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ΑΓ Γ ΕΛΙ Α.

Ή  μετά την πτώσιν της Βυζαντινή? Αυτοκρατορίας διηνε
κής παρ ήμΐν καί αναλλοίωτος διατήρησις τής Θρησκείας καί 
τής γλώσσης, τών δύο τούτων πρωτίστων στοιχείων χάσης έ« 
θνικότητος, οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την ταυτόχρο
νον σχεδόν τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έφεύρεσιν 
τοϋ τύπου, δι’ ου μάλιστα φαίνεται έκτελεσθεΐσα ή θεία βου
λή τοϋ ίψίστου μη θέλοντος νά έξαλειφθτί άπί> προσώπου τής 
γής, ώςπερ τ  άλλα τής άρχαιότητος εθνη, τ?> έθνος τ& Ελλη
νικόν. Τφ όντι βλέπομεν δτι τά πρώτα βιβλία τά κατά την 
δεκάτην πέμπτην εκατονταετηρίδα Ιξελθόντα έκ τών άρτισυ- 
στάτων πιεστηρίων τής Φλωρεντίας καί τής Βενετίας, ήσαν 
θρησκευτικά καί φιλολογικά πονήματα προσφύγων τινών Ελ
λήνων. Εκτοτε δέ ή προς την ορθόδοξον πίστιν άφοσίωσις, ό 
υπέρ τής πατρίου γλώσσης διακαής ζήλος, καί, ένί λόγοι, ή 
συνεχής [/ελέτη τής ίστορίας τών ενδόξων ήμών προγόνων καί 
ό προς τ ’ αθάνατα τής ευφυΐας αύτών έργα δίκαιος παρά πα- 
σι θαυμασμός παρέσχον κατά τούς έπακολούθους αιώνας άνε- 
ξάντλητον υλην εις την τυπογραφικήν τέχνην, οΰχ'ι μόνον τής 
Ιταλίας, αλλά και τής λοιπής πεπαιδευμένης Ευρώπης. Ε- 
φαίνετο δέ οτι οί Ελληνες, καταπιεζόμενοι ύπδ τον βαρύν ζυ
γόν τής βαρβαρικής τυραννίδος, αν δεν προεπορεύοντο ώς τ?> 
πάλαι, ή αν δέν συνεβάδιζον μετά τής προόδου τών εξευγε
νισμένων εθνών, παρηκολούθουν ομως έπιμόνως την πρόοδον 
εκείνην, και μτ δντες άνεξάρτητοι οπως δημιουργήσωσιν έλευ- 
θέρως την κοινωνικήν αύτών κατάστασιν, έμιμοϋντο τουλά
χιστον τάς πράξεις δι’ ών ο'ι άλλοι λαοί κατώρθωσαν τήν μετά 
τδν Μεσαιώνα κοινωνικήν τής Εύρώπης άναμόρφωσιν. Η σω
τήριος δε εκείνη άπομίμησις, ούχι μόνον άπεδείκνυεν εναργέ
στατα τήνυπαρξιν τοϋ ήμετέρου έθνους, άλλ έποίει μάλιστα κα- 
ταφανέστατον τον μέγαν καί ανυπέρβλητον φραγμόν, τον χω- 
ρίζοντα άείποτε άπο τοϋ βαρβάρου τδν έν τώ πολιτισμοί τρε· 
φόμενον καί ένδυναμούμενον Ελληνα.

ϊαύτην βαδίζοντες τήν χορείαν ο'ι ίτατέρες ήμών, οτε ϊδον ό



ποίαν επιρροήν ϊχουσιν είς τίιν πρόοδον των λαών τά  περιοδικά 
συγγράμματα, έπεχείρησαν κατά τά ; μικράς αύτών δυνάμεις 
την Ικδοσιν όμοιων πονημάτων, ΐνα καί ουτω συντείνωσιν εις 
την βεβαίαν μίν, βραδείαν δέ άπελευθέρωσιν αύτών. Τοιουτο
τρόπως δ Λόγιος 'Ερμής προεμήνυσεν, ούτως είπεΐν, την έλλη- 
νικήν έπανάστασιν1 μετά δέ την έγκαθίδρυσιν τοΰ Ελληνικού 
Βασιλείου, πλεΐστα περιοδικά συγγράμματα έξεδόθησαν μάλλον 
$ ήττον σπουδαία, συντελοϋντα εις τον φωτισμόν του έθνους 
καί εις την περαιτέρω ήθικήν αύτοϋ συμπαγίωσιν.

Αί σκέψεις αυται ένεθάρρυνον ήμας ν’ άναδεχθώμεν την σύν
ταξιν μηνιαίου περιοδικού συγγράμματος, ύπδ το £νομα 
Ε  Ρ  Α Ι\ Ι Σ Τ Η Σ ,  προτιθεμένου μόνον σκοπδν την έφ 'ά- 
Λάσας τάςτάξεις τής έλληνικής κοινωνίας έπΐ μάλλον διάδοσιν 
των ωφελίμων και τερπνών γνώσεων, και την εύχερεστέραν 
πληροφορίαν περί των συγγραμμάτων, των ανακαλύψεων 
κα I έφευρέσεων, έξ ών αποτελεί τα ι δ αληθής πλούτος τών πε
φωτισμένων εθνών, ή  δτιμοοίευσις λοιπήν άρθρων πρωτοτύπων, 
καθ 8 θέλομεν Ιχει βοηθδν τδν κάλαμον τινών τών ήμετέρων 
λογίων, καί ή καταχώρισις μάλιστα άρθρων έρανιζομένων έκ 
των αξιολογωτέρων ευρωπαϊκών εφημερίδων καί περιοδικών, 
θελουσι συναπαρτίζει τήν υλην του Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Ο Υ .  Προς 
τούτοις^δέ έκαστον φυλλάδιον θέλει περιέχει τά χρονικά τοΰ 
μηνύς, ηγουν την συλλογήν τών σπουδαιοτέρων γεγονότων, α- 
τινα κυρίως άνήκουσιν είς την σύγχρονον Ιστορίαν.

Ταΰτα σκοπεύοντες νά πραγματοποιησωμεν άποτεινόαεθα 
προς τούς άλλοτε φίλους συνδρομητάς τής Έ φημερίδος τΰ, 'ν Ε ι
δήσεων, καί πρί>ς την φιλογένειαν και φιλομάθειαν τών απαν
ταχού δμογενών, εύελπιζόμενοι οτι και κατά τήν περίστασιν 
ταυτην θελομεν τύχει προθύμου και γενναίας συνδρομής.

Η δημοσίευσις τοΰ Ε Ρ  A Ν I Σ Τ Ο Γάρχεταιτάν έρνόμε- 
νον Ιαννουάριον. Εκαστον φυλλάδιον θέλει σύγκεισθαι έκ τριών 
τυπογραφικών φύλλων' ή δέ έτησία συνδρομή προσδιορίζεται 
προπΛηρωζέα, διά μέν το έσωτερικδν δίστηλα 2 , διά δέ το ε
ξωτερικόν 2 */a .

Κερκύρα, τϊ) 19 Οκτωβρίου 1857 Ε. Ε.

Λ. ΤΕΡΖΑΚΗ2.

«ΫΑΑΑΑΙΟΝ Α". έ ν  Κέρκυρα, ’Ιανουάριος 1888. ΕΤΟΣ Α’.

ΟΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

ΠΕΡΙ0Α1Κ0Ν ΣΓΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

ΠΕΡΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ. (*)

Κύριοι,

Ο σάκις μεταβαίνομεν άφ έν!>ς εις άλλον κλαδον της ήμέ· 
τέρας επιστήμης, προσπαθοϋμεν νά δικαιολογήσωμεν τήν μετά- 
βασιν ταύτην, άποδεικνύοντε; τύν σύνδεσμον, δι οΰ τά διάφο
ρα μέρη τής φιλοσοφίας πρό; άλληλα συνδέονται καί άποτελού- 
σιν Ιν δλον. ToOto έπροσπαθήσαμεν οτε μετέβημεν άπδ τής ψυ
χολογίας είς τήν λογικήν, κα'ι άπύ ταύτης είς τήν καλολογίαν. 
Πρόκειται λοιπον σήμερον νά δικαιολογήσωμεν τήν μετάβασιν 
άπ& τής καλολογίας είς τήν Θεοσοφίαν* πρόκειται δηλαδή νά 
άποδείξωμεν, τίνι τρόπο) ή νέα αυτη φιλοσοφική επιστημη, τής 
δποίας έπιχειροΰμεν τήν μελέτην, συνδέεται προς τας ήγουμενας 
καί έπομένας.

Καί πρώτον τί είναι ή Θεοσοφία φιλοσοφικώς θεωρουμένη ;Η  
Θεοσοφία είναι ή διά τών νοητικών δυνάμεων γνώσις και μελετί!

(*) Το «ρώτον τούτο (/.iOr.u.*, τών χχτχ τα napbv ίτο ζ , π«ρι Θ s ο α οφ ί α {, 
φιλοαοφικών τι:«ροι5ο<ιεο>ν τοΰ Κυρίου Π. Βραΐλα λρμενη, Sn|/.osituoj/.sv, οιον 
συνδτάχβϊΐ δπό τινων ταχυ^ράφων φοιτητών τ ις  Ακα&π|ΐ.ίας, λαβοντες τήν 
5*ι*ν τοΰ ΚαΟτιγητοϋ, 'ΐστις καί βΰτπρίσττ'Θτ. ν* το ΐπιίίωρτ.σιρ.



τής θείοι; φύσεως, εΤν«ι Ικείνη ή έπιστιίμη, $ν άλλοι ώνόμασαν 
φυσικήν θεολογίαν, πρώτος 6 Λεΐβνίτιος ώνόμασε TheodiceC, 
θέλων διά τής λέξεως ταύτης νά δηλώσ^ otovei την δικαίωσή 
τών Ιίργων τού Θεού απέναντι τών έπιχειρημάτων τοϋ σκεπτικού 
Bayle, καί τούτο κατώρθωσεν εϊς τά άθάνατα έκεΐνα J o x ly ia ,  
τα δποϊχ sivat καί Ισονται τδ λαμπρότερον σύγγραμμα Θεοσο- 
φίας, έξ οσων παρέχει ή ιστορία τής έπιστημης.

Η Θεοσοφία ί) ή φυσά·}) θεολογία ητο άλλοτε κλάδος τής με
ταφυσικής. Γνωρίζετε ότι ή μεταφυσική άπετέλει, καί κατά τ ι- 
νας αποτελεί, μέρος τής φιλοσοφίας, καθ’ δσον διά τής μεταφυ
σικής άνευρίσκομεν τάς πρώτας άρχάς κα'ι αιτίας όλων τών 
δντων. Καί έπειδη τά δντα άνάγονται είς τρία, τον άνθρωπον, 
τδν κόσμον καί τ6ν Θεδν, επρεπεν ή Θεοσοφία νά ηναι τδ τρίτον 
μέρος τής μεταφυσικής.

Οταν δέ λέγωμεν δτι ή Θεοσοφία είναι ή διά τών νοητικών 
δυνάμεων γνώσις καί μελέτη τής θείας φύσεως, έξ ανάγκης α 
ποκλείομε* οΐονδηποτε ύπερφυσικδν βοήθημα, έξ ανάγκης πρέ
πει νά θεωρήσωμεν ttjv επιστήμην ταΰτην κεχωρισμένην τής 
άποκαλύψεως, καί νά περιορισθώμεν είς την μελέτην τής θείας 
φύσεως διά μόνων τών μέσων, δσα παρέχει ό ανθρώπινος νοΟς,
6 ανθρώπινος λόγος. Καί ένταύθα, εννοείτε, δτι αναφύεται ζή
τημα σπουδαιότατον, τδ όποιον δέν δυνάμεθα νά παραλείψωμεν, 
καί περί ου δφείλομεν νά ύποβάλωμεν είς ΰμάς ολίγα τινά.

έάν fi Θεοσοφία ηναι ή επιστήμη τοΰ Θίοϋ, ή μελέτη καί γνώ
σις τής θείας φύσεως, ανεξαρτήτως τής άποκαλύψεως, τής γνώ- 
σεως δηλαδη ?,ν αύτδς δ Θεδς εδωκε τώ άνθρώπ^ περί έαυτού 
διά τού θείου λόγου, διά τής θείας άποκαλύψεως, ζήτημα ίγ ε ίρ :-  
τα( περί τής.άνάγκης τής έπιστημης ταύτης· προς τί ή Θεοσο
φία άπ^ναντι τής θείας άποκαλύψεως, απέναντι τής θρησκείας, 
τής μόνης έντελοϋς άποκαλύψεως τής θείας ούσίας, καθ’ δσον ή 
άποκαλυψις αυτη ήδύνατο νά γίντ» είς τδ ανθρώπινον πνεύμα» 
πρδς τί ή φιλοσοφική μελέτη τής Θεότητος, δταν ή Θεότης άπε- 
χάλυψεν έαυτην είς τδν άνθρωπον διά τής θρησκείας; Τδ ζήτη-

ματοϋτο είναι άξιον τής προσοχής ύμών, άλλ’ δμως δεν έπιδε- 
χεται είμί) έκείνην την λύσιν, $ν ποριζόμεθα εξ αυτής τής «ρύ
σεως τής προκειμένης μελέτης·

Καί πρώτον, έάν ή φιλοσοφία ηναι έπις-ημη, ούδεμία έπις·ημη, 
οΐαδήποτε ηναι, δποθέτει εξ ανάγκης εις τδν άνθρωπον την έξ ά
ποκαλύψεως γνώσιν, τήν πίστιν. ή  έπιστήμη είναι φύσει καθολι
κή, δέν υπάρχει μόνον διά τους πιστούς, τοίις',δρθοδόξους,  ̂τους 
έν γένει χριστιανούς, άλλα δι’ οίονδήποτε άνθρωπον οίουδήποτε 
θρησκεύματος. Η έπιστημη ε’ ναι ανθρώπινος θεωρία, την δποιαν 
μορφόνει δ νοϋς διάτής παρατηρησεως τών φαινομένων, είτε των 
έντδς α&τοϋ, ειτε τών έκτος, καί διά τής έφαρμογής τών αρχών 
του λόγου είς τά φαινόμενα ταϋτα, θεωρία τίιν δποίαν μορφό- 
νει διά τής εύρεζixfjc έκείνης μεθόδου, περί ής άρκούντως διε-
λάβομεν έν tvj λογική.

Δεύτερον. Αύτή ή άνθρώπινος μελέτη τής θείας φύσεως δυνα- 
ται νά άποβή λίαν έπωφελής καί είς έκείνους οΐτινες, συγκατα- 
ριθμούμενοι μεταξύ τών πιστών, αποδέχονται δλας τάς άληθείας, 
άς δ Θεδς έφανέρωσε τώ άνθρώπω διά τής άποκαλύψεως. Καί 
τωόντι ή πίστις, δπδ τήν θρησκευτικήν αδτής σημασίαν, λίαν 
σπανίως είναι ή διηνεκης κατάστασή τοϋ άνθρώπου, είτε μόνου 
εϊτε κατά τδ σ ύ ν ο λ ο ν  τοϋ ανθρωπίνου γένους θεωρουμένου. Και 
οι μάλλον έστηριγμένοι είς τά δόγματα τής θρησκείας, καί οΐ 
μάλλον διατεθειμένοι νά πιστεύωσι καί έφαρμόζωσι τάς θρησκευ
τικός άληθείας, ένίοτε διστάζουσιν ενεκατής άτελείας του ανθρω
πίνου πνεύματος καί τής άσθενείας τής α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  καρδίας'κλο
νίζεται ένίοτε ή πίστις καί είς αύτδ τδ πνεύμα τοϋ μάλλον άφο- 
σιωιιένου είς τήν θρησκείαν, κλονίζεται ή πίστις, καί έγείρεται 
αμφιβολία, δισταγμός- δισταγμδς δστις χρησιμεύει ώς δοκιμα
σία τής άνθρωπίνης ψυχής, καί τότε,’έγειρομένης αμφιβολίας περι 
τών αληθειών, Ας ή θεία άποκάλυψις έφανέρωσε τώ ανθρωπω, 
έρωτώ, διά τίνος μέσου, έκτδς πάσπ; ύπερφυσική; άντιλ^εως, 
δυνάμεθα τάς άληθείας ταύτας ν’ άποδείξωμεν, νά διαφωτισω- 
μεν, έπί σκοπώ νά σχηριχθώμεν έπ\ μάλλον καί μάλλον είς αύτ«<;



προφανώς &.ά τών μέσων έκείνων, Stive βύτλς δ ©Ei ;  έδωρήσα- 
το τφ  άνθρώπω, άτινα άφθόνω; παρέχει ,|ς τ ν̂ άνθρωπον ή όρ. 
βή χρήσι; καί έξάσκήσι; τοΟ ανθρωπίνου λόγου.

Αλλά πρ&; τούτοι;, οΐ πιστοί Ινίοτε αναγκάζονται ν’ άποδεί- 
ξωσι τ « ; άληθεία; τή; πίστεώ; των είς τού; άπιστου;, ένίοτε 
(βρίσκονται Απέναντι τή; άπιστία;, ένίοτε oi άπιστο* άπαιτού- 
σι την yw x h r& K οκάλυψιν τή; «ληθεία;, χαθ’δσον άφορα τήν 

φύσιν, «παιτοΰσιν έπομένω; αποδείξει;, διά τών κόίνών 
εϊ; πάντα; μέσων,  διά τών νοητικών δυνάμεων καί διά λογι
κών έπ.χε.ρημάτων, άπαιτούσι νά άποδειχθ^ «ύτ* ή άλήθεια 
τή ; θεία; φύσεω;, ή θρησκευτική αλήθεια τήν όποιαν δέν άποδέ- 
χονται έξ άποκαλύψεω;" καί τότε ϊσχυρότατον δπλον κατ’ αυ
τών Ιχομεν τήν Θεοσοφίαν, τότε δυνάμεθα διά τών άνθρωπίνων 
μέσων καί διά τών λογικών όπλων δλίγον κατ’όλίγον νά είσανά- 
γωμεν το5; «πίθους είς τήν όδδν τή; πίς-εως, καί νά φωτίσωμεν 
«ύτου; μέ^το φώς έκεΐνο, τ& δποϊον φωτίζει όλου; τού; ανθρώ
που;, καί είναι απαύγασμα τού θείου φωτδς, του θείου λόγου. *Ε- 
ξετασατε τά συγγράμματα είτε τών αρχαίων είτε τών νεωτέ- 
ρων Υπερασπιστών τή; θρησκεία;, καί θέλετε ΐδεϊ δτι μεταχ*- 
ριζονται τά αύτά έπιχειρήματα, δσα μεταχειρίζεται καί δ άπλοΟ; 
φιλόσοφοί πρδ; άπόδειξιν λ. χ. τή; όπάρξεω; του Θεού καί τή; 
φυσεως τού Τπερτάτου Οντος, καθ’ δσον ή ανθρώπινο; διάνοια δύ- 
ναται νά φθάσ, εί; τί,ν γνώσιν αύτής, πρ4; άνακάλυψιν τών 
σχέσεων τού Θεού πρ&; τδν κόσμον καί πρ4; τδν άνθρωπον, ™4ς 
απόύει,ιν τή; Θεια; προνοίας· κα* §.ά τών πρώτων τούτων α 
ληθειών φέρονσιτδν άπιστον ν’ «ποδεχθ? δλίγον κατ’ όλίγον τά; 
υψηλοτέρα; άληθεία; τή; θεία; άποκαλύψεω;.

Τελευταίο; λόγο; δικαιολογών τήν δπαρξ,ν, τί)ν χ^  ^
νομιμοτητα καί την άνάγκην τή; έπιστήμης τβ ίτ ϊ!;,  εΙναι 4 
σύνδεσμο; τδν όποϊον 2χε, * ίπιστήμη αδτη πρ4; τά ; άλλα; φ,- 
λοβοφικα; έπ,στήμας, , « !  διά τών επιστημών τούτων, πρ4; δ- 

« υ ;  άλλους κλάδου; τ ή; άνθρωπίνης μαθήσεω;. ’Αδύνα-

« ν  νά χωρίσωμεντήν θεωρίαν τοΟ ανθρώπου καί τοΟ χόσμουάπ’

εκείνη; τού Θεού' άδύνάτον νά συμπληρώσωμεν οΐονδήποτε φ ι
λοσοφούν σύστημα, αδύνατον νά προβώμεν ε ί; τά βαθη οΐασδή- 
ποτε έπιστήμης καί θεωρίας, χωρί; νά άπαντήσωμεν τα αιώνια 
έκεΐνα ζητήματα, τά δποϊα άντηχοϋσιν απανταχού τή; οΙκουμένη; 
καί τή ; Ιστορία;· τ ί είναι δ ά.θρωπο;; τ ί δ κόσμος; πόθεν προέρ
χεται 6 μέν καί ό δέ; υπάρχει άνώτατον δν δημιουργήσαν καί συν
τηρούν τ6ν άνθρωπον καί τ?>ν κόσμον; ζητήματα εί; a πρί> πάν
των ή Θεοσοφία δύναται ν’άπαντήστ)* καί ουτω πλαγιω; πω; Ιπα- 
νερχόμεθα εί; το ζήτημα δπερ έθέσαμεν απ’ άρχής, δ έςι, t in  
τρόπω ή έπιστήμη αδτη συνδέεται πρ4; τά ; άλλα; φιλοσοφικά; 
έπιστήμα;, καί δι’ αύτών πρί>ς δλας τάς έπιστήμας, οίαιδήποτε

καί &ν ώσι. >
Ας ίδωμεν ποΐαι λοιπήν είναι αΐ σχέσεις δι ων συνδέεται η

Θεοσοφία προ; τήν καλολογίαν, τήν λογικήν, την ψυχολογίαν 
άφ’ ίνδς, καί τήν ήθικήν, τήν φιλοσοφίαν τοΟ δικαίου καί την 
φιλοσοφίαν τ$ς Ιστορίας άφ’ έτέρου; τίνες αΐ σχίσει* υνοιμ. 
τών δποίων θέτομεν ένταύθα καί ούχί άλλαχού τήν Ιπιστημϊΐν 
ταύτην εί; τήν σειράν τών φιλοσοφικών μελετών μ α ;;

ή  φιλοσοφία, ώ ; εΤναι δμΐν γνωστήν διά τού όρισμου αυτής, 
8ν έξεθέσαμεν άπ’ άρχή; καί άνεπτύξαμεν, εΤναι ή έπιστήμη των 
άρχών καί τών νόαων τή; νοήσεω; και τή; πρά«,εω;. Εί ομεν 
δτι ή θεωρία τή; νοήσεως τρείς περιέχει μελέτα;, τρείς περιλαμ
βάνει θεωρίας, S; ήδη έξηντλήσαμεν, τήν ψυχολογίαν, τήν λο
γικήν καί τήν καλολογίαν, καί γινώσκετε δτι, κατα τήν όποιαν 
παρεδέχθημεν τάξιν, άφ’ ου διά τής ψυχολογίας μελετήσωμεν τάς 
νοητικάς δυνάμεις, δσαι συνιστώσι τήν νοητικήν τού ανθρώπου 
ρύσιν, άφ’ ου περιγράψωμεν τάς δυνάμεις ταυτας κατα την δια- 
)ορον αί»τών ένέργειαν, κατά τά διάφορα αυτής προϊόντα, κα- 
•ά τάς σχέσεις δι’ ών συνδέονται πρ?>ς άλληλας, πρέπει να έζε- 
■άσωμεναύτό τό άντικείμενον τών δυνάμεων τούτων, ούχι πλέον 
■λΘ’ έαυτά; θεωρουμένων, άλλά καθ <2;  έχουσι σχέσει; πρδ; τα 
άιτικείμενα αύτών. Καί έπειδή έν τών αντικειμένων τούτων 
ε*«ι τί» αληθές, δφείλομεν νά έξετάσωμεν τί είναι τb άλη-



6«C, 8 διώκει πάντοτε δ ανθρώπινος νοϋς, ιίς 8 «είποη 
-τείνει, άλλ ου οδχί πάντοτε επιτυγχάνει* καί είδομεν δτι ή 
θεωρία τής εδρέσεως καί τής άποδείξεως τοϋ αληθούς είναι ή 
λογικά λεγομένη έπιστήμη. Αλλά παρά τδ αληθές εύρομεν δτι 
εχουσιν α ί νοητικαί του ανθρώπου δυνάμεις Ιτερον άντικείμενον 
δνομαζόμενον said*·, καί τήν περί καλού θεωρίαν, καί έν τγ φύ
σει καί έν τί; τέχνι  ̂ θεωρουμένου, παρέχει ήμΤν έτέρα έπιστή- 
μ η ,ίν  άλλοι μέν δνομάζουσιν αίσθητιχή*·, ήμεϊ; δε χαΛο- 
Λογίαγ. Α λλα  νοητικά αντικείμενα δέν ύπάρχουσιν, έπειδη άπα- 
οαι αί έπιστήμαι καί τέχναι ανάγονται ε!ς τδ άληθέ; ή είς τδ 
καλδν, είς τήν μίαν \ τήν άλλην τών δύο τούτων έπιστημών, 
καθ’δσον καί αύταί αί βάναυσοι τέχναι ούδέν Ιτερον εί,αι ?, εφαρ
μογή έπιστημονιχών αρχών.

Εξηντλήσαμεν λοιπδν τδ πρώτον μέρος τής φιλοσοφίας, τδ 
είς την νόησιν άναγ<5μενον, δπερ αφορά τήν άπλώς νοητι- 
κήν ένέργειάν τού ανθρωπίνου πνεύματος, ’Α λλά πρίν 5| με- 
ταβώμεν είς τήν θεωρίαν τής πράξεως, είς τήν ήθικήν θεω
ρίαν, ητις με τούς τρεΤς κλάδους αυτής αποτελεί τδ δεύτερον 
μέρος τής φιλοσοφίας, άπαντώμεν έννοιαν τιν« άνευ τής δποίας 
δέν συμπληρούται ή νόησις, δέν φωτίζεται, δέν ρυθμίζεται \ 
πραξις· άπαντώμεν εννοιάν τινα, ήτις έγείρεται έξ ανάγκης είς 
τδ ανθρώπινον πνεύμα, αφ’ οδ φθάσ, είς τά δψηλότερα δρια τής 
νοήσεως. Καί το^όντι οΐαδήποτε φιλοσοφική έπιστήμη περιέχει 
θεωρίαν τινά τοϋ πρώτου έκείνου αιτίου τού ανθρώπου κα! τοϋ 
κόσμου, τδ δποϊον δνομάζομεν Θεόν. Οίοσδήποτε άνθρωπος άφ’ού 
προβή,καθ’ δσον δύναται, καθ’ δσον αί δυνάμεις του τδ έπιτρέπου- 
σιν, είς τήν μελέτην τοϋ ανθρώπου ή τοϋ κόσμου, φθάνει είς τιν« 
δψηλοτάτην Ιννοιαν τήνδποίαν δέν δύναται ν’ άποφύγ,, δ,ότι έφί- 
ς-αταιπάσης άνθρωπίνης θεωρίας, είς τήν έννοιαν τοϋ Θεού, κ« 
τότε πρέπει νά μορφώσ, καθαράν ιδέαν περί τής δπάρξεως το* 
αντικειμένου α',τής, περί τών προσόντων «ύτοΰ, περί τής ένεΓ 
γείας του, περί τής σχέσεως αδτοΰ πρδς τδν άνθρωπον καί τδνκό-- 
μον, 4έν δ,.άρχει σύστημα φιλοσοφίας, δέν δπάρχει έπιστημονίϊή

μελέτη, χωρίς να περιέχη Θεοσοφίαν τινά, ή τοδλάχιστον χωρίς 
νά φθάνηείς τά μεθόρια τής Θεοσοφίας καί τών άλλων έπι<τ»ΐμών· 
Τείνει έπομένως τδ άνθρώπινον πνεϋμα πάντοτε καί άδιακόπως 
καθ’δλας τάς διαφόρουςαδτοϋ νοητικάς ένεργείας, τείνει έπέκεινα 
τοϋ ανθρώπου καί τοϋ κόσμου, εις τι άντικείμενον, δπερ, είτε δι
καίως ε ί τ ε  αδίκως, θέλομενίδεϊ τούτο ακολούθως, θεωρεί άνώτε· 
ρον, πολυτιμώτερον καί τοϋ ανθρώπου καί τοϋ κοσμου. Ωσαύτως 
διά τής πράξεως δ άνθρωπος τείνει έπεκεινα έαυτού, έπέκεινα τής 
άνθρωπότητος καί τοϋ κόσμου. Η τασις αυτη τής άνθρωπότητος, 
ώς πρδς τήν πράξιν θεωρουμένη, άποδεικνύεται έναργέστατα διά 
τής πλέον έπιπολαίου έξετάσεως τή; ανθρώπινης ζωή;, είτε κατα 
τδ άτομον είτε κατά τδ σόνολον τή; άνθρωπότητο; θεωρουμένη;, 
διότι απανταχού καί πάντοτε δρώμεν εί; τα εργα και τά; προσπα* 
θεία; τών ανθρώπων έγκεχαραγμένην τήν έννοιαν τή; θεότητο;, 
Ιννοιαν δντος ή δντων ανωτέρω'» τού άνθρώπου και τού κοσμου, 
■πρδς 8 ή πρδς χ προσπαθεί νά πλησιάστι δια τής πραζεω;, δια 
τών έργων, διά τής κοινωνικής, πολιτική; καί Ιστορική; άναπτυ- 
ξεω;. Εάν ^ίψωμεν £ν βλέμμα έπί τή; ίς-ορία;, θέλομεν ίδεί δτι 
τδ κυριώτατον κοινωνικδν ςΌιχεΐον οίουδήποτε λαού, εις olavSr,- 
ποτε κατάστασιν εδρίσκηται, είτε άνωτατου πολιτισμού είτε 
έσχατης βαρβαρότητα;, πανταχοϋ καί πάντοτε το κυριώτατον κοι- 
νωνικδν στοιχεΐον είναι τδ θρήσκευμα, ή θρησκεία, ή σχέσι; 
μεταξύ άνθρώπου καί Θεού, ήης λαμβάνει διαφόρους μορφάς 
Κατά τά διάφορα θρησκεύματα. Η σχέσις αδτη, τό κοινωνικδν 
τούτο στοιχεΐον τδ δνομαζόμενον θρήσκευμα, etvai τδ κυριω- 
τατον, διότι δι’ αΰτοϋ μορφούνται καί ή9η, και εβιμα, καί 
νόμοι καί θεσυ,οί καί πολιτεύματα, ΰπ αύτοϋ διευθυνεται ή 
πνευματική άνάπτυξις τού ανθρωπίνου πνεύματος, και υπ αυ
τού έπομένως έμπνέεται καί ο καλλιτεχνία, ώς ειδομεν έσχα* 
τως πραγματευόμενοι πεοί τής Ιστορικής άναπτυξεως μιας έ 
κάστη; τών ώραίων τεχνών. Αρα δικαιω; ειπομεν, ότι δεν 
συμπληρούται ή νόησις άνευ τής έννοιας τοϋ Θεού, δέν ρυθμί
ζεται, δέν διαφωτίζεται ή πραξις άνευ τής έννοια; τού Θεού,
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ϋτις είναι 6 ανώτατο; δρος τή; νοήσεως καί τή; πράξεως* άρ« 
δικαιολογείται ή θέσις, $ν κατέχει ή Θεοσοφία, κατά τδ ήμέ- 
τερον σύστημα, έν μέσ(ρ τών φιλοσοφικών έπις-ημών, δικαιολο
γείται έπομένως ή μετάβασις άπδ τής ψυχολογίας, τής λογικής 
καί καλολογίας είς την θεοσοφίαν, δικαιολογούμεθα, έάν προ- 
τάσσωμεν τήν θεοσοφίαν τών τριών λοιπών έπιστημών τώνσυν- 
αποτελουσών μετά τών πρώτων τήν δλην φιλοσοφίαν, έάν δη
λαδή τήν Θεοσοφίαν προτάσσωμεν τής ηθικής, τής φιλοσοφίας 
τοϋ δικαίου, τή; φιλοσοφίας τής Ιστορίας· διότι ουτε συμπλη- 
ροϋται ή θεωρία τή; νοήσεως άνευ τής Θεοσοφίας, οΰτε δυνατδν 
εί*αι νά συλλάβωμεν ήθικάς θεωρίας πριν ή προσδιορίσωμεν τήν 
Ιννοιαν τοϋ πρδς βν δρου πάσης ήθικής ένεργείας.

Αφ’ου είδομεν τί είναι ή έπις-ήμη αδτη, τίνι τρόπω δικαιολο
γείται ή χρήσις, ή δπαρξις καί νομιμότης αύτή;, καί τίνι τρόπς» 
συνδέεται πρδς τάς ήγουμένα; καί έπομένας, είναι καιρδς νά εΐ- 
σέλθωμεν είς τάς πρώτας αύτής θεωρίας.

Είπομεν, οτι δεν συμπληροϋται ή νόησις άνευ τής έννοίας τοϋ 
Θεού- καί επειδή τήν θεωρίαν τής νοήσεως ήδη διήλθομεν, πρέ
πει νά εδρωμεν είς αύτάς τάς τρεΤς έπιστήμας, Ας έμελετήσα- 
μεν, τά πρώτα ίχνη τής τέταρτης, ή; σήμερον άρχίζομεν τήν 
μελέτην, όφείλομεν λοιπδν νά έξετάσωμεν, έάν περί τής έννοίας 
ταύτης τοϋ Θεού, ήης είναι τδ άντικείμενον τής Θεοσοφίας, ευρο
μεν χατά τήν ψυχολογίαν, λογικήν καί καλολογίαν, διδ«5μενά 
τινα, διότι έάν σχετίζεται πρδς τά αντικείμενα τών προηγου
μένων μελετών μας, πρέπει έξ άνάγκης νά εδρωμεν τά πρώτα 
οτοιχεΐα τής έννοίας ταύτης καί είς τήν ψυχολογίαν καί είς τήν 
λογικήν και είς τήν καλολογίαν. Έάν άληθεύη δτι ή περί Θεού 
νόησις,ή Ιννοια τοϋ Θεοϋηναι άχώριστος οίουδήποτε άντικειμένου 
τής ανθρώπινης νοήσεως καί μελέτης, πρέπει νά εδρωμεν Ιχνη τινά 
τής έννοίας ταύτης έν τίί θεωρίςε τής νοήσεως· έάν βυνδέε- 
ται h Θεοσοφία πρδς τάς προηγουμένας έπιστήμας, ή περί Θεοδ 
έννοια πρέπει να συνδέεται πρδς τάς άλλα; έννοία; Α{ παρέχει ή 
ψυχολογία, ή λογική καί ή καλολογία.

Ο ΕΡΑΗΙΪΤΗΪ. 11

Εδρομεν τωόντι έν τϊ} ψυχολογώ στοιχεία τινά, άτινα έφά- 
νησαν είς ήμάς άϋλα, άπειρα, ανώτερα τρόπον τινά τοϋ 
ανθρώπου καί τοϋ κόσμου. Είδομεν διά τής ψυχολογίας ποΐαι 
καί πόσαι αί νοητικαί δυνάμεις, πώς συνδέονται πρδς άλλήλας, 
πώς ένεογοϋσι, τίνι τρόπω ϋποτάσσονται απασαι είς τήν άνω- 
τάτην δύναμιν τοϋ λόγου, ήτις συνενοΐ, £υθμίζει, συμπληροΐ, 
καί συναρμολογεί τάς λειτουργείας τών δυνάμεων τούτων* καί 
ώς προΐδν τής ένεργείας τών νοητικών δυνάμεων ϋπδ τδ κρά
τος τοϋ λόγου άπηντήσαμεν έννοίας τινάς, άς /ιναγκάσθημεν 
νά θεωρήσωμεν ώς έννοίας άνωτέρας, ώς έννοίας αντικειμένων 
ά0λο>ν, απείρων, άνωτέρων τοϋ άνθρώπου. Ποΐαι αί εννοιαι αόται 
καί τά περί ών δ λόγος άντικείμενα; Καί κατά πρώτον, διά τής 
πρώτης έξετάσεως τοϋ ανθρωπίνου δντος, τής ανθρώπινης ψυχής, 
εδρομεν ίιπόστασιν, τήν δποίαν δέν ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
ώς μόριον τή; δλης τοϋ ανθρωπίνου σώματος, τήν όποίαν ήναγ* 
κάσθημεν νά θεωρήσωμεν ώς αλλο τι διάφορον αυτής τής υλης, 
ώς έρεισμα, καί ύποστήριγμα διαφόρων προσόντων, διαφόρων 
δυνάμεων καί ένεργειών, δι ών δηλοΰται ή εσωτερική φύσις αυ
τής. Παρά τήν δπόστασιν εδρομεν τά δύο μεγάλα δοχεία τών 
δντων, οίουδήποτε δντος, τδν χρόνον καί τδν τόπον, ους έθεω- 
ρήσαμεν άπειρους, οδ; διεκρίνομεν αυτής τής Ικτασεως, ως προς 
τδν τόπον, τής διαδοχής καί διαρκείας τών φαινομένων, ώς προς 
τδν χρόνον, χαθότι άνεγνωοισαμεν οτι οίαδηποτε ε^τασις περι· 
λαμβάνεται είς τδν τόπον, οίαδήποτε διαρ/.εια καί διάδοχη πε
ριλαμβάνεται είς τδν χρόνον, καί δ χρονος χαι δ τόπος ώς έκ τή; 
φύσεώς των δέν εχουσιν δρια, καθ δσον αύτα τα ορια ηθελον ει- 
σθαι έν τόπω καί χρόνω, καθ’δσον ή Ιννοια τοϋ όρίου χαι ή τοϋ 
άπειρου χρόνου καί τόπου είναι άντίφασις. ΐδου λοιπον δυο ε- 
τερα στοιχεία τά δποΤα ευρομεν είς τήν διάνοιαν τοϋ άνθρώπου, 
τά δποΐα άνεγνωρίσαμεν αναπόσπαστα τής έννοιας τοϋ δντος, 
καί τά δποΐα παρέχουσι χαρακτήρας τινάς, δι ών πρέπει να ό- 
μολογήσωμεν δτι είναι ανώτερα τοϋ άνθρώπου καί τοϋ κόσμου. 
Εκτδς τών στοιχείων τούτων εδρομεν καί άλλα τά δποΐα έθεω-



ρήσαμεν ώ; αύθόρμητα προϊόντα τή; λογικής του ανθρώπου έ- 
νεργεία;, εδρομεν εις τον λόγον άρχά; τινα; συναποτελούσα; τήν 
λογικήν ταξιν έν τώ πνεύματι, τάξιν άντις·οιχοϋσαν εί; τήν έξω- 
τερικην τάξιν τών δντων, καί ή λογική αδτη τάξις έξ ανάγκης 
διηγειρεν είς ήμα; τουλάχιστον την αμφιβολίαν, μήπως ύπάρχή 
λόγος ανώτερος, νοϋς ανώτερος, δστι; είναι ή πηγή τής τάξεω; 
ταυτης, οοτις δι αύτής ταχτοποιεί καί τίιν άνθρωπον καί τδν 
κοσμον, νοΰ; δστι; Ιθεσε τούς νόμου; τή; νοητικής ούσίας καί τούς 
νόμους τής ύπαρξεως,τού; άντιστοιχούντας πρδς άλλήλους,ώστε 
διά τής αντιστοιχία; ταύτης οί λογικοί νόμοι, αΐ λογικαί άρχαί 
χρησιμευουσι προ; άνακάλυψιν τών άντικειμενικών αρχών τή; 
δημιουργίας.

Ώσαυτω; άφ’ου άπδ τή; ψυχολογία; μετέβημεν είς την λογι
κήν, άπηντήσαμεν τδ κύριον άντικείμενον τής μελέτης ταύτης, 
τ?> άληθε;, και εϊδομεν οτι ώ ;έκ τή; φύσεώ; του είναι Sv, δτι ή α
λήθεια είναι άπειρο;, δτι είναι άΐδιος, δτι είναι αναλλοίωτος’ 
ευρομεν έπομένω;· καί έν τή λογική στοιχεία τινά τή; έννοια; 
έκεινης, τή; δποίας τδ άντικείμενον προσπαθούμεν, δσον οίόντε 
έντελέστερον, ν* γνωρ'σωμεν διά μόνη; τή; έξ*σκήσε'·>ς λαί έ- 
φιρμογή; τών νοητικών δυνάμεων. Αλλά πρδς τούτοι; ευρομεν 
έν τή λογική τήν αύτήν τάξιν, ί|ν ευρομεν έν τή ψυχολογία;* κα! 
καθώςέντή ψυχολογία εϊδομεν δτι διά μόνου τοΰ λόγου, δηλαδή 
δια τή; λογική; τάξεως, διά τών έννοιών καί άρχών τοΰ λόγου 
εξηγούνται, συμπληροΰνται καί συστηματοποιούνται δλαι αΐ άλ- 
λαι νοητικαί δυνάμεις, ωσαύτως έν τή λογική εϊδομεν δτι διά τής 
λογικής τά;εως έπαγόμεθα είς τήν άνακάλυψιν τών νόμων τής 
φύσεω;, καί πάλιν διά τών λογικών άρχών δυνάμεθα ν’ άποδεί- 
ξωμεν τά; άληθεία; έκείνας, οσα; δπωσδήποτε Ιχομεν εί; τδ 
πνεύμα* ώστε καί τδ άληθες, καί ή έπαγωγή εί; % ν ανάγεται οΐα- 
δήποτε έπιστημονική θεωρία, καί ή έξαγωγή, εί; b  ανάγεται 
οίαδηποτε έπιστημονικη άπόδειξις, ίιποθέτουσι λογικήν τινα τά
ξιν, ητι; χρησιμεύει ώς κλίμας ΐνα άναβώμεν πρδς τήν υψηλό-· 
τέραν, τήν άνωτέραν θεωρίαν τή; Θεότητος.

Τί να ε'ίπωμε» τέλος περί τής καλολογία;, π:ρί τών έννοιών 
4ς έπορίσθημεν έκ τή; μελέτης τοΰ καλού, είτε έν τή φύσει είτε 
έν τή τέχνιρ θεωρουμένου, έκ της μελάτης τής καλλιτεχνική» 
δημιουργίας καί τής Ιστορικής άναπτύξεως τής καλλιτεχνίας;

Εϊδομεν δτι κυριώτατον τού καλοΰ στοιχεΐον είναι τδ ίδανι- 
κδν, ίι έντέλεια τής λογικής τάξεως* εϊδομεν δτι είς τδ στοιχείο* 
τούτο ανάγεται ή ύπόστασις οίουδήποτε καλοΰ αντικειμένου, δη
λαδή ή αλήθεια, διότι καί αδτη δεν είναι είμή ii τάξις είς %ν ίιπό- 
κειται, τήν δποίαν πραγματοποιεί οΐονδήποτε καλδν άντικείμε- 
νον, εΐτε τής φύσεω; εϊτε τής τέχνης. Εϊδομεν δτι τδ στοιχεΤον 
τούτο τοΰ ιδανικού είναι ή ούσία τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
καθ’ δσον ή καλλιτεχνία ούδέν ετερον είναι \ ή Ικφρασις, ή δή- 
λωσις, ή άποκάλυψις τού ίδανικοΰ δια τοΰ πραγματικού, όια 
τών υλικών μέσων κτινα έχει έκαστη ώραία τέχνη. Οταν δέ ή- 
θελήσαμεν νά έξετάσωμεν τήν πηγήν τής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας, όταν ήθελήσαμεν έκ τών εξωτερικών χαρακτήρων καί 
φαινομένων νά μορφώσωμεν ιδέαν τινα τής άρχή; τής καλλιτε
χνικής δημιουργίας, δταν έπες-ήσαμεν τον νούν μας είς τήν με
λέτην τή; καλλιτεχνική; δημιουργίας, εϊδομεν δτι δ καλλιτέχν/ις 
ε^ρίσκεται κατά τήν ς-ιγμήν τής δημιουργίας του εϊς τινα έκτα
κτον κατάστασιν, είς θέσιν άνωτέραν τής κοινή; τών ανθρώπων 
θέσεω;, δτι ή εμπνευσις, ή έπίπνοια κατήρχετο άνωθεν είς τδν 
καλλιτέχνην, δτι έκυριεύετο ΰπ’ αυτή;, καί δτι άκων ένίοτε έ- 
σύρετο είς τήν καλλητεχνικτν δημιουργίαν.

Ερωτώ νύν&μας,τδ ιδανικόν δπερ είναι τδ κυριώτερον ς-οιχεϊον 
τοΰ καλού, δπερ έκφράζει J) καλλιτεχνία, έξ ου κατερχεται ές 
ανάγκης ή εμπνευσις, καί είς 8 άναβιβαζει τδ πνεύμα ή καλλι
τεχνική δημιουργία, δπερ είναι έντέλεια λογική; τάξεως, αύτί) 
ή λογική τάξι; κατά τήν άνωτάτην έννοιαν α,ιτή; θεωρουμένη, 
αύτδ τδ ίδανικδν, είναι ή δεν είναι ϊχνό; τι τή; ίιψηλής, τή; ά- 
νωτάτη; έκείνης έννοία; ητι; είναι τδ άντικείμενον τή; Θεοσο
φ ία ;; ώστε δυνάμεθα, νομίζω, έλλόγω; νά συμπεράνωμεν δτι 
άπανταχοΰ τή; φιλοσοφία;, κατά τδ μέρος το δποϊον διηνύσαμεν



διά τών τριών προηγουμένων έπιστημών, εΐ καί δέν είδομεν τδν 
Θεδν κατά προσωπον, τουλάχιστον είδομεν απανταχού τά ίχνη 
τϊίς ένεργείας του.

Πο£α δέ ή ταζις καθ ?|ν θελομεν μελετήσει τί» ύψιιλότατον 
και δυσκολωτατον τοΟτο άντικείμενον; Επόμενοι είς τήνέπικρα- 
τησασαν ήδη συνήθειαν κατά τάς φιλοσοφικά; ταύτας παραδό- 
σεις, βεβαίως δέν θέλομεν παραλείψει την Ιστορικήν άνάπτυξιν 
τών διαφόρων θεωριών, πολλώ μάλλον δέ θέλομεν ένδιατρίψει είς 
τάς γ ρ ικ ά ς  ταύτας αναπτύξεις, καθ'δσον μάλις-α καί αύτη ή Ις-ο- 
ρ£α τής φιλοσοφίας είναι ήδη όποχρεωτικδν μάθημα, καί ήμεΐς 
ύπεσχέθημεν να συγχωνεύσωμεν τήν Ιστορίαν τής φιλοσοφίας μέ 
αύτην την φιλοσοφίαν. Επομένως θέλομεν κατά πρώτον Ιστορι- 
κώς εξετάσει τήν έννοιαν της θεότητος, οία αναφαίνεται είς τά 
διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, ανεξαρτήτως τών θρησκευμά
των, θελομεν έξετασει τί έπρέσβευον περί θεότητος οί πρώτοι φΙ· 
λόσοφοι τής Ινδικής, οί Ελληνες, οΐ Ρωμαίοι, οί νεώτεροι μέχρι 
τών ήμερών μας. Ακολούθως θέλομεν πραγματευθή πρώτον περί 
δπάρξεω; Θεοϋ, έπειτα περί φύσεω; καί προσόντων αύτοΟ, καί 
τέλος περί τών σχεσεων αύτοΟ πρός τε τδν άνθρωπον καί τδν 
κόσμον, πραγματοποιοΟντες τδ σχέδιον τής μελέτης ταύτης, 8- 
περ έξεθέσαμεν έν τφ  δευτέρω μέρει τής λογικής, δτε έπραγ- 
ματευόμεθα περί τής εύρέσεως τής άληθείας, καθ’ δσον άφο- 
P? άνθρωπον, τδν κόσμον καί τδν Θεόν.

Ο ΕΡΑΗΙΣΤΗΣ. 13

Η ΕΝ ΕΤΕΙ 1480 ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ. ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
κατά Γουλλιέλμον τόν Καουρσίνον.

Χ ε ιρ ά γ ρ α ς  τής Λϋτοχρατοριχής Β ιβλιοθήκης z u r  Πα~ 
ς ισ ίω Υ , J a z i r .  χεφ. άρ. 6067 ( ΐ) .

Ή  Ελληνική Αυτοκρατορίαούκέτι ύπήρχε'τδ Βυζάντιον δ’ έ- 
γένετο λεία τών άπιστων. Μωάμεθ δ Β , είς τών άνδρών έχεί-
νων,οίτινεςπροωρισμένοιγεννώνταί είς τήν ανατροπήν,κατείχε τδν 
θρόνον τών Κωνσταντίνων, καί ή βασιλεία αύτοϋ, δυο ήδη καί 
τριάκοντα έτη ύπάρξασα, κατά τήν περί ή; έρχόμεθα νά πραγ- 
ματευθώμεν έποχήν, σειράν έπεδείκνυεΜ άλλεπαλλήλων νικών. 
Έρ^έθη, πλήν ού μετά πολλή; τή; πιθβνότητος ίσως, 8τι, άπδ 
χριστιανή; γεννηθεί; μητρδ;, παρ αύτη; καί Ιλαβε τα ήθικω- 
τερα διδάγματα* έν άνθρώπφ δε, οΰτινο; δ βιο; καί δ χαρακτηρ 
παρέσχον τοσαύτα; άντιφάσει;, ήθελε και αυτη λογισθή μ ί« 
έν ταϊςλοιπαίς. Οσων καί άν έγένετο κακών πρόξενος είς τε τδν 
πολιτισμδν καί τήν ανθρωπότητα,δσην καίάν έπεδειξε φιλοδοξίαν, 
καί κακίας καί άνοσιουργήματα, ή Ιστορία δμως δεν ήρνηθη πρδς 
Μωάμεθ τδν Β\ τδ όνομα Μ εγαν* οΐ Χριστιανοί δέ αύτοί έφι- 
λοτιμήθησαν τήν μνήμην αύτοΟ νά καθιερώσωσι διά μνημείων 
ατελεύτητων. Καί πραγματικώς γνωστδν μέν είναι άρκούν- 
τως δτι δεήσεις τινέ; καί έθιμα, έν χρήσει σήμερον παρα τή Δυ
τική Εκκλησία, ούδεμίαν άλλην έχουσιν αρχήν παρά τδν φόβον, 
τδν δποϊον ένέβαλλον αί έπιχειρήσει; τοϋ ήγεμόνο; τούτου. Ε- 
λησμονήθη δέ δτι δέησι;, ή καλουμένη Α γγελος και δια τή; 
μεσημβρινής αγγελλόμενη κωδωνοκρουσίας, ύφ ένδς τών Πα
πών έπετάχθη, Τνα δ λαδς άναπέμπι? πρδς Θεδν εύχάς δπέρ τών 
έναντίον τοΟ Μωάμεθ μαχομένων πιστών. Οΰδ ένθυμεϊται τις

(1) Το πιρ'ι τον χίΐρογράφου τούτου τοϋ Kaoupsivou όίρίρον «υρτ,ται ίν τινι τών 
β*ου5αιοτερον Γαλλιχών Πίριοίιχΰν, tS Magaiin PiUoresque, Τομ. 24. 
ΜίΤίφράίίαμεν Ss τοϋ αρδρου τούτου το πρώτον μέρος, χαβο ά(ρορών τΑν **- 
τριον ίιμών ιστορίαν, και "να πρός τους &μογ·ν»ϊς γνωβτόν χαταστ» χ«ιρογρ«?ον 
«ς τ̂ ν πολυδάκρυτο-* άναγο’μίνον τοϋ ιέ. *!5νος etco/v'v.



πλέον οτι διά μάχην, καθ’?|ν συνέπεσε νά νικηθή, ϊύχαριστίαί ά·5 
κόμη κατ'ετος τελοΰνται πρδς Ούρανδν, πανήγυριζομένης τή; 
έορτής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, συστηθείσης έν Ιτει 
4 456 ύπδ τοΰ Πάπα Καλλίς-ου τοΰ Γ/* δτι 6 τρομερδς έκεΐνός έχ- 
θρδς τή; πίστεως Ιδωκε χώραν είς γενικήν τιν« σύνοδον, πολλαί δέ 
καί αλλαι δι’αύτδ τοΰτο έσχεδιάσθησαν δτι έπ’ αύτον ώργανίσθη 
σταυροφορία δποίαν ούδείς πρότερον είχεν ίδεΤ, τοΰ Πάπα 
αύτοΰ Ηγουμένου καί τοΰ καρδιναλείου συλλόγου* δτι δ Αύτοκρά^ 
τωρ ΦριδερΤκος δ Δ', συνέστησε περί τά 1 468 τδ περιβόητον 
τών Ιπποτών τοΰ Αγίου Γεωργίου τάγμα, έφ’ δρψ δρκου νά ί -  
ρωσι τά δπλα κατ έκείνου* καί δτι καθ’ ^ν στιγμήν δ θάνατο; 
απάλλαξε τ&ν κόσμον τοΰ ολέθρου τούτου δ Πάπας Σίξτος δ Δ', 
κρίνων ηδη δτι ή Ρ'ώμη τήν αύτήν Ιμελλε τής Κωνσταντι
νουπόλεως τύχην νά ύποστή, πληρώσας τά πλοϊα, ϊσπευδε νά 
μετακόμισή έκ. δευτέρου τδν Παπικδν θρόνον ε!ς Αύενιώνα 
(Avignon). Τοιοΰτος τις ητο Μωάμεθ δ Β'. έν έλλείψει δε σπου- 
δαιοτέρων αντιπάλων, έπετίθετο τώρα τελευταΐον καί πρδς τούς 
Ιπποτας τοΰ Αγιου Ιωαννου τών Ιεροσολύμων. Τδ μίσος αύτοΰ κα · 
τά τής γενναας ταύτης ς-ρατιά; ητο βαθύτατον’ διότι καθ’ δλα; 
τάς μάχας, νίκαςτεκαί κατατροπώσεις, J) σημαία τοΰ τάγματος 
τών Ιπποτών τής Ρόδου εδρέθη ουσα πρώτη είς τήν τάξιν τών 
μαχομένων. Διψών δ’ έ*δίκησιν άμετάθετον, έφύλαττεν δ Μωά
μεθ είς τούς Ιππότας τιμωρίαν, δι’ ής κατ’ εξοχήν έτρέφετο ή αΐ- 
μοβόρος αύτοΰ φύσις.

Αλλως τε δέ, καί ή κατοχή τής ί>όδου μεγάλως εκνιζε τήν 
πλεονεξίαν του. ίϊ νήσος αδτη, κειμένη παρά τήν είσοδον τοΰ ευ
ρέως τών Σποραδών αρχιπελάγους, έγειτόνευε πρδς τήν ώραίαν 
παραλίαν τής Ιωνίας καί τάς πλούσιας χώρας τής Λυδίας καί τής 
Καρίας, πάλαι ποτέ δνομαστάς διά τάς τέχνας καί τήν έμπορι- 
,χήν άνάπτυξιν. Πολύν δέ χρόνον κραταιά διατελέσασα καί αύτή, 
Ενεκα τής βιομηχανίας καί τών ναυτικών νόμων, τής γεωργίας 
καί τών πολυαρίθμων έπαρχιών, άνεδείχθη έφάμιλλος τής Τύρου, 
τής Εφέσου, τής Μιλήτου καί τής Σάμου. Καί κατά μέν τον δ .

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. 11

πρ?>Χ. αιώνα φαίνεται π??>ς στιγμήν &ποκύπτουσα είς Tb κρά
τος τής Καρίας· ευθέως δμως έπαναστατεΐ καί εισέρχεται πάλιν 
είς τήν δδδν τής δψηλής έκείνης εύδαιμονίας, είς b  ητο κεκλη- 
μένη. Χρόνον δέ τινα μετά ταΰτα, Αλέξανδρος δ Μέγας κρίνει 
τήν πρωτεύουσαν τή; ωραίας ταύτης πολιτείας άξίαν ϊνα δε- 
χθή τήν διαθήκην του. Αλλά, μετά τον θάνατον τοϋ νικητοϋ τώ^ 
δύο κόσμων, πρώτη καί μόνη ή ί*όδος υπάρχει ίιψώσασα την ση
μαίαν τής ανεξαρτησίας, λαμπρά δε άναδεικνύεται κατά την ς·α- 
θεράν αύτή; άντίστασιν πρδ; Δημήτριον τδν Πολιορκητην. Γνω
στόν δτι δ ήρωίκος ουτος άγων έγένετο άρχή τοϋ πολυθρυλλη- 
του κολωσσοΰ, ένδ; τών έπτά θαυμάτων τοΰ αρχαίου κόσμου. 
Α π ο κ α μ ώ ν  δ Πολιορκητή;, καί είς τδ άνωφελές άποβλέψας τών 
μόχθων του, διηλλάχθη πρδς τούς πολιορ-ουμένους* δωρεάν δέ 
αύτοΤς έδωκε τάς πολιορκητικάς του όλας μηχανάς. Οί Ρό- 

. διοι δέ πωλήσαντες τάς μηχανάς ταύτας άντί 300 ταλάντων, ή
γειραν τδ αγαλμα τοϋ προστάτου τής νήσου θεοΰ,τοϋ Απόλλωνος.

Η νήσος, τής δποίας οί Ρωμαίοι έσεβάσθησαν επί πολύν χρό 

νον τήν ανεξαρτησίαν, έγένετο τέλος επαρχία έπί τής βασι
λείας τοϋ Ούεσπασιανοΰ, μετέπειτα δέ παρηκολούθησε τάς τύ- 
χας τή; Β υ ζ α ν τ ιν ή ς  Αύτοκρατορίας. Κατά τδν έβδομον αιώνα 
έκυριεύθη ί>πδ τών Σαρακηνών, έπί δέ τή ς  Φραγκοκρατίας εσχον 
αύτήν οΐ Γενευοί. Προσελθοΰσα βραδύτερον είς την Ελληνικην 
Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία ν , έκυβερνατο ύπδ εφέδρων, οίτινες, έπιτροποι δντε; 
κατ’ άρχάς τοϋ Αύτοκράτορος, λιαν ταχέως άπεστησαν άπ αύ- 
τοϋ. ϊνα δέ παγιώσωσι τδν σφετερισμδν τοϋτον προσειλκύοντο 
τούς Τούρκους καί τούς Σαρακηνούς, ώ ν  ο ΐ πειραται, διωκόμενοι 
ύπδ τ ώ ν  χριστιανικών πλοίων, ευοισκον άσυλον και καταφυγιον 
είς τδν λιμένα τ ή ;  Ρόδου. Φράγκος τ ι;, δνόματι Γουίλλέλμος Βιλ- 
λ ά ρ ε τ ο ς ,  Μέγας μάγιστρος [\) τών ιπποτών τοϋ Αγίου ίωαννου,

(1) Οί μεγάλοι Si ουτοι [λάγιστροι (grands m altres) των ιπποτών to* 
5ου εκαλούντο Ελλτ,νιατι κ*\ (as γ  α λ ο μ *  σ τ  ρ ο ι, 6ΤΓ«ν*λ*(Λ§*νο(Αένοι» ο&'τω
««ραδοξοφανώς τοϋ όνοματος τών «ρχαίων τ ι ς  ί ’οδοί) βουλευτών, τών (Λ ί  ς ( ω V,
λεγομένων. „

TOM. Α'. 3



Ιπεχείρησε νά καθβρίσϊ) μέν τδ αρχιπέλαγος άπύ τών μουσουλ
μάνων πειρατών, άλλά καί νά τιμωρήσ^ τού; προστάτα; αύτών. 
Φούλκος δέ δ Βιλλάρετο;, αδέλφι»; και διάδοχος τοΰ Γου'ίλλέλ- 
μου, άγαγών έπί τέλους τί» έργον, φκισεν έν τί) νήσω (1309) 
τούς ίππόταςτοΰ Αγίου ’ΐωάννου τών Ιεροσολύμων, δνομασθέν- 
τας έκτοτε Ιππότας τής ΐ*όδου.

Μετά 5 έτη άπί» τής κατακτή σεως τοΰ Βιλλαρέτου, ’Οθωμα
νός, δ άρχηγδς τής έπωνύμου του δυναστείας, έπολιόρκει τήν 
έόδον' άλλ’ ή νήσος αυτή ύπερασπίσθη τοσοΰτον καρτερώ; μέν 
Οπδ τοΰ τάγματος, έπικαίρως δέ καί έβοηθήθη παρ’ λμεδαίου 
τοΟ Ε1, κόμητος τής Σαβαυδίας (Savo ie), ώστε δ όθωμανδ; 4- 
κών άκων έβιάσθη ν’ άποχωρήσ») εμπλεως καταισχύνη;.

Καί αυτη μέν ή πρώτη πολιορκεί». Τρομερωτέρα δέ πολλφ 
μάλλον ύπήρζίν ή κατά τή; Ρόδου, έν έτει 4 480, έπιχείρησις 
Μωάμεθ τοΟ Β . Τάς περιπετείας τή; άξιομνημονεύτου ταύτης 
πολιορκείας πολλοί τών Ιστορικών έν έκτάσει άφηγήθησαν, καί 
γνωστή είναι ή δραματική έκθεσις τοΰ AGG& Βερτώτου. Αλλ’ έκ 
τών δχι πολύ γνωστών, πλήν αυθεντικών συγγραμμάτων, δσα 
συνεβουλεύθη δ Βερτώτο;, ύπάρχει καί ή G uille lin i Caoursin , 
R hodiorum  v ice  can ce lla r ii obsidionis Rhodiae urb is de- 
scrip tio , δτοι Γουϊλλέλμου τοΰ Καουρσίνου, δπογραμματέως τών 
Ιπποτών τή; Ρόδου, περιγραφή τή; πολιορκεία; τή; "Ρόδου, βι- 
βλίον σπανιώτατον, τυπωθέν πρώτον ένΟυλμη (Ulm) τφ  1 496, 
επειταδέ έν ί*ώμΐ) τφ  4 584. Καί έγεννήθη μέν Γουΐλλέλμος δ 
Καουρσΐνοςτά 4 430ένΔουάκς> (Douai), πόλει τή; Αρκτική; Γαλ
λία ;, έξ οίκογενεία; καταγομένης άπί» τή; Ρόδου. Νέο; δέ έτι προ- 
σελθών είς τύ τάγμα τοΰ Αγίου Ιωάννου, έπετέλει μέν καί πρότε- 
ρον καθήκοντα γραμματέως τοΰ Μεγαλομάστρου, άλλά δή καί 
έπΐ τής πολιορκεία; ταύτης. Παρευρεθεί; λοιπ&ν, ού μικρδν δέ καί 
αΰτδς συντελέσα; εί; τήν έκδίωξιν τών όθωμανών, εγραψε λεπτο
μερώς πάντα τά κατά τίιν ήρω'ίκύν έκεϊνον άγώνα.

ή  Βασιλική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων εχει μεταφράσεις δύο 
χειρογράφους τής Πο.ΙιορχεΙας τής Ρ όδου  τοΰ Καουρσίνου» γενο-

μένας είς το Γ α λ λ ι κ ά ,  τήν μέν περί τάς άρχας τοΰ 17 · αίώνος, την 
δ έ ,  μ ε τ α γ ε ν έ ς - ε ρ ο ν .  Αλλ’ έκ τών Ιργων τοΰ Καουρσίνου τί» πολυ- 
τιμώτερον τών χειρογράφων, όσα περισώζει ή αύτή εκείνη Βιβλιο
θήκη, ίιπάρχει άνχντιρδήτως το έπί κεφαλή; τοΰ άρθρου τούτου 
σημειούμενον. Είναι δέ μικρόν τεΰχο; εί; φύλλον, έμπεριέχον τί» 
κείμενον αύτί» τών Ιστορικών έργων τοΰ συγγραφέω;, τή; πο
λιορκεί; τή ; Ρόδου δηλαδή καί τή; Ιστορία; τοΰ Ζιζύμου, τοΰ 
αδελφού τού Βχγιαζήτου. ΑΙ πολυάριθμοι καί λαμπραί εικόνες 
ύφ’ ών κοσμείται, άποτελούσι το χειρόγραφον τούτο gv τών σπου- 
δαιοτέρων κειμηλίων τή; πλουσία; εκείνης συλλογή;(♦).

Η πρώτη τών εικόνων έμφαίνει τήν προσφώνησιν τή; βίβλου· 
Γονυκλινή; δ ΚαουρσΧνο; προσφέρει αύτήν προ; τί»ν μεγαλόμα- 
στρον, περιστοιχιζόμενον δπο τών Ιπποτών του. Εισερχόμενος 
δέ άκολούθω; δ συγγραφεύ; εί; τήν δποίαν προτίθεται έξιστόρη- 
σιν, διηγείται τά αίτια τή; έπιχειρήσεω; τοΰ Μωάμεθ, τί» μ ΐ- 
σο; τού ήγεμόνο; τούτου πρί»; τού; ύπερασπιστά; τοΰ σταυροΰ 
καί τήν άπληστον αύτού έπιθυμίαν ν’ απόκτησή τήν Ρόδον. 
Λέγει δτι δ Μωάμεθ, ίνα μάθη δπω; είχε δυνάμεω; καί δχυρω- 
μάτων ή πόλις, καλεΐ εί; συμβούλων πλήθο; έ'ωμοτών, αρχαίων 
ώ ; έπί το πολύ κατοίκων τή; νήσου, καί ότι επιτρέπει την αρ
χηγίαν τή; πολιορκεία; πρί»; τίιν μέγαν βεζύρην Μισσάχ, άπος-ά- 
την καί τούτον καί τελεκταΐον τών Παλαιολόγων, μόνον δέ 
διά τή; έξωμοσία; άποφυγόντα τί»ν θάνατον εί; 8ν είχον δπί» τοΰ 
Μωάμεθ καταδικασθή οί διάδοχοι τή; Αυτοκρατορία; (2).

Τοιαΰτα δέ προοιίΑίάσας δ Καουρσϊνο; μεταβαίνει εί; την π&-
(1 ) 6ν τώ  Γαλλικώ περ ιο ίικώ  κατεχωρίσθ «σαν τρεις τώ» εικόνων, οσαι άψο- 

ρώσι τ ί ν  πόλιορκείαν' τ ί ς  t*oSoU. Καίται S i  αύτάς μ *  ίυνάμενοι νά παραβέσω- 
ριεν κ* ι χιλεΓ; ένταϋΟα, εύλογον όμως έκρίναμεν ν*  μετ*φράσωμεν τάς^ ιτεριγρ*- 
φ*ς αύτών, καδ’οσον ίκ  τών περιγραφών τούτων, κα ι ε»  τ ι ς  δευτέρας μαλιστα  ί ύ  
ίΧΧΧ'. ο άναγνώστκις ν «  iitm a i)  όπωοοΰν τ «  περί τ ι ς  εποχνις Ικειννις.

(2) Αλλοι άλλως ώνομασαν τον Οθωμανόν τούτον νιύαρχ,ον καί οί μέν, ώς ό 
Κ-αουρσΐνος, Μισσάχ, οί δ'ε Μεσίθην, κα ί τελευταΓον τινές Μεσσίχ. Αλλ’ όπως κα ϊ «ν 
ίχ ϊι  τό περί τοϋ ονόματος, τούτο μόνον όφείλομεν ίιμεΓς νά παραττ,ριήσωμεν μετ*  
το ί λμμ ΐρου (H am m er, S t .  d e ll’ Im p. Oltomano Τ . ς ' .  σελ. 3 16  τ ι ς  Ιταλ . μ ε- 
τα γλω τ .)  οτι οί έπικαλε’σαντες αύτόν Μισσάχ ΰπέλαβον τόν ναύαρχον τοΰτον οντ»



ριγραφήν αθτ-ijv τδν οχυρωμάτων τής ί>όδου. Αλλά συνοπτικώς 
μόνον πραγματεύεται τδ μέρος τούτο τής Ιστορίας αύτού δ συγ- 
γραφεύς, διότι 6 αναγνώστης έχει ύπόψιν τοπογραφίαν τής Ρό
δου άκριβεστάτην, κεχαραγμένην έν τί) δευτέρ ί̂ τών εικόνων. Η 
ίόδος, κειμένη έπί τής κατωφερείας λόφου βορειοανατολικώς, 
δι^ρεΐτο είς άνω καί κάτω πόλιν. Καί είχε μέν διπλοϋν περιτεί
χισμα, έκ διαστημάτων δέ ήγείροντο έφ’ έκατέρου τών τειχών 
πύργοι μεγάλοι καί ισχυροί. Το παλάτιον τοϋ μεγαλομάστρου, 
ίδρυμένον έν τΫ5 άνω πόλει, έχρησίμευεν ένταυτφ καί ώς φρούριο» 
καί ώς άκρόπολις. Απαντες οί ίππόται ησαν φκισμένοι παρά τί> 
παλάτιον τοΟτο, Οί λα'ίκοί δέ καί όσοι τών χωρικών η έμπόρων 
ησαν έγγαμοι, κατεΐχον την κάτω πόλιν. ή  πόλις είχε δύο λιμέ
νας- τδν μεν μείζονα καί εύρύν, άλλ’ δχι ασφαλή άπό τινων άνέ- 
μων" παρά την είσοδον δέ καί έπί τής άκρας τοϋ λιμένος τούτου 
Ικειτο δ πύργος τοϋ Αγίου Νικολάου. Εϊχετο δέ τοϋ πρώτου προς 
βορ̂ &ν δ δεύτερος λιμήν, σχηματιζόμενος δπί» δύο προκυμαιών, 
αιτινες, πλησιαζουσαι προς άλληλας έν ήμικυκλί(ρ, παρεϊχον 
εϊσπλουν όσον ίίρκει προς μίαν μόνην ριάρην ·>, γαλαίαν. Τελευταίον 
δέ δύο μικροί κόλποι Ικειντο, ό μέν πρδς νότον, δ δέ πρδς βορ^αν 
τοΟ διπλού τούτου λιμένος.

Ηρξαντο λοιπδν οι όθωμανοί προσβάλλοντες τδν πύργον τοϋ 
Αγίου Νικολάου, τδν κείμενον είς την άκραν τοΰ πρώτου λιμένος. 
Αλλ’ ή έφοδος άπεκρούσθη, καί οι Τούρκοι έβιάσθησαν νά 
έπιβιβασθώσιν ταχέως είς τά πλοία. Τότε δη δ Μισσάχ, πα- 
ροργισθείς ενεκα τής πρώτης ταύτης ίττης, καί τοι δ'.ευθύνων 
τάς δυνάμεις του πρδς άλλο μέρος τή; πόλεως, δέν ήσχύνθη ομως 
νά μεταχειρισθ^καί τάς βδελυκτωτέρας σκευωρίας. Παροτρύνει 
δύο άποστάτας, αρχαίους έποίκους τής ί>όδου, ϊνα ύπεισελθόν- 
τες είς τδ άστυ δολοφονήσωσι τδν μεγαλόμαστρον Δοβουσσώνα* 
άλλ’ άνακαλυφθέντες ούτοι καί έξελεγχθέντε; έκρεμάσθησαν. Ως-ε

τον Μισάλογλι (M ich alogh li), και {m S0sv ίσως i  μύθος οτι δπϊίρζίν άποστάτ*; 
του γένους των Παλαιολογων, τοϋθ οπ«ρ οδτί οι Οθωμανοί ιστορικοί άνοιφέρουσιν, 
#0τβ ό βιογράφος των μίγάλων βεζΰρων.

Ο ΕΡΑΝΙΓΓΗΪ. * 4

άπύ τοϋδε δ Μιβσάχ, ούδέν πλέον έλπίζων έκ τής προδοσίας καί ά- 
ποφασίσας νά καταλάβ, διά τής δυνάμεως ο,τι διά τών σκευωριών 
δέν ήδύνατο νά κατορθώση, τρέπεται καί πάλιν κατά τού πύργου 
τοϋ Αγίου Νικολάου. Αλλ’ δ μεγαλόμαστρος δμως ευ είδώ; δτι εκ 
τής διατηρήσεως τοϋ φρουρίου τούτου έξαρτάταιή σωτηρία τής 
πόλεως, συγκαλεΤ τούς έαυτοϋ συμβούλους άμα δέ καί τούς πρύ 
μικρού έλθόντας ξένους έπικούρους, τούς χωρικούς, τους έργατας 
καί αυτούς του; ιερείς, έπικαλούμενος τήν συμβουλήν καί την 
ηθικήν δποστήριξιν άπάντων. Παρά τούς λοιπούς ενδόξους πολε- 
μιστάς ητο άρτίω; άφιγμένος είς Ρόδον Αντώνιος δ Δοβουσσών, 

δποκόμη; τοϋ Μοντεΐλου καί πρεσβύτερος τοϋ μεγαλομάστρου α
δελφό;* τί} παρακλήσει δέ πάντων τών συνελθόντων, δ Πέτρος έπι- 

τρέπει πρδς τδν ύποκόμην τήν γενικήν τών δπλων αρχηγίαν, καί 
δρίζει έπειτα π=ί>ς τούς λοιπούς έθελοντάς όποια ωφειλον νά ύπε- 
ραιπισθώσι τού άστεος μέρη. Αλλά περί τού έπεισοδίου τούτου 
τής πολιορκείας άκούσωμεν τού συγγραφέως αύτού λαλοϋντος. 
«Ταϋτα άναλογ-.σάμενο: δ εκλαμπρότατος ήμών κύριος καί δεσπό
τη; τής Ρόδου,Π. Δ οβουσσών, καί μεταξύ δέ σκεπτόμενος περί τοϋ 
πρακτέου, ούδέν πρύς σωτηρίαν τής πόλεως καί τών κατοίκων αυ
τής ήθέλησενά παραλείψΐ}* κατά τήν συνήθη αύτού σύνεσιν και 
μετριοφροσύνην έκάλεσεν είς «υμβούλιον τούς έαυτου ίππότας 
ένδεικνύων αύτοΐ; δτι μεγάλοι ησαν οί κίνδυνοι καί δειναί αΐ πε
ριστάσεις. . . .  Παρεπέμπετο δέ είς τδ συμβούλιον τούτο ύπύ τοϋ 
εύγενοΰς καί έκλαμπροτάτου ιππότου Αντωνίου τού Δοβουσσώνος, 
κυρίου τού Μοντεΐλου τών Αρουέρνων (Auvergne), άνδρύς φρο- 
νιμωτάτου καί έμπειροπολέμου* άναχωρήσας οδτος μικρόν πρό
ωρον έκ Γαλλίας μετά συνοδίας εύγενών καί γενναίων άνδρών ϊνα, 
διαπλεύσας τάς θαλάσσας, έλθη είς Ιεροσόλυμα είς προσκύνησιν 
τοϋ Αγίου Τάφου, κα τέμ ε ιν εν  έν 'Ρόδω, ώς μέγα ποθών νά μετάσχη 
τοσούτον ένδοξου άγώνος. 0 Αντώνιος ούτος παρά τού ίδίου αδελ
φού καί τΐ} άποφάνσει καί συναινέσει τών ιπποτών απάντων τοϋ 
τάγματος καί τών πολιτών, διά τε τήν άκεραιότητα τής πίςτως 
καί τήν περί τά πρακτέα καί τά πολεμικά μεγάλην αύτοΰέμπει-



ρίαν, άνηγορεύθη πολέμαρχος χαί ήγεμών τών Ιπποτών 
Παρήσαν δέ Ιτι είς το συμβούλιον πλήθος μέγα δοκίμων περί τά 
δπλα Ιπποτών τοϋ τάγματος, καί βα'ί'λλων, καί προεστώτων, καί 
βουλευτών, καί κομενδούρων, κ«1 πλεΐστοι συναγωνισταί έξ επι
φανών τής Δυτικής Εύρώπη; οίκων. Πρ6ς δέ καί χειρώνακτες 
πολλοί πλήρεις φρονησεω;, οί κάτοικοι αύτοί τή; 'Ρόδου καί οΐ 
μεγάλην εύφυ'έαν έχοντε; Ελληνες (Greci quoque ingenio pre- 
diti) οΐτινες δμοθυμαδον δλοι καί ένθουσιώντε; άπεφάνθησαν 0- 
πέρ τή; υπερασπίσεω; και σωτηρία; τοΰ άστεω;.»

Η εϊκων ή παριστώσα την άναγόρευσιν τοΰ ’Αντωνίου Δο- 
βουσσώνο;, ώ; γενικού πολεμάρχου, Ιχει την σύνθεσιν άξιό- 
λογον. 0  μεγαλόμαστρο;, περιστοιχιζόμενος δπο τών πρωτίστων 
Ιπποτών τού ταγματο;, παραδιδει τδ σκήπτρον τή; αρχηγίας 
πρύς τδν ίδιον αδελφόν, Συμπαρίστανται δε είς την σκηνήν ταύ- 
την, την κατα μιαν τών δδών τής πόλεως τελουμένην, διαφό
ρων τεχνών χειρώνακτες, άμα καταγόμενοι είς τάς οικείας 
έκαστο; εργασίας' καί έπί μέν τού έξέχοντος μέρους τή; είκό- 
νο; ύποδηματοποιδ;, μακρότερον δε κατασκευαστή; περικνημί
δων, επειτα κουρεύ; καί εί; τ’ άπωτάτω παρεκκλησιού, ενθα φαί
νονται Ιερείς λειτουργούντε; καί μετά πολυαρίθμων πιστών 
δεόμενοι δπερ τή; σωτηρία; τή; πιεζομένη; πόλεω;.

Αλλη δέ είχών αναγράφει μίαν τών σκηνών τή; πολιορκεία; 
αυτή;. Αποκρουσθεί; δ Μισσαχ άπδ τού πύργου τού Αγίου Νικο
λάου, κρίνει εύλογον νά μή έμμείνγ] προσβάλλων οχύρωμα, έν
θα δ μεγαλόμαστρο; έφαίνετο συναγαγών δλα; τά; δυνάμει;, 
άνθ’ δτου καί τρέπεται κατά τού πεοιτειχίσματο; αύτού τή; πό- 
λεω;, διατάττων τδ πυροβολικδν άπέναντι τού τείχου; τών Ιου
δαίων, τδ δποίον εικαζεν άσθενέστερον τών λοιπών. Καί πραγ- 
ματικώ; δέ τά τηλεβόλα αύτού καί οί δλμοι τοσοΰτον έπιφέρου- 
σι θόρυβον, ώστε έν βραχεί οί ’Ιταλοί, οί ’Ισπανοί καί άλλοι τι- 
νές τών πολιορκουμένων μόνην σωτηρίαν δρώσι τήν ταχείαν πα- 
ράδοσιν τή; πόλεως. Τότε δμως δ μεγαλόμαστρος, μαθών δτι ή 
ί»όδος έκινδύνευε περί τών δλων, κελεύει ν’ άναπετασθ^ εΰθύ; ή

σημαία τής θρησκείας- ς-ρεφόμενος δέ πρί>; τούς Ιππότας «άδελ- 
»φοΙ, αναφωνεί, ιδού τά ερείπια έφ’ ών πρέπει νά ζησωμεν \ ν ά- 
»ποθάνο>μεν».

Τής σκηνής ταύτης $ παράστασι; πολλω Οπερτερεΐ τής προη- 
γουμένης είκόνος. 0  βεζύρης ΐσταται παρά τήν σκηνήν αύτοϋ 
περιστοιχιζόμενος &πί> τών πρωτίστων αξιωματικών, καί παρα- 
τηρών τήν πρόοδον τής πολιορκείας. Πέριξ δέ φυλάττεται υπύ 
βαλλιστριδοφόρων, οίτινες έκτοξεύουσι τά βέλη αύτών κατα 
τών πολιορκουμένων. ίπεράνω δέ καί πρί>ς τά άριστερα πολυά
ριθμοι κανονοστιχίαι, πυρπολούσι τά τείχη τής Ρόδου' οΐ Ιππό- 
ταιάντικρούουσι δι’ έπανειλημμένων έκεΐ πυρσοκροτήσεων’ είςενα 
δέ τών πύργων παρίσταται δ μεγαλόμαστρος προέχων έν y j  
πυγμί? τί. ξίφος, καί δπισθεν αύτού ίππόται ών είς Οποβαστ? τήν 
σημαίαν τού σταυρού. Τδ στρατόπεδον τών Τούρκων κατεστρωμέ- 
νον νεκροΐς προμηνύει τήν αποτυχίαν τών μόχθων αυτών.

Γνωστή δέ είναι πραγματικώ; ή εκβασι; τή; άξιομνημονευ 
του έκείνη; πολιορκεία;, ήτι; έμβοόντητον μέν έβύθισεν εί; κα- 
ταισγύνην τδν Μωάμεθ, άπεθανάτισε δέ το δνομα τού Δοβουσ-

.  Δ. Κ. Λ.σωνος.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΝΔΙΑ. ΕΝ ΕΤΕΙ 1843

ύπό Έ όουάράου O v d t f e r ,  πρώ ην ά ζ ιω μαπχοϋ  είς τη ν  υπη 
ρεσ ίαν της Λ. Β ρετανηχής Μ εγαλειότητος i r  τα ις  I r -  

δ ία ις . Π αρΙσιοι, 1843  (*).

Ό συγγραφεύς τοΰ βιβλίου, ούτινος προεταξαμεν ιην 
επιγραφήν, Γάλλος τό γένος, διέτριψεν είς τήν Ινδίαν, ώς 
άξιωματικός τοϋ αγγλικού στρατοΰ, έπι έννεα ετη, από 
τοΰ 1831 μέχρι τοϋ 1840. Τό δέ πόνημά του, γαλλιστί 
γεγραμμένον, διαιρείται εις δυο μέρη.

(*) W arren , 1’ Inde A nglaise en 1843.



Τό ά. μέρος άλλο ούσιωδώς δέν είναι, είμή ή περιγρα
φή τών διαφόρων τόπων, άπερ περιηγήθη χατά τήν διαμο
νήν του έν τή χώρα εκείνη, τών ηθών καί έθίμων τών έγκα- 
τοίχων, τών παρ’ αύτοΰ έπισκεφθεισών αρχαιοτήτων χ.τ λ. 
Είναι, ως αυτός λέγει έν τώ προοιμίω του, σειρά 
σελίδων, αποσπασθεισών εκ τοΰ καθημερινού ύπομνη- 
ματιου του, γεγραμμένων ώς ετυχε καί άνευ οίήσεως 
υπο τας ςΊγμιαιαςέντυπωσεις, πολλάκις κατεσπευμένως 
έπι τής δημοσίας οδοΰ, επι τοΰ λιθοστρότου τοΰ παλαιοΰ 
τζαμιού, έπι τοΰ βάθρου τοΰ ειδώλου έντός τής παγόδης, 
το έσπερας μετα τινα μακράν περιοδείαν κατάκλιτος έν
τός τοΰ στρατιωτικοΰ σκηνώματος του, ή μετά τον άλλα- 
λαγμον τοΰ πολέμου και τάς συγκινήσεις τής μάχης.

Το β . μέρος διαλαμβανει περί τή ς ήθικης, κοινωνι
κής και πολιτικής καταστασεως τών όπό τήν 'Αγγλίαν 
Ινόιών. Ο συγγραφευς, άλλων μέν τών ύπ’ αύτοΰ έξις·ο- 
ρουμένων έγένετο αύτόπτης μάρτυς, άλλα δέ ήρύσθη έξ 
άριστων πηγών, τούτέστιν έξ έπισήμων έγγραφων καί έκ 
τών διασημοτέρων περί τά ’Ινδικά έπασχοληθέντων συγ
γραφέων.

Τό περιεχόμενον τοΰ β'. τούτου μέρους έκρίναμεν ού 
μικροΰ λόγου· καθ’ήν δέ στιγμήν ή έπανάστασις τών ’Ιν
διών έφελκύει τήν προσοχήν τής Εύρώπης, ένομίσαμεν 
οτι ή'Οελεν ί'σοις άποβή ένδιαφέρουσα ή είς τήν ήμετέ- 
ραν μεταφορά χωρίων τινών αύτοΰ, έν ω μάλιστα, άφ’ 
ής έποχής έξεδόθη τό περί ου πρόκειται σύγγραμμα, όλί- 
γας καί ανεπαίσθητους τροπολογήσεις ύπέστη ή γενική 
χατάστασις καί πορεία τών έν Ινδική πραγμάτων. Ααοί 
“ΐνες υπεταχθησαν χαθολοκληριαν, οΐον οί μάχιμοι Σίχες, 
άπέραντα βασίλεια, πρώην σύμμαχα ή φόρου υποτελή, συ-
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νεχωνεύθησαν ή μδλλον διωχετεύθησαν είς τον πλατυς-ερ- 
νον ’Ωκεανόν τής Άγγλοϊνδικής Αύτοκρατορίας, οιον τό 
βασίλειον τοΰ Οΰδ, κτλ. πλήν τό έν γένει σύστημα καί πο
λίτευμα τής Εταιρίας εμεινε τό αυτό· τά δέ έν τώ διαλει- 
ποντι χρόνω διατρέξαντα είναι φυσικαί συνέπειαι αύτοΰ τοϋ 
συστήματος, αύτοΰ τοΰ πολιτεύματος.

"Απερ όΟεν προσφέρομεν τοις ήμετέροις άναγνώσταις 
δέν είναι είμή απανθίσματα τοΰ β'. μέρους τοΰ είρημένου 
πονήματος, ένοις δμως έτηρήσαμεν αύστηρώς τήν διάνοιαν 
τοΰ άμερολήπτου καί φιλαλήθους συγγραφέως, πιστώς 
μεταφράζοντες, καίτοιπου συντομεύοντες, τό κείμενον. 
Άποσκοποΰντεςδέ είς τήν ιδιαιτέραν φύσιντοΰ συγγράμ
μ α τ ο ς ,  ένθα ταΰτα δημοσιεύομεν, πρός άπλουστευσιν .οΰ 
λόγου καί αποφυγήν τών αηδών παραπομπών, παρελεί- 
ψαμεν νάσημειώσωμεντούς συγγραφείς, είς ους ό Κ. Ου- 
ά^ρεν παραπέμπει τή δε κάκεΐσε, παρενειρων πλεις-άκις
χωρία έκ τώ ν πονημάτων έ κ ε ίνω νώ ς  επίσης,συντομίας χα- 
ριν, πολλάκις ήναγκάσθημεν ν’άναφέρωμεν γνώμαςτινάς, 
αΐτινες έν τώ κειμένω παρίστανται ώς πορίσματα προτε- 
ταγμένων σκέψεων, παραλείποντες τάς σκεψεις αυ .άς καί 
επομένως τήν αίτιολόγησιν.

fα .

"Ο ρια z&r B p n a m x & r'I r d iu r .

ή  Ινδοβρεταννικϊ) Αύτοκρατορία, έφαπλουμένη ώσει χ=.(μα̂  
βος πηλοΟ διάπυρου έπεκτείνων άδιακόπως τά ορια του, ω.)ησε 
•to λάβρον κΟμά τ η ;  μέχρι τών φυσικών φραγμών τών περικυ- 
κλοΰντων την έκτεταμένην χερσόννησον, $ν οί νεωτεροι γεωγρά
φοι,κατά τάς βραμινικάς παραδόσεις,καλοΰσιν ίνδ'.αν καί ίνδος-άν. 
0  Ινδδς αύτος δέν άντέσχενεί; την άκάθεκτον δρμήν, $|ν ήδυναντο 
μόλις ν* χαλινώσωίΐν αχανή πελάγη καί είς μέγις-ον υψος άνα-
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τεινόμενα δρη. Οί Αγγλο» διέζευξαν τδν ποταμόν τούτον, ώς προη
γουμένως είχον διαβή τον Γάγγην καί τδν Βραχμαπούτραν. ?1ςζ 
βλέπομεν σήμερον δτι ή Αυτοκρατορία αυτη δρίζεται μέν βορειο- 
δυτικώς ύπρ τής γιγαντώδους σειράς τής σχηματιζούσης τδ άνα- 
τολικδν μεθόριον τοΰ Ιράν, γνωστής δπδ τ’ δνομα δρη ΣοΑιμάν' 
άπδ δυσμών καί μεσημβρίας ύπδ τοΰ ώκεανοΰ* απ’ ανατολών έν 
μέρει Οπί» τής θαλάσσης καί έν μέρει ύπδ τών άνατολικωτέρων 
κορυφών τών δρέων τοΰ Ασσάμ, ΚασσάΟ καί Apf ακάν· καί απ’ άρ
κτου έφάπτεται τών προπόδων τών ΐμαλαΐων, δπου φθάνει μέ
χρι τοϋ 31° πλάτους. Εντεύθεν τών δροθετικών τούτων γραμ
μών κεΐται μεγάλη ήπειρος, Ικτεινομένη έκ τοΰ 68° μέχρι 
τοΰ 91° ανατολικού μήκους. Διάφοροι έπαρχίαι, προστεθεΐσαι εσ
χάτως είς τάς κτήσεις τής έταιρίας, olov αΐ Ταυο'ία, Τενασσε- 
ρίμ, Σιγγαπόυρ, Μαλάκκα, κεΐνται έπέκεινα τοΰ είρημένου με
σημβρινού. Αλλ’ ημάς δέν θέλει έπάσχολήσει είμή τδ κύριον ση- 
μεΐον, βάσις καί πυρήν τής αγγλικής δυνάμεως, περιφρουρούμε- 
νον &π’ αχανών πελάγων καί άπροαβάτων δρέων.

Ινα τις συλλάβ^ ακριβή δπωσοΰν ιδέαν τής έκτάσεως τής μνη- 
οθείσης ήπείρου, θϊλομεν διαιρέσει αυτήν εις δύο παμμεγέθη 
τρίγωνα, ών ή κοινή βάσις είναι ή συζευκτική γραμμή τών στο
μίων τού Ινδού μετά τών τοΰ Γάγγου καί Βραχμαπούτρα, γραμ
μή αυτη μη ουσα μικροτέρα τών 700 λευγών. Τδ βόρειον τρί
γωνον καθήκει διά τής άκρας αύτού μέχρι τού άνωτέρου ίν- 
δοΰ, τδ δέ μεσημβρινδν φθάνει διά τή; ίδικής του εως τδ Κομο- 
ρίνειον άκρωτήριον* αί δέ άκραι αδται απ’ άλλήλων άπέχουσιν ώς 
800 λεύγας. Καί τδ μέν άρκτώον τών είρημένων τριγώνων περι
λαμβάνει τριπλασίαν τής Αυστριακής Αυτοκρατορίας εκτασιν, τδ 
δέ νότιον τριπλασίαν τής Γαλλίας, ήνωμένα δέ έχουν εκτασιν 
ίσην σχεδόν μέ τδ ημισυ τής Εύρώπης.

β'.

’Ο ργανισμός τή ; Ά γγ .ίικής  ‘Ε τα ιρ ίας .

Απδ τοΰ έτους 1689, τδ έμπόριον δέν δπήρχε πλέον οΰτε δ
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άποκλειστικδς ουτε δ κύριος σκοπδς τής περίφημου Αγγλικής 
έταιρίας, διαδεχθείσης τάς άλλας μικράς έταιρία;, αΐτινες πρώην 
έμπορεύοντο έν ταϊ; άνατολικαΐς ίνδίαις. Η έξουσία, ή κατοχή 
και υποταγή τής χώρας, ίδου τδ τέρμα ποδ; 8 έτεινε, πρδς 8 ί> ει
μαρμένη ωθησεν αύτήν. Δέν έπέτυχεν όμως τδν σκοπόν της είμή 
έσχάτως, δτε δηλαδή πρδ δέκα ετών (1 833) τδ άγγλικδν Κοινο- 
βούλιον, δι’ έπίτηδες Πράξεως, επισημοποίησε τδ γεγονδς τούτο’ 
πολιτικδν καί οΰχί έμπορικδν έξαγόμενον, 8 πρδ πολλού προσε- 
δόκα, μεταβαλον αύτήν έξ έμποριχής είς κυβερνητικήν έτα ιρ ια ν .

Συνεπεία τής Πράξεω; ταύτης, έπικυρωθείσης ύπδ του Βασι- 
λέωςτ^ 28 Αύγούστου <833, ή Εταιρία παρητήσατο τδ μονο- 
πωλεΐον τοΰ μετά τής Κίνας έμπορίου, άπέσχε πάσης έμπορικης 
έργασίας, καί έγκατεστάθη έπισήμως είς τήν άμεσον διοίκησιν 
τής ίνδοβρεταννικής Αύτοκρατορίας, μέχρις ώρισμένης τινδς έ- 
ποχής.

Θέλουν έπαρκέσει δλίγαι νύξεις πρδ; κατανόησιν του τής Εται
ρίας συς-ήματος. Κεφάλαιον άπ’ αρχής συγκείμενον έκ, 6 ,000 ,000  
λιτρών στερλινών διαιρείται είς 6 ,000 μετοχών διανεμομένων, 
κατά τάς προσφάτου; πληροφορίας, μεταξύ 3,579 κτητόρων.

Αί γενικαί τής Εταιρίας ύποθέσε·.; διαχειρίζονται ύπδ τοΰ 
Σ υμβουλ ίου τών κτητόρων, έν οίς, οί κατέχοντες τουλάχιστον 
αφ’ ένδς έτους 500 λίτρας στερλίνας μετοχών, έχουν δικαίωμα νά 

πϊρευρεθώσιν είς τάς συζητήσεις, άλλά δέν δύνανται νά ψηφίσωσι. 
Χίλιαι λίτραι στεολίναι παρέχουσι δικαίωμα είς μ ίαν ψήφον,3000 
είς δύο, 6000 είς τρεις, 1 0,000 ή πλείονες εις τέσσαρας, ύπερ 
τδν όποιον άριθμδν ούδείς τών κτητόρων δύναται νά έχη απαι
τήσεις. Αί γυναίκες δύνανται ν’ άποκτήσωσι μετοχάς της Εται
ρίας, ώς έπίσης οΐ αλλοδαποί, οίονδήποτ’ αν ηναι τδ έθνος ή τδ 
θρήσκευμα είς 8 άνήκουσιν. Ουτοι, ώς έκεΤναι, Ιχουν δικαίωμα να 
συμμεθέξωσι τών συζητήσεων καί νά ψηφίσωσιν ύπδ τοδς προ- 
διαληφθέντας δρους. Ενετει 1832, 221 1 ψήφοι άνήκον εις άνδρας 
καί 372 είς γυναίκας. Τδ Συμβούλιον τών κτητόρων συναθροί
ζεται τακτικώς όνά τριμηνίαν, καί έκλέγει έκ τού κόλπου αύτοΰ



διευθυντά; πρδ; διαχείρισιν τδν πολιτικών Αποθέσεων, τδ ν  οίκο- 
νομιχών, χ. τ. λ.

Τό Σ υμβούλ ιον  τών δ ιευθυντώ ν, έκλεγ<5μ.ενον έκ τοΰ τών 
κτητόρων Συμβουλίου, απαρτίζεται έκ τριάκοντα μελών, ατινα 
δφείλουν νά έχωσι τά έξή; προσόντα’ 1.ον νά ηναι Αγγλοι υπή
κοοι, ίθαγενεϊ; ή πολιτογραφημένοι·2.ον νά κατέχωσι μετοχά; τή; 
Εταιρία; εω; τίιν αξίαν τουλάχιστον 2000 λιτρών στερλινών' 
3.ον νά μή ηναι διευθυνταί τή; αγγλική; Τραπέζη;.

Εκ τών 30 τούτων μελών, 24 μόνον διατελοΰσιν έν ένεργεία, 
τα δέ λοιπά 8ς, κατ’ Ιτο; έκ περιτροπή; έξερχονται τή; έ»εργοΰ 
διευθύνσεω;, καί εισέρχονται πάλιν άκριβώ; μετά τήν λήξιν τή ; 
είρημένη; περιόδου. Καθ’ ^ν μόνον περίπτωσιν εί; έκ τών έξ τού
των ήθελεν κποθάνει άπεφασίσθη δτι νέοι ΰποψήφιοι δύνανται 
να παρουσιασθώσι, μετά τών λοιπών διευθυντών, οΐτινει σχηιχα- 
ματίζουσι τδν οδτω λεγόμενον ο ικ ιακόν  έλεγχον  (the house 
list). Πλήν τοιοΰτος συναγωνισμό; δέν δπάρχει είμή τυπικώ;, 
καθότι οΐ πρώην διευθυνταί άμετατρέπτω; διορίζονται έκ νέου.

Το Συμβούλων τών διευθυντών συναθροίζεται τρί; τή; έβδο- 
μάδο;, καί πρδ; συγκρότησιν αύτοΰ είναι άναγκαίον δπω; δεκα
τρία τουλάχιστον μέλη παρευρεθώσιν. ά έπί τών άναφυομένων 
ζητημάτων ψηφοφορία είναι μυστική.

Τοιαύτη ητο ή θεμελιώδη; τή; Εταιρία; διοργάνωσι;, κατά 
τά; πρώτα; ήμέρα; τή; ύπάρξεω; αύτή;, καί τοιαύτην είσέτι εύ- 
ρίσκομεν «ύτήν. Πλήν άπδ τοΰ έτου; 4 78 4 ή σύστασι; αύτή; 
κατέστη πολυπλοκωτέρα. Τότε δ ίιγεμών, μέλλων νά τϊί έπιχο- 
ρηγήσηνέον χάρτην, έπεφύλαξεν έαυτφτδ δικαίωμα τοΰ νά έ- 
πέμβ^ εί; τά; διαβουλεύσεις αύτή; καί νά έπαγρυπνη έπί τή; 
πολιτική; τη;, όθεν, μολονότι διετήρει αύτήν e't; τήν διοίκησιν 
τών ’Ινδιών, μολοντούτο τ$ έπεβαλεν τδν δρον τοΰ νά ύποβάλλη 
τά; πράξει; τη; εί; τήν έξέλεγξιν ειδικού συμβουλίου, διοριζομέ- 
νου 6πδ τοΰ στέμματο;. Τοιοΰτον συμβούλιον συνήθω; προσαγο
ρεύεται Γραφεΐον άναθεωρήσεως (board of control) τά δέ 
συγκροτοΰντα αύτδ μέλη έπονομάζονται 'Ε πίτροποι τής Λ. Μ·

Ιπ ϊ τών ύποθ ίσεω ν τή ς ’Μ ία ς .  ό πρόεδρο; τοΰ ρηθέντο; συμ
βουλίου συγκάθηται μετά τών ύπουργών.

Τδ Συμβούλιον τών διευθυντών έκλέγει κατ’ ετο;, πρ?>; διευ- 
θέτησιν τών διαβουλεύσεών του ενα πρόεδρον καί ενα αντιπρόε
δρον άναλαμβάνοντα τήν προεδρίαν κατά τδ έπακόλουθον ετο;' 
ε ΐ;τά ;χ ε1ρα; τών δποίων έν τέλει, ανατίθεται σχεδόν άπασα ή,τε 
βουλευτική καί έκτελεστική δύναμί; τοΰ Συμβουλίου. Ουτοι ειτβ 
•ηροσωπικώ; διά συνδιασκέψεων, είτε δι’ έπισήμου η ιδιωτική; 
αλληλογραφία; διεξάγουσιν δλα; τά; μεταξύ τή ; Εταιρία; και του 
Γραφείου τή; άναθεωρ«σεω; διαπραγματεύσει;.ΑύτοΙ ουτοι,προσ
λαμβάνομε; τρίτον σύνεδρον,δ σάκι; τδ Συμβούλιον τδ κρινη,σχη- 
ματίζουσι τήν Μ υστικήν 'Ε π ιτροπήν ,ή τ ις , τ^ συνευδοκήσει καί 
συμπράξει τοΰ Γραφείου τή ; άναθεωρήσεω;, αποφασίζει ανέκ
κλητοι; περί τή; ειρήνη; και τοΰ πολέμου, περι τών συνθηκών 
καί διαπραγματεύσεων μεθ’ δλων τών ήγεμόνων και τών κυβερ
νήσεων τ ή ;’Ινδία;, \ μ ε τ ' άλλων ηγεμόνων καί κυβερνήσεων, ώ- 
σαύτω; δέ περί τή; πολιτική; πορεία; τή; διατηρηθησομενη; 
πρδ; του; αύτού; /ιγεμόνα; καί κυβερνήσει;, ένί λόγω, περί των 
σπουδαιοτέρων υποθέσεων καί τών μάλιστα άπαιτούντων μη- 

στικότητα.
Σημειωτέον δτι δ πρόεδρο; και αντιπρόεδρο; δεν είναι δικαιω- 

ματικώ; καί κ α τ ’ ανάγκην μέλη τή; Μυστική; Επιτροπή;. Τδ 
Συμβούλιον εχει δικαίωμα νά έκλέγν) έξ δλων τών μελών του τους 
συγκροτήσοντα; αυτήν, ών ό άριθμο; περιορίζεται εί; τρια ατο 
μα τδ πολύ’ έν πράγματι δμω; πάντοτε σχεδδν δ πρόεδρο; καί 
αντιπρόεδρο; σχηιιοιτίζουσιν αποκλειστικώ; την εί ρημένηνΕπιτρο 
πήν. Πριν ή άναλάβωσι τά καθήκοντά των τά συγκροτοΰντα αύ- 
τήν δύο ή τρία μέλη όμνύουσι τδν έξή; άμοιβαϊον δρκον.

«όρκίζομαι νά έκτελώ πιστώ; τήν διαπιστευθείσαν εί; έμΐ 
»έντολήν, καθδ μέλο; τή ; Μυστική; Επιτροπή;, διορισθέν ύπδ 
» τοΰ Συμβουλίου τών διευθυντών τή; Εταιρία; τών Ινδ ιών, χαί 
»νά χάμνω χρήσιν τών έναποτεθεισών μοι εξουσιών έν τϊ) είρη- 
»μένΐ} ίδιδτητι μεθ’ δλης τής εφικτής είς έμε έτϊΐδεξιότητος χαί



»φρονίσεως. Εί; οΰδένα θέλω άποκαλύψει τά; μυστικά; διατα- 
»γά ;, τά; δδηγία;, τα διπλώγραφα, τά; επίσημου; έπιστολάς 
*>, διαχοινώσει; δοθησομένα; $ πεμφθησομένα; δπδ τών έπιτρό- 
»πων έπί τών ’ίνδιχών δποθέσεων, έκτο; εί; τά Ιτερα μέλη τή; 
»|5ηθείση; Μυς-ικής Επιτροπή;, ?ι εί; τά πρόσωπα τά δεόντως διο - 
• ρισθεντα πρί>; αντιγραφήν καί προπαρασχευήν τών είρημένων 
«έγγράφων, έξαιρουμένη; τή; περιπτώσεω; καθ’ ?|ν ηθελον έ- 
»ξουσιοδοτηθ»ί παρά τών προμνησθέντων επιτρόπων. Εΐη μοι δ 
»Θεδ; βοηθό;».

Προ; διεζαγωγήν τών λεπτομερειών τή; διαχειρίσεω;, τδ Συμ- 
β ουλιον διαιρείται εί; τρεις έπιτροπάς, δηλαδή 1 .ον τίιν τοϋ έσω· 
τερικοΰ καί τή; λογις-ιιιότητος, συγκροτουμένη; έξ δκτώ διευθυν
τών· 2.ον την τών πολιτικών καί στρατιωτικών ύποθέσεων, 
συγκειμένην έξ έπτά" 3.ον την νομοθετικήν, έπί τών προσόδων καί 
τή; δικαιοσύνη; επιτροπήν άπαρτιζομένην έπίση; έξ έπτά διευ
θυντών. 0 πρόεδρο; ?) 6 αντιπρόεδρο; είναι αύτεπαγγέλτω; ύπερ- 
αρίθμιο; σύμβουλο; καί μετ’ αποφασιστική; ψήφου έν έκάστ ι̂ τών 
είρημένων έπιτροπών και ένίοτε σύνεδρε ύουσιν έν αύταΐ; άμφό- 
τεροι. 0  είρημένο; σύμβουλο; καθυποβάλλει εί; τήν έπιτροπήν 
τά έξετασθησόμενα ζητήματα προαναγγέλλων έκάστοτε αύτά 
μέ τά; περίφημου; τυπικά; λέξει;, αΐτινε; έγένοντο σήμερον πα- 
ροιμιακαί, by previous com m unications w ith  the board of 
contro l, ίτο ι συνεπείς προηγουμένων διαβουλεύσεων μετά τοϋ 
Γραφείου τή; άναθεωρήσεω;.

Το νΟν έπικρατοΰν σύστημα είναι λίαν παράδοξον, καθότι δ- 
λαι αί σπουδαιότεραι ύποθέσει; λαμβάνονται δπ’ δψιν καί μέχρι 
τινδ; άποφασίζονται ϋπδ τή;άνωτέρα; αρχής, πριν η καθυποβλη- 
θώσιν εί; τήν έξετασιν τή; έπιτροπής, ήτι;, κατά τί) σύνταγμα 
τή ; κυβερνησεω; τών Ινδιών, δφείλει προηγουμένω; νά έπιλη- 
φθή αύτών καί νά τά; καθυποβάλη εί; τήν διάσκεψιν τοΰ Συμ
βουλίου τών διευθυντών, δπερ ΰποχρεοΰται νά καταγράφω τάς 
σχετικά; άποφασει; του εί; έπίσημον έπιστολήν προ; τδ Γραφεΐον 
Ίής άναθεωρήσεω; διά την έπικύρωσιν. Εν τ$ πρακτική τά πράγμα

τα δδεύουσιν άντίθέτω; τή; συνταγματική; τάξεω;, έκτί>; h  δέν 
θεωρώνται δ πρόεδρο; καί Αντιπρόεδρο; ώ; έπιφορτισμένοι νά προ- 
ετοιμάσωσι καί συντάξωσι τά; πρώτα; έκείνα; πράξεις, χαρακτη- 
ριζομένα; διά τών τυπικών λέξεων previous com m unications, 
καθδ άντιπροσωπεύοντε; μόνοι δλον τδ Συμβούλιον τών διευ
θυντών.

Συνέπεια τή; συμπεριφορά; ταύτη; είναι μία μόνον κατά τδ 
φαινόμενον σύμπνοια μεταξύ τών άρχών τή; κυβερνησεω; τούτης, 
άπαλλάττει δέ τό τε Συμβούλιον τών διευθυντών καί τδ Γραφεΐον 
τή; άναθεωρήσεω; τή; εύθύνη; έκατέρων απέναντι τοΰ νόμου, ώ ; 
έπίση;, 8 μάλιστα ένδιαφέρει αύτά, τά άπαλλαττει τή; εύθυνης 
των απέναντι τοΰ κοινοΰ, τί) δποΐον παντάπασιν αγνοεί πώ; έκαστη 
τών άρχών τών επιτετραμμένων τήν διεύθυνσιν τών δποθέσεων 
θεωρεί τά προτεινήχενα καί άποφασιζόμενα μέτρα, καί έπομένως 
δέν ήξεύρει εί; τίνα νά άποδώσ») τήν μομφήν τών κακώ; αποτε
λεσμάτων. Οδτω; έμπαίζεται δ νόμο; καί διατηρείται σύστημα 
αμοιβαίων συγκαταβάσεων, αΐτινε; παρ ούδενδ; κόμματος δλο- 
κλήρω; έπιδοκιμάζονται καί περί τών δποίων ούδεί; νομίζει έαυ- 
τδν δπεύθυνον. ’Εντεΰθεν προφανεΐ;, καθημεριναί καταχρήσει;* 
άλλ’ έν τούτοι; ή κυβερνητική μηχανή, εί καί παραδόξω;, ένερ- 
γεΤ καί συντηρείται, καί τοι κινουμένη άντιστρόφω; τοΰ σκοπού 
πρδ; 8ν ώφειλε νά τείνη.

Άλλά τδ παραδοξώτερον είναι δτι άτομόν τι, άνήρ ΐ) γυνή, 
κατέχον άπδ ένδ; έτου; δι αγοράς, γαμικοΰ συμβολαίου, κληρο
νομιάς, ?ι άλλω; πως, άριθμόν τινα μετοχών, τά; δποΐα; άπδ ς-ιγ- 
μή; εί; στιγμήν δύναται ν’ άπολέσιρ, έχε» τδ δικαίωμα να έκλέγτ) 
του; διαχειριστά; τών ’Ινδιών. Μή οΰση; αναγκαία; άλλη; ίδιό- 
τητο; ί) τή; τοΰ μετόχου, πρδ; τδ ψηφοφορεΐν, δ δμότιμο; τής 
’Αγγλίας, δ έμπορος δ άποσυρθείς έκ τών δποθέσεων, δ παραι
τηθείς τή; (ιπηρεσία; στρατιωτικδς, ?ι οίοςδήποτε έργολαβο;, 
απαντε; έχουσι ψήφον έπίση; αποφασιστικήν. Πρόσθε; δτι δ τε
λευταίος ουτος, ών τυχδν άρκούντω; πλούσιος, δυναται να εχ$ 
τέσσαρας ψήφους, έν φ  δ νομοθέτη;» δ πρώην διοικϊΐτΐς ?1 δ συμ-



βουλος τοϋ κράτους συχνάκις δεν θέλουν έχει είμη μί·*ν μόνον. Καί 
δπερ ετι μάλλον έκπλήττει είναι δτι, διά έπικρατούσης συνήθειας, 
απολαύει τις τήν αξίαν διευθυντοϋ, χάριν άρχαιοτέρας ύποψηφιό- 
τητος, καί ούχί χάριν άξιομισθίας τινδ; ?) εγνωσμένης ικανότα
το;. Οπως άναδειχθή τις μέλος της ίσχυροτέρας και δεσποτικω- 
τέρας κυβεονήσεως τοΰ κόσμου, δφείλει νά ύποστή έπι πολλά 
ετη παντοίου; κόπου;, νά ύπομείνϊ) μυρίας Εναντιότητας, να προσ- 
δράμ·/} είς θεμιτά τε κα'ι αθέμιτα μέσα, v* άπαρνηθή παν αίσθη
μα ευσυνειδησίας πρδς έπηρέασιν καί διαφθοράν τών έκλογέων 
του. Επί ίσης δέ άρχαιότητος Οποψηφιότητο;, ό μάλλον θωπεύων 
τδ πλήθος αύτδς καί έπιτεύξει άλανθάστως τον σκοπόν του.

Εκ τούτου επεται,δτι οί διασημότεροι πολιτικοί άνδρες α 
ξιωματικοί, οΐτινες απέκτησαν μίαν εύγενή ανεξαρτησίαν, ενεκα 
μακρα; ύπηρεσία; έν τί} αποικία; περί τή; διαχειρίσεως τή; δποίας 
πρόκειται, άπέχουσι τοΰ νά παρασταθώσιν ώς ύποψήφιοι, καί τοι 
πολλών ούσών τών ωφελειών, καί έξόχως τή; σημαντικής πα * 
τρωνείας, τών προκυπτουσών έκ τής θέσεως διευθυντοϋ, ευ είδό- 
τες δτι άτομόν τ ι, ϊςω  μετριοτάτη; Ικανότητα;, άν έχη αρκετά 
μέσα διά νά ηναι έκλόγιμο;, καί αρκετήν Οπομονήν καί έπιμο- 
νην διά νά έξακολουθή άποδυόμενος κατ’ ετος είς τδν αγώνα, πε
ρί μικρού ποιούμενος τά; προλαβούσα; αποτυχία;, ευ είδότες, 
λέγω, δτι είναι πολύ σπάνιον τοϋτο νά μη έπι τύχη, μετά παρέ- 
λευσιν χρόνου τινδ;, νά έγκατασταθή εί; την έλεφαντοκόσμητον 
έδραν τής άμετακλήτου ταύτης Συγκλήτου.

0  ετερο; κανονισμδς δ διατάττων, δτι έκαστος διευθυντής ά- 
μοιβαδδν, μετά παρέλευσιν τεσσάρων έτών, πρέπει ν’ άπο- 
κλεισθί) τοϋ Συμβουλίου έπί h  ετος (*), παράγει καί ουτο; ά- 
ναμφιβόλω; δλέθρια, έπί τή; ένότητος τού σώματος εκείνου, 
ώς έπίσης έπί τής κανονικότητος καί αρμονίας τών τελών 
καί τάσεών του. Πολλάκις συμβαίνει ωστε διευθυντής τις

(*) έρρεθιη «νωτέρω, οτι ex των 30 («.ελών τοΰ συμβουλίου τών διευθυντών, 
24  διατηρούνται έν ενεργεί*· xet't εξ ex «εριτροπ?ς εξέρχονται κατ’ έτος" ί'πιτΛ ι 
«τ ι έκαστον (χελος άποκλείίται όίπαξ τής πενταετίας.

«ρέπει ν άποπεμφθί; άκριβώ;, καθ 8ν χρόνον διατελεϊ περιβε- 
βλημένο; ώς πρόεδρος  ̂αντιπρόεδρος, με έξουσίαν σχεδδν δικτ*- 
τορικην, καί οταν, καθδ μέλος δεσποτικής τριανδρίας, διεξήγαγεν 
έπί τέσσαρα ετη άπάσης τής έταιρία; τά ; ύποθέσεις, καί ώς έκ τού
του,δεδομένη; ετι τή; αύτή; ίκανοτητο; καί παιδείας, κατέχον πε- 
ρισσοτέραν η παν αλλο μέλος τοϋ συμβουλίου πείραν καί τριβήν 
περί τα πραγματα τής έταιρίας αύτής. Αλλ’ δ αδυσώπητος κα
νονισμός απαιτεί ο πως ατομον τοσαύτης ίκανότητος καί πείρας 
άποκλεισθη τής διαχειρισεως εφ δλον $ν ετος, ώστε έπανερχόμε- 
νον είς τά πράγματα καί άγνοοϋν τά έν τώ διαλείποντι χρόνω 
διατρεξαντα χάνει τάς έκ τών πρακτικών γνώσεών του προκυ- 
πτούσας ώφελείας.

Επι τέλους, και τοϋτο ίσως είναι τδ μάλλον άξιοσημείωτον 
φαινομενον τή; ιδιορρύθμου ταύτης έταιρία;, συμβαίνει ώστε ά- 
νευ κλονισμού τινο;, μεταουλ?,; συστήματος ?1 πολιτικής έπανα- 
στάσεω;, αλλά κατά φυσικώτατον τρόπον, Ιν άτομον τδ δποΐον εί
χε μέχρι καιροΰ τινο; μεγάλη* ύπεροχήν κατά την διαχείρισιν, 
προσβάλλεται αίφνης ύπδ πολίτικου θανάτου, καί στερείται πά- 
σης έπιρ^οής.

Τδ άκαμπτο ν τοϋ κανόνος τούτου βασίζεται έπί τή; ίδιοτελείας 
τών συνεταίρων, ών έκαστος θέλει άμοιβαδδν ν’ άπολαύσ») τά ω
φελήματα, άτιν* παράγει τδ αξίωμα καί ή θέσις διευθυντοϋ έν 
ένεργεια, καί τών δποίων τδ κυριώτερον είναι τδ τής πατρω- 
νείας, καθότι ή αντιμισθία διευθυντοϋ συνίς-αται εί; μόνας 300 
λίτρας ς-ερλίνας.

Τδ σημαντικότερον προνόμιον τών έν ένεργείοε μελών είναι τδ 
άποκλειστικδν σχεδόν δικαίωμα, 6 χαίρονται, τοϋ νά διορίζωσιν 
είς τας θεσεις καί βαθμούς έπί παντδς κλάδου τής έν ταϊς ’ίνδίαις 
ύπηρεσίας- εύρυτάτη αυτη πατρωνεία, έπαρκοΰσα μόνη νά έμποιή- 
ση μεγίστην έπιρροήν είς έκαστον τών διευθυντών, δυναμένων νά 
διαθέσωσι τάς έπιτιμίους αμα καί έπικερδεϊς θέσεις, είς άς αε 
■πρώται οίκογένειαι τής αριστοκρατίας θεωροϋν έαυτάς εύδαιμο-
νας να κατευοδώσωσι τούς τρυφερούς βλαστούς των.

TOM. Α'.



Τδ δικαίωμα ωσαύτως τοϋ διορίζειν τίιν γεν ιάν διοικητήν, 
τούς διοιχητάς τών δύο δευτερευουσών προεδρειών χ«ί τού; αρ
χιστρατήγους, ανήκει si; το Συμβούλιον τών διευθυντών* άλλ’ 
έπειδή οΐ διορισμοί ουτοι ύπάγονται εί; την έπιδοχιμασίαν τοϋ 
στέμματος, τοΰθ’ ϊνεκα πραγματικώς έξαρτώνται in τοϋ τελευ
ταίου τούτου, εί; τρόπον ώστε δ γενικδς διοικητής απολαύει πάν
τοτε τήν εΰνοιαν τών υπουργών, οίαδήποτ άν ηνάι ή πολίτικη 
τάσι; τοϋ Συμβουλίου, οδτινος τδ προνόμιον, έν τ^περιπτωσει 
τ α ύ τ η , περιορίζεται εις τδ νά προτείνΐ} ύποψήφιον άρέσκον αύτώ 
προσωπικώς.

Η Εταιρία Ιδωσε δεΤγμα τή; συνήθους έπιδεςιότητος αυτής 
χατά τδ τελευταΐον συνάλλαγμά τη; μετά τοϋ στέμματο;, άπ· 
αλλαττομένη όλων τών βαρέων, χαί συντηρούσα δλα; τά ; ώφε- 
λεία; υπέρ αύτή;. Παρήτησε τά έμποριχά τη; προνόμια, πλήν 
τδ έμπόριον αντί τοΰ νά πλουτίσι) αύτήν, την είχε πτωχύνει. 
Απαντα τά τε κινητά καί άχίνητα άγαθα, άτινα άνήκον αύτή (δη
λαδή ή έν Αγγλία περιουσία, αί πις-ώΊει;, χτλ. απαντα τής άξ'.ας
21 , 000 ,000  λιτρώνς-ερλινών,ού μήν άλλά χαί φρούρια χαί εκτε
ταμένα; χώρας, £; κατείχε λόγωκυριότητος)μετεβιβάσθησαν,
22 Απριλίου 4 834, είς τδ στέμμα, έφ’ όρφ νά άναδεχθί) τούτο τά 
χρέη καί ένγένειδλης τή; Εταιρία; τά; ύποχρεώσει;^Αλλά τούτο 
δεν αρκεί. Αΰτη εΐχεν άπ’άρχή; καταβάλει, προ; διεξαγωγήν του 
έμπορίου της καί προ; κατάκτησιν τών Ινδιών, κεφάλαιον, ώ ; είρη- 
ται έμπροσθεν, 6 ,000 ,000  λιτρών ς-ερλινών,καί άπδ πολλών έτών 
εχαιρε τδ δικαίωμα, δυνάμει Πράξεως τού Κοινοβουλίου,νά προα- 
φαιρή έπί τών προσόδων τή; κατακτήσεώ; τη; έτήσιον διανεμη
τή ν  μεταξύ τών συνεταίρων ποσδν αντιστοιχούν προ; τδν τόκον 
τοΰ κεφαλαίου τούτου, άνά 1 0 τοΐς °/0. Επρεπε λοιπήν % ν απο
ζημιωθώ ή Εταιρία δι’ έξόδων τοΰ Κράτους, χατ’άναλογίαν τοΰ 
ρηθέντο; μερίσματο;, δπερ δέν έπέτρεπεν ή χατάστασι; τών 
οικονομικών τής Κυβερνήσεως, % νά διαπραχθϊ} μεγάλη άδι- 
*ία διά τή ; έξαφανίσεως έταιρίας, ήτις, καίτοι εί; πολλά ύπο- 
πεοοϋσα λάθη, είχε θέσει έπί τής κεφαλής τής Αγγλίας το ώραιό-
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τερον αύτή; ς-έμμα. Προ; έξομάλυνσιν τών δυσκολιών άπεφα- 
«ίσθη νά £ιφθ·?ί δλον τδ φορτίον έπί τών ώμων τή; ίνδίας, ητις 
ούδεμίαν είχε λάβει ώφέλειαν έκ τοϋ προμνησθέντο; κεφαλαίου, 
χαταβληθέντο; μάλις-α πρδς ύποδούλωσιν αύτή;. Η χάρπωσις 
δθεν τών πλουσιωτάτων πόρων τή; Ινδία; έχορηγήθη εί; την 
Εταιρίαν έπί είκοσι τούλάχ^ον έτη' το μεταξύ τών μετόχων 
διανεμητέον ποσδν έπληρώθη προνομι**ώ;, έπί τών προσόδων 
τή; αποικίας, προ παντδ; άλλου έξόδου καί έξησφαλίσθη έπί κε
φαλαίου 2 ,000 ,000  λιτρών ς·ερλινών. Επί τέλους, αν τυχόν ή κυ- 
βέρνησις έκρινεν εύλογον νά ώφεληθ/i έκ τής εξουσίας, $ν άπαρ- 
εγκλίτως έπεφύλαξεν έαυτ^, τοΰ νά έξαγοράσ^ τάς μετοχάς 
τάς παρεχούσας δικαίωμα άπολαυής τοΰ έτησίου μερίσματος, 
ή περί ή; πρόκειται άπότισι; δέν έδύνατο νά ένεργηθΫ) είμή 
μετά τεσσαράκονταετη, τούτές-ι, τδ ταχύτερον, έν έτει 1874.
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J  ιο ιχ η τ ιχ α ί δ ια ιρ έσε ις .

Πρδ; άπλοποίησιν χαί διευκόλυνσιν τή; διοικησεω; τών έκ- 
τεταμένων χωρών της, ή Εταιρία διήρεσεν αύτάς είς τρεις a m -  
βασ ιλ ε ία ς , $ ; ώνόμασε κροεδρειας} τούτές·ι την τή; Βεγγάλη; 
(!>ποδι«ιρουμένην εί; δύο κυβερνήσει;, τή; κυρίω; λεγομένη; Βεγ
γάλη;, και τή; Αγρα;? ταύτης δμως έξαρτωμένης έκ τή; πρώ
της)· τήν τοΰ ΛΙαδράς καί τήν τής Βομβάης. Αί τρείς αΟται 
προεδρεΐαι, ώς έπίσης τδ μικρδν βασίλειον τοΰ Πενάγγ, Σιγγα- 
πούρ καί Μαλάκκας ύπόκεινται εις τήν έξουσίαν αντιβαοίΛ ίως 
προσαγορευομένου Γ εηχοϋ  Λ ιοιχητοΰ τή ς 'Ι ν δ ία ς .

Ο Γενικδ; Διαικητη; είναι συγχρόνω; καί μερ ικός δ ιο ικητής  
τή ; προεδρεία; τή; Βεγγάλης. Δύναται δε νά προσθέσ/ι εί; τά α
ξιώματα ταΰτα τδ τοΰ άρχηγοΰ τών ς-ρατών τή; ίνδίας. Αλλ’εΐτε 
ώνάρχις-ράτηγο; είτε μή, είτε εχο>ν ς-ρατιωτικδν αξίωμα είτε μή, 
πάντοτε εχει ύπο τά; διαταγά; του τήν φρουράν τοΰ τή; Καλ* 
κουττης φρουρίου, άλλως φρουρίου Ού'ί'λλιαμ λεγομένου.

0  Γενικός Διοικητή; οΰ μόνον είναι δ άρχηγδς τοϋ κράτους»
3ί



προηγείται τών κατά γήν καί κατά Θάλασσαν δυνάμεων, κη
ρύττει τδν πόλεμον, διομολογεί συνθήκας ειρήνης, συμμαχίας, 
?1 έμπορίου καί διορίζει τούς δπαλλήλους, άλλα καί δΰναται νά 
έκδώση νόμΟυς ?ι νέους κανονισμούς, καί τους κειμένους νά κα
ταργήσω) ή τροπολογήση, αί δέ νομοθετικά! αύτοΰ διατάξεις, 
καίτοι δποκείμεναι είς την άναθεώρησιν τής άνωτέρα; έν λ γ -  
γλίςε κυβερνήσεως, είναι έκτελες-αί έν ίνδία, μέχρι; ου το Συμ- 
βοόλιον τών διευθυντών δήλωση τά; έν τώ προκειμένω βουλήσεις 
του.Εκάς-η προεδρεία κείται δπό τήν διαχείρισιν ένό; Αιοιχητοϋ 
καί ένος Σ υμβουλ ίου . Είς τών Σ υμβούλω ν  δφείλει νά ηναι 
άπαραιτ^τως δ αρχηγός τοϋ ς-ρατοϋ τής προεδρείας. Εκτός δμως 
τών συμβουλίων τών τριών προεδρειών δπάρχει £ν Ά νώ τατον  
Σ υμβούλω ν , συνεδρεϋον μετά τοϋ Γενικοΰ Διοικητοϋ, λεγόμενον 
κατ’ έξοχήν τό Σ υμβούλω ν τής 3Ινδ ία ς .

δ'.
δ ικ α σ τή ρ ια .

βπί άς-υκών αμα καί ποινικών δποθέσεων, τρία διακεκριμένα 
δικας-ήρια άπαρτίζουσι τρεί; βαθμού; δικαιοδοσίας.

Λαμβάνοντες κατά πρώτον δπ’όψιν τήν άςνχ-Ύΐν δικαιοδοσίαν, 
βλέπομεν Ι.οντά Πρωτοδικεία τών Ζ ιλ λ ά χ  (περιοχών)* 2.οντά 
έπαρχιακά Εφετεΐα· 3.ον τέλος, τό Ανώτατον Δικας-ήριον, έπο- 
νομαζόμενον Σουδδούρ Α ιβανύ Α δαυλούτ.

Τά πρωτοδικεία τών Ζ ιλ λ ά χ , έγκαθιδρυμένα είς πόλεις ση- 
μαντικότητός τίνος, σόγκεινται έξ ένός δπαλληλου τής Εταιρίας, 
έδρεύοντος ώς δικας-οϋ μέ αντιμισθίαν 30 £ως 75,000 φράγκων 
κατ’ετος, έξ ένος γρβμματέως καϊ άλλων δπαλλήλων τή; Εται
ρίας δποδεεςΐρου βαθμοΰ, τέλος, έξ ένός ίθαγενοΰς συμβούλου, 
έπιφορτισμένου νά πληροφορήσει τό δικας-ήριον περί τών ήθών 
καί έθίμων τών διαφόρων τόπων. Πχντες οί κάτοικοι τής πε
ριοχής, τή; συμπεριλαμβανομένης είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ πρω
τοδικείου, δπόκεινται είς τοϋτο" οί Αγγλοι ομωςδπήκοοι κατ έ- 
ζαίρεσιν δυνανται νά έκκαλέσωσι τάς αποφάσεις τών πρωτοδι
κείων ενώπιον τοΰ βασιλικού δικας-ηρίου.

Πλήν είς βαθμόν κατώτερον τών πρωτοδικείων δπάρχουσι καί 
ύποδεέστερα δικαστήρια, δπου έδρεύουσι δικασταί έκλελεγμένοι 
έκ τών έντοπίων, διαιρούμενα δέ εί; τρείς τάξεις, άναλόγως τής 
έκτάσεως τής εξουσίας των. Τά δικαστήρια ταϋτα, δπό τ ’ δνομα 
^ουδδουρ Λ μίν , ΑμΙν η Μ ουνοΙφς δικάζουσι περί δποθέσεων α
ξίας μη άνωτέρας τών 500 ^ουπιών (1) Η αντιμισθία των είναι 
άπό τών 3 εως τών 1 5,000 φράγκων. 0  δικαστής τών Ζιλλάχ 
δεχεται τας έφέσεις κατά τών εντοπίων δικαστηρίων δποκειμέ- 
νων είς τήν δικαιοδοσίαν του.

Μετα τα πρωτοδικεία έρχονται τά Εφετεΐα η έπαρχιακά δι
καστήρια, ένωπιον τών δποίων έκκαλοΰνται αί δπό τών δικα
στηρίων τών Ζ ιλ λ ά χ  έκδιδόμεναι αποφάσεις. Εκαστον αύτών 
σόγκειται έκ τριών δικαστών, μέ έτήσιον αντιμισθίαν 100 ,000  
φράγκων, έκλελεγμένων μεταξύ τών δπαλλήλων τής πολιτικής δ- 
πηρεσιας τής Εταιρίας, εκ δύο γραμματέων καί τινων δικας-ών πα- 
ρεδρων, έκλελεγμένων έκ τών είρημένων δπαλλήλων πλήν υπο
δεεστέρου βαθμού, έκ τριών διερμηνέων έπιτετραμμένων τήν 
μετάφρασιν τών διαφόρων διαλέκτων, καί έξ ένός χαζή  καί ένός 
πουνδ ίτου  διά τήν έξήγησιν τών έντοπίων νόμων.

Τέλος τό δικας-ήριον Σου δδούρ Λ ιβανύ'Α δαυλούτ, τρίτος καί 
δπέρτατο; βαθμό; δικαιοδοσίας, έδρεόει έν τή πρωτευουση έκα
στη; προεδρείας. Συγκροτείται δέ έκ τριών δικαστών έν Μαδράς 
καί Βομβάη, έκ τεσσάρων έν Κ,αλκοΰττη,μέ αντιμισθίαν 1 30,000 
φράγκων κατ ετος, έκλεγμένων έκ τών δπαλλήλων τής πολιτικής δ- 
πηρεσιας τής Εταιρίας, έξ ένός γραμματέως, έκ τριών διερμη· 
νέων, έκ τοΰ προϊσταμένου τών χαζή  καί δέκα πουνδ ίτω ν. Εί
ναι τό δικαστηριον τοϋτο έφετείον ώς προ; τά είρημένα έπαρχια- 
κά δικαστήρια, έπί δποθέσεων αξίας 50,000 ^ουπιών καί έπέ- 
κεινα.

Επί ποινικών δποθέσεων δπάρχουσιν αί αδταί διαιρέσεις δπ’ 
αλλα ονόματα. Τα δικαστήρια τών Ζ ιλ λ ά χ  καλούνται απλώς

(1) Σ. Σ. II {'Μπίζ είναι ινδικόν νόμισμα ίχον άξίαν 2 1 [2  φράγκων ίτο ι 2 
«ελλινίων άγγλικίδ  νομίσματος.
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αρχεία* άνωθεν τούτων είναι τά τών επαρχιών κακουργιοδικεΐα* 
τέλος δι’ δλην την προεδρείαν τί) δικαστήριον Σουΰιίονρ Ν ιζα - 
μ ο ύ ΐ ’Αόαυ.Ιούτ. Τδ προσωπικδν είναι τδ αυτό.

Αί άντιμισθίαι τών ιθαγενών 6παλλήλων είναι πάντη ανε
παρκείς, έξ ού συμβαίνει δτι ουτοι είναι ώς έπί τδπολύ διεφθαρ
μένοι και άργυρώνυτοι. Η έπιτήρησις τοΰ Ανώτατου Δικαστήριο!» 
δι’ έκάστην προεδρείαν είναι παρημελημένη, ανίσχυρος καί πολ- 
λάκις απραγματοποίητος. Αί διατάξεις τών έντοπίων Κωδήκων, 
κανονιζόντο>ν τάς δικαστικάς αποφάσεις, φθάνουσιν ένίοτε, ώς μα- 
Οηματικαί τινες αποδείξεις, είς τον παραλογισμόν. Πλήν διε- 
τάχθη ή επιθεώρησις τοΰ μωαμεθανού καί ίνδικοΰ κώδηκος καί 
ή συγχώνευσι; αύτών είς ενα μόνον άγγλοϊνδικδν κώδηκα, συν- 
τεταγμένον ΰπδ ινδικής έπιτροπής καί καθυποβϊλλόριενον εις τήν 
έπικύρωσιν τής ύπερτάτκς κυβερνήσεως.

(ά χολουθεί)

■--------------------- IH W  8 0 0  » | -----------------------

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΠ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Η οικονομική κρίσις ήτις τοσοΰτον αϊφνιδίως έξερράγη έν Α

μερική συνεπιφέρουσχ τήν καταστροφήν τοσούτων καί τόσω με
γάλων συμφερόντων, καί, ώς ηλεκτρική κλόνησις, διεδόθη έν τή 
Ευρωπαϊκή ήπείρω, έκτείνουσ* καί μέχρις ήμών τήν όλεθρίαν αδ- 
τής επιρροήν, δικαίως έξεφόβισεν δλον τδν έμπορικδν κόσμον, 
καί έφείλκυσεν έκ νέου τήν προσοχήν τών δημοσιογράφων έπί 
τών καταστημάτων τής χρηματικής πίστεως, άτινα παρέσχον 
αείποτε είς τάς μελετάς τών πλουτολόγων καί τών πολιτικών 
σειράν προβλημάτων λίαν δυσκόλων καί τά μέγιστα ενδιαφερόν
των. ΓΙοία ή βάσις τής χρηματικής πίστεως, ποια ή έπί τής ά- 
ναπτύξεως τοΰ κοινωνικοΰ πλούτου ωφέλιμος αύτής επιρροή; τί- 
νες οι δροι άνευ τών δποίων, άντί πηγής εύημερίας, γίνεται δρ- 
γανον καταστροφής καί μέσον «θεμιτού κερδοσκοπίας; ποια τa

περί τουτου καθήκοντα τών κυβερνήσεων, καί ή έπαγρύπνησις 
$ν όφειλουσι νά έξασκώσιν έπ αύτής, ϊνα έξασφαλίσωσι μέν τά 
έπωφελή αυτής αποτελέσματα, προλάβωσι δέ τάς απαίσιας αυ
τής παρεκτροπάς; ποια τέλος τά αίτια τά προπαρασκευάσαντα 
την δδυνηραν κρισιν ή; εσχάτως έγίνομεν μάρτυρες; τοιαΰτα εί
ναι τα ζητηματα περι ών τολμώμεν νά έπικαλεσθώμεν τήν προ
σοχήν τοΰ κοινοΰ, βέβαιοι δντες δτι ή μελέτη αύτών είς οΰδένα 
θέλει φανή παράκαιρος έν τη χώρα ταύτνι, ενθα τδ έμπόριον κα- 
θεκαστην λαμβανει μείζονα ανάπτυξή, καί έν Υ) ούχ ^ττον αί 
ύγιεϊς τής πλουτολογίας άρχαΐ δέν διεδόθησαν, δσον επρεπεν, 
είς πάσας τάς τάξεις.

Και μολονοτι τά περί ών 6 λόγος ζητήματα ένδομύχως συ- 
νάπτονται πρδς δλας τάς άλλας θεωρίας τής πλουτολογίας, θέ
λομεν προσπαθήσει νά θέσωμεν μεθ’ δλης τής δυνατής σαφήνειας 
καί συντομίας όλίγας άρχάς, αΐτινες, λαβοΰσαι ήδη τήν διττήν 
έπικυρωσιν τής τε θεωρητικής άποδείξεως καί τής πρακτικής 
πείρας, δυνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς κανόνες εις τε τ^ύς Ιδιώ- 
τας καί το δημόσιον είς τάς περί τών τοιούτων χρηματικάς αύ
τών έπιχειρήσιις.

II προς αλληλα άμεσος  ανταλλαγή τών τε φυσικών καί τεχνη
τών προϊοντων είναι ό πρώτος δρος πάσης οικονομικής προόδου. 
Ανευ ανταλλαγής άδύνατον νά συλλάβη τις ούδεμίαν κοινωνίαν 
παραγωγών καί άναλωτών. Αλλ’ ή άμεσος ανταλλαγή, ή γινο- 
μένη δηλαδη μεταξύ δύο προϊόντων άνευ διαμέσου τινδς, είναι 
φύσει δ πρώτος τύπος ύφ’ 8ν παρίσταται ή μετάβασις καί κυ
κλοφορία αύτών, καί παρατηρειται μόνον έν έκείναις ταΤς κοι- 
νωνίαις αιτινες μόλις έξέρχονται τής αρχικής βαρβαρότητας. Αμα 
δε βιομηχανικη τις πρόοδος αναφαίνεται, καί μέ τήν πολλά- 
πλασιασιν καί ποικιλίαν τών αναγκών πολλαπλασιάζονται καί 
τα πρδς θεραπείαν αύτών μέσα, δεύτερος τύπος ανταλλαγής αν
τικαθίσταται είς τδν πρώτον, ή έμμεσος, δηλαδή ή γινομένή διά 
τοΰ νομίσματος καί τής πωλήσεως, ούσιωδώς ούδέν !τερον[ού-

η το ημισυ, ώ{ λέγβυσιν οι πλουτολόγοι, τής ανταλλαγής,



διότι το νόμισμα τ?> συνιστών την τιμήν τοΰ πωληθέντος προϊόν
τος μεταβάλλεται παρά τφ πωληττί τάχιον ή βράδιον είς ετερον 
προϊόν, άνθ’ού πραγματικώς άντελλάχθη τδ πωληθέν. Αλλά τοϋτο· 
δέν είναι είσέτι ή τίίατις . Είς τδ νόμισμα πρέπει ν’ άντικατας·αθ?ϊ 
Ιτερον διