- 
σαν προς μίαν ςιγμήν καί ψυχρός ίδρώς εκάλυψε τήν πα~ 
■γωμένην αυτής χεϊρα. Μέ εδωκε τότε τήν έπιςολήν, ατάρα
χος καί ακίνητος.

" Ένδίδομεν, τήν είπα, αν καί άκοντες, είς τήν άπαίτησίν 
σ ας, άλλ’ υπό ενά όρον, οτι θέλετ επιτρέψει νά κρατώ τάς 
χεΐράς σας Βιαρκούσης τής τομής.
—  ‘.Φοβείσθε τωόντι μή μικροψυχήσω; μέ άπήντησε, καί λε- 
πτόν μειδίαμα ετάραξε τά χείλη της.

ΆλΧα δέν άντέςη πλέον, διότι ό χειρουργός άρχισε νά 
χάνγι τήν υπομονήν του διά τάς άναβολάς μας ' έκτος δέ 
τούτον, ησαν καί έτοιμα τά παντα. Έ πλησίασεν όθίν ό



άνθρωπος αυτός της τέχνης μέ τον πλέον άδιάφορον τρό ' 
πον, ώς νά εμελλε νά παρευρεθή είς εορτήν τινα η γάμον' 
κάμμία ταραχή δέν εφαίνετο εις το πρόσωπόν του, καί 
συςαίνω αυτόν τωόντι, ώς τύπον και υπογραμμόν όλων τών 
συναδελφών του· ό ασθενής βλέπων τόν ιατρόν τόσον εϋ- 
Θυμον και χαρίεντα, και άκούων παρ αύτοΰ τόσον ενθαρ
ρυντικούς λόγους, είναι αδύνατον νά πιστεύση οτι είμπορεϊ 
νά άποθάντ/.

"  £ Αεν ΐτελείωσαν ακόμη όσα- εϊχετε νά είπήτε μεταξύ σας; 
καιρός είναι ήδη Κυρία μου, νά δώσφμεν πέρας και είς τήν 
μικράν αυτήν ύπόθεσιν μετέπειτα θά γίνωμεν και υγιείς καϊ 
εύθυμοι και θέΧομεν ΧαΧήσει οσον επιθυμοΰμεν.

—  Ιδού  με έτοίμην, κύριε μου. £ ΈξηΧθον ολοι οί ύπηρέ- 
ται; έρώτησε ςραφεΐσα πρός μίαν τών θεραπαινίδων της·

—  ΜάΧιςα, άπήντησεν ή γυνή αυτή δακρυρροοΰσα.
—  £ Ot δε Έρρΐκός μου; και προφέρουσα τούς λόγους 

τούτους, ή φωνή της μητρός άδυνάτησε. Ααβοΰσα δε καϊ 
είς ταύτην αύτής τήν έρώτησιν καταφατικήν άπάντησιν, 
επανέΧαβεν οτι είναι έτοιμη .

Μία τών θεραπαινίδων της εσήκωσε τό καΧύπτον τόν 
ώμον αύτής σάλι, ό δέ χειρουργός πλαγιάσ'ας αυτήν είς 
μίαν άπό τάς γωνίας της καθέκΧας, άνέρριψε τόν άριςερόν 
βραχίονά της είς τήν ράχιν τής έδρας, καϊ τήν παρηγγειλε 
νά κράτη τήν κεφαΧήν εςραμμένην προς τόν δεξιόν ώμον · 
τότε άνοιξε τό ςήθός της με αταραξίαν τόσην, / όσην άν 
έπρόκειτο νά άλλάξη ένδυμα διά νά πηγαίνιγ είς τόν χο
ρόν, καϊ με ετε£νε τήν δεξιάν χειρα. 'ΈΧαβα δέ άπό τής ά- 
ριςερας χειρός της τήν επιβολήν τοΰ συζύγου αύτής καϊ 
έθεσα, αυτήν ενώπιον της, καθ' ην εξέφρασεν επιθυμίαν. 
Η  δυςυχής μέ εύγαρίς’ησε μέ ev άπό τά βλέμματα, τά  
όποια δέν λησμονοΰνται ποτέ· τό βλέμμα εκεϊνο έ'λεγεν 
άρκετά καθαρά· μή φοβείσαι, είμαι γενναία, καϊ ώς νά έ- 
μειδία προς τόν επικείμενον θάνατον. ’ Γί ! ήρωες τοΰ άρε ίου 
πεδίου, τών όποιων ενώ ρέει τό αίμα, ν  ο-ψις μένει άτάρα- 
χος, άπαντήσατέ με· £ ό ηρωισμός σας δέν είναι μηδέν ώς προς 
τψ  καρτερίαν τής γυναίκας ταύτης ;
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Α ί βλεφαρίδες αύτής κατέπεσαν, καϊ τά υμματά της ε- 
μειναν ήμίκλεις α’ άΧΧ τα t’.κρατεί προσηλωμένα είς τ ον 
χάρτην, τον οι-οϊον &ξετιΤλισσα ενώπιον της, καϊ ο λ η α ΰ - ’ 
τής ή ψυχή, όλη ή ύπαρςις εφαίνετο συγκεντρωμένη είς 
τον περιφίλτατον εκείνον χαρακτήρα. Έ νόμιζε τις οτι ήθε
λε νά υπεκφυγή την οδύνην, μεταφέρουσα, ούτως είπεΐν, 
ολόκληρον την ύπαρξίν της έκτος έαντής, καϊ προσαρτώσα  
αύτην είς τό άντικείμενον εκείνο τής αγάπης της. Ό  χει
ρουργός δενεχασε μηδέ μίαν ςιγμην το θάρρος του, καϊ 
άρχισε το φρικτον αύτοΰ εργον με χεΐρα άτρόμητον, καϊ 
με υ/,ψ,α ςερεόν. ΕΙύα τον χάλυβα, είσερχόμενον είς τό σπα- 
ράσσον ςήθος, καϊ μόνη ή 7τεποίθησις, την οποίαν είχον είς 
την θανμαςην τέχνην, τής όποιας εδωκε τόσα δείγματα, μέ 
εδωκαν την δύναμιν τοΰ νά διαμείνω θεατής τής σκηνής ε
κείνη?." Οταν ή μάχαιρα είσέδνσεν είς τα υγείες κρέας, φρι- 
κτός σπασμός ετάραξεν ολόκληρον αυτής τό σώμα, χρώμα 
9ανάτου έκάλυψε τό πρόσωπόν της, άλλά δέν εκίνησε παν- 
τάπασι, μηδ’ εδοκίμασε v*· άποσπασθή άπό τάς χεϊράς> 
μας, ή νά προφέρτ/ κάμμίαν λ έξιν .

'Ή λπισα μίαν ςιγμην ότι λειποθυμήσασα θέλει απαλ
λαγή ούτως άπό την βάσανον, καϊ οτι <*,V τό διάλειμμα 
τοΰτο τής αναισθησίας, θέλει κατορθωθή ι) έκρίζωσις■ 
tou καρκίνου · άλλ’ ή ελπ'ις αΰτη έψεύσθη * τό βλέμ
μα της, τοΰ όποιου ηνξανε την φλόγα καϊ την Χάμψιν, ή 
τής οδύνης άγωνία, δεν άπεσπάσθη άπό τόν χάρτην, οςις έ- 
φαίνετο παρέχων αυτή ανεξήγηταν καϊ υπερφυσικήν τινα 
καρτερίαν. Ή  χειρουργία διήρκεσεν ικανήν ώραν, και ήτο’ 
όδυνηροτέραπαρ' δ,τι προϋπεθεσαμεν. Εις -καϊ μόνος ςεναγ- 
μός έξήλθεν άπό τό διασπασθέν αυτής ςήθος, όταν επε- 
τέθτ) τό τελευταΐον επίδεσμα.

'Ιατρέ, έψιθύρισεν, ετελείωσε τό εργον σ α ς ;
—  Ναϊ, κυρία μ ο ν  καϊ τώρα πρέπει νά σάς φέρωμεν είς την. 
κλίνην.
—  *Οχι, άπήντησε, θά δοκιμάσω νά περιπατήσω μόνη μου 
και ελπίζω νά τό κατορθώσω.



Και έδοκίμασε τωόντι νά άνασηκωθή' αλλά την άπετρε- 
ψαμεν άπό τον σκοπόν της, φοβούμενοι εύλόγως μη ή κί
νησα. επιφέρη ολέθριας σννεπείας. 'Anτεθεσαμεν λοιπόν 
αύτην επϊ της κλ(νης της, όπου μόλις πλαγιάσασα έλει- 
ποψύχησε τοσοϋτον βαθέως, ώς·ε ένομίσΟ μεν αν την α- 
Τΐοθανοϋσαν. Κατά την φρικτήν εκείνην αγωνίαν, ί η ζωική 
Ενέργεια ήττήθη άρά γ ε ; τό κάτοτττρον, τό οποίον έπλησι- 
άζαμεν εις τά άκίνητα αυτής χείλη, μόΧις έκαλύπτετο άπό 
Λνεπαίσθητον ίδρω τα . ’ΑΧΧ' δμως την ϊδαμεν επανελθοΰ- 
σαν είς τόν βίον, καϊ δώσαντες είς αυτήν ναρκωτικόν τι, 
τι) επρομηθεύσαμεν επτά ώρών ύπνον, μεθ' ον την εττώΰσαν 
ό μεγαλήτερος κίνδυνος ειχεν ήδη παρέλθει. Ή  άνάρρωσίς 
της άπέβη βραδεία · εκπληρών παρ α υ τ ή  τά χρέη του έπαγ- 
■γέλματάς μου, δεν ήδυνάμην νά μη θαυμάσω την ψυχικήν 
καρτερίαν, της όποιας, μάταίως έδοκίμασα είς την πι· 

<ς·ην αύ την εκθεσιν, νά δάισω μικράν τινα ιδίαν. Τήν ε- 
ττισκεπτόμην συνεχώς καϊ επιμελούμενος αυτήν με ζήλον 
καϊ επιμονήν, ελαβα τήν ευτυχίαν νά τήν ϊδω άναζή- 
<τασαν.

Μίαν τών ημερών, καθ' ήν είχε λάβει επιβολήν τοΰ συ
ζύγου της άναγγίλλουσαν αντί} τήν επάνοδόν τον, τήν είδα 
μελαγχολικήν · όλίγαι δε λέξεις διαφυγοΰσαι τήν προσοχήν 
της μέ άπεκάλυψαν τήνολως γυναικεΐαν Ιδέαν, ήτις ετάρασσε 
■τήν καρδίαν της, καϊ μ ’ εδωκε νά κατανοήσω οτι έσυλλο- 
γίζετο τήν καλλονήν της· ή μάςιξ, τής 6~υίας άπηλλάγη, δέν 
ήλλοίωσε βεβαίως τήν εξωτερικήν της χάριν, άλλ’ άφησε ν 
οΰχ ήττον πικρόν καϊ άνεξάλειπτον ςίγμα· έπροσπάθησα 
νά τήν παρηγορήσω.

"  "Ά ! άνέκραξεν . . . .  άμμ' ό σύζυγός μου. ”  καϊ ενταύ
θα διεκόπη, καϊ σπογγίσασα, εν δάκβν, επρόσθεσεν.

"  Έλπίζ'ύ μολοντούτο οτι δέν θέλει παυσει τοΰ νά με 
αγαπά ! ’

Μέ τό <ατανυκτικόν τοΰτο δείγμα τής γυναικείας γενναι
ότητας, μέ τον σπάνιον αυτόν ηρωισμόν, τόν όποιον ημερώ
νει /Cift χρωματίζει, οΰτως είπεϊν, τόσον ήδεϊκ ευαισθησία
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παρέβαΧαπολλάς εξ όσων 'έλαβα αφορμήν νά παρατηρήσω  
πράξεις άνδριχής γενναιότητας· άλλά κάμμία, κατ' eμην γνώ
μην, δεν δύναται νά Άΐωρηθή παράμιλλος αύτήί κατά τε τήν 
ηθικήν, την έμβρίθειαν καϊ τήν ευγένειαν τών αισθημάτων. 
Μ άρτνς χρηματίσας πολλών μονομαχιών, είδα εις αϋτας 
δείγματα άττηνοϋς μανίας, είδα φρικαλέαν δίψαν ανθρωπί
νου αίματος, ειδα τήν άπίςευτον επιμονήν 7τολλών άνθρώ- 
πων είς τό νά δώσωσι η  νά δεχθώσι τόν θάνατον. Ά λ λ ά  
τοΰτο έςϊ φρ'ενήτις άγριου θηρίου καί όχι γενναιοψυχία  
ανθρώπου. Δεν ήθελα δε αναφέρει τήν μονομαχίαν, τής 
οποίας δίδω ενταύθα τάς σκΧηράς λεπτομερείας, μηδέ ήθε
λα  άττοκάλύψεί τά φοβερά τωόντι περιςατικά, τά όποια 
τήν έσυνώδευσαν, άν δέν ή μην βέβαιος οτι όλοι όσοι ελαβον 
μετοχήν είς τό δράμα τούτο  δέν ζώσι πλέον, και ότι αύτα\ 
αί οίκογένειαι είς τάς οποίας άνήκουν, διεσπαρμένοι ή μήι 
νπάρχουσαι, δέν δύνανται νά μέ ελέγξω σιν ότι εχω τήν 
σκληρότητα  νά ενθυμίσω είς αΰτάς τοιαύτα .πράγματα.

Φίλος μού τις νέος Λόρδος, το ν  οποίου αποσιωπώ το  
όνομα, μηδέ υπάρχει ήδη τό γένος, μέ είχε καλέσει νίι συνκ 
διατρίψω μετ’ αύτον είς τό πυργίον του τόν καιρόν τής κυ· 
νηγεσίας. Είναι γνωςόν ότι είς τάς προσκαίρονς ταύτας δια- 
τριβάς, τάς οποίας ο ί'Ά γγλοι ονομάζουν Κ υ ν η γ ε τ ή ρ ι α  
(Shooting boxes) συνέρχονται άπαντες οί τής άνωτέρας 
τάξεως, όσοι έβαούνθησαν έν και ρω μέν εαρος τόν μονότο
νο ν βίον τών γοτθικών αυτών κατοικιών, έν καιρώ δέ χει-  
μώνος τόν λαμπρόν βίον τον Λονδίνου. Έ κεϊ οί νέοι εύγε- 
νεϊς “Α γγλοι άναφαίνονται πραγματικών όποιοι τινες είναι · 
ό Λόρδος Βύρων είχε δώσει, ότε διέτριβεν είς τήν εξοχήν 
του, άξιομνημόνεντον παραδειγμα τής νπάρξεως ταύτης τής 
συγκείμενης άπό πυγμομαχίας, κυνηγεσίας, ακολασίας και 
οινοποσίας, επομένως άναμφιβόλως όχι πολλά χρηςοήθους, 
ά λ λ 'ούχ  ήττον ζωηράς* τερπνής καϊ θορυβώδους. Έ κεϊ ή 
άριζοκρατική υπεροψία άποβαλλουσα ό,τι προνομιονχον 
και καταγέλαστον εχει, επανερχεται είς t > j v  άγρίαν αυτής 
αυτονομίαν, ούδέ διακρίνεται απο τοΰ οχλου, είμή διά τήν 
υπερβολήν τής άσωτείας, εις την οποίαν περιπίπτει.



Ό  Λόρδος Δ . .·. . ώς προθέμενος νά οιατρέξτ/ τό ςρατι· 
ωτικον ς-άδιον, βιχβ καλεσει είς το ίΓυργίον του πλήθος 
νέων άξιωματικών, τών οποίων η ακράτητος ευθυμία και 
το'ζωηρόν πνεύμα εδί,δον πολλήν κίνησιν είς την λαμπράν 
άμα καϊ χωρικήν σκηνήν, της όποιας τό εττ εμέ ημην άπΧοΰί 
θεατής. .

Διά νά κατατρίψωμεν τόν καιρόν μας, δέν παραμελή- 
σαμεν κάμμίαν άφροσύνην' α£ διηνεκείς παιδιαϊ, αί εύωχίαι, 
ό άριςος οίνος, οί καλοϊ ίπποι, τούς όποιους επίτηδες άφη- 
νιάζα,μεν, αί αυτοσχέδιοι κωμωδία ι, τά όΧονύκτια δείπνα, 
τά  παράλογα στοιχήματα, τά άτελεύτητα κυνήγια, ή αλι
εία, τά χαρτιά, η βολή to j πιςολίου, όλαι αυταϊ αί δια
σκεδάσεις διαδεχόμεναι ή μία τήν άλλην με ίλιγγιώδη τα
χύτητα, κατήντησφν ■μονότονοι εντός δεκαπέντε ημερών. 
Ό  ξενίζων ημάς φίλος επρότεινε νά διαποικίλλωμεν .τάς 
διασκεδάσεις μας, και επξίδή τό πυργίον του δεν άπεΐχ ε 
πολύ μικράς τίνος ττόλεως, άνηγγείλαμεν είς τάς εφημερί
δας οτι είς τήν πόλιν ταύτην συγκροτείται διά συνδρομής 
χορός, βίβαιοι δντες οτι eμέλλον νά δράμωσιν είς αυτόν 
ολοι τών περιχώρων οί εύγενεΐς με τάς οικογένειας των. 
Καϊ τωόντι τό ονόμα τοΰ Λόρδου Δ. . . .  καϊ ή παρουσία 
τών λαμπρών του φίλων, εϊλκνσαν είς τόν χορόν μας πο
λυάριθμον συναναςρ οφήν·

Ή  μικρά εκείνη πόλις, μή δυναμένη νά περίλάβη άπαν - 
τας τούς χορευτάς οσοι συνήλθον είς αυτήν, μετεβλήθη είς 
ξρατόπεδον ούτως είπείν, οπού ετελοΰντο άληθή όργια 
ό ήχος τών οργάνων, επαναλαμβανόμενος άπό τούς περι- 
κυκλοοντας αυτήν υψηλούς λόφους, δεν άφινεν εις ησυχίαν 
τούς περιξ χωρικούς· οί δε πολϊται, μιμούμενοι τήν ευθυμί
αν μας, ηύτοσχεδίασαν και οΐιτοι χορόν άνάλογον σχεδόν 
με τόν ήμέτερον. ,

"Ολαι τών περιχώρων αί καλλοναϊ εδραμον είς τήν πρόσ- 
κλησίν μας· ποτέ τ.όσον κομψοί νέοι, ποτέ τόσον εκλεκτή 
σνναναζ'ροφή δέν επαρονσιάσθησαν είς τά ομματά των . 
Πόσον έκτύπουν αί καρδίαι των, Κμ\ πόσον ισχυρόν ήτο
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τό ττ ροσφερό μενον εις αύτάς δέλεαρ ! Οί πΧεϊ^οι τών φίλων 
τον Λόρδου Δ. . . . διεηρίνοντο διά τό κόσμιον τοΰ προσώπου 
^ων, καϊ την χάριν τον τρόπον τω ν  δΧοι σχεδόν εγίνωσκον α- 
ριςα την τέχνην τοΰ'νά είσδύωσιν είς την καρδίαν της γυναί
κας, διά της παντοκράτορος αδολεσχίας και κοΧακείας, y n i  
Βέλγει καϊ μεθυει τάς άσθενείς εκείνας -ψυχά;. Μόνος εγώ 
δει/ έσνμμεριζόμην τά  πΧεονεκτήματα ταΰτα τών συντρό
φων μου, και ημην Βεατής απλούς τον-αεικίνητον τούτον  
δράματος, η μαΧΧαν σιωπηΧόν αύτον πρ όσωιτον. Α ί άσχο- 
Χίαι μου, αί δνςνχίαι μον, ή προς την σύζυγόν μον προσή- 
Χωσις καϊ αί άδολοι ήδοναϊ τής οίκογενειΗκής έςίας, με κα- 
τεςησαν ανέκαθεν άνεπιτήΒειον προς τό δεΧεαςικόν τοΰτο 
έπάγγεΧμα, τό τόσον ισχυρόν είς τόν μεγάΧον Χεγόμενον 
κόσμον. ΈπεριορίσθηνΧοιπον είς τό νά γορεύσω 81 ς με μί
αν εκ τών δύ^νχών εκείνων, είς τάς όποιας ούΰάς προσέχει, 
διότι είναι άσχημοι, δειΧαΙ, αδέξιοι,· και διότι η μόνωσίς 
των άφαιρεΐ άπό αύτάς την ετοιμότητα τοΰΧόγον καϊ την 
εττιτετηδευμένην ποΧνΧογίαν, την άναπληροΰσαν ποΧ'λάκιΑ 
τά  εξωτερικά προτερήματα καϊ αύτήν τι)ν διανοητικήν υπε
ροχήν.

Μ εταξύ τών ποΧΧών χορεντριών, μία μάΧιςα διεκρίνετο διά 
τήν καλλονήν και τήν σεμνότητα της, διά τήν περιδεή χάριν 
τον χαρακτήρος καϊ τήν μαγείαν τοΰ τρόπον της ■ οθεν 
και επερικυκΧοΰτο άττό Χατρεντάς διώκοντας ολαις δννά- 
μεσι τήν εύνοιάν της. Οί μυθιςορωγράφοι -καϊ οί διηγημα- 
τογράφοι κατήντησαν τάς περιγραφάς τών προσώπων γε
λοίας, διά τάς αείποτε εντελείς, αείποτε συμμέτρους καϊ 
άξιεράςους καλΧονάς, αΐτινες εξέρχονται άπό τάς δημιουρ
γούς γραφίδας και τούς εΧευθερίους αιττών καΧάμους. Μ ο
λαταύτα θέΧω δοκιμάσει νά χαράξμ> ενταύθα τήν εικόνα 
της ,σπανίας εκείνης νέας' οί όφθαΧμοί της είχον άπαράΧΧα- 
κτον τό κυανονν .τοΰ άνεωγότος ίου χρώμα, μεγάλοι δέ καϊ 
άβροϊ καϊ πΧηρεις πυράς καϊ τρυφερότητας,4 διέχεον παρά
δοξον ευαισθησίαν καϊ γοητείαν εφ' οΧαν τού προσώπου 
της, τό οποίον βΧΧως διά τό εύρυθμον αύτοΰ ήδύνατο νά 
φαν!} ψυχρόν και άσημον- Ή  άντίθεσις τής σοβαράς φυσιο-
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Ύνωιιία; της προς τά ομματά της τά μηνύοντα ολην τής καρ» 
δίας αύτής την θέρμην, είχέ τι μαγευτικόν καϊ άνήγγειλβ 
πόσον βαθέα, άμα δέ και επίμονα καϊ ισχυρά ήσαν τά αι
σθήματα της. Π λούσια καςανόχρους κόμη, είς φυσικούς καϊ 
ςιλπνούς βόςρυχας τρεφόμενη, εκόσμει το ώραΐον αυτής 
μέτωπον καϊ τούς κομψούς ώμους' διεκρίνετο δε ή νέα αΰτη 
κυρίως διά τήν 'έξοχον λεπτότητα της, το μαγικόν της ύφος, 
τό εύκαμπτον συνάμα καϊ το εύγενές οΧων τών κινημάτων 
της. Ζητώ συγγνώμην διά τάς ίτοΧΧάς αν τάς λεπτ ομερείας.

ΑΧΧ' ας άποδοθώσιν ανται εις τήν β  αθεΐαν εντ ύπωσιν, [τήν 
όποιαν μέ αφήκεν ή κόρη εκείνη, και είς τήν ζωηρώς δια 
<τωθεΐσαν εν εμοι άνάμνησιν τον συμβάντος, εις τό όποιον 
ίδωκεν αφορμήν ή καΧΧονή της καϊ τό όποιον πρόκειται 
ήδη νά διηγηθώ.

"Ολοι οί νέοι μας, εξαιρουμένου τοΰ Λόρδου Δ. . συναμιΧ- 
Χώντο τις πΧειότερον νά τήν εύαρεςήστ)' αλλά παρά πάν
τα·; τούς άλλους θερμότερος αυτής λάτρης εφαίνετο νεος τις 
λοχατγός τής βασιλικής φρουράς, κληρονόμος μεγάλης περι
ουσίας, διακρινόμενος διά τό αθλητικόν του ανάςημα καϊ 
τήν καλλονήν τοΰ προσώπου του. Εΐπετο δ’ αυτού είς τήν 
•άμιλλαν ταύτην νέος τις παρασκευαζόμενος είς τό διπλω
ματικόν ς'άδιον καϊ άνήκων είς καλήν οικογένειαν. * Αν e μει
διά εκείνη προς τόν eva, ό άλλος συνέςελλε τάς όφρεΐς' 
αν εφαίνετο τυχόν μάλλον προσέχουσα είς τούς λόγους τον 
λοχαγού, ή δυσαρέσκεια αμέσως είκονίζετο είς τό πρόσω- 
π ον τον αντιζήλου του, τόν όποιον θέλω ονομάσει Τ  ρ έ ν  ω- 
ρα, διά νά κρύψω τό αληθές 'όνομα τής ο'ικογενείας του.

'JE? σφοδρά ζηλοτυπία, ήτις κατέτηκεν αύτούς απ' αρχής 
τής εσπέρας τ  αντψ^ιορράηη μετ'ολίγον, λαβοΰσα αφορμήν 
άπό ά,σημάντου κατά το φαινάμενον τϊξριςατικον. Καθ' ήν 
ςιημήν ό λοχαγός έλαβα τήν χ*ΐρ* τήςώραίας Μαρίας, 
μεθ’ ής ΐ/λπιζε νά χορεύστ) τον πρώτον χορόν, ό Τρέυωρ 
^αματήσας αυτόν είπε' "  Λοχαγέ, επειδή ίλαβα πρώτος τόν

λόγον τής κυρίας, ελπίζω νά με τήν παραχωρήσετε. 'Επι
καλούμαι, κυρία μου, τήν μνήμην σας, προσέθεσε ςραφεϊς 
κρός τήν Μαρίαν.
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Αίφνίδιον ερύθημα διεχύθη ΐ~1 τών παρειών της νέα?, 
ήτις προβλίττουσα την επικειμένην ίριδα·

"  Νομίζω τωόντι, ε'ιπεν, οτι ΰπεσχέθην είς τόν Κ. Τρέυω- 
>, ρα, άλλ’ αν με η το δυνατόν, ήθελα χορεύσει καί με τούς 
9» δύο. Λεν είσθε βέβαια ώργισμένος μαζί μου διά τούτο,. 
,, λοχαγέ. ”  Καί τό ίκετικον βλέμμα της νέας κόρης εζήτει 
συγγνώμην παρά τού ζηλοτύπου αντίζηλου.

Ό  λοχαγός ένέδωκεν, άλλ’ ερριψεν έττί τού Τρέυωρος 
βλέμμα βλοσυρόν, διά τού όποιου συνάμα τόν ήπείλει καϊ 
τόν επροκάλει. Μετ' ολίγον είδα αυτόν εξερχόμενον της 
αιθούσης, καί δεν ήξεύρω πώς, ενδόμυχός τις πεποίθησις μέ 
ελεγεν οτι τό μικρόν τούτο περιςατικόν θέλ' έισθαι πρόξενον 
πολλών δυςυχημάτων. Έ γίνωσκ' άμφοτέρων τήν άκαμ- 
πτον υπεροψίαν εβλεπα ότι ό Τρέυωρ καί τοιχορεύων με~ 
τά  τής Μαρίας δέν επαυε ζητών με τό βλέμμα του τόν λο
χαγόν, τού όττοίου είχε ' κατανοήσει τήν εχθρικήν διάθεσιν 
καί οτι, άν καί περιποιούμενος έπιμελέςατα τήν ώραίαν 
σύντροφόν του, έφαίνετο ομως έσωτερικώς συνεχόμενος άπό 
οργήν καί ταραχήν.

Μ ετά οκτώ ή μέρας, ό Λόρδος Λ . . . .  συνεκάλεσεν είς πο
λυτελές γεύμα τούς πλείςους τών συνοδευσάντων αύτον είς 
τόν περί ού ό λόγος χορόν.'Ο Τρέυωρ καί ό λοχαγός ήσαν εκ 
τών κεκλημένων, άπεφάσισα λοιπόν νά επιτηρήσω άμφοτέ· 
ρους. Ό  λοχαγός πρώτος άφιχθείς έπλησίασεν είς τό παρά- 
θυρον έκεϊθεν είδε τόν Τρέυωρα καταβάντα άπό τού ίππου 
καί ώχρίασε παραυτίκα, τά χείλη του έσυςάλλησαν, καί 
άφήσας τήν θέσιν του μέ ύφος ψύχρας αδιαφορίας, ήτις, 
εκτός εμού, άπάτησεν δλους τούς λοιπούς, ύ-πήγε καί έςά- 
θη είς τήν άκραν τής αιθούσης, άπέναντι τής 3ύρας, εχων 
ξηλωμένους επ' αύτής τούς οφθαλμούς του. Οί αντίζηλοι 
εχαιρετήθησαν άμοιβαίως με ψυχρότητα, άλλά με ευ
γένειαν. > ,

Είκοσι συνδαιτημόνες εκάθηντο πέριξ τής πλουσιοπά
ροχου τραπέζης· ή ιλαρό της ήτο γενική, ό λοχαγός καί i  
Τρέυωρ καθήμενοι μακράν ό εις τού άλλου, ειχον κατά τό



78 Ο Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Κ ΑΙ I I  Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α .

φαινόμενον λησμονήσει τήν αντιζηλίαν των. Περί την όγ- 
δύην καϊ τέταρτον, πάρετεβησαν τα τραγήματα, καϊ μα
ζί μ' αύ τα πολυάριθμοι κύλικες Πορτίου, Καμπανίτου καί 
Μαδερείον οίνον τότε y ευθυμία κατέςη ετι μεγαλητέρα, 
ώς εκ τινων παραδόξων προπόσεων, τάς όποιας οί νέοι συ- 
νειθίζουν νά προτείνωσι μετά την άπομάκρυσιν τών υπηρε
τών. Τότε δε καϊ ό ήμέτερος. 'Αμφιτρύων άναςάς, καϊ φά
ρων άνωθεν της κεφαλής του ποτήριον σπινθήριζαν πορ'ι 
τά χείλη έκ τοΰ άφρον τοΰ πληρονντος αύτ ο Καμπανί
του οίνου·

*’ Φίλοι καϊ σύντροφοι, άνέκραξεν, άς εκχειλίσουν τά  
ποτήρια'προτείνω πράποσιν φ ’λτάτην εί ς υμάς, προτείνω 
τήν υγείαν τής καλής Μ αρία;, καϊ προσκαλώ άτταντας νά 
σνμπίωσι μετ' εμού J

Αί ομόψηφοι επιφωνήσεις, δί ών έδ έχθημεν τήν πρότα- 
σιν ταύτην έβιβαίωσαν τον προς τήν νέαν εκείνην θαυμα
σμόν μας■ ’Εννοείται οτι ό λοχαγός καϊ ό Τρεύωρ επανέλα- 
βον εκ τών πρώτων τό 'όνομά της ' τοΰ πρώτου μάλιστα ή 
χεϊρ ετρεμεν δ^ε επλησίασε τό ποτήριον ε ί,τά  χείλη του"

“  Τί; θέλει όμως απαντήσει άντ αύτής, είπε τότε εις έκ 
τών άφρόνων νέων μας; τις θέλει μάς ευχαριστήσει επ' ένο- 
ματί της ;

—  Τις; άνέλαβεν ένας άλλος καί τις άλλος παρά τον 
φίλον της εκείνης τής εσπέρας, τόν Τρένωρα.

—  Στήθι λοιπόν, Τρέυωρ, στήθι\ Προς τ ι  τόση σ υ σ το 
λή· τήν είχες, μά τήν άλήθειαν, τοσοϋτον κυριεύσει δί όλου 
τού χορού, ώστε κανείς άλλος δεν εχόρευσε μαζί της, και 
μόλις ήδυνάμεθα νά είπωμεν προς αυτήν μίαν λέξον.

—  Τό επ' έμε, είπε διακόπτων αύτούς ό Αόρδος Δ. . . 
νομίζ ο ότι εχει κάτοια δίκ·ιια.καϊ ό λοχαγός, διότι ενθυμού
μαι όχι ολίγα μειδιάματα προ; αυτόν διευθννθέντα, τεκ
μήρια εύνοιας, ελαφρά μεν, άλλ' ούχ ηττον πολυσήμαντα.

Οί δύο αντίζηλοι επίσης τεταραγμένοι, έτήρουν σιωπήν 
ό λοχαγός εσφιγγε μέ βίαν το ποτήριον του, δτε οί λοιποί 
συνδ-ΐιτημόνες ζαλισμένοι ίβη άπό τού οίνου τάς άναθυμια-
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σεις διεμερίσθησαν είς δύο κόμματα, λαβόντες μέρος οί 
μεν υπέρ τοΰ αξιωματικού, οί δε inrep τ  ον διπλωμάτου 
ο'ίτινες άμφότεροι εττέμενον άφωνούντες ενω ή ίιττεροχή των 
έσυζητεϊτο με τ όσον ζήλον και Βόρυβον, ώς &ν βί έπρόκειτο 
περί της τύχης τον Κράτους. Από καιρού είς καιρόν ό λ ο 
χαγός ερριπτεν ε~ϊ τού Τρέυωρος βΧεμμα άγριον, τό  ό~οϊον 
νττ ουδενός τών άΧΧων παρατηρού μενον, δεν διέφευγε την 
ίδικήν μου προσοχήν. Νέος τις Βαρωνέτος τη ; Κορνουάλης, 
απορών διά τήν σοβαράν φυσιογνωμίαν τών δύο άντιζήλων, 
και προαισθανόμενος ϊσως τά αποτελέσματα της σκηνής 
ταύτης, εδοκίμασε νά ετταναγάγη τήν ησυχίαν και νά κατευ- 
νάστ) τόν προδήΧως βαθμηδόν αύξάνοντα ερεθισμόν των.

“ Ζητ ώ τόνλόγον, ειπε,καϊ ίδου ή πρότασίς μον. Σ τοιχη 
ματίζω είκοσι ττρός ey ότι ή καρδία τής νέας κόρης ταλαν
τεύεται είσέτι μεταξύ τών δύο λατρευτών της. Τί λοιπόν 
άλλο φρονιμώτερον παρά νά συμβουλευθώμεν την τύχην 
τόν κόμβον λ. χ. εκείνος οστις τόν εΰρει 3έλ ’ είσθαι ό αναμ
φισβήτητος της φίλος .

"Ολοι έγέΧασαν, εκτός τών δύο αντιζήλων, ο'ίτινες έγιναν 
ίτι σκυθρωπότΐροι· ό λοχαγός ητο ωχρός, και μολονότι 
προσηλωμένος είς τό ποτήριόν του άπό τό όποιον εττιεν εκ 
διαλειμμάτων, έπροσπάθει νά φανή άδιάφορος και ήσυχος, ό 
ένδον αυτού επικρατών θόρυβος έπροδίδετο καθ' ώραν. 
ΤΙρεσβύτερος εκείνου και μάΧΧον κύριος εαυτού, ό Τρέυωρ 
εμενεν άκίνητος, καί μόλις ΰττεφαίνετο ή ταραχή του. Έ ν  
τ ουτοις κάνέν τών κρυφίων αισθημάτων αυτών δέν διέφευγε 
τήν προσοχήν μ ο ν  είδα τήν σκηνήν ταύτην προοιμιάσασαν, 
καϊ ηδη τό δράμα άνεπτνσσετο προδήΧως ενώπιον μ ο ν  ή 
ματαιοτης καϊ ό ερωξ επάλαιον εντός τών δύω εκείνων ψ υ
χών, καϊ ολα τά ίσχνρότερα αυτών ελατήρια έτέθησαν είς 
κίνησιν καϊ είς βρασμόν ώ ; εκ τής άπροσδοκήτου ταύτης- 
περιςάσεως· είς παρατηρητήν όλιγώτερον εμπειρον, τόση  
προσοχή δοθεΐσα ε ’ς τόσον ελαφράν εριν ήθελε φανή γ ε 
λοία· τό επ' έμε γινώσκων τήν ανθρα>~(νην καρδιάν εφράτ 
*»νν αΧλως .

(V
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“  Λοχαγέ, είπα χαμηλή rfj φωνή el; τόν γείτονα μου, τό 
κατ' εμέ ίδών την Μαρίαν Εεχβεϊσαν με τόσην εύχαρίςησιν 
τάς πρώτας υμών προσρήσεις, ενόμ ιοαότιή  ήύη τόσον αμ
φισβητούμενη προτίμησα; ανήκει eh  υμάς.

Αΐιτός δέ προσπαθών νά μειδιάστ) “  "Εχετε δίκαιον, με 
άπήντησεν' ό Τρέυωρ δέν εχει κάνέν δικαίωμα είς την τ ι 
μήν τήν όποιαν θέλουν νά τω  άποδώσωσι" τοΰτο τουλάχι
στον φρονώ εγώ.

Ή  σκυθοωπότης τών δύο αυτών ανθρώπων επλήρωσβ 
φρίκης τους περιεςώτας.
*' Φίλοι, είπε τότε ό Τρευωρ με αδιαφορίαν, νομίζω οτι έγι

νε πολύς θόρυβος χωρ'ις νόημα’ άλλ' επειδή ό θόρυβός 
εγινε και ή συζήτησις ήρχισε καϊ είμαι αναγκασμένος νά 
eϊπω τήν γνώμην μου, λέγω ότι ούδέις i/e τών ενταύθα πα- 
ρευρισκομένων, καθ' όσον φρονώ, δύναται νά με διαφιλονει- 
κήστ} τήν οποίαν κατάκτησα προτίμησιν. Ό  αντίζηλοί μου 
πολεμιστής [καί επέτεινε τήν φωνήν είς τάς λέξεις ταύτας ] 
θέλει ομολογήσει βεβαίως ότι ή καλή εκείνη νέα μέ ανέβηκε 
τό δικαίωμα τό όποιον επικαλούμαι. Είναι αληθές οτι δ 
λοχαγός μας εχει οφθαλμούς ςίλβοντας, οψιν γενναίαν, 
ύφος δελεαστικόν........
— Τρέυωρ, άνέκραξεν ό λοχαγός, εμπλεω* οργής, μή ύβρεις* 
— Τ β ρ  ε ις  I τί σημαίνει τάχα ή λέξις; δέν πιστεύω, λο
χαγέ, νά έπιζητήτ ίριδας μεταξύ ημών. Με διέφυγέτι upa 
δυναμενον να σας πειραξί] ; ομολογώ ότι τοιοΰτος δεν ήτο 
ο σκοπος μου. Καθ όσον δέ άφοβα τήν κόρην, περί ής ό λό
γος, επιτρέψατεμοι, Κύριοι, νά επικαλεσθώ αύθις τό δικαί
ωμα και τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά τήν αντιπροσωπεύσω· 
Ναι, λοχαγέ, μόλον τό σοβαρόν σας 'βλέμμα και τό άπει- 
λητικόν σας ύφος, θέλω τολμήσει νά λάβω τόν λόγον επ’  
ονοματι τής ωραίας μου νύμφης, και νά ευχαριστήσω άντ’ 
αύτής τήν έντιμον συναναστροφήν διά τήν πρόποσιν τήν 
όποιαν εις υγείαν της επρότεινεν.

E li τό λογίδριόν τον τοΰτο ΰ Τρέυωρ άνέμιξε μετά πολ-



λής τής επιτηδειότητος, την άςειότητα, την ευθυμίαν, ώς 
καϊ αυτήν την φιλοφροσύνην. 'Ήλττισα οθεν οτι ό λοχαγοί 
ϋί\ει ησυχάσει, άλλ’ αντί νά μιμηθή το παράδειγμα /τοΰ 
Αντιζήλου τον, ανέκραξε με τρέμουσαν ά τ  ο οργής φωνήν· 

“  Άπατάσαι,Τρέυωρ, είς την τιμήν μου το λέγ-ϋ, άπατάσαι. 
Πού ήξεύρεις τ ι  είπεν είς εμέ ή κόρη εκείνη, και ποΐα είναι 
τά  κρύφια αισθήματα της- Π ού ήξεύρεις at, άντι νά δεχθϊ) 
μετ’ ευχαριστήσεις τάς φιλοφρονήσεις σου, Βεν νπέκυψεν 
*ίς αύτάς εξ ανάγκης.

—  Τούτο είναι γελοΐον ! ΕΙύα την Μαρίαν την πρωίαν 
τής έπιούσης καϊ είμπορώ νά σε βεβαιώσω . . ,

—  Την επιούσα ν', τήν eJSe? τήν επιούσαν \ καϊ πόθεν 
Μλαβες αφορμήν;

—  Δεν χ ρεν -ώ  είς κανένα λόγον περί τής διαγωγής μ ο υ . . .  
είμαι κύριος, έξηολούθητε  [ καταπίΰν ενα ποτήριον οίνου 
το όποιον ετειτ άπό τόσα άλλα έπερχόμενον, τω  άφήρεσεν 
εντελώς την συνείδησιν των λόγων και τών πράξεων του] 
είμαι κύριος νά απευθύνω είς τήι Μαρίαν τάς φιλοφρονή
σεις μ ο ν  τόσψ χειρότερον δί εκείνους ο'ίτινες δυσαρεςούνται 
-$ιά τούτο !

Διακαές ερυθρή μα εκάλυψε τήν όψιν του, καϊ ή τραυλί- 
ζουσα φωνή του έδείκνυε τήν πρόοδον τής μέθης του· ενω 
δέ οί φίλοι αυτού ήγωνίζοντο ματαίως νά τον άναχαι~ίσω~ 
σιν, αυτός άναστάς καϊ κλονούμενος καϊ προφανώς τεθολω - 
μένον ηδη εχων τόν εγκέφαλον άπό τάς αναθυμιάσεις τον- 
οΐνου έξηκολούθηοε'

“  Ναϊ, ή Μαρία εδέχθητήν ομολογίαν τοΰ ερωτός μου, 
κ εγώ έδέχθην τήν εδικήν τ.ης ομολογίαν, κηρύττω τοΰτο διά 
νά σάς άφαιρέσω, λοχαγέ, πασανάφορμήν συζητήσ3α>ί. 
Λέγω λοιπόν ! . . .

Γενική κατακραυγή ήγέρθη τότε κατά τού Τρεύωρος τόν 
όποιαν μόνη ή κατάστασις είς τήν όποιαν είιρίσκετο ήδν· 
νατό »α δικαιολογήστ],

“  Τρείωρ, άνέλαβεν ό αντίπαλός τ ο ν  ταύτα Χεγων π ρ ά τ
6*
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τ « ς  7τράξιν αίσχράν, πράξιν άτιμου ανθρώπου. ”  Έ ξηκολου- 
θησε δέ μέ θλίψιν πολλην καϊ συνοχήν καρδίας. "  Δεν 
δύναμαι τφόντι νά κρατηθώ . . .  'Ο  σκοπός σου είναι νά 
άφανίσης την ΰπόληψιν τον άθώου εκείνου καϊ άσθενοΰς όν- 
τος · κηρύττω Χοιπόν καϊ εγώ ενώπιον όλων τών συνηθροι- 
σμενών φίλων μας, οτι είσαι . . . μέ ακούεις . . . .  ότι είσα^. 
ο υ τ ι δ α ν ό ς .

Βραδέως και επιτείνων τήν φωνήν έπρόφερε τήν τεΧευ- 
τ  αίαν ταύτην Χέξιν μετά τήν όποιαν σιγή β  αθεΐα έπεκρά- 
τησεν είς τήν αίθουσαν.

Ο υ τ ι δ α ν ό ς ,  άπήντησεν ό Τρευωρ με φωνήν σοβα - 
ροτεραν καϊ μέ όψιν ώχραν. Μ  εκατηγόρησες ώς άτιμον 
καϊ μέ ονομάζεις . . . ο υ τ ι δ α ν ό ν  I

Ά να στά ς δέ καί κρατών είς χεΐρας τό ποτήριον, και ρα
θείς άπέναντι τοΰ λοχαγοΰ, επανεΧαβε τήν Χέξιν ο ύ τ  ΐ" 
δ α ν ό ς !

"  Ναϊ, το είπα, επανελαβεν ό άλλος ςεντωρία τί) φωνή.
— ί Καϊ ηξεύρεις οποίαν μέ χρεωςεΐς διά τοΰτο σ υγ 

γνώμην ;
Ό  Χοχαγός εξαπλωθείς επϊ της καθέκΧας του καϊ ρίφ-ας 

επϊ τον Τρεύωρος βΧέμμ’ άτρόμητον, είπε.
—  Δέν συνειθίζω νά λέγω ποτέ μου πράγματα, διά τά  

όποια νά ερυθριώ η νά ζητώ συγγνώμην· μή προσμέντ/ς 
τοιοντόν τι άπό εμέ.

—  Μή Χοιπόν, άνέΧαβε τότε  ό Τρεύωρ, ρίπτων κατά 
τοΰ λοχαγού τό ποτήριον του πλήρες, μή λοιπόν προσμέ- 
ν#? κ' άσύ συγγνώμην παρ εμοΰ διά τήν ΰβριν ταύτην. ”

Τό ποτήριον, Βραυσθέν, επλήγωσε καϊ αί μάτωσε τό πρό- 
σωτον τοΰλοχαγοΰ, τ ί  δεπλεΐςον μέρος τοΰ οίνου εχύθη επά
νω μου. "Ολοι οί περιε^ώτες έξανέςησαν τεθορυβημένοι, καϊ 
παντοδαπαϊ κραυγαι και επιφωνήσεις επλήρωσαν τήν αί
θουσαν. Muvci οί δύο άντίπαλοι εμενον ήσυχοι εν τω μέοω  
της ταραχής εκείνης, καϊ ό μέν λοχαγός εσπάγγιζε τάς κη- 
λίδας τοΰ υποκαμίσου τοί», ό δε Τρεύωρ κρατών (ςαυρωμί-
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νας τάς χεΐρας καϊ ακίνητων, έφύλαττε την Βέσιν την όποί- 
>αν εΐχβν απ’  αρχή1; λάβει. Μετ' ολίγον, ό πρώτος προσελ· 
θών είς τόν κύριον της οικίας, τφ  ειπε σιγαλή τη φωνή.

"  Φίλτατε Δ. . . . επειδή έχεις εδώ πιςόλια, ας δώσωμεν 
παραυτίκα τέλος είς την μικράν αυτήν διαφοράν. Ό  λοχα
γός Β. Βέλει κάμει, προς χάριν μου, τάς αναγκαίας παρα- 
σκευάς.

—  Η συχάσατε, φίλτατε, άπήντησεν 6 Λόρδος Δ. κατα~ 
τεταραγμένος ησυχάσατε' μήτως θέλετε νά καταντήση ό 
οικός μου σφαγεϊον, καϊ τοΰτο ατό έριδα τόσον γελοίαν ! 
Τί τρέλα ! Δότε άμοιβαί-ας τάς χεΐρας καϊ φιλιωθήτε ώ ; 
άνθρωποι έντιμοι, οί όποιοι δεν εχετε ανάγκην νά δώσετε ' 
τώρα δείγματα της γενναιότητάς σας.

—  Γινώσκεις πολλά καλά, άνέλαβεν ό λοχαγός, οτι ζη
τείς πράγμ αδύνατον. Λοχαγέ Β. κάμε με την χάριν νά 
ίτσιμάσης τά πιςόλια · τά ευρίσκεις είς την οπλοθήκην 
της οικίας. Νομίζω μάλιζα οτι είναι προτιμώτερον νά με- 
ταβώμεν είς την οπλοθήκην αυτήν.

Ό  λοχαγός παρευρεθεϊς πολλάκις εις τοιαύτας μονομα
χίας, ώμίλει περί πάντων τούτων μέ τήν μεγαλτ]τίραν ψ ν-  
χρότητα.

Πολλοί εκ τών παρευρισκομνέων νέων, ίλιγγυώντες ηδη 
'ώ; εκ τοΰ οίνου τόν οποίον επιον, άνέκραξαν ολοι διά μιάς.

"  Βεβαίως, βεβαίως, ή ΰπόθεσις πρέπει νά τελειώστ) ά - ' 
μέσως, καϊ επόμενα», άς έλθουν τά πιςάλια ι ”

"Ενας εξάδελφος τοΰ Λόρδου Δ. . . νέος βίαιου χαρακτη- 
ρος, τους διέκοψ·ε με τάς κραυγάς τον.

"  ’ Ανάγκη νά κτυπηθώσιν! αμφιβολία δέν είναι περί
* ! τ ουτου !
—  Επικατάρατος έστω η κόρη εκείνη διά τήν όποιαν 

$ύο τίμιοι άνθρωποι μέλλουν νά σφαγώσιν είς τήν οικίαν 
μου, άνέκραξεν ό Λόρδος Δ. . .  . καϊ επικατάρατος ή ώρα 
καθ’ τ)ν άρχισεν ή σνζήτησις αΰτη' φίλτατε μου Τρέυωρ 
[*αι «πλησίασε π ρός αι/τόν] σέ παρακαλώ, σέ καθικετεύω,



σέ ζητω τοΰτο ώς χάριν, ίξελθε τής οικίας μου. Μη ανεχ- 
6fn ώς-e φόνος νά επισφραγίση  τό συμπόσιον τό όποιον 
επρόσφερα είς τούς φίλους μου] Μήπως η ίρις αυτή δεν 
Εύναταί νά συμβιβασθή ανευ αίματοχυ σίας ; έλα, Τρείωρ, 
Ολα · γεννηθήτώ το θέλημά μου. ”

Καϊ καταλαβων τον βραχίονα του, ίσυρεν αυτόν προς τον 
λοχαγόν.

"  Σάς εύχαρι~ώ πολύ, ίλεγεν 6 Τρευωρ διά την καλο- 
καγαθίαν σας· άλλ’ οί άγώνέί σας είναι μάταιοι. Ή  ΰπόθε- 
σις είναι αδύνατον νά τελείωση άλλως παρά διά μονομαχίας^ 
καϊ τούτου δοθέντος, οσω γληγορώτερον την περαιωσωμεν, 

τόσω  καλητερον. Ό  φίλος μου Λόρδος Π . ..  . με χρησι
μεύει ώς μάρτυς, καϊ θέλει λάβει την καλοσύνην νά φρον- 
τ{στ) περϊ τών αναγκαίων παρασκευών.

'Ορίσατε, είπε προς τον Λόρδον Π ., ό λοχαγός Β. σας 
προσμένει ήδη, καϊ σας παρακαλώ νά συνεννοηθήτε μα
ζί του. ”

ΕΙς τών θεατών πληα ιάσας προς τον Τρεύωρα ειπε προς 
αυτόν οτι, ό λοχαγός ητο τόσον περϊ την βολήν επιτήδειος, 
ώςε εξήκοντα πόδας μακράν ίκοπτεν είς δύο ενα τάλληρον.

"  ’Αλήθεια, άνέκραξεν ό Τρεύωρ, χωρίς νά ώχριάση· δεν 
ue μένει λοιπόν, είμή νά γράψω την διαθήκην μου, διότι 
ίχ ’ ομμάτια τοΰ ασπάλακας, καϊ επομένως είμαι χαμένος. ’ ’

Ά φήσας δέ τούς φίλους του, καϊ πλησιάσας τόν λοχα
γόν λαλοΰντα τότ€ μέ τινας αξιωματικούς είς μίαν γωνίαν 
τοΰ δωματίου, ίτεινε προς αύτόν την χεϊρα. Ό  λοχαγός, 
συςείλας τάς όφρεΐς καϊ άκινψών, εςράφη χωρίς νά προ- 
φέρν λέξιν.

Λοχαγέ, τόν ε'ιπεν 6 Τ  ρεύω ρ, λέγεται οτ ι ό  άνθρωπος 
τόν όποιον σημαδεύεις, είν άνθρωπος αποθαμένος.

-τ- Καϊ λοιπόν,

—  Δεν αγνοείς οτι είμαι μυωψ, αγύμναστος προς την 
βολήν «αί φύσει αδέξιος.
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Κωφόν >{ηθύρισμα ήκούσθη εν τη συνέλευσεί' "  Πώς, 
μέ είπεν ό γείτων μου, ό Τρεύωρ δείλια καί ζητεί συμβι
βασμόν ' παράδοξον με φαίνεται το πράγμα  ! ”  ό λοχαγός, 
είς το πρόσωπον τοΰ όποιου ή περιέργεια έφαίνετο μεμιγ- 
μένη μέ την απορίαν καί την περιφρόνησιν, ίσιώπησβ 
προς μικρόν.

—  Π οΰ θέλετε λοιπόν να καταντήσετε;
—  Ιδ ο ύ  που. Ή  άνισότης τών οπλών ήθελ’  είσθαι άδι

κος ■ φαντάζεσθε, Κύριέ μου, οτι θέλω συγκατανεύσει να 
ςαθώ εκει απέναντι σας διά νά δεχθώ είρηνικώς την βο * 
λήν τοΰ οπλου σας, χωρίς νά δυνηθώ να σάς την ανταπο
δώσω. "Οχι βέβαια · επειδή έπεθυμήσατε την πάλην ταύ
την, επειδή διά της αφροσύνης σας την έπροκαλέσατε, καί 
μολονότι ή ΰπόθεσις είναι φρικωδώς γελοία, Βέλο μεν κτυ- 
πηθή, ναι, άλλά κτυπηθή, πρόσωπον προς πρόσωπον, 
στήθος προς στήθος, οπλον προς οπλον, εν χρω καί εν δια- 
στήματι τής τραπέζης. Να), κύριοι, [ καί ή φωνή του ΰψώθη 
ενταύθα μανιωδώς] συνάμα Βέλομεν πέσει καί συνάμα φο- 
νευθή, συγχρόνως 3έλει μάς πάρει 6 διάβολος καί συγχρό
νως θέλομεν τελειώσει.

—  *Ω τής φρικώδης, τής άπανθρώπου, τής καταχθονίου 
Ιδέας. Α ί λέξεις αυται αντήχησαν πανταχόθεν. Τό καθ' 
ήμάς, δέν θέλομεν βέβαια παρευρεθή είς τοιοΰτον ετάρατον  
αγώνα, μηδέ νά τον άνεχθώμεν δυνάμεθα' τοΰτο ΐςι μακε- 
λεϊον καί οχι μονομαχία. ”  Έ π τά  ή οκτώ άνθρωποι 'έσ- 
πευσαν νά έξέλθωσι τής αιθούσης■ ό λοχαγός δέν άπήντησέ 
τι, άλλ’ εσνμβουλεύετο τούς φίλους τον,καί έπερίμενε νά τόν 
όδηγήσωσι περί τον πρακτέου εν τη φρονήσει αυτών.

"  Ποιος λοιπόν, άνέκραξεν ό Τρεύωρ, είναι τώρα ό ο ύ  τι*  
δ α νά ς ;

— 'Αμέσως τό μανθάνεις. Α ίπροτάσειςσου είναι προτάσεις 
3ηρίου καί οχι άνθρωπον ζητεΐς φόνον, καί φόνον μάλιστα  
διπλού ν. Μολοντούτο ε~ω, δέχομαι τό ζήτημά σου. 'Αλλ' 
(ΪΟε ή κατάρα τοΰ φονέως νά π ίσρ επί τής κεφαλής σον·
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δύο οίκογένειαι μέλλουν νά θρηνήσωσιν εξ αιτίας σου το* 
θάνατον δύο μονογενών υιών. ”

Κόνεως χρώμα εβαψε τάς παρειάς τοΰ λοχαγού  · άλλα 
κανένας διςαγμόί 8εν άνεφαίνετο είς τούς λόγους του.

"  · Ει ν  έτοιμα τά οττλα ; ερώτησεν δ Τρευωρ, μη προσε
χών είς τούς λόγους τοΰ λοχαγού.

"Εμαθεν είς αιτάντησιν οτι οί δύο μάρτυρες εξηλθον νά 
τταρασκευάσωσι τά πάντα. Έσυμφωνήθη δε οτι ή μονομα
χία  θέλει γενή είς την οπλοθήκην, την κειμένην είς την 
άκραν τοΰ κήπου, μακράν της κυρίας κατοικίας. Μ άτην 
οί περιεςώτες ήγωνίσθησαν νά πείσωσι τούς διαφερομένονς 
πόσον ή μονομαχία των ητο βάρβαρος και φρικώδης · δυο 
μεταξύ αύτών άνεχώρησαν έφιπποι διά νά είδοποιήσωσί 
την αδυναμίαν · δ Λόρδος Δ . ετρεξε νά άναγγείλτ) τά της 
άποφάσεω; την όποιαν ελαβον ό Τρεύωρ και ό λοχαγός είς 
τούς δύω μάρτυρας των, οΐτινες άμφότεροι άπέβαλον μετ' 
αγανακτήσεως τά όπλα, τά όποια είχον αρχίσει νά γεμίζω- 
σι καί εΐπον ότι ποτέ δεν θέλουν άνακατωθη είς νπόθεσιν 
τοσοϋτον άναξίαν ανθρώπων εντίμων, καϊ μη δυναμένην 
άλλως νά χαρακτηρισθη, είμή ώ; διπλούς και προ με μελετη
μένος φόνος. Ό  Λόρδος Δ  . . . τούς διεκοίνωσεν όμως 2να 
σχέδιον, τό όποιον μετά προθυμίας έδέχθησαν, τούς είπε 
νά γεμίσωσι μέ πυρίτιδα μόνην τά  όπλα, καϊ νά τά παρα- 
δώσωσιν είς τούς δύω αντιπάλους ώσανεϊ γεμισμένα μέ 
βολάς. Δύο λύχνοι ετέθησαν έπι τής τραπέζης και είσήλ- 
0ον τότβ ό Τρεύωρ καϊ ό αντίζηλός του, ανυπόμονοι νά λ ά -  
βωσι καϊ δύσω σι τον θάνατον.

"  ”Εχετε τά αναγκαία έπιδέσματα καϊ χειρουργικά εργα
λεία ; μ ’ ερώτησεν εις τών νεριεςώτων.

—  *Ας κάμουν τό χρέος των τά  όπλα μας, είπε διακόπ- 
των αυτόν ο Τρεύωρ, καϊ δεν θέλομεν λάβει ανάγκην επί- 
Βεσμάτων.

Επειδή εστερούμην παντος τοΰ απαπονμένου είς τήν πε~ 
ρίστασιν ταύτην, ενας ΰπηρίτης έςάλη νά ζητήση τάχιςα



α7τό χειρουργόν τινα κατοικοΰντα έκεϊ πλησίον, τά αναγκαία 
εργαλεία. Εν τούτοις οί περιεςώτες εκύκλουν την τράπεζαν 
κατάχλωμοι, ώς ό κηρός'

ΕΙσθ' έτοιμος. Κύριε Τρεύωρ; ερώτησεν εις τών ώί~ 
λων τού λοχαγού.

—  "Ετοιμος. n
Οί εχθροί ετοποθετήθησαν 6 είς κατέναντι τον άλλον το 

κατ' εμέ τρέμων περι τον αποτελέσματος τον ςρατηγήμα- 
τός μας, δεν ήδυνάμην νά άποσπάσω τούς οφθαλμούς μον 
άπό αυτούς, και μετά ταραχής πολλής real αγωνίας παρη- 
κολούθονν δλα τά κινήματα των. Οί τεταμμένοι αυτών μυ
ώνες, 70 κηρώδες και ακίνητον πρόσωπον, τό άγριον βλέμ 
μα, η σκυθρωπός και απεγνωσμένη φυσιογνωμία, το άτά- 
ραχον μέτωπον καί αί πεπτωκυΐαι όφρεϊς, εδιδον είς τούς 
δύο άντιττάλονς χαρακτήρα φοβερόν και σχεδόν Ιπεράν- 
θρωπον.

Τις θέλει δώσει τό σύνθημα·, ερώ τησή  ό λοχαγός χα * 
μηλτ} τη φωνή. Είς τοιούτον εΐδονς μονομαχίας, ό πρώτος 
κτντήσας είναι δολοφόνος.

Ό  χειρουργό;, τον όποιον ό υπηρέτης εςάλη νά φέρη, 
ίφθασ εκείνην τήν ςιγμήν. "  Θέλετε δώσει τό σύνθημα ”  
τον είπον αμέσως οί περιεςώτες, αύτός δε εκάλυψε τά  
βμματά τον με τάς χεΐρας.

"  Σπεύσατε λοιπόν, τόν εκραξεν ό Τρεύωρ, σπεύσατε  · ”  
ό λοχαγόν και ό Τρεύωρ έσφιξαν τάς χεΐρας τών φίλων 
τω ν  Βλιβερόν μειδίαμα συνέςελλε τά χείλη αυτών. Ό  χει
ρουργός προέβη μέ τούς οφθαλμούς κεκλεισμένους καϊ με 
φωνήν τρέμονσαν

"  Υ ψ ώ σα τε τά δπλα !
Και τά 07Γλα Ικολλήθησαν είς τά ςηθη τών δύω αντι

πάλων.
""Ο τα ν  φωνάξω τρεις, τραβήσετε ! ev . . . δύο ■ . .  τρεις ! ”
Ή  κρούσις τούς εκαμε νά όπισθοδρομήσωσι μικρόν ο! 

ώιλοι των ερρίφθησαν προς αυτούς.

Ό Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Η  Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α .  87



Ά \ \ '  εκ είνο ι" ‘.τί εςΊ τοΰτο; ά ν έ κ ρ ιξιν  u it jtb v w ; . Τ ις  
ό τολμώ ν νά μας έμπ αίζι]; Τ ίς ύ αυθάδης, ο φρονώ ν οτι θέ -  
Χει μάς μ ετα χ ειρ ισθή  ώί π α ΐδ α ς ; Τ ά  όπ λα αυτά  δέν e- 
φερον ε ’ιμη π υρίτιδα . ”

Ό  λόρδος Δ· . . καϊοΐ μάρτυρες εξήγησαν τότε είς αυ
τούς το επιχείρημα, «ττί τοΰ όποιου έςήριζαν τάς eXm'S s 
των, ματαίως κατά δυςυχίαν. Ματαίο:ς τωόντι τους πχρζ-  
ςησαν οτι άρκούντω; απέδειξαν την γενναιότητά των, οτι 
ή έπιγενομένη εις την τιμήν των κηΧις επΧύθη, καϊ οτι 
καιρός ητο ήδη νά συμβιβασθώσιν. Ό  Τρεύωρ, τοΰ όποι
ου οί τρίζοντες όδόντες , έφαίνοντο έτοιμοι νά θραυσθώσιν, 
εφώναζεν, ώσανεί μαινόμενος· " 'όχι, οχι, αδύνατον. ”

— Ή  θεραπεία είναι εύκοΧος, ειπεν ό Χοχαγός· ιδού 
δύο ξίφη εδώ κρεμάμενα, επειδή είναι Ισα, εκλέξατε. ”

Ό  Τρεύωρ ήρπασε τό ίδικόν του μετά βίας.
"  ΈΧπίζώ οτι δέν θά μάς άπατήσωσι πΧέον.
Βαθύ εκδικήσεως α'ίσθημα και καταχθόνιος δίψα αίμα· 

τοϊ, εφεγγοβόΧουν είς τούς όφθαΧμούς τω ν  ημείς δέ t\-e- 
κόμεθα εκεΐ υπό φρίκης συνεχόμενοι. Τά ξίφη ήζραψαν καϊ 
μόΧις ήδύνατο τό όμμα νά άκοΧουθήστ] τά ταχέα αυ
τών κινήματα. ΔυσκόΧωί τψόντι ήδύνατό τις νά άποφασί- 
ση τίςήτο ό επιδεξιώτερος, τόσην ή κυριεύσασα αυτούς μα
νία εδιδε ταχύτητα είς τάς πρυσβοΧάς των. 'ΑΧΧ' ό εις επε- 
σ ε · τό ξίφος ειχε διαπεράσει τήν καρδίαν τοΰ Χοχαγοΰ. 
Έπιθέσας δε τήν χεΐρα έπι τής πΧηγής του. ' " Ά !  θεέ . ”  
έφώναξε καϊ οί όφθαΧμοί του εκΧείσθησαν. Ό  Τρεύωρ ε. 
ττεσε γονυκλινής πΧησίον τοΰ άντιπάΧου τ ο ν  ή οψις του 
ίσυγκινείτο σπασματωδώς· τό άνεςραμμένον πρόσωπόν του  
βπνεε φρίκην, και αί συνδεδεμέναι χεϊρες του μετά βίας 
ποΧΧής άμοιβαίως συνείχοντο.

"  Είναι άρα δνειρον T cvrcf' άνέκραξεν.
» » · · · · · · · · · · · · ·  *

Ό  Τρεύωρ επεριηγήθη έπϊ ττοΧύν χρόνον, δέν είδε πΧέον πο> 
Ttotc τήν καΧην Μαρίαν,δεν ν7τανύρενθη καϊ απίθανε μακράν
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ττ}ς 7Γατρίδος του. Ή  φρικώδη<; αντη σκηιη διέμακν  { ’ς 
την μνήμην μου, ώ ; oveipov αιματηρόν, ώς τερατώδης ε
φιάλτην μάλλον, η ώ{ περιςατικον τοΰ πραγματικού 
μου βίου.

( Blaskwood’ s Magazine )
Π.
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Επιρροή της ηλικίας ε ’ις τήν φρενο£λά€ειαρ 

κα) τήν πρυς το κακονργεϊν ροπήν.

Ό  Κύριος Κετελέτο'ι [Quetelet] , εξετάξων τον άνθρα>~ 
τον καϊ την άνάπτυξιν τών δυνάμεών του, ησχοΧήθη νά έκ~ 
θέση είς φως με ευκρίνειαν καϊ ακρίβειαν τά ολι'γα μνημεία 
όσα ή επιςήμη 'έχει περι τής ηλικίας, καθ' ήν ή φρενοβλά- 
βεια αναφαίνεται συνεχέςερον. τά των Παρισίων, τά  τού 
Κάεν [Caen] καϊ τά τής Νορβεγΐας, ά τινα καϊ μόνα ήδυνή' 
θη νά προμηθευθη, μαρτνροϋσι συμφώνως, on  ή μεταξύ  
τον 33 καϊ 40 ετου; ηλικία τταρεχει πΧείους φρενοβλαβείς, 
ώς ε’ν τω εξής τιίνακι είδικώτερον καταφαίνεται.

Η λικία. Παρίσιοι. Κάεν. Ν ορβεγία .
Προ τού 20 έτους . . 0,06 — 0,06 —  0,17.
Ά π ό  τού 20 — 30 . . 0,20 — 0,17 —  0,19.
Ά π ό  τού 30 ■— 40 . . 024 — 0,29 —  0,21.
Ά π ο  τού 40 --  50 · . 0,22 — 0,25 —  0,16.
Ά π ό  τοΰ 50 -- 6 0  . . 0,14 — 0,17 —  0,13.
?Επέκεινα τού 60 : . 0,14 — 0,09 —  0,14.

Μετά ταύτα ό κύριος Κετελέτος ελαβε, συνεργεία τού 
Κ. Καρόλου Mopyavou [S ir  Charles M orga n ], ττληρο- 
φορίας λεπτομερείς καϊ άξιολόγους περϊ τής ςατιςικής τών 
iv 'Ιρλανδία φρενοκομείων, τάς οποίας €'χ 6 συλλέξει ό Κ. 
"Ραδίκλιφφος [Radcliff] . Μ εταξύ τών πληροφοριών τού
των υπάρχει καϊ πίναξ 5021 φρενοβλαβών, εκάςον τών ί-
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ποιων ή ηλικία άνευρέθη είς τά  β ιβλ ία  τών φρενοκομείων. 
Ό  αξιέπαινος ούτος φυσικός ενρε προσέτι είς το σύγγραμ 
μα τοΰ κυρίου Πορτέρου [P orter] καταγραφήν τινα τών έν 
τω  φρένο κομείω της Βηθλεέμ [Bethleem ] φρενοβλαβών, 
παρέχονσαν περιέργους πληροφορίας περί τής ηλικίας τώ ν  
εν τω καταξήματι τούτψ διαιτωμένων, και τών όποιων η 
νόσος δεν (θεωρείτο ανίατος · κατά τον κατάλογον τούτον.

Κ ατά τά έτη υπήρχαν μέσος ορος ηλικίας.

1830 . . . 201 φρίνοβ’λαβ('α . . 37 «V»».
1831 . . · 2 1 2 .......................... 35
1832 . . .  163 . . .  · . . 37
1833 . .  .. 184 . . ·  . . . 36
1834 . · .  217 · ■ . . · , .  · 36

Ό  μέσος ορος τής εν τω καταςήματι διαμονής ενός έκά . 
ςου ητον ημερών 204. Εις τον εφεξής πίνακα, όπου άναφέ- 
ρονται και οι έν ’Ιρλανδία φρενοβλαβείς, εύρίσκεται ση 
μειωμένη .ή ηλικία 977 έξ αυτών.

2ημ*ίω<Μ τών ήΧιΚί- Φρ€νοκομύον τής Βη- 
ων κατά 8ίκα€Τ€Ϊ% θ\(€μ

7Tf ριόδους, φρίνοβλαβήϊ· μίσοι
οροί

Φρςνοκομςϊαν της ' Ιρ
λανδίας 

φρ€νοβλαβ€ΐς· μίσο% 
ορυ%·

Προ τοΰ 20 έτους . . 61 . . 0,06 500 . . 0,10
Α π ό τού 20 —  30 ., . 261 . • 027 1551 . . 0,31
Από τοΰ 30 —  40 . . 292 . . 0,30 1284 . . 0,25

.Από τού 40 —  60 . . 203 . . 0,21 939 . . 0,19
Από τοΰ 50 —  60 . 017 · . ο ,ι ι 609 . . 0,12
Επέκεινα τού 60 . . 5 3 . 0,05 138 . . 0,(13

977 100 5021 *100

'Εκ τον πίνακος τούτου εξάγεται οτι αί ςατιςικαϊ τής Βη
θλεέμ πληροφορίαι συμφωνονσι με τάς τής Γαλλίας καί 
τής Νορβεγίας, μαρτυροΰσαι ωσαύτως οτι μεταξύ τοΰ ϋΟ 
καϊ 4 0  έτους επικρατεί μάλλον ή-φρενοβλάβεια, είς μόνην
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Se τήν ’ Ιρλανδίαν ό μέγιςος όρος αναφαίνεται «'ς vere. 
τέραν τ  αυτής ηλικίαν. ' Αλ\' eVetSi) eii την μεταξύ τοΰ 30 
καί 40 erou? ηλικίαν ευρεθησαν τ λεΐςοι φρενοβλαβείς, δέν 
πρέπει να συμπεράνωμεν εκ τούτου οτι η ηλικία αΰτη 
elvai μάλλον υποκείμενη είς τάς προσβολάς της νόσου ταύ
της. Δια νά ττροσδιορισϋτ) η κρίσιμος οΰτως είττεΐν ηλικία, 
πρέπει νά cνρεθτ) ό λόγος τοΰ πληθυσμού ίκιίςου τόπου 
•προς τόν αριθμόν τών ανθρώπων ίκάςης τών είς τούς ανω
τέρω πίνακας σημειωθεισών τά ξεω ν προς εφαρμογήν τοΰ  
κανόνος τούτου, ό κύριος Κετελίτος λαμβάνων μέσους άριθ. 
μους τοΰ πληθυσμού τών ττερί ών 6 λόγος τόπων, κατασκευά
ζει τόν έξης πίνακα.

£ημ(Ιω(Γις Μίσος ϋρος ΆναΧογισμος Any os τών

τών τών φρινοβλαβών τοΰ φρινοβλαβών Ttpos
ηλικιών τών προηγ■ Πινάκων πληθυσμόν τον πληθυσμόν.

Π ρ ο  τοΰ 20 fγοιλ . 0,08 . . 0,40 . . 0,20
Α π ύ τοΰ 20— 30 . . 0,23 . 0,17 . . 1,35
Απ?> τοΰ 30— 40 . . 0,26 . 0  14 . . ι,κο
Από τού  40— 50 . . 0,21 . ο ,Ι Ι  . . 1,91
Α πό  τοΰ 50 —6 0 .  . 0,13 . 0,09 . . 1,44
Επέκεινα τού 60. . 0,09 . .. 0,09 . . 1 ,θι)

100 100 μίσος Spot 100

Τοιουτοτρόπως ύπολογίζοντες τόν πληθυσμόν τών κατοί
κων, καϊ καθολικεύοντες, άν τοιαύτη καθολίκευσις επιτρέ
πεται, τά  προηγηθέντα εξαγόμενα, ευρίσκομεν ότι μεταξύ 
τοΰ  40 καϊ 50 έτους ή μάλλον κατά τό 40 κυρίως ετor, ό ά'ν- 
θρωποί ΰπόκειται μάλιςα είς τών φρενών την άλλοίωσιν. 
Ό  κύριος Κετελέτος άτέ$ειξε προσέτιείς τ ό π ε ρ ϊ  Ιί ο ιν ω- 
ν ι κ ής Φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ς  Δ  ο κ ί μ ι ό  ν τ ο υ ,  ότι της αύτής 

•ηλικίας γεννήματα υπήρξαν κατά τε τήν ’ Α γγλίαν καϊ Γαλ~. 
λίαν τά αριστουργήματα τής δραματικής ποιήσεως, εκτός 
μόνον οτι εν τή ’Α γγλία ό γόνος ουτος εβλάςησε ολίγον τι 
ιτροϊμώτερος. Πρέπει άραγε νά συμπεράνωμεν εκ τούτου οτι 
τ ό  ανθρώπινον πνεύμα π ά σχ α  νοσήματα αναπτυσσόμενα



κατά λογον τής δυνάμεως ή τ ή; άσκήσεως αύτον; Την λύσιν  
7 ον προβλήματος τούτον, ήτις ενδιαφέρει την κοινωνίαν πρε- 
π ει\ά 1τροσ μάνα· μεν από την π ε ρ ί  - π ι θ α ν ο τ ή τ ω ν  
θ ε ω ρ ί α  ν, στηριζομένην είς την ακριβή καϊ ορθήν παρατή
ρηση·. .. ' ·

Ό  Κ. Ιίετελέτος άπεδειξεν ήδη οτι ε’ς τήν Γαλλίαν οχι 
μόνον ό αριθμός τών καθ' εκάστην ηλικίαν πραττομένων 
εγκλημάτων, φνλάττει ςαθερώς τάς αντάς αναλογίας, άλλ  
οτι at άναλογίαι αυται διαμένονσιν αμετάβλητοι καϊ άφον γε. 
νώσι διακρίσεις κατά τό είδος τών εγκλημάτων καϊ τό φνλον 
τών ενόχων αί εκθέσεις τί}ς Βελγικής απέδειξαν ωσαύτως 
είς τόν κνρ. Κετελέτον μετεττειτα ότι τό άναλλοίωτον αυτό 
τών άναλογιών υπάρχει καϊ ώς προς τούς Βέλγας και οτι 
προσέτι ό μεταξύ τών έξ εκάσ της ηλικίας κατηγορουμένων 
λόγος εΐνσι σχεδόν ό αυτός είς άμφότερα τά  έθνη.

Οί στατιστικοί πίνακες τής ποινικής δικαιοσύνης τον Μ ε
γάλου δουκάτου τής Βάοης [Grand Diiche de Bade] oi 
πρότινων ετών δημοσιευθέντες παρέχουν ωσαύτως άλλης 
νέας ταυτότητας άπόδείξιν.
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Σημΰωσι* τή ί ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΛΤΟΝ ΒΛΔΗ2 18 33  ΓΑΛΛΙΑ
ηλικίας αριθμός τών αριθμός J 1826, 182C·

τών κατηγορουμένων. κατήγορονpe νων. άναΧογ.

Α ~ υ  14— 18 ίτω ν . 9 3  . . 0,061
- 0,5318-30 . . 784 . . 0,48 (

20-40 . . 381 . . 0,21 .  0.23>

40-50 . . 211 .  . 0,13 . 0,14
50-60 · . 106 · . 0,01 . 0,06
60-70 . . 3 . . 0,02 . 0,03
70 k u \  ε τ τ ί κ . 1 . . 0,00 . 0,01

Σημ. 0 1 πίνακες της Γαλλία* δεν καρίχονν την αυτήν τώ ν  ηλικιών

διάταξ ιν.

Τί πρέπει νά σνμπεράνωμεν εκ τοσούτων μαρτυριών, αΐ-

\
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τινες συνέρχονται είς συμφωνίαν παράδοξον μολονότι οί 
προς κατασκευήν αυτών αριθμοί δέν είναι 7τολύ μ εγάλοι; 
•πρέπει τάχα νά άρνηθώμεν το αυτεξούσιον τον  άνθρωποι/ 
η νά το θεωρήσω μεν άμέτοχον πάσης επιρροής, οσάκις εξε· 
τάζω/ιεν τά κοινωνικά φαινόμενα γενικώτερον, καί τρόπον 
τινά άιταραλλάκτως ώς, τά φυσικά φαινόμενα, καθ' α η 
εσωτερική δρά,σις καϊ άντίδρασις συ^ήματός τίνος δεν τα 
ράσσει παντελώς τον νόμον τής προς τό κέντρον βαρύτητος ; 
τοΰτο τούλάχιςον εξάγεται έκ τής παρατηρήσεων, εκτός άν 
θεωρήσωμεν άνεξετάςως άπορριπτέον παν ο,τι αΰτη διδά
σκει. Δύνανται νά συμβώσιν άναμφιβόλως αιφνίδιοι με- 
ταβοΧαι καϊ μεταμορφώσεις, τροποΧογοΰσαι ςιγμιαίως τόν 
τακτικόν ροΰν τών πραγμάτων, και τών όποιων τά αποτε
λέσματα δύνανται ενίοτε νά έπιφέρωσι διαρκείς αλλοιώ 
σεις · αλλά ταΰτα είναι συμβεβηκότα όμοια με τά  τής 
νανωλους και τοΰ λιμού ώς προς τάς θνήσεις [m ortalite].

Διά τοΰτο οί κλονισμοί τούς όποιους επιδημία τις 8ύ- 
ναται νά επιφέρω βίς τάς εργασίας εταιρίας τινός ζωασφα- 
λιςικής, η αί μεταβολαϊ τού μέσου ορου τής ζωής, δέν 
έλαττοΰσι τό κύρος τών πινάκων, εφ' ών αί επιχειρήσεις 
αι>ται ςηρίζονται.

Πας τόπος εχει ϊδιον νεκρολογικόν πίνα, ώς εχει ίδιον 
"πίνακα έμφαίνοντα τήν προς τό κακουργεΐν ροπήν. Α ί διά
φοραϊ τάς όποιας παρατηρεί τις, έπεξερχόμενος τά διάφο
ρα τών εγλημάτων είδη, έξήρτηνται έκ τού κοινωνικού ορ
γανισμού. Δια τοΰτο άν, έξετάζοντες τήν επιρροήν τής ηλι
κίας είς τό έγκλημα, εύρωμεν τά  αυτά παραγόμενα είς τε 
τήν Γαλλίαν και τήν Βελγικήν καϊ τό M e/α  Δουκάτον τής 
Βάδης, δέν πρέπει νά πορισθώμεν οτι τά αυτά θέλομεν εύ
ρη και κατά τήν 'Αγγλίαν. Έκει δέν είναι απίθανον νά εΰ- 
ρεθώσι διάφορα ■ άλλ’ ό κύριος Ιίετελέτος δέν διστάζει νά 
βεβαίωση ότιο ί τοΰ 183.5 αριθμοί θέλουν άναφανή οί αυτοί 
καί κατά τό 1836, ώς συνέβη είς τήν Γαλλίαν, όπου άπό έτους 
«ίς έτος διαδοχικώς άνεφάνησαν τά αυτά αποτελέσματα, ν*
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ποτιθεμένου πάντοτε ότι ή κοινωνική κατάςασις δέν .επαθεν 
επαισθητάς αλλοίωσης.

Ό  κύριος Πόρτερ πρώτος έδημοσίευσε πίνακας λεπτο
μερείς, περιέχοντας την ηλικίαν τών κατά το 1 834 . κατά 
πάσαν την ’Αγγλίαν κατηγορηθέντων, το δε πόρισμα τών 
πινάκων τούτων παραβαΧΧομένων με τούς της ΓαΧΧίας, Β ά- 
8ης καί Βελγικής , άναδεικνύει την αύτην ηλικίαν ένοχον 
μεγίςου αριθμού τών εγκλημάτων.

Η λικ ία  τώ ν κα- ’ Α γγλ ία  1834. Γαλλία
τηγορονμίνω ν. κατηγορούμενοί, άριθ- άναλ- 1 8 2 6 ,1 8 2 9

κατωτέρω τού  IGe'rovs .  ,  2 6 0 4  . . .  0 , 1 2  . .  . 0 , 0 2

1 6 -2 1 .............6113 . . . 0,29 . . . 0,16
2 1 -3 0 ............7069 . . . 0,32 . . . 0,35
3 0 -4 0 ............ 3146 . . . 0,15 . . . 0,23
40—50 . . . . . .  1525 · . 0,07 . . . 0,14
50-60  .......... 686 . .  . 0,03 . . . 0,06
60 και Ιπ ίκ ε ιν α . 303 . . . 0,02 . '. . 0,01

Ή  μόνη διαφορά, η μεταξύ τών τής ’Αγγλίας καί τών 
τής Γαλλίας πινάκων ίιπάρχουσα, συνίςαται είς τον μέγαν 
αριθμόν τών κατηγορουμένων νέων τής Μ εγάλη; Β ρετα 
νίας· τοΰτο προέρχεται διότι τά αγγλικά κακουργιο'όικεία 
δικάζουν πολλάς πράξεις δικαζομένας έν τη Γαλλία, υπό 
τών πλημμελειοδικών, τών δε είς ταύτα τά γαλλικά δικα- 
ςήρια κητηγορςυμένων νέων ό άριθμός είναι σχετικώς πο - 
λυ μεγαλύτερος παρά τόν αριθμόν τών είς τούς κακουργιο- 
δίκας είσαγομένων. Ά φ ' ετέρου μέρους υπάρχει είς τήν 
Α γγλ ία ν  τά ξιςτις  κακούργων παρασκευαζόντων τούς τταϊ- 
δας είς -τό κλέπτειν καί λωποδυτεΐν άλλ’ άφίνων κατά μέ
ρος τά δύο ταΰτα αίτια και τόσας άλλας διαφοράς αΐτινες 
καθιστώσι τόσον δνσκολον τόν παραλληλισμόν δύο εθνών 
έχόντων νόμους καί θεσμούς τόσον άνομοίους, ό Κ. Κετελέ- 
τος φρονεί οτι δέν πρεπει νά πάθη κάμμίαν τροπολογίαν η 
έξής πρότασις, η τις επεσφράγιζ^ν έπερχομένη τελευταία,

7.



άΧΧας περϊ τής προς τό κακόν pyelv ροπής -προ τινων ετών 
•γενομένας ερευνάς. "  Ή  όΧεθρία αΰτη ροπή φαίνεται,, εΧε- 
γεν, αναπτυσσόμενη κατά λόγον τής πυκνότητος τής φυ
σικής δυνάμεως καϊ τών παθών τοΰ ανθρώπου ' φθάνει 
δε είς to επακρον κατά την είκοσιπενταετή ήΧικίαν, καθ' 
ην ή φυσική άνάπτυξις είναι σχεδόν τετεΧεσμένη. Ή  
διανοητική καϊ ηθική άνάπτυξις , ή βραδυτερον επιτε- 
λουμίνη, μετριάζει μετά ταΰτα τήν ττρός τό κακουργεΐν 
ροπήν, ητις προϊόντος τοΰ χρόνου εΧαττοΰται ετι μαΧ- 
Χον καθ' όσον εξασθενώσιν ή φυσική ίνναμις καϊ τά  
πάθη.

Προσθίτομεν εις τάς ερευνάς ταύτας άΧΧην πληροφο
ρίαν συνεχομένην με τάς προηγουμένας καϊ εχουσαν μέγα 
τό διάφορον· εννοοΰμεν δε τον παραβΧητικόν πίνακα τών 
κατά τά εφεξής ετη Βανατωθέντων κακούργων κατά τήν 
Βελγικήν, τήν ΓαΧΧίαν, τήν ’AyyXiav καί τήν Πρωσσίαν.

ετη. αριθμός τών αριθμός τών επϊ
Βανατωθέντων φόνο' κατα- 

κακούργων. δικασθέντων.
’ Ει> ’ AyyAi'a inί 13,300,000 κατοίκων.

1813—1820... 649 . . . 141 ήτοι κατ’ hot 20
1820-1827... 494 . . . 1 1 3  ____ 16
>1827-1834 . ..355 . . .  105 ____ 15

, ’Εν Γαλλία β’ττί 33,000,000 κατοίκων.

1824-1829 . . .  352 .. . 1182 . . . . .  236 
1829—1834... 131 . . .  1172........... 234

’Εν Πρωσσία «τι 13,000,000 κατοίκων.

1819—1824 .. .. 54 . . . . 69 . . . .  14
1821-1829 . . .  33 . . . .  50 . . . .  10
1829-1831.. . 19 . . .. 43 . . . .  8 1|2
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ertf, αριθμός τών αριθμός τών iirl
9ανατωθέντων φόνω κατα- 

κακούργων. δικασθίντων.
’Εν τί} B(\yiK?i ι'πι 3 ,5 0 0 ,0 0 0  κατοίκων.
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1800-1801.. . 325 .. . 150   30
* 1 8 0 1 -1 8 0 9 .... 88 __  82 . . . . .  16
. 1809-1814 . . .  10 . . .  . 6 4 ............ 13

1814-1819 . . .  26 . . .  . 42 ............  8 1[2
1819-1824 . . . 23. . ... 38 .............1 3|1
1824-1829 . . .  22 . . .  . 34 . . . . . .  Ί
1829-1834 . . Ο   20 . , ...........4

Έ κ  τών παραλληλισμών τούτων εξάγεται οτι ή εφαρ
μογή τί}ς ττοινης τον Άανάτου περιορισθεϊσα ττανταγον 
δέν επεφερεν αύξησίν τινα eh τούς φόνους.

‘Ο ακόλουθος καταστατικός του  αγγλικό ν  χρέ
ους πίναζ^ σννταχθείς εκ διαταγής τοΰ Κοι
νοβουλίου  , είναι αζιος τής περιεργείας τον  
κοινού, τόσο) μάλλον καθ' οσον εχει και τήν 
άπο του επισήμου ττίστιν κιιι ακρίβειαν.

Π  ί ν α ζ  ε μ φ α ί ν ω ν  την Β ι α χ ε ί ρ ι σ ι ν  τ ο ΰ  α γ 
γ λ ι κ ο ύ  χ ρ έ ο ν ς  άττ α τ ο ΰ  1688 μ έ χ ρ ι  τ ο ΰ  1833.

κφάΚαιον χριωλΰσ, ϊτήσ.
Λ. Στίρλ- Λ· Στφλ.

Xpeos Kara την ΐποχην rijs αγγλικής
tnavaraaea  ̂ . . · . . .  . . .  '664,263 30,855

Xpeos yevijfievov ότι τοϋ Γουλκ'λμον · 20,851,479 d,681,404
— —  , ' ~ ■

Κατά την (ν'Ϋίσβικίω  [R isw ich]
γινομίνην Τψ 1689 ίίρήνην . , . 21,515,742 1,712,219

7*



*Η όπισθεν ποσότης *- . · . , 

Διαρκουσης rjji ειρήνης ελάττωσις,

Κατά την εναρξιν των επϊ *Αννης 
πολέμων έν ετει 1702 χρέος . , 

Διαρκοΰντος τοΰ πολέμου· .

Κατά την εϊρηνην τοΰ Ονλτpay έκτου
[Utrecht] ? r «  1713 . , 

Έξαγορασθέν ini της ειρήνη:
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Κ ατά το  1 739 προ του  πολέμου 
Δάνειον έπι τοΰ  πολέμου . . . . .  31,339,084

Έττι της iv  *Ακουϊσγράνω  [ΑΪΧ- · 
la-chapelle] ειρήνη», €Τ€1 1748

*Αρχομένον του  έτττ αετούς 7Γ0- 
λέμου iv  ετει 175G . . ,

Ε£ayopaa-0h έπϊ της εϊρήνης

%Αρχομένου τοΰ μετά της 'Αμερι

κής πολέμου έν ετει 1775 
Δάνειον επ'ΐ τοΰ πολέμου ·

*Αρχομένης rrjs Γαλλικής επανα-
στάσεω ς τω  1 7 9 3 ...........................

Δάνειον έπι τοΰ πολέμου · . . .

*Εττϊ τής έν *Αμβιανω  [Am iens] 
•γενομένης ειρήνης έν ετει 1 8 0 2  .

Δάνεια διαρκοΰντος τοΰ κατά της 
Ταλλικής Αυτοκρατορίας πολέμου
«W m  1803 β ; . . . . .

κιφαλαιον χριαίλ. ίτή σ .

21,515,742 1,712,259
5,121,040 410,317

. 16,394,702 1,310,942
. 35,750,661 2,040,416

. 52,145,363 3,351’358

. 4,190,734 1,338,584

. 47,954,628 2,012,774
31,339,084 1,078,229

•
. 79,293,713 3,091,003
. 4,961,560 480,428

74,332,153 2,610,575
64,533,277 2,241,478

138,865,430 ■ 4,852,051
10,281,795 380,480

128,583,635 4,471,571
121,267,993 149,444

244,118,635 9,302,328
276,088,466 9,341,397

520,207,101 18,643,725

222,407,968 8,003,951



κεψαλαιον

*Εϊγι της πρώτης καθαιρε'σεως τού

Ναπυ\έοι/τος εν ετει 1814 . . , 742,015,057
Δάνεια επι τώ ν εκατόν ημερών , . . 60,580,864

Εττϊ της δεντε'ρας καθαιρεσεως

του Ναπολέοντος εν ετει 1 81 5. . , 803,195,931
Ε ξαγορασθεν το πρώτον έτος της Ε ί-

ρήνης 1 8 1 G .....................................  14,579,277

τώ 1816 . . . . .  . 788,646,054
Έ ξαγορασθέν „  . . . . . . 17,647,791

Τώ 1818 . . . . . . 770,998,803
Δ“ *'«α . 34,895,300

805,894,223
Έ ξαγορασάίν  τώ 1818 18,240,033

Τώ 1819 . . . . . . 787,048,190
Δα«(ον „  . . . . . . .  34,304,000

821,952,190
Ε ξα γορα σθ ϊν  κατά το 1819 . ; ; . 29,832,114

τώ 1820 . . . . : . 792,12(^070
Δα*«ον  „ 31,104,000

823,224,070
Έ ξαγορασθίν ί  . 22,708,115

τώ 1821 .  . . .  t . 800,455,901
Δα«<ον „  . .  ......................  10,290,875

810,752,830
Έ ξαγορασθίν „  21,793,299

τφ 1822 . . . . .  794,959,537 -
Δ άν'ΐον · ..................................  . 9,339,087
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χριωλ. 4τήσ.

20,047,676
1.480,431

28,123,107

7,470,095

27,052,012
524,494

27,127,518
1,183,221

29,310,729
550,933

27,753,816
1,029,120

28,782,936
904,172

27,878,704
1,071,720

28,950,484
091,962

28,258,522
509,770

28,768,292
656.306

28,111,980
280,191
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"Κθρβίσμα των όπισθιν ποσοτήτων 
Εξαγο ρασθίν , · . · ·

χρεωλ. ίτ ησ·

80-1,299,224 28,392,179
13,741,194 ' 413,025

Τ φ 1823 790,585,033 27,978,552

1821 . . . . 791,701,615 1829 . .
1825 . . . . 781,123,223 (830 . .
182& . . . . 778,128,268 1831· . .
1827 . . . . 783,801,749 1832 . .
1828 . . . . 777,476,892 1833 . .

Ά π ό  τής εποχής ταύτης το ποσόν τον -χρέους μικράς 
επαθε μεταβολάς, διά τούτο σημειοϋμεν μόνον το κατ’ έτος 
κεφάλαιον.

. 771,322,540 
. 771,251,933 
. 757,386,997 
. 555,543,885 
. 754,100,549

'Επειδή το σύστημα τής χρεωλνσίας κατεκρίθη ίτολ- 
λάκις χωρίς λόγου, καϊ έθεωρήθη μάλιστα φαντασιώδες 
παρά τινων οικονομολόγων, οΐτινες δέν έσημείωσαν παντε
λώς τά παρά τής Κυβερνήσεως γινόμενα νέα δάνεια, δάνεια 
υπερέχοντα πάντοτε σχεδόν τάς γινομένας παρά τον χρε- 
ωλντικον ταμείου εξαγοράς, δέν είναι αδιάφορος νομίζομεν 
η έκθεσις τών εργασιών τον ταμείου τούτου καθ' ολην τήν 
διάρκειαν αύτοϋ.

Π ίναξ εμφαίνω>ξ τους διά τοΰ χρεωλυτικοΰ ταμείου απ' 
αρχής τής συςάσεώς τον γενομένας εξαγοράς τοΰ άγγλι-
κοΰ χρέους ̂

•πτ Xptos ΐτησίωι ϊτη χρίοι (τησίωί
ΐξαγοραζόμινον. • ΐξαγοραζύμινον.

1 7 8 6  . . . . . 6 6 2 ,0 0 0 1 7 9 5  . . ■ 3 ,0 8 3 ,0 0 0
1 7 8 7  . . . 1 ,5 0 3 ,0 0 0 1 7 9 6  . . . 4 ,8 9 0 ,0 2 0
1 7 8 8  . . . . 1 ,5 0 6 ,0 0 0 1 7 9 7  . . · · 6 ,7 9 0 ,0 0 0
1 7 8 9  . . . . 1 ,5 5 8 ,0 0 0 1 7 9 3  .. . . 8 ,1 0 2 ,0 0 0
1 7 9 0  . . . . 1 ,5 8 7 ,0 0 0 1 7 9 9  . .  . 1 0 ,5 5 0 ,0 0 0
17 9 1  .  . . . 1 ,5 0 7 ,0 0 0 1 8 0 0  · . . 1 Q .7 1 3 ,0 0 0
1 7 9 2  ■ . · . 1 ,9 6 2  0 0 0 1801  . . . 1 0 ,4 9 1 ,0 0 0
1 7 9 3  . . . . 2 ,1 7 4 ,0 0 0 1 8 0 2  . . . 9 ,4 3 6 ,0 0 0
17,94 . . 2 ,8 0 4 ,0 0 0 1 8 0 3  . . . 1 3 ,1 8 1 ,0 0 0
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ϊτη. χρίος Ιτησΐωί (τη. Xpeot ί'τησίωτ
ϊ£βγο ραζόμ̂ νον. (ξα γοραζόμινον.

1804 - ■·· . . 12,800,000 1817 . . . 23,117,000
1805 · .. . . 13,759,000 1818 · · .  , . 19,400,000
1800 . . . . 15,341,000 1819 . .  . . 19,648,000
1807 . . . 10,004,000 1820 · . . . 31,191,000
1808 · . . . 16,161,000 1821 . . . . 24,518,000
1809 . . 10,055,000 1822 · . . . 23,005,000
1810 . . . , 17,884,000 1823 . . . . 17,960,000
1811 · • · 20,733,000 1824 . . . . 4,828,000
1812 . . . . 24,246,000 1825 · . . . 10,583,000
1813 . · . . 27,522.000 1820 · . . ,  3,313,000
1815· . . . . 22,559,000 1827 · . ·  . . 2,885.000
1810 . . . .. 24,001,000 1828 . . . . 2,732,000

Ω Ρ Α Ι Α Ι Τ Ε Χ Ν Α Ι .

Επιρροή τών τεχνών επι τής βιομηχανίας.

Α Ι Κυβερνήσεις οσαι την σήμερον διώκονσι τήν κατά το εμ
πορίαν καί τήν βιομηχανίαν υπεροχήν τής πατβίδος αυτών, 
οφείλουν να άσχολώνται περί τήν τελειοποίησιν τής εθνικής 
φιλοκαλίας, περι τήν διασκέδασιν τών προλήψεων όσαι τεί
νουν είς τήν διαφθοράν της καί τήν εμψύχωσιν τής βιομηχα- 
νίαςοχιμόνον έκδίδουσαι καλούς νόμους, άλλά και συνιςώσαι 
μεταξύ αυτής καΐτών επι-ημών ξένον, σύνδεσμον οφείλουν 
τέλος να διαδίδούσιν οσονενεξι τήν προς τάς ωραίας τέχνας 
κλίσιν μεταξύ τών κατωτέρων τάξεων. Τοιοντον τωόντι σκο
πόν έχουν εν μεν τη Γαλλία καί Π ρουσσία πολυάριθμα δη
μόσια καταγήματα, ο:του άπασαι τοΰ λαοΰαί τάξεις ήμποροΰν 
αδιακρίτως νά εξοικειώνται με τά λαμπρότερα τής αρχαιό
τητας καϊ τών νεωτέρων χρόνων προϊόντα ■ εν δέ τη Γερμανία 6 
λεγάμενος τεχνικός σύλλογος, οθεν ώς άπό πλουσίου φυ
τωρίου, ή χώρα εκείνη λαμβάνει τούς καλλίτερου; αυτής ζω
γράφον; καϊ τούς περιφημοτέρους γλύπτας. Ή  'Αγγλία  
παλαίει ώς προς τοΰτο είσέτι κατά τής κακής Βελήσεως
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τών κυβερνώντων αυτήν καϊ κατ' ανόητων προλί/ψεων ■ Η  
iv τοΐς μουσείοις καϊ ταϊς βιβλιοθήκαις είσοδος είναι α σέ-  
τι άπηγορευμένη trap αύττ) είς την εργατικήν τάξιν ’ μόλις 
δε καί μετά βίας κατά το 1836 ίτος εσυςήθη, υπό την ττριι- 
ςασίαν τής βασιλικής ’Ακαδημίας, μία σχολή  τεχνών καϊ 
επιτηδευμάτων. Ά λ λ ’ ενφ η εξουσία παραμελεί εις Α γ 
γλίαν τό άντικείμενον τοΰτο, οί μεγιςάνες αύτής, οί πλού
σιοι άνδρες, οί περιφημότεροι ζωγράφοι, γλνπται και α- 
γαλματοποιοϊ συντρέχονσι τήν κίνησιν τής βιομηχανίας 
της, οί μεν μεταβιβάζοντες είς αυτήν τάς γνώσεις όσας η- 
ρύσθησαν εν ττ} Εϋρώπτ), οί δε παρέχοντες αυτή την δρα- 
ςηρίαν συνδρομήν τής τέχνης των · οΰτως ό Φλαξμάνος καϊ 
ϋτοθάρδος εχορηγησαν άλλοτε είς τήν βιομηχανικήν οι
κίαν τοΰ Ροΰνδελλ καϊ Βρίδγε, διάφορα ιχνογραφήματα, 
επϊ άντ ιμισθία 500 λιρών κατ’ . ’έτος· επίσης καϊ ό Βαιλεύς 
καϊ ό Ό βάρδος είργάσθησαν διά τε τούτους καϊ άλλους 
βιομηχάνους · ό περίφημος ζωγράφος Μ αρτίνος δεν άπη- 
ξίωσε νά $έσΐ) τήν γραφίδα του είς τήν υπηρεσίαν τών 
αμαξοποιών, ΰελοποιών καϊ τεχνητών τής πορκέλάνης · ό 
Βόδης καϊ Ό δήλυς, εργάται τεχνητών λίθων, ήσχόλησαν 
τούς περιφημότερους ημών γλύπτας, τόν Σχίδην, τόν Β ά-  
κωνα καϊ τόν 'Ρόσσην · τελευταΐον ό ίςορικός ζωγράφος 
Ρόγης έκηρυξε πρό τίνος χρόνου είς εξετάςικήν τινα επι

τροπήν οτι αφιερώνει 'μέρος τοΰ καιρόν του είς τό νά σχε- 
διάζι7 ιχνογραφήματα διά τούς τεχνίτας τοΰ ορειχάλκου κάϊ 
τούς χρυσοχόους, ,

’Αλλά τά μερικά πλεονεκτήματα δσα πηγάζουσιν άπο 
τής συνδρομής ταυτης καϊ τής επιρροής τών πλουσίων, δέν 
ήμποροΰν νά παραβληθώσι μέ τά όσα περέχει ή ελεύθερα 
είς τά μουσεία είσοδος καϊ ή εντεύθεν προκύπτουσα γενική 
διάχυσις τών'γνώσεων * οθεν καϊ ούκ ολίγα τών άγγλικών 
προϊοντων είναι πολύ κατώτερα τών προϊόντων άλλων με
ρών. Τό ευτελές'ερον ώς καϊ τό πολυτελέςερον άντικείμε
ν ον εξίσου υπόκεινται είς τούς νόμους τής φιλοκαλίας. Τά 
μεταξωτά  τοΰ Λουγδουνου, τοΰ Σπιταφιέλου καϊ τής Ί τ α -
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Χίας' τά βαμβακερά τκν Μ ανχέστερ καϊ τον 'Ροθο μά
γον,' τα επίχρυσα καϊ επάργυρα, σκεύη τον ΣχεφφιέΧΒου 
καϊ τών Παρισίων ' τά  κεράμια τοΰ ΣτοφφορΒσχίρου · ή 
πορκεΧάνη, τά μετάΧΧια, ή μιΧτογραφία καϊ τά άνά- 
γΧυφα · ο σίΒηρος, ο όρείχαΧκος, ό άργυρος καϊ ό χρυσός, 
ό ζωγραφισμένος χάρτης, τά επιπΧα, οί τάπητες, οί τεχνη
τοί Χίθοι, ό έΧβφας, άπαντα τά  αντικείμενα ταύτα υπάγον
ται εις τούς κανόνας τής φιΧοκάλίας, ή Be χώρα ή εχουσα, 
προς τη καΧή αυτών κατασκευή, καϊ τό πΧεονέκτημα τής 
εύθηνίας, νικά άναμφιβόΧως τούς άντιζήΧους αυτής είς τάς 
ξένας άγορας · άλλά τά δύο ταΰτα Βεν ανακτώνται, είμή ώς 
εκ τής καΧώς ve νοημένης Βιαχύσεως τών τεχνών είς δΧας 
τας τάζεις τής κοινωνίας. Τοιαύτη ητον ή αιτία τής υπε
ροχής, τήν οποίαν ή Ά γγΧ ία  άπήΧαυσε περϊ τήν εξεργα
σίαν τοΰ όρειχάΧκον, επί τής Ε λισάβετ καϊ τών ΒιαΒάχων 
αυτής ’ Βιότι χάρις είς τήν προξασίαν τήν όποιαν ή μεγά- 
Χη ΒασιΧϊς άπένειμεν είς τάς τ  έχνας, Χαμπρά όρειχάΧκινα 
πρότνπα καί ποΧυάριθμα νομίσματα φέροντα έγγεγΧυμ- 
μένα τά σημαντικώτερα τής αρχαιότητας συμβάντα, είσα· 
χθέντα άπό τήν 'Ρώμην καί τήν 'ΕλΧάΒα, παρεϊχον είς τόν 
"ΑγγΧον εργάτην τά μεσα τοΰ νά μορφώνη τήν φιΧοκα- 
Χίαντου, καϊ επομένως νά τεΧειοποιή τά  εργάτου είς βαθ
μόν τόν οποίον ματαίως οί ξένοι συναγωνιςαί τον εζήτουν 
νά φθάσωσιν. Ή  υπεροχή αΰτη καθίςα τότε οΧα τά ’έθνη 
νποτεΧή τής Ά γγΧ ίας ώς προς τό εϊΒος τοΰτο τής βιομη
χανίας · άλλ’ είς τό μετέπειτα, ότε οί ώραίοι εκείνοι τύποι 
καί τά τόσα νομίσματα\, άφαιρεθέντα άπό τό κοινόν, κατε. 
τέθησαν είς τά μουσεία, προς χρήσιν ευαρίθμων μόνον αν
θρώπων, ή υπεροχή μετέβη είς τήν ΓαΧΧίαν, ήτις ΒιεφύΧα- 
ξεν αυτήν εκτοτε Βιά τό έΧευθεριώτερον καϊ φρονιμώτερον 
τοΰ σνςήματός της · τ; παραβΧητική κατάξασις κλάΒων τι- 
νών τής άγγΧικής καϊ γαΧΧικής βιομηχανίας ΒέΧει ετι 
μάΧΧον αναΒείξει πόσην επιρροήν εχονσι τά μουσεία καϊ 
πόσα καΧά παρέχει ή εΧενθέρα είς αύτά εϊσοΒος oXait 
τών κοινωνικών τάξεων.



Ή  Γαλλία έξάγει κατ’ έτος σ  η μαντικήν ποσότητα ζω
γραφικού χάρτου άρί~ης καθ'όλα ποιότητος' διότι* καϊ 
το φύλλωμα και η των χρωμάτων αρμονία, ποικιλία και 
ζωηρό της, καί η άποψις και το σχήμα τών ζώων, τα π άντα  
δεικνύουσιν ότι η χαράττουσα αυτά γραφϊς κρατείται άπό 
επιτηδείαν χεΐρα. Ό  χάρτης οΰτο; τής Γαλλίας είναι 
εύθηνότερος τού ’Αγγλικού ίσης ποιότητοί, όςΊς μολον
τούτο ςερεΐται και χάριτος, καί εύχροίας καϊ πειθοΰς ' το  
εικόνισμά του είναι τραχύ, τά χρώματα κακώς συνδυασμέ
να καί πυλλάκις τά φυτά του φέρουσι φύλλα ή φαντασι
ώδη η μή άνήκοντα τούλάχιζον εις το ειδός των.

’Επίσης ελαττουβένην βλέπομεν καϊ τήν ετι ϊ πορκελάνης 
αγγλικήν ζωγραφικήν καί τήν ΰελογραφίαν, διότι οί παρ 
ημίν μετερχόμενοι τήν βιομηχανίαν ταύτην άναγκάζονται 
η νά εμπιςεύωνται τό εργοντων είς καλού; μεν αλλά β α ρ υ 
τίμους τεχνίτας, η νά τό παραδίδωσιν είς εργάτας μέτρι
ους, τών όποιων τά  'έργα είναι δχι καλά ■ εντεύθεν είς μεν 
την πρώτην περίς'ασιν υπάρχει ζημία , καί πολλάκις ή 
πορκελάνη μένει τρία καϊ τεσσαρα ετη είς τό εργοςάσιον 
πριν ή πωληθή · είς δέ τήν δειιτέραν, η κακή ζωγραφία κα- 
θί ~ησι τήνπώλησιν δύσκολον. Τό αυτό συμβαίνει καϊ ώς 
προς τήν ΰελογραφίαν, διότι καϊ ενταύθα η πρέπει νά πλη
ρώ ση τις τιμήν βαρείαν ή νά λάβρ εργον ατελές · ή γνώμη 
ότι ή ΰελογραφία είναι η5η πολύ κατωτέρα παρ άλλοτε, 
διεδόθη καϊ είς τόν λαόν ■ καϊ είναι μεν εσφαλμένη ή γνώ 
μη αΰτη διότι τά  χρώματά μας έχουν τήν ςαθερότητα τών 
παλαιών, έκτος δέ τούτου είναι καλλίτερον συνδυασμένα, 
και έπιτυγχάνομεν τήν σήμερον πλειότερον περϊ τήν « λ -  
ληλουχίαν τοΰ φωτός καϊ τής σκιάς ’ άλλ’ είναι ούχ ήτ
ταν βέβαιον ότι ς'ερούμεθα ικανού άριθμού επιτηδείων τε 
χνιτών ·

Τά έργα τής άγγλικής χρυσοχοϊκής μέσης ποιότητας» 
παραβαλλόμενα μέ τά τής αύτής ποιότητας γαλλικά, είναι 
επίσης κατώτερα. Είς τήν Γαλλίαν τά  εργα ταΰτα γ ί . 
νονται καϊ εύθηνότερα, διό καϊ εΰ ρίσκου σι πολλούς τσύά
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καταναλωτής είς τάς κατωτέρω τάξεις, όπβρ Be ν συμ βα ί
νει είς 'Αγγλίαν.

Εις την αυτήν κατηγορίαν εΰρίσκεται ή κοσμητική της 
’Αγγλίας αρχιτεκτονική · και ήΒη, χάρις είς την αμάθειαν 
τοΰ "Αγγλου εργάτου, ό εργολάβος περιορίζεται είς τά  μή 
άπαιτοΰντα ούΒεμίαν ευφυΐαν και ούΒεμίαν θεωρητικήν γνώ - 
σιν· οί λυχνοςάται, τά ζωοιόγλνφα (figurines d’ ani- 
lnaux), τά κοσμήματα τών ωρολογίων, τά τυρρηνικά σκεύη 
εύΒοκιμοΰσι μάλλον είς τήν Γαλλίαν, και, τό  7ταραΒοξότε- 
ρον, τά συγγράμματα τοΰ Φλαξμανοΰ και τοΰ " Γίπου καϊ 
όλα τά περίεργα πράγματα όσα περιέχουσι περί τών τνρ -  
ρηνικών σκευών, ε'ιναι γνωςότερα είς τήν Γαλλίαν παρά 
είς τήν 'Αγγλίαν  ! . ·

Ά λ λ ' ή παραβολή τών μεταξωτών, τών ταινιών [rubans j' 
καϊ τών χειρορτίων τής άγγλικής και γαλλικής τέχνης, όσα 
πώλοΰνται είς τήν ’Αγγλίαν, Βεικνύει ετι μάλλον τήν δια
φοράν. Το εξαγόμενον τής παραβολής ταύτης ΒίΒει.

Ταινίας γάλλικάς . . . . . .  1 (4
Ταινίας άγγΧικάς . . . . . . .  3 | 4

Αί άγγΧικαι ταινίαι κατασκευάζονται μέρος είς Κόβεν- 
τρον και μέρος είς τό χωρίον Φαβστιλ, μικρόν άπέχον τοΰ 
πρώ του’ τό χαρίον τοΰτο εχει 7000 κατοίκους εξ ών ε ξ  
μόλις ήξεύρονν ν’ άντιγράψωσιν εν ΰποΒειγμα, ούΒεις Be 
Βνναται νά ίχνογραφήστ) πρωτότυπον σχέδιον. Ιδού  ή 
άναλογία τών πωλουμένων γαλλικών μεταξωτών.

Μ εταξωτά λεΐα.  ........................... 1 (3
Μ εταξωτά πεποικιλμένα, μετρίας ποιότητας 1 [2
Μ εταξωτά πεποικιλμένα, 1*7* ποιότητος 1 [ 6
Καθ' οσον αφορά τά γαΧλικά χειρόρτια, Βιά τήν μαλα- 

κότητά των ή χρήσις αυτών είναι πάγκοινος. Έ ντεΰθεν βλέ- 
πομεν 07τόσον ςενός σννΒεσμος υπάρχει μεταξύ τής βιομη
χανίας και τών ωραίων τεχνών, και πόσην επιρροήν εχει 
είς τήν ευημερίαν τοΰ λαοΰ πάν τό τεϊνον είς τήν βελτίωσιν 
τής φιλοκαλίας τον.
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Την σήμερον ή τέχνη πρέπει ν’ άναζητήστ) νέα δείγματα είς 
τάς αρχαιότητας της< 'Ρύμης τών ’Αθηνών καί μάλιςα 
της Α ίγυπτου , διότι αί πρό τίνος καιροΰ γβνύμεναι νττό τοΰ 
'Ρωσσελίνου ανακαλύψεις είς τούς ναούς, τάς οικίας καϊ 
τά μνήματα της"Ανω Αίγυπτου μαρτνρούσιν οτι τά πλεΐζα  
των άντικειμένων οσα ΰπεθέτομεν τού ‘ΕΧΧηνικού πνεύμα
τος γεννήματα, άνήκουσι πραγματικώς είς την Αίγυπτον’ 
τοιαΰτα είναι τά  χαριέζατα καί ευχρηςα έπιπλα τά κο- 
σμούντα  τάς οικίας και ΐπαύΧεις των μεγάΧων και τήν κα~ 
λύβην τοΰ μικρού: τά παραπετάσματα καί τά κράσπεδα
τών σάλιων τού Καχεμίρου καί τών μεταξωτών.

Τό δε μάλιςα άξιοσημείωτον καί άννψοΰν πολύ τήν εύ. 
φυ'ιαν τών λαών εκείνων είναι τούτο, δτι μετά δισχίλια  
έτη οί επιπλοποιοί μας αναγκάζονται νά άντιγράφωσι δου- 
λικώς τά εκείνων πρωτότυπα, ή τούλάχιςον τά μιμώνται 
χωρίς νά παρατρέπωνται ποτέ άπό τήν αρχικήν τού εφευρε~ 
τοΰ ιδέαν · αλλά τά σχήματα τών επίπλων μας είναι μα
κράν τοΰ νά εχωσι τήν κομψότητα τών τραπεζών, τών εδρών, 
τών κλίνιδίων, τών τριπόδων καί τών άβάκων τά όποια ό 
'Ρωσσελίνης άντέγραψεν είς τό σύγγραμμά του . Τίποτε· τω 
όντι χαριέςερον, τίποτε ενμορφότερον παρά τάς παντοδαπάς 
κύλικας καί τά  παντος είδους αγγεία  τά όποια μετεχειρίζον* 
το οί πλούσιοι τής Αίγυπτον. Τινά εκ τών άγγείων τούτων 
είναι εξ ΰάλου εγκεκαυμένου χρυσω  καϊ χρώματι τά όποια 
άμφοτερα διαπερώσι τόν ΰάλον' επομένως ό σκευογλύπτης, 
ό ορειχαλκουργός καϊ ό ΰαλογράφος θέλουν εΰρει άφθονον 
διά τήν βιομηχανίαν των ΰλην είς τά μνημεία ταΰτα. Ή  
Αίγυπτος παρέχει όλιγώτερα πρότυπα είς τήν αρχιτεκτονι
κήν καϊ είς τήν γλυπτικήν, άλλά τήν κατά τοΰτο ελλειψιν 
αντής άναπληροΰσιν αί τελευταίοι ανακαλύψεις τής Π ομ
πηίας καί Πορτίκης . Τινες νομίζουσιν οτι τά πρότυ
πα τής άρχαιότητος ε'ιναι εγγύς τού νά εξαντληθώσιν, άλλ' 
ή ιδέα αντη δεν είναι βάσιμος' τά  ερείπια τών Μ αύρων, 
τά λαμπρά αραβικά ποικίλματά των, τά λείψανα τής
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Περσεπόλεως, οί ναοί τής ’ Ιάβας, τά  σωζόμενα άτι ο το μέ~ 
γα Τυυττεκανικόν κράτος εν rfj μεσαία 'Αμερική καί ή 
-παρθένος εισέτι -παραλία της Καραμανίας, δίτον σώζε
ται λαμπρά σειρά ερειπωμένων ναών, παρέχουσιν αφθονον 
είς την ερευνάν τοΰ τβχνίτου ύλην.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α .

Λόγος εκφωνηθείς παρά τοΰ Κ. Πλατν περί 

τήν εναρζιν τη£ διδασκαλίας τοϋ Δικονομικον 

Δικαίου.

Άνέγνομεν φυλΧάύιον φέρον τοιαύτην επιγραφήν. Τό 
δημόσιον 'ίσως άγνοεϊ, ότι η φιλόκαλος ΈριιούποΧι% αφού 
εφερεν είς τελειότητα την δημοτικήν της εκπαίδευσιν, νπε- 
ςήριξε το γυμνάσιόν της, τό μόνον ίσως καρποφόρον μετά  
τό γυμνάσιο ν τών ’Αθηνών καϊ έσύςησεν ελεύθερα μαθήματα 
άνωτέρας έκπαιδεύσεως είς τό 'Ελληνικόν μονσεΐον. Είς 
αυτό ό δικηγόρος Κ. Π λατύς επαμφοτερίζει πότε τό εμπο
ρικόν δίκαιον διδάσκων καϊ άλλοτε τό δικονομικον δίκαιον.* 
’Εάν πρόκειται νά κρίνωμεν τήν διδασκαλίαν τοΰ Κ. Π λ α 
τύ, άπό τόν άναχεΐρας λόγον, δέν ήμποροΰμεν παρά νά 
μαντεύσω μεν πλήρη επιτυχίαν περι τής διδαχής του. ’Ε ντός  
αυτού, ό καθηγητής όμίλεΐ περί διανεμητικής δικαιοσύνης 
καί περί τών θεμελιωδών άρχών τής δικονομίας καί τοΰ δι
καστικού οργανισμού, εκθέτων ιδέας όρθάς, ευκρινείς καί 
εκφρασμένα; με λέξιν επιτυχή άναγγέλλουσαν ότι ό Κ. 
Π λατύς αποχωρίζεται άπό τό πλήθος τών δικαστικών εκεί
νων, οί όποιοι δεν εννοούν ότι επί δικαςικής μάλιςα υπηρε
σίας, πρώτη ανάγκη είναι ή γνώσις τής γλώσσης μας.

Ό  Κ. Πλατύς όμιλών περί δικηγόρων, λέγει ότι συνέ--



ςησαν "  Βιά νά προδικάζωσι, τρόπον τινα, κατ' Ιδίαν rat 
,,παρουσιαζομένας διαφοράς καϊ νά κρίνωσιν &ν rjyai δί- 
„  καιαι η άδικοι, ν’ άγωνιζωνται δσον ενεςΊ διά νά σ υ μ β ι-  
.,,βάζωσι τά? επιδεκτικάς συμβιβασμόν καϊ οΰτω νά γίνων- 
ται καϊ προδικασταϊ καϊ έξισα,ςαϊ τών διαφερομένων' 
ή ιδέα αντή την οπ οίαν εσυΧ λέζαμεν μ ετα ξύ  π ολλώ ν Ιδί
ων, περιεχομένων είς το φυΧΧάδιον, ένεπνεύσθη β εβ α ίω ς είς. 
Tofr Κ. Π λατύν άπδ τον τρόπον μέ τον όποιον ίκπΧηροΐ τά  
δικηγορικά του καθήκοντα.
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Η  ορφανή της Χ ίο ν , η ο $ρίαμΒος τής 

αρετής νπυ ’ Ιακώξον ΠιτζιπΙον.

Τδ περιεργότερον μέρος τον β ιβλ ίου τούτου είναι τά τε -  
\ίυτα ϊα  αύτοΰ φύλλα, δπου φαίνονται καταγεγ ραμμένα 
τών συνδρομητών τά ονόματα. "Οςις θεώρηση οτι δέν e- 
μανε πόλις Ελληνική, ουδέ γωνία της Ευρώπης καϊ της 
Ά σία ς  κατοικουμένη άπδ 'Έλληνα?, καϊ μή φοροΧογνθεΐ- 
σα υπό τοΰ Κ. Πιτζιπιοϋ, οτι ό συγγραφεύς τής άθλιας 
ταύτης συρραφής ψυχρολογιών άντεμείφθη έκατοντά- 
Kif άφθονώτερον άπό τούς εύσυνειδότως άγωνιζομένον; διά 
νά ώφελήσωσι τήν πατρίδα των διά τών καρπών τών εμ
βριθών των σπονδών ίδέν θέλει συναισθανθη πόσον Χνπηρά 
e'tvai ή σπατάλη αντη τών συνδρομών είς βιβΧία δια- 
ςρέφοντα μάλλον η μορφονντα την φιΧοκαΧίαν τοΰ έ
θνους, καϊ όμοΧογήσει, οτι καταΧΧηΧοτέρως ήθεΧεν επι
γραφή το βιβΧίον "θρίαμβος τής φιλολογικής άγυρτίας; ”  
Ούτε ό τόπος μάς επιτρέπει νά εκταθώμεν περϊ τήν άνάλυ- 
criv τοΰ σχεδίον τοΰ β ιβλίου τούτου, τδ όποιον γενικώς μό
νον Χέγομεν, δτι σχέδιον δέν ε'χει κάνέν, οντε θέλομεν ποτέ 
€~ικαλεσθή τήν προσοχήν τών αναγνωστών μας άλλως επί 
■συγγραμμάτων τοιούτων, είμή διά νά τούς προλαμβάνω·
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μεν ν' αποφεύγουν τής αναγνώσεων των τον κόπον. 'Αρκεί 
νά προσθίσωμεν, οτι ό κόμπος, τής φράσεως τοΰ βιβΧίον  
τούτου εΐναι γελοίος, καϊ αί πομπωδέστεραι άνατοΧαϊ τοΰ 
ηΧίου καϊ αί ροδοδάκτυΧοί ηοϊ, καϊ αί κροκόπεπΧοι ώραι 
€ΰρΐσκονταί είς αΐωνίαν άντίθεσιν με τά ποταπώτατα τής 
συνήθους ζωής, χωρίς χάριτος, χωρίς πιθανότητάς, χωρίς 
ευφυΐας εξιςορούμενα' οτι τά  συμβάντα άΧΧεπάΧΧηΧα 
επισωρεύονται χωρίς ανάγκης καϊ τάξεως, καϊ ό συγγρα- 
φεί/ς άκρίτως ενδιατρίβει είς τά περιττά μόνα, έπιτροχά- 
δην διεξερχόμενος όσα συντείνουν κατά τι είς τοΰ μύθον 
την πρόοδον οτι ή φράσις είναι ανθρώπου ού μόνον άγυ- 
μνάςου είς τό γράφειν, άΧΧά καϊ μη εχοντος ακριβή γνώ- 
σιν τής γΧώσσης. Καϊ μολαταύτα ό κύριος Πιτζιπιός 8eu 
ηρκεΐτο με τοΰ Χογογράφου τόν ςίφανον έπωφβαΧμίασε καϊ 
είς τήν δάφνην τοΰ Παρνασσού. Κατά δυςυχίαν ομως διά 
τήν ποιητικήν δόξαν του, οί ςίχοι τούς όποιους οΧως άκαί- 
ρως καϊ παρά πάντα Χόγον παρενεί^ιει είς τό άΧΧως μη- 
δόΧως ποιητικόν σύγγραμμά τον, είναι πάσης κρίσεως e- 
Χάσσονες. · .

*0 Ώο\νπαΟής, νπο  Γ. ΙΙαλαιολόγοι/. Μ υθι-  

, στοοία είς όνο τόμους.

Ή  μόνη ένότης τοϋ σνγγράμματος τούτου είναι αυτός ό 
ϊδιος ήρωςτου. Ή  ιδέα τού συγγράμματος ήτον νά δείξτ) 
ώς είς κάτοπρον ποΧΧας τών περιπετειών τής ανθρωπίνου 
ζωής, διά νά ςηΧιτεύστ] είς αύτάς τήν κακίαν, καϊ νά ςέψ ’Ι 
τήν αρετήν με τόν άνήκοντα έπαινον. ΆΧΧά τό εργον τοΰ
το εΐναι δυσκοΧώτερον, άφ' ο,τι ό συγγραφεύς εφαντάσθη, 
καϊ ποΧΧάκις η κακία, κεκοσμημένη μάΧιξα με τής μνΰι- 
ξορίας τ ά  άνθη, ά ν  δεν  ναρουσιασθη υπό ί ο  άνήκον φώς είς 
άναγνώξας απείρους τού κόσμου, κινδυνεύει ν ά  γίντ) μιμή- 
σεως μάΧΧον η άποζροφής άντικείμενον. Τοΰτο, φοβούμε
να, συνέβη είς τα σύγγραμα τοΰ κυρίου ΠαΧαιοΧόγου, ος-



τις έδύνατο, φρονοΰμεν, νά Βυσιάστ/ είς τό αίσθημα της σε~ 
μνότητος τών ανάγνωσών τοιλ άμφοτέρων τών φύλων, Τίνας 
τών σκηνών και τών εκφράσεων του, είς τάς οποίας όμως 
δεν 3έ\ομεν ν’ άρνηθώμεν ευφυΐαν κ’ επιτηδειότητα. Μ ' δ- 
λον οτι δ συγγραφεύς δέν κατέβαλε περϊ την γλώσσαν ό
σην προσοχήν εχρεώςει, αν ηξίου να μη καταταχθτ) το  
πόνημά του μετά τών εφήμερων, οσα καθημέραν μάς αη
διάζουν μίαν ςιγμην και ρίπτονται μετά ταΰτα είς την λή- 
θην τίνος γωνίας, είναι δμως εν γίνει εΰφυώς γεγραμμένον, 
ποΧΚάκις άπαντώνται είς αύ τδ εκφράσεις επιτυχείς, και 
άπδ καιρόν είς καιρόν καίτινες σκηναϊ επιτηδείως συνηρ~ 
μοσμέναι. Λιά  νά δικαιώσωμεν τον κύριον ΠαΧαιολόγον 
κατά μέρος διά την άμέλειάν του ώς προς την γλώσσαν, 
διά τινας κοινούς τόπους, οΐτινες είναι ή οίκτροτάτη ασθέ
νεια τών προϊόντων τής φαντασίας , καϊ διά την δλΐγην 
φροντίδα την όποιαν κατέβαλε νά καθαρίση αύτδ άπδ δι
φορούμενες έννοιας καϊ φράσεις, χρεωςοΰμεν νά προσθέσω- 
μεν δτι ή σύντάξις τών δύο τόμων τούτου τοΰ συγγράμ
ματος δεν τόν ησχόλησε πολύ υπέρ τόν ενα μήνα.
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