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Π ^β<τλαλ/α ττρος τους Ιδιους όμιΚητας του εν τα  

Π ανεπ ιστημείω  'Ό'άωνας ΚαΟηγητοΰ τη ς  §εο- 

λόγιας 'Αρχιμανδρίτου Κυρίου Μ ισαηλ  Ά ποτο- 
λ /ίο υ , κ α τα  τ ψ  ενααξιν τη ς  νέας πεοιάάου των 

%εο\ογικων μ α θημά τω ν.

Χαίρων και άγαλλόμενος βλέπω σήμερον υμάς, φίλοι 
όμίληταί ! συνε\θ όντας 7reρϊ εμε, και ε Ις τον ιερόν καί θεο
φιλή τής θεολογίας αγώνα άποδυομενους, elt ον έτάχθην 
κάγώ άλείπτης υμών και χειραγωγός' Ό  μεν άγων, ω φ ί
λοι, είναι άναντιρρήτως θεοφιλής, και μάλιστα εις ον ήδη 
έχετε Ιερόν χαρακτήρα, προσήκων. Έπειδη ποιον αλλο 
εργον, ή τις άλλη ενασχόλησις δύναται νά ήναι άρμοδιω- 
τέρα εις τον λειτουργόν του θεόν, τόν προωρισμένον νά 
λάμπτ) εν τω νοητω τής εκκλησίας στερεώματι, ώς φαεινός 
λι^νο?, ώστε νά φωτίζτ/ τούς πιστούς, είμή ή περί τά  
θεία λόγια σπουδή, των όποιων ή γνώσις φωτίζει καί 
συνετίζει και αυτά τά νήπια, κατά τόν Προφητάνακτα; 
Και το ίπαθλον δε τον άγωνος είναι μ&γα και άνεκτίμητον,
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ήγουν ή οσον ενεστιν ακριβής και βάσιμος γνώσις τών περί 
νον  θεού και τών θείων πραγμάτων, και ό διά της γνώσεως 
ταντης εις την ευσέβειαν στηριγμος, εξ ής προάγεται η 
αιώνιος σωτηρία1* άΧλ' ομως δεν elvdi δίκαιον νά σας κρύ
ψω και το βαρύ ενταυτώ και πολύμοχθον τούτου τον ά 
γώνος, και τό επισφαλές δέ προσέτι, τουλάχιστον εις τούς 
μη μετά σταθερότητας και προσοχής εκτενούς προσερχο- 
μένους, μηδ' άπιστεΙν εαυτοΐς προπαρασκενασμένους καϊ 
"  λογισμούς καθαιρεΐν, κατά τον ’Απόστολον, και παν ύψω
μα επαιρόμενον κατά τής γνώσεως τον θεού, και αιχμα
λ ω τίζε ι εις ττ/ν ϋπ ακοήν τον Χρίστον. ”  [ Β Κορινθ. ί. ς·]. 
Προλέγω δέ ταΰτα, ούχ ΐνα έκπλήξω ΰμάς, και όκνηρο- 
τέρους εξ αυτής βαλβίδας ποιήσω, άλλ' ΐνα διεγείρω μάλ
λον την προσοχήν υμών και τήν προθυμίαν προς άκινδυνω- 
τέραν τον δρόμου διάνυσιν διότι, καθώς ό ναντιλλό/ιενος 
προγινώσκων τους κατά τον διάηλουν αΰτον σκοπέλους, 
άσφαλέστερον το πέλαγος διαπλέει, και εις τον λιμένα ά- 
κινδύνως καταίρει, και πας αθλητής, τήν τον αντιπάλου 
ίσχύν κατανοήσας, γίνεται τοσοντον προσεκτικώτερος, καϊ 
άρμοδιωτέραν και άσφαΧεςέραν ΐσταται στάσιν, όσω πλει. 
οτέρας ευφημίας και δόξαν έκ τής νίκης τον προσδοκά, 
οΰτω καϊ υμείς, φίλοι όμίληταί! προδιδαχθέντες καϊ τον  
άγώνος τό μέγεθος, καϊ οσας οφείλετε νά νπερνικήσητ« 
δνσχερείας, ετι δε καϊ αύτό τό των εκ τον άγώνος τούτον 
προσκτηθησομένων γνώσεων άναγκαΐον, πέπεισμαι οτι, άντϊ 
νά άποδειλιάσητε, θέλετε επαυξήσει μάλλον τήν προθυμί
αν καϊ καρτερίαν προς τήν σύντονον σπουδήν τής υψηλής 
ταύτης, καϊ προς τήν τού "Οντος θεωρίαν καϊ γνώσιν χει- 
ραγωγούσης επιστήμης, γινώσκοντες, οτι το μεν προς τούς 
πόνους όκνειν καϊ άποδειλιαν είναι ψυχής αγενούς καϊ νω- 
θρας, καϊ άπειροκάλου τεκμήριον, το δε προθύμως εις τούς 
αγώνας άποδύεσθαι τών πόνων καταφρονούντας το τής ψ υ
χής εύγεν'ες καϊ μεγαλουργόν καϊ φιλόκαλον χαρακτηρίζει.

Καϊ ή μέν ύπόθεσις τών θεολο^ικών σπουδών είναι υψη
λή καϊ μεγάλη, είναι τα μεγαλεία τοΰ θεού  τα eV τη φύσει,
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τά tv ry προνοία, και τά eV τή χάριτι εκδηλούμενα, καί 6 
άνθρωπος δε, και ή προς τό νψιςον Ό ν  σχέσις αύτοΰ, και το 
τέλος εις δ προωρίσθη, και ή όδο? ή φέρουσα αύτόν etc αΰτό. 
Τά υψηλά ταύτα αντικείμενα άναδεχομένη ή 3εολογία α 
γωνίζεται νά διατρανώσω, οσον ενεστι, φωταγωγουμένη 
άπό την θεόσδοτον λαμπάδα τής Set ας απο^αλύψεως. 
Καί πρώτον μεν εκδώάσκει την άναρχον και αΐδιον ΰπαρξιν 
τού ύπερτάτου'Όντος, Τον ενός καί μόνον θεού, διαγράφουσα 
τά? άπειρους αύτοΰ τελειότητας, και ε’κθέτουσα τό ούρανόθεν 
ήμϊν άποκεκαλνμμένον νψιςον μυςήριον τής εν τρισιν ΰπος’ά- 
σεσι προσκυνουμένης ενιαίας θεότητας· είτα δε και την τον  
σύμπαντος κόσμου εκ τού μή δντος εις το είναι παραγωγήν 
υπό τής ύψίστου ταύτηί θελήσεως ερμηνεύει, και την δια- 
κόσμησιν δε και συναρμολογίαν, καϊ την διατήρησιν αυτών, 
ώς μαρτύρια τρανώς εξαγγέλλοντα  κα» τής δυνάμεως τ »  
απεριόριστον, καϊ τής σοφίας τό βάθος και τόν πλούτον, 
και τής προνοίας και αγαθότητας τό άφατον και άπερί- 
γραπτον εξηγεί· μετά δε ταΰτα μεταβαίνουσα εις τά κατά 
τόν άνθρωπον ερμηνεύει τά περί τής θείας αύτοΰ αρχής, 
και τά τής παραπτώσεως, έξελθόντος μεν εκ τών τον δη
μιουργού χειρών τελείου και μακαριωτάτου πλάσματος τ 
και τή θεία ε ’ικόνι τετιμημένον, εκπεσόντος δ' επειτα εκ της 
κατά την κλίμακα τών δντων όρισθείσης αύτω τάξεως, δει
κνύει δ’ επομένως και τήν κατάραν και τόν θάνατον διά 
τής αμαρτίας είς τόν κόσμον είσαχθέντα, άλλ’ ένταντω  
και τάς θείας επαγγελίας περί τής τοϋ Σωτήρος αποστολής 
καί αύτον δε τόν Σωτήρα καταβα'νοντα εξ ούρανον άνερμη- 
νεύτως μετά πεντήκοντα αιώνων προσδοκίαν, και έπιφανέν- 
τα  εις τόν κόσμον κατά τών ύπο τών αρχαίων προφητειών 
προδεδηλωμένον χρόνον καί τρόπον, είς δέ το τρόσωπον 
αυτού ηνωμένα τήν έσχάτην ταπείνωσιν καϊ το ύπέρτατον 
ϊ’ψος, τήν θεότητα και τήν ανθρωπότητα. ’Εξετάζει και ερ
μηνεύει ωσαύτως και τά  ’έργα τής προς ήμάς απείρου εύ- 
σπλαγχνίας αύτοΰ, τήν ζωήν και τήν διδαχήν, τόν ςαυρόν 
καί τήν ταφήν, τήν άνάστασιν και τήν είς ουρανούς άνοδον.
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και την iv δεξιά τού θ(οΐ> καϊ πατρός αύτοΰ άποκατάστα- 
σ ιν ’ διακηρύττει την δευτέραν αυτού ένδοξον και θεοπρ τηγ 
παρουσίαν κατά τον ΰττ αύτον ώρισμένον καιρό» τής των  
πάντων τελείας αποκαταστάσεων, άλλα και την σύστασιν  
προσέτι τής εκκλησίας του, τής μυστικής ταύτης Κιβωτοί', 
iv ιι άπόκειται τεταμιευμένη άσπιλος κα\ άκήρατος άπασα 
•η θεία και σωτήριος τής πίστεως διδασκαλία, και τά προς 
υιοθεσίαν καί αγιασμόν τών πιστών θεοπαράδοτα μυςήρια. 
“Ε τι  δε δεικνύει τούς 'Αττοστι\ο\ ς, τούς Ισχυρούς τούτους  
τής οικουμένης άπάσης μεταρρυθμιστής, μεταξύ τών π τω 
χών καί μικρών και άσοφων εκλεγομένους ’ παρατηρεί τήν 
πάλην αυτών και τήν διά τών διωγμών πρόοδον τής έκκλη- 
σίας και τήν ένδοξον αυτής ι ί ίην τήν κατά τής δυνάμεως 
τού άρχοντας τού κόσμου τούτου, θεορεΐ, οδηγούμενη ύπο 
τής άψευδοΰς μαρτυρίας τής ίεράς 'Ιστορίας, τήν γαλήνην 
και χαράν τών άγιων μαρτύρων, και το αίμα αυτών γινόμε
νον εις τον τής εκκλησίας αγρόν ώς δρόσον ουράνιον καί 
ζωογόνον. Ούδ' αυτά δέ τά οίονεϊ επεισόδια τής θεολογίας 
άφίνει ανεξέταστα, ηγουν τήν τών γραφών μεγαλειότητα 
και τον θαυμάσιον καϊ προφητικόν αυτών χαρακτήρα, τήν 
πραεΐαν καϊ άγνήν τοΰ Ευαγγελίου διδασκαλίαν, το ούτως 
άμα μεν υψηλόν, άμα δε καϊ άπλοΰν τών τής πίστεως αλη
θειών, as τινας συλλαμβάνουσι μεν καϊ οί παΐδες αύτοι καί 
οί άπλούστατοι τών ανθρώπων, ούκ ισχύει δέ νά εξαρευ- 
νησί] ούτε τον Πλάτωνος, ούτε τοΰ 'Αριστοτέλους ή ύψί- 
νοια, ούδ αύτοϊ οί άγγιλικοί νό(ς. Είδικώτερον δέ ερευνά 
προς τούτοις καϊ τάς επαγγελίας τι'ς χίριτος. καϊ τήν διά 
τον  αίματος τοΰ Χ ριστού άΒετιν τών αμαρτιών, καϊ τήν 
άποΧύτρωσιν τών τέκνων τοΰάδάμ, ετι δέ τάς αψευδείς 
ελπίδας τής μελλούση; ζννς καϊ τής άθανασίας α'ίρουσα 
όπωσούν τάς μεγαλόπρεπεΐ; τοΰ μέλλοντος σκηνάς ήγουν 
τήν τών νεκρών άνάστασιν καϊ τήν κρίσιν, τον ουρανόν καϊ 
τον αδην.

Ταΰτα πάντα νπόθεσιν ίχουσα ή υψηλή τής $εολογιας 
ίπιστήμη, κα'ι διερευνώσα συστηματινό.ς πλοντει μέγα και
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άνεξάντλητον τό προς σωτηρίαν συμφέρον els πάντα άνθρω
πον ώς περϊ τά σπουδαιότατα καϊ αναγκαιότατα ψωτίζον- 
σα αύτόν καϊ σννετί ζονσα, καϊ δεικνΰουσα την όδόν, την διά 

τής σκιάς καϊ τον θανάτου άγουσαν tit την ζωήν την  
αιώνιον.

'Εάν \οι7τόν εις πάντα άνθρωπον ήναι ούσιωδώς ωφέλι
μος τών τοιούτων γνώσεων ή σπουδή, εις τον ιερέα τον  
θεοΰ θέλετε συνομολογήσει καϊ υμείς, οτι είναι άπαραιτήτως 
αναγκαία. Διά  τι; Διότι, καθώς διά τής δημιουργίας έςησεν 
ο θεός επί τοΰ στερεώματος τούς φωστήρας εις φαΰσιν έτϊ  
τής γής, οΰτω διά τής σωτηρίου οικονομίας έστησε κατά 
τόν ούρανοβάμονα Παύλον, τινάς φωστήρας πνευματικούς 
έν τω  κόσμψ, ήγουν τάζιν φωστήρων ενέχοντας, εις φαΰοιν 
εττϊ τοΰ στερεώματος τής εκκλησίας, καϊ καθώς οι εγκόσμι
οι εκείνοι φωστήρες, δεν είναι τό πρωτόγονον φως, άλλ* 
έγιναν ώς σκεύη δεκτικά τοΰ φωτός τοΰ πρωτογόνου, οΰτω  
καϊ εις την εκκλησίαν ώς ό μέγας διδάσκει Βασίλειος 
"  ά\λο έςϊ το φως τοΰ κόσμου τό άληθηνόν, ον κατά μέθεξιν 
οι άγιοι φωστήρες έγένοντο τών ψυχών, καϊ έπαίδευον τον  
σκότους αύτάς τής άγνοιας ρυόμευοι. ” Καί δΐ αύτό τονιο  
λοιπόν καϊ οί τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας φωστήρες διε- 
τάχθηααν, ΐνα μετα$ιδώτιν εις τούς αντοις έμπιστευθέντας 
λαούς τβς αύγάς καϊ έπιλάμψεις τ  of νπερκοσμίον φωτός 
τον όποιου διά τή ; χάριτος αύτοϊ μετάλαβον [Εύ~/ένιος 
Φιλόθ. Ά δολ. μ. Α .  §. δ .]. Οντοι είσϊν οί ποιμένες καϊ 
διδάσκαλοι, ονς έθετο 6 θεός έν τή εκκλησία προς καταρτι- 
τισμόν τών αγίων, πρός τήν οικοδομήν τον σώματος τοδ 
Χριστοΰ. Οντοι είναι καϊ πρέπει νά ήναι πάντοτε τό φώς 
καϊ 70 άλας τοΰ Κόσμον, καθώς τούς ώνόμασεν 6 Κύριος 
ημών Ίησονς Χριστός, είπών "  υμείς έστέ τό φώς τοΰ κό
σμον. ” Ή ρεννήσατε άράγε ποτέ πόσα καϊ όποια καθή
κοντα μάς επιβάλλονται, όταν διά τής χειροτονίας έγκατα- 
τασσώμεθα εις τόν ιερόν κλήρον; ή διά νά εϊπω ορθότερον, 
Εσκέφθητέ ποτέ πόσα καϊ όποια χρέη προσήψεν εις τό 

ΰζίωμα τοΰτο ό 'Σωτήρ ημών Ίησονς Χριστός, οτε τό σννί-
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ςησεν εις τήν εκκλησίαν τον ; Δύο άναμφιβόλως εΊναι τά  
ουσιωδέστερα ηνωμένα όαως καϊ αχώριστα air άλλήλων- 
tv μεν, το  τά θεΐα μυστήρια επιτελεΐν προς τον αγιασμόν 
των πιστών καϊ τήν μετά δοσιν τή,ς θείας' χάριτος , καϊ τήν  
τής εκκλησίας μετά τον νυμφίον αυτής μνστικήν ενωσιν, 
ΐτερον δέ το ποιμαίνειν καϊ διδάσκειν τους άδελφούς ημών 
τάς σωτηριώδεις άληθείας προς στηρίγμόν καϊ φοιτισμόν 
αυτών εις τήν ευσέβειαν, διά νά μορφόνηται 6 Χρίστος εν 
αΰτοΐς. Τά δύο ταΰ τα  καθήκοντα ε'ισϊν αχώριστα απ' άλλή- 
Χων, είσϊν epya καϊ καθήκοντα ένός και τοΰ αυτόν άνδρός 
τον ιερέων, καϊ μόνη ή άμαθία υπερίσχυσε προς ψυχικήν 

βλάβην τών π ιστώ ν, νά διαίρεση καϊ νά χωρίστ) τά αδιαί
ρετα καϊ άχάριστα, καϊ νά ταπεινώσω οΰτω το υψηλόν 
καϊ θεΐον τής ίερωσύνης αξίωμα, &στε καϊ ό προς παν ά\Χο 
όπωσοΰν λόγου άξιον ίργον ανεπιτήδειος άνθρωπος νομίζει 
σήμερον, οτι δύναται νά άναΧάβτ) το αξίωμα τοντο άνεν 
τίνος «τέρας προπαρασκευτς · ή άμαθία έπέφερε τελείαν 
Χήθην τής θεοττνεύστου παραγγελίας τοΰ ’Αποστόλου Π αύ
λου, ήν 7ταρήγγελλε τοσοΟτον σπουδαίως εις τον μαθητήν 
αύτοΰ Τιμόθεον, τό "  Χεϊρας ταχέως μηδενϊ επιτίθζι ”  · 
καϊ "  ά ήκονσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, ταΰτα  
παράθου πιστοΐς άνθρώποις, ο ΐ τ ι ν ε ς ί κ α ν ο ϊ ε σ ο ν τ α ι  
κ α ϊ  έ τ  έ ρ ο υ  ς δ ι δ ά ξ  α ι . "  Ά λ λ ’ οσον άν λησμονήσω- 

μεν τάς παραγγελίας ταύτας δεν δννάμεθα δμως νά άρνη. 
θωμεν καϊ οτι, δτε ό Σωτήρ ημών Ίησονς Χ ρίστος συνέ
στησε τό άποστολικόν καϊ ιερόν τοντο αξίωμα, συνήψεν 
είς αύτό αχώριστης τα δύω ταΰτα χρέη είπών "  Πορευθέν- 
τες μαθητεύσατε πάντα τά ε3νη, βατττίζοντες αότούς είς τό 
όνομα τον πατρός, καϊ τού υίοΰ, καϊ τον άγιον πνεύματος» 
διδάσκοντες αυτούς τηρειν πάντα δσα ένετείλάμην υμΐν. ’ 
Μαθητεύσατε, ιδού τό πρώτον χρέος τοΰ διδάσκειν, οπερ 
καϊ προηγείται τή τάξει τον δευτέρου, ώ; ουσιώδες και α 
παραίτητον. "  Ή  γάρ πίστις εξ άκοής, ή'δέ άκοη διά ρή
ματος θεού' πώς δέ πιστεύσουσιν, δ ούκ ήκονσαν, πώς δέ ά- 
κούσουσι χωρίς κηρύσσοντας^'Ρωμ. ί· 14.] βατττίζοντε<> κτλ·
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ιδού τ 6 δεύτερον, ήτοι ή τών θείων μυστηρίων ιερουργία. 
Αυτός άρα ό συστήσας έν τη έκκλησία αυτού την ιερωσίι- 
νην, συνήψε προς αυτήν ου μόνον την τών μυστηρίων ιε
ρουργίαν, άλλ’ άμα καϊ την τού λόγου διδασκαλίαν. Δια  
τούτο και ό Α πόστολος Παύλος όπσόίδων τά τον ιερέως 
χαρακτηριστικά προξίθησι πάντοτε ώς ούσιωδέςατον και τό 
διδακτικόν είναι" Δει τόν επίσκοπον άνεπίληπτον είναι, 
νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, δ ι δ α α τ ι κ ό ν  [Α .’ Τιμο3. 
δ'. 2 ]  και πάλιν. "  Δει τόν επίσκοπον άνέγκλητον είναι 
ώς θεοντ οίκονόμον. . . , άντεχόμενον τον κατά την
διδαχήν πιστού λόγου, ΐνα δυνατός η και παρακαλείν έν 
τη διδασκαλί α ττ/ νγυιαινούση και τους αντιλέγοντας έλέγ· 
χειν. [προς Τίτ. ά. 9] . Έ κ  τών ειρημένων γίνεται δήλον 
οτι ό ίερευς έν τη «κκλησία δεν ειναι τίποτε άλλο ούτε πρέ~ 
πει νά ηναι, είμη δ,τι ό λύχνος έπι την λυχνίαν κατά τόν λ ό 
γον τον  Κ νρίον, διά νά λάμπη πάσι τοϊς έν τη οικία, 
τοντ ’ ϊστιν  είναι εις την έκκλησίαν, διά νά προάγη τον 
σκοπόν τής έκκλησίας, διδάσκων και φωτίζων τόν, νονν τών 
αδελφών αύτοΰ Χριστιανών διά τής έκ τού θείβυ λόγου 
έξαντλουμέ:ιης γνώσεως περί τε τον 3εού και περϊ τών ί
διων αυτών καθηκόντων, και οΰτω νά προάγη την λογικήν 
τοΰ θεού λατρείαν είναι εις την έκκλησίαν, διά νά κάμνη 
άγαπητάς εις τούς Χριστιανούς τάς τής πίστεως σκτηριώ- 
■δεις αλήθειας, νηυθετών αυτούς και άποτρέπων μέν από τών 
έττικρατούντων ελαττωμάτων καϊ τών κακιών, προτρέπων δέ 
εις τήν τον βίου καθαρότητα και διά λόγου και διά τοΰ ίδιοι» 
παραδείγματος, "  γινόμενος τύπος τώνπιςών έν λόγω ,έν ανα
τροφή, έν αγάπη, έν πίςει, έν άγνεία, "είναι εί; τήν έκκλησίαν, 
διά νά παρίσταται προθύμυς είς τά μέλη τής έκκλησίας 
κατά πάσας τάς τοΰ βίου περιπετείας, με τήν έκ τής πι- 
α-τεως οδηγίαν και παραμυθίαν ’ είναι, ένί λόγω, είς τήν 
έκκλησίαν, διά νά μορφόνη είς μέν την κοινωνίαν πολίτας 
δικαίους, και φιΧανθρώπους, είς δέ τόν [ουρανόν κοινωνους 
τής μελλούσης μακαριότητος. Και πρός ταύτα πάντα δεν 
( χει  κάrev άλλο δργανον, είμη τήν γνώσιν καΧ την τταιδεί-
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αν, τήν π epl τον θύον  λόγον τριβήν. Ή  εντολή Κυρίαν 
τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. "

Ά \ \ α  περϊ μεν της ανάγκης τοΰ νά σπουδάζω 6 ίερεύς 
ενδελεχώς τά Seta λόγια, οΰδεϊς, ώς νομίζω, υπάρχει το- 
σοΰτον δύσκολος, χάστε νά άμφιβάλλη, ή καϊ νά αντιλέγω 
tit τούτο, όταν εξετάση τήν ουσίαν, και άποβλέψτ). εις τον 
σκοπόν τής 3εοσυστάτου ιεραρχία*· τήν Be τών άλλων ε
πιστημών σπουδήν πολλοί ίσως ι ομίζουσι περιττήν εις τον 
λειτουργόν τοΰ θεού. Α λ λ ά  προς τούς οΰτω φρονοΰντας λέ· 
γομεν, οτι αι εττιστήμαι ώς διάκονοι teal υπουργοί 'τής ίεράς 
θεολογίας, οΰδαμώς άποκλείονται τής τοΰ ιερέως άναγκαίας 
μελέτης και γυμνάσεως, τουναντίον δε προς εύκολωτέραν 
και εύστοχωτίραν τής υψηλής ταύτης γνώσεως άπόκτησιν, 
ανάγκη πάσα  νά προγυμνάζηται τον νοΰν εις τήν σπουδήν 
τής θύραθεν παιδείας κατά τον μέγαν τής εκκλησίας Π ατέ
ρα Βασίλειον. "  Και ήμΐν δή ουν άγώνα προκεΐσθαι πάν
των άγώνων μέγι ττον νομίζίΐν χρεών, ΰττέρ ου πάντα ποιη- 
τέον εί; δύναμιν, καϊ έπϊ τήν τούτου παρασκευήν, κ·ιϊ ποιη- 
ταΐς καϊ λογοποιοΐ , καϊ ρήτορσι, καϊ πάσιν άνθρώποις 6- 
μιλητέον, οθεν άν μέλλη προς τήν τής ψυχής επιμέλειαν 
ωφέλεια τις εσεσθαι.''ίίσπερ ουν οί δευσοποιοϊ παρασκευά ■ 
σαντες πρότερον θεραπείαις τισιν ο,τι ποτ α» η το δεξόμενον 
τήν βαφήν, οΰτω τό άνθον εττάγουσι, τον αυτόν δή καϊ η 
μείς τρόπον, εί μέλλοι άνέκπλυτος ημΐνή τοΰ καλοΰ παρα- 
μένειν δόξα, τοΐς εξω δή τούτοις προτελεσθέντες, τηνικαΰτα 
τών ίερών καί απορρήτων έπακουσόμεθα παιδευμάτων, καί 
οϊον εν ΰδατι■ τον ήλιον όρϊχν έθισθέντες, οΰτωί αύτώ προσ - 
βαλούμεν τώ φωτϊ τά« όψεις. "  Έ πιβεβαιοΐ δέ ό 3εσπέ- 
σιος οΐιτος πατήρ τήν γνώμην του ταύτην διά τοΰ παραδεί
γματος τού 3εόπτου Μωύσέως, καϊ Δανιήλ τού προφήτου 
λΐγων οΰτω. "  Λέγεται τοίνυν καϊ Μωϋσής εκείνος ό πάνυ 
ου μέγιςον έστιν επϊ σοφία παρά πάσιν άνθρώποις όνομα, 
τοΐς αίγυπτίοις μαθήμασιν έγγυμνασάμενος τήν διάνοιαν, 
οΰτω προσελθεΐν τή θεωρία τοΰ "Οντος. Παραπλησίως δέ 
τοντψ καν τοϊ; κάτω χρόνοι; τον σοφόν Δανιήλ έττι Βα-
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βυλώνος φασί τήν σοφίαν Χαλδαίων καταμαθόντα, τότί 
τών θείων αψασθαι παιδευμάτων. (λόγ. Βασιλ. παραίν. 
•προς τού; νέοις.) Ή μεΐς Be Βυνάμεθα νά έπικυρώσωμεν την 
γνώμην ταύτην και έκ τον παραδείγματος προσέτι αυτών 
τών ενδόξων πάτερων της εκκλησίας μας έπιμελώς τε καί 
πολυχρονίων είς την τής θύραθεν φιλοσοφίας κτήσιν άσχο ■ 
ληθέντων. Ή  αλήθεια, φίλοι όμιληταί ! εχει πολλάς θυγα
τέρας, αΐτινες συζώσιν αί πάσάι εν αρμονία, καίτοι τόπον 
ϊδιον και καθέδραν ίδιαν εχουσαι έκαστη · και καθώς τάς 
πολιτείας, ή προς τάς γειτνιαζούσας χώρας επιμιξία, καϊ 
ή μετά τών α,Χλων τόπων εμπορεία καϊ ανταλλαγή τών 
προϊόντων φέρει ταύτας είς ακμήν, οΰτω και είς το τής 
αλήθειας βασιλέων πάσα επιστήμη καί τοι εχουσα ιδιόν 
τ ινα κύκλον γνώσεων, και προϊόντα ίδια, καϊ είδικάς αλή
θειας, παρέχει όμως είς τάς άλλας τά ίδια προϊόντα, καϊ 
λαμβάνει παρ αυτών πρόΐ ανταλλαγήν άλλα, κα'ι δί αυτών 
άποκτϊ τελειότητα, πλούτον, ίσχύν εσωτερικήν, και κάλ
λος (Λον ή μέν φυσική δανείζει τάς ανακαλύψεις αυτής 
είς τόν ιατρόν, ή δέ ιστορία εί; τον πολιτικόν, και πάλιν 
ή φιλολογία καλλωπ ίζουσα τάς ξηράς έπιστήμας ευκολύ
νει τήν διάδοσιν αυτών· και μόνη άρα ή θρησκεία ή άλλως 
εις ενέργειαν βάλλουσα τον φίλον και ειδήμονα τής επίση
μης, ώστε νά έφαρμόζη .τάς γνώσεις του είς κοινήν ωφέ
λειαν, είναι δυνατόν νά μήν ώφελήται έξ αυτών; Οΰδαμώς. 
Τοΐς-γάρ έπιιιελώς έξ εκά<Ττου [λέγει πάλιν ό αυτός πατήρ 
σοφώτατα] τήν ωφέλειαν άθροιζονσιν, ώσπερ τοΐς μεγά- 
λοις τών ποταμών, πολλαι γίνεσθαι πολλαχόθεν αί προσ- 
βήκαι πεφύκασι‘  τό γάρ και σμικρόν έπι σμικρφ κατατί- 
θεσθαι, κατά τόν Η σίοδον, ού μάλλον είς αργυρίου προσ
θήκην η και είς ήντιιαούν έπιστήμην, όρθώς ήγείσθαι έχειν 
τω ποιητή προσήκε9.

Ή  σπουδή τής φύσεως, ή σπουδή τοΰ άνθρωπον καϊ τής 
κοινωνίας πλατύνει πάσας τάς δυνάμεις και τοΰ νοός και 
τής καρδίας· διότι είναι φανέρωσις τοΰ Βεοΰ είς τά εργα 
αντον, κα'ι διά τούτο εχει πολλήι· κα'ι πολλαπλήν σνιάφειαν
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■προς τήν κυρίως λεγομένην θεολογίαν· Αυτός ό μακάριον 
Παύλος μαρτυρεί, οτι ή της φύσεως παρατήρησις οδηγεί 
τό πνεύμα τοΰ ανθρώπου εις την άποκάλυψιν και την 
γνώσιν τής τοΰ θεού^ΰπάρξεως καϊ τών απείρων αϋτοΰ τε
λειοτήτων. "  Τά γάρ αόρατα αϋτοΰ [τού θεοΰ] από κτίσεως 
κόσμου τοΐς ποιήμασι νοούμενα καθοράται ήτε άίύιος αυτοί} 
δύναμις και θειάτης. ” [ 'Ρωμ· Α.' 20; . Διότι ή διά της επι
στήμης ταύτης προσήλωσις τού νοός είς τήν Άαυμάσιον 
διευθέτησιν τών κτισμάτων, είς τον σύνδεσμον και τάς δυ
νάμεις, εις το  τέλος καϊ τήν ωφέλειαν εκάστου, ή όρθοτέρα 
κατανόησή τού άπεράντου μεγέθους τοΰ σύμπαντος κόσμου 
καϊ ή ακριβής εξερεύνησις τής αμεταβλήτου κανονικότητας 
τών αυτού κινήσεων, ή ήσυχος έποπτεία τών αναλλοίωτων 
νόμων, τούς όποιους εχει καϊ φυλάττει εις τον δρόμον της 
δλη ή φύσις, ή κατόπτευσις τών φυσικών αιτιών, καϊ τών 
παραδόξων φαινομένων, καϊ εν ενϊ λόγω, ολαι ο ί πολύτιμοί 
ανακαλύψεις αί γενόμεναι από τήν ΰψίνοιαν τοΰ Νεύθωνος 
καϊ τού Εύλέρου, καϊ τών άλλων μεγάλων άνδρών έπροξέ- 
νησαν μεγάΧην ωφέλειαν είς την Βρησκείαν, όπλίζουσαι μεν 
τον άνθρωπον κατά τής απάτης τών αισθήσεων, περιορί- 
ζουσαι δέ και άπελαύνουσαι τήν δεισιδαιμονίαν, καϊ άνα - 
καλύπτουσαι τάς τών γοήτων ανθρώπων άπάτας, καϊ τά τε χ 
νάσματα , δί ων έξαπατώσι τ ούς.άπλουστέρους' τήν δέ με- 
γαλωσύνην τού δημιουργού έπαισθητοτέραν καϊ ψ ηλαφη
τοτέραν οίονει τταριστάνουσαι είς τά ομματα τών συνετών 
ανθρώπων, γεννώσιν είς τάς καρΰίας τήν σταθεροτάτην 
πεποίθησιν κ ιϊ ελπίδα, προς τήν αυτού αγαθότητα, άπο- 
δεικνύουσαι αυτόν μόνον προσκυνητόν, αυτόν μόνον αγαπη
τόν, kju άξιον τής παρά τών λογικών οντων λατρείας. "  Ό  
γ  ιρ τρανωτέραν τήν τών κτισμάτων εσχηκώς γνώσιν, τρα- 
νώτερον τε κατανοεί, καϊ διά Θαύμα-Λς ποιείται πλείονος 
τον ταύτα δημιουργήσαντα. ”  λέγει Κοσμάς ό ύμνωδός, (βίφ  
Ίωάν. Δαμασκηνού.)

Τούτ’ αυτό δυνάμεθα καϊ περϊ τής ίςΌρίας νά εϊπωμεν. 
'I I  γενική καϊ εναργής εποψις τών τού παρελθόντος χρόνον
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•σνμβεβηκύτων, τών μεγάλων μετάβολων τών  τβ μοναρ
χιών καί τών πολιτειών, τοΰ δρόμον τής θεογνωσίας, τών 
3λίψεων και διωγμών τών μαρτύρων, και τών ομολογητών 
τής πίςεως , ή Θεωρία τής 3ανμασίου καϊ νπερ πάσαν 
άνθρωπίνην δύναμιν γινόμενης διαδόσεως τής θείας αυτής 
διδασκαλίας, και τών εξαίσιων αποτελεσμάτων, οσα προς 
τήν πρόοδον τον άνθρωπίνου πνεύματος, και προς τήν 
άνάττλασιν εν γενει και ηθοποίησιν τής άνθρωττύτητος 
ένήργησεν, η παρατήρησις τής διηνεκούς μεταβολής τοΰ 
φωτός και τον σκότονς, ον μόνον γίνεται σχολεΐον, έν ω 
συνετίζεται ό έ'νθρωττος νά διάγτ) σωφρόνως καϊ δικαίως 
τόν εαυτόν βίον έν τή τον όμοφύλον κοινωνία, καϊ νά νπο- 
φέρν άγογγύςως τάς τοΰ βίου περιπετείας και δνσχερείας, 
άλλα καϊ ανακαλύπτει πανταχον είς τά όμματ'α τοΰ θεατού 
ιχνν έναργή τής άδιαλείπτως πανταχον κυβερνώσης τά 
πάντα υψίςης καϊ σοφωτάτης προνοίας, ί'/τις υπό πάσαν 
άνύψωσιν και ταπεϊνώσιν, νπό πάσαν περιπλοκήν καί 
διάλυσιν, υπό τήν 7τίεσιν και τήν αοθις άναγεννωμένην έ· 
λευθερίαν τής άνθρωποτητος, υπό τήν έκ τών πολέμων 
καταςροφήν, και τήν έκ τής ειρήνης έπανόρβωσιν προάγει 
πάντοτε τό εργον αυτής κατά τι σχέδιον ςαθερον, ένερ- 
γονσα ήσύχως, οπου φαίνεται ςάσις και ηρεμία, καί 
Δφίνουσα μετά τό σκότος, τό φώς νά άνατείλy πάλιν 
λαμπρότερον. Προς δε τούτοις βεβαιόνει πολντρόπως 
και την τής 3είας γραφής διήγησιν, και το τών 3εοπνεύςων 
συγγραφέων αντής άξιόπιςον, ώς σνμφωνούντων πάντογε 
μετά τής αληθούς ίςορίας.

Καϊ αυτή δέ ή κυρίως λεγομένη φιλοσοφία, ηγονν ή 
γνώσις τών καθολικών άρχών και νόμων πάσης άνθρωπίνης 
γνώσεως, είναι χρησιμωτάτη είς τήν 3εολογίαν, έπειδη αν 
μή περιςέλληται δί αυτής τό κράτος τών αισθήσεων, καί 
αν μή 3ήγηται δί αντής ή διάνοια εις τάς ττερι τής άληθείας 
σκέψεις καϊ κρίσεις τη ς, τότε ή μέν φαντασία δεν έχει 
ττλεον φραγμόν, ό δε φανητιασμός ευρίσκει ςάδιον εύρύ 
■άι εψγμένον, καί ή διάνοια τον 3είον λόγον διαςρέφεται
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καϊ παρανοειται. Ew τ ά τής άΧηθϊύις, ό^ις έμαθα νά βχΐ) 
τάξιν /cat ευκρίνειαν εις τούς συλλογισμούς τον, οντος δύ- 
ναται καϊ νά όμιλή ώς συνετός καθαρώτατα.

Καϊ αυτά δέ τά άνθη τα  ev it) χώρα των ωραίων τεχνών 
τής T6 ρητορικής καϊ ποιητικής βλαςάνοντα elvai είσαγώ- 
γιμα  et’? τό τής 3εολογίας κράτος. Καϊ κατά τοντο  ελεγεν 
ό μέγας Βασίλειος, ότι "  Καϊ ποιηταίς καϊ λογοποιοΐς καϊ 
ρήτορσι, καϊ πάσιν άνθρώποις όμιλητέον, δθεν &ν μέλλτ) 
προς τήν τής ψυχής επιμέλειαν ώφέλειά τις εσεσθαι " . 
Τις δεν αισθάνεται τήν Βύναμιν τής αληθούς ευγλωττίας; 
καϊ π ον αλλαχού Βύναται νά evpr) νλην άφθονωτέραν ή εΰ* 
γλω ττία  καϊ ή καλλιέπεια, ■παρά είς το φύσει άΧηθες , 
καϊ μέγα, καϊ υψηλόν, είς το φύσει επιτήδειον νά Βιεγε(ρΐ) 
τό αίσθημα τον σεβασμόν καϊ τής αγάπης, ΒηΧαΒή είς τον 
θεόν, καϊ είς τά ποιήματα αύτον, καϊ προσέτι είς τά εργα 
τής προς τόν άνθρωπον άφατου εύσπλαγχνίας του; Είς 
τι να δέν μεταδίΒεται τον ποιητον ό ενθουσιασμός·, ή ποια 
ψ υχή  δέν συνανυψυΰται, και δέν σναμετεωρίζεται μετά 
τον ευσεβούς ϋμνωοον τον εξνμνοΰντος τά μεγαλεία τοΰ 
θ ε ο ν , καϊ άναπτερονμένον άττό τήν υψηλήν ιδίαν αύτον 
καϊ τής ήμετέρας προς αντόν συναφείας·, Τ ις  δέν επιθυμεί 
νά ΒιαΒώστ) όσας κατέχει ώφελίμονς γνώ σεις, καϊ νά 
αετοχετεύση απο καρΒίας είς καρΒίαν τήν εύγενή καϊ ζωηράν 
τής εαυτόν καρΒίας σνγκίνησιν; άλλά τις  ά,ΧΧος Βύναται 
νά κατορθώστ] τοντο εύςοχώτερον παρά τον γεγυμνασμένον 
βίς τό νά κάμνη τήν ΒιΒασκαλίαν τον εύάρεςον, καϊ νά πα- 
ριςάνη τήν σπουΒαίαν καϊ σοβαράν αλήθειαν τερπνήν καϊ 
ΒελξικάρΒιον;

Ή ς τοιαύτη λοιπον ή 3ύραθεν παιδεία είναι φυσική τής 
άγιας ημών πίςεως σύμμαχος. Δ ιότι καϊ η πίςις καϊ ή 
επιςήμη τείνονσιν έπϊ το αυτό τέλος, τήν άποκάΧνψιν καϊ 
τήν ΒήΧωσιν τής αλήθειας, μάλλον δέ ή έπιςήμη είναι υπο
τελής τής πίςεω;, Βιότι πάσαι αί άλήθειαι άνάλνόμεναι 
eli τήν εσχάτην αυτών άνάΧνσιν, ανευρίσκονται ώς μέρη 
καϊ τεμάχια τής θρησκευτικής άληθιίας , ητις ώς πρώτη



ΘΕΟΛΟΓΙΑ.

καί καθολική κυριεύει και περιλαμβάνει πάσας τ αί άλλαν, 
• trim  πηγάΐ,ουσιν εξ αντής, κα'ι πάλιν εττανακάμπτουσιν 
είς αν τήν, καθώς αί ακτίνες τον  κύκλον είς τό κέντρον των, 
καθώς πάντα τής νδρογείον σφαίρας τά νδατα, καί τ  οι 
μακρονς τινας περιρρέοντα ελιγμούς , και πολλάκις κατά 
τό φαινόμενον άποχωρούντας άπό τον ’Ωκεανόν, τείνονσι 
πάντοτε είς αύτόν, και εις αύτόν τελευταΐον καταστα- 
λάζουσιν.

Ή  επιςήμη λοιπόν είναι αναγκαία, διότι άννψόνει τό 
πνεύμα, πλατύνει τά« ιδέας, μεγεθύνει τόν ςοχασμόν, καί 
αυξάνει διά τούτον τήν ηθικήν επιρροήν των τή< Θρησκείας 

. λειτουργών. Είναι αναγκαία, διότι χορηγεί όπλα ισχυρά 
τά όποια προγνμναζόμενοι πρέπει νά τρέπωμεν κατά τής 
πΧάνης και τής κακίας, νπερμαχόμενοι είς τήν προαγωγήν 
τοΰ κράτονς τής άΧηθείας καϊ δικαιοσύνης. Ή  επιςήμη 
«Ιναι αναγκαία, διότι Θέλει επιδαψιλεύσει τό σέβας, τήν 
ίμπιςοσύνην, καϊ τήν νπύληψιν τών ομογενών, τής οποίας 
ϊχετε χρείαν· αναγκαία, διότι αντή Θέλει δίδει τό κνρος 
κα'ι είς τόν λόγον καϊ είϊ τό παράδειγμά σας, καϊ Θέλει 
κάμνει σεβαςά είς τόν κόσμον καϊ τά έλάχιςα εργα τής 
διακονία; σας. Και τις δύναται νά παραςήση τήν μεγάλην 
επιρροήν τών μακαρίων άνδρών, όσοι ήνωσαν τήν ίκτασιν 
καϊ τό βάθος τής παιδείας μετά τον ζήλον καϊ τής άπλότη- 
τος τής πίστεως, και διά τούτο τιμώνται και νπό τής εκκλη
σίας καϊ υπό τού κόσμον παντός-, Οί αρχαίοι πατέρες τής 
εκκλησίας μας Άθανάσιοι, Βασίλειοι, Γρηγόριοι, Χ ρ  σ ύ 
ντομοι, Ανγονστίνοι, Ιερώνυμοι, καϊ ολος ό θειος χορός 
τών παμφαών τής εκκλησίας αστέρων, και τά τών νεωτέ- 
ρων προσέτι ευσεβών διδασκάλων παραδείγματα, οΐον Ε υ 
γένιον, Θεοτόκον, Σαμονήλ, Μελετίου, Πεζάρον, καϊ τών 
λοιπών , είναι ή σαφεστάτη καϊ δεινοτάτη τον  λόγον μου 
εττικύρωσις.

'Εκ τών είρημένων δηλούται τρανώτατα ή ανάγκη, ήν 
έχει ό ίερεύς τού θεού νά ενιμελήται πασών τών ανθρωπί
νων γνώσεων, «λλά τελενταϊον ή τής θεολογίας ειδική γνά»
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/τις e h m i είς αύτον ή πασών αιαγκαιοτάτη, και απαραίτη
τος. Θεολογίαν Βέ λέγων, Beν εννοώ μόνον την Δογματικήν 
και την Ηθικήν, αλλά και τάς αρχαίας γλώσσας Λατινι- 
κήι, καϊ 'Εβραϊκήν, καί την ερμηνείαν της γραφής, καϊ την 
εκκλησιαστικήν ιστορίαν, καϊ τών ιερών ΣννόΒων τάς απο
φάνσεις, και παν εν ένϊ λόγω ο,τι συντελεί είς τήν ορθήν 
κατανόησιν τών θεόπνευστων γραφών. Αύτη ν  γνώσις είναι 
ιδίως και έξαιρέτως αναγκαία είς τον λειτουργόν τοΰ ΰψ ι
στού Βιά νά κατάλαμβάνη (ίλην την αλήθειαν του θεού, 
τής οποίας οφείλει ιΰ ηναι αυτός ό ΒιΒάσκαλος καϊ ό φύλαζ, 
Βιά νά π ρ ο φ υ λ ά τ τ ιτό καθ' εαυτόν, τον λαόν τοΰ 3εοΰ 
ιιττό τήν έξ άγνοιας απάτην, καϊ από τήν πλάνην τής οεισι- 
Βαιμονίας και τής πολυκέφαλου ΰΒρας τών αίρέσεων, και 
άττό παντός άλλου εναντίου είς τήν νγιαίνουσαν ΒιΒασκαλί- 
αν. Κατά ταύτην τήν γνώσιν, λέγει ό χρυσορρήμων Ίω άν* 
νης ό τής εκκλησίας ημών Δημοσθένης είς τόν περϊ Ίερώ- 
σύνης Β/  αϋτοΰ λόγον [ οΐιτινος την μετ' επιστασίας άνάγ- 
νωσιν καϊ σπουΒαίαν μελέτην συνίστημι θερμώς είς τήν 
νμετέραν άγάπηνΛ κατά ταύτας λέγω τάς γνώσεις πρέπει 
νά ύπερέχτ) ό ίερεϋς τών άλλων Χριστιανών, όσον ό λο
γικός άνθρωπος τών αλόγων ζώων " ' Ό σ ο ν  ττ ρ ό ς τ  ά 
ά λ ο γ α  τ ώ ν  λ ο γ ι κ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  ή Β ι α φ ο ρ ά, 
τ ο σ ο ΰ τ ο ν  τ ο ΰ π ο ι μ έ ν ο ς ,  κ α ϊ  τ ώ ν  π ο ι μ α ι ν ο-

/ V \ ' <■/ \ ν Λ / *μ ε ν ώ ν  e σ  τ  ω τ  ο μ έ σ ο ν ,  ι ν α μ η  κ α ι  π λ έ ο ν  τ ι  
e ί πω.  "  Διά  τ ι ; Διότι ό ίερεύς Βέν εχει άλλο δπλον θεμι
τόν καϊ τόν πλανηθέντα νά Έπιστρέψη, και τόν πιστόν νά 
στήριξή καί οίκοΒομήστι, είμή τον λόγον τής πειθονς ώς 
άπηγορευμένης πάσης βίας πρός τοΰτο. "  Μ άλιστα μεν 
γάρ Χ,ριστιανοίς ούκ έφεϊται πρός βίαν έπανορθοΰν τά τών 
αμαρτανόντων πταίσματα, αλλά πείθοντα Βει ττοιεΐν ά μεί
νω τον τοιοΰτον ού γάρ έλκύσαι πρός βίαν εστϊν οϋΒ’ 
αναγκάσαι φόβω, πείσαντα Βέ πάλιν είς τήν αλήθειαν 
άγαγείν, οθεν εξέπεσε τήν αρχήν. Πρός άπαντα Be ταΰτα  
’έτερον μεν ούΒέν, ή Βέ τοΰ λόγου βοήθεια ΒέΒοται μόνη· 
καν τις τα π η ς άπεστερημένος ΐ} τής Βιψάμεως, ούόέν άμει-



& ΕΟΔΟΓΙ4· )?
γαν τών "χειμαζόμενων πλοίων διηνεκώς αί ψυχαϊ των ύπ 
α ίιτω τ εταγμένων άνδρών διακείσονται. Δ  ιό  χ  ρ ή τ ό ν  
ι ε ρ έ α  π ά ν τ α  π ο ι ε ΐ ν ν π έ ρ  τ ο ν  τ α ν  τ η  ν κ τ  ή - 
σ α σ θ α ι  τ η ν  ί σ χ ν ν . * ’ 'Ιδού πώς ελεγεν, ιδού ττώς 
ίφρόνει ό μέ'/ας οΐιτος της εκκλησίας φωστήρ.

Ά λ λ α  μήπως ή καθόλου εκκλησία εδάξασέ trore ή e* 
θέσπισε ν άλλως πω ς;Ίδου πως άποφαίνεται και νομοθετεί 
ή την καθύλον έκκλησίαν πα'ΐστάι^νσα δεντέρα οίκον- 
μενική σύνοδος διχ τον δεύτερον αντής κανύνος, άπαγορεν- 
όνσα ρητώς τήν είς τον τής ίερωσννης βαθμόν προχείρι- 
σιν παντός μή γεγυμνασμένου είς την των θείων γραφών 
επιστήμην. Αίιτη παρωδούσα τό τον Προφητάνακτος 
"  Έ ν τοι; δικαιώμασί σον μελετήσω, ούκ έπιληαομαι τών 
λόγων σον  ”  προστίθησι ”  Πάντας μεν Χριστιανούς τούτο 
φνλάσσειν σωτήριον, κατ’ εξαίρετον δε τούς τήν Ιερατικήν 
ύμπεχομένους άξίαν.Ό θεν 6 ρ ί ζ ο με  ν πάντα τόν προάγε- 
σθαι μέλλοντα είς τον τής επισκοπής βαθμόν πάντως τον 
ψαλτήρα γινώσκεΐν [ήγουν κατανοεΐν τάϊ νψηλάς τών Θεό
πνευστων ψαλμών έννοια?] ϊνα ως εκ τούτον και πάντα 
τον κατ' αύτόν κλήρο ν οΰτω νουθετεί μυεΐσθαι■ άνακρ ίνε· 
σθαι δέ ασφαλώς υπό τοΰ μητροπολίτου, εί προθύμως 
εχοι άναγινώσκειν εριυνητικώς, και ού τταροδευτικώς τοίίί 
Τ6 ιερούς κανόνας κα'ι τό άγιον Εΰαγγέλιον, τήν τ£ τού  
Θειον Ά ποστόλον βίβλον, και πάσαν τήν θείαν γραφήν, 
και κατά τά θεία εντάλματα άναστρέφεσθαι και δώάσκειν 
τόν κατ' αυτόν λαόν’ ουσία γάρ τής καθ' ή μας Ιεραρχίας 
εστϊ τά Θεοπαράδοτα λόγια , ή'/ουν ή τών θείων γραφών 
αληθινή επιστήμη, καθώς ό με-γας άπεφήνατο Διονύσιος' 
(ί δ’ άμφισβητοίη, καϊ μή άσμενίζοι οΰτω ποιειν τε καϊ 
διδάσκειν, μή χειροτονεΐσθαι. *Εφη γάρ προφητικώ; ό θεός, 
Σύ  €7τίγνωσιν άπώσω, καγΐίι απώσομαί σε τον μή ίερατεύ- 
tiv μοι. ”  Πάλιν δε ή καθόλον εκκλησία θεσπίζουσα οΰτωf 
δεν επραξεν αλλο, είμη ο,τι παραγγέλλει αύτός ό λόγος τού 
θεόν. Οντως εντέλλεται καϊ ό κορνφαιος τών Α ποστόλων  
Πέτρος τό "  "Ετοιμοι εστέ προς απολογίαν π  αντί τψ αΐ- 

(ΤΟΜ. Β'· ΦΥΛ. Α.) 2·
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τονντι υμάς λόγον περί τής ε’ν ήμΐν ελττίύος ’ ’  καί δ μέγας 
τών ίθνών διδάσκαλος τό "  Ό  λόγο? τον Χριστού ένοικεί- 
τω εν ΰμιν πλουσίως εν πάστ] σοφία. ”

’Ιδού, φίλοι δμιληταί! εις 7τοίαϊ άκραδάντονς βάσεις 
στηρίζεται, ή ανάγκη τοΰ να εκπαιδεύηται δ ίερενς τακτι
κών καϊ έπιμελώς την περϊ τοΰ θεού καϊ τών θείων πραγ
μάτων επιστήμην καϊ πριν προαχθή εις τό την Ιερωσύνης 
3εΐον αξίω μα. Καϊ επ’ αλήθειας , όταν άφ' ενός μέρους 
συλλογιζηταί τις τάς περϊ τούτον γνώμας τών πατέρων, 
τούς κανόνας τών οίκονμενικών συνόδων, αύτον τοΰ 3είον 
λόγου την πολλαχώς επαναλαμβανομένην εντολήν περί τής 
Ιδιαιτέρας εκπαιδεύσεως τοΰ ιερού κλήρον, όταν έξετάστ) 
την ούσίαν και τον σκοπόν τής σνστάσεως αύτον, όταν μά- 
θτ) τήν κατά τοντο ττραξιν τής αρχαίας Εκκλησίας' απ' 
άλλον δέ παρατηρή τήν επικρατούσαν σήμερον άμεριμνησί· 
αν περϊ τούτον, το πάντη άπαράσκενον τώ ν πλείστων, όσοι 
είς τον ιερόν κλήρον έγκαταλέγονται, ή πρέπει να θρηνή 
Βιά τήν αναισθησίαν και τήν πώρωσιν τής καρδίας μας, 
θεωρών τοιαύτην πρακτικήν άντίφασιν μεταξύ τών κατά 
τοντο γινομένων καϊ τών πιστενομένων, ή πρέπει νά δμο- 
\oyrj, οτι εξέλιπε παντελώς καϊ άττό τοΰ νοΰ καί άττό τής ̂ 
καρδίας ημών παν σέβας πρός τήν θεοπαράδοτον θρησκεί
αν, πάσα μέριμνα ίτερι τής αιώνιον ημών σωτηρίας, καϊ 
πάσα ιδέα τοΰ χρέονς καϊ τών καθηκόντων ήμώνΐ

*/2 φίλοι δμίληταί ! δοξάζετε τήν 3είαν Π ρόνοιαν, 
•ήτις άφ' ον ηύδόκησε νά σάς καλέση είς τό 3e/ov τής ίερωι 
σύνης αξίωμα, ωκονόμησεν οΰτω καϊ τά καθ' νμάς, ώστε 
νά δύνησθε νά ένασχοληθήτε είς τήν άττόκτησιν τής επιστη
μονικής γνώσεως τοΰ 3είον λόγον, καϊ ζητείτε μετά προθν- 
μίας τήν γνώσιν ταύτην. Τοΰτο είναι χρέος σας, είναι ανάγ
κη, τήν 07τοίαν εάν θελήσητε νά άποφύγητε, βάλλετε τό 
μέγιστον κώλνμα είς τήν ειτιτνχίαν τοΰ υψηλόν σκοποίι 
τον ίεροΰ ημών επαγγέλματος, καϊ κινδυνεύετε δέ νά άπο- 
πλανηθήτε καϊ άπό τοΰ, είς δ εκλήθητε εργον’ αλλά ζητεί- 
τ* ίνταντω καϊ τήν μετά τού Χριστού εν τω θεω κεκρυμαί-



9 Ε 0 Λ 0 Γ Ι Α . 10

γην ζωήν τήν χαρακτηρίζουσαν τους μαθητάς τον Ε ναγγε- 
λίον, καϊ εξαιρέτως τούς κήρυκας αν τον. " Άπεθάνετε yap, 
καί ή ζωή υμών κέκρνττται συν τω Χ ριστώ  εν τω θεω. "  
£ Κ ο λ α σ γ /3.] 'Ανοίγετε τήν καρδίαν σας, καθώς καϊ το  
πνεύμα σας, ανοίγετε όΧην σας τήν ψνχήν εις τήν αλήθειαν 
τής π ίστεω ;, γινέσθω εν αντί) ζώσα καϊ ενεργός, Ά κροά- 
ξεσθε καϊ μελετάτε μετά τής δεονσης -προσοχής καϊ τον  
φόβον τά ρήματα τής αιώνιον ζωής, γινώσκοντες καϊ μη
δέποτε επιλανθανόμενοι καϊ τούτον, οτι είναι κίνδννος δχι 
μικρός, εάν παρεκτραπέντες εκ νωθρότητος καϊ απερισκε
ψίας, άντϊ τής ορθής καϊ αληθούς δόξης, σνλλάβητε ζρε- 
βλήν τινα καϊ άντίθεον. Κατά πάσαν γνώσιν καϊ έττιςή- 
μην ή απάτη τον νοός καϊ ή από τής αλήθειας άποπλάνη - 
σις είναι βλαβερά, καϊ μόνη ή αλήθεια ή γνήσια καϊ άκίβδη- 
λο? είναι πάντοτε καϊ -πανταχον ωφέλιμος’ διότι μόνη ή 
αλήθεια είναι το φώς τον νοός, πλήν, εις τήν προκειμένην 
επιστήμην τής Θεολογίας, ή άπό τής ορθής δόξης καϊ τής 
αλήθειας παρεκτροπή σννεπάγεται καϊ τόν μέγιστον κίν
δυνον, ήγονν τήν απώλειαν τών ψυχών. Διά τούτο κατά 
τήν παραγγελίαν τον Ά π οστόλον Παύλον " Ον δει ίιπερ- 
φρονεΐν, παρ ο δει φρονεΐν, αλλά φρονεΐν είς το σωφρονεΐν. ”  
Διά ταντα πρέπει νά εμμένω μεν αείποτε είς τόν λόγον τον  
θεού τόν φωτίζοντα καϊ σννετίζοντα νηπίονς, [καϊ ώς τέκνα 
πιστά τής μιας αγίας καθολικής καϊ άποστολικής Έ κκλη
σίας , εν ή άπόκειται ή άκίβδηλος τών ορθών δογμάτων 
διδασκαλία, νά άντεχώμεθα τών ανέκαθεν αυτή δεδογμένων 
καϊ διατηρονμενων εν άκεραιότητι, προσέχοντες μή εκκλί- 
νωμεν μήτε προς δεξιά μήτε προς αριστερά, αλλά την 
εΰθεΐαν τέμνοντες, ήν ό γραπτός τον @εού λόγος, ή παρά- 
δοσις τής Έκκλησίας, οί Θειοι πατέρες καϊ συνοδικώς καϊ 
ιδία ήμιν διαγράφονσι, μορφώσωμεν εν ήμιν αντοΐς τόν 
Χ ριστόν.

Έ ά ν  μή βάλλωμεν εξ αρχής τόν θεμέλιον τούτον, τ ρέ- 
χομεν τόν μέγιστον κίνδννον νά άποπλανηθώμεν είς βλα- 
βέράς καϊ άντιθέονς δόξας, αΐτινες άντϊ σωτηρίας φέρονσι

2*
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*την τών ψυχών απώλειαν. Ή  ττόΟεν αΧΧοβεν νομίζετε, ίτ* 
ΰιεσχίσθη e t i  τ οσαύτα μέρη ή μία τον Χριστού Εκκλησία, 
και μεμέρισται ό Χρίστος, καί άπεπλανήθησαν τοσοΰτοι 
είς τοσαύτας άντιθίους real άΧΧοκότους αιρέσεις, είμήΛ διότι 
μη εχοντες την βάσιν ταϋτην, μηδε 3ίλονre? νά εμμενωσιν 
eli τό απ' αρχής κύρος τής ’Εκκλησίας, παρεδόθησαν εις 
τούϊ ίδιους αυτών διαλογισμούς, μεθ' ών άνέμιξαν και εμό- 
Χνναν την καθαρότητα τον 3είου λόγου έπιλαθόμενοι παν
τελώς οτι "  Λογισμοί θνητών ψευδείς, και επισφαλείς αι 
επίνοιαι αύτών; ”  Δέν ανεφύη εκ τούτου η πολυκέφαλος 
τών αιρέσεων vSpa παλαιών τε και νεωτέρων, δί ών οί είς 
eva και τον αυτόν πιστεύοντες σωτήρα Χριστόν, και μίαν 
και την αυτήν ελπίδα τής σωτηρίας εχοντες ώς τελικόν 
σκοπόν, διαφωνούσιν οίίτω πρός άλλήλόυς, ώστε δικαίως 
Suvaταί τις να άμφιβάλη, εάν αληθώς πάντες οί καλούμενοι 
Χριστιανοί άκολουθώσιν αυτού τού Χριστού τήν ουράνιον 
διδ.ισκαλίαν; Ί8ού, αδελφοί, ό μέγας κίνδυνος, τόν όποιον 
νττεσχέθην άρχόμενος τού λόγου νά σάς υποδείξω.

Ταΰτα δε λέγων περί τής δεούσης προσοχής, και τής είς 
τα τή Εκκλησία δεδογμένα ατενούς προσκολήσεως, άπέ\ω 
πολύ τον να απαγορεύσω τήν τον λογικού χρήσιν είς τήν ε 
ρευνάν και δοκιμασίαν τών τήςπίςεως αληθειών διότι τοιαύττ] 
άτιιγόρευσις ηθίΧεν είναι ή μεγίστη αυθαιρεσία, μάλλον 
δε, ε’άν ζητώ μεν νά άπ ο καταστήσω μεν άχρηστον κα'ι αργήν 
τήν τών αλόγων ζώων διακρίνουσαν ημάς λογικήν τής ψ υ 
χής ημών δύναμιν, είναι δυναστικοτάτη εξουθίνησις τού  
εΛντον μας. Διότι πάς τις αισθάνεται πόσον άνυψούται 
εκ τής ικανότητας τού σκίπτεσθαι περϊ τής αλήθειας, καϊ 
ίτεριποιεϊσθαι αυτήν διά λόγων ισχυρών, και μεταδιδόναι 
ταύτην και είς τον; άΧΧους. Δεν απαγορεύεται λοιπόν η 
ορθή τού λογικού χρήσις είς τά τής πίστεως' διότι τό λο
γικόν είναι ό οφθαλμός τής ψνχήί διά τού όποιου θεωρεί 
τήν μεγαλυσύνην τού Θεού είς τά έργα. του, και αυτό μό
νον κατανοεί τήν γλώσσαν τι}; φύσεως. Διά τούτο και ή 
άλήθής 3ρησκεία outs τ ο  εφοβήθη ττοτέ} ούτε είναι δυνϋτόϊ
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Va τό φοβηθη. Τούτο συμβαίνει μόνον εί; τάς ψευδεΐς 3ρη- 
σκείας, αΐτινες κα'ι δικαίως φοβούνται την λογικήν ep‘ vvav, 
διότι ή βάσις των είναι σαθρά. ’ .4λλ’ ή Θεόθεν άιτοχαλυφ- 
θεισα είς ή μας σωτήριος θρησκεία, ώς Θεμελιωμένη έπϊ 
την πέτραν της αλήθειας, δεν φοβείται την λογικήν ερευνάν, 
εάν μόνον αληθώς γίνηται τοίαϋτη.

Μ ίαν άκόμη, άλλ’ έπίσης ουσιώδη και άνάγκαίαν παρΛ- 
τήρησιν οφείλω νά σαν υποβάλω πρ'ιν τελειώσω' διότι είναι 
αξία μάλιστα τής προσοχής σας καϊ εγώ ηθελον παραβή 
εν εκ τών βαρύτερων καθηκόντων μου, εάν τήν άπεσιώπων. 
"Οσον αν ήνάι αναγκαία και απαραίτητος είς τόν Ιερέα 
ή τής Θεολογίας σπουδή, ουδέποτε πρέπει νά νομίση, οτι 
κατώρθωσε τό παν, όταν διά τής φιλοπονίας του απόκτηση 
τάς αναγκαίας ταύτας γνώσεις. Π αντελώ ς ! Διότι είναι 
δυνατόν ιά γένη τι; επιτήδειος κριτικός, βαθύς ηθικολόγος, 
καϊ μέγας Θεολόγος, χωρ'ις νά yt αι άκόμη χριστιανός τέ 
λειος, ήγουν ή αλήθεια τής χριστιανικής ίίιστεως δύ\ αται 
νά εισχώρηση είς Τον νούν τοΰ ανθρώπου, και νά γένη, 
IV ούτως ειπω, ιδιοκτησία αύτοΰ, χωρϊς άκόμη νά καταβή 
ΐίς τήν καρδίαν του, και ι ά γένη εις αύτόν αίσθημα. ’^4λλά 
τί δίναται νά ώφελήση τόν άιθρωπον ή τοιαύτη γνώσις 
μόνη ή φυσιοΰαα, ανευ τής αγάπης ττ}« οίκοδομούσης; ό 
σκοπός της άγιας ημών τ.ίστεως είναι ή σωτηρία, ή δι- 
ναίωσις, κα'ι ή πνευματική άναγέννησις τοΰ ανθρώπου, εάν 
λοιπόν μένη τοΰ νοός μόνου ιδιοκτησία ώς και πάσα άλλη 
επιστι/μονική γνώσις, εάν μή καταβαίιή εως ε ’ς τήν 
συνείδησιν και είς τήν καρδίαν, ώστε νά τήν μετασ-χημα- 
τίζη και νά τήν μορφόνη κατά Χριστόν, άποπλαναται 
πολύ άπό τοΰ σκοπού, καϊ ούδ^ν άλλο κατορθονει, είμή το 
νά πολλαπλασιάση τήν τον ανθρώπου ευθύνην ενώπιον 
τής Θείας δικαιοσύνης ώς πλανωμένου καϊ άσεβούντος έν 
γιώσει. ’Εξετάζετε λοιπόν κατά βάθος προς τε τήν ιδίαν 
υμών σωτηρίαν, καϊ πρός τήν οικοδομήν τής Έκκλησίας, 
τάς \!τυχάς ο ας καϊ τό Εύαγγέλιον, παρατηρείτε τήν γι-  
νομένην είς αύτάς ΰττ» τ νς αλήθειας έντύπωσιν, άρά γε ί«
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φθασεν εως είς τήν συνείδησήν και είς τήν καρδίαν σαν, 
άρά ye ισχι/σε νά σας καταπείση περϊ τής αμαρτίας καί 
περϊ τής δικαιοσύνης και ίτερϊ τής κρίσεως; σας επεισε νά 
ζητήτε inrep ττάν άλλο την διά τοΰ Σωτήρος ημών άιτολύ- 
τρωσιν ώς το άκρον αγαθόν; Κατακυριεύει άρά ye iirl 
μάλλον καϊ μάλλον τής τε εσωτερικής και τής εξωτερικής 
υμών ζωής, ώστε νά ύττοτάσσΐ) αυτήν εντελώς είς τόν νόμον 
τοΰ Θ εού ; eV evl λόγω κατορθόνει είς έκαστον εξ υμών, 
εκείνο το όποΐον ήσθάνεττο ό Δαβ'ιδ οτε ελεγεν " 'Από 
τών εντολών σου ουνήκα, διά τούτο εμίσησα ττασαν όύον 
αδικίας ”  , η "περιορίζεται μόνον είς τό γνωστικόν σας ; 
’Εάν μεντ) μόνον εως αϋτοΰ, είναι άκαρπος καί ανωφελής. 
Προς τοντο κρίνω άναγκαιότερον νά τρέψω τήν ΰμΐτέραν 
•προσοχήν, οσω ίτλειότερον ΰττόκεισθε παντός μάλλον είς 
τήν όλεθρίαν ταύτην απάτην ώς φοιτηταί τής 3εολογιας' 
διότι ενταύθα υποβάλλεται διηνεκώς είς τον νοΰν σας η 
άγια πίστις ημών, και είναι αυτή ή ΰλη τής σπουδής σας" 
τούτο άναμφιβόλως είναι μεν μέγα πλεονέκτημα πρός τήν 
θρησκευτικήν και ηθικήν υμών μόρφωσα·, εάν γινωσκητε 
νά ώφεληθήτε εξ αϋτοΰ, διότι εχετε προκειμένην πάντοτε 
ενώπιον σας τήν τροφήν τής πνευματικής ζωής· άλλ' δμως 
καί κίνδυνος οχι μικρός ύποκρύπτεται υπό τό πλεονέκτημα 
τούτο, εάν μή παραδίδη τις ολην αϋτοΰ τήν ψυχήν είς τήν 
Ευαγγελικήν αλήθειαν, εάν μή άνοίγη είς αυτήν και τήν 
συνείδησιν κα'ι τήν καρδιάν, εν ω τήν δέχεται είς τόν νούν, 
διότι χάνει κατ' ολίγον τήν σωτήριον αϋτής αρετήν, καϊ 
μένει άχρηστον τό οπλον τούτο άμβλυνόμενον είς τάς 
χεϊρας του νωθρού. Τοιαύτη είναι ή τάξις εί; τήν βασιλεί
αν τού ’ Ιησού Χριστού. "  Βλέπετε ουν πώς ακούετε, 
[παραγγέλλει ό Σωτήρ ήμών\ δ? γάρ αν εχη, δοθήσεται 
αϋ τω, και ός αν μή εχη, και δ δοκεί εχειν, άρθήσεται επ' 
αυτού. ”  [Λουκ. ή. 18.] Ή  τοιαύτη αναισθησία πηγάζει 
μεν εκ τής αμελεί ας και αϋθαδείας, είναι Βέ πολλάκις καί 
ποινή ταύτης Βικαία. Τό δε έπαυξάνον πρός υμάς τούτον 
τόν κίνδυνον είναι, οτι ή αλήθεια τής άγιας ημών ττίστεως
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ΚροΤείνεται ενταύθα μάλλον ώς ύπόθεσις σπουδής, ή ώς 
μέσον σωτηρίας, καί αρχή τοΰ αγιασμού· 6 σκοπός σας 
ένταΰθα είναι να τήν μάθητε μάλλον διά νά τήν δίδάξητε, 
η διά νά τραφήτε έξ αυτής υμείς οίϊδιοι. Ά λ λ α  κατά τού
τον τον τρόπον λαμβάνει μεν εις τόν νουν τόν προσήκοντα 
τόπον μεταξύ των άλλων αληθειών , ονχΐ δέ καί είς ι*ϊ/ν 
ψυχήν τήν πρέπουσαν κυριότητα, ήγουν γίνεται μάλλον 
ιδέα ή αίσθημα' ή δε τοιαύτν γνώσις αποτελεί μεν τόν 
Θεολόγον, οΰχι δέ καϊ τόν τέλειον Χριστιανόν. Επομένως 
οτι ή τοιαύτη γνωσις είναι παντάπασιν άχρηστος, κηρΰτ- 
τει τούτο τρανώτατα ό 'Απόστολος Παύλος. "  ’Εάν [λέ
γει] εχω προφητείαν, καϊ είδώ τά μυστήρια πάντα, καϊ 
πάσαν τήν γνωσιν, αγάπην δέ μή εχω, ούδέν είμί. "

Τοιούτοι είναι, αδελφοί, οί σκόπελοι τούς όποιους Θέλετβ 
απαντήσει είς τόν διάπλουν των Θεολογικών σας σπουδών1· 
Τούς ήκοΰσατε, τούς γινώσκετε ήδη. Γρηγορεΐτε λοιπόν 
και προσεύχεσθε, ίνα μή πέσητε, καϊ χωρ'ις νά τό γνωρί- 
ζητε, είς τοιούτον φοβερόν πειρασμόν. Ζητείτε προ πάντων- 
καϊ υπέρ πάντα τήν γνωσιν καϊ π ίστιν εκείνην, ητις εκ
τείνει τό κράτος της καθ' δλον τόν άνθρωπον, άνυψόνουσα 
ημάς είς τόν Θεόν, καϊ ένόνουσα μετ' αύτοΰ, καϊ μεταβάλ- 
λουσα είς πράξιν πάσαν διδασκαλίαν τον Θείου λόγου’ 
Ζητείτε τήν γνώσίν, ητις γίνεται φως καϊ τροφή καϊ ζωή 
τού ανθρώπου, άνοίγουσα καϊ τό πνεύμα καϊ τήν καρδίαν, 
καϊ τήν συνείδησιν, καϊ καθιερόνει ολοκλήρους ημάς είς 
τήν δόξαν τοΰ Θεού καϊ είς την σωτηρίαν των αδελφών 
ημών, και διά νά λαμβάνητε ταύτην καθαρωτέραν, προσέρ- 
χεσθε διά τής Θερμής προσευχής είς τόν Χριστόν, όστις 
είναι τό φώς τού κόσμου τό αληθινόν, Λα» εν τω φωτϊ 
αύτοΰ όψόμεθα φώς, οστις είναι ή ζωή ημών, καϊ δι αύτοΰ 
μόνου δυνάμεθα νά άναζήσωμεν αυτήν τήν πνευματικήν 
ζωήν. Μένετε έν αύτφ, ίνα καϊ αυτός έν ύμΐν μένη. "Οτε 
άπεκατέστησε τόν Πέτρον είς τήν Άποστολικήν αύτοΰ 
αξίαν, δεν τόν ήρώτησεν αν ήναι σοφός καϊ εύγλωττος, 
άλλα roy ήρώτησε τρίς "  ’Αγαπάς με Πέτρε·, ”  καϊ ore
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άπεχρίθη το "  Κύριε συ πάντα ο'δας, συ γινώσκβις οτι 
φιλώ σ ί ”  tots ειπεν είς αυτόν. ΓΙοίμαινε τά ττρόβατά μοι), 
Ή  αγάπη τοΰ Σωτήρος ημών Χ ριστού, ή άγΰτη  τών ψ υ 
χών, ή άγάπη ή etc πΐστεως είναι ό μίγας χαρακτήρ τών 
διακόνων τον Ευαγγελίου. Αύτ'ο άτταιτεί το δώρον τήν 
κα^ιδίας , ατα ιτεΐ νά δοκιμάζω τρόπον τινά ό 'ίδιος την 
ε'ντύττωσιν τής αλήθειας, και νά yu ώσκη πρακτικώς αυτήν 
τήν αλήθειαν, διά ιά δύνηται νά Xeyy μετά τοΰ επιστήθιου 
μαθητου "  'Ό  εωράκϋμεν τοΐς όφθαλμοΐς ήμών, ο εθ(α- 
σάμεθα, και αί χεΐρες ήμών έψηλάφησαν περί τοΰ λ ό 
γου τής ζωής, τούτο άπαγγέλλομεν νμΐν. ” [Ιωάν. ά. 
Έ π ις . Α .).

Ταΰτα μελάτα, εν τοντοις ϊσθι, λέγω και εγώ είς εκατόν 
ί ξ  υμών, μεταχειριζόμενος το τον Άττοςόλου "  "Ινα σου ή 
προκοπή φανερά η εν ττΰσι. 'Έτιεχε σεαυτω καϊ τή διδασκα
λία, εττίμενε τούτοι?, τούτο yap ποιών, και σεαντίν σώσεις, 
καϊ τούς ακούοντας σου, ”

Αυτός δε ό Θεό; ό είπών εκ σκότους φώς λάμψαι, 
λαμψάτω εν ταΐς καρδίαις υμών πρός φωτισμόν τής 
•γνώσεως τής δόξης τον Seov εν προσώτω Ιη σού  Χ ρι
στού, ινα ίχωμεν τόν θησανρόν τούτον εν όστρακίιας  
σκεύεσιν, ινα ή υπερβολή τής δυνάμεως y τοΰ Θεού, καϊ 
μή εξ ύμών. "Ινα δοξασθή ό πατήρ εν τω νίώ, καϊ ινα 
πιστεύωσι πάντες, οτι Ιησούς εστ\ν ό Χριστός ό υιός tc\> 
Θεοΰ, καϊ ινα πιστεύοντες, ζωήν εχωσιν εν τω όνόματf 
α υτού !,
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llesz  οημοσίίΰ'τεως και συντάξεως νόμων εις 
τ ψ  'Α γγλ ία ν .

Είς Α γγλ ία ν  δεν υπάρχει νόμος περϊ δημοσιεύσεων τών 
νόμων, Κατά τό δικαστικόν σύςημα την 'Αγγλίας, έπικρα- 
τονσι μεν δύω είδη νόμων. ά. οί εκπηγάιζοντες από τό Νο
μοθετικά  σώμα, ονομαζόμενοι statute lawe β.' οί περιλαμ- 
3άνοντες τάς αποφάσεις τών άνωτάτων δικαστηρίων καλού
μενοι the com mon lawe ή κοινός νόμος · άλλα μήτε τό 
■κοινοβούλιον, μήτε τά ανώτατα δικαστήρια δεν νομίζουν 
χρέος των, τήν δημοσίευσιν τών πράξεων των · και τόσον 
ολίγον εφρόντισαν μέχρι τοΰδε περϊ τούτου, ώστε δεν υ
πάρχει κυβερνητικόν οργανον γνωστοποιούν αύτάς επισήμως 
και ώς πρόσταγμα κυριαρχικόν. Ό  λαος συλλέγει μέν 
τινα κομμάτια νομοθεσίας άσχετα κα'ι ασυνάρτητα προς 
άλληλα, λαμβάνει γνώσίν τινων τεμαχίων κατακερματισ
μένων τοΰ Ιδιον του έργου, άλλα τοντο δεν οφείλει είς τήν 
φροντίδα τής κνβερνήσεως ή τών Β ονλώ ν' αλλά είς τάς 
ανεπισήμους προσπαΟείας ιδιωτών τινων · και ώς επί τό 
πλειστον, είς τήν κερδοσκοπίαν καϊ είς τάς εμπορικάς επι
χειρήσεις.

Προς άπόδειξιν τής διαβεβαιώσεώς μας, άς επεξεργα- 
σθώμεν πρώτον τό Νομοθετικόν σώμα. Μ εταξύ τών νομο
διδασκάλων 'Ά γγλων είναι παραδεδεγμένον αξίωμα παρά-  
λογον μεν, εμφαϊνον δμως τι φρονούν αύτοϊ περϊ τής άπεριο- 
ρίςου δυνάμεως τον Νομοθετικού, "  Τό Α γγλικόν κοινοβού- 
;, λιον δύναται τά πάντα,  εκτός τού νά μεταβολή άνδρα 
,, είς γυναίκα καϊ γυναίκα είς άνδρα. ”  Ά λ λ α  το Α γ γ λ ι 
κόν κοινοβούλιον ενδεδυμένον με τήν παντοδυναμίαν του δεν 
ήτον 7τώποτε λογικόν, διότι δεν παρέλαβε πώποτε σύμβου
λον τόν ορθόν λόγον. Επειδή ή γνωστοποίησις τών νόμων 
είναι ό πρώτος αναγκαίος όρος τής ισχύος των, τό κοινο- 
βούλιον ώφειλε νά εύρη τά προσφορώτερα μέσα τ?]ί i&tyo- 

(ΤΟΜ. Β'. ΦΥΛ. Α .) 3 . '
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ποιήσεων καϊ πώποτε, νομίζομεν, δεν ήσγολήθη περ'ι τού
του. Ό  σοφός συγγραφεύς τών Σ χ ο λ ε ί ω ν  όμϊλών περί 
δημοσιεύσεων, ώς άναγκαιοτάτην διά το κύρος τών νόμων, 
άποφαίνεται σπουδαιότατα, οτι ή επίσημον δημοσίευσα 
θεσπίσματος τοΰ κοινοβουλίου, δεν εΐναι αναγκαία διά νά 
ναραλάβτ/ αύτό ίσχίιν νόμου- και είναι άξιοπαρατήρητον οτι 
ώς λόγον την γνώμην του προβάλλει, τό οτι " ενάντίτυπ ον 
,, έκαστου θεσπίσματον τυπώνεται συνήθων είς τήν βασι- 
„  λικήν τυπογραφίαν π ρ ό ν γ ν ώ σ ι ν  ό λ ο  κ λ ή ρ ο υ  τ ο ΰ  
,, λαοΰ. ”  ’Λλλά το εξαιρετικόν προνόμιον τήν δημοσιεύσεων 
τών νόμων οί όποιοι δεν ήμποροΰν να μένουν άγνωμοι είν τον 
λαόν χωρίν να τόν έκθέσωσιν είν σπουδαιοτάτουν κινδύνους, 
είναι προνόμιον από τό όποιον, καθών έφ ολων τών μονο
πωλίων ωφελείται ό κάτοχον, ίμποδίξων τήν ηθικήν διά' 
πλασιν τοΰ πένητος καϊ λεηλατών τοΰ πλουσίου το πουγ» 
γειον. Ό  προνομιοΰχον εκδότην τών νομοθετικών δογμά, 
των, δεν είναι μήτε υπάλληλον τήν κυβερνήσεων, μήτε 
λειτουργόν τών Βουλών καϊ ’ίσων μήτε εξετέλεσε πώποτε 
χρέη γραμματέων ειρηνοδικείου· άλλ’ αγαθόν τιν βιομήχα- 
νον, ό όποιον πωλει με ωφέλειαν 1,000 V/'j τήν φιλαν
θρωπικήν φροντίδα τοΰ νά διασπείρη είν τόν λαόν, κλάδον 
σπουδαιότατον τ ώ ν  χ ρ η σ ί μ ω ν  γ ν ώ σ ε ω ν .  Ό  μόνες 
του σκοπό·, είναι τό κέρδος " διά τοΰτο υποβάλλει τάς ερ
γασίας του είν τάς περιπετείαν τή<, άγοραπωλησίαν καϊ 
ενώ εχει δί επισήμου διορισμού τήν έπιχείρησιν τήν τυπώ
σεων καϊ τής πωλήσεως τών νόμων, διαταγμάτων, αποφά
σεων, έδίκτων, κανονισμών καϊ Θεσπισμάτων τών τριών 
Ηνωμένων Βασιλείων, είναι ελεύθερος πάσης επιβλέψεων, 
πάσης εξετάσεων καϊ πάσην ευθύνην. Καϊ εν τούτοιν άνε- 
ρευνών τιν , δεν ευρίσκει διαφοράν ουσιώδη μεταξύ τοΰ 
προνομίου τούτου καϊ τοΰ δικαιώματος τοΰ εκδίδειν χαρ
τονόμισμα^.

Τό δέ παραδοξότατον τής μισθωτήν ταύτην δημοσιεύσεων 
είναι, οτι διά τήν τυπώσεων εν τή βασιλική τυπογραφία, 
δεν βεβαιοΰται ή επίσημος ακρίβεια τοΰ τυπωνομένου νά-



faov. 01 δικασταί επιτρέπουν μεν την άνάγνωσιν αύτον, 
οσάκις πρόκειται νά Χάβουν γνώσιν τοΰ περιεχομένου εντός 
θεμελιώδους τίνος νό μ ο ν  άΧΧά δεν υπάρχει νόμος διατάτ- 
των την Αποδοχήν της συλλογής ταύτης, διότι δεν θεωρείται 
ώς ακριβής και επαγγελματική■ οί δικασται λοιπόν, εξ 
ίδιας των εξουσίας, αποδέχονται τά κείμενα, ταΰτα και διά 
λόγον τω όντι άξιοπαρατήρητον, έκτεθέντα άπό ανδρα επί
σημον τόν πρώτον Λόρδον, Βαρόνον Ζ ιλβερτ. " Το β ιβλ ί- 
,, ον τών νόμων statute book τυπωνόμειον, λέγει, ό διά- 
,, σημος οϋτος νομοδιδάσκαλος, ήμπορεΐ νά βεβαιώση τό 
„  κΰρος τών γενικών πράξεων τού κοινοβουλίου,: ο ί τ  ν π ω- 
„  μ έ  ν ο ι ν ό μ ο ι δ έ ν ε ΐ ν α ι  μ ε ν  α ν τ ί γ ρ α φ α  ά κ ρ ι- 
,, β  ή κ α ί  έ π ί σ  η μ α τ ώ ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ο ύ κ ο ι ν ο -  
„  β  ο υ λ  ί ο υ ' ά λ λ '  ε π ε ι δ ή ,  κ α θ ε ί ς  ύ π ο τ ί θ € τ α ι  
„  ο τ ι γ ν ω ρ ί ζ ε ι  τ ό ν  ν ό μ ο ν ,  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  τ  ό ν ά 
,, ε π ι κ α λ ε ΐ τ α ί τ ι ς  τ η ν  μ α  ρ τ  ν ρ ί  α ν  τ  ών  έ κ δ  ι· 
„  δ ο μ έ ν ω ν  ν ό μ ω ν ,  δ ι ό τ ι  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  ο,τ ι λ ο γ ι 
ά ζ ε τ α ι  ώ ς ε ν τ υ π ω μ έ ν ο ν  η δ η ε ί ς τ ό ν ν ο ύ ν  
„  ε κ ά σ τ ο υ . "

Κατά τόν περίφημον τούτον συγγραφέα, οί ορκωτοί και 
δικασται, συμφώνως με τούς δρκους των καϊ με τά τεκμή
ρια τοΰ νόμου, ησαν ηναγκασμένοι νά σπουδάζωσι, τούς 
νόμους και τά δόγματα τοΰ κοινοβουλίου, μ’ δλον οτι οί 
διάδικοι δεν δύνανται νά κάμουν παράθεσιν αύτών, καθ 
άς περιπτώσεις επικαλούνται τήν εφαρμογήν των. Προ 
τής καταργήσεως τής αγωγής κακοδικείου εναντίον τών 
ορκωτών δ ι ά  ψ ε υ δ ή  ε τ η μ υ γ ο ρ ί α ν ,  εδίνατό τις, 
παραδ. χάριν, ένάγων επί τ  οΰτω ορκωτούς, νά επικαλεσθή 
μαρτυρίαν τίνος νόμον εναντίον των, καί ίάν ό νόμος δέν 
άνεφέρθη, κατά τήν διαδικασίαν τής δίκης, τήν όποιαν οί 
ορκωτοί κατηγοροϋνται ώς δικάσαντες αδίκως· διότι, τ  ά 
μ έ λ η  τ ο ύ ό ρ κ ω τ ι κ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς ,  ω φ ε ι λ  ο ν ν ά 
7 ν ω ρ ί ζ  ω σ  ι κ α ί  νά  εν  ν ο ώ σ ι ν δ λ α τ ά μ έ ρ η  τ ο ΰ  
ν ο μ ό ν  υ π ό  τ ό ν  ό π ο ι ο ν  ζ ώ σ  ιν. Ό  Κ. Ά ρχβόλ δ  
εκφράζεται άποτομότερον αποδεχόμενος τήν αυτήν δοξασίαν,
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" Ο τ α ν  ε ί ς δ ί κ η ν  τ  ι ν α  ε π ι δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  τ  υ π  ω·  
μ ί ν α ν  ά ν τ ί τ ν π ο ν ν ό μ ο ν ,  δ ε ν ε π ι δ ε ι κ ν ν  e τ  α ι  
ώ ς e π ί σ  η μ ο ν, αλλά διά νά βοηθηστ) την ένθύμησιν τ ο ν  
δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ  και τών ο ρ κ ω τ ώ ν ·

Ή  αμάθεια καί ή διαφθορά τών ορκωτών "Αγγλων της 
τελευταίας ταξεως και τών χωρίων είναι παροιμιώδης· άλλα 
το έξης διήγημα ανάγεται είς τούς ορκωτούς τον Ούέςμιν- 
ςερ: 'Εδικάζετο ασήμαντος δίκη. [1] καθ' ην οι ορκωτοί νο- 
μίζοντες οτι δεν πρόκειται παρά περϊ επιδικάσεως εξόδων είς 
τόν δικογράφον τον ενάγοντος· καϊ άποφασίσαντες νάψενσονν 
τάς ελπίδας τον δικογράφου, ήρώτησαν τον πρόεδρον τον 
δικαςηρίον Πατερτών,είς ποιαν ποσότητα θέλουν άναβή τά  
έξοδα, εάν έπιδικάσωσιν αυτά είς τόν δικογράφον. Ό  εμβρι
θής και αδέκαστος Πατερτών, άπεκρίθη ότι ητον εύκταΐον ν’ 
άγνοη τούτο τό όρκωτικόν σώμα. Μ ετά ταΰτα οί ορκωτοί 
επεψήφισαν τρία σελίνια είς τόν ένάγοντα' άλλ’ ό πρόεδρος 
κατεδίκασε τον έναγόμενον, είς τήν άπόδοσιν όλων τών 
εξόδων.

Ό  νόμος υποθέτει οτι εΐναι γνωςός είς τούς ορκωτούς· άλλ’ 
οί ορκωτοί ο ί δ ό τ  ε ς ο τ ι  ο ύ δ έ ν  ο ϊ δ α σ ι ,  απευθύνον
ται είς τόν δικαςήν, οργανον τοΰ νόμον, άποκρινόμενον οτι 
εΐναι εύκταΐον ν’ αγνοούν 6,τι ό νόμος τεκμαίρεται ότι ήξεύ- 
ρουν. Ό  ευφυέστερος ποιητής δεν δύναται νά επισωρεύσει 
τόσην μωρίαν είς τό γελοιωδέστερον κωμώδημα. [2 ]

(1 ) Είναι γνωστόν ό τι εις την Α γ γ λ ία ν  καΒώς κα'ι (is  ra t όμ ο -  
σηόνδονς τη ! 'Αμΐρικήε πολιτείας το  όρκωτικόν σώμα δικάζει και 
έπ'ι πολιτικών δικών· ή έπέκτασις αΰτη τώ ν όρκωτικών χρεών ατϊί— 
κροόσΒη πάντοτε είς την  Γαλλίαν. (M ctαφρ·)

(2 ) Αέν pdf φαίνεται βάσιμος η μομφή  τοΰ "Α γγλου  συγγραφ έω ς. 
Έ ϊί Α γ γ λ ία ν  οί όρκωτα'ι δικάζοντες περ'ι τοΰ πραγματικού μέρους δεν 
ί^ο νν  να 3έωρήσωσι τά  αποτέλεσματα της άποφάσεώς τω ν · ’Εάν οί 
ορκωτοί ηρώτων· ή e h  αποζημιώσεις καταδίκη, επιφέρει την επιδίκασιν 
τώ ν εξόδων^ ήθελον έρωτήσει πράγμα τό  όποιον πας "Α γγλος ηξεΰρει 
η οφείλει νά ηξείρη ’ αλλά έρωτανref περι τον  ποσοΰ τώ ν εξόδων
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'Αλλά  τι νά είπη τις 'περϊ τοΰ βαρβάρου συστήματος 
τοΰ μηνολογεΐν τούς νόμους μέχρι τοΰ 1793; Κατά  
νομικόν τι πλάσμα, ή σύνοδος ολη τοΰ κοινοβουλίου, 
είς μίαν μόνην ημέραν περιωρίζετο και αυτή ή ημέρα ήτον 
η πρώτη τής συνόδου’ επομένως νόμοι εκδοθέντες τήν Τ6- 
λευταίαν ημέραν τής συνόδου, έφηρμόζοντο ωσάν έξεδόθησαν 
περϊ τήν πρώτην ημέραν · ή τερατώδης αΰτη όπισθενέργεια 
κατηργήθη από νόμον έκδοθέντα περϊ τό 33 έτος τής 
βασιλείας Γεωργίου Γ .

’Ά ς  όμίλήσωμεν ττερϊ τών αποφάσεων τών δικαστηρίων 
συγκροτουσών τόν κ ο ί ν  ό ν ν ό μ ο ν .  Είγαι γνωστόν 
οτι ή 'Αγγλική νομολογία, στηρίζεται επϊ τοΰ δικαιώ - 
ματος τών δικαστηρίων τοΰ ερμηνευειν τους νόμους «αί 
άναπληρώνειν τήν σιωπήν των· Ή  συνήθεια τοΰ έκδίδειν 
τάς δικαστικάς αποφάσεις ανατρέχει είς τήν βασιλείαν 
τοΰ 'Εδουάρδου II καϊ αΰτοΰ τ ·ΰ  Ερρίκου  V III , διατη- 
ρηθεΐσα από τούς πρωτονοταρίους ή πρώτους γραμματείς 
τών δικαστηρίων εκδίδοντας κατ' έ'τος τό the Bear Y ook  
ή Έφετηρί5α τών δικαστικών πράξεων. Α ί συνηγορίαι, 
τά επιχειρήματα τών δικηγόρων καϊ αί αποφάσεις τών 
δικαστηρίων, συνετάττοντο είς τήν βάρβαρον διάλεκτον 
τών Νορμάνδων, από τής Νορμανδικής κατακτήσεως μέχρι 
’Εδουάρδου III, οστις έθεσπισεν, οτι είς τό εξής 6λ' αί 
υπερασπίσεις, αιτήσεις, άπολογίαι, άνταπολογίαι, συζη
τήσεις καί αποφάσεις νά προφέρωνται μέν 'Α γγλιστί [ I], 
άλλα νά γράφωνται καϊ νά καταγράφωνται [enregistrer] 
είς Λατινικήν γλώσσαν. Α ί συνηγορίαι ήσαν τότε προφο
ρικάϊ, άλλ' έγένετο δεκτή ή Λατινική φωνή άφότου είσήχ-

(ζ ίτα ζον  π(ρ\ πράγματος το  όποιον δ ίν  cnpem  να έπενιργήση ΐπ ι 
την (τημνγορίαν. ‘Ο ^ικαστη1} λοιπον (ίιστάχως άπςκρίνατο. σ υ γ .

(1 ) Τίι αίτια τί)? μ(ταρμυ3μήπ·(ως δΐν  φαίνονται φιλοσοφικά. “  'Ο 

7> Εδονάρδ  III, Xeyei ό Βλακστων, νίκησαν τους  Γάλλου* ι ν ό μ ιη ν  
,, ΰτοιχον να μ ( τ α χ ( ΐ ρ ί ζ ω ν τ α ι  ο ί  ν ι κ η  τ  α\ * A.yy\oi την  
>ι γλώ σσα ν  τόπ ον κατακτη$ίντοί. ” σ νγ .
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θησαν οί γραπτοί λόγοι και διετηρήθη ή βάρβαρος διά
λεκτος τον παρακμάσαντος Λατινισμού μέχρι* Γεωργίαν 
τον Β . άλλ’ οί δικηγόροι, συνηθισμένοι εις την γλώσσαν 
TVS αρχαίας νομοθεσίας, εγραφον τάς σημειώσεις των εις 
τό Γαλλικόν Νορμανδικόν‘ επομένως ore έξεδίδοντο αί 
σημειώσεις ανται εντός τών πρακτικών, έφαίνοντο γρ ι- 
φώδεις είς τό δημόσιον, έξ αιτίας τνς βαρβάρου διαλέκτου 
τών συγγραφέων και τής φρικώδους συγχίσεως τών Τοτθι- 
κών γραμμάτων τά όποια μαύρα γράμματα ώνομάζοντο. 
"Οχι μόνον ό λαός δεν ωφελείτο άπό τάς δημοσιεύσεις 
ταύτας, άλλ' οί φοιτηται άπηλπ"ισμένοι ερριπτον συχνά  
τον Πλωδάν και τόν Λ ιττλετών τούς δύο) χρησμούς τής 
Α ’γγλικής νομολογίας. Ό  Χαρρϊ ^πελμάν, συγγραφεύς τού 
Γλωσσάριου, γράφων, επί τών λαμπρών ημερών τής ’Ε λι
σάβετ, όμολογεΐ ότι έκινδΰνευσε νά χάση την γενναιότητά  
του όταν έφθασεν είς τό κατώφλιον τού σχολείου. ""Ο τα ν  
,, παρετήρησα, λέγει, τήν άλλόκοτον φωνήν τών νόμων, την  
,, χονδροειδή άταξίαν και τόν άπειρον σωρόν τόν όποιον ώς 
,, ’Ά τλας κατεδικάσθην νά φέρω αιωνίως επί τών ώμων μουr 
,, ομολογώ οτι έφοβήθη ή καρδία μου. ’ ’

Ά π ό  τού Χαρρι Η' μέχρι της σήμερον, πολλοί συγχρό- 
άσχολούνται είς τήν εκδοσιν τών δικαστικών συζητήσεωντ 
οΐτινες, ώς λέγει, ό Βλακστωνε, ποτέ μέν άπό nf. έλειαν, 
ποτέ δε άπό ταχύτητα καί άλλοτε άπό άπάτην ή άμάθειαν 
έδημοσίευσαν συχνά εκθέσεις άτελεστάτας καϊ ενίοτε άντι- 
φατικάς. Ό  βασιλεύς Ιάκωβος Α'. πειθόμενος είς τάς 
προτροιάς τού Βάκωνος διώρισε, με άδρούς μισθούς, δύω 
είσηγητάς εργον έχοντας τήν επίσημον εκδοσιν τών άνω- 
τάτων δικαστηρίων· άλλ' έγκαταλείφβη ταχέως τό σχέδιον 
τούτο' αί άρχαιαι έξεις τής δημοσιεύσεως έπανήλθον καί 
σήμερον καθώς επί Βλάκσταινοί, τών εκθέσεων αυτών τό 
κύρος ίξαρταται έκ τής γνώμης τήν όποιαν οί δικηγόαοι 
έχουν περϊ τής ίκανότητος και τοΰ χαρακτήρας τών συν
τακτών καθημέραν πληθυνομένων' διά τούτο, κάθε πρωί 
βλέπει τις, έκδιδομένας τρεις ή τ έσσαρας εκθέσεις τών αν τών
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έικών χθες δικασθεισών βίς το αύτό δικαστήριον. Διά  νά 
έκτιμήστ) τις την εργασίαν ταύτην, επί μΰνω σκοπώ 
κέρδους επιχειρουμένην, αρκεί νά προσβΧίψρ εις τάς 
θέσεις τά< οποίας οί βιομήχανοι οϋτοι κατέχουν είς 
τούς δικαστικούς περιβόλους· και τότε θέλει εννοήσει τI 
σπουδαΐον δυστύχημα γενναται εκ τής πληθύος τω ν  πρός 
τούτοις επειδή πληρώνονται κατά γραμμήν, πρέπει νά παρα- 
λείψωσιν εν μέρος των κερδών των, κόλοβονμένων, κατά 
μεγα μέρος, άπό τούς εκδότας, αληθείς μεταπράττας τής 
αλλοτρίου διανοίας, διά νά συντάξωσι τάς εκθέσεις ταύτας, 
κατά τον ορισμόν τοΰ διατάγματος τοΰ βασιλέως 'Ιακώβου, 
δηλαδή με συντομίαν και μέ καθαριότητα λόγου; Ά λ λ ' 
ελπι ζομεν τήν ίατρείαν τού δεινού διότι δέν είναι δυσίατον· 
Διατ'ι νά μήν εύρίσκωνται παρ έκάστω δικαστηρίω προσ- 
ηρτημένοι επίσημοι συντάκται; Διατι νά μήν ύποχρεοννται 
οί δικασται νά επιτηρούν τήν αλήθειαν και τήν ακρίβειαν 
τής συντάξεως; Αιατι τό κοινόν νά μή δέχεται τά διδάγ
ματα παρ αύτον τοΰ δικαστηρίου, αλλά νά διοχετεύωνται 
ταΰτα άπό τόν ακάθαρτον οχετόν τοΰ μονοπωλίου."Εως 
ποτε ό λαός ώς πρός τήν σπονδήν τών νόμων, εσεται υπο
κείμενος είς ρυπαρούς κερδοσκόπους; Δύναταί τις νά υπο
τάσσεται είς νόμον τόν όποιον αγνοεί καϊ νά τόν γνωρίζτ/ 
οΰτω δημοσιευόμενον; Πρός τούτοις είς 'Αγγλίαν κανεν 
δικαστήριον δέν εχει βιβλίον δί ου ήμποροΰν νά διαλυθώσιν 
αί περι τών ιδίων εθίμων του άμφιβολίαι. Είς τοιαύτην περί- 
ςασιν, οί δικαζαϊ δυσπιςονντες είς τάς ένυπαρχούσας ί δ ι ω- 
τ  ι κ ά ς  συλλογάς, επικαλούνται τών δικηγόρων τάς έπιςη- 
μονικάς παραδόσεις.

Παρά τήν δημοσίευσιν, είναι άναγκαΐα ή σαφήνεια περι 
τήν σύνταξιν τών νόμων, διότι πώς θέλει εκτελεσθή νόμος 
μή εννοούμενος. Είς τά δικαστικά έγγραφα πρέπει νά με
ταχειρίζεται τις μέθοδον άπλήν και γλώσσαν ακριβή και 
καθαράν τά δέ άλλα πλεονεκτήματα τοΰ γράφειν, εξαρτών- 
ται άπό τοΰ συγγραφέως τήν ικανότητα και τήν φιλοκαλί
αν · διότι δέν πρέπει τις νά ελπίζρ ν άνθολογή επί σκοπέ·



32 NOMOS ETIL-H

λων άδιακόπως τρικνμιαζομένων' αί συγγραφαϊ αΐιται δ«Κ 
είναι δεκτικαϊ στολισμού, καταξηραινόμεναι άπό τον συλ
λογισμόν, καθώς αίχμαίνεται άπο τον ήλιον ή υπό τόν 
ισημερινόν γή' άλλα ανάγκη νά βραχύνεται ή δύσβατος 
αν τη όΤος, διά τής κυριολεξίας, βραχυλογίας καϊ καθαρι
ότητας.

Ή  σύνταξις τών νόμων είναι εργον σπουδαιότατον 
χρήζουσα μέθοδον καϊ ακρίβειας τοΰ γράφειν καϊ το  
Α γγλικόν κοινοβούλιον οφείλει νά μεταρ'ρυθμήση όλο- 
Τίλώς τάς έξεις τον προς τούτο. Ό  Μοντεσκιοΰ όμι· 
λών περϊ τής συντάξεως τών νόμων λέγει : Τ ό ν φ ο ς
π ρ έ π ε ι  ν ά  ή ν α ι σ ύ ν τ ο μ ο ν .  Ή  δωδεκάδελτος 
είναι παράδειγμα συντομίας καϊ τά παιδία τήν άπεζή- 
θιζον ώς επη αναγκαία, lit carmen neeessarium, λέγει ό 
Κικέρων. "  Προσθέτει είς τό αυτό κεφάλαιον. ' Το ύφος 
τών νόμων πρέπει νά ήναι άπλοΰν, διότι ή άπλή εκφρασις 
κατανοειται εύκολώτερον παρά ή μεταφορική · καϊ είναι 
άφευκτον αί λέξεις τών νόμων νά έκλαμβάνωνται κατά τήν 
αντήν ’έννοιαν, άφ’ ολους τούς ανθρώπους. "Οταν εις ενα 
νόμον προσδιωρίσ^ησαν άπαξ αί ίδέαι τών πραγμάτων, δεν 
πρέπει νά έπανερχώμεθα είς εκφράσεις αορίστους. ”  Ό  
Μοντεσκιού αναφέρει ώς παράδειγμα τής άτοπίας τών 
τ οιούτων εκφράσεων, τό εγκληματικόν διάταγμα τοΰ Λουδο
βίκου Λ ,  δπου άφοΰ άπαριθμοΰνται ολαι α ί β  α σ  ι λ  ι κ αϊ 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  ( !)  προστίνθενται αί εξής λέξεις: 
κ α ϊ  ο σ  α ι κ α τ ά  ι τ ά ν τ α  κ α ι ρ ό ν  έ δ ι κ ά σ θ η σ α ν  
ά π ό  τ ο ύ ς β α σ ι λ ι κ ο ύ ς δ ι κ α σ τ ά ς .  διά τών λέξεων 
τούτων μεταπίπτει ή νομοθεσία είς τήν αυθαιρεσίαν άπό 
τήν όποιαν έξήλθε διά τής άπαριθμήσεως. Οί γνωρίζοντες 
τήν Βρετανικήν νομοθεσίαν, ήμπορονν ν άριθμήσωσιν ολο
κλήρους εκατοστάδας, τοιούτων άμφιλογιών.

(I) Cas royaux ωνόμαζοV τά νπαγόμινα αδικήματα fit την Βασιλι

κήν δικαιοδοσίαν καί όχι tis τήν τοπικήν τω ν "Τιμαριωτών διιιαιισύνην. 

ρ**αφρ.
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Αί άργαί αΰται είναι τόσον ακαταμάχητοι, ώστε κατε- 
νοήθησαν καί άπό αυτή ν την δεσποτικήν 'Ρωσσίαν, της 
όποιας η αυτοκρατόρισσα Αικατερίνη εθιμελίωσεν επί 
τοιούτων βάσεων την περίφημον οδηγίαν είς την διορισθεί- 
σαν επιτροπήν επί τη'; συντάξεως τον νέου κώδηκος [1 ] Τά 
επόμενα αποσπάσματα άναδειχννουν τήν άντίθεσιν μεταξύ  
λογικής θεωρίας καί τοΰ νομοθετικού τής 'Αγγλίας ουρή
ματος.

" Οί νόμοι έγένοντο iv γίνει δ'ι ολους’ διότι ολοι άναγκα- 
„  ζόμενοι νά ΰποτάσσωνται >€Ϊς αυτούς, οφείλουν και δλοι 
„  νά τούς γνωρίζουν.

Οί νόμοι δέν πρέπει νά ηναι πλήρεις οσων λεπτολογι- 
„  ών γέννα τό πνεύμα.

" "Οταν ό νομοθέτης άποφασίση νά αιτιολογήσω νόμον 
„  τι να, ή αιτιολογία πρέπει νά ήναι αξία τοΰ νόμον.

"  Πας νόμος πρέπει νά εκφράζεται με τρόπον πρός ολους 
„  καταληπτόν και συντομώτατα. ’ ^4λλά τοντο μάλιστα  
,, απαιτεί άναντιρρητως νά τίθενται τινες διασαφήσεις καί 
»  εξηγήσεις είς τούς δικαςάς, [2 ] δίά νά κατανοώσιν ενκολώ~ 
„  τερον τήν έννοιαν και τήν εφαρμογήν τοΰ νόμον.

(1 )  'Η  οδηγία αντη eivai μ ιταφ ρασμίνη  παρά τοΰ σοφ ού Ε ΰγινίου  
τοΰ ΒovXyapeai· 2υσταινυμ€ν την μ ιτατΰπ ω σιν  Tijt μ ιτα φ ρά σ ιω ί τ α ί -  
τη t  κατά πολλούς Xoyous χρήσιμον· μ ιταφ .

(2) Ό κανών αυτός είναι απαράδεκτος. *Η ερμηνεία αρχίζει τό  εργον  
της άφυΰ τελειώσει ό νομοθετης τό Ιδικάν τον· *0 νόμος πρέπει να jjvat 
σύντομος και ευκρινής, ίλ λ ά  δεν πρέπει νά ζητη νά ερμηνεύτ) τήν ιδίαν του  
Έννοιαν,διότι η ερμηνεία SeXei είναι άναγκαίως Ατελής. 'Η  έντελες-έρα νομο
θεσία δεν η μπορεί νά στερηβτ} ερμηνευτών και νομολογία?* διότι η κοινω- 

νικη δραστηριότης άναπλαττουσα μύρια νέα συμβεβηκότα τά  οποία 
οφείλουν νά υπαχθοΰν  €ΐ§ υπάρχοντα κανόνα, γεννά επεκτάσεις εφαρμο-

*y*?s και ερμηνείας διαφόρους. *0 Ναπολέων όταν ϊδεν εκδοθέντα τά  
πρώτα σχόλια  έπεφώνησεν o n  a  de  j a  g a te ' m e s  codes* αλλά η π α ν -  
τοδυναμός του 3ελησις δεν η μπορεί νά ισχυστ) εναντίον τώ ν νομικών 
*ναγκνν της εποχές, Ka#elf γνωρίζει οτι η Γαλλική νομολογία κα\ η
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Ά λ λ ’ ώς προς τάς διασαφήσεις ταύτας χρειάζεται πο\· 
,, λή -προσοχή, επειδή ιτολλάκις θέλοντες νά διασαφήσουν 
,, την ΰλην την σκοτίζουν περισσότερον έχομε ν π  ολλά 
,, τοιαΰτα παραδείγματα.

Βέλτιον το να μη Θέτη τ ις εξαιρέσεις, προσδιορισμούς 
,, καϊ τροποποιήσεις είς τους νόμους δτ αν η ναι περιτταϊ, 
„  διότι τοιαϋται λεπτολογίαι φέρονν περιττλοκάς.

"Οσον είναι αναμφισβήτητος τών παρατηρήσεων τούτων 
ή άΧήθεια, τόσον βέβαιον οτι παραμελοΰνται αΰται άπό 
τούς νομοθέτας ’Άγγλους· εκ μόνης της άναγνώσεως τών 
Α γγλικώ ν νόμων πείθεται τΐζ, οτι ή γλώσσα των eh ai 
βάρβαρος, ή διάθεσις πολύπλοκος, τά καθέκαστα μέρη τε
ρατώδη κα'ι αί περιπλοκαι αμέτρητοι. "Ολοι οί νόμοι άτονί- 
ζονται διά τών εξαιρέσεων, τά θεμελιώδη Θεσπίσματα κα- 
λύονται δί ειδικών δογμάτων και οί νόμοι αντιφάσκουν 
προς άλλήΧους.

Δίδομεν έν παράδειγμα λαμβανόμενον τνχαίως μεταξύ 
πολλών. Πας "Αγγλος συμμετέχων αμέσως ή εμμέσως τών 
εκλο'/ών γνωρίζει τόν φιλελεύθερον νόμον W ynner [  I ] 
σκοπεύοντα »ά ρυθμίση τήν διαδικασίαν τών αμφισβητού
μενων εκλογών τών άντιπροσώπων. Δίδομεν μόνον βν μέρος 
τοΰ αύτοΰ τμήματος, έν ω βεβαιοΰται πρώτον ή άνάγκη 
τής ενισχύσεως, διόρθώσεως καϊ άτλοιτοιήσεως τών υπαρ
χόντων νόμων καϊ ύστερον εξακολουθεί τοιούτω τροπω. 
[  Μή λησμονήτε οτι ό νόμος αύτός έγράφη το εννατον έτος 
της βασιλείας Γκιλλώμ τοΰ Λ . ]

Τό μέρος τοΰτο τοΰ νόμου περιέχει μακράν άπαρίθμη- 
„  σιν τών προύπαρχοντων νόμων καταλυομένων άπό τον 
,, παρόντα. Οί νόμοι αϊιτοι όνοματιζόμενοι με τά ονόματα

fpyatria τών Σχολιαστών αντί νά σκοτίστ] καί νά δ>.αστρίψτ/ τους 
κώδηκας ϊκ τουναντίον τους διεσάρασε και έτηίμασεν αρίστην νλην 
irp'os veav τών κωδίκων αναρρύθμησιν- μεταψ.

Ο νόμος φ έ ρ π  τ  ονομα τον  irp0TeiyavT0$ αντον άντίττρο(ΠΛΐ7θν·
μ € τα φ *
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,, τά όποια οί 'Α γγλοι συνηθίζουν νά ονομάζουν τάς πρά - 
„  ξεις τοΰ κοινοβουλίου και με τα? ημερομηνίας άποτε- 
„  λοΰν μακρύν ορμαθόν δυσνόητων εννοιών καϊ βαρβάρων 
„  λέξεων ■ παρα,λείπομεμεν διά το σχοινοτενές τοΰ άρθρου.

Πρέπει νά όπλισθή τις με υπομονήν διά ν' άναγνώση 
νόμον μέ τρόπον τόσον τραγελαφικόν συγ/εγραμμένον, 
οστις, παραλειπομένης τής ποιήσεως, ομοιάζει τόν Soρυθον 
τής Μιλτονικής κολάσεως. "  Παράδοξος και παγκόσμιος 
„  θόρυβος ηχων βωβών καϊ φωνών συγκεχυμένων, άναδνων 
„  άπό τά άδυτα τοΰ σκότους.

Τϊ νά ελπίση τις άλλο, όταν η ευγένεια καϊ τά πλού - 
τη ανοίγουν τάς θύρας τού κοινοβουλίου; 'Ιδού τϊ λέγει 
ό Βλακςών περϊ τούτου.

Είναι άξιοθαύμαστον τω οντι, οτι όλαι αί χειροτεχνία/:, 
ολα τά επαγγέλματα, αί τέχναι και έπιστήμαι απαιτούν 
μέθοδόν τινα· μόνη δέ ή επιστήμη τών νόμων, ή εύγενε^έρα 
και δυσκολωτέρα όλων, εξαιρείται τού γενικού τούτου κανό
νας· "Εκαστον εργον βιομηχανικόν ή εμπορικόν άπαιτεΐ 
προηγονμένην μαθήτευαιν, ό θεολόγος, ό ιατρός καϊ ό δι
κηγόρος παρασκευάζονται διά μακράς άναγνώσεως καϊ 
έμβριθών σπουδών άλλ’ αρκεί νά εχη τις μεγάλην περιου
σίαν διά νά φρονή ότι π  έ φ υ κε νομοθέτης. ”

Οί πλούσιοι έχουν λόγους ισχυρούς διά νά σκέπτωνται 
κατ' αύτον τόν τρόπον. Διότι τω οντι χωρ'ις εύγένειαν, δέν 
υπάρχει δικαίωμα· άνευ πλούτου, κάμμία ελπίς επιτυχίας. 
Μήτε τά πλεονεκτήματα, μήτε ή επιστήμη, μήτε ή μεγάλο- 
φυία, μήτε αύτή ι) αρετή δέν άναπληροΰν τήν στέρησιν 
τού πλούτου· Τι ώφελεΐ νά εχη τις τήν οξύνοιαν τού 'Αρι- 
στοτέλους, τήν σοφίαν τού Πλάτωνος καϊ τήν φιλοσοφικήν 
ευγλωττία)· τού Κικέρωνος; τι ώφελεΐ νά συιενώνη εν έαυτψ, 
ως ό Βάκων, τόν νούν τής μεγαλοφυούς αυτής τριάδας 
τών αρχαίων, νά συμπεριλαμβάνω διά τής απέραντου δια- 
νοίας του τήν εκτασιν όλων τών ιδεολογικών συνδυασμών, 
Οιά τής φαντασίας του νά μαντεύη τάς ύψηλοτέρας έννοί - 
«ϊ καϊ νά στολίζεται μέ τάς άμετρους και απεριορίστους
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γνώσής τον Βούρκε, εντός τον νομοθετικού σώματος hkv 
SeXei ε'ισδύσει πώποτε, διότι elvai ενΖεής, διότι δεν εχει 
την παρά τον νόμον άπαιτονμένην επωννμίαν τον ιδιόκτη
τόν, διότι plebiserit, δηλαδή κοιλίεται μεταξύ τον πλή
θους τών ανθρώπων τούς όποιον1} μετρούν πλήν δεν όνομά- 
ζονν. Ά λ Χ ’ εάν η τύχη καταστήστ] αυτόν κάτοχον γης 
εΧενθερας πάσης νποχρεώσεως φερούσης 600 Χιρών εισό
δημα , ό άσττάΧαξ γίνεται αετός καϊ τό εσπέρας κοιμηθείς 
δύστηνος εϊλως, τό πρωϊ έξυπνα, εύγενής νομοθέτης' η ίκα- 
νότης του άναπτεροΰται καϊ ή περϊ τό νομοθετεΐν δεξιό - 
της του εΊναι αναμφισβήτητος. Ή  προσαφη της γί}« 
άναρρωνύει την ύπαρξίν τον, καθώς έκρατεούτο ό Άκταΐος 
κατά την μυθολογίαν.

’Εάν δε επεξεργασθης τά ατοπήματα τά όποια προάγει 
τό εις μόνους τούς ιγαιοκτήτας διδόμενον δικαίωμα τοΰ 
νομοθε τεΐν ευρίσκει προς τοΐς άλλοις τήν ροπήν τον νά 
βοηθώσι διά τοΰ νόμον τά σνμφέροντά των [1 ] καϊ νά

(1) Ό συγγρ α φ ε ίς  έντανθα ύπαινίττετα ι τ ο ύ :  περί δημητριακών 
καρπών νόμονς. Τά επιβαλλόμενα τέλη εις π )ν εισαγωγήν τώ ν δημητρι
ακών καρπών συντηρούνται άπο τας Βουλάί συγκροτουμένας άπο γαιο- 
κτήτας φ ροντίζοντας νά μην εκπέστ/ ή τιμή τώ ν προϊόντων τηs γης διά της 
έλενθερίας το ν  εμπορίου τώ ν -γεννημάτων. Εΐναι γνω στόν  ότι τοΰ ζητή
μ α τ α  τούτον εδράττοντο μέχρι τοϋδε ολ' οί ταραξίαι καί το  διέσεω ν  
ώς φόβητρον εναντίον της αριστοκρατίας. ’Αλλ’ ή κατά το ν  συστήματος  
το ύ το ν  προσβολή είναι σπουδαιότερα τώρα διότι δεν εγγράφεται μόιιον 
είς τήν σημαίαν τώ ν δημοκρατών  αλλά και πολλοί μετριοφ ρονεί πεποί- 
θασιν οτι οί ίδιοκτηται είς τήν ’Α γγλ ίαν είσπράττανν φ όρον βίαιον  
επί τής τροφής έκαστου πολίτου.

Περί τά  1839 cis τώ ν υπουργών τής Βασιλίσσης ό Κ. Spring 
I l ic e  ήτον ό δραστηριώτερος θιασώτης τής δοξασίας ταντης, όταν ό 
Κ. Βιλλιερ εκαμε τήν πρότασιν τής καταργήσεως τώ ν τελών εν
τό ς  τής δημοτικής βουλής. Τίι ζήτημα καθημέραν προοδεύει και χάρις 
είς την πεισμονήν με τήν όποιαν οί ' Α γγλοι καταδιώκουσι τήν επιτυ
χίαν κοινωνικού τινos συμφέροντος, κατ έτο* προτεινόμενον εις το  
κοινοβούλιον, θέλει γίνη δεκτόν τελοs πάντων καί ή γηραιά 'Αγγλική
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ίποκρούσω&ι πάντα νεωτερισμόν. Κανεϊζ δε αγνοεί οττόσον 
εναντιώθησαν είς την κατάλυσιν των ύπο καταβάσεων δια της 
οποίας η γη επαυε τού νά i jv a i ανεκποίητος [I ]. Ο ί 'Άγγλο* 
οφείλουν το εκποιητον τών γαιοκτησιών άφευκτον προς 
την εύδαιαονίαν εκάςου έθνους πολιτισμένου εις την απόφα- 
σιν δικαστηρίων τά οποία επί 'Εδουάρδου Λ . άπεφάιθη- 
σαν κατά την περίφημον δίκην του Ταλταούμ οτι η yη δύ- 
ναται ν άπαλλωτριωθτ) καϊ αληθώς κατέλυσαν τον νόμον 
κνρυττόμενον παρά τών νομοθετών αιώνιον καί άμετάτρε 
πτον. ’Εάν άμφιβάλτ/ τ is περι τής καθ' όλα άμαθείας τών 
μεγάλων ηαιοκτητών της Βρετανίας (έκτος ολίγων τινων 
εξαιρέσεων) καϊ ιδίως ώς ίτρος την νομοθεσίαν δέν εχει

κοινωνία στηριζομένη έπι ttJs γηΐ τής μόνης Φεουδαλικής /3aVc«f 

3έλει πάθη νέον κλονισμόν· μεταφ·

(1 ) At υποκαταστάσεις αυται δέν έχουν τ ι  κοινόν με τάς ύποκατας·άσεις 
το ν  καθ' ήμας δικαίου, τω ν  οποίων κύριος χαρακτήρ είναι η έγκατάστα·* 
σις  κληρονόμον, εν περιπτώσει κα& ήν ό κατά πρώτον Εγκατασταθείς 
δεν 3ελήση η δεν δυνηθη νά γίνη κληρονόμος. *Η φ ύσις  δε τώ ν υπο
καταστάσεων εν τη Α γγλ ία  κα'ι τώ ν είς Γαλλίαν καταργηθεισών είναι το  
να διαφυλάττη ο άμεσος κληρονόμος το  κτήμα κα'ι νά "Λ μεταδίδη f i t  

τάς επερχομένας γενεάς αθικτον , άνεκκοίητον, <2στε η οικογενειακή λαμ-  

πρότης, αί ενθυμήσεις κα'ι αί παραδόσεις νά μεταδίδωνται από γεννεάς είς 
γεννεάν μαζή με τά κτήμα επί το ν  οποίον αναπαύονται. Ε ίς 9Α γγλίαν την 
σήμερον δεν υπάρχουν κατά νόμον υποκαταστάσεις αιώνιοι, δυνάμει 
τώ ν οποίων,τά κτήματα αθανατίζοντα, είς τάς χείρας της αυτής οικογένειας 
χωρίς νά δύναται ν  άποσπάση τα ντα  ή 3έλησις τοΰ  Ιδιοκτήτον. Η  

μακροτέρα νποκατάστασις αποθνήσκει κατά το ν  δεύτερον βαθμύν εάν δέν 
ανανεωθη * κα\ μάλιστα δυνάμει μερικών διατυπώσεων δικαστικών η μ - 
πορεΐ και κατά το ν  πρώτον βαθμόν ν άπαλλοτριωθη τό κτήμα. ’Αλλα ενώ 
ό νόμος αφήνει την ανθρώπινον 3έλησιν ελεύθερον νά διαθέτη τά  κτί/ματα 
σχεδόν οπωψ θέλη" τά  ήθη, τό  σέβας πρός τή νγή ν  τό  όποϊον εν rjj Α γγλία  
άνυψοϋται εις βαθμόν λατρείας, διατηρεί τά  κτήματα ανεκποίητα κα'ι τά  
μεταβιβάζει εις τά* απωτέρας γεννεάς  τ ί|ς αυτής οίκογενείας. Τό αρι

στοκρατικόν αίσθημα εχει ϊσχυρότατον άρρωγόν τονς νόμους και τ  α ς  
* ζ  * ι ς π*ρ\ τοΰ κληρθνομεϊν· μεταφρ .
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παρά νά άκούση τόν συνήγορόν των, ό όποιος δεν εδυνήθη 
V άρνηθή την πάνδημον άλήθειαν τοΰ ότι ε π  ϊ τ η ς  ε'ιγο· 
χ η  ς τ ο υ ,  ο ί ε ύ γ ε ν ε ΐ ς τ ή ς  Ά  y  γ λ  ί α ς y σ  α ν π λ  έ- 
ο ν α μ έ τ ο χ ο ι  τ ώ ν ν ό μ ω ν  κ α ϊ  τ ο ΰ π ο λ ι τ ε ύ μ α -  
τ ο ς τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς  τ ω ν  π α ρ ά  ο ί e v y e  ν ε ι ς  τ η ς  
ε π ί λ ο ι π ο  ν Ε υ ρ ώ π η ς .  Βέβαιοι λοιπόν συμβεβηκός 
αν αντ ip ρητόν, ό μολογ ών οτι οί πλούσιοι και εύγενεΐς γαιο- 
κτηται τής 'Αγγλίας, αρχίζουν νά πράττουν τά δημόσια 
πράγματα χωρίς νά π α ι δ ε υ θ ώ σ ι  τ ο ύ ς  ν ό μ ο υ ς  
τ ή ς  π α τ  ρ ί δ ο ς τ ω ν  κ α ι  χ ω ρ ί ς  ν ά έ χ ω  σ  ι 
π ώ π ο τ  ί  σ χ ε δ ό ν  α φ ο ρ μ ή ν  τ ο ΰ  ν ά τ ο ύ ς  
δ ι δ α χ θ ώ σ ι ν .  Αύτή λοιπόν ή τάξις τών πολιτών, διάση
μες διά τήν αγιοιαι τών αστυκών και πολιτικών νόμων, 
κατεκράτησε το δικαίωμα τοΰ νομοθετεΐν και τού μεταπλάτ- 
τειν τό πολίτευμα καθ όλους σχεδόν τούς αιώνας' και συχ - 
νά ώκειοποιήθη τό δικαίωμα τούτο, άποκλείουσα ολους 
τούς άλλους.

Εΐναι άναμφισβήτητον, λέγει ό Βλαςών, τά δεινά 
,, τά προκύψαντα άπό τήν άπερίσκεπτον μεταβολήν τών 
,, νόμων και εΐναι αξιον προσοχή? νά έξετάση μέχρι τίνος 
,, ημπορεϊ τις ν’ άποδώση αύτά είς τήν ατελή τών βουλευτών 
,, μας'άγωγήν. ΓΙώς δύναται νά ερμηνεύση τις κείμενον νόμου 
,, τό ότ&ίον παντάπασιν άγνοεΐ; ”

Ά λ λ ’ εάν πέπρωται νά κατέχωσιν αιωνίως τό νομοθετικόν 
σκήπτρον, διατι δεν έκπαιδεύωνται-, διατ'ι τουλάχιστον δεν 
3εραπεύουσιν όπωσοΰν τήν φιλοτιμίαν τών άποξενου μενών 
τής νομοθετικής εξουσίας, καθώς οί ενδοξότεροι νομο- 
θέται έθετον υπό τήν προστασίαν ανώτατης τίνος δυνάμεως 
τούς νόμους των καίτοι περιφρουρούμενοι άπό τόν σεβα
σμόν τών συμπολιτών των· Ό  Μίνως άττέδιδεν είς τόν πα 
τέρα του Δία τούς νόμους του. Ό  Λυκούργος έβεβαίωνεν 
οτι οί θεσμοί του ησαν απαντήσεις τού 'Απόλλωνος. ό 
Νουμάς ένεπνέετο άπό τήν νύμφην Έγερείαν, περϊ τήν 
δημιουργίαν τών νόμ ω ν καϊ αυτός ό Μουχαμετ, δυσπιστών 
προς τήν ευγλωττίαν του καϊ προς τούς Βριάμβους του
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ίκήρυττεν οτι το κουράνι ίκηρύχθη άπο τόν'Ά γγελον Ταβ- 
ρ ιή λ . Μόνοι οί νομοθέται "Αγγλοι καυχώνται οτι είναι 
ol μόνοι νομοθέται τής πατρίδας των καί κατά τοντο εύγνω- 
μονοΰσι πρός αυτούς οί θεοί καί ό 'Άγγελος Γαβριήλ ' διότι 
Βύναται τις νά κηρύξω ψεύς-ην εκείνον, οςις ήθελε τολμήσει 
ν’ άποδώση είς τόν ήλιθιότερον των αρχαίων 3εών τά νομο
θετικά ταΰτα εργα.

Τό άφορητότερον εν τού~οις δυστύχημα είναι, ή πεισμονή 
τοΰ κοινοβουλίου, τοΰ νά έπιοωρεύ^ νόμον έπϊ νόμον, χω 
ρίς νά σκέπτεται περί σπουδαίας τίνος μεταρρυθμήσεως, 
ενώ δέν υπάρχει ε'ιζ τήν ΰφήλιον άλλο νομοθετικόν σύστη
μα εχον περισσοτέραν ανάγκην άναμορφώσεώς. Ά φ ' δτου 
ήρξατο, καί ήρξατο επί τής κατακτήσεως των Νορμάνδων, 
τά  συμβεβηβικότα, ή§?] και έθιμα, άχώνευτον άθροισμα 
ηθών καί δοξασιών ασχέτων κα'ι ασυναρτήτων κατέχυυσι 
τόν κυριώτερον τόπον του κώδι/~ ός μας, ασυμβίβαστον ϊ ξ  
αΐτίυς τούτου, μέ τοΰ πολιτισμού τυς προόδους. Ό  Φεου
δαλισμός άποθανων εν τη Ευρώπη, άφατου α! κοινότητες 
συνέστησαν, εφίπταται, ώς σκιά δηλητήριος, επϊ τήν σημε
ρινήν τής 'Αγγλίας νομοθεσίαν. 'Ενω παντοΰ οί νόμοι 
ομιλούν τών συμφερόντων τήν μαθηματικήν γλώσσαν, οι 
Βρεταννικοί νόμοι τήν μεταφυσικήν τών σχολείων φωνήν 
μεταχειρίζονται. Διά τούτο καί ή φϋσις και ό κοινός νούς 
κατεξανίσταται κατ’ εκείνον, οστις ήθελε τολμήσει νά ύπε- 
ρασπισθή κάνέν τών εθίμων, τά όποια ισχύουν ενώπιον τών 
δικαστηρίων, ώς ό νόμος αυτός.

Πρέπει νά Βεωρήται ώς νόμιμος κανών ή ν’ απορρίπτεται 
ή αληθής ή θεωρούμενη ώς αληθής δοξασία αγνώστου τινοί 
δικαστού ; Μ ’ όλον τούτο ή γνώμη αΰτη ϊσχυσεν ώς 
νόμος στηριζομένη άπό τήν βοήθειαν ευμενούς τίνος είση- 
Ίητοΰ.

Από τής εισαγωγής τοΰ Φεουδαλισμού, ώς κανών 
καθιερώθη τό οτι, εάν μονογενής τις υιός άγοράση κτήμα 
6ΐι fie f simple καϊ άποθάνη ύστερον άτεκνος, ζώντος 
τού πατρός του , τό κτήμα τούτο δέν ήμπορεΐ νά κλη-



40 Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Η

ρονομηθή παρά τον ιτατρος, επειδή τό κτήμα, ον β α ρ ύ  
■πρ άγ μα ,  οφείλει νά συμμορφωθί} με τούς νόμους τής 
βαρύτητας, επομένως δεν ήμπορεΐ νά λαβτ) διεύθυνσιν 
άντικειμένην προς τό κέντρον τής γή± '■ Descendit 
itaque j  us, quasi penderosum quid deorsum cadens 
et nunquam rcuscendit To Λατινικόν κείμενον είναι αξιον 
τον παρανόμου και τερατώδους συλλογισμού τον Λόρδου 
Κόκκ επικρατήσαντος, οκτώ ολοκλήρους αιώνας.

_/4λλ’ ή εφαρμογή τών νόμων τής βαρύτητας επϊ τών 
νομικών, δεν είναι τόσον γελοία, δσον ή διαλεκτική του 
Α ύερ , δ σ τις , διπλήν τινα ταντότητα μεταβάλλων είς 
αμφίστομοι μάχαιραν, διαχειρίζεται αύτήν Βανμαστώς πως, 
τβ ίδιον άτομον άδιακόπως μ ετασχημ ατίζω  και ποτέ μεν 
έπιδεικνύων κατά μίαν μορφήν, ποτέ δέ κατ' άλλην. Τόν 
συλλογισμόν τούτον προσφέρω είς τόν δημόσιον θαυ
μασμόν.

Έ π Ι τής ’Ε λισάβετ άπεφασίσθη μετά πανδήμους 
συζητήσεις, οτι αύτοκτονομένου μισθωτού τίνος , ολ' αί 
κινηταί του ίδιοκτησίαι δημεύονται υπέρ τοΰ ζέμ- 
ματος. Ό  Κ. Χάλε, ων εξ αδιαιρέτου μισθωτής κτήματός 
τίνος μετά τής συζύγου του , ζητήσας τήν σωτηρίαν του 
είς τό ύδωρ έκηρύχθη διά δικαςικής άποφάσεως felo de Se 
δηλ. αύτόχειρ. ’^4λλ’ έττειδή δέν εττιζή υπέρ τής χήρας τό 
συνάλλαγμα τής μισθώσεως, τό μέρος της συρόμενον άπο 
τό μέρος τοΰ αύτοκτονουμένου δημεύεται υπέρ τοΰ στέμμα
τος. " Ή  αυτοχειρία, λέγει ό Λόρδος μέγας δικαστής 
D yer, εΐναι πράξις, ή όποια πράξις, εΐναι πάντοτε πράξις 
ζώντος άνθρωπον καϊ πράξις γενομένη εν πλήρει κατα~άσει 
ζωής. Ό  Κ. Χάλε άπέθανεν, άλλα πώς άπέθανεν·, δύναται 
τις ν άποκριθή· —  πνίγεις, —  αποδέχομαι τοντο· άλλά 
τις τόν επνιξεν; —  ό Κ. Χάλε. ■— καϊ πότε έπνίγη; —  
δταν εζη άκόμη. —  λοιπόν ό Κ. Χ άλε ζών έθανάτωσε τόν 
Κ. Χάλε τεθνεώτα’ ή πράξις λοιπόν τοΰ ζώντος επέφερε 
τόν θάνατον τοΰ πνιγμένον  άλλα πώς δύναται τις νά 
τιμωρήστ) rev Χάλε διαφνγόντα τήν ποινήν διά τον 9ανά <
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του; Δημεΰων ύπερ τοΰ στέμματος τά επί των πραγμάτων 
δικαιώματα τά όποια εΊχεν ένω ίζη, απ' εκείνης τη ς  <?ty~ 
μής άφ' ής ετέλεσε την πράξιν η όποια έπέφερε τον 
θάνατόν του  ! Κριτικός τις παρατηρεί, ότι ό Σαικσπήρ 
ΐγνώριζε το επιχείρημα τοΰ Dyer, διότι ό συλλογισμοί 
τοΰ νεκροθάπτον, ευρισκόμενος ί’ν τη τραγωδία τον Χ αμ λίτ  
δεν elvat παρά παρωδία τοΰ δικαστικού επιχειρήματος. 
'Εάν ό κριτικοί άληθεύη, εις τον δικαστήν οφείλεται ή 
δάφνη της νίκης, διότι eνίκησε κατά κράτος τον ποιητήν· 
ιΐλλά τοιαΰτα παραδείγματα ησαν τόσον πολυπληθή τότε, 
ώστε ήθελεν είναι άδικον τό ν’ άποδώση τις την δόξαν εις 
μόνον τόν Dyer.

Είς την αποχήν περιοδική; των νόμων μεταρρνθμήσεως> 
χωρ'ις τής οποίας τό ώραιότερον σύνταγμα Άέλει γηράσει 
πρόωρα, είς την ακινησίαν αυτήν ή όποια- καθιστά τάς 
λαμπροτέρας θεωρίας όπισθοδρομικάς πρός τάς όργώσας 
άνάγκας τής κοινωνίας, πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν εισαγω
γήν γελοίων ψευδών, τα όποια έκόσμησαν με τ’ όνομα 
ν ο μ ι κ ώ ν  π λ α σ μ ά τ ω ν .  Πριν ένάξη τις οφειλέτην 
ενώπιον τον δικαστηρίου τής οικονομίας, ώφείλεν αυτός ό 
ίδιος νά κηρυχθή οφειλέτης τού δημοσίου καϊ μ' ολον οτι 
τό ψεύδος τοντο ήτον ή μόνη βάσις τής αρμοδιότητας τοΰ 
δικαστηρίου τούτου, ό νόμοι δεν άπεδέχετο τήν εναντίαν 
άπόδειξιν. ’Επίσης διά νά ένάξη τις ενώπιον τοΰ Βασιλικού 
οικαστηρίον οφειλέτην, ώφειλε νά τώ προσάψη πρώτον 
ότι προσέβαλεν αύτον βιαίως και τεχναζό μένος τήν αι
σχρήν αυτήν συκοφαντίαν, «ί'χε δικαίωμα, νά καταναγκάστ) 
αυτόν είς πληρωμήν δυνάμει νέου τίνος πλάσματος. Τά 
πλάσματα αυτά πληθννθέντα επ' άπειρον ησαν τά συνήθη 
διαδικαστικά μέσα, μέσα παράλογα, περιέχοντα ψευδείς 
υποθέσεις, διηγήματα ανύπαρκτα, αινίγματα χωρίς λύσιν 
τα όποια ίπροστατεύθηααν με τερατώδες τι αξίωμα οτι 

ή επιείκεια συνίσταται είς τό πλάσμα τού νόμου, "  eic 
τούτου έγεννήθη τό σύστημα τής διεξαγωγής τών υπο
θέσεων, καθ' ο κανείς δέν ήξευρε τι ώφειλε νά υπαςηρίζ$ 

(ΤΟΜ. Β'· ΦΥΛ. Α .) 4.
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ή να άντικρούη, διότι το μικρότερον σφάλμα εδύνατο νά 
άντισταθμίστ) και νά ανατρέψω ΰλας τάϊ περιστάσεις δί
κης τίνος .

To epyov μας εσεται άτελές εάν ίστοροΰντες την άσθέ- 
νειαν , δεμ γνωμοδοτήσωμεν περϊ τής ίάισεως. Πολλαϊ 
μερικαϊ μεταρρυθμίσεις εξήλειψαν ήδη πλεΐστα εΧλείμ- 
ματα τΐ]ς Α γγλικής νομοθεσίας· άλλ' ή μεταρρύθμησις 
■πρέπει νά ή ναι γενική, καί ή ενέργεια της πρέπει νά δια
τηρώ πάντοτε τον νόμον ισγύοντα' άντI νά γαΧβανΙζτ) τις 
πτώμα κα'ι νά ενδύρ με νέκραν σάρκα τά σκωληκόβροτα 
οστά σκεΧετον, καλήτερον νά πλάτττ) τις άνδρα ενρ- 
ρωστον καϊ ισχυρόν. Τϊ ωφελούν αί γνώσεις όμοιάζονσαι 
μάλλον με τον άγύρτον τάς γοητείας, παρά μέ τον φιλο
σόφου την επιστήμην, διότι τό μυστηριώδες αυτό γλωσσά- 
ριον είναι άπεχθες προς τους κανόνας τής γραμματικής, τον 
κοινού νοός, τής φιλοκαλίας καϊ τοΰ εύττρεποΰί κα'ι τής 
επιείκειας.

Προς ε’πανόρθωσιν των δεινών τούτων έπικαλονμεθα 
τήν σύστασιν νομοθετικής καϊ νημολογικής επιτροπής, 
εγούσης εργον τό νά δίδτ) είς το κοινοβούλιον πληροφορίας 
καϊ συμβουλάς λυσιτελείς είς τήν εκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων του. Ή  επιτροπή αΰτη θέλει μορφωθή άπό 
αρχαίους δικαστάς. Καταργουμένης τής δικαστικής άρμο- 
διοτητος τής βουλής τών Λόρδων [ώς εΐναι τούτο «φευ
κτόν] οί άπαλλαχθησόμενοι δικασταϊ άπό τά χρέη ταΰτα} 
θέλουν ένασχολήστ) τήν πείραν καϊ τάς γνώσεις των είς τά 
όποια οφείλουν τήν εύγενή των άνάπαυσιν, otium cum 
dignitate συντελοΰντες είς τών νόμων τήν βελτίωσιν, 
προς αύτης θέλουν προστεθή τινές άνώτατοι ύπουργημα- 
τίαι, ενόσψ. διαφυλάττουν τά ύπουργηματάτων, ο Λόρδος 
Καγγελλάριος π. χ . , ό πρόεδρος τής δημοτικής βουλής, 
ό Τραμματεύς τών εσωτερικών καϊ οί εισαγγελείς, δικη
γόροι τινες επίσημοι διά τάς νομικάς γνώσεις των καϊ διά 
τήν τέχνην τοΰ γράφειν. Ή  επιτροπή ήθβλεν είναι τελεία 
εάν είσήγοντο δύω ή τρεις άντιπρόσωττοι άπό έκαστον κομ·



μα τής Βουλές, πρός διενκόλυνσιν των σχέσεων μεταξύ τής 
βουλής, και τής επιτροπής καί τινες υπάλληλοι Βιά τήν υ 
λικήν εργασίαν.

Ή  επιτροπή ώφειλεν ευθύς εξ αρχής νά δώση ίν οπό ■ 
δείγμα διά να χρησιμεύσω ώς τύπος συντάξεως, δί ολας 
τάς κοινοβουλευτικάς πράξεις · επειτα νά σύνταξη τελείαν 
και μεθοδικήν συλλογήν τών υπαρχόντων διχαστικών απο
φάσεων και νόμων.

Δύω ωφελήματα ήθελον προκύψει, νποβαλλομένων 
ολων τών προβουλευμάτων, προ τής νομοθετικής συζητή
σεων, είς τήν επιθεώρησιν τής επιτροπής' ά. $έλει βεβαιω- 
θή καθ' ολοκληρίαν το ελάττωμα το όποιον πρόκειται νά 
έξαλειφθτ}· 8 '. τόϊαμα θέλει επιβληθή πλέον εγκαίρως και 
ίαματικώτερον.

Τελευταΐον θέλει άναλάβει άλλην σπουδαιοτάτην εργα
σίαν, τήν εκκαθάρισιν τοΰ βιβλίου τών νόμων δημοσιευό
μενης vm? έκδόσεως, άφ’ ής θέλουν άφαιρεθή δλ' οί καταρ- 
γηθέντες ή οί πεσόντες είς αχρηστίαν νόμοι. 'Επίσης θέλει 
σύνταξή δικαστικήν συλλογήν μή περιέχουσαν τάς καταρ- 
γηθείσας άποφάσεα δί άλλων προγενεστέρων και τά έθι
μα άκυρωθέντα άπό νόμους κοινοβουλευτικούς.

’Αδύνατον νά μή συναισθανθώ ζωηράν τήν εΰχαρίστησιν 
αναλογιζόμενος οσα ευεργετήματα ή αποδοχή τοΰ σχεδίου 
τούτου θέλει γεννήσει. ΤΙεποίθαμεν λοιπόν ότι ή νόσος είναι 
εύίατος και ή πεποίθησις αΰτη είναι ευτύχημα· διότι έθερα- 
πενθη τις ήδη εξ ήμισείας, όταν γνωρίσρ τήν θεραπείαν 
τού πάθους του.

Π. A. [M outly Cronicle.j
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.

Γεωλογία λέγεται ή Ά tap ία τής γενέσεως καϊ των μεταβο
λών τής γής κατά τάς διαφόρους αυτής ηλικίας, εξαγόμενη 
άπό τήν ερενναν τής παρούσης αυτής μορφής καϊ έξωτερι- 
κής ο\Ιτεως, άττο τήν παρατήρησή τής εσωτερικής αυτή ; 
κατασκευής, τον εϊδονς καϊ τής σνμπήξεως τών διαφό
ρων γαιωμάτω ν καϊ πετρωμάτων, τών αποτελούν των τον 
στερεόν αυτής φλοιόν. Ή κέπιστήμη αντη άγνωστος οΐ’σα είς 
τούς αρχαίους εγεννήθη κατά τούς νεωτέρονς χρόνους καϊ 
άνεπτύχθη διά τών επιμόνων ερεννών πολλών φυσιοδιφών, 
έξαιρέτως δέ τον Βερνέρον, "Τττωνος, Βούχον, Βωμόντου, 
Βρογγνιάρτου καϊ Ούμβόλδον άλλ’ είναι άκόμη είς τήν 
νήπιότητά της, καϊ τά θεωρήματα αύτής δεν απέκτησαν 
ακόμη την βεβαιότητα εκείνην, διά τής όποιας υψώνονται 
ΰπεράνω τών απλών υποθέσεων. Σκοπόν εχοντες νά δώ
σω μεν ενταύθα σύνο-φιν τών ούσιωδεστέρων γεωλογικών 
γνωσεων νομίζομεν αναγκαίο ν νά προτάξωμεν ώς εισαγωγήν 
κοσμολογικάς τινας τών νεωτέρων σοφών θεωρίας, αί 
όττοΐαι θέλονσι καταςήστ] καταληπτότερα όσα άναφέρονται 
ιδίως είς τήν Γεωλογίαν.

Κόσμος ονομάζεται τό σύνολον τών αστέρων, ή ούρανίων 
σωμάτων, τά  όποια εΰρίσκονται πανταχον κατά τινα τά- 
ξιν καϊ αρμονίαν διεσπαρμένα είς τον αιθέρα, τόν πληρονντα 
τόν άπειρον χώρον τον ούρανον. Διαιρούνται δέ τά ρηθέντα 
ουράνια σώματα είς είδη τρία· είς άπλανή, μέ τά οποία 
συναριθμούνται καϊ τα λεγάμενα ομιχλώδη, είς πλανήτας 
περιλαμβάνοντας καϊ τούς δοροφόρονς των καϊ είς κομήτας.

Τά άπλαιή όμοιάζουσι κατά πάντα τόν ήλιον καϊ τρέ
φονται ώς ό ήλιος περϊ τόν ιδιόν των άξονα καϊ περϊ εν 
κοινόν κέντρον τον παντός άγνωςον είς ημάς. Πιθανολογεί
ται δέ, οτι ώϊ περϊ τόν ήλιον οΰτω καϊ περϊ αύ τά κινείται
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μεγαλύτερος τις ή μικρότερος αριθμός πλάνη τών καϊ κο
μητών, καμένων εντός της σφαίρας της ελξεώς τω ν. 'Εν
τεύθεν σνμττεραίνεται, οτι οί απλανείς αστέρες παρήχ- 
βησαν πρώτοι τών άλλων ' διότι παν σώμα χρησίμευαν 
ώς κέντρον είναι τρόπον τινά κρηπ'ις κα'ι βάσις τών περί 
αυτό κινούμενων, κα'ι ταΰτα δέν δύνανται χωρ'ις εκείνον ιά 
φυλάξωσι τήν τακτικήν [κίνησίν των, επομένως ουδέ νά ν- 
πάρξω σιν. 'Ίσω ς δλα τά απλανή παρή-χθησαν συγ
χρόνως' άλλ’ η επιστήμη δέν δύναται νά εϊπη τι περι 
τοΰ χρόνου κα'ι τρόπου της παραγωγής των. Παραδέχεται 
δε τήν περιστροφικήν κίνησιν ώς εκφρασιν ατομικής Τίνος 
ζωης προσιδίαζαύσης είς τά ουράνια σώματα, και θεωρεί 
αυτήν σύγχρονον μέ τήν δημιουργίαν η γένεσίν των.

Οί πλανηται φαίνονται οτι παρήχθησαν μετά τά απλανή 
και θεωρούνται ώς αποβράσματα, άποσφενδονηθέντα μα
κράν υπό τίνος δννάμεως ενεργούσης εντός τών απλανών, 
καϊ ανάλογου μέ τήν δύναμιν εκείνην, ητις παράγει επί 
της γης τά ΰφαίστεια φαινόμενα. Διά της ΰποθέσεως 
ταύτης εξηγείται οχι μόνον ή άρΧή της κεντρομόλου κινή~ 
σεως τών πλανητών τοΰ ήμετέρου ηλιακού συστήματος, 
της άποδιδομένης είς τήν ελξιν τοΰ ήλιου, άλλά καϊ ή της 
κεντρόφυγος, ητις e θεωρείτο υπό πολλών ώς πάντη ανεξή
γητος και άπεδόθη άτόπως είς άμεσόν τ  ινα ώθισμόν, τόν 
όποιον η δεξιά τού πλαστουργού εδωκεν είς αυτούς.

' Τποτεθέντος ά. ότι ό πυρήν τοΰ ήλιου συνίςαται εξ ΰλης 
ρευστής, καϊ περικυκλοΰται υπό δύω άτμοσφαιρών, της μεν 
σκιεράς, της δέ φωτεινής, ή παραγωγικής τού φωτός, β .  οτι, 
διά τίνος χημικής ειεργείας, γενομένης εντός τοΰ ρηθέντος· 
πυρηνος, άπελύθη ποτέ διά μιας μεγάλη ποσό της αέρων, 
οϊτινες διά την μεγάλην εκτατικήν των δύναμιν άπέσπα
σαν άπό τών περϊ τόν ισημερινόν τοΰ ήλίου μερών καϊ ά -  
πεσφενδόνησαν μακράν αυτού διάφορα τμήματα της ρη- 
θείσης ρευστής του ΰλης, επονται εκ της ΰποθέσεως ταύ
της τά άκόλουθα. α. Ή  άποσφενδονηθείσα ρευστή ύλη 
ελαβεν ίκ της απωθιστικης δννάμεως r i f  άπολυθέντων
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αέρων καϊ έκ τής περϊ τόν ϊδιον άξονα πιριστροφής τοΰ 
ήΧίου κεντρόφυγα κίνησήν, καθ’ ήν σπεύδει αιωνίως νά. 
άπομακρννθη τοΰ ήΧίου κατά την διεύθυνσιν της εφαπτο- 
μίνηςαύτού. β'. έκ της ίΧκτικής δυνάμεως της ενοικούσης είς 
την ΰΧην εΧαβεν απ’ εναντίας κεντρόμόλον κίνησιν, καθ’ ην 
σπεύδει αιωνίως νά προσεγγίσ-ρ είς τον ήΧιον. γ'. Διά την 
αυτήν έΧκτικήν δύναμιν την έμφυτον είς πάσαν ύΧην, η ρη- 
θεΐοα ρευστή ΰΧη, ητις άποσφενδονηθεΐσα άπό τον ήΧίον 
δΐίσκορπίσθη, σννήχθη μακράν αυτού είς διάφορα, σώματα, 
τά όποια κατά τό διάφορον μέγεθος αυτών (σχημάτισαν τούς 
διαφόρους πΧανήτας, οΐτινες διά τον συνδυασμού τών ρη · 
θίισών δύω κινήσεων, της κεντρόφυγος καΧ κεντρομόΧου, 
ηρχισαν νά κινώνται διηνεκώς περϊ τόν ηΧιον. γ . "Οση 
ίιΧη δασκορπισμένη εμεινεν εκτός τών πρωτογόνων εκείνων 
σνγκριμάτων, τά όποια όνομάζομεν πΧανήτας, σννήχθη 
άκοΧούθως περϊ έκαστον αυτών καϊ άπετέΧεσε δευτερευον 
τα συγκρίματα ·η σώματα, τά όποια περιστρεφόμενα περϊ 
τούς πΧανήτας, ώς οί πΧανηται περϊ τόν ηΧιον, ώνομάσθη- 
σαν δορυφόροι αυτών. Είναι δέ φανερόν, οτι όσον μακρύ- 
τερα απέχει ό πΧανήτης τοΰ ήΧίου, τόσον μανότερος επε- 
ται νά rjvai και τόσον μεγαΧήτερον αριθμόν δορυφό
ρων νάεχτ)· διότι όσον μακρύτερα άπεσφενδονήθη ή άπό 
τού ή Χίου άποσπααθείσα ρενςή ύΧη, τόσον περισσότερον 
επεται οτι διεσκορπίσθη καϊ ήραιώθη. "ΟΧα ταύτα τά επό
μενα της άνωτέρω ύποθέσεως παρατηρούνται πραγματικώς 
είς το πΧανητικόν μας σύστημα, καϊ καθιζώσι πολλά πι
θανήν τήν ύπόθεσιν. Ά \Χ ’ είναι οί πΧανηται όΧοι καϊ δο
ρυφόροι άποτέΧ*σμα μιάς μόνης εκρήξεως τού ήΧιακον 
πυρηνος, η περισσοτέρων; Τό ζήτημα τούτο είναι δύσκο- 
Χον νά Χυθτ), άν καϊ ύπάρχωσι Χόγοι τινές πείθοντες ημάς, 
οτι οί τέσσαρες τηΧεσκοπτικοϊ Χεγόμενοι πΧανηται, οί νεωςϊ 
άνακάλυφθέντες, τουτέστιν η 'Ε στία , η"Ηρα, ή Δημήτηρ 
καϊ ή ΠαΧΧάς, εΐναι νεώτεροι τών άΧΧων επτά, διαφέρον- 
τες τούτων κατά τόν ογκον, κατά την μεγαΧητέραν κΧίσιν 
τής τροχιάς των έπϊ τού ισημερινού, κατά τήν ϊσην σχεδόν



άπό τοΰ ήλιου Υιττόστασίν των, και κατά το αστεροειδές 
φως, το οττοϊον etc-έ μπουν ι .

Καί οί κομηται υποτίθεται οτι εγεννήθησαν εξ όμοιων 
αποβρασμάτων τοΰ ήλιου, κατά διαφόρους χρόνους άπο- 
σπααθέντων άπ' αΰτοΰ. θεωρούνται Be ώς ποΧΧά νεώτεροι 
τών πλανητών, καί Βιά τοϋτο εχοντες τόσην εκκεντρικήν 
τροχιάν και τοσούτον όγκον πυροειδούς ατμοσφαίρας. Ε ι
κάζεται δε, οτι καθ' οσον οί αιώνες παρέρχονται, ή ατμό
σφαιρα αυτών συστέΧΧεται, ό πνρήν συμπυκνούται και ή 
τροχιά γίνεται άπλουστέρα.

'Α φοΰ προετάξαμεν μέχρι τούδε τάς κοσμογονικάς ταύ- 
τας θεωρίας τών νεωτέρων σοφών, ώς αναγκαίας είς ενχε- 
ρεστέραν κατάληψιν και ίξήγησιν τών γεωλογικών φαινο
μένων, είσερχόμεθα ήδη είς τό κύριον υποκείμενον της πα
ρούσας διατριβής.

Ή  γή, την όποιαν κατοικοΰμεν, είναι πλανήτης· και ε
πειδή παριστάνει τά  αυτά φαινόμενα, τά όποια καί οί 
λοιποί πλανηται, και ΰπόκειται είς τάς αύτάς άστρονομι- 
κάς περιστάσεις, επεται οτι 'έχει την αυτήν μ’ εκείνους 
γένεσιν. Ό ,τ ι εϊπομεν ανωτέρω ύποθετικώς περϊ τής κατ' 
άρχάς ρευστής τών πλανητών καταστάσεως, τοϋτο επανα- 
λαμβάνομεν ενταύθα περϊ τής γής οχι ώϊ απλήν πλέον 
ρπόθεσιν, άλλ' ώς πρότασιν συμπεραινομένην μετά μεγί
στης πιθανότητος εκ πολλών |παρατηρήσεων. Είς τοίβΰτο 
δηλονότι συμπέρασμα μάς φέρει πρώτον ή παρατήρησις 
τοΰ σφαιροειδούς είδους τής γής' διότι εκ τής φυσικής είναι 
γνωστόν, οτι τά ρευστά σώματα, μένοντα καθ εαυτά και 
πάσης εξωτερικής επενεργείας ελεύθερα, λαμβάνουσιν άναγ- 
καίως τό σφαιρικόν σχήμα διά τήν πανταχόθεν ΐσην τών 
μορίων πρός άλληλα ελξιν. "Οτι Be τό σχήμα τής γής Bey 
είναι εντελώς σφαιρικόν, άλλά σφαιροειδές προέρχεται εκ 
τής άρχήθεν περϊ τόν άξονα περιστροφής τής γής, εκ τής 
οποίας ό ρευστός ετι 6γκος αυτής εξυψώθη μεν περϊ τόν 
ισημερινόν, σννεπιέσθη δε περι τούς πόλους, β.' συμπεραί- 
νεται ή κατ’ άρχάς ρευστή αυτής κατάστασις έκ τής κρυ-
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ς'αλλώ'όους ΰφής πλείςων ορυκτών, έξαιρέτως ιών άρχεγό- 
νων λεγομένων ορών ή στερεωμάτων αυτής· διότι πάσα  
κρυοτάλλωσις προϋποθέτει αναγκαίων ρενςήν σύστασιν. 
y.' συμπεραίνεται έκ τής παρατηρήσεως, οτι οσον τις εισ
χωρεί πιρισσότερον προς το κέντρον τής γής, τόσον πε
ρισσότερον ή φυσική αυτής θερμό της αυξάνει. Παρετηρήθη 
είς μεταλλωρυχεία βαθέα, οτι υπάρχει σημειόν τι εντός 
αυτών, όπου ή θορμοκρασίά αποβαίνει καθ' όλους τούς 
καιρούς τού έτους καϊ καθ' όλας τάς καταβάσεις τής α 
τμόσφαιρας σταθερά καϊ αμετάβλητος, καϊ ότι άπο τούτον  
τον σημείου προς τό βάθος αύξάνει ή θερμότης τής γής 
καθ’ ένα βαθμόν εις εκατόν διάστημα εξήκοντα πέντε 
περίπου ποδών. Έ πεται δέ έκ τούτου, ότι είς ήμισείας 
πΐρίπον ώρας βάθος ή φυσική τής γης θερμότης είναι 
τοσαύτη, ώστε τό ΰδωρ δέν δύναται ποτε νά νπάρχτ) άλλως, 
εΐμή ώς ατμός, καϊ ότι εις βάθος 20-25 ώρών ή θερμότης 
αρκεί νά τήξ^ τάς περισσοτέρας πέτρας και νά τάς διατηρώ 
εις ρευςήν κατάςασιν. *Αν λοιπόν κα'ι μέρος τι τής κατά 
λόγον τού βάθους αύξήσεως τής θερμότητος εντός τών 
σπλάγχνων τής γης πρέπτ) ν’ άποδοθή εις τήν κατ’ 'ίσον 
λόγον αΰξησιν τής τού ατμοσφαιρικού άέρος θλίψεως, ήτις, 
ώς έξ άπλού τίνος τής φυσικής πειράματος είναι γνωστόν 
απολύει θερμότητα, άναγκαζόμεθα όμως νά παραδεχθώμεν 
και άλλην αιτίαν τον ανωτέρω φαινομένου, και νά θεωρή
σω μεν τον ενδότερον ογκον τής γής ώς πεπυρακτωμένον ετι 
και ρευστόν. *Αν τό συμπέρασμα τούτο ηναι ορθόν, απο
βαίνει κα'ι εκ τούτου πιθανωτάτη ή γνώμη, ότι ή γήινος 
σφαϊρ*  ητο κατ’ άρχάς όλη ρευστή, καθ' οσον δ' είς τό διάβη
μα τών αιώνων έψυχραίνετο, έσχηματίξετο βαθμηδόν 
στερεός τις φλοιός, περικαλύπτων τήν ρευςήν νλην καί 
κατά βραχύ παχυνόμενος προς τά έσω. Τούτο ένεργεΐται 
άναγκαίως και μέχρι τή ; σήμερον καϊ θέλει ένεργείσθαι 
πιθανώς είς αιώνας, έωσού όλη τής γής ή σφαίρα άποψυ* 
χρανθή καϊ στερροποιηθή παντελώς. Πιθανολογηθεισης 
οΰτω τής κατ' άρχάς ρευςής κατας’άσεω; τον πλανήτου
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μας, άϊ έξετάσώμεν τά εντεύθεν επόμενα. Ή  ατμόσφαιρα  
αυτής έπρεπε νά yvai κατ' αρχά ϊ 'όχι μόνον 7τολύ όγκωΰε- 
ςέρα τής νυν, άλλά κα'ι πυκνότερα, πλήρης ατμών νδατοΐ 
κα'ι ετέρων υλών έξαερουμένων διά τής θερμότητος· άμα 
δ’ ή ελαττωθεισα τής γής θερμοκρασία σννεχώρησεν είς 
τούς εν ττ) άτμοσφα'.ρα ατμούς τοΰ υδατος νά συμπυκνω- 
θώσιν είς ρευστόν, ή επιφάνεια τής γής ήρχισε νά καλν- 
πτηται υπό τών ΰδάτων καϊ νά ενεργήται δεύτερα περίοδος 
παραγωγής γήινου στερεώματος, γινομένου διά χημικής 
καθιζήσεως και κρυξαλλώσεως. Ό  στερεός τής γής φλοιός 
ών ακόμη λεπτός, δκρράγη είς μέρη διάφορα καϊ καθ' ώρι- 
ρισμένας διευθύνσεις· ή διότι διά χημικής τίνος μίξεως τής  
εντός ρευςής ύλης άπελύθησαν αέρια, τών όποιων ή ολαςι- 
κή δύναμις διέσπασε το περιεΐργον αυτά ςερέωμα, ή διότι σ 
όγκος τής εντός ύλης, έλαττούμβνος κατά βραχύ διά τής  
ψυχράνσεως, άφησε μέρη κενά , ή δε θλίψις τοΰ επικειμέ
νου υδατος άπετέλεσε τήν διάρρηξιν. Αιακρίνονται δέπρός 
εξήγησιν τών γεωλογικών φαινομένων τέσσαρες διάφοροί 
γεωγονικαΥ.έποχαί, περί τών όποιων λέγομεν αμέσως ήδη 
μέ τήν προσήκουσαν συντομίαν.

Ώοώτη -γευτ/ονικη περίοδος^ η iTtoytf.

Άνεφέραμεν ανωτέρω συντόμως τήν άρχέγονον τής γής  
κατάστασιν. Ό  ογκος αυτής ολος ήτο διά τήν υπερβολι
κήν της θερμοκρασίαν ρευστός, και ήρχισε νά πηγνύηται 
κατ' ολίγον είς τήν επιφάνειαν διά τής ψυχράνσεως. Διά  
τήν αυτήν θερμοκρασίαν ήτο ή ατμόσφαιρα αυτής εκτετα
μένη, πυκνότατη κα'ι πλήρης ατμών και αναθυμιάσεων τών 
ευκόλως έξαερουμένων υλών, οϊον τοΰ υδατος, τού θείου, 
τής ρητίνης, τοΰ υδραργύρου, τοΰ αρσενικού, τοΰ ψευδαρ
γύρου, τού μολνβδου, τοΰ μετ' όξυφθορίου ηνωμένου σ ί- 
ληκος κ. λ. Ή  υπερβολική αΰτη τής γής θερμοκρασία 
και τής ατμόσφαιρας της πύκι ωσις εμπόδιζε τήν γέννησιν 
και διατήρησιν παντός όντος οργανικού, καϊ επομένως ή γή
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ήτο ζπάσης ζώσης φΰσεως έρημος. Ή  επιφάνεια αυτής 
ήρχισε κατά βραχύ νά 'φνχραίνηται, καϊ ούτω νά σχη- 
ματίζηται διά κρυσταλλώσεως στερεός τις φλοιό?, τοΰ 
όποιου τό πάχος ηύξανε καί είσέτι αύξάνει προς τά εσω, 
καθόσον (προχωρεί βαθύτερα και προχωρεί άκόμη ή ψ ύ- 
χρανσις. Ούτως αί τετηγμέναι ουσίαι συ μπαγ είσαι άπε- 
τέλεσαν το πρώτον ή άρχέγονον τής γής στερέωμα, το 
όποιον διακρίνεται άπο τών μεταγενεστέρων δχι τόσον διά 
τής κρυσταλλώδους τ ου συμπήξεως και υφής, οσον διά 
τής παντελούς απουσίας οργανικών άπολιθώσεων, μαρτυ- 
ρούσης τό κατ’ άρχάς άγονον τού πλανήτου μας' συνί- 
σταται δ’ εκ πετρωμάτων κρυσταλλωδών, τά όποια ομοίως 
άρχέγονα πετρώματα ονομάζονται, και τών οποίων κυριω- 
τερα είναι τά ακόλουθα.

ά.) Ό  κοκκώδης πυροποίκιλος, ή γρανίτης, τόν όποιον 
ό 'Ηρόδοτος β ιβλ. β'. 12/· λίθον αίθιοπικόν ποικίλον 
ονομάζει, κα'ι δςτις είναι καταφανές σνμμιγμα έκ σίληκος 
■η χαλαζιού [quarz], άστρίου [feldspath] Aral άτιζώης ή 
μαρμαρυγίου [m ica ]. Ουτος εχει κοκκώδη ύφήν. οί δέ κόκ
κοι αύτοΰ εχουσιν άλλοτε άλλο μέγεθος.

β '.) Ό  στρωματώδης πυροποίκιλος , ή γνεύσιος 
[Gneuss], είς τόν όποιον πλεονάζουσα ή άτιζώη, ή ό μαρ
μαρυγίας δίδει σνμπηξιν ςρωματώδη, διά τής όποιας δια- 
ςτελλεται τού ανωτέρω γρανίτου.

γ .) Ό  άτιζωϊκός σχιστόλιθος [G lim m erscliicferJ, 
όςτις, διά την εν αύτω ετι μάλλον πλεονάζουσαν ά τι-  
ζώην και απουσίαν τού άστρίου, εΐναι πεταλώδης και 
eύσχιστος.

δ'.Ί Ό  μαγνησιακος σχιστόλιθος [Talkschiefer], εις 
τόν όποιον ή μαγνήσια πληροί τόν τόπον τής άτιζώης.

ε .) Ό  άργιλλικός σχιστόλιθος [Thonscliiefer] , δςτις 
έγεννήθη έκεΐ, οπού ή άργιλλος ήτο άφθονος.

ς·.) Τά εκ τινων τών ανωτέρω άπλουστέρων πετρωμά
των σύνθετα φυράματα, και 1 ]  τά κατ' επικράτησιν τής



ψαρωνίας ασβέστου  [H ornblende], οιον 6 συει ίτης, ό 
διορίτης, ό ψαρωνίτης σχιςόλιθος [HornblendeschieferJ. 
2] τά κατ' έπικράτησιν της μαγνησίας, οιον 6 όφίτης, 6 
μιξοφίτης. ό (ϋφωτίτης. ό χλωρίτης σχιστόλιθος [c lllo -  
ritschicfcr]. 8 ] τά κατ' έττικράτησιν τ ον σίληκος ή της  
πνρίτιδος γης, οιον 6 χαλαζίας [quarzfels], ό καπνίας 
[HornsteinJ, ό ίασπις, 6 κερατίτης [H ornfels]. 4 ]  τά 
κατ’ έττικράτησιν τον άστρίον, οιον ό λευκόλιθος ή ευρίτης, 
ο άστριονχος πορφνρίτης κ. λ.

ζ'.) Τά έκ της άρχεγόνου τιτάνου, οιον ό μάρμαρος, ό 
άμειψίχρους λυχνίτης, ό δολομίτης, ή κοκκώδης στεατο- 
χάλιξ. κ. λ.

Πλουτώνια πετρώματα της έποχής ταΰτης,ήτοι τοιαΰτα, 
τά οποΐα ηφαίστεια τις δύναμις διαρρήξασα τον ήδη συμ- 
παγέντα φλοιόν της γης έξέχυσεν έπϊ της έπιφανείας της, 
είναι τά ακόλουθα.

Πορφυρίτης ανγίτης, άμυγύαλίτης [M andclsteiu].

Δ ευτέρα , <yewyoviK7) πε§ίοδθ£0 η  επ οχή .

Έ νω  η γη  έψυχραίνετο καϊ περιεκαλύπτετο ήδη υπό 
συμπαγούς φλοιού ίκανώς ίταχέος, ή περικυκλοΰσα αυτήν 
ατμόσφαιρα ψυχραινόμενη επίσης ήρχισε ν’ άραιώνηται 
βαθμηδόν διά τής καθιζήσεως τών απειροπληθών αναθυ
μιάσεων και ατμών, τών περιεχομένων εις αυτήν. Οντως 
εφάνησαν πρώτην ήδη φοράν συναγωγαι ΰδάτων έπϊ τής 
έπιφανείας τής γήζ, αί όποΐαι ησαν άβαθεΐς' διότι το 
νδωρ iκάλυπτε σχεδόν πανταχοΰ το ομαλόν τής γής 
πρύσωπον, καί έσχημάτιζε πολυαρίθμους καϊ εύρυχωρο- 
τάτας λίμνας και ποταμούς. Ή  μετριωτέρα αύτη θερμο
κρασία τής γής καϊ ή άραίωσις καϊ κάθαρσις τής ατμό
σφαιρας της χατέςησαν άμφοτέρας έπιτηδείας είς γενννησιν 
και συντήρησιν οντων οργανικών και έμψυχων, καϊ έπομέ- 
μενως ή οργανική ζωή ήρχισεν ήδη νά φαίνηται έπϊ τον  
πλανήτου μας. Ή σ α ν  δε τά πρώτα οργανικά πλάσματα
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τής εποχής ταύτης γιγαντοφυή. Καϊ εκ μέν τών φυτών α- 
νήκουσιν ενταύθα γιγαντοφυή  ττολυπόδια και ετερα άκοτυ- 
λήδονα' βραδύτερον δ’ άνεφάνησαν καί τ  ίνα μονοκοτυλήδονα. 
Έ κ  δε τών ζώων υδρόβια, αμφίβια καϊ ερπετά υπερμεγέθη 
καϊ δρακοντοφυή. Είς ταύτην την γεωγονικήν εποχήν ήρ- 
χιαε καϊ ή παραγωγή τού στρωματώδους τής γής στερεώ
ματος, το όποιον εκ σ τ  ρω ματ ωδών πετρωμάτων συνίσταται. 
Εγεννήθησαν δ' 'ίσως ταύτα είς τ'ό διάστημα τών αιώνων 

διά τίνος εν τω ύδατι κατά βραχύ ένεργουμένης χημικής 
Χύσεως καϊ μετεωρίσεως τών συστατικών υλών τών άρ- 
χεγόνων τής γής πετρωμάτων, καϊ διά τής εκ τού ύδατος πά~ 
Χιν χημικής κατακρημνίσεως καϊ καθιζήσεως τών εν αύ τω  
ΧεΧυμένων ύΧών· ή μάΧΧον διά τής χημικής κατακρημνίσεως 
καϊ μηχανικής καθιζήσεως τών υλών, αί όποϊαι μέχρι τούδε 
εΰρίσκοντο είς τήν ατμόσφαιραν μετεωρισμένοι. Πιθανώ- 
τερον δ' είναι, οτι το στρώματώδες στερέωμα εγεννήθη δί 
άμφοτέρων τών ρηθέντων μέσων. 2εισμοι καϊ ηφαίστεια!, 
ενέργειαι υπήρξαν et’s τήν ρηθεϊσαν εποχήν συνεχείς, άΧΧ’ 
οχι ίσχυραί. αί δ' εκ τοιούτων ενεργειών εξοιδήσεις τής γηί- 
νης επιφανείας ησαν χθαμαΧαϊ καϊ κυματοειδείς, ούδ' 
άπετέΧονν άκόμη ορη ύψηΧά. Είς ταύτην τήν εποχήν εγεν- 
νήθησανκαϊ οίΧιθάνθρακες [steillkohlen] κα'ι γαιάνθρανκες 
ή ξυλάνθρακες [lignites], συρομένης υπο τών ρευμάτων 
τού ύδατος καϊ συσσαρευομένης είς εν μέρος άτιειροπλη- 
θούς ύλης φυτικής, προερχομένης έκ τών άρχεγόνων πυκ
νότατων τής γής δασών, ήτις κατόπιν επί τίνος καταγραφής 
επικαλυφθείσα υπό τής γής άπηνθρακώθη υπό τήν θλίψιν 
αυτής είς τό διάστημα τών αιώνων. Τό στερέωμα, ή τά πε
τρώματα και ορη τής έποχήςταύτης περιέχουσινήδη άπολι· 
θώσεις οντων οργανικών, καί φλέβας μεταλλούχους πολλάς· 
Διαιρούνται δί είς δύω κλάσεις, εξών ή πρώτη περιλαμβάνει 
τό μεσοταγές λεγόμενον στερέωμα, ή τά μεσοταγή ορη και 
πετρώματα, ή δέ δεύτερα τό δευτερογενές στερέωμα, ή τα 
δευτερογενή καϊ στρωματώδη λεγάμενα ορν. Περϊ εκατέρωί 
Χέγομεν εφεξής εν συντόμω τά κεφαλαιωύέστερα.



Μενοτα/γες στερέωμα^ 

7} μ,ενοτa,yy\ πετρωμα,τα, κολ ορη.

Τά πετρώματα τά σινιστώ ντα  τό ρηθβν μεσοταγές ς-e- 
ρέωμα τής γής ανάγονται είς τρεις διαφόρους διαπλάσεις 
[Fonuationes] , τάς ακολούθους, ά. την τοΰ φαιού λε- 
πταμμίτου [G raaw acke] , όστις πολλάκις εμφανίζεται 
λεπτόσχιστος καί πεταλώδης, παρεπιφέρων σχιστόλιθον 
άργιλλικόν, σχιςόλιθον ςεγίτην [Daclischiefer] , σχ. <τυ- 
πτηριάτην [Alaunschiefer], σχ. σιληκίτην ήλύδιον [K ies- 
elsehiefer] , σχ. θήγανον ή άκόνην, και περιέχων αφθονίαν 
μετάλλων. Πολλάκις δ' επίκειται της δια πλάσεως ταύ- 
ταύτης ψαμμίτης τις ερυθρός περιεχων μαρμαρυγίαν, ή ΰ- 
τιζώην, αρχαίος ερυθραμμίτης λεγόμενος [O ld  red sand
stone] .

β' Τήν τής τριλοβίτιδος τιτάνου [Trilobitenkalk] ήτις 
είναι στιφρά, φαιά και στιλβώσεως επιδεκτική, περιέχουσα 
ικανά μέταλλα.

γ.' Τήν λιθρανθρακοφόρον, ήτις συνίσταται etc ψαμμίτου 
άνθρακοφόρου καί ςρωμάτων λιθανθράκων, εναλλασσόμε
νων προς πεταλώδη ή σχιστοφυή άργιλλον (Schieferthou).

Είς τό μεσοταγές τοντο στερέωμα άρχίζουσι νά εμφανί- 
ζωνται άπόλι,θώσεις ον των οργανικών , τών όποιων σημειώ- 
σεως άξιοι είναι οί ακόλουθοι.

’Ι χ θ ύ ε ς · γωνιολεπιδωτοί.
’Ο σ τ ρ α κ ό δ ε ρ μ α · τριλοβίτης, καλυμένη, κυθήρη.
Μ α λ ά κ ι α '  όρθόκερως. γυρόκερως ή κυρτόκερως, λέ

πταινα, όρθις, δελθυρίς, ποσειδωνία, βελλερεφών, μεγάλο- 
δους, εύόμφαλος.

Δ  α κ τ  υ λ  ιω  τ ά ' ερπύλη.
*Α κ τ  ι ν ω τ  ά· ποτηριοκρινίτης, κιδαρίτης, άπιοκρινίτης, 

άκτινοκρινίτης.
Ζ ω ό φ υ τ α '  γοργονία, χιλιόπορος, καρυοφυλλϊς, κυα- 

€ ό φύλλο ν, καλαμόπορος, άστ ραία.
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Φ υ τ ά '  φϋκος, πολυπόδιον, καλάμιτηι, λυκοπόΒιον, 
εσχάτως δέ καί τινα τών μ ο ν ο  κοτυληδόνων.

Αευτερογενες ςερέω μα ,  η οευτεοογεντ] π ετο ώ μ α τα  
κολ ορη εκ τιτάνου και ψ α μ μ ίτο υ  ενα,λ- 

} .α ς  (τυ'ίκττάμενο,.

Τα πετρώματα  τά συνιστώντα το δευτερογενές ή στρω- 
ματώδες στερέωμα ανάγονται εις τέσσαρας Βιαφόρους δια
πλάσεις, τάς ακολούθους.

ά. Τήν άρχαιοτέραν ή πρωθυΒατογενή στρωματώΒη Βιά- 
πλασιν, είς τήν οποίαν ανήκει 1) ό ερυθραμμίτης [Rothtodt- 
liegendes] καϊ 6 λευκός άμμίτης [YVeissliegendes] · 
2) ή πρωθυΒατογενής τίτανος μετ’ εναλλασσόμενων αρωμά
των μάργης άσφαλτώΒους [ Kupferschiefer ] , τιτάνου 
χαλκίτιΒος ή μαγνησιούχου [Zechstein] , τραχυτιτάνου, 
όζολίθον [Stinkstcin] καϊ γύψου. Άνήκουσι δε είς τήν 
Βιάπλασιν ταύτην άπολιθώσεις αί ακόλουθοι, ■ 1 ) ερ7τετά"  
παλαώσαυρος· 2) ι χ θ ύ ε ς -  παλαιόθρισσα, στρωματαϊος· 
8) μ α λ ά κ ι α ·  Βελθυρ'ις, λέπταινα , γρυφίτης άκανθοφό
ρος' 4) α κ τ ι ν ω τ ά '  εγκρινος κλαΒώδης· 5) ζ ω ό φ υ τ α * 
καλαμόπορος, γοργονία, έσχαρίτης ΒικτυοειΒής.

β .1 Τήν τοΰ ποικιλαμμίτου, ή ποικιλοψαμμίτου [bnnte 
Sands teinform ation], είς τήν οποίαν άνήκουσιν ό ποικι- 
λοψαμμίτης, ή ίριΒίζουσα μάργα  [m anic irisee] , η ποι
κίλη μάργα [Keupersandstein] καϊ ή ερυθρά μάργα' 
Μ εταξύ τούτων κεΐνται ενίοτε αλατοφόρα πετρώματα, συ-  
νιστάμ^να εξ άλατος ορυκτού, άλατομιγοΰς άργίλλου καϊ 
γύψου, ετι δέ κα'ι εκ κογχυλιάτου χαρακτηριζόμενου Βιά 
τών ακολούθων άπολιθώσεων μ α λ  ά κ ια  ' ναυτίλος Βίρ- 
ραχις , άμμων ίτης όζώΒης, τερετριον κοινόν, avicula socia- 
lis, πλαγιόςομος ραβδωτή [plagiostoma striata]' πλησιό- 
σαυρος, χελώνη γιγαντοφυής· ό σ τ ρ α κ ό Β ε ρ μ α ·  τταλί- 
νουρος Τίυερίου· ι χ θ ύ  ες · γωνιολεπιδωτοϊ· φυτών διάφορα
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τυπώματα. Είς την κλάσιν ταύτην αναφαίνονται πρώτον 
καί τινες σπάνιαι άπολιθώσεις πτηνών και τετραπόδων.

y.' Την ώολιθικην, είς την όποιαν άνηκουσι τα ακόλουθα 
πετρώματα' J) η γρυφιτικη ή άλπεία τίτανος [L iaskalk] , 
την όποιαν συνοδεύει ό γρυφιτικός η ώολιθικός άνθρακο- 
φόρος ψαμμίτης και σχιστόλιθος, καί η γρυφιτικη μάργα' 
2) ή ίουραία η ίουρασσία αρχαιότερα τίτανος (Iurakalk), 
η ίουραία ή ίουρασσία μαγνησ ιοϋχος τίτανος, ό νόθος ώό- 
λιθος' 3) ή ίουραία η ίουρασσία νεωτέρα τίτανος, ή λιθο
γραφική τίτανος · 4) ανθράκων κοιτάσματα.

δ! Την της κρητίδας [K reideform ation] , την όποιαν 
συνοδεύει ό αλβιος χλωρίτης, ό άλβιος ψαμμίτης [ Qua» 
detsandstein], ό καρπάθιος αλβιος, η τριπολΐτις, ή μάργα, 
ό γύψος, τό άλας.

Α ί άπολιθώσεις τής εποχής ταύτης είναι πολΧαι καϊ 
ποικίλαι, εκ τών όποιων σημειώνομεν μόνον τάς ακολού
θους ώς ούσίωδεστερας.

’Α μ φ ί β  ί α · ίχθυόσαυρος, πλησιόσαυρος, μ,εγαλόσαυ- 
ρος, είς δέ την τελευταίαν διάπλασιν κροκόδειλος Ά λ χ α -  
νίου, τριώνυξ, εμύς, χελώνια.

Ί  χ θ  ύ ες 'γωνιολεπιδωτοϊ καϊ τελευταΐον χονδροπτέ- 
ρυγοι.

’Ο σ τ ρ α κ ό δ ε ρ μ α '  αστακός, κύπρις καϊ τελευταίον 
πάγουρυς Φαυϊασίου.

Μ α λ ά κ ι α '  άμμωνίτης βουκλάνδειος, α. έπιπεδόπλευ- 
ρος [planicostatus], α. οιδαλέος, γρυφαία έπικαμπής, κύμ- 
βριον, δελθυρϊς κοκκώδης, πλαγιόςομον γιγάντειον, όςρεία 
οξεία, βελεμνίτης, λεπάς ρυτιδώδης, λ. πλατντάτη, κτεϊς 
λεπιδώδης, padulina vivipara, καϊ τελευταίαν άμίτης, 
σκαφίτης, βακτρίτης, ίππουρίτης, οίνοκέραμος ομόκεντρος, 
οίν. αυλακωτός.

Δ  α κ τ υ λ ι ω τ ά '  ερπύλη.
Ά  κ τ  ιν  ω τ  ά· άπιοκρινίτης, κιδαρίτης . πεντακρινίτης 

όφίουρα, αστερίας, άσπίς, καϊ τ ελευταίον εχΐνος.
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Ζ ω ό φ  ντ α'  σκυφάς, καρνοφυΧΧϊς, άΧκυονειον, άστραία, 
ανΧόπορος, καϊ τεΧευταΐον, σιφώνιά, σπογγις, χίΚιόπορος, 
φλύστρα.

Η φ αίστεια  προϊόντα τής γεωπονικής ταύτην εποχής 
είναι ό αύγίτης πορφυρίτης, βασάΧτης καϊ άμυγδαΧΐτης.

Τ οίττ] fyswyoviKTj π  ε α ί ο 8 ο εττογ^η.

Σπάνια εκ τών οργανικών οντων, τών οποίων τάς αποΧι- 
θώσεις απαντώ μεν είς τά πετρώματα καϊ ορη τών προρρηθει.  
σών γεωγονικών περιόδων, εχουσιν ομοιότητα με τήν οργανι
κήν φύσιν τής νΰν εποχής' τών δε πΧείςων ή φύσις είναι τής 
τών νΰν έπι τής γής ζώντων διάφορος. Κατασταίνεται δε ή 
προγενεστέρα φύσις όμοιοτέρα με τήν παρούσαν, καθόσον 
καϊ τά πετρώματα κα'ι ορη, είς τά όποια έτάφη υπό τών 
άΧΧεπαΧΧήΧων καταστροφών τοΰ πΧανήτον μας, πΧτησιά- 
ζουσιν είς τήν σημερινήν τής γής διάπΧασιν. ’Εξετάζοντες 
τά  διάφορα πετρώματα, έκ τών όποιων ό στερεός τής γής 
φΧοιός συνίσταται, εΰρίσκομεν εις τήν άπό τών κάτω προς 
τά άνω σειράν αυτών σημεϊόν τι, οπού εμφανίζονται άπο- 
Χιθώσεις πΧηροφοροΰσαι ημάς, οτι ή τότε οργανική φύσις 
είχε μεγίστην ομοιότητα με τήν καθ' ημάς. "Οχι μόνον μα- 
Χάκια, αμφίβια καϊ ιχθύες εΰρίσκονται άποΧεΧιθωμένα, 
άνάΧογα με τά ζώντα κα'ι νΰν είς τάς ήμετέρας 9αΧάσσας, 
άΧΧά καϊ σκεΧετά πτηνών καϊ τετραπόδων, τών όποιων 
σπανιότατα  Ιχνη άπαντώνται είς τά τεΧενταΐα στρώματα  
τής προηγηθείσης γεωγονικής περιόδου. Συμπεραίνεται 
Χοιπόν, οτι περϊ τό τέλος τής δευτέρας γεωγονικής εποχής, 
οτε ή άτμοσφαίρα άποφορτισθεΐσα τήν άπειρον πΧηθύν 
τών υγρών καϊ ξηρών της αναθυμιάσεων ήραιώθη, κα'ι κα- 
θαρίσθεΐσα ίκανώς κατεστάθη επιτήδεια είς συντήρησιν 
τεΧειοτέρων φυτών και ζώων, ήρχισε καϊ ή οργανική φύσις 
νά άναπτύσσηται, καϊ νά άποβαίνη τεΧειοτέρα. Ά π ό  τοΰ 
ρηθεντος σημείου αρχίζει Χοιπόν καϊ ή τρίτη γεωγονική 
περίοδος, y εποχή, τήν όποιαν ήδη περιγράφομεν. είς αύ-
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ψήν ενεφανίσθησαν έπϊ τής γής πλήθος όντων οργανικών, 
νέα εϊδη φυτών καϊ ζώων τών προγενεστέρων εκείνων πο
λύ τελειότερα , φυτά δικοτνλήδονα πολυάριθμα, έντομα, 
ιχθύες λιμναίοι και ποτάμιοι, ιδίως δέ πτηνά και μαστοφό
ρα , οιον κήτη, παχύδερμα κ. λ. Ε ίς τήν εποχήν ταύτην 
υποχθόνιοι ή πλουτώνιαι δυνάμεις, ταυτιζόμεναι 'ίσως μΐ 
τάς ήφαιστείας, ή καν ανάλογοι με αύτάς, εξήραν π ολ-  
λαχού καθ' ώρισμένας διευθύνσεις τόν συμπαγή τής γής 
φλοιόν, ώς εξαιρεί καϊ εξογκώνει τό ζυμούμενον φύραμα ό 
εντός αυτόν απολυόμενος όξυανθρακικός αήρ. Ούτωι έσχη- 
ματίσθησαν όχι μόνον γήλοφοι και βουνοί, άλλα και τα  
μετάρσια όρη, τών όποιων τό ΰψος μάς ‘καταπλήττει, και 
■έντός τών όποιων άποθησαυρίζονται τά ΰδατα, τά τρέφον- 
τα  διηνεκώς τάς πηγάς καί τούς ποταμούς, χωρι« των 
όποιων ή χέρσος ήθελεν είσθαι άνυδρος κ α ι  άοίκήτος ερη
μιά , ανεπιτήδεια είς σνντήρησιν τοΰ άνθρωπον κα'ι τών 
πλείστων ζώων αυτής και φυτών. Διά τών ρηθεισών επάρ
σεων ή έξογκώσεων τοΰ στερεού τής γής φλοιού εσχηιια- 
τίσθησαν αί βαθεϊαι κοιλάδες, μετετοπίσθησαν ευρύχωροι 
λίμναι καϊ θάλασσαι, ώστε κατά τόν 'Οβίδιον 

„ O lim  qua graciles gramcn carpsere capellae,
„  Nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocae,
Α ί αύταϊ δυνάμεις ίκρήξασαι αλλαχού τόν στερεόν φλοι

όν, παρήγαγον ηφαίστεια προϊόντα εύδιαγνωστότερα τών 
προηγηθέντων, εξέχνσαν επί τής έπιφανείας τής γης όρη in 
τραχίτον καϊ εκ βασάΧτον, καϊ διάφορα άλλα όρνκτά 
σπογγώδη καϊ σκνριώδη έξέβρασαν.

Γενικός καϊ ιδιαίτερος χαρακτήρ τον τριτογενονς τής 
γής στερεώματος, ή τών τριτογενών κοιτασμάτων είναι 
ότι κατέχονσιν ώσεπποπολύ τά χαμηλότερα μέρη τής 
επιφάνειας τής γής, ήτοι κοιλάδας τοιαύτης, αί όποίίαι 
Περιλαμβάνονται νπό τών πετρωμάτων καϊ ορών τών προ
γενεστέρων γεωγονικών εποχών, οτι τά στρώματά των 
^χουσιν επαισθητώς οριζόντιον θέσιν και είναι ολα κατά 
τό μάλλον καϊ ήτον γεώδη, ή δε τίτανος, ήτις καϊ είς τήν 
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εποχήν ταύτην δεν είναι σπανία, είναι σπανίως οΰτως 
όμοφυής ώς ή δευτερογενή?, διότι 7τεριέχει μόρια αμμώ
δη, κωλύοντα την προσήκονσαν αυτής σύμπηξιγ και στί-  
φρωσιν.

Τά τριτογενή κοιτάσματα, ήτοι πετρώματα καϊ γαιώμα- 
τα  ανάγονται είς δύω διαφόρους διαπλάσεις τάς ακολούθους.

Λ .  Β α θ ϋ τ ε / ια  τριτογενώς §ιάτ\ασις.

ά. Γ λ υ κ έ ο ς  ΰ δ α τ ο ς ·  συνισταμένη εκ ψαμμίτου ξν- 
λανθρακοφόρου, άργίλλον ςνπτηρίας κα'ι ττλαςικής, ξυλαν
θράκων, ξύλου άσφαλτώδονς. Περιέχει δε αφθονα φυτών 
λείψανα· ξύλα, φύλλα, καρπούς, κώνους, σπόρους' εκ δε 
τών μαλακίων λευκήν έ'λικα, κερίθιον, κτενίδιον.

β .1 ά λ ι γ ε ν ή ς "  σννισταμένη εξ άδροτιτάνον [grob- 
kalk] , νουμμνλιτικης η λονδινίας τιτάνου. Περιέχει δε 
αυτή λείψανα οργανικά τά άκόλουθα. Μ  α λ  ά κ ι α , όποια 
καϊ εν Ty κρητίδι.

’Ο σ τ ρ α κ ό δ ε ρ μ α ·  καρκίνον, κυθήρην, κ. λ.
Ί  χ  θ ύ α ς · άκανθοπτερύγους, χονδροπτερύγους.
'Ε ρ π ε τ ά  · κροκόδειλον, χελώνην.
Μ  α σ τ  ο φ ό ρ ω ν γένη τινά, τά όποια ήδη έξέλιπον, 

olov μαστόδοντα, λοφιόδοντα, παλαιόθηρα' ετι κήτη.

Β .  α,νωτίξα  TgiroysVTjg διάπλασις.

ά. Γ λ υ κ έ ο ς  ν  δ α τ  ο ς· συνιςαμένη εκ σιληκομιγοΰς τ ι- 
τάνου [Kieselkallt] , μάργης, γύψου (είς τα περιξ τών 
Παριαίων).

β !  ά λ  ι γ  6 ν ή ς · συνισταμένη εκ μαργώδους ψαμμίτου, 
μολασσίον, χαλικίτον (Nagelfluh), μάργης γνψώδονς, μ. 
ψαμμώδους, μ. τιτατομιγονς, γύψον.

γ.' Γ λ υ κ έ ο ς  ΰ δ α τ  ο ς · συνισταμένη εκ τιτανοτόφου 
JCalktuff), μάργης, μυλολίθου, τοφώδους γής.

Περιέχει δ’ ή διάπλασις αϋτη κυριώτερα οργανικά λεί
ψανα τά  ακόλουθα,
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Μ α σ τ φ ό ρ α  · τά πλεϊστα έξηλειμμένα ήδη, ο Τον μα- 
CTοδούς, στενόδους, ρινόκερως εγχάρακτος, δινόθηρ, παλαι- 
όθηρ, άνοπλόθηρ, λοφώδους, άΰαπις, 7τοταμοχαρής, ίππος 
άρχέγονος, ετι δέ πολλά εκ τών νΰν σωζομένων.

Έ  ρ π ε τ  ά. κροκόδειλος, κ. χερσαίος (lacerta) , τριώνυξ, 
€μύς, σαλαμάνδρα, βάτραχος, τρίτων.

Ι χ θ ύ ε ς ·  μαλακοπτέρυγοι.
Ό  σ τ  ρ α κ ό δ ε ρ μ α ·  κύπρις.
Μ α λ ά κ ι α '  σωζόμενα πολλά <ίως τήν σήμερον, οϊον 

«λ.ί£, κερίθιον Χυκίνη, κ. X.
Φ υ τ ά · ποΧΧά των εντός τών τροπικών και ετερα .
'Η φαίστεια τριτογενη πετρώματα είναι τά  άκόΧουθα. 

Βασάλτης όμοφυής, δοΧεριτης, βασαΧ τώδης άργιλλος, 
συμφύρματα  [Conglom erate], σκωρίας (Schacken ) , ή- 
χέτης Χίθος [Phonolith] , τραχίτης, σύμφυρτοζ κίσσηρις. 

'Ε τι τινά μεταβεβλημένα, υπό τοΰ επικλύσαντος υδατος, 
οϊ ον τάφος βασαΧτώδ η<,, τ. ρωμαϊκός κ. X.

Τετάατη yecoyoviicv] περίοδος·) η εποχή.

Ή  τετάρτη γεωγονική εποχή χαρακτηρίζεται διά τίνος 
γενικοΰ κατακλυσμού , οστις προήλθεν Ισως η εκτινος 
μεταβολής της αστρονομικής θέσεως τών πλανητών, ή εκ 
τής συμπτώσεως μέ τήν γην μεγάλου τίνος κομήτου καϊ 
τής μεταβολής τής τοΰ άξονος αυτής κλίσεως, η εκ τής  
θερμότητας πολλών συγχρόνων ηφαιστείων ε<ρήζεων, ήτις 
εκούφισε καί έξήτμισε τήν πληθύν τοΰ υδατος, τοΰ συρ-  
ρεύσαντος δί αιώνων πολλών είς τά ενδότατα σπλάγχνα  
τής γής, η απέλυσε και μετεώρισε τό νδωρ, τό χημικώς 
ηνωμέναν μέ τό όξείδιον τοΰ σιδήρου, τό όποιον υποτίθε
ται ότι αποτελεί μέγα μέρος τοΰ ενδοτέρου ό-/κου αυτής.

Τά σφοδρά ρεύματα τών ΰδάτων διέσπασαν πόλλαχοΰ 
ορη, άπέσυραν μακράν αυτών καί άπέθεσαν είς τό μέσον 
τών εύρ υ χώρων πεδίων πέτρας παμμ ϊγέθεις, έπεσώρευσαν

L·*
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αλλαχού κροκάλας καϊ χάλικας, ή θίνας ψάμμου, κα- 
λυπτούσας μέγα μέρος της γήινης έττιφανείας, κατέδωσαν 
δε φυτά και ζώα, τών όποιων τά  λείψανα μαρτυροΰσιν 
είς τούς οψιγόνους ημάς την φρικώδη εκείνην κατα
στροφήν.

Τόν γενικόν κατακλυσμόν παρηκολούθησαν κατόπιν 
πολλοί άλλοι κατακλυσμοί μερικοί, οΐτινες επολλαπλα- 
σίασαν τάς καταςροφάς τοΰ πΧανήτου μας, καϊ ήλλοίωσαν 
ετι μάλλον τό άρχέγονον αύτοΰ πράσωπον.

Ά π ό  τοΰ γενικού κατακλυσμού τά ήφαίςεια φαινόμενα 
καϊ αί εξογκώσεις τοΰ φΧοιοΰ της γης είς ορη μετάρσια  
εΧαττοΰνται. Ή  δε οργανική φύσις λαμβάνει τόν χαρακτή
ρα, τόν όποιον εμφανίζει καϊ σήμερον είς ημάς.

Τεταρτογενή στερεώματα, η γεωγονικά προϊόντα είναι 
τά άκόΧουθα.

ά. Κ  α τ  α κ Χ υ  σ  μ α ι  α. μάργα, πηΧός, γη έπίχωςος, 
γ. ίΧνώδης, ψαμαθών, κροκάΧαι η χάλικες, Χίθοι πλά- 
νητες [G esch icbe], οί όποιοι είναι ποΧΧάκις ΰπερμεγέθεις 
καϊ άνήκουσιν είς τά  προγενέστερα ορη, συμφύρματα  
[  Conglom erate], τρίμματα όςών, σιδηρίτης βωλακοφυής 
[Baseneisenstein ] , σηπαΒονΐτις γη , η τύρφη [  T or f ] ,  
ξύλάνθραξ. Τά οργανικά λείψ ανα, τά  όποια ενταύθα 
άνήκουσιν εΐναι 1 ]  μαστοφόρα , τά όποια ώσεττιτοποΧύ 
έξέΧιπον, καϊ τών οποίων τά άνάΧογα είδη δεν διαιτώνται 
πΧέον είς τά αυτά κΧίματα, άλλ’ είς ετερα θερμότερα, η 
ψυχρότερα· οΐον έλέφας άρχεγονος η προκατακΧυσμαίος, 
ρινόκερως τειχόρρινος, μαστόδονς μέγιστος, μεγάθηρ, με- 
γαΧώνυξ, βονς άρχεγονος, εΧαφος, άρκτος σπηΧαιώτις κ· λ ; 
2 ]  ΜαΧάκια ολίγον διαφέροντα τών νΰν ζώντων. 3] φυτά  
ζώντα συνήθως είς τό αυτό κΧίμα.

β M e  τ α κ α τ α κ λ υ σ μ α ι α .  μεστώ σεις, άμμος , 
ιλυιοδης γή, σηπεδονίς, τί,τανος στα,λακτΐτις, άναβραςίτης 
[Sprudelsfein], σιΧηκώδης τάφος συνι~άμενος κατά τάς νέας 
παρατηρήσεις εξ ίγχυματογενών άπολελιθωμένων ζωυφίων, 
συμφίρματα έξ άμμου θαλασσίου, κ. X. Λ ε ί ψ α ν α
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ο ρ γ α ν ι κ ά .  Έ νταΰθα πρώτον εμφανίζονται ανθρώπινα 
λείψανα, ώς eic ΓαΒβλούπην της 'Ισπανίας, μαστοφόρα 
μη Βιαφίροντα τών νΰν ζώντων ολίγα Be τ  ινα εκλιπόντα. 
Διάφορα προϊόντα ομοια με τά  νΰν υπάρχοντα.

Ή φ αίστια  προϊόντα τεταρτογενή είναι τά  ακόλουθα, 
ρύαξ όμοφυης [Lava] , ή σκωριώδης, όψιανός , κίσσηρις, 
ηφαίστεια άμμος και τέφρα.

Τάς γεωγονικάς τα ίτας και γεωλογικάς θεωρίας θέλο- 
μεν άναπτύξη ακολούθως περισσότερον, και άναφερτ] τάς 
γνώμας σοφών τινων, οί όποιοι κινούμενοι άπό άξιεπαινον 
θρησκευτικόν αίσθημα ήγωνίσθησαν νά τάς σνμβιβάσωσι 
με την κοσμογονίαν της θείας γραφής και επίτνχον.
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Ή  τυπογραφία εΐναι τών νεωτερων χρόνων επινόημα 
καί μολαταύτα τό όνομα τον εφευρετοΰ εΐναι αμφίβολον. 
Ή  ελευθεροτυπία εΐναι θεσμοθεσία νέα, άλλα τϊς ό δοτήρ 
τον αγαθόν τούτον, Τά προ τών οφθαλμών ημών γινόμενα 
διαφεύγουν όντως είπεΐν τά ήμέτερα βλέμματα· πάντα τα  
τής θείας πρόνοιας μυστηριώδη και απόκρυφα. Ό  άνθρωπος 
υποφέρει την άλγηδόνα καϊ άπολαύει της ηδονής εν πλη- 
ρει άγνοια τής αίτιας καϊ τούτον και εκείνον.

"Οταν ή όργωσα άνθρω πότης μεταβαίνη άπό μίαν ε>ς 
άλλην εποχήν συμβαίνει γενική τις πάλη· προσπαθοΰσιν 
οί μέν φιλήσυχοι νά στηρίξωσι κλονούμενον τό ύφεστως, 
οί δέ εύτολμοι και τής καινοτομίας φίλοι νά θέσωσιν είς 
αρμονίαν τό τεχθέν. Ή  ερις είναι σφοδρά, ή σύγκρουσις 
βιαία, η μάχη αιματηρά· ό χρόνος διαβαίνει έπι τοΰ πε
δίου τής μάχης, παρερχόμενος τόν νεκρόν τον πεπτωκότος 
αίώνος, διανοίγων είς τόν άρτι γεννηθέντα τάς πύλας τοΰ 
μέλλοντος, καϊ λησμονών έπϊ τής οδού τόν κατάλογον τών 
μαχομένων· νικητών καϊ ήττηβένων, όλων τά  ονόματα χ α -  
νονται είς την τύρβην τον άγώνος. Ά θλια  καϊ προς δόξαν 
άσνντελής ή εποχή τών μεταβολών ! ή ύπεράσπισις τον  
παρεληλυθότος συναπόλυται μετ' αύτοΰ, οί δε προς κατά- 
κτησιν τοΰ μέλλοντος κατά μέρος άθλοι θάπτονται νπό τό 
τρόπαιον τής γενικής νίκης. Μηδέν εκ τοΰ μηδενός άπολεί- 
πεται. Τοιοντος έστιν ό παρών καιρός.

Π  μεγάλη Βρεττανία απολαύει τής ελευθερίας τοΰ τύ 
π ον  άλλα τί δεν εμόγησαν υπέρ αυτής ό Μ ίλτων καϊ οί 
ενδοξότεροι συγγράφεις; τίνας δεν ίιπέστησαν κινδύνους, 
αγωνίας καϊ αιμάτων χύσεις ό Σίδνευ καϊ οί ευσταθέστεροι 
τών πολιτών; Έ ν  τη Γαλλία ουδέ καν ενθνμούμεθα τούς



Π Ε Ρ Ι  Ε ΛΕ Υ Θ Ε ΡΟ Τ Υ Π ΙΑ Σ·  (33

άπο τ ον Καρδιναλίου 'Ριχελιέως μέχρι· τοΰ χάρτου τον 
1830 άττοστόΧους καϊ μάρτυρας της.

Ό  τύπος, ώς καϊ παν άλλο τοϋ πολιτισμού όργανον, 
επρεπε νά ήναι ελεύθερος δί αυτό και μόνον οτι υπάρχει' 
οταν ό ενδέκατος Λουδοβίκος εθετε τά θεμέλια τοΰ β ιβλιο
πωλείου τοΰ Λούβρου (L ou vre), τό όποιον κατέστη μετά  
ταΰτα βιβλιοθήκη βασιλική · δταν μετεπέμπετο είς Π α- 
ρισίους ευαρίθμους τινας έργάτας προς τύπωσιν ωρολογίων 
καί γραμματικών και τών διαταγμάτων τής δημώδους τυ 
ραννίας του ' οταν εδημιούργει ταχυδρομεία πρός ταχεΐαν 
τών διαταγών του διάδοσιν, ελάνθανεν εαυτόν παρασκενά- 
τή Γαλλία άναμόρφωσιν μέλλουσαν νά καταστήση τόν 
δεσποτισμόν αδύνατον και τήν μοναρχίαν δύσκολον. Ή  
εξουσία, ήτις ποτ άν rj, εσεται πάντοτε εχθρά τής ελευθε
ροτυπίας οίαςδήποτε οΰσης' αυτη όμως δέν δύναται νά ήναι 
μόνον τής εξουσίας κτήμα' ανήκει είς πάντας κατισχυουσα  
πάσης εναντίας θελήσεως."Οταν παρ ήμΐν άνεφάνη τά πάν
τα έπετράπησαν (ίς αυτήν, και μόνον άπηγορεύθη ή τών 
πραγμάτων και τών προσώπων τής εξουσίας προσβολή. 
Ό  'Ραβελαΐος και ό Μοντάγνιος γίνονται μετά θάρρους 
πρόδρομοι εποχής τήν όποιαν επισφραγίζουν μετά δόξης 
Απερχόμενοι ό 'Ρουσσώ καί ό Βολταΐρος. Ό  τύπος δεν δν- 
ναται νά ήναι Ιστοριογράφος μόνον τής κοινωνίας, ε'ιναι 
συγχρόνως ή εκφρασις καί ό επικριτής αυτής' εκφράζει 
δέ υπερβολικών καϊ επικρίνει πολεμίως τό ΰφεστώς. Ή  
μοναρχία δεν ήδυνήθη νά φιλοτίμηση κανένα ε ’ις τήν άπο- 
δοκιμασίαν τής ελευθερίας ταύτης. "Αμα δτε ή κοινωνία 
προσεβλήθη εν τή θρησκεία, εν τη ηθική, έν τή ΰπαλλήλω  
ιεραρχία, έν τή εσωτερική αυτής ζωή, έπεθύμησεν εκδί- 
κησιν, ό δέ λαθραίος ή ξένος τύπος επήλθεν άρρωγός, άπο- 
καλύπτων αυτή τά άδικήματα , τά ελαττώμωτα , τά λάθη 
και τά καταγέλαστα τής εξουσίας · ή δε ελευθερία άπό τής  
αλλοδαπής άπαξ είσχωρήσασα  δέν βραδύνει νά μεταλάβη 
"πολιτείας κα'ι νά γενή ιθαγενής. Ό  Βωμαρχαίος καϊ ό Διδε- 
ροτος γίνονται άρχηγοϊ τοΰ πολιτικού πολέμου, τοΰ όποιου



άναφέρονταί τινες αίρεσιώται. Ά λ λ ' ας έρωττφώσι τά συνέ
δρια (parleniens) ή βαστιλία, αί φυλακαϊ τών πολιτικών 
καταδίκων, πόσους καταδίκασαν, καθειρξαν, άπέπνιξαν άν- 
δρας διακεκριμένους διά την δύναμιν τοΰ νοός και τήν εύ- 
τολμίαν τοΰ πνεύματος; ας έρωτηθώσιν ή δημοκρατία, ή 
αυτοκρατορία και ή παλινόρβωτος τών Βονρβώνων βασι
λεία [rcstauration] , πόσους άνδρας έκπρεπεΐς διά το με- 
γαλεΐον τού χαρακτήρας, δί έξοχον ευφυΐαν, διά τήν ανέν
δοτον είς παν είδος καταδυναστείας σταθερότητα και διά 
τό νεωτεριστικόν πνεΰμά των, πανταχόθεν στενοχωρήσασα  
ή εξουσία έπάταξε με τήν σιδηράν ράβδον της; εφείσατο 
ούδενός τό  παν έτόλμησε. Ά λ λ ' ό διωγμός εΐναι πράξις 
ισχύος καϊ ούχϊ'συνέσεως, ό δέ άνθρωπος έκ γενναίου μέν 
αισθήματος συναντιλαμβάνεται πάντοτε τοΰ ασθενούς κατά 
τοΰ δυνατού, έξ έμφύτου δέ περιεργείας άνερευνά τά  αίτια της 
καταδυναστείας και τοΰ καταδυναστεύοντος τά δίκαια. 
Αιά τοΰτο αί τοΰ τύπου καταδιώξεις δ«ν έχουν μόνον τήν 
αποτυχίαν τοΰ σκοπού παρεπόμενον, άλλ! έπάγονται καί 
αντίστροφον τοΰ ποθουμένου αποτέλεσμα. Έ πΙ τοιούτων 
αντικειμένων ή φρονιμωτέρα δίκη εΐναι αυτόχρημα μωρία, 
τότε δέ και μόνον εΐναι Ανεκτή, οταν ή κοινωνική τάξις, ή 
ηθική, η ή ιδιωτική τιμή προσεβλήθησαν, διότι τότε ή εξου
σία εχει συνήγορον τήν κοινωνίαν. Ή  καταδίωξις ομως άρ ■ 
χών ή δοξασιών δέν θέλει πληρώσει ποτέ τάς προσδοκίας 
τώρ καταδιωκόντων. Τί έστϊ δικαστής λέγων προς τήν κοι
νωνίαν κατεδίκασα τόν λογισμόν τοΰ συγγραφέως τούτου, 
οχι ώς σφαλερόν ή έπίβουλον, άλλα διότι ή έξουσία άπη- 
γόρευσε τό οΰτω συλλογίζεσθαι; άλλ' εΐναι δυνατόν είς τόν 
ένάρετον άνδρα νά εϊπη άλλο παρ ο,τι φρονεί; εΐναι κύριος 
τοΰ άναβλύζοντος είς τόν νοΰν του λογισμού, τοΰ συγκινούν- 
το; τήν καρδίαν του αισθήματος;

Ά π ό  τοΰ Γαλιλαίου μέχρι τοΰ 'Ρουσσώ ιδέα τις ηθική 
η φυσική έλογίζετο καινοφανής καϊ προς τήν έπικρατοΰ. 
σαν δόξαν άντίθετος, παραχρήμα ό κληρικοί ήτοίμαζε τόν 
άφορισμόν, ό δικαστής έκεραυνοβόλει τήν άτόφασιν, ό ύ-
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πουργος ηνοιγβ τάς πύλας της βαστιλία·;· αδύνατος ητον η  
διαφυγή ενός τών τριών τούτων καταδυναστών άλλα χάρις 
έστω είς την σκληρότητα τών διωκτών και την άφοσίωσιν 
τών διωκόμενων. Και η 'Αγγλία κα'ι η Γαλλία χρεωστοΰν 
εις τούς σφαγείς κα'ι τά σφάγια τοΐι λογισμοί/ τήν αττολι*- 
τρωσιν της ανθρώπινης διανοίας.

' Από τού 1789 ούδεμία εξουσία έτόλμησεν εν τη Γαλλία  
V άρνηθτ) τήν αρχήν της ελευθεροτυπίας· όλαι τήν άνεγνώ- 
ρισαν έν τή θεωρία πλήν τήν ούδετέρωσαν e’v τη πράξειr 
ή δημοκρατία διά τον τρόμου, ή αυτοκρατορία διά τής 
δόξης' μόνον από τον δοθέντος κατά το 1814 χάρτου καϊ 
της επακολουθησάσης τήν παλινόρθωτον Βουρβωνικήν μο
ναρχίαν ειρήνης κατέστη τακτική ή μεταξύ τοΰ λογισμον  
και της εξουσίας πάλη.

Ό  χάρτης ανατέλλει μόλις καϊ Ιδού αγών συνεστηκώς 
έπϊ τοΰ σταδίου, τό όποιον ό χάρτης ηνέωξε· ούδεϊς ημ- 
φισβήτησε περϊ της αρχής, άλλ’ ό μεν Βενιαμίν Κωνςάν~ 
τιος, άνθρωπος τοΰ μέλλοντος, ήξίου έλευί/ερίαν τύπον απε
ριόριστον καϊ νόμον τιμωροΰντα τήν κατάχρησιν τόν δε 
Γκιζώτον, άνθρωπον τοΰ παρελθόντος, κατεπληττεν ή ιδέα 

' της ακολασίας' ήγάιπα out09  νά προκαταλαμβάνη ινα μή 
άναγκάζηται νά τιμωρτ}' αύτόπτης τών βιβλιοκριτών τον  
πεπτωκότος συστήματος έπρότεινε τών βιβλιοκριτών τήν 
άνόρθωσιν, έπειδή δε έκεϊνοι ησαν απαραβίαστοι, ήθελε 
καϊ τούτους πάσης ευθύνης άπηλλαγμένονς." Είναι, ελεγεν, 
,, έσχατη αδικία, μέγιστος παραλογισμός >'ά υπόκεινται είς 
,, κατηγορίαν καϊ καταδίωξιν βιβλιοκρίται καϊ υπουργοί 
„  διότι άπηγόρευσαν η επέτρεψαν τήν διάδοσιν βιβλίου  
,, τίνος. ”  ’Λ λλ ’ ό μεν συγγραφεύς ουτος ώ; έχων εντελή 
των γεγονότων γνώσιν, ένθνμειτο ακόμη τοΰτε Ά ντιβασιλέως  
(regent) καϊ τοΰ ΙΕ 1 Λουδοβίκου τήν ανοχήν ώς πρός τά  
αμφιρεπη πονήματα, τά μεταξύ τοΰ ασέμνου κα'ι τοΰ ευ
πρεπούς κυμαινόμενα, τά όποια εύφραινον τούς συγχρό
νους αυτού, καϊ ήρέσκετο νά παρίξρ είς τούς καθ' ήμά; τάς 
(πι τής αντί βασιλείας τέρψεις, άνεχόμανς σιωπηλώς τά
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εγκρίσεως ανάξια. "  ' Τπάρχουν, ελεγεν, αισχρότητες των 
,, όποιων ή ηθική δεν ανέχεται την συγχώρησιν, άλλ’ είναι 
,, καθαρός σχολα'ισμός ή άπαγόρευσις όλων δσα ό β ιβ λ ω -  
,, κριτής διςάζει να περιβάλη με το εμβριθές αύτοΰ ε ξ  e ς  ι. 
Σοφός μάλλον και βαθύς ιστορικός η πολιτικός προβλε
πτικός καί άγχίνους, ό Κ. Γκιζώτος ενθυμήθη ωσαύτως την 
ίπάρξασαν επί της αποπνευσάσης αυτοκρατορίας γερουσία- 
στικήν επ'ι τής ελευθεροτυπίας επιτροπήν, Sto και έπρό- 
τεινεν " έπιτροπήν συγκείμενον εκ τριών γερουσιαστών, 
,, τεσσάρων βουλευτών, έκλελεγμένων άπό τά εκλεκτικά 
,, τών οικείων νόμων συνέδρια, και τριών επιτρόπων, 
,, επίτηδες προς τούτο παρά τού βασιλέως διωρισμένων. ”  
Ή  ερις διήρκεσε πεντεκαιδεκαετίαν ταλαντευόμενη έπι τοΰ 
δυστυχούς τούτου θέματος. Ή  Ιδέα τον Βενιαμίν Κωνζαν- 
τίου, κρατυνόμενη διά τής αλήθειας καί τήν κοινήν γνώμην 
νπέρμαχον εχουσα, κατέστη, διά τού δοθέντος κατά τό 
1S3U χάρτου, θεμελιώδης τής Γαλλίας νόμος. Ή  ιδέα τοΰ  
Κ. Γκιζώτου, στηριζομένη είς τά 'όπλα τής αυλής, τών 
υπουργών καΧ της βουλευτικής πλειονοψηφίας, παρήγαγε 
τήν λογοκρισίαν και τήν υψηλήν εκείνην ϊπι τής ελευθερο
τυπίας επιτροπήν, τής όποιας όργανιστής ήτον ό Πενρον-  
νέτος καιπρόεδρος ό Βονάλδος.

Ό  πολιτικός πρέπει να γνωρίξτ] τό παρελθόν όχι διά νά 
τό άναστήστ], άλλά διά νά τό άναπλάση · ό παρών χρόνος 
είναι παντοτεινή μετάβασις, οσοι δε δεν ήξεύρονν να προ- 
χωρώσιν άπό τής σήμερον είς τήν αύριον, κυβεύωσι πα- 
ραδίδοντες είς τήν τύχην τό μέλλον τών εθνών. Τήν παλι- 
νόρθωτον μοναρχίαν τών Βουρβάνων κατάστρεψιν μνήμης 
αγώνες, άναμηρυκωμένην το παρεληλυθός και μηδέν ίδιον 
πράττουσαν, ε’νώ ό κόσμος είναι πράξις και ούχι μίμησις.

Κατά τήν αυτήν εποχήν ύπήρχον καί τινες, μεταξύ δε 
τούτων και ό τού άρθρου τούτου συγγραφεύς, τών όποιων 
ή πλανωμέΐ'η φαντασία, έμβλέπουσα είς τό βιβλίον τοΰ 
μέλλοντος, έτόλμα νά είσδύση προπετώς εί·ς τών έσομένων 
τά απόρρητα· συγγνωστοί διά την νεότητα ημών ελογίσθη-



μεν την ελευθερίαν τ  οίι τύπον ιδανικήν χωρίς τής δια τ ών 
ένορκων κρίσεως καϊ χωρίς ένορκων ανεξαρτήτων· είχε τι- 
μωρόν ή άξίωσις αυτή, διότι, πολλοί πατρικώς περϊ ημών 
κηδομενοι μας το παρετήρησαν, καϊ μόλίς ηρκεσαν ή επανά
σ τα σή  και 6 χάρτης τον 'Ιούλιον διά νά άναδείξη τήν 
μωρίαν ταύτην φρόνησιν. Είναι αληθές οτι μετά ταΰτα  ό 
Κ. Τκιζώτος, υπουργός τής επαναστάσεων και τοΰ χάρτου, 
κατώρθωσε τόν θρίαμβον των Σεπτεμβριακών νόμων, οίτι-  
νες άπονέμουσιν έξαιρετικώς είς τήν βουλήν τών ομότιμων 
μέρος των προνομίων όσα ό χάρτης απεδιδει· είς τους ενόρ
κους · τι θέλουν γεν ή οί νόμοι ουτοι; άπελεύσονται όπου 
καϊ πάντες οί άλλοι εξαιρετικοί νόμοι · ούδεμίαν εχω περϊ 
τούτου αμφιβολίαν, αν και απαιτείται ή συνδρομή τών 
όμοτίμων βουλευτών πρός περιστολήν τής εξουσίας τών 
όμοτίμων δικαστών. ' Επιτρεφτώ μεν τό εργον είς τόν παν- 
τουργόν χρόνον, καϊ άσχοληθώμεν ήδη είς την έκτίμησίν 
τής καθ’ ημάς αληθούς ελευθεροτυπίας.

'Ελευθεροτυπία είναι ή διά τής τυπογραφικής τέχνης 
διδομένη είς τόν λογισμόν δημοσιότης' καϊ τύπος μεν είναι 
τρόπος γραφής· γραφή ό λόγος· λόγος ό λογισμός' λογισμόί 
δε αυτός ό άνθρωπος. Λαβών άπό την φύσιν όργανα προω- 
ρισμένα νά δίδουν είς τήν φωνήν τον λογισμού τούς τύπους, 
ό άνθρωπος έστήριξε κατά πρώτον καϊ έκδικήθη τά δί
καιά του διά τού λόγου, διό καϊ τόν λόγον πρώτον επάταξεν 
ή εξουσία. Ά π ό  τού Σωκράτους μέχρι· τού Ιησού, άπό 
τών αποστόλων τοΰ Χ ριστού μέχρι τών λειτουργών τής  
αναμορφωμένης θρησκείαν, πας ό κηρύξας εναντία τών 
επικρατουσών ιδεών ετιμωρήθη ώς στασιαστής' ή γλώ σσα  
αναφαίνεται διαδοχικώς ασεβής ή άποστάτις. ’Ιωάννης ό 
Υσσος καϊ Μ ιχαήλ ό Σερβετης, παραδοθεντες είς τάς 

φλόγας τοΰ ττυρός, ό μέν ύπό τών καθολικών ό δέ ύπο τών 
διαμαρτυρουμένων, ή δολοφονία τού 'Ράμου, ή κατάργησις 
του πανεπιστημίου και ή άπαγόρευσις τού διδάσκειν την 
φυσικήν, την φιλοσοφίαν, τό δημόσιον δίκαιον κα'ι τήν
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ιστορίαν αίτοδεικνύουσι τόν παντοτεινόν μ ίταξύ  τοΰ λόγοι/ 
και τής εξουσίας πόλεμον.

Ά \ Χ ’ δταν ό άνθρωπος ευρε την τέχνην νά στήση τον 
λόγον και νά τον απεικόνιση διά τής γραφής, ό κΧήρος 
ίπεσεν έπϊ τήν γαφήν. αυτή κατέστη αξιόποινος· τά χει
ρόγραφα, ΰ\η άμορφος κα'ι νεκρά, ίκρίθησαν ένοχα τής  
ζωής ήν ή ανθρώπινος διάνοια ένεχάραξεν είς αυτά. 01 
’Αθηναίοι εξοστρακίζουν τόν Πρωταγόραν και παραδίδουσιν 
είς τάς φΧόγας τά σιτ/γράμματά του. Οί Σπαρτιάται φ υ-  
γαδενονσι τον 'ΑρχίΧοχον καϊ πυρπολοΰσι τούς στίχους 
του. Ό  Αύγουστος τιμωρεί διά τοΰπυρός πάντα ΧίβεΧΧον, 
elvai δβ λίβελλος παν βιβλίον μή θεοποιούν τόν οκτάβων. 
Ό  Τιβεριος ανοίγει τόν δρόμον είς τήν μακράν εκείνην προ
γραφήν τής μεγαΧοφυΐας, ήτις προχωρεί καταβαίνουσα 
άπό μεν τοΰ Κρεμυτίου Κόρδου είς τόν ’ΑΧγερνώνα Σίδνεϋ, 
άπό ?e τοΰ Γαλιλαίου είς τόν 'Ανδρέαν Χενιέρον, είς τήν 
Κυρίαν Σταέλην, είς τόν Βενιαμίν Κωνστάντιον, είς τόν 
Χ ατωβριάνον, είς τόν Λαμεναΐον, Ή  εν Κωνσταντία  
Σύνοδος άττηγόρεύσε τήν άνάγνωσιν τών βιβΧίων όσα  
εθνικοί συν έγραψαν, ό δε Πάπας Μαρτίνος ό Ε'. άφώ- 
ρισε τούς άναγινώσκοντας χειρόγραφα αιρετικά. Ή  έν 
Π ράγα σύνοδος, άναρριπίζουσα τάς δημοκρατικάς τής 
'Ρώμης καϊ τής 'ΕΧΧάδος πυράς, κατέκαυσε τά συγ
γράμματα τοΰ ΒικκΧήφου και παρέδωκε τό έθος τούτο 
κληρονομιάν είς τούς εκκλησιαστικούς τε κα'ι πολιτικούς 
έταστάς τών φρονημάτων καϊ τών συνειδήσεων. Μάλλον 
ή ήτταν έπι τό ήπιώτερον διά τήν επιρροήν τοΰ πολιτισμού 
μεταβεβλημένος παντού αναφαίνεται ό Ό μάρ, πυρπολών 
την Άλεξανδρικήν βιβλιοθήκην ή τις δικαστής παραδίδων 
εί’> τάς φλόγας τοΰ πυρός τόν Βανίνην. Οί διάφοροι τής 
τυπογραφικής τέχνης τρόποι, ή ζωγραφική, ή γλυπτική καν 
ή λιθογραφία, ένοχοι ούδεν ήττον τής στήσεως τοΰ λογι
σμού, ή μιμητική ένοχος ώσαύτως τοΰ λαλεΐν διά τών 
σχημάτων καϊ τοΰ συγκινεϊν διά τού βλέμματος, πάντα 
ταϋτα κατηγορήθησαν, έκρίθησαν κα'ι κατεκρίθησαν' ώς
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καϊ η άλαλος καϊ διά μηδενός εξωτερικού σημείου διαδη- 
λουμ ίνη διάνοια ερέθιζε τό φιλύποπτον τής αρχής' τ ο 
ιερόν έταστήριον, ή Βενετία, τό 1793 καϊ τό 18)5 ετιμώ- 
ρησαν μαντεύσαντες «αί στοχασμούς καϊ αισθήματα τών 
οποίων ήτον αδύνατος ή διάγνωσις.

Ά λ λ ’ ή καταδρομή ολων τούτων τών μορφών, τάς οποίας 
αναλαμβάνει ό στοχασμός διά νά φθάση είς την δημοσιό
τητα, πρός οΰδέν ϊσχυσΓ  την αρχήν της ελευθεροτυπίας 
άνεγνώρισαν άπασαι αί Κυβερνήσεις · τοιαύτη είναι της 
αλήθειας ή δύναμις. Οί λαοϊ άφ' ετέρου χρεωστοϋν νά όμο- 
λογήσωσιν ωσαύτως άλλην συντηρητικήν άρχήν τήν κατά- 
χρησιν, τήν οποίαν εχει παρεπομένην >) χρησις τοΰ τύπου, 
τότε δε ό καθιερών τήν ελευθερί αν ταύτην νόμος καθίσταται 
αχώριστος άπό τάς τιμωρούσας τήν ακολασίαν ποινάς. '

Ή  αρχή της ακολασίας ευρίσκεται είς τά πέρατα της 
ελευθερίας’ άλλά που κεΐται τό διακρίνον ταύτας δριον; 
Καϊ λαοί καϊ κυβερνήσεις εΰρίσκονται είς παντελή άγνοι
αν. Ή  της ’Αμερικάνικης συμπολιτείας ελευθερία είναι 
ακολασία παρά τοΐς Ό λανδοΐς, ή τών Ό λανδών άκολασία 
παρά τοΐς "Αγγλοις, η τών 'Ά γγλων άκολασία παρά τοΐς 
Γάλλοις, ή τών Γάλλων άκολασία παρά τοΐς Γερμανοΐς, 
ή τών Γερμανών άκολασία εν τη 'Ρώμη· πλήν περιωρισμένη 
ή άπεριόριστος ή ελευθεροτυπία είναι πανταχοΰ παρα
δεκτή· διά νά ρυθμίσουν όμως τήν χρησιν αύτής αί διά
φοροι επικράτειαι παρεδέχθησαν δύω είδη περιστολής, 
τό προ καταληπτικόν και τό τιμωρητικόν.

Π  ροκαταληπτικόν σύστημα είναι ή λεγάμενη β ιβλ ιο
κρισία" ή θεσμοθεσ ία αυτή σκοπόν ’έχει λόγω μεν, νά 
εμποδίστ] τήν δημοσίευσιν παντός βιβλίου προσβάλλοντος 
τό δημόσιον συμφέρον είς τάς πρός τήν θρησκείαν, τά ήθη, 
τάς εθνικάς ελευθερίας ή τά προνόμια τής εξουσίας σχέσεις 
αύτοΰ, πράγματι δε, νά επιβάλη σιωπήν είς παν ό,τι 
δύναται νά βλάψη τήν κυβερνησιν, ενεργούμένην κατά 
το δοκονν καϊ τό συμφέρον τών υπουργών. Τό ποινικόν 
σύστημα θεωρητικώς μεν προτίθεται τήν τιμωρίαν τών
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παρεκτροπών, τάς όποιας ή βιβλιοκρισία εμεΧΧε νά προ- 
Χαμβάνβ, αληθής όμως καϊ πρακτική συνέπεια αύτοΰ, διά 
τών τακτικών δικαστηρίωι ενεργούμένου, εΐναι ή κατά τήν 
ευμενή η δυσμενή διάθεσιν τών δικαστών προς τήν εξουσίαν 
καταδίκη ή άπόλυσις τών συγγραφέων, καϊ ή κατ' αυτόν τόν  
τρόπον παρά τάς εύχάς της εξουσίας μεταμόρφωσις της δι
καστικής άρχής εις πολιτικήν δύναμιν, κινούσαν κατά τήν 
θίΧησίν της τόν παντοδύναμον μοχλόν τής κοινής γνώμης. 
Άνατιθέμενον είς ειδικούς δικαστάς, το ποινικόν σύστημα  
παράγει καρπούς είκονίζοντας τήν Ιδιότροπον αδικίαν τών 
εξαιρετικών δικαστηρίων. "Οταν ένορκοι άποφασιζονν, τά 
μεν δίκαια τοΰ έθνους κρατύνονται κα'ι διατηρούνται, άλλά 
προς τήν εξουσίαν, άν ήναι απεχθής, ενδέχεται νά άρντ^ώ- 
σιν ενίοτε δικαιοσύνην. ’Ί  So μεν ενα έκαστον τών ανωτέρω 
τρόπων.

Ή  λογοκρισία περιωρισμένη άπό τόν καλήτερον νόμον 
και τόν άγαθώτερον Ηγεμόνα  δεν εΐναι άλλο τι είμη δι
καίωμα τοΰ δημοσιεύειν διά τοΰ τύπου μόνα τά συμ
φέροντα τι], ίξουο ία' άλλά τ ί  έστϊ εξουσία παρά τοΐς 
Χογοκρίταις; εΐναι τά προνόμια ή ή ελευθερία, ό ή'γεμών 
αυτός η τά άντιπροσωπικά σώματα, τά λαβόντα καϊ φ υ - 
Χάττοντα  ώς παρακαταθήκην τήν εθνικήν αρχήν ; ούδέν 
τούτων, ούδέν· είς τά όμματα της λογοκρισίας εξουσία 
εΐναι οί άνθρωποι και οΰχϊ αί άρχαι. Ή  περϊ τών κα
θεστώτων κηδεμονία και φροντϊς αυτών εΐναι τόσον μι
κρά, ώστε τά μέν συνέδρια κατεδίωκον τη ιδία αυτών 
εξουσία τούς συγγραφείς, τούς καθυβρίζοντας τήν θρη
σκείαν, τά ήθη καϊ τους νόμους, αί δε βουλαϊ τή ; re 
’Αγγλίας και τής Γαλλίας ηναγκάσθησαν νά αύτοδικήσωσι, 
διεκδικοϋσαι αύταϊ τό ίδιον αυτών αξίωμα, περιυβριζό- 
μενον έγκρίσει τής ’Αστυνομίας· ούδέν λέγω περϊ τοΰ 
ήγεμόνος, όποιος ποτ’ άν αρκεί τό γνωστόν τοΰ δευτέρου 
Καρόλου ρητόν περϊ τοΰ συγγραφέως εκείνου, κατά τοΰ 
οποίου κατεγνώσθη άνασκολόπησις, ώς γράψαντος καθ 
υπουργού "  τί δεν έγραφε κατ’ εμού, κάνεις δεν ήθελε τόν 
,, ενοχλήσει, ”  Μ εταξύ ή·γεμόνος καϊ συγγραφέως δεν ύ-
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•πάρχει καμμία προσωπική σχέσις. ’Εξαιρώ τάς ημέρας 
της στάσεως καθ' άς ό τύραννος προσβάλλων τά δίκαια 
συμπάντων προσκαλεί έκαστον νά τά υπεράσπιση · ή
θελε διάγει αυτ·ς ev είριjvrj αν παρεϊχεν είς τούς άλλους 
τον βίον ειρηνικόν. *Αν τρέμη, πάσχει τούτο διότι εγι- 
νεν αυτός τρόμου πρόξενος. 'Εξαιρώ ωσαύτως τάς επα
ναστατικός ημέρας , αϊτινες άναβιβάζουσιν έπϊ τοΰ 
θρόνου άρπαγα τινα δυνάστην. Γέννημα τής βίας και 
τής ισχύος, ή εξουσία ταλαντεύεται άμφισβητουμένη, με- 
χρισοΰ καθαγιασθη μεταμορφουμενη είς δικαίωμα· κατά 
πάσαν άλλην περίπτωσιν,' τάς κατά της εξουσίας προσβο- 
λάς εκπέμπει άλλη αντίζηλος εξουσία. Οί πρίγκιπες 
τής Λοθαριγγίας [les princes Lorrains] καθύβρισαν τούς 
Βαλεσιανούς πρίγκιπας [les princes V alois], τά συνέδρια 
κα'ι οί ιερείς καθύβρισαν τόν τέταρτον ’Ερρίκον, οί νομι- 
μογεννεΐς πρίγκιπες [les princes legitim es] καθύβρισαν 
τόν αντιβασιλέα, αί δύω πρώται συνελεύσεις καθύβρισαν 
τόν δέκατον εκτον Λονδουβίκον' άλλ' ενταύθα τά όπλα 
τής λογοκρισίας είναι ασθενή και ανίσχυρα · δύναμις 
παλαίει πρός δύναμιν· Ό  συγγραφεύς άνανδρος η φανα
τικός είναι άπλούν οργανον, αν καϊ ό κάλαμός του συν
τρίβεται διά μόνου τού σιδήρου· * Α ν ή κατά τού ήγεμόνος 
ύβρις προέρχεται εκ της αλλοδαπής, ερκος κατ' αύτης 
είναι τό τελωνεϊον καϊ ούχϊ ή βιβλιοκρισία . Αΰτη είναι 
ωσαύτως ασθενής όταν ή νβρις εκπορεύεται άπό νψη 
πολιτικά, ώς δταν ό Ι Α  Λουδοβίκος, γράφων πρός τους 
ηγεμόνας τη : Εύρώπης, άποκαλεΐ τόν πρίγκιπα της Ά -  
ραυσίωνος [prince d’ Orange] νέον 'Α βεσα λω μ , νέον 
Ή ρώ δην, νέον Κρόμβελον , ώς δταν ό κορυφαίος της  
δυτικής εκκληαίας Ιεράρχης ονομάζει τόν Βουρβωνικόν 
οίκον μοιχαλίδα γενεάν, ό δε τέταρτος ’Ερρίκος άπαντών 
άντονομάζει τόν Πάπαν ψ εύστην ' Α ν ερώτησης τήν 
λογοκρισίαν, νβρις υπάρχει καϊ είς τά διατάγματα τά  
τιμωρούντα σνγγραφάς νβριστικάς, καϊ είς τά εκκλησια
στικά αναθέματα, καϊ είς τάς δικαστικός κατά βιβλίου
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πινος άποφάσας. Τά άπο τοΰ πατρός Γαράσσου [Garassc] 
μέχρι τοΰ ίτατρός Χηνίου [  pero Duchene ] (1) γέμουσιν 
ύβρεων καϊ συκοφαντιών. Τ ί επραξεν ή λογοκρισία υπέρ 
τής θρησκείας·, άνάγνωθι τούς συγγραφείς ημών άπό τοΰ 
Ραβελαίου μέχρι τοΰ Βολταίρου' τ ί  inrep τών ηθών, 
άπεχε πάσης άναγνώσεως, από τοΰ 'Αρετίνου μέχρι τοΰ  
Σάδου [de Sade]· τί υπέρ τής τών πολιτών ΰπολήψεως· 
πάσα άρετή ήτιμάσθη έκ προνομίου.

Είν τάς συνταγματικός πολιτείας η βιβλιοκρισία}, είναι 
επονείδιστος ανωμαλία · κραυγάζει αΰτη ότι ή πλειονοψη
φ ία, μη δυναμένη νά κυβέρνηση διά τοΰ ορθού λόγου, κατα
φεύγει υπό την σκεπήν τοΰ αυθαιρέτου, και έπιβάλλουσα 
σιωπήν εις τούς εχθρούς της οίκειοποιειται τό μονοπωλει- 
ον τοΰ λόγου, τοΰ ψεύδους καϊ τή ι συκοφαντίας· είδον τρϊς 
τόν λαόν λαμβάνοντα ΰπερηφάνως δίκην τών καταδυναςευ- 
σεων τούτων · εΐδεν ή Ευρώπη οτι ελευθερία δεν υπάρχει, 
όπου λείπει ή δημόσιό της. Οί κηδόμενοι περϊ τοΰ ονόματος 
και τής τιμής αυτών άπέκρουσαν τό αηδές τοΰ βιβλιοκρί- 
του εργον, μόνον δέ τοΰ αργυρίου τό θέλγητρο]' ανείλκυσεν 
εκ τής ίλύος αφανή τινα καϊ άσημα ονόματα, καϊ ή β ι 
βλιοκρισία, θεσμοθεσία αυτή καβ εαυτήν ευτελής, έξευτε- 
λίσθη ετι μάλλον διά τό όνειδος τών βιβλιοκριτών.

Είς τάς συγκερασμένας Μοναρχίας ή βιβλιοκρισία εί
ναι κατ’ ανάγκην δημιούργημα υπουργικόν, σκοπόν εχον νά 
θέση ύπεράνω πάσης συζητήσεως τούς υπουργούς μετά π ά 
σης τής υπουργικής χορείας, τό υπουργικόν σήστημα μεθ’ 
όλων τοΰ συστήματος τούτου τών ελατηρίων' επινόημα, 
εφευρεθέν Ινα συντηρη τήν εξουσίαν και παρεκκλίνω τήν 
κατά τών παρεκτροπών αυτής ηθικήν ευθύνην,$δεν δύ- 
ναται νά διαρκέση έπϊ πολύ, πλήν καίτοι εφήμερος έγχα- 
ραττει εις τη j> άτελεύτητον βασιλείαν τόν τύπον τής απο
στροφής καϊ τ ον μίσους, δστις επρεπε νά ςιγματίζη μόνους

(1 ) 'Η  nkfov  ακόλαστος (φημχρ\s ττ;ί Γαλλικοί ήταναστασΐαχ ·κ -  
ττρυσωποναα τα κόμμα r o i  'Γοβ ισπ ιίρον·
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Ύονς θνητούς υπουργούς. Ή  βιβλιοκρισία cl vat. θεσμοθεσία 
πολίτικη είς τ  ας άκρατους μοναρχίας. Ή  εξουσία, τεθει
μένη ύπεράνω τον νόμου, πρέπει αναγκαίους να. η ναι καϊ πά- 
σης σνζητήσεως άνωτέρα · το ερευνάν, το άμφιβάλλειν, τό 
επικρίνει, πάντα ταΰτα είναι άπηγορενμένα · επικείμενης 
δέ εν παντι και πάντοτε τιμωρίας, τό προκαταλαμβάνειν 
ε'ιναι τον τιμωρεΐν αίρετώτερον ' τότε ή βιβλιοκρισία  δεν 
el ναι μέν αγαθόν, είναι 'όμως πρόσ καιρόν άλεξί κακόν, είναι 
πάντοτε προτιμοτ^α της σιωπής· διά τοντο βλέπομε ν άν- 
δρα{ άξιοτίμους αναλαμβάνοντας τοΰ βιβλιοκρίτου τό 
εργον καί κατά τό δυνατόν είσάγοντας ελευθερίους ιδέας είς 
θεσμοθεσίαν δουλικήν.

Μ ολαταύτα ή λογοκρισία ητον προ της επαναστάσεις 
εν τή Γαλλία, ώς είναι σήμερον εν τ* τη Γερμανία και 
Ιτα λ ία , 'έρεισμα ασθενές και ανίσχυραν ■ οί βιβλιοκρϊται, 
αισχυνόμενοι νά φανώσιν υποδεέστεροι της εττοχής των, 
ήμφισβήτουν υπό φιλελευθερίας η φιλαυτίας πρός τοίς  
σύγχρονους αυτών σοφούς τό γέρας της ισονομίας, και 
άπεδειλίων νά παρεμβάλλωσιν αληθή καϊ ισχυρά εμπόδια 
είς τήν διάδοσιν τών νέων ιδεών. 'Εκτός τούτου ή λογοκρι ■ 
σία χωρ'ις τής συνδρομής τών τελωνείων οΰδέν δύναται 
κατά τής έξωθεν είσβαλλούσης αλήθειας. Ή  φιλοσοφία 
ηλθεν έκ ίής 'Ολλανδίας, ή δημοκρατία άπό τής ' 'Αγγλίας, 
επειδή δέ ή διανοητική αυτή κλεψιτέλεια (eoiltrebande) 
έβλαπτε τήν εμπορίαν, επετράπη ή εν τη Γαλλία τύπωσις 
τών άπηγορευμένων συγγραμμάτων, έπϊ μόνω τω όρω τοΰ 
νά φέρωσι τήν ίπίπλαστον επιγραφήν ξένης τίνος πόλεως· 
τοιουτοτρόπως, πιεζόμενοι άπό τήν άνάγκην τού άργυρίου 
καϊ τής ησυχίας, έσώζοντο διά τής · άδυναμίας κα'ι τού 
ψεύδους. ’ ·

Και είς αυτήν ακόμη τήν παντοδυναμίαν της ή λογοκρι
σία δεν παρεϊχεν άποχρώσαν ασφάλειαν. ’Επί τής ίερο- 
κρατείας άλλος έταστής διέτασσε τήν έξέτασιν τοΰ β ι 
βλίου, άλλος εβεβαίου τό άμώμητον ή έπίμωμον αυτού, 
και άλλος έπέτρεπε τήν τνπωσιν ' πλήν μ' όλας τής τρι·* 

(ΤΟΜ - Β . ΦΥΛ· Λ·) (5.
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πλής ταύτης δοκιμασίας τάς προφυλάξεις, ογκώδης 7τίναξ 
άπηγόρευεν επι ποινή αναθέματος την άνάγν'ωσιν πλήθους 
συγγραμμάτων εκδεδομένων δΐ έγκρίσεως ε’ταστων, αρχιε
ρέων και βιβλιοκριτών· τρανωτάτη άπόδειξις τής αδυνα
μίας τοΰ προ καταληπτικού συστήματος. Διά τοϋτο οί Παπ  
παι €7τεκαλέσθησαν την δύναμιν τών ιεροδικών, τών όποιων 
αί πυραϊ ησαν πολλω τών άφορισμών δραστικώτεραι · 
και αΰτη δμως ή σκληρότης, οΰδεν ήττον ανεπαρκής, συνε- 
τέλεσε μόνον είς το νά ταχύνη τόν θρίαμβον τής αλήθειας. 
Έ π ϊ τής μονοκρατορίας ή λογοκρισία, επαγομένη πάντοτε 
με θ’ εαυ τής το παράλογον, παρεξετρεψεν επι τοσοϋτον 
τούς βασιλείς, ώστε νά στηριχθώσιν επι τών δημίων, και 
μετέστησε τήν έδραν της άπό τής αστυνομίας είς τό Συνέ
δρων. Οί βουλευται, εμπειροι νομοθέται κα\ θερμοί τών 
αρχών ζηλωταί, ησαν άνεπιστήμονες και περι την πολιτικήν 
αμαθείς’ ήγνόουν οτι το καίειν δέν ίσοδυναμεί μέ τό άπο- 
λογεϊσθαι, και τό κατακρίνει δόξαν τ ινα μέ τό άνασκευάζειν 
αυτήν. Τοιαύται αποφάσεις, γελοΐαι άν παραδίδωσιν είς το 
πύρ το βιβλίον, σκληραι αν τιμωρώσι τόν συγγραφέα, 
είναι όπωσοϋν άνεκταί κατά τάς πρώτας μόνον τών εθνών 
έπογας, καθ’ ας ή κοινωνία απονέμει είς τούς άρχοντας 
εξουσίαν απαρέγκλιταν. Ό  πολίτης νομίζει τότε οτι κα
κουργεί άποτολμών νά επιχείρηση ο,τι ό αρχών ίιπηγόρευ- 
σεν · δταν δμως ό δικαστής ήτίμασε την δικαιοσύνην παρα- 
δοθεις είς τάς ορέξεις όλων τών εξουσιών, δταν ή διαφθορά 
ή ό φόβος , ή φιλοκέρδεια ή ή φιλοδοξία παρέδωκ3 τήν 
πλάστιγκα και την μάχαιραν, τά ιερά ταύτα ^τής Θέμιδος 
σύμβολα, είς τά κόμματα και είς τά πάθη, ή κοινή γνώμη 
δόξης καί συνειδήσεως εργον ποιείται νά Kpivy τόν κριτήν 
και νά κατακρίνη τήν κρίσιν του. Ά π ό  τής στιγμής ταύ- 
της τό παν άπώλετο · ή δικαιοσύνη έίναι άνίσχ >ρος ώς 
άναόίίχθεΐσα αρετής άμοιρος · ’Επειδή δέ ή μία παρεκτρο
πή επιφέρει τήν άλλην, τόν διωγμόν διαδέχεται ή δόξα, ή 
εχθρα ονομάζεται άνδρία, καί τό κατακριθέν σύγγραμμα  
λογίζεται άριστον δί αύτο τούτο οτι κατεκρίθη.



Π Ε Ρ Ι  Ε ΛΕ Υ Θ Ε ΡΟ Τ ΥΠ ΙΑ Σ-

Ά π ό  τοΰ Γαλιλαίου ή λογοκρισία άντέστη κατά πάσης 
νέας αλήθειας, κατά παντός λόγον, -αρα παράλογος■ ίάαατο 
ούδέν, αρα ανωφελής. Είς τάς άντιπροσωπικάς όμως κυ
βερνήσεις, άίτ ινες τροφήν εχον σι τήν δημοσιότητα, ή 
λογοκρισία εΐναι κακούργημα, ώς προσβάλλονσα αυτήν 
τού κράτους τήν ΰπ όστασιν καί μολαταύτα σοφισταϊ καί 
υπουργοί τήν (σύστησαν είς τήν τυφλήν παλιμβασιλείαν 
•τών Βουρβόνων ’ άλλ' άπό ταύτης τής εποχής ό τύπος, 
καταπαλαίσας τάς ασθενείς προσπαθείας των, ζή ελεύθερος, 
συντρίψας τά δεσμά του είς τήν 'Αμερικήν, τήν ’Ισπανίαν, 
τήν Π ορτουγαλλίαν και τήν Βελγικήν · ό χρόνος θέλει άπο- 
τελέσει τό εργον. Μεταβαίνομεν είς τό ποινικόν σύστημα.

Ή  λογοκρισία εΐναι εύκολος· διώρισον λογοκρίτας λα μ- 
-βάνοντας τάς διαταγάς τών υπουργών και εξεις τό εργον 
τετελεσμένον.Πάς κανονισμός εΐναι περιττός, διότι ή λ ο 
γοκρισία δεν δύναται νά ύποταηθί) είς κανένα κανονισμόν' 
εμπαίζει πάντα κανόνα, ουσία δέ αυτής εΐναι τό αυθαίρε
τον. Οί έπινοήσαντες"άνωτάτην τινα τής λογοκρισίας εφο
ρείαν παρεγνώρισαν τήν φύσιν τών πραγμάτων, μή κατα- 
νοήσαντες μηδέν άλλο τούτο ον $ εφεσιν άπό τού αυθαι
ρέτου πρός τό αυθαίρετον·

Αιάφσρος εΐναι τοΰ ποινικού συστήματος ο χαρακτήρ · 
πολιτικός ών τής άντιπροσωπικής κυβερνήσεως θεσμός, δεν 
δύναται ιά ζήστ;'χωρ'ις αυτής· ό νόμος μάλιστα, ό καθιε« 
ρών τό σύστημα τοΰτο, δεν ήμπορεί νά υπάρξω περιωρι- 
σμένος κα'ι ειδικός. Εΐναι άτελής, άν δεν περιλαμβάνει 
σύμπαντα τά περί τόν τύπον, τόν συντάσσοντα τό βιβλίον, 
'τόν παραδίδοντα αυτό είς τύπωσιν τόν τυπόνοντα καϊ τόν 
πωλούντα' τόν συγγραφέα δηλαδή, τόν εκδότην, τόν τυπογρά
φον κα'ι τον βιβλιοπώλην. Εΐναι άτελής, άν δ«ν έξετάζη 
τούτους κατά τάς πρός τήν θρησκείαν, τά ήθη, τήν κοινωνίαν, 
τήν κυβέρνησιν και τούς πολίτας σχέσεις αυτών. Είναι 
■άτελής, άν δεν εφαρμόζεται εις όλους τοίς συγγραφικούς 
τρόπους, « ς  όλας τάς μορφάς, ας 6 ανθρώπινος λογισμός 
περιβαλλόμενος αποκαλύπτεται είς τόν άνθρωπον.

β*
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Ή  ελευθεροτυπία είναι ακατάληπτος, δταν δεν ίπάρχοντ  
μετ' αυτής συνελεύθεραι ή τυπογραφία καϊ ή βιβλιεμπόρια. 
*Εχων την ελευθερίαν τοΰ γράφειν, ό συγγραφευς πρέπει, 
να δύναται Καϊ νά τυπόντ] καϊ νά διαδίδη ελευθέρως τό 
γραφέν.'Ό στις λέγει είς τον τυπογράφον η τον βιβλιοπώ
λην " μη πύπονε μη πώλει, ειδεμή άι·ακάλώ την άδειαν 
τοΰ επιτηδεύματος σου ’’  φονεύει την ελευθερίαν των μεν 
διά τής δουλείας των δε · ζητεί νά συμβιβαση τα ασυμβί
βαστα, το προκαταληπτικόν με τό ποινικόν σύστημα· δε
σμεύει την εν θεωρία ελευθερίαν με τάς άλύσεις τής 
εν πράξει δουλοσύνης. Το κατ άδειαν καϊ εκ προνομίου 
τυπογ ραφεΐν καϊ βιβλίοπωλεϊν, συνέπεια φυσική καϊ 
αναγκαία τοΰ επι τής πάλαι, τής Αύτοκρατορικής Γαλλί
ας, επικρατοΰντος προ καταληπτικού συστήματος, είναι τε
ρατώδης ανωμαλία επϊ τοΰ ποινικοΰ συστήματος τής νΰν, 
τής συνταγματικής Γαλλίας· τύπος χωρϊς δημοσιότητο'ς 
είναι παραλογισμ'ος, καϊ τύπος, τεθειμένος υπό τό κράτος 
τοΰ ποινικού μέ δημοσιότητα μείνασαν υπό τήν ίσχύν  τοΰ 
ιτροκατάληπτικοΰ συστήματος, είναι άλογία τών μεταβατι
κών εποχών, καθ' ας μένει άδιάγνωστον τ ι  συναπέθανε 
μετά τοΰ παρελθόντος καϊ τί πρέπει νά συζήστ) μετά τοΰ  
μέλλοντος. Ή  ελευθερία, μετά μηδεμιάς περιστοιχηθεισα 
έγγύης, μεταπίπτει διά μεν τοΰ λαοΰ είς ακολασίαν, διά 
δέ τής κυβερνήσεως είς αυθαιρεσίαν ' τιμώρησαν τήν κα· 
τάχρησιν διά να ασφαλιστή τήν χρήσιν, άσπασαι τό 
ποινικόν σύστημα . Πλήν ενταύθα διακριτέα ή διά τών δι
καστών τής εξουσίας τ ιμώρησις, οτε απαραίτητος δ δίδων 
τόν ορισμόν τής αξιοποίνου πράξεως νομος, άπό τής διά 
τών εθνικών δικαστών [τών ενόρκων] τ ιμωρήσεως, οτε πας 
νόμος άχρηστος σχεδόν και περιττός . Έ ξετάσωμεν ίδίψ 
έκάτερα.

Ό  δικαστής εχει τό δικαίωμα νά τιμωρή εκείνα μόνα τά  
εγκλήματα, τά όποια ό νομοθέτης ώρισε. Διά τοΰτο, τών 
εγκλημάτων οί όρισμοϊ πρέπει νά ήναι ευθείς καϊ άμεσοι, 
μηδέν καταλίίποντες επηρμένον καϊ αόριστον · ή ακρίβεια
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πρέπει νά έμφραξη τήν θύραν τ?]ί αυθαιρεσίαν· Υπάρχουν  
συγγράμματα, τά όποια καταδικάζει, μεν ή ηθική, απο
κρούει δε η περϊ της κοινήν ειρήνη'; καϊ την κοινωνικήν 
μονιμότητον φροντϊν, καϊ άποΒοκιμάζει η ασφάλεια τ?;ς 
τιμήν, τών προσώπων καϊ τών κτήσεων' 6 δε τύπος μετέχων 
Ελευθερίαν, δύναται να έκνεύση εις άκολαο ίαν’ διά τούτο 
ό νόμος οφείλει νά ορίση καϊ την ελευθερίαν καϊ την 
ακολασίαν , ών η μία έχίι τήν αρχήν είς το τέρμα την 
άλλην. 'Οπουδήποτε θεσ$ ό νομοθε της τό δριον , τό 
διαστέλλον τήν χρήσιγ άπο τήν κατάχρησιν, οφείλει νά 
φανέρωση ακριβώς το άπαγορευθέν, ΐι α γινώσκη ο μεν πο
λίτης το θεμιτόν, ό δε δικαστής το κολάσιμον, Ό  νόμον, ο 
τό έγκλημα δημιουργών, χρεωστεϊ νά δώση καϊ τον ορι
σμόν του. "Ο, τι είναι χρησιν εν Αονδίνω λογίζεται εν Βιέν
νη κατάχρησις, άλλά παντού β νόμος ορίζει τήν κατάχρη- 
σιν διά νά καταστήση γνωστήν τήν χρησιν. Ό  νόμον δύ- 
ναται είς πράξιν άμεμπτον νά έπιβάλη ποινήν ώς είν 
αξιόποινον, άλλά καϊ τότε χρβωστεΐ ούδέν ήττον νά προσ- 
διορίση σαφηνώς τήν άκακον πραξιν, τήν όποιαν θέλει νά 
καταστήση κολάσιμον. Ή  σημασία τών λέξίων% άφ' ών 
έξήρτηται ή ζωή, ή τιμή καϊ ή περιουσία τών ανθρώπων, 
πρέπει νά ήναι καλών προσδιωρισμένη.

Ό  ορισμός το6 εγκλήματος δεν καθιστά έλερθεριώτε 
ρον τόν νόμον, όδτιν δύναται καί ται ακριβήν νά ήναι μολα
ταύτα  άδικον, πρός τήν ηθικήν καϊ πολιτικήν δικαιοσύνην 
εξεταζόμενος, άλλ’ άφαιρεΐ τήν έκ την αυθαιρεσίαν τού δι- 
καστού αδικίαν, αναγκάζων αύτό,ν νά τιμωρήση μόναν τάς 
πραξειν οσαν ό νόμον άπεφήνατο τιμωρητάς. Τού εγκλήμα
τος λοιπόν ό ορισμός ενδιαφέρει τήν έλαυθερίαν, τήν δικαι
οσύνην καϊ τόν δικαστήν. Ά λ λ ' είς τό ούστημα τούτο, ό 
«ρισμόν, λέγουν, εΐναι αδύνατος. Ή  ενστασίς αϋτη είναι 
ήκιστα ειλικρινής' όταν τό έγκλημα είναι γνωστόν δύναται 
καϊ νά όρισθή, όταν δμων δέμ υπάρχει εύκρινήν τού εγκλή
ματος ιδέα, σημεΐον ότι δεν υπάρχει έγκλημα. Ή  αύτοκρα- 
τορία, *μπνάομίνη άττβ τήν δυσπιστίαν, την όποιαν διεγ.ΐί-
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ρει ή ε ξ  αρπαγής ηγεμονία, κατέταξε μέ ευστοχίαν καϊ 
ακρίβειαν είς ττέντε κλάσεις τάς παραβάσεις τον τύπου καί 
τοΰ λόγου· άλλο άληθές έγκλημα παρά τά προνοηθέντα 
νπό της αυτοκρατορίας δέν υπάρχει. Ή  Βουρβονική γενεά, 
ασθενής μετά την Λάθοδον καϊ φιλύποπτος, επίστευσεν ώς 
δυνατήν καϊ άλλων εγκλημάτων την ΰπαρξιν, άλλ’ επειδή 
πραγματικώς δεν νπήρχον, ούδ' ητο δυνατόν νά λάβωσιν 
ίδιον όνομα καϊ νά όρισθώσι προσηκόντως, επενόησε σ υ γ 
γράμματα ε π ι β λ α β ή ,  β ιβλία  έ π ι κ ί ν  δ ν ν α  προσβο- 
λάς κατά της ΰ π ο λ ή ψ ε ω ς  καϊ .της μ ε γ α λ ε ι ό τ η 
τ α ς  της αρχής , καϊ Άλλα, τις οΐδε ποια. Ποιαν αποδίδει 
είς τά ρήματα ταΰτα έννοιαν ή γραμματική και ή νομοθεσία; 
Τό εν τοΐς νόμοις αόριστον επάγεται το. ex· ταΐς άποφάσε- 
σιν αύθαίρετον εφαρμόζεται ή παρά τοΰ νόμου δημιουρ-. 
γηθεΐσα ποινή εις τό παρά τοΰ δικαστοΰ δήμιουργηθέν 
έγκλημα. Ό  δικαστής αναζητεί τό έγκλημα εκ διαταγής 
καϊ θεμελι όνει τήν ύπαρξιν αύτοΰ είς εικασίας. Τί δέ 
λεκτέον περϊ των δικαστικών πιθανοτήτων; Α ί τού νόμου 
είκασίαι είναι ενίοτε άναγκαΐαι, αί τοΰ δικαστοΰ άγουσι 
πάντοτε είς τήν αυθαιρεσίαν καϊ τήν πλάνην. "Ο ταν ό νό
μος εικάζει τι, καθιεροί κανόνα άδικον ίσως πλήν ασφαλή  
καϊ βέβαιον, όταν όμως εικάζει ό δικαστής, δολοφονεί δέν 
κρίνει. Ό  συγγραφευς δέν καταδικάζεται ώς άμαρτήσας, 
άλλ' ώς συντάξας βιβλίον, όπερ ή ορεξις τοΰ δικαστοΰ ά -  
γ ατά νά ονομάση έγκλημα. Επειδή τοΰ εγκλήματος τά  
γνωρίσματα δεν εγράφησαν εν τω νόμγ ό δικαστής τ  εκ- 
μαίρεται χα'ι δημιουργεί διά μόνης τή ; εξουσίας του καϊ τό 
έγκλημα και τόν ένοχον. Δεν είναι τις κακούργος ώς κα- 
κουργήσας, άλλα λογίζεται κακουργών ώς όνομασθεϊς υπό 
τοΰ δικαστοΰ κακούργος. Διά τής οίκτρας τα ίτης νομοθε
σίας τά δικαστήρια συγκρούονται άδιακόπως μέ την κοι
νήν γνώμην τοΰ έθνους, είς ταύτην δέ τήν τοΰ δικαστοΰ 
κατά τής κοινής γνώμης πάλην ή δικαιοσύνη εκπίπτει 
τής άξιοπρεπείας καϊ τής τιμής, τής άπονεμομένης είς τήν 
ακεραιότητα καϊ τήν ανεξαρτησίαν, ήτις είναι ή ουσία καϊ 
το κλέης αυτής.



Ο εισαγγελεύς ήναγκασμένος νά κατηγορώ, άλλά μη 
δνναμενος καϊ νά πείθτ), άπαιτεΐ παρά τών άλλων το πεί- 
θεσθαι έπι μόνφ τω λόγω ότι κατηγόρησεν. Ή  ίπτβράσττι- 
σις είναι ανίσχυρος, εΐναι διατνπωσις keviy πραγματική 
είναι μόνον ή κατηγορία και ή παρακολουθούσα αυτήν 
αποφασις. Ή  καρδία θλίβεται και άποατρέφεται τούς 
σκληρούς τούτους παραλληλισμούς, τών όποιων ή μνήμη 
εκκυκλεΐ τον δυσειδή πίνακα. Οί κατηγορούμενοι παραι
τούνται ίτάσης ΰπερασ πίσεως, αύ τη δε η σφών αυτών £γ- 
καταλειψις μεταβάλλει τον συγγραφέα είς μάρτυρα καϊ 
τον δικαστήν είς δήμιον·. *Αλλοι άποδνονται προς τον ά~ 
'γωνα της υπερασπίσεως, άλλά γινώσκοντες οτι ή αληθής 

• νπερασπισις, ή περϊ τής πράξεως συνηγορία, ούδέν ισχύει 
προς τον δικαστήν, παλαίουσι κατά τού νόμου, της εξουσί
ας καϊ τού δικαστού, καϊ ό ναός τής δικαιοσύνης μετα
βάλλεται είς παΧαίστραν. “Αλλοι τέλος άντϊ νά δικαιο- 
λογησωσιν τάς ιδίας αυτών δοξασίας, κηρύσσουσι καϊ 
3εοποιούσιν αύτάς, καϊ τού κατηγορουμένου ό σκίμπους γίνε
ται καθέδρά άποστολική. Τότε δε ή αυθαιρεσία, επικαλού
μενη είς βοήθειαν τήν μόνην συναρρωγόν αυτής, τήν βίαν , 
εκδίκους ποιείται τους υποδίκους, κα'ι αναφαίνεται £πϊ τής  
σκηνής η αδικία συναντίλαμβανομένη τής αδικίας.

Αλλά το ποινικόν σύστημα, ώς τό μετέρχονται αί δύσ
πιστοι κυβερνήσεις, δεν εχει ταύτα μόνα τά ελαττώματα. 
Επειδή ο δικαστής δημιουργεί τό έγκλημα, άν άθωώση, ή 
εξουσία κραυγάζει ώς επί προδοσία, καϊ δικαίως, διότι τό 
εγκληαα μή όν ώρισμένον παρά τού νόμου, ό δικαστής ήδύ- 
νατο νά το δημιόυργήστj. Ά ν  καταδικάση, ή κοινή γνώμη  
αγανακτεί, και δικαίως, διότι, μή όρίσαντος τον νόμου τό 
αθέμιτον, αποκΗται είς τόν δικαστήν νά opiarj τό θεμιτόν. 
Καθήκον τού δικαστού δει/ εΐναι νά πιέζ>/ τάς λέξεις καϊ 
να απομάσση δηλητήριον" το έγκλημα πρέπει νά άνακύπτη 
ζών και αλλόιιενον εκ τού κατηγορουμένου βιβλίου καϊ τού 
πνεύματος το οποίον τό ΰττηγόρευσε' άμφότερα ή λέξις καϊ 
τα πράγματα πρέπει νά ενσαρ κώαιν όντως είπεΐν τό εγκλη-
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μα καϊ νά το καθκττωσιν εναργές" εντεύθεν μόνον δύνατάΐ 
νά προκύψη ό σκοπός τοΰ συγγραφέως, οστις καϊ μόνος el-  
ναι τιμωρητός. Το νά άναρπάστ) τις φράσεις μεμονωμένας 
και, ΰττοβάλλων αύτάς είς την δικαςικήν βάσανον, νάτάς ά - 
ναγκάση νά σημάνωσιν ο,τι αϊτός· βοίλεται, τούτο έστϊ 
αυτόχρημα αυθαιρεσία καϊ αδικία. Δικαίως τιμωρητον είναι 
μόνον τό σαφηνώς ώρισμένον. 'Ά φίλε άττό τον συγγράμ
ματος την διάνοιαν, ήτις ίδημιοΰργησεν αυτό καϊ το κατεύ- 
θυνε πρός εγκληματικόν τ  ινα σκοπόν, τό λοιπόν άναφαι~ 
νεται ένοχον εκ μόνης της άκά/cov απρονοησίας τοΰ σ υ γ 
γραφέα*;, οστις δέν συνεϊδε τόν κίνδυνον, ή τη ; δύσπιστου  
όξυδερκείας τοΰ δικαστοΰ οστις εικάζει τό έγκλημα.

Ά λ λ ' ό προσδιορισμός μόνος τοΰ εγκλήματος δέν αρκεί,* 
ό νόμος οφείλει νά σημειώση και τόν ένοχον. "Αν τό έγ
γραφον προ καλή απευθείας είς πράξεις αξιοποίνους, ένοχοί 
εξ 'ίσου λογίζονται 6 συγγραφευς, δ εκδότης, ό τυπογράφος 
καϊ ό βιβλιοπώλης . Είς πάσαν άλλην παρά την μοναδικήν 
ταύτην περίπτωσιν εϊς καϊ μόνος είναι ένοχος, ό συγγρα- 
φεύς, αν κατοικεί εντός τοΰ Κράτους, τοΰ καταδιώκοντας τό  
σύγγραμμα, ό εκδότης, άν ό συγγραφευς διάγει εν τη αλλο
δαπή" πάσα άλλη μετοχή ανάγεται είς τους όρους τής  
συναιτιότητος, ήτις πρέπει νά ήναι ευθεία καϊ νά άποδει- 
κνύεται παρά τού κατηγόρου. Έ ν  τη Γαλλία ομω; είχάζε· 
ται και αΰτη. Ό  νόμος, ό παρέχων είς τόν δικαστήν τήν 
άδειαν νά πλαςουργή ενόχους, επιτρέπει έξ ανάγκης καϊ 
συναιτίων πλαστούργησιν. Tυπoypάφoι και βιβλιοπωλαι, 
τοΰ επιτηδεύματος τών όποιων η άδεια δύναται νά άνακληθβ 
μετά τήν καταδίκην, παραδίδονται άπό την δικάζουσαν 
αϋτους δικαιοσύνην εις τό αυθαίρετον τής αστυνομίας.

Ή  περϊ τύπου νομοθεσία είναι εύκολος, αί δέ άτέ- 
Χειαι αυτής πρέπει ν' άποδοθώσιν είς ελλειψιν όχι εμ
πειρίας άλλ’ ευθύτητας· Ή  Γαλλία δέν έγνώρισεν άλλο 
παρά τό τής λογοκρισίας σύστημα, διότι, ώς βλέπομεν, 
τό ποινικόν σύστημα είναι λογοκρισία μετημφιεσμένη, με- 
ταβαίνουσα άπό τής αστυνομικής εις τήν δικαστικήν άρ-



χήν. Συμπέρανε τ ί  ήσαν οί λογοκρΐται, ιιφοΰ οι συ~/~/ραφεΐς 
(•προτίμησαν νά καθήσωσιν είς τάς έδρας τοΰ εγκλήματο-, 
ενώπφν τοΰ φυλακίζοντος καϊ κατασ τρέφοντας αι/τούς 
δικαστον, δστί?, αν εξαίρεσές τήν eh  τά ; χρηματικάς Βί- 
κας ακεραιότητα και την -περί τάς ανακρίσεις ευθύτητα,ποικί- 
λην πάσχει ενΒειαν καί επιστημονικών καϊ πολιτικών καί 
κοινονικών γνώσεων.

*Αν τό ποινικόν σύστημα Βιετέλει ον υπό τό κράτος 
τοιαύτης αυθαιρεσίας, τά Βικαςϊιρια ήθελον μεταμορφωθή 
είς σώματα πολιτικά · κύρια Be τοΰ τύπον, διά Be τούτου, 
καϊ τής κοινής γνώμης, ήΒύναντο νά Βιεγείρωσι ταύτην 
κατά τής εξουσίας Και νά παράσχωσι βεβαίαν ατιμωρη
σίαν είς τά φίλοτάιραχα πνεύματα' διχαστοΰ δβ μετά  
υπουργοΰ μαχομένων, ή νίκη παραμένει εις τον ίικαστήν. 
Είναι λοιπόν πρόδηλον, οτι πας άνθρωπος ευθύς καϊ ει
λικρινής αισθάνεται την ανάγκην νά β ιάσρ τόν νόμον, εις 
τό νά όρίση τό έγκλημα' ό νόμος δύναται νά είναι ανελεύ
θερος, άλλά και τοιοΰτος ών, αποκλείει την αυθαιρεσίαν, 
καϊ δί αυτό τοΰτο είναι πάντοτε προτιμότερος τής τυραν
νίας. Ή  πολιτική ελευθερία πη'/άζει άπό τήν έλει’θεριό, 
τητα τοΰ νόμου, άλλ' ή ασφάλεια τοΰ πολίτου έξήρτηται, 
άπό τήν σαφήνειαν αύτοΰ· Π άντα  6Ισϊν άπηγορευμένα , 
όταν άγνοήται τό επιτραπεν, καϊ πάντα είσιν επιτετραμ
μένα όταν ήναι άγνωστον τό άπαγορευθέν· Τά αόριστα 
εγκλήματα δεν είναι εγκλήματα' τά τής καθοσιώσεως ε’πϊ 
Τιβερίου, τά τής αίρέσεως έπϊ τών ιεροδικών, τά£τής 
ανευλαβείας επϊ τής δευτέρας Αικατερίνης, τά τής συνωμο
σίας έπι της τρίτης δημοκρατικής συνελίύσεως^τής όνομα- 
σθείσης Convention, καί επϊ πάσι τούτοις ή κατά τής 
βασιλικής άξιοπρεπείας προσβολή, ή περιφρόνησις τής 
Κυβερνήσεως και j τά τοιαΰτα , εφαρμόζονται ■ είς πάσαν 
πραξιν, διότι δεν εφαρμόζονται είς καμμίαν. Τό αυθαί
ρετον ευρίσκει είς τό χάος τοΰτο ο,τι $έλει, κατασκευάζει 
και τήν πράξιν καϊ τό δίκαιον' ό δικαστής κρίνει κατ' α 
ρέσκειαν καϊ οΰ^’ί κατά συνείΒησιν υπηρέτης ών τύΰ
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νόμου, γίνεται αϋ τό? νόμος ζών, και δεν ερμηνεύει άλΧ<ΐ 
δημιουργεί τον νόμον■ Αϋ τη δε «αί μόνη η Χέξις είναι 
ικανή τής περϊ τύπου ποινικής ημών νομοθεσίας έπί- 
κρισις.

Τά διατάγματα ηθέλησαν νά καταστρέψωσι τήν ελευ
θεροτυπίαν, άλλ’ ό κατά το 1830 εκδοθεϊς χάρτης τοΐς  
έθηκεν ευθύς υπό τήν σκεπήν τών ενόρκων. Αί έλευθερίαι 
καθιερούνται τάχιον καϊ αμεινον , 'όταν η κατά τοΰ αυ
θαιρέτου 7τάΧη ύπερισχύσασα τάς εισάγει κατ' άντίδρασιν, 
ενώ ά7τ’ εναντία?, οσάκις είναι προϊόν τή ; αμέσου αυτών 
πρός τήν εξουσίαν irrei’βργζίας, έρχονται βραδεΐαι καϊ α 
τελείς, διότι ή εξ ανάγκης προσφορά γίνεται όσον ενεστι 
φειδωΧώς κα'ι σχοΧαίακ. Ά π ό  ταύτης τής ζιγμής υπήρξε ν 
έν τί) ΓαλΧία άΧηθής ελευθεροτυπία, διότι δί αύτής κα- 
θιερώθη τό κοινόν δίκαιον. Αυτή  δεν δύναται νά ύπάρξη 
αν δέν δικάζεται υπό ενόρκων δικαστών· όπου ό νομοθέτης 
σιωπά, ΧαΧεϊ τό 'έθνος, ή δέ δημσσιότης, ητις εργον έχει νά 
έπενεργή έπϊ τής κοινής γνώμης, παραδίδεται-εις τ ήν ψήφον 
ενόρκων δικαστών, οΐτινες είναι τής κοινής γνώμης έρμηνεΐς" 
μοΧαταΰτα ενδέχεται οί αλάνθαστοι ούτοι τής κοινής 
δόξης έρμηνεΐς νά φανώσιν ενίοτε άδικοι. Εις έποχάς 
κριοίμους, όταν διά τόν τής κοινήί γνώμης ερεθισμόν κιν
δυνεύει ή δημόσιος ασφάλεια, οί ένορκοι αναφαίνονται 
πάντοτε αυστηροί· συνεχόμενοι άπό τόν περϊ τοΰ κοινού 
συμφέροντος φόβον, παραγνωρίζουν τότε τήν αξίαν τού 
υποδίκου συγγράμματος καϊ δικάζουν άντϊ τής πράξεως 
τόν κίνδυνον άΧΧά τούτο είναι δυστύχημα καϊ ούχϊ άδίκημ-ι. 
ή αυτή πράξις είς αντιθέτους έποχάς δύναται νά εχη διά
φορον επιρροήν, οί δέ ένορκοι όντες δικασται τής ένες’ώσης 
στιγμ ή ς, ολίγον προσέχουν είς τόν νόμον καϊ αί έτυμη ■ 
γορίαι των δέν άποτελοΰσι νομοΧογίαν προξενούν τρόμον 
όταν αύτοϊ τρέμουσι καϊ καταφέρουσι πΧηγάς καίριας 
όταν ύτζό φόβου συνέχωνται' πράττουν όμως καΧώς, διότι 
ποριστώσι τό έθνος, είναι έφοροι τής κοινής σωτηρίας, οι 
δε υπέρ δικαιοσύνης, άληθείας και ελευθερίας γράφοντες,
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3εωροΰν τες τ όν κίνδυνον σιωπώσιν έν καιρώ τής τρικυμίας. 
Ό  τύπο? τότε γίνεται έρμαιον τής αχαλίνωτου όρμής τών 
εξημμένων κεφαλών άλλ’ άν £ν τώ καιρώ 7 ής ανεμοζάλης 
οί όπαδοϊ τής ΰπερμέτρου ανεξαρτησίας γογγίζουν κατά 
τής αύστηρας ταύτης τών ενόρκων δικαιοσύνης, ήτις ο 
μοιάζει τήν αδικίαν, ή εξουσία άφ' ετέρου μέρους έν ώρα 
ειρήνης κα'ι ευημερίας δεν παύει όνειδίζουσα τήν συγκατά
βασήν αυτών, άλλα teal τότε οί ένορκοί είναι ούχ ήττον 
δίκαιοι. Είς την πρώτην περίπτωσιν ό τύιτοα ήδύνατο νά 
έρεθίση εις βιαιοπραγίας, είς τη,ν δευτέραν διεγείρει μόνον 
συζητήσεις διανοητικάΐ' τότε εΰρίσκετο τεθειμένος υπό τό 
σιδηροΰν σκήπτρον τής ανάγκης, ενταύθα περιβάλλεται 
τοΰ λόγου μόνου τόν θώρακα" έκεΐ ήδύνατο νά ώθηση τά  
πλήθη, ενταύθα διεγείρει μόνα τά πνεύματα. Βαθμηδόν 
άναπτυσσομένου τοΰ πολιτισμού, αί ίδέαι έρχονται διαδο- 
χικώς, ή μία κατόπιν τής άλλη;, ττειράζουσαι τόν κόσμον· 
έκάστη διέρχεται διά τής βασάνου, και διαμένόυσιν έκειναι 
μόναι, όσας ό κόσμος αφήσει νά ζήσωσι καϊ νά μεγαλυν- 
θώσι. Π άντα  ταύτα γίνονται έν ησυχία, , τό έθνος δέι> 
πάσχει καμμίαν ταραχήν, κανενός ανθρώπου δεν κινδυνεύει 
η υπαρξις, οί δέ ένορκοι έρμηνεΐς τής κοινής γνώμης 
τοΰ παρόντος, δεν ευρίσκουν αφορμήν ν' άποφανθώσιν ότι 
ή ευταξία κλονίζεται κατά τό παρόν. Ή  εξουσία όμως 
φαίνεται έντρομος καϊ πεφοβισμένη, ό δί φόβος αυτής 
έχει τι προφητικόν · βλέπει τόν τύπον ΰποσκάπτοντα 
άκινδύνως οσα αυτή προσπαθεί νά διατηρήση, καϊ τών 
οποίων απειλεί τήν καταστροφήν ό χρόνος, ή κοινή γνώμη 
ή τό συμφέρον' βλέπει τούς ενόρκους, τούς τέως συμπράτ
τοντας μετ' αυτής πρός περιστολήν πάσης κατά τών προ
νομίων τών πολιτών απόπειρας , αποχώριζα μένους καϊ 
εγκαταλείποντας αυτήν, άσχολουμένην νά χαλινώση τά ; 
κατά τών προνομίων τής άριστοκρατίας προσβολάς. Ά λ λ ά  
τοτε έξεταστέον 'ίσως μήπως τ?)ς εξουσίας αί έπιθυμίαι δεν 
είναι σύμφωνοι με τοΰ έθνους τά συμφέροντα.



84 Π Ε Ρ Ι  Ε Λ Ε Τ Θ Ε ΡΟ Τ Τ Π ΙΑ Ζ.

Ό  δικαστής είναι στασιμαΐρς, ό ένορκος εν προόδω, καϊ 
ivTevPev προέρχεται το φιλύποπτον της εξουσίας' τά 
δύω δέ ταΰτα είναι ασυμβίβαστοι· το αύτό συμβαίνει είς 
την ενεστώσαν κοινωνίαν μεταξύ τών λειψάνων της  7τα- 
Χαιάς καϊ τών βλαστών τής νέας τάζεως· αδύνατος μεταξύ 
τούτων πας συμβιβασμός, εις μάτην ττερϊ τούτου τάς λόγος· 
ανάγκη πάσα νά γενΐ] μετάβα-σις, μάτην θέλει κοπιάσει 
τις νά την ΐμποδίστ]· έκαστος πρέπει νά £χη την αλήθειαν 
ταύτην προ οφθαλμών καϊ νά ενεργή μετά ποΧλής φρονή- 
σεως, ώστε ή μεταμόρφωσις νά yevrj σχολαία, ειρηνική 
καϊ κατά μικρόν, άζήμιο; προς τούς μεν, προς δε τούς αλ- 
Χους θεμιτών μόνον ώφεΧειών πάροχος. Κατά της συγκα
ταβάσεων τών ενόρκων, συγκαταβάσεως άναποφεύκτου 
και αναγκαίας εις τούς παρόντας καιρούς , επενόησαν 
Τούς σεπτεμβριανούς νόμους· οί νόμοι ουτοι είναι επάνοδος 
ττρός τό παρεΧηλνθος καϊ άνάστασις ■ τον πεπτωκότος συ
στήματος της διά μονίμων δικαστών εκδικάσεως τών εγ
κλημάτων τον τύπον, με μόνην την διαφοράν, οτι αί δίκαι 
αυται άπεδόθησαν ήδη είς την βουΧήν τών όμοτίμω ν, αρ
χήν δηΧαδη άφ’ ης δεν ήμπορονν ν άφαιρεθώσι χωρίς της 
συναινέσεως αύτης. Ή  eqτίκρισις τών νόμων τοΰ σεπτεμ- 
βρίου εΰρίσκεται «ίς Όσα είπομεν περϊ τοΰ ποινικού συ» 
στήματος, άνατεθειμενου είς την τακτικήν δικαιοδοσίαν, δεν 
είναι δε ενταύθα ό οικείος ούτε τόπος ούτε καιρός νά έκθε- 
σωμεν ο,τι ηδύνατό τις νά πρόσθεσή περϊ τοΰ αντικειμένου 
τούτου.

’ ΑΧλη άΧήθεια ήτις θέλει ϊσως εκΧηφθή ώς α’ιρεσις, την 
όΐτοίαν ομως ·χάριν τούτου δεν πρέπει νά αποσιωπήσω μεν, 
είναι η έξης · αί εφημερίδες θέλουν τεθϊΐ, ώϊ ό τύπος, υπό 
τό κράτος τοΰ κοινού δίκαιον επειδή· όμως εχουσιν ΐδιόν 
τ  ινα χαρακτήρα, εχει διά τοντο και ή Κνβέρνησις τό δι
καίωμα ν άπαιτί} εί$ικάς τινας εγγυήσεις" ίχουν υπεύθυνον 
συντάκτην , διότι πρέπει ν’ άναΧάβι} την ευθύνην τών άνω- 
ν ί’μων τούτων συγγραμμάτων γνωστόν και ώρισμένον προ- 
νωττον. Είναι δε δίκαιον νά ζητώ,’ται άσφαΧή εχέγγυα
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trap ανθρώπου, δςις μη έχωντι νά άπολέστ), δύναται (ύκόΧως 
νά γένη οργανον φατριασμον και ταραχών. Ή  εξουσία μή 
δυναμένη νά κατάσχη τας εφημερίδας πριν ή δημόσιενθώ ■ 
σι,ν, έχει το δικαίωμα να περιστέλλη τας παρεκτροπάς των, 
άπείλοΰσα βαρείας ποινας οσάκις προκαλονσιν κατ' εϋθειαν 
είς έκτέΧεσιν οίουδήποτε εγκλήματος· αν τά περιστατικά 
ταΰτα αφεθώσι κατά μέρος, πάσα εφημερ'ις εΐναι β ιβ λ ίον  
ί/τον μάΧιστα δυνατόν νά έκλίπωσι κατά μέγα μέρος καί 
αυται-αί Εξαιρέσεις, άν έκαστος τών συντελούντωνείςτήν  
σύνταξιν τών εφημερίδων υπέγραφε το ΰττ' αύτοΰ συγγρα
φήν · τοΰτο δέ τό σύστημα ήθελε καταστήσει τον περιοδι- 
Κον τύπον άξιοπρεπέστερον, έμβριθέστερον κα'ι άξιοπιστώ- 
τερον είς το κοινόν. Ή  θέσις τήν όποιαν κατέχουν ε’ν τ>] 
κοινωνία οΙθεμεΧιωται αν τοΰ ηθελεν είσθαι προς τήν έ- 
ξουσίαν ασφάλεια άντ αξία ποΧΧών χρηματικών εγγυήσεαν. 
ΑίΧοιπαΙ εξαιρέσεις είναι αναπόφευκτοι· ή ελευθερία εχε» 
τά δριά της' ή εξουσία πρέπει νά ΰπάρχη ώς εξουσία· 
ή κοινωνία ώς κοινωνία· ο,τι δέ προσβάλλει τήν νόμιμον 
αυτών ύπαρξιν δεν είναι ελευθερία άλλ' άκολασία, άνοια, 
φατριασμός. t

[D ictionnaire de Conversation.]— Β.
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Κ α τά  τό μεσημβρινόν μέρος τής Σκωτίας-, όχι μακράν 
τής 3αλάσσης, εΐναι κοιλάς ευφρόσυνος, χωρισμένη, νά 
ehτω οΰτως, άπό τό λοιπόν τοΰ κόσμου, και διά τάς φυσι- 
κάς αυτή; χάριτας άξιά, τών φιλήσυχων άνθρώπων, οΐτινες 
προ μα,κροΰ χρόνον την κατοικοΰσιν. "Αλυσις ΰψ-πλών 
λόφων σκεπασμένων άπό δένδρα, άγρια σχηματίζει τά 
άρκτώα της όρια. Βράχοι μνιώδεις, και περϊ αυτούς έ- 
λάται σκιεραϊ την προφυλάττουσιν άπό τούς άνεμους τής 
θαλάσσης, χωρίς νά κρύπτωσιν άπό τούς οφθαλμούς τήν 
μεγαλοπρεπή καϊ ποικίλην '3έαν αύτοΰ τοΰ στοιχείου . 
’ Αναβαίνων τις δι ανωμάλου στενωπού εις την κορυφήν 
των, βλεπει τόν Ωκεανόν καθ’ ολην αύτοΰ τήν έκτασιν, 
πότε τεταραγμένον άπό τούς άνεμους, πότε γαληνιαΐον] καϊ 
ομοιον με κάτοπρον καθαρόν, ν' αύξάντ) την λαμπρότητα 
τών ηλιακών άκ τινων, νά τάς άντ ανακλά εις όλα τ ά  περϊ 
αυτόν, κα'ι τελευταΐον νά παραστένη είς τόν εκθαμβον 
3εατήν Βαυμασιώτατον άλλο πράγμα, πολλά νησίδια 
σποράδην κείμενα, καϊ νήας με Ιστία, καϊ σκάφας αλι
ευτικής Βαλασσοπορούσας είς τήν έπιφάνειάν του . Εις 
εκ τών βράχων αυτών στρωμένος με χλόην μαλακωτάτηί’ 
χρησιμεύει ενίοτε ώς τών περιπάτων σκοπός, καϊ ώς τών 
νέων άνδρογύνων καταφυγή . Ή  μονότονος βοή τών κυ- 
μάτων, τά  όποια σπάνουν είς τούς πόδας τοΰ οδοιπόρον, 
κατεζησε πολλάκις τερπνούς καϊ τούς λογισμούς μον, 
τερπνήν καϊ τήν μοναξίαν μου. Ή  κοιλάς αΰτη περιέχει 
τρεις μικράς κώμας , αΐτινες έξ αίτιας τής 3έσεώς των αύ- 
ξανουσιν ετι μάλλον τήν χάριν εκείνης τής περιωπής . 
Πλήθος οικιών καϊ καλυβών φαίνονται διά μέσου τών 
δένδρων, έξ ών ή πεδιάς εΐναι περισκεπής . Οί άγρο'ι εΐναι 
πλήρεις γεωργών, βοσκών, παιδιών, οΐτινες με τήν επι-
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μέλειάν των καταστήνουν θελκτικωτέρας τάς φυσικάς 
ape τάς εκείνου τοΰ τόνον. Έ ν  μέσω τούτων τών άγροικι- 
κών ώραιοτήτων κεΐται το άγροκήπιον τοΰ ΑβερΧείγον, 
μακρόθεν διακρινόμενον διά την καθαριότητα κα'ι την 3αυ- 
μασίαν Χΐυκότητά τ ο ν  θέμενον είς τόπον ολίγον τι ύψη- 
Χότερον τής πεδιάδας τό νέον αύτό και άπΧούστατον 
κτίριον εχει και ταύτην την χάριν, ότι οί κάτοικοί του 
δύνανται δια μιας ροπής οφθαλμού ν' άπολαύουν την θέαν 
ολων τών πέριξ χωρίς νά μακρννθώσιν άπό τά δΰω σύσκια 
ka\ δροσερά υπερώα, τών όποιων αυξάνουν τό κάλλος 
άνθη και-δενδρίδια, όσα τό κλίμα και ό καιρός συγχωρούν. 
”Οπισθεν τοδ αγροκηπίου είναι βουνόν κατάώυ-ον άπό με- 
Χανάς εΧάτας, αϊτινες άντικείμεναι πρός τό πράσινον χρώ 
μα τών αΧΧων δένδρων παραστένονν σκηνογραφικώτατον 
θέαμα. Τό εσωτερικόν αυτής τής χωρική; οικίας συμφωνεί 
με τό εξωτερικόν της, διότι δεν βλέπεις έκεϊ κάνέν σημεϊον 
πολυτελείας ■ όλα τά περιεχόμενα χαρακτηρίζουσι την 
τά ξ ιν  η Χαμπροτάτη καθαριότης θέλγουσα τόν όφθαλμον 
καί την καρδίαν, γείρει την ιδέαν της ευζωίας και τής 
μακαριότητος, αϊτινες φαίνονται ότι βεβαίως κατοικούσιν 
εκεί. ι

Έ κεΐ άνετράφη ή νέα "Αννα ΒίΧσων εν μέσω ηβών α
πλών, ευσεβών και αυστηρών. Ό  χαρακτήρ της σχημα-^ 
τισμένος κατά τον τύπον τών περι αύτην προσώπων εγινεν 
ισχυρός και πράος. Οί άνατροφεΐς τΐ]ς εστάθησαν ικανοί 
καί άγάπην πρός τάς χωρικάς ήδονάς νά την εμπνεύσωσι, 
και προτερήματα νά τήν δώσουν όσα νομίζονται εντός τών 
μεγάλων πόλεων περικλεισμένα. Ε ίς ηλικίαν δέκα ετών 
εφαίνετο νά ήναι περισσότερον παρά δωδεκαετής. Θαυμαςόν 
ητο τό ανάστημά της, και ή χάρις κα'ι. ή δύναμις, τήν ό
ποιαν άπέκτησεν, άγαπώσα νά καταγίνεται είς άσκήσεις 
σωματικάς' εκπληξιν άμα και τέρψιν ήθελε σε προξενεί, 
αν τήν έβλεπες νά τρέχη, νά πηδά χανδάκια, νά άνα- 
βαΐνη βράχους με άξιοθαύμαστον ελαφρότητα. Χρωμα
τισμός λαμπρότατος ίμψύχονε τάς παρειάς την ’’Η το
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αδύνατον νά εύρη τις -πρόσω—ον ζωηρότερον άπό τό ίδικύV 
της, και ν άκούση φωνήν γΧυκυτέραν άπο την φωνήν έ- 
κείνης. Καθείς t’/δύνετο ιά παρατηρή τά κινήματα, νά συ- 
νάγη είς την μνήμην τον  όλα τά λόγια της, και όταν αττε- 
μακρύνετο απ’  αύτής , σνναισθάνετο την εικόνα της εντός 
τής καρύίας του ίγκεχαραγ μίνην' Το λεπτοί/ και ευφυές 
πνεύμα της ήτο στοΧισμενον διά τής σπουδής. ^4λλα κατ 
εξοχήν προικισμένη εκ φύσεως με την ενεργόν εκείνην και 
φωτισμένην αγαθότητα, ήτις είναι αληθινής ευαισθησίας 
γέννημα, ή "Αννα έχορήγει συνδρομήν είς τούς χρείαν 
έχοντας μέ τροπον τοσον ενχαριν και αΧΧοτριον εττιδει- 
ξεως, ώστε ό ευεργετούμενος »/·9ελε νομίσει εαυτόν απ~ηλ- 
Χαγμένον τού χρέους τής ευγνωμοσύνης, άν τής ευγνωμο
σύνης η έκφρασις δεν ήτο ευφρόσυνος είς αύτον. Ύπερη-’ 
γαπάτο από τούς γονείς τη ςέθ α υμ ά ζετο  άπό όΧους , σ υ 
νεργούσε είς εύζωιαν τών κατοίκων τού τόπου εκείνου· 
επεσκέτττετο τούς ασθενείς, εβοήθει τούς ενδεείς , έδίδασκε 
τά παιδία με τήν συνήθη της φιλανθρωπίαν, ούο’ εθεώρει 
ανάξιον έαυτής νά μεταχειρίζεται τά προτερήματα της 
προ? τ έρψιν εκείνων. ΠοΧΧάκις έν φ ή σαν σννηγμενα, 
ιτροσήρχετο είς αυτά και έπροθυμεϊτο νά udtj μεταξύ των 
πάτρια άσματα, έξ ών τινά μάΧιστα ήσαν συνθέματα Ιδιά 
τή ς . Αίδήμων οπαδός τών Β άρδων, έχουσα ένθερμον, 
ώς εκείνοι, φαντασίαν, άλλά ψυχήν άτοΧμον, ήρ- 
κε'ηο ·νά άδη τάς δυστυχίας τού πένητος, και τάς χωρικάς 
άρε τάς.

Τοιαύτη ητο ή ”Αννα ΒίΧσων είς ηλικίαν δεκαττέντί 
έτών' και τίποτε άκόμη δεν είχεν άΧΧοιώσει το εντελώς 
γαΧηνιαΙον ήθος της . Ά λ λ ’ ήρχιζεν ήδη ή καρδία της νά 
αισθάνεται χρείαν πάθους αγνώστου είς αυτήν · κα'ι ή μετα
βολή αΰτη δεν ήργησε νά διαδοβί} κα'ι εις τάς ορέξεις της. 
Τό τρυφερόν καϊ παθητικόν μέλος τής μουσικής τήν έφαί-. 
vctc θεΧκτικώτερον. Ό  άλλοτε ήγαπημένος της χορός έγινεν 
είς αυτήν αδιάφορος, κα'ι παρ αύτόν επροτίμα τήν ττοίησιν, 
καϊ (ζήτει τήν μοναξιάν. "  'Α ς άφήσωμεν, eXeyfv ή .μήτηρ
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της, τήν νεαράν αύτής φαντασίαν νά φλογίζεται άκροα>~ 
μένη 'γενναία; πράξεις · άς λφήσωμΐν αυτήν τήν απλοϊκήν 
ψυχήν νά συναλγτ) μέ τού; εναρέτους άλλ’ ατυχείς el; τον 
έρωτα ανθρώπους’ τοϋτο el; τίποτε δέν θέλα βλάψει τήν 
■ΐρασμίαν καϊ αί&ήμονα “Ανναν μου. Ή  ενφρόοννο; ταρα
χή, τήν Όποιαν αισθάνεται, 3έλει τήν προφυλάξει άτι ο 
εκλογήν άναξ ίου αυτής συζύγου. ”

Κατά τύχην γνώ ρ ισα  αυτήν τήν άξιαγάπητον οικογέ
νειαν, καϊ ενταυτώ νέον τινά, τονομα Άρθΰρον, όστις δί 
*μοΰ (Ισαχθσι; και evi νχήσας νά γένη εύττρόσδεκτυς els 
τό άγροκήπιον του ΆβερΧείγου, (θαύμασε τό κάλλος καϊ 
τήν χάριν τής νέας ΒίΧσωνο;, ήτι; κ αί αυτή δεν εδείχθη 
αδιάφορος πρός τόν κομψόν αυτόν νέον. Ό  χαρακτήρ τοΰ 
προσώπου του ητον άπΧοΰς και εύγενής· οί οφθαλμοί του 
γαλανοί, τό βλέμμα του μαλακόν, το δέ μελανόν χρώμα, 
τών όφρυδίων του άπετεΧει θαυμαστήν άντίθεσιν ττρίς τ*ν 
ξανθήν του κόμην. Τοιαύτη δέ αρμονία και όμοιότης νπηρ - 
χε μεταξύ τοΰ νεανίσκου τούτου καϊ τής κόρης, ώστε 6 
ερως δεν ήργησε νά κυριεύσει άμφοτέρους· μετ’ ολίγον τω 
όντι άπό τά βλέμματά των έκαταλάβαμεν, οτι αί καρδίαι 
των ήσαν συνεννοημέναι. Καϊ επειδή κάνίν εμπόδιον δέν 
άντετάττετο είς τήν ενωσίν των, αυτή μετ' ολίγον άπεφα- 
σίσθη· καί τό μέχρι τοΰ γάμου διάστημα έπλήρουν αί 
τερψεις τοΰ περιπάτου, ή συναίσθησις καϊ ή ομολογία 
τής αμοιβαίας αυτών αγάπης, καί πλήθος ήδυτάτων σχε
δίων, όποια στολίζουσι πάντοτε τής νεότητας και τών 
«ναισθήτων καρδιών τά  φαντάσματα.

Είς ενα τών μακρών περιπάτων, όποιους εκαμναν οί 
δύο κάθε πρωί, άκούσΛντις στεναγμούς έξερχομένους be 
τίνος φραγμόν, τρέχουν πρός έ κείνο τό μέρος, καϊ βλέπουν 
μειράκιον, ώς δεκαετές τήν ηλικίαν, κακώς ενδυμένον, νά 
βαδίζτ) μέ γυμνούς πόδας εττ'ι τών χόρτων καϊ τών χάλύκων 
καϊ νά ζητή μεταξύ τούτων φυτά. Έ φαίνετο δέ άποκα- 
μωμένον καϊ περίλυπον οί οφθαλμοί του ησαν κόκκινοι, 
πλήρεις δακρύων. "Οθεν ή “Αννα λαβοΰσα οίκτον ίκαμ« 

(ΤΟΜ · Β. ΦΥΛ· Α ·) · 7 .
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πρό<, αύτο ιλαρών τινάς ερωτήσεις μέ χυδαίαν της Σκωτία? 
διάλεκτον, καϊ έμαθαν οτι ή μήτηρ του, Βιλιάμα τόνομα,. 
κατφκει χωρίον κείμενον μακράν τοΰ ' Αβερλείγου, οτι είχε 
■πολυάριθμον οικογένειαν, έβασανίζετο άπό ακραν ένδειαν 
και είιρίσκετο κλινήρης. " Ούτε ο πατήρ μου, οΰτε ή μή
τηρ μου, έπρόσθεσε το παιδίον, δεν δύνανται πλέον ν’ ά- 
νεγερθώσιν, ούτε ή αδελφή μου Βεστή, ούτε ο αδελφός 
μου Ίάμος, οστις δεν εΐναι πολύ μεγαλύτερος απ' εμέ. ”

Λοιπόν, ταλαίπωρον παιδίον, εϊπεν ή 'Άννα, συ μόνος 
δεν είσαι άρρωστος·, — '"Έ χομεν μίβ,ν γεηόνισσαν, ήτις 
έρχεται ενίοτε και έννοιάζεται τούς γονείς μ ο ν  αυτή ώς 
είδήμων τής Ιατρικής, διορίζει ιατρικά, /cai εγώ πολλάκις 
περιπλανώμαι είς τά βοννά διά νά συνάγω  τά χρειαζόμενα 
χόρτα. ”  —  /lev έχετε λοιπόν αλλα βοηθήματα·, καί ό
Ιατρός...............—  “  Κατοικεί πολύ μακράν τον χωρίου μας.
Οί ιατροί θέλουν χρήματα, και 6 πατήρ μου λέγει οτι εΐναι 
προτιμότερον ν’ άποθάνη τις άνεπίσκεντος απ' εκείνους. 
Έ νώ  ετελείονε τό παιδίον αυτούς τούς λόγους, ήρχισαν 
πάλιν νά τρέχουν τά δάκρυα τον . 'r Φίλε μον, εΐπβν ή 
νέα πρός τον μέλλοντα σύζυγόν της, πρέπει νά σώσωμεν 
αύ την τήν οικογένειαν. ”  Καί έν τω άμα λαμβάνον τες τό 
παιδίον οδηγόν, διευθύνθησαν πρός τήν καλύβην τών γο
νέων του.

Οί οφθαλμοί τής νέας αυτής ήσαν σννειθισμένοι νά βλέ- 
πωσι δυστυχείς ανθρώπους καί πάσχοντας, ουδέ τήν έ- 
προξενει ή θεωρία των αποστροφήν, όποιαν κοινώς αίσθά- 
νονται νέοι τής αυτής ηλικίας. Μ'δλα ταΰτα, όταν έμβή- 
κεν eii τήν καλύβην, καί είδε τους δυστυχείς εκείνους νά 
κείτωνται άρρωστοι, άποροι καί ενδεείς δλων τών πρός τό· 
ζην αναγκαίων, έκυριεύθη άπό φρίκην καί οίκτον. Π λησιά- 
σασα δέ τήν μητέρα καί τήν θυγατέρα της, αί όττόϊαι 
εκείτοντο καί αί δυο είς μίαν καί τήν αυτήν κλίνην, ταΐς 
εΐπε τήν σννάντησιν τον μειράκιου, καί δσα ήκουσαν απ' 
αύ τό, καί ταΐς απέδειξε, πόσον έπεθύμει νά ταΐς χορηγήση 
άνακούφισιν είς τά δεινά των. Είς άλλο μέρος τής καλύβης
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ο Άρθνρος συνωμίλει με τόν άθλιον Βιλιάμον, και τον ΰ- 
πέσ·χετο βοήθειας · ώστε ή παρουσία καϊ οί λόγοι τών 
δύω τούτων νέων δεν ήργησαν νά διαγύσωσιν ευθυμίαν τινά 
είς τάς ψυχάς τών ταλαίπωρων εκείνων, οΐτινες ένόμιΐον 
εαυτού9 από θεού καϊ ανθρώπων εγκαταλελειμένους. Τραίά 
τις έκ τη ; γειτονίας καθημένη είς γωνίαν τοΰ οικήματος 
ίιψονε τάς χείρας της πρός ουρανόν είς σ-ημειον ευγνωμο
σύνης. Ή  μεγαλητέρα κόρη, Μαρία τ όνομα, ήτις μόνη η το 
elt κατάστασιν νά εννοιάζεται τους γονείς της, έφαίνετο 
άποκαμωμένη άπό τούς κόπους, και άπό την θλίψιν · 
ανεύρισκε δε είς έαυτήν νέας δυνάμειν, καθ' όσον ήκονβ 
τήν φωνήν τής “Αννης. Τά δεινά τής πενίας καϊ αί άρρω^ 
στίαι είχον καταστήσει τήν Μαρίαν χλωμήν καί κατάξη- 
ρον, άλλ’ ή καθαρό της τής καρδίας καϊ ή καλωσύνη εγχα
ραγμένη είς τό πρόσωπόν της έκίνει τήν συμπάθειαν και 
εκαμνε πρός αυτήν ευμενείς τούς ανθρώπους οσοι τήν 
εβλεπον.

Έ ν  τούτοις ιατρού επίσκεψις έφαίνετο αναγκαία· όθεν 
ό Άρθΰρος έπροθυμήθη νά ΰπάγη είς ζήτησίν του· άλλ’ ή 
ώρα ητο περασμένη, καί ό ιατρός εμενε μακράν. "  Δ tv 
βλάπτει, εϊπε κυττάξων τήν "Ανναν, υπόσχομαι νά τόν 
φέρω, πριν νυκτώση.

Ή  “Αννα κατά πρώτον εστοχάσθη ότι είναι άτοπον νά 
μέντ) τόσας ώρας μακράν τής μητρός της, καϊ οτι ή αργο
πορία της 'έμελλε νά ταράξη τών γονέων της τήν ησυχίαν. 
'Αλλά δέν ήθέλησε νά στέρηση δυστυχείς ανθρώπους βοη
θήματα και παραμυθίας, ών είγον χρείαν. "Οθεν δεν άντε- 
τάχθη είς τήν προθυμίαν τοΰ νέου, κα'ι τόν εύχήθη τίίγεϊαν 
επιστροφήν. Είς τό διάςημα δε τής απουσίας του ήκουσεν 
εύμενώς τήν έξιστόρησιν τών συμφορών, οσαι κατεττίεζον 
τού9 κατοίκους τής καλύβης, και καθ’ όσον ϊδύνατο έπροσ- 
τταθει νά μετριάση τάς πικρίας των και νά τούς έμπνευση 
ελπίδας. Έ ν  τούτοις ό καιρός παρήργετο · τά βλέμματά  
της εςρέφοντο άκαταπαύστως πρός τήν πεδιάδα, ας νά 
έδύναντο νά ταχύνωσι τήν έπιςροφήν τού Άρθύρον. Τέλος
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πάντων μ(τά μακράν καϊ θλιβεράν προσδοκίαν ήλθεν αν τον  
μετά τοΰ ΐατροΰ' κα'ι ριφθέις άσθμαίνων «ΐς μίαν σβσαθρω- 
μένην έδραν ελαβεν αξίαν των κόπων τον αμοιβήν, βλέπων 
την ”Ανναν ενχαριςημένην.

Ό  ιατρός διώρισεν είς τούς νοσοόνταΐ τά  δέοντα καί 
κατ’ εξοχην παρήγγειλε πλειοτέραν άνεσίν κα'ι καθαριότητα 
δίΛίτης, περί τοΰ οποίον ιδιαιτέρως φροντίζοντες ή “Αννα 
και ό Άρθνρος, εςειλαν νά φέρωσιν ύγιεινάς τροφάς, και 
ε'ιδον τούς ασθενείς νά ανεβείρωνται και νά άπαλλάττων- 
ται κατ' ολίγον άπο την φρικτήν εκείνην κατάςασιν.

'Η.-ον ήδη πολύ περασμένη η ώρα, όταν επέςρεψαν είς 
Το άγροκήπιον. Ό  πατήρ καϊ η μήτηρ της "Αννης ανησυ- 
χοΰντες διά τήν αργοπορίαν των, έίχον άποςείΧει παντα
χον ΰπηρέτας με φώτα προς ζήτησιν και βοήθειαν των» 
Είναι περιττόν νά ειπωμεν με πόσην σπουδήν έξετάσθη 
ή αιτία της αργοπορίας των. Ή  μήτηρ καταφιλοΰσα τήν 
θυγατέρα της παρετήρησεν ότι μ' δΧην τήν κακοπάθειαν 
ητις ήΧΧοίονεν ολίγον τό πρόσωπόν της, ή “Αννα ήτον ευχα
ριστημένη. Ε ν τούτοις ή επίσκεψις τών δύω νέων είς τήν 
καλύβην δεν ήργησε νά κάμη είς ολους φανεράν τήν ΰπάρ- 
χουσαν μεταξύ των ςενήν φιλίαν. Καϊ ή φήμη τον γάμον 
των διαύοθεΐσα παρενθύς είς τον τόπον εκείνον, παρεκίνησε 
τούς γονείς νά τόν τελειώσωσιν. ’Απεφασίσθη λοιπόν νά 
γεντ) ή τελετή τήν ακόλουθον εβδομάδα καϊ οί φίλοι καί 
συγγενείς συνέδραμον πανταχόθεν νά τούς σνγχαρώσι.

Έ ν  τούτοις ή "Αννα δεν έλησμόνησε τούς πτωχούς της 
καλύβης, καϊ έχαίρετο πληροφορηθεϊσα οτι εύ ρίσκοντο είς 
πλήρη άνάρρωσιν, χάρις είς τόν ιατρόν καϊ είς τά βοηθή
ματα δσα εκείνη τούς ειχε χορηγήσει. Π.οθοΰσα δέ νά ΐδρ 
ίδίυις οφθαλμοί; τό ευεργέτημά της, έξέφρασε τήν επιθυ
μίαν νά τούς επισκεφθτ) πάλιν, καϊ δλη ή οικογένεια ήθέ- 
Χησε νά τήν συνοδεύση. Λοιπόν ό Κύριος καϊ ή Κυρία  
Β ίλσω ν,η ’Ά ννα  καϊ ό Άρθνρος άνεχώρησαν άπό τό άγρο- 
κήπιον διά νά υπάγουν είς τήν καλύβην, καϊ καθ' όδόρ μό
νον άντικείμενον ήτον ή ενχαρίςησις τήν όποιαν ε μέλλον ν»
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ντροξενησωσιν «ι? τούς πτωχούς εκείνους , ’ Ενώ  δέ ' ή ιδία 
αΰτη εκίνεί μεταξύ των ευθυμίαν καϊ φαιδρότητα, elSov τρε
φόμενοι είς ςε νωπόν μικράν καλύβην, καί γνώ ρ ισα ν  ότι 
■ητον ή καλύβη τον Βϊλιάμον. Ή  “Αννα καϊ ο 'Αρθΰρο<! 
"προχώρησαντες πρώτοι έξειτΧάγησαν βλέποντες την κα
Χύβην πολιορκημένην άττο πλήθος χωρικών. Τόση δε σπον
δή τών 'γειτόνων δεν ήτο πράγμα σύνηθες, καϊ επρεπε νά 
θεωρηθώ ώς αποτέλεσμα δεινόν τίνος συμβεβηκότος. Προ
χωρούν τελενταίαν και οί λοιττοι καϊ φθάνουσι μετ' ολίγον 
<ϊς τήν θύραν τον yepovroi ΒιΧιάμου. Ή  ταραχή εκείνου 
τοΰ  δχΧου δεν προεσήμαινε τίποτε καΧόν' άΧΧ' οποία 
εστάθη ή εκπΧηξις καϊ ή Χύπη των, όταν ηυραν τήν οικίαν 
γεμάτην άπό ανθρώπους τοΰ δικαςηρίου ενασχοΧημένους 
είς εκτέΧεσιν νομικών καθηκόντων. Έ π ϊ κεφαλής αυτών 
fjro παχύς τις άνθρωπος, άπό τον οποίον τήν τραχντάτην  
καϊ aypoiKOV φυσιογνωμίαν ό Ά ρθνρος εννόησεν οτι ήτο 
Επιστάτης τοΰ χωρίον, καϊ δεν εδνσκοΧεύϋη νά συμπεράνη 
τον σκοπόν της εκεί παρουσίας τον. 'Εν τούτοις ή "Αννα 
τόσον έξεπλάγη άττό τά παράδοξον τοΰτο θέαμα, ώστε ήτο 
αδύνατον νά δ ια κ ρ ίν τ ) τήν αιτίαν, εάν αί κραυηαϊ και οί ο- 
δυρμοϊ τών κατοίκων της καΧύβης δεν τήν εκίνουν είς αϊ’ 
σθησιν της μεγάλης συμφοράς των· Τά ταλαίπωρα παιδία 
δταν είδαν τήν εύεργέτριάν των, ερρίφθησαν είς τούς ποδας 
της καϊ μετά δακρύων τήν παρεκάλουν νά σώστ) τον πατέ
ρα των άπο τήν φυλακήν οπον οί άνθρωποι τής εξουσίας 
εμέλλον νά τον υπάγουν. Ή ’Ά ννα  εξω εαυτής τά avrfyeipe, 
τά εvηyκάλiζ€τo, και ζητούσα νάτά  παρη^/ορήση, δενήξευρε 
τι νά είττή' Τήν αυτήν στιγμήν καϊ έν μέσω τοΰ θορύβου, 
οστις iyivero εντός τής καλύβης, έμβαίνων ό Κ. Βίλσων 
μετά τή·» συζύηου τον, δεν έδννήθη κατά πρώτον νά Χάβη 
άλλην άπάντησιν είς τάς ερωτήσεις τον, εΐμή ελεεινάς κραν- 
7«4 και θ ρ ή νο υ Τ ε λ ε υ τα ία ν  yevoμέvης σιωπής, ήρώ- 
τησε τόν παχύν εκείνον άνθρωπον τήν αιτίαν τού θο
ρύβου' εκείνος άπεκρίθη οτι ό Βιλιάμος εχρεώστει δύο 
ετών (νοίκια είς τόν αΰθέντην του, κα) επειδή δεν έπΧήρονε
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7ο χρέος του, ήλ3ον νά τόν ύπάγονν εις τήν φυλακήν. Ό  
Β ίλσων διά νά μη χάστ) καιρόν el; δικαιολογίαν τοΰ πτω 
χού ΒιΧιάμον, καϊ είς εξάλειψιν τών κατ’ αύτοΰ προλή
ψεων τοΰ σκληρού εκείνου Καϊ οργίλου ανθρώπου, ήρκέ- 
σθη νά τόν εϊπτ), οίκτείρ'ον την Ευτυχούσαν οικογένειαν, οτι 
υπόσχεται νά ιτΧηρώση μέρος τον χρέους της, και νά κάμτ) 
δ,τι έδννατο πρός τεΧείωσιν αύτης της ύποθέσεως. Ά λ λ ' 6 
επιστάτης άπεκρίθη οτι όΧόκΧηρος ή ποσό της επρεπε νά 
πληρωθή εν τω  άμα. Καϊ το ποσόν έφάνη τόσον μεγάΧον, 
ΰττερέβαινε τόσον τά βοηθήματα, όποια ήδύνατο νά μετα- 
χειρισθώσιν οί Κύριοι τοΰ ’Αγροκηπίου, ώστε εΰρίσκοντό 
είς τήν ανάγκην νά παραιτήσωσι τόν γενναΐον σκοπόν τ«νι 
Ματαίως επρόσθετον τάς ικεσίας των, εις τούς όδυρμοίς 
τής ταΧαιπώρου μητρός καϊ τών τέκνων της' ό επιστάτης 
εμειεν αδυσώπητος, καϊ ετοιμάζετο νά πάρ-η τόν ΒιΧιάμον.

Λοιπόν, ειπεν ό Ά ρθύρος εις τόν επιστάτην, επειδή αί 
δεήσεις καϊ αί προσφοραί μας δεν ισχύουν νά άπαλλάξωσι 
τοΰτον τόν γέροντα άπό τήν αυστηρότητα τών νόμων t 
τουλάχιστον μή μας άποποιηθήτε τό μέσον τοΰ νά γενώμεν 
ΐίς αύτόν ωφέλιμοι' ’ Εγώ γνωρίζω τόν Κ. ’ΑΧένονί τοΰ 
χωρίου τόν κτήτωρα, καϊ με είναι εύκολον νά κινήσω τήν 
συμπάθειαν του πρός αυτούς τούς τίμιους ανθρώπους’ ai 
ζητώ μόνον δεκαπέντε ημερών αναβολήν, καϊ αν fii τήν 
δώσης, ιδού τούτο τό βαλάντιον εστω ίδικόν σου. —  Ανα
βολήν δεκαπέντε ημερών ! . . φωνάζει ό επιστάτης (κυτ- 
τάζων μετά προσοχής τόν Άρθΰρον , καϊ τό βαλάντιον.) 
άλλά στοχασθητε οτι αύτοϊ οί πονηροί ήμποροΰν νά φύ- 
7 'ΐιν βί’ς δεκαπέντε ημέρας με δλα τά σωζόμενα κτήματα 
των. Δεν δύναμαι νά προδώσω τά συμφέροντα τού αύ- 
θΐντου μ ο ν  καϊ άν συγκατανεύσω ν' άναβάλω τήν έκτέ- 
λ.έσιν τήχ άποφάσεως, 3έλω τό κάμει μόνον διά εξ 
ημέρας. "

Μ  era τρεϊς ημέρας έμελλε νά εκτελεσθή ό γάμος, έξ ού 
ίκρέματο ή ευδαιμονία τοΰ Ά  ρθύρου· πώς λοιπόν νά δεχθή 

’ τήν συνθήκην, ήτα  επεβάλλετο άπό τόν τυραννικόν έπι-
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ίττάτην; Έ ν  ώ δέ οί άνθρωποι τής ίξονσίας επεχείρουν 
νά πάρωσι τον Βϊλιάμον, ή “Αννα παρεκάλειτε τόν νέον νά 
μη εγκατάλειψη τούς δυστυχείς εκείνονς, άλλ’ άν ήναι 
χρεία, και την ελπιζομένην ίδικήν των βνδαιμον ίαν ν’ άνα- 
βάλτ) προς βω)θειάν των· Ό θ εν  δ Άρθνρος άνέσυρε το 
βαλάντιόν τον, και δίδων αύτό είς τόν επιστάτην, "  Λ άβί 
το, είπε, δέχομαι την μικράν άναβολήν, είς την οποίαν 
συγκατανεύεις. Αύριον αναχωρώ, και η υ~τόθεσις Βέλα 
τελειώσει, πρϊν παρέλθωσιν εξ ήμέραι, el δννατόν.” Ό  επι
στάτης ελαβε το βαλάντιόν, και εβγήκεν απολογούμενος 
περι τοΰ κινήματος το ν' αλλά την απολογίαν του κάνεις 
δέν κατεδέχθη ν’ άκροασθή. Μ ετά την άναχώρησιν αύτον 
επανήλθεν ή ησυχία εκεί, και άν έπνευσαν άπαντες μέ 
•πλειοτέραν έλενϋερίαν. Ο ί δε κάτοικοι τής καλύβης ερ- 
ρίφθησαν είς τους πύδας τοΰ ευεργέτου των Άρθύρου καί 
τών περι αυτόν, και αί εκφράσεις τής εύγνωμοσύνσς εκεί
νων ήνωμέναι με την άπλουςάτην χαράν τών παιδιών 
διέκοψαν ολίγα λεπτά είς την καρδίαν τοΰ Ά ρθνρον τό 
αλγεινόν αίσθημα της άποφάσεως ήν αυτός καθ' εαντοΰ e- 
καμεν.

Ά φ ' ον επέςρεψαν εις τό άγροκήπιον, ή ομιλία κατά 
φυσικόν λόγον διευθύνθη είς τά συμβάντα της ημέρας ε
κείνης· κα'ι ή ελπίς οτι εμελλε νά άσφαλισθή ή ήσνχία  
τής πτωχής εκείνης οίκογεν ei ας Βιεσκέδασε τούς λυπηρούς 
ςοχασμούς, όσους εΐχεν εγείρει.

Έ ν  τούτοις ό Άρθΰρος ανυπόμονος νά τελειώση αύτην την 
νπόθεσιν, ήτις τόν εκράτει μακράν τής'Άννης, προσδιώ- 
ρισε την άναχώρησιν τον είς τήν επαύριον. '" Ά ν  επιτύχω  
εΐπεν, ελπίζω ν’ ανταμωθώ μεν πρ'ιν φθάση ή διωρισμέ νη 
'τής ένώσεώς μας ήμερα. Καταγινόμένος είς τήν ευτυχίαν 
τοΰ Βιλιάμου καί τών τέκνων του, δέν 9έ\ω αναβάλει τήν 
ίδικήν μου.”

Την άκόλουθον ημέραν μόλις ό ήλιος ήρχιζε νά φωτίζρ 
την πεδιάδα, κα'ι ό Ά ρθΰρος άνεχώρει άπό τό Άβερλείγον  
•ρίπτων βλέμμα είς την οικίαν εκείνην, όπου άφήκε τήν
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καρΒίαν του προσηλαμένην. Ή  το έφιππος, καί άπο τ* 
ταχύ βήμα τον ίππου δεν (δυνατό μήτε τοΰ χωρισμού την  
οδύνην νά αίσθανθή, μήτε τά κάλλη της φύσεως ν’ άπο- 
λαύστ), κάλλη τά οποία ή δροσερά αυγή κατέστηνε 9ελ- 
κτικώτερα· Μίαν μόνην επιθυμίαν είχεν, ενα μόνον ςο- 
χασμόν, νά νπάγη γρήγορα, διά νά γάντ) καί ή επιςροφή 
του επίσης ταχεία. Φθάνων δε είς το Γλασκόβιον, οπον 
ητο ή οικία τοΰ 'Κλίνου, εξετάζει πού κεΐται αν τη, καϊ 
κανείς δεν ήξευρε νά τον όύηγήση' τεθλιμμένος διά το 
ατύχημα τοΰτο, τρέχει είς οικίας γνωρίμων του νά ζητήση 
πληροφορίας, άλλά δεν ευρίσκει κανένα' "Ολο* ήσαν είς 
τάς έσπερινάς τέρψεις διεσπαρμένοι. Ά φ ' ου λοιπόν εδα- 
πάνησεν δλην την εσπέραν είς ζητήσεις άνωφελεΐς, άπε- 
φάσισε νά επιστρέψτ/ είς τό κατάλυμά του , καϊ μ ’ ολον 
ότι ητο τβταραγμένος, ή επίπονος οδοιπορία δεν ήργησε 
νά τόν χορηγήστ) ύπνον βαθύν. Τήν επιούσαν ίπαναλαμ- 
βάνων τήν ζήτησιν τοΰ ποθουμένου, μανθάνει οτι ό Αλένος 
tipi σκέτο είς τό άγροκήττιόν του. Στέλλει λοιπόν ταχυ
δρόμον, *αί ζητεί άδειαν νά ύπάγη εκεί. 'Επιγράφεις ά 
ταχυδρόμος μετά τρεις ώρας τόν λέγει, οτι προ δύω ημε
ρών ό Αλένος ΰπήγεν είς άγροκήπιον τινός φίλου του , 
άλλά τίνος δεν εδυνήθη νά μάθτ), είτε διότι οί άνθρωποι 
τοΰ Άλένον δεν τό ήξευρον, εϊτε διότι ήσαν προταγμένοι 
νά τό αποσιωπήσουν. Εύκολον είναι νά εννοήσωμεν, πόσον 
ή άττόκρισις αΰτη εδυσαρέςησε τόν άνυπόμονον νέον. Ν ι-  
κήσας δέ την αδημονίαν του άπεφάσισε νά διευθυνθτ) είς 
6ΐ α τοΰ 'Αλάνου φίλον, μέ τόν όποιον, ώς εμαθεν, εσυνείθιζεν 
ό 'Αλένος νά συνδημερεύτ) και νά συντέρπεται, καϊ δςις 
εμενεν είς t'StoV του ώραιότατον χωρίον κείμενον δύο λεύγας 
μακράν τής πόλεως. Ό  Άρθΰρος τοΰτον δεν τον έγνώρι- 
ζεν, άλλ’ ώς βέβαιος ότι είς τό άγροκήπιον εκείνου eμέλλε 
νά εύρι7 τό ζητούμενον, καί βαρυνθεϊς τάς αργοπορίας άπε- 
φάσισε νά ΰττάγτ) εκεί' άλλά πάλιν άπέτυχε, διότι ό Ά λ έ-  
νος την προλαβοΰσαν ημέραν είχεν έπιςρέψει είς τό ά- 
7ροκήπιόν τ ο ν  Τοΰτο μαθών ό Άρθΰρος ήθέλησεν ενθύί
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να άναχωρήστ]· άλλα πα,ρεκαλέσθη άπό τον-οικοδεσπότην, 
τόν Κ. Στέφανον, νά μείνρ (κείνην την νύκτα, καί παρεκα- 
λέσθη μέ τόσην προθυμίαν και ευγένειαν, ώςε δεν έδυνήθη 
ν άντισταθί). Την επιούσαν ό 'Αρθνρος και ό ξενοδόχοι; 
του άπεχωρίσθησαν πολύ εύχαριςημένοι ό είς άπό τόν  
άλλον ό Στέφανος έχαίρετο άποκτήσας την φιλίαν τοι- 
ούτου αξιόλογου νέου · ουτος δέ άν και κατεθέλχθη 
άπό την άγχίνοιαν καϊ άπό τόν κομψόν τρόπον εκείνου, 
εσυλλογίζετο μέ άκραν λύπην πόσον πολύτιμον καιρόν 
ίχασεν είς έκδρομάς ματ αίας.

“Εφθασε τέλος πάντων είς τοΰ Ά λένου τό άγροκήπιον 
περϊ την ώραν τοΰ γεύματος , εν ω δέ εμβ αίνων είς την 
αύλην, έμελέτα οσα εκρινεν άναγκαΐα νά είπη διά νά 
κάμτ) γνωςην την αίφνίδιον παρουσίαν του, πλησιάζουν είς 
αυτόν οί ΰπηρέται της οικίας, καϊ τόν λέγουν, οτι ό αύ- 
θέντης των δέν είναι εκει, καϊ ούτε εχει σκοπόν να έπιςρέψρ 
(ίμη μετά παρέλευσιν πολλών ημερών.

*Ας φαντασθί) καθείς πώς διετέθη ό Άρθΰρος άπό ταύτην 
την (ιδησιν. Ή  λύπη, ή άγανάκτησις, ή άθυμία τόν έκαμαν 
όλίγας στιγμάς ακίνητον.

Α κ ούσατε , λέγει τ  ελευταίον πρός τούς ΰπηρέτας' 
,, Πρέπει εξ άπαντος νά ανταμώσω τόν αύθέντην σας" 
,, Τρεις ημέρας τώρα τόν ζητώ ματαίως' καϊ άναμφιβόλως 
„  αιτία τις άγνωμος είς εμέ τόν άναγκάζει νά κρύπτε- 
„  ταν  άλλα σάς πληροφορώ οτι δέν θέλω αναχωρήσει 
>, άπό την οικίαν του, εάν δέν συγκατανεύατε είς τψ  όποιαν 
„  επιθυμώ σννέντειιξιν. „

Είπε ταΰτα, καϊ χωρίς νά προσμείντ) άπόκρισιν, άπο- 
μέλλει τό όχημα, ζητεί νά τόν ύπάγωσιν είς δωμάτων, νά 
τόν φέρουν χαρτίον καϊ μελάνην, καϊ άφ' οΰ εγινε τοντο, 
γράφει πρός τόν Κ. Άλένον, ότι θέλει νά τόν άνταμώση, 
διά σπουδαιοτάτην ΰπόθεσιν , καϊ τόν παρακαλεΐ νά ev- 
δώστ] είς την α'ίτηοίν του μίαν ώραν ταχύτερα. Τοΰτο τό 
γράμμα εγχειρίζει είς ενα τών υπηρετών ια τό ΰπάγτ) 
είς ταν αύθέντην του' τό ίνεχείρισε δέ συνωδευμενον μέ
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yew  αίαν φιλαδωρίαν ήτις διέθεσε τούς ννηρέτας να ΰπα ■ 
Λούσουν, καί νά φερθώσι πρός αύτόν με μεγάλον σέβας.

Έ ν  ω δέ ό Άρθνρος προσμένει εις τοΰ Άλένου, άν εϊττοο- 
μεν έν συντομία  όποιος ητον οντος, και τ ί  τόν άπεμάκρυνεν 
άπο την οικίαν τον.

Ό  ’Αλένος είχε περάσει μέρος της νεότητάς του εις τό 
Λονδίνον ε’ν μέσω τών πλέον θορυβωδών τέρψεων' έκ 
τούτον βλέττύΐν φθειρομένην την περιουσίαν τον, μετοίκησε 
τελευταϊον είς τόν τόπον της γεννήσεώς του σκοπεύων νά 
ζήστ) εκίΐ με οικονομίαν' άλλά τά δεσμά τής εξεως καί ή 
άδυναμία τοΰ χαρακτήρος δεν τόν άφήκαν ποτέ νά ε’κτελεσι; 
τόν σκοπόν τοΰτον έξακολουθών λοιπόν ν’ άπολαύηόσα ώρέ- 
γετο και προ πάντων νά παίζρ τά χαρτία, ύττέπεσεν είς χρέη 
τιμής άνώτερα τών χρηματικών του δυνάμενών. Είς ταύτην 
τήν δύσκολον περίςασιν έςοχάσθη ότι τίποτε άλλο καλή-  
τερον νά κάμτ) δεν είχε παρά κρυπτόμενος νά άποφεύγη τό 
κοινόν κα'ι τούς δανειςάς του, εως οΰ φθάση είς κατάςασιν 
νά 7τληρώση τά χρέη του. Μ ' ολα ταΰτα ό 'Αλένος δεν ήτο 
άνθρωπος ςερημένος ar/αθότητος και γενναίου ήθους· Έ ξ  
εναντίας είχε μεγάλην προθυμίαν νά γίνεται ωφέλιμος είς 
τούς φίλους του, ήτο ήδύς /cat πραότατος είς τήν συνανα- 
ςροφήν τ ο ν  άλλά τίποτε δεν ϊσχυε νά τόν φέρτ/ είς πρό
νοιαν τών ίδιων του συμφερόντων, επροτιμοΰσε νά άπατάται 
άπό τόν επιςάτην του, παρά νά φροντίζη αύτός περϊ έαυτοΰ. 
καί εΰρίσκετο πρό τινων ημερών είς τήν άνάγκην τοΰ ν’ 
άποφεύγη τήν καταίίωξιν τώρ δανειςών του' ζημίαι είς τά  
χαρτοπαίγνια, και δάνεια τά όποια ελαβεν άπό πολλούς 
φίλους του κατέςενον πρός αύτόν την πόλιν, κατοικίαν 
πολύ δνσάρεςον και πάσαν έπίσκεψιν ύποπτον. Πρός 
άποφυγήν λοιπόν τών οχληρών αυτών πραγμάτων, εμενε 
σπανίως είς τήν οικίαν του, και ποτέ περισσότερον άπό 
δύο νύκτας κατά συνέχειαν είς τάς οικίας τών ολίγων πι- 
ςών του φίλων, οΐτινες έγνώριζον την περίςασίν του. Έ ν  
τούτοις ών, εμαθε πρό τριών ήμερων ότι νέος τις έπεθύμει 
νά τόν όμιλήστ/ κρνφίο)ς, και τόν εζήτει παιταχοΰ μετά



Α Β Ε Ρ Λ Ε ΙΓ Ο Τ . 99

μ^ά\η<; σπουδής. *ΙΙρκει τοντο νά βάλι/ τον Άλένον είς 
ανςηροτέραν προφύλαξιν' καϊ ό Άρθΰρος έβ λ επ ε  τας 
δυσκολίας ν' αυξάνω at καθ’ όσον αύτός έπροσπάθει νά τάς 
viKr/ay.

'Εν τούτοις δ άθλιος αυτός inτρόσμενεν ανήσυχος τον 
Γαλεντα υπηρέτην, διά νά λάβη τήν άττάντησιν τοΰ Άλένου. 
Ή  τρίτη ήμέρα τής άναχωρήσεώς του είχεν έκπνεύσει, καϊ 
εγεννάτο ήδη Ικείνη καθ' ήν εμελλε νά ένωθτ} μέ τήν ερω
μένην του · "  άν ή τύχη δέν έπολλαττλασ ίαζε τά εμπόδια 
φιλτάτη, τήν εγραφε, ή σημερινή ήμερα ήτο διωρισμένη
εις τήν περιπόθητον ενωσίν μας............... "Αν συ αυτή δέν
διέταττες τήν άναχώρησιν μου, νομίζεις οτι ήτο δυνατόν 
ΐίς εμέ νά υποφέρω τήν παρούσαν αναβολήν; ’ ,4λλά τό 
ήθέλησες, κα\ πρέπει νά σε υπακούσω ! ,,

Ό  ταχυδρόμος τέλος πάντων, έπές·ρεψε περϊ τήν μεσημ
βρίαν, καϊ πρώτος δ Άρθΰρος τόν εϊδεν ερχόμενον, κα 1 
κατέβη μετά σπουδής είς τήν αυλήν νά μάθτ/ άν δ Άλένος 
τόν ήκολούθει, άλλά φ εΰ ! δ άπεςαλμένος τόν λέγει ότι δέν 
εχει καμμίαν ειδησιν περϊ τοΰ Κυρίου του, ότι τόν (ζήτησε 
πανταχοΰ καϊ άπελπισθεϊς νά τόν εΰρτ], ήλθε νά άναγ- 
γείλτ) είς τόν Άρθΰρον τήν άποτυχίαν τών προσπαθή- 
σεών του. Ά π ό  τήν όλεθρίαν αυτήν ειδησιν ό νέος χατα- 
ζαλισθεϊς, 'έκαμε πρός τόν υπηρέτην ερωτήσεις τινάς, άλλά 
δέν ήτο εις κατάςασιν νά διακρίντ) τήν αμηχανίαν εκείνου, 
και τών άποκρίσεών του τό άπίθανον δλως διόλου κυριευ
μένος άπό τήν λυπηράν ιδέαν, οτι ή προθεσμία τών εξ 
ήμερών μέλλει νά ε'κπνενσϊ), πριν αυτός κατορθώστ/ νά 
γεντ) ωφέλιμος εις τήν χωρικήν οικογένειαν, δέν ήξεύρει 
πλέον τί πρέπει ν’ άποφασίση. Έ ν  τούτοις ακούεται ε
λαφρός κρότος τρέχοντος ίππου, άττό τόν όποιον ό Ά ρ θ ΰ 
ρος έλθών είς εαυτόν δίδει προσοχήν, καϊ μετ' ολίγον 
βλέπων ιππέα έμβαίνοντα είς τήν αύλήν μέ άνετους χα 
λινούς, κα'ι ςαματώντα πλησίον τον, τόν γνωρίζει ώς ενα 
Ύών υπηρετών τοΰ ευπατρίδου Στεφάνου, είς τοΰ όποιον 
το άγροκήπιον (Ιχεν έντίμως φιλοξενηθή δύο ή μέρας προ-
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τήτερα' ό ταχυδρόμο; εγχειρίζει eh τόν Ά ρθνρον γραμ
μάτιο ν, το όποΐον οντος άνοιξα; μετά σπονδής, άνέγνωσε 
τά ακόλουθα. "  Ό  Κ. Αλένος φροντίζει τώρα νά σάς 
άποφεύγτ) σπουδαιότερα, άφ' δτου 'έμαθε με πόσην επιμονήν 
τον κυνηγεϊτε· άλλ’ είναι είς την οικίαν μου, καί ελάτε οσον 
δυνατόν ταχύτερα.,,

'Αναχωρεί λοιπόν εν τώ άμα κα'ι φθάνει εις τό άγροκή- 
ττιον τον Στεφάνου καθ' ήν στιγμήν οί φαιδροί συμπάται 
ε μέλλον νά καθήσωσιν eh την τράπεζαν" άλλ’ η παρουσία 
τού Ά ρθύρον έπροξένησε παράδοξον άλλοίοΐσιν είς την 
ψυχήν τού Ά λένου , μάλιστα δταν ό οικοδεσπότης τοΰ 
τόν εσύστησεν ώς άνθρωπον, δστι; πρό πολλών ημερών 
i προσπαθεί νά τόν άνταμώση · ό Άρθΰρος λαβών 
τόν λόγον και ζητήσας συγγνώμην διά τό άνυπόμονόν 
του, επρόσθεσεν δτι ή αιτία ώς σπουδαιοτάτη ητο ικανή νά 
τόν δικαιολογήστ), και παρεκάλεσε δε τόν Στέφανον νά τούς 
νπάγτ/ είς ιδιαίτερον δωμάτων, διά νά συνομίλήσωσιν t- 
λευθέρως· Έ κεΐ ό Ά λένο ; τόν ήκολούθησεν δχι χωρίς ν» 
ύποπτεύΐ) την ζητουμένην αυτήν κατ' ιδίαν συνέντευξιν. 
Ά φ ’ ου λοιπόν συνηλθον, ήρχισεν ό Άρθΰρος νά διηγήται 
δσα δυστυχήματα ύπέφερεν ή πτωχή οικογένεια τού Β ι-  
λιάμου μέχρι τής στιγμής καθ' ήν ’έμελλε νά συρθτ) είς 
ειρκτήν ο γέρων ούτος· ταΰτα διηγούμενος, ό Ά ρθΰρος δεν 
(λησμόνησε τίποτε συμβάλλον είς άπόδειξιν τή ; μεγάλης 
σπουδής και φροντίδος, όποιαν αυτός ιδιαιτέρως ελάμβανί 
περί τής καταιττάσεως τών δυστυχών εκείνων, και τελευ~ 
ταϊον ώμολόγησεν δτι ή επιθυμία τοΰ νά τούς χορηγηση 
τινά άνακούφισιν κινών αύτόν εί; συμπάθειαν πρός εκείνους, 
ήτο τό μοναδικόν α’ίτιον τοΰ ταξειδίου του.

Είναι δυσέκφραστος ή εκπληξις ήτις εζωγραφίζετο είς τό 
ττρόσωπον τού Άλένου. Οί πένητες ενοικιαςαϊ τοΰ αγρού 
του ήσαν τόσον μακράν τοΰ νοός του, και αί αιτήσεις τού 
Άρθύρου τόσον διάφοροι παρά τάς όποιας αυτός είχε 
φαβηθή, ώστε δεν ή μπόρεσε νά μή φωνάξτ).

Πώς, Κύριέ μου, τούτο τό νράγμα σάς κάμνΐΐ νά
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τρέχετι κατόπι μου προ πέντε ήμερων χωρίς νά άναπαυ- 
θήτε παντάπασι ! . . . . διά νά μέ ομιλήσετε λοιπόν περϊ 
τών πτωχών εκείνων, έπρόσθεσε με ιδιών, με κυνηγείτε μέ 
τόσον τρομερόν τρόπον ! ”

",Ε  ! Κύριέ μου άπεκρίθη 6 Άρθΰρος, και ποιον 
αϊτιον εύλογώτερον απ’ αύτό εδύνατο νά δικαιώστ] τάς προσ
πάθειας μου; ”  Τότε εμβήκεν είς νέας λεπτομερείας, και 6 
Άλένος βλέπων οτι το πράγμα τούτο ήτο άλλο παρ 
όποιον αύτός εφοβήθη, δεν ήργησε νά 3αυμάση την φιλάν
θρωπον προθυμίαν τοΰΆ ρθύρου' προσέτι άκούων τό όνομα 
τής “Αννης Βίλσων. ώς πρωταγωνίστριας εκείνου τοΰ δρά
ματος, μιγνύμενον άκαταπαύςως είς τήν διήγησιν καί προ- 
φερόμενον ήδιςα κα'ι τρυφερά, δεν έδυσκολεύθη νά εννοήση, 
οτι ό έρως μέ τήν φιλανθρωπίαν ήτον συνεργός εκείνης της 
πράξεως, και τοϋτο εκαμνε τον Άρθύρον πλέον περισπού
δαστοι είς τούς οφθαλμούς του . ’Επειδή δέ ό Ά λ έ 
νος απέδειξε μέ τήν έμφυτον είς αυτόν ευαισθησίαν οτι 
επεθύμει νά μάθρ τι περισσότερον, τότε ό ταλαίπωροι 
Ά ρθΰρος, τεθλιμένος, ώς ήτο, προ πολλών ημερών, δεν 
εδυνήθη νά κρατηθή καϊ νά μήν όμιλήση περϊ τοΰ τι όνου 
του.’Ό θεν ή ερωτική σχέσις του μετά της “Αννης, τά  8υ- 
<Γυχήματα τής χωρικής οίκογενείας, ό δεινός άγων είς ον 
θεληματικώς υπεβλήθη μακρυνόμενος άπο τήν ερωμένην 
του καθ' ήν στιγμήν έμελλε νά τήν νυμφευθτ), ή θλίψις τον  
νά βλέπτ) τάς ημέρας νά παρέρχωνται ματαίως, δλα ταΰτα  
εζωγραφήθησαν μέ τόσον ζωηρά χρώματα, ώστε έκίνησαν 
τον Άλένον νά είπη.

"  Λεν θέλω συγχωρήσει ποτέ είς έμαυτόν, ότι έγινα έμπό- 
διον τής ευδαιμονίας σας · άλλά διατι νά μή μέ γράψετ* 
φανερά περϊ ταύτης τής ΰποθέσεως, άντϊ νά μέ ςέλλετβ 
μυστηριώδη γραμμάτια, τά οποία άλλο δεν έκαμναν παρά 
νά αυξάνουν τάς υποψίας μ ου ; Ποιος άλλος πλήν έραζοΰ 
κα·ϊ χρεοφειλέτου ήθελε φερθή μέ τόσην ορμήν καϊ σφοδρό- 
Ύητα; μ ’ ολα ταΰτα ή προσδοκία σας δέν εστάθη παντά 
ττασιν ατυχής, διότι όχι μόνον υπόσχομαι νά μή ενοχλήσω
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τήν ελευθερίαν τών ανθρώπων, τους οποίον; προςατβνετε, 
άλλά θέ\ω σάς εγχειρίσει καϊ έξοφλητικόν τοΰ προς εμέ 
χρέους των, και προσέτι νέον ενοικιαστήριον τοΰ άγροΰ, 
ώστε άπο αΰριον δννανται νά άποκατασταθώσιν e/cel. ’ ’

Ό  Άρθΰρος τον ευχαρίστησε πλήρης χαράς, καϊ άφοΰ 
άπεχαιρέτησε τον οικοδεσπότην καϊ εΒέχθη ίππον προσφε- 
ρόμενον παρ’ αύτοΰ, άνεχώμησε διευθυνόμενος προς τήν 
ώραίαν πε8ιάδα τον Ά βερλείγον μέ ελπίδα οτι γρήγορα 
θέλει τήν ίδει πάλιν. Έ στοχάσθη  δέ οτι όδοιπορών όλην 
τήν νύκτα, ή μπορεί νά φθάση εις το Άβερλεϊγον προ τής 
ανατολής τοΰ ήλιου. Ό  ίππος είς ον άνέβη ήτο θυμοειδής, 
και εβοήθει θαυμασίως τον άνυιτόμονον αναβάτην τον. 
Έ ντος λοιπόν τον σκότους περιτρέξας μέ μεγίστην ταχύ
τητα τάς έλικοειδεΐς καϊ πολλάκις δνσβάτους οδούς, άμα 
μέ τήν πρώτην της αύγής άκτΐνα ίδε μακρόθεν τά έξ ελα
τών δάση, και τά.πέριξ τής κοιλάδος βουνά. Μετά δύω 
ώρας μέλλει νά παρουσιασθή είς τήν φιλτάτην τον “ΑννανΙ 
Ά λ λ ά  τό εγχειρισθέν είς αύτόν γραμμάτων είναι διωρισμέ- 
νον νά μεταφέρτ/ τήν ευδαιμονίαν είς τόν οίκον τον Β ιλιά - 
μον.'Ό θεν κεντά άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ ίππου, τόν 
στρεφβι πλαγίως, και ανακαλύπτει μετ' ολίγον τήν πενι
χρόν καλύβην. Τά παιδία άκούοντα κρότον 'ίππου, (βγα ί
νουν βιαίως, και ολίγον ύστερον ο πατήρ καϊ ή μήτηρ των* 
δεν θέλω δοκιμάσει νά περιγράψω τήν εκστασιν αυτών 
τών καλών άνθρώπων ολοι ερρίφθησαν είς τους πόδας 
του, καϊ δέν ενρισκον είμή δάκρυα πρός έκφρασιν τής β α 
θύτατης των ευγνωμοσύνης. Βλέπων τάς λεύκάς τρίχας 
τοΰ γέροντος Βιλιάμου, τά πεπαλαιωμένα ίμάτια τόσων 
ερασμίων πλασμάτων τά ώχρα πρόσωπά τω ν, είς τά  
όποια έζωγραφήθη τήν στιγμήν εκείνην σφοδρότατη 
χαρά, ό Άρθΰρος εύφραίνετο οτι έφερεν είς τό μέσον αν τών 
τήν ευδαιμονίαν · άλλά πόσον νέα καϊ όποια αισθήματα 
διεπέρασαν τήν ψυχήν του δταν ειδε τά πυργιά τοΰ άγροκη- 
πίον. Ή ’Ά ννα  πλέον δ«ν ήτο ήσυχος , άναγνώσασα πρό 
ολίγου τήν τελευταίαν τον Άρθύρου επιστολήν, αίσθάνε-
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το είς τήν καρδίαν της άνέκφραστον θλίψ-ιν συλλογιζομένη, 
ότι κατά πάσαν πιθανότητα, ό χωρισμόν εμελλΐ νά τταρα- 
ταθτ) ακόμη. Μ' όλα ταΰτα κατά. τινα άπόκρυφον αυτομα
τισμόν τά βλέμματά της ΐστρέφοντο άκαταιταύστως προς 
την παιδιάδα. Ή το  ήδη ώρα προγεύματος, και ενφ καθείς 
μέ σιωπήν έλάμβανε θέσιν κύκλω της τραπέζη;, ήκούσθη 
κράτος άπό τό μέρος της σνδένδρου όδοΰ, και βαθμηδόν 
αυξάνει. . . . ’Εκείνος είναι. . . . Ή  "Αννα με καρδίαν 
πάΧΧουσσαν τρέχει είς τό παράθυρον και βλέπει τόν Ά ρ -  
θνρον, οστις φωνάζει’ είναι ευτυχείς ! . . . . Είναι ευτυ
χείς, ώ φίλτατε Ά ρθύρε) τούτο λέγονσα άφίνει. τό π α 
ράθυρον, καταβαίνει εις την αυλήν καθ' ην στιγμήν ό 
Άρθΰρος επέζευε, καϊ παραφερομένη άπό την ταχύτητα  
τού τρεξίματος, ώς και άπό την ταραχήν της, εύρίσκεται 
χωρίς νά τό στοχασθτ} είς τάς άγκάλας τοΰ νέου, οστις 
εκστατικός άπό χαράν, την εσφιξε μυριάκης είς την καρ
δίαν τον. ’Εν τούτοις ό Κ. καϊ ή Κ. Βίλσων, οίτινες εϊχον 
μείνει είς τό παράθυρον, έμειδίων θεωρούντες τών μελλόν
των νεονύμφων τούς πόθους, καϊ σννεχαίροντο δίά την ευ
δαιμονίαν των, ενώ ή 'Άννα έντρεπομένη ολίγον διά την πα
ράφοραν σπουδήν της, ήρώτα με δειλήν φωνήν τά περϊ 
Β ιλιάμου καϊ τών τέκνων του.

Λοιπόν ό πραγματικός βίος εχει ειδύλλια άξιολογώτερα  
τών ειδυλλίων τού Γεσνέρου,καϊ οί άναγνώσταί μνν, ελπίζω 
νά μέ συγχωρήσουν, ότι έσχεδίασα σκηνήν άθώαν, παθη
τικήν καϊ άπλήν, τής όποιας έστάθην αύτόπτης.

[Provincial Sketches.] 
I. Ν.



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

ΈτιυτοΚαι τοΰ Κ όα,ητος \ω. Κατοί/στί/α.
Τόμος ά.

Α ί εφημερίδες τών ' Αθηνών επταισαν, νομίζομεν, θεω- 
ρονσαι τάς εκδοθείσας έπιστολάς τοΰ Καποδίστρια ώς 
*πειστήρια, τά  όποια δύνανται ν άττοφασίσωσι περί της 
τραγικής δίκης τοΰ Κυβερνήτου άντιταττομένου ώς πρός το 
έθνος ή τουλάχιστον ώς πρός τήν πολυπληθή και ισχυρά ν 
άντιπολίτευσιν, ή όποια περιελάμβανε το μέγα μεροτ. τοΰ 
ελληνικού λαού. Τά πειστήρια ταΰτα προσάγονται μονομε
ρ (οί, κα'ι οχι κατά τύχην, τ) επ\ σκοπώ διασαφήσεως ίςο- 
ρικών συμβεβηκάτων, άλλ ’ επίτηδες διά νά εφαρπά- 
σωσι, τρόπον τινα, τών συγχρόνων δικαστών τας ψήφους 
ερήμην τών άντιδίκων, προσάγονται χωρίς νά υπάρχτ) δι
καστής, ό όποιος άναγνωρίζων τό αδιαίρετον τών συμβε- 
βηκότων νά τείντρ τήν χεΐρά του εντός τοΰ χαρτοφυλακίου 
τοΰ Κυβερνήτου διά νά συμπληρώσω τήν συλλογήν τών επι
βολών, ώστε νά χρησιμείσ-ρ οχι πρός ΰπεράσπισιν, άλλά 
ττρίς εκδίκασιν της δίκης.

Ά λ λ α  εάν Άεωρηθτ) ή συλλογή ώς τελεία, και οτι καμ- 
μία άπόκρυψις δεν εκολόβωσε τήν αλληλουχίαν τών έπι~ 
ςολών, τϊ άποδεικνύουσι μερικά επεα πτερόεντα γραμένα' 
έντέχνως εντός αλληλογραφίας; Αί ανταποκρίσεις δεν περιέ
χουν παρά τόν σκοπόν και τήν πρόθεσιν και τους δημο
σίους άνδρας ά π ό  τ  ά έ ρ γ α  οφείλει τις νά τούς κρίνρ 
Εννοώ δτι αισθήματος φλογερού ή έξιστόρησις ημπορεί 

νά περιληφθη εντός μυθιστορίας διά γραμμάτων τά γράμ
ματα δύνανται νά περιέχωσι περιγραφάς τόπων και ηθών, 
η δύναται νά σνλληφΟy κα,νεν άπόκρυφον μέρος της αν
θρωπίνου καρδίας, όταν αύτή άτημελήτως εκχέεται εντός 
ίπιστολής φιλικής, φεν*/ούσης τό φώς τής δημοσιότητα.
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Λλλα κυβερνητική τις εποχή πως είναι δυνατόν νά 7τεριέ' 
χεται εντός μερικών επιστολών, καϊ εξ αυτών νά ήμπορή 
τις νά δικάση άνεκκλήτως τούς ανδρας και τά πράγματα. 
Ή  επιστολήπεριλαμβάνει ενίοτε την πρόθεσιν και τόν σκο
πόν, αναπληρώνει 'ίσως τάς ελλείψεις τών λοιπών Ιστορι
κών στοιχείων κα'ι αποκαλύπτει μερικά συμβεβηκότα, τά 
όπΜΐι χωρίς αυτών έχάνοντο 'ίσως άπο την πανδαμάτορα 
λήθην. Ά λ λ ά  πέραν τούτου, άπέχομεν νά τη άττοδώκω- 
μεν αυτοτελή τινα βαρύτητα.

"Ο στις θέλει νά έξιστορήση την κυβερνητικήν εποχήν, 
τώρα οτε καθημέραν άπομακρυνόμεθα απ' αυτής καϊ κοι-, 
μίζονται μικρόν κατά μικρόν τά πάθη τά  όποια αν ήγειρε 
καϊ αμβλύνεται ή προσωπική επιρροή, τήν οποίαν διά τής 
πειθοΰς του καϊ τών ατομικών του πλεονεκτημάτων ό Κ υ
βερνήτης ενήργει έπϊ πλείστους τώ<> συγχρόνων τον, ο
φείλει νά σπονδάση τά νομοθετικά εργα τής εποχής ε
κείνης, νά άντληση εντός τών αρχείων τών δικαστη
ρ ίω ν  ολας τάς υπουργικάς καϊ κυβερνητικάς διαταγάς, νά 
άπεξεργασθτ) εν προς εν τά ύλικώτερα σνμβεβηκότα τής 
κεντρικής άρχής, τών διοικητών καϊ δικαστών τάς πράξεις, 
καϊ τότε μεταχειριζόμενος ώς σνμπλήρωμα τάς έπιςολάς, 
ή άντιττάτων προς αντάς, ήμπορεί νά πλησιάση τήν ιστο
ρικήν λαμπάδα είς τήν εποχήν εκείνην, καϊ νά τήν δείξει 
όχι καθώς θέλονν τά  τήν παραστήσωσι μερικοί έπαινέται 
τών παρελθόντων χρόνων, άλλά υπό την άληθή της ιστορι
κήν 67τοψιν δηλ. τό καλόν μεμιγμένον με τό κακόν, άλλά 
το κακόν ίιπερπερισσεΰον καϊ ύπερχειλίζον, τοσούτω μάλλον, 
καθόσον τό κ α κ ό ν  είναι επίφοβον καϊ οδυνηρόν περϊ τήν 
πρώτην σύστασιν κοινωνίας τίνος.

Ά ρχ ομ ίνον  8’ cpyoto πρύσωπον 8γΓ Άίμ*ν τη λ α υγίί.

Λεν φρονοΰμεν οτι ό Κυβερνήτης διότι κατέβη είς τόν 
τάφον, με τρόπον τόσον τραγικόν, οφείλει νά φέρτ] τήν ευ
θύνην ολων τών σνμβεβηκότων εκείνων' εκ τουναντίον 
πρέπει ν' άποδοθη μεγα βάρος είς όσους ανήκει, είς τούς 
Κ. Γεννατα καϊ Βιάρον, είς μερικούς δοκησισοφους, 
μικρούς τόν τε νονν, τά τ' ήθη, τά τ' όμματα καϊ είς 
άλλους οί όποιοι τω ίδείκνυον τήν ρομφαίαν των,ώς τό άκατα- 

(ίΓΟΜ. Β , ΦΥΛ· Α ·) b .
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μάχητον καί τό ίσχνρώτερον τής τ, αρανομίας έπνχείρημα,
Ά λ λ ά  περί τούτου θέλομεν έπανέλθη ϊσας, δταν ομιλή

σω μεν περι των επομένων τόμων · άς μη παραβιάσω μεν 
προς το παρόν της Ιστορικής προόδου τον χρόνον.

Τά πρώτα γράμματα το ΰ  Κυβερνήτου αρχίζουν άφ' o j  

καιρού αί εφημερίδες διέύωκαν περι τοΰ διορισμού του είς 
τήν προεδρίαν τής Ε λλάδος. Ό  Κυβερνήτης γράφων πρός 
τόν Έννάρδον, απορεί πόθεν έδημιουργήθη cette etrange 
nouvclle. "Οσοι γνωρίζουν τής εκλογής τά προηγηθέντα 
καί τάς άναφοράς τάς πρός τήν’Συνέλενσιν απευθυνθείσας, 
όχι βεβαίως άπό θείαν εμπνευσιν των ύπογραφόντων, δύναν- 
ται νά δυσπιστήσωσιν εναντίον τής απορίας τ ο ΰ  Κυβερνήτου 
άναγινώσκοντος εντός τών εφημερίδων κατά πρώτον,την πρό· 
σκλησιν τοΰ ελληνικού λαού. Ά λ λ ’ ή πρόσκλησις έπεδόθη 
τέλος είς τόν Κ όμητα, ό όποιος ευθύς κατακυριεύεται άπό 
την άναγκαιοτάτην ιδέαν τοΰ νά συνδέστ/ τήν Ε λλάδα  πρός 
τήν Ευρώπην. Ή  ιδέα αΰτη ήτον ευτυχής, ήτον ή πρόχειρό- 
τέρα ιδέα πρός τόν Κυβερνήτην κατατρίψαντα τό στάδιον 
τής ζωής του είς τήν διπλωματίαν, διά τής διπλωματίας 
νά ζητήση τής 'Ελλάδος τήν διάσωσιν' ήτον ’έγκαιρος διότι, 
δτ αν δλα τά εσωτερικά τοΰ ιερού άγώνος στοιχεία εναρκώ- 
θησαν άπό τούς κόπους και άπό τήν διχόνοιαν, ώφειλει ό 
άναλαμβάνων τας ήνίας, νά φροντίστ) περϊ άλλλου σω στι
κού στοιχείου, άνακαλύψαντος ήδη τήν επίσημόν τον ΰπαρ- 
ξιν εντός δημοσίων συνομολογιών‘μεταξύ ξένων εθνών.

Ά λ λ ’ η ιδέα, αυτή δεν ήτον νέα' ή αποστολή πρεσβευτών 
είς τό συνέδριον τής Βερόνης αύτόν τόν σκοπόν είχεν τό έν 
Λονδίνο» δάνειον εις τοΰτο κατά μέγα μέρος έτεινε, καθώς άπο- 
δεικνύεται άπό τά δημοσιευθέντα γράμματα τής διοικήσεων 
καί τον Μανροκορδάτου (ίδε άπολογίαν Α. Λουριώτου.)

’Ά ς  άκολουθήσωμεν όδοιποροΰντα τόν Κυβερνήτην είς 
Πετρούπουλιν. Ά π ό  τής καθεδρας ταύτης γράφων είς τόν Κ. 
Α. Στούρτζαν προαναγγέλλει δλας τάς διπλωματικής επι
τυχίας του. S. Μ. J. m’ accorde ma demission, et daignc 
appouver la marclie queje me propose a suivre, pour 
reconaitre s’ i 1 p e u t  m’ d t r e  d o  n n e  d’ accepter la 
plnee, a laquelle m’ appellent les Grecs.
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Ή  φράσις αΰτη είναι προανάκρουσμα τον προς τον Αύ~
"τοκράτορα αγράμματοόττου άνακεφαλαιοΰνται αί κυριώτε' 
ραι εννοιαι της μακράς συνομιλίας μετά τής Α. Μ . Ή  επι
στολή περιέχει τάς βάσεις τής συνθήκης τής 6 ’ Ιουλίου 
1827 μ ’ ολον οτι έκ τής χρονολογίας της, 3 [15 ] ,’Ιουλίου, 
φαίνεται, οτι έγράφη πιθανότατα, πριν ή κοινοποίησις τής 
συνομολογήσεως ελθη εις τ ον Αύτοκράτορα■ άλλ’ αί ίδεαι, αί 
όποΐαι μετεβλήθησαν είς άρθρα συνθήκης, προύπήρχον είί 
τον νούν τοΰ 'Ρωσσικοΰ υπουργείου καϊ τοΰ Αύτοκράτορος 
καϊ έπϊ των ιδεών τούτων περιεστράφησαν αί συνδιαλέξεις 
καϊ τά γράμματα τοΰ Κυβερνήτου.

Είναι γνωστόν οτι ή συνθήκη αΰτη περιείχε συμ βιβα 
σμόν τινα μεταξύ τής κυριαρχίας τοΰ Σουλτάνου καϊ τής 
ελληνικής έπαναστάσεως, έμφαινόμενον’διά τής βασσαΧί- 
κής υποτελείας εις τόν Σ·υλτάνον καϊ διά τής πληρωμής 
ετησίου φόρου.

"Οποιος έσπούδασε τήν εποχήν εκείνην τής ελληνικής κα- 
ταςάσεως, τό ανίσχυραν τής κνβερνήσεώς της, τήν άπαύδη- 
σιν όλων τών άγωνιζομένων, τήν πείναν κατακυριεύουσαν 
όλας τάς επαρχίας τής 'Ελλάδος τήν αναρχίαν μαςίζουσαν 
αύτάς, καϊ μεταξύ τοιούτων συμβεβηκότων τήν εν Τριζήνι 
συνέλευσιν συσκετττομένην καϊ ενεργούσαν όχι με τήν δρα
στηριότητα εκείνην, τήν όποιαν άγαπατις  νά άηταντα είς Σ υ
νέλευσή ευρισκομένων μεταξύ τής π α τ  ρ ί δ ο ς έν  κ ι ν δύ - 
ν ψ, θέλει πεισθή οτι τών συμμάχων ή εύμένεια δεν ήμττο
ρού σε νά συνομολογήσω τί εύκταιότερΟν υπέρ 'Ελλάδος. 
Αλλ' ό Κυβερνήτης έντός τής προς τόν Αύτοκράτορα επι
στολής, αποδέχεται μέ πολλήν ανοχήν τάς βάσεις τής συν
θήκης τής εξ Ιουλίου, δέν υποφέρει αυτήν προσωρινώς 
ως άναγκαιβν κακόν καϊ έττ έλπίδι προόδου καϊ μεταβολής’ 
άλλά τήν έπιδοκιμάζει. καϊ τήν δικαιολογεί καθ' όλα της 
τά μέρη. “  Κατά τήν συνθήκην τ αύτην, λέγει ό Κυβερνήτης, 
ι, θέλει δεχθή καϊ διορίσει ή 'Ελλάς προξενικούς πράκτο- 
» ρας. Τί θέλουν οί Έλληνες στερηθβ; απεσταλμένους φέ- 
ι, ροντας τήν έπωνυμίαν μινίστρων ή πρέσβεων; τ ό  έ π ι -  
„  κ ί' ν δ υ ν ο ν π α ρ ά ώ φ έ λ ι μ  ο ν δ ι κ α ί ω μ α  τ ο ΰ ν ά
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,, σ υ ν ά π τ ω σ ι π ο λ ι τ ι κ ά ς  σ  ν μ μ α χ  ί α ς καϊ το 
,, κλέος τού νά ’έχωσι κυβερνήσω άνωτέραν κατά τον βα  -  
,, θμον, ττλην πολυεξοδωτέραν. ,, Ή  φράσις είναι περίερ~ 
γος, διότι ώς αθύρματα παιδαριώδη? ώς ανωφελή καϊ μα
ταιόδοξα παράσημα θεωρεί τά επισημότερα.τί)ς κυριαρχίας 
γνωρίσματα δηλ. τό νά εχη τις κυβέρνησιν αυτόνομον, νά 
δύναται νά συγκοινωνία με τά έθνη διά πρέσβεων καϊ νά 
ίσχυροποιή τήν ΰπαρξίν του διά μέσου τών συμμαχιών, 
τάς οποίας καθιστά αναγκαίας η τοποθεσία, τά αισθήματα 
καϊ αί κοινωνικαι ροπαϊ τής πατρίδας μας.

Ό  Κυβερνήτης παλινωδεί ώς πρός τόν διορισμόν τών 
προξένων, εντός υπομνήματος άπευθυνομένου είς τάς τρεις, 
αϋλάς όπου, 1[ 12 'Οκτωβρίου 1827, εκθέτει έπιτηδείως 
τάς αιτίας διά τας όποιας, είναι ανάγκη νά διορισθώσι παρά 
τί}'Ελληνική Κυβερνήσει Charges d’ affaires ή residents*

’ .4λλά 7τως νά τολμήση ευθύς εξ άρχής νά έκφραση τήν 
γνώμην ταύτην είς τόν Αύτοκράτορα ό Κυβερνήτης με~ 
μυημένος ολα τά μυστήρια της 'Ρωασικης διπλωμα
τίας·, καϊ ή διπλωματία αυτή, έξόγως επιτήδεια νά ακόλουθή 
πρό αιώνων τό αύ τό σύστημα, ήθελε πώποτε ένδώκη νά 
δημιουργηθή εντός τής Μεσογείου, κράτος ελληνικόν ισχυ
ρόν και ανεξάρτητον, πρός τό όποιον εδύναντβ νά ζραφώσιν 
εξαίφνης οί οφθαλμοί τών Τουρκοκρατούμενων χριςιανών, 
μέχρι τούτου πρός άρκτον βλέποντες, ύγροϊ άπό ελπίδας 
ελευθερώσεως; .

Ό  Κυβερνήτης ομολογεί πανδήμως πρός τόν αύτοκρά
τορα ότι θέλει αποκρούσει τήν εκλογήν τής'Ελλάδος "  έάν 
,, δεν τώ δοθή ή εξουσία νά ρυθμίση επϊ τών βάσεων τής  
,, συνθήκης τοΰ Λονδίνου τόν τρόπον τής μελλούσης 
,, ύπάρξεως τής 'Ελλάδος, ”  δεν περιορίζεται είς τούτο' 
άλλά ζητών χρήματα "  χωρϊς βοηθημάτων (λέγει)
,, στερούμενος ισχύος καϊ δυνάμεως, θέλω ίδή τούς 'Ε λ -  
„  ληνας συρομένους άπό εισηγήσεις απεχθείς πρός το 
,, σύστημα τών τριών δυνάμεων, νά έπιζητώσι τελείαν τήν 
,, αύτονομίαν τω ν τότε θέλω καταφύγει εις τήν πατρώαν 
»  ΊΨ> εντός τής εστίας μου καϊ προβλέπων άφεύκτονς 
,, κοταστροφίϊς, θέλω περιορισθή νά έκπληρώ τά καθή -
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„  κοντά τή1; φιλανθρωπίας καϊ τής θρησκείας προς τά  
„  πολυπληθή θύματα, τά όποια έσονται τότε, περισσότερας 
„  συμπαθείας άξια. „

'Κντός τής επιστολής ταύτης, άποδοκιμάζομεν την τε
λείαν πειθηνιότητα δεικνυομένην προς την Α. Α. Μ. άπο 
μέρους τοΰ αρχηγόν τοΰ Ελληνικού έθνους, μη λησμο- 
νήσαντος οτι ολ' οί δεσμοί του έλύθησαν πλέον προς την 
'Ρωσσικήν Μ οναρχίαν άποδοκιμάζομεν την λεπτομερή 
αύτην εκθεσιν τής πολιτικής του διαγωγής, διότι πεποί- 
θαμεν, οτι υπό τινας φράσεις αμφιβόλους ϋποκρύπτονται 
συνδιαλέξεις εχουσαι σχέσιν 'όχι μόνον πρός την εξωτερικήν 
τού έθνους ΰπαρξιν άλλά και πρός τήν εσωτερικήν τών θε~ 
σμοθεσιών διάθεσιν άποδοκιμάζομεν τελευταΐον, διότι ώς 
ορον τής αποδοχή ; τής εκλογής θέτει τήν ύπόκυψιν τού 
\Ελληνικού λαού είς την Σουλτανικί/ν νπ ατέλειαν.

Καθ' ήν εποχήν ή απειλή αυτή έπροφέρετο, ή σωτηρία τής 
Ελλάδος έκλονεΐτο μεν άλλά δέν ήτον πάντη άπηλπισμένη. 
Ό  πολιτικός όρίζων τής Ευρώπης έκαλύπτετο ήδη άπό σύν
νεφα· ή μεταξύ 'Ρωατσίας και Τουρκίας συνθήκη τοΰ Ά κ -  
Κερμανίου, άντ'ι νά λύση τά? μεταξύ δύο εθνών διενέξεις, ένα- 
πεκρυψεν έν έαυτή έναύσματα μελλούσης πυρκαϊάς καϊ υ 
Κυβερνήτης δεν τό ήγνόει· ό Καραϊσκάκης έπιλήσμων όλων 
τών παρελθόντων του,συνήψεν είς εν,ολας τάςζώσας είσέτι έλ- 
ληνι/ίας δυνάμεις καϊ τάς καθωδήγει θριαμβευούσας κατά τών 
πολεμίων υπό τόν Κοχράνον, ήρωα τών 'Αμερικανικών 
οχθών καϊ άνωφελή κομπολόγον τού Αιγαίου, οί στόλοι μας 
υπεκυπτον και ώργανίζοντο· τό ΰπουργειον τού Laferronais 
και Μαρτινιάκ προσφιλές είς τήν 'Ρωσσίαν καϊ εύεργε- 
τικον βεβαίως είς τήν 'Ελλάδα , ένεκυμονεΐτο τότε* διατί 
αι άπελπιστικαι αύταϊ άπείλαϊ; διατί ό Κυβερνήτης γ ι 
νόμενος Κασσάνδρα ανιάτων συμφορών, επέμενεν άποφα- 
νιστικώς, είς τήν έκτιλήρωσιν τής μήπω άπαρτισθείσης 
συνθήκης τής 6. Ιουλίου;

ΙΙολλοϊ φρονούσιν οτι ό Κυβερνήτης δέν έπεθύμει άπέ- 
ραντον τής 'Ελλάδος έπέκτασιν· διότι μικρόν κράτος 
ημιαυτόνομον, μέ ορέξεις περιωρισμένας, μέ θεσμούς μετρι- 
°φροι·ας ήδύνατο ν άφεθϊ) από την Μοναρχικήν Ευρώπην'
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υπό την Ισόβιον κυβέρνησιν Κόμητος· άλλά τής ' Ελλάδα? 
ανεξαρτήτου και ίσχυράς ήθελε πιθανώς επιζητήσει την 
χεΐρα κάνεις μνηστηρ εξ οίκογενείας Βασιλικής. Λεν εϊμέ
θα εκ των πιστευύντων τάς τολμηράς αύ τάς ααντευσεις 
άλλά δεν είναι παράξεναι αί α'κονιαι τον Κυβερνήτου 9ρη- 
ιωδίαι περί δεινών τά όποια τον περιμένουν είς τήν Ε λ 
λάδα; δεν είναι πιθανόν δτι ήθελε διά τών μεμψιμοιριών 
ν' άποσβέστ) τάς επιθυμίας τών εποφθάλμιώντων ε'ις τον 
θρόνον τ ή? 'Ελλάδος;

Ή  περι τά παράπονα ροπή του αναφαίνεται εις άπειρα 
γράμματα· άναφέρομεν εν εκ πολλών, τό πρός τήν Lady 
„  Jersey “  Ce ne sont plus les grandeurs, mais les 
„  liiiseres humaines et des niiseres aflreuscs qui vont 
„  m ’ environner, si a I’ aide de Dieu il m’ est doune de 
„  justifier la coisfianee dout les Grecs in’ honorent. „  

'Εάν μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ κατωρθωθή νά δικαιώσω 
,, τήν πρός εμέ τών'Ελλήνων εμπιστοσύνην, θέλω περιςοι- 
„  χισθώ οχι άπό μεγαλεία, άλλ’ άφ' δτι αί άνθρώπιναι συμ- 
,, φοραι έχουν φρικωδέστερον. ,,

Έπετρέπετο βεβαίως είς τόν Κυβερνήτην, νά όμιλη περϊ 
τών συμφορών της Ε λλάδος, άλλά πρός ποια, μ ε γ  α λ ε ι  α 
τάς άντιπαραβάλει; πρός τήν δημοβόρον πλουσιότητα και 
πρός τήν ματαιόδοξον επίδειξιν τών αυλών, δπου μεταξύ μ υ-  
ρίων αύλικών κρυπτόντων τήν ίσχνότητα της καρδιας καί 
τοΰ νοός των υπό στολήν καϊ πίλον χρυσούφαντον, μόλις 
ευρίσκει τις δύω ή τρεις άνδρας, τών όποιων τό στήθος πάλ
λει άνδρικόν παλμόν;

ΤΙ με~/αλειότερον, τί ενδοξότερον άπό έθνος τό όποιον 
οκτώ ήδη 'έτη επιμένει πεινών, γυμνητεΰον, καθημέραν θανα- 
τούμενον και καθημέραν επιζών, φέρον ράκη, πλήν ράκη 
ένδοξα, ράκη τά  οποία ή ιστορία ϋεν άνταλάσσει με τά  
χρυσά ενδύματα επι τών όποιων κρέμανται τά χρώματα, οί 
ςαυροϊ καϊ τά νομίσματα χιλίων βασιλέων.

Είς τόν πρώτον τόμον άπαντώνται δύω υπομνήματα δι
πλωματικά λόγου άξια, πολλά γράμματα δπου άναφαίνε- 
ται πνεύμα, άττικισμός καϊ εύκολος τις διαπραγμάτευσις 
περϊ πολλών καϊ ποικίΧλων αντικειμένων' άλλ' εκτός τών
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διπλωματικών έγγραφων, τά όποια κάλαμος γυμνασμένος, 
πλήνοχι καϊ μεγαλοφυής συγγράφει, ούδαμού άλλου δέν εΰ· 
ρίσκομεν έμβρίθβιαν κυβερνητικοί) νοός.

Ό  Κυβερνήτης έζήτει παντϊ σθένει νά οργανίση εκπαι
δευτικόν κατάστημα έκτος τη·: Ε λλάδος, οπού οί ορφανοί 
καϊ άστεγοι παΐδες ήθελον καταφύγει εις άσυλον καϊ είς 
παιδευτήριον, καϊ περϊ τούτου πολλά συνδιαλέγεται μετά 
τού Κ. Γ. Τυπάλδου παϊ Μουςοξύδη' άλλά φοβείται μήπως 
το ελληνικόν αίσθημα, ή έθνική λπότης, ή γλώσσα καϊ ή 
θρησκεία λησμονηθώσιν άττό τούς ξενιτευομένους παίδας 
καϊ διά τούτο ζητεί νά περιτριγυρίση αύτό άπο άνδρας 
ελληνιςϊ έκπαιδεύοντας καϊ ένθυμίζοντας είς τούς νέους τον 
προορισμόν των. Μ εταχειρίζεται πρός άπόδειξιν τού προ
βλήματος τούτον επιχειρήματα τείνοντα όλα εναντίον συςά- 
σεως έκπαιδευτηρίου έκτος τής Ε λλάδος, καϊ άποδεικννον 
τα ότι ή πρώτη καϊ άφευκτος ανάγκη ήτον όχι τούς παίδας 
νά ξενιτεύση είς γην αλλοδαπήν, άλλά καθηγητάς τινας αλ
λοδαπούς νά είσαγάγη είς Ελληνικόν καϊ έντός τής Ε λ 
λάδος συγκροτούμενον παιδευτήριον. Οπόίσα χρήματα ή 
Κνβέρνησις,φιλόκαλοι πολίται καϊ αί φιλελληνικαϊ έπι ■ 
τροπαϊ, κατηνάλωσαν διά νά διδαχθώσι νέοι τινες "Ελληνες 
τόν κομψότερον τρόπογ τού δένειν τό λαιμοδέτιον και διά 
>'ά έπιδεικνύωσι πόδα ςίλβοντα  καϊ χορευτικόν;

Μ εταξύ τών σχεδίων τού Κυβερνήτου ήτον ή εκδοσις 
Σ ν ν ό φ ' β ω ς  έκ τής όποιας μερικαϊ προσευχαϊ ήθελον 
ά φ α ι ρ ε θ η '  καϊ άλλαι είδικαϊ είς τό Ελληνικόν έθνος, 
«‘ ί τήν κυβέρνησίν του, είς τούς προστάτας του, άρμόδιαι 
εις τούς δικαστάς κτλ. έπρόκειτο νά προστεθώσι. Τό σχέ- 
ciov τούτο ήτον ευφυές. Μ εταξύ τών άποδεδεγμένων νμνω- 
δών παρά τής εκκλησίας, υπάρχουν άνδρες θεόπνευστοι, ά- 
νυψούμενοι τω οντι μέχρις Ουρανού διά τής θεοσεβούς 
μαύσης του· άλλά τινες άξιοι σεβασμού διά τήν ττίστιν των 
απόζουν της μισοκαλίαςτών έττοχών έπϊ τών όποιων έγραψαν 
Αιατι δλ’ αί ορθόδοξοι έποχαϊ νά μή προσθέτουν κανένα 
ύμνον είς τόν Θεόν, κανένα γνώρισμα εύλαβείας είς τά 
ιερά της πίστεώς μας δόγματα; έάν γεννηθή μεταξύ ημών 
ορθόδοξός τις Λαμαρτίνος, τον όποιον ή λύρα ήθελεν ήχη
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λατρείαν πρός τό δόγμ α  και ύμνον π ρ ό ς  Θεόν, ήθελε στε- 
ρηθη τ ή ς  δόξης τοΰ  νά  κ α τ α τ ά ξ ω  είς τήν Σύνοψιν τώ ν 
προσευχών μερικούς στίχους του; Ή  είδωλολατρεία εθυε. 
τά  εκλεκτότερα σφάγια, διατί νά μη κατευθύνωμεν ώς 
θυμίαμα  π ρ ό ς  Θ εόν τ ά  Ομορφότερα γεννήματα τ ή ς  θεο
σεβούς φαντασίας τών ποιητών μας; (Π  ’·4 λ λ ’ εάν την 
ιδέαν ταύτην εξέφραζε ποτέ, κατά κακήν του τύχην, ό 
φίλος μου Φαρμακίδης, μία κραυγή ήθελεν άκουσθή με
ταξύ  τώ ν σφόδρα ευσεβών της πόλεώς μας. 'Άρον 'Άρον 
σταύρωσον αύτόν ώς Λουθηροκαλ8ίνον.

Έ ν  τι) αυτί) εττιςολή προς τον Κ. Μουςοξύδην 6 118 Νο- 
venbre 1 8 2 7  σ · 2 9 7 ,  ό Κυβερνήτης παρακινεί τον επίσημον 
φιλολόγον μας, ν' αναζητήσω είς τά αρχεία τής Ένετικής 
κυβερνήσεως τάς μενούσας ενθυμήσεις περϊ Ε λλάδος, "  οχι 
,, περι τής αρχαίας Ε λ λ ά δος , ά λ λ ά  περι τής Ε λλάδος  
,, κατά τον μεσαιώνα ή επι τοΰ κράτους τών Ε νετών. ,,

Ή  γόνιμος αυτή ιδία εμεινε νεκρά μέχρι τοΰδε, ά λ λ ά  
φρονοΰμεν ότι θέλει εύρεθή ποτε κάνεις γραμμ,ατεύς τ ή ς  ε- 
—αιδεύσεως, άξιος νά γίνη έκτελεςής τοΰ κεφαλαίου τούτου 
τής διαθήκης τοΰ Κυβερνήτου.

Δεν ανήκει είς η μας νά επεξεργασθώμεν μίαν πρός μίαν 
τών επιστολών, τά ς  οποίας ή άοκνος δραστηριότης τοΰ Κυ 
βερνήτου απεύθυνε π α ν το ύ , έπιζητών πρό πάντων χρήματαί 
χρήματα  ! άλλου άναλαμβάνων ίκετικήν φοίνήν, άλλοΰ 
επιπλήττων ή παρακελεύων τού; οκνηρούς περϊ τόν πατρι
ωτισμόν καϊ άνερευνών είς κάθε τόπον, είς πάσαν γην, πον 
εϋρίσκεται κεκρυμμένος τις πόρος, ό όποιος δύναται νά χρη
σιμεύσω είς παραμυθίαν τής πεινώσης Ε λλάδος. Ή  επεξερ
γασία μας θέλει επεπανθή πέραν τοΰ παρόντος φυλλα
δίου, άλλά δεν θέλει βεβαίως χρονοτριβήσει είς τά ασή
μαντα σνμβεβηκότα καϊ θέλει περιορισθή είς ο σας εττιςο- 
λάς αποκαλύπτουν τί σπουδαΐον και καινόν,

(1 ) Π ροϊ αποφυγήν παρεξηγήσεω ν άμολογονμίν ο τι  Se'v ό μ ιλοψ ει' 

περι τοΰ Μ (σσίον .
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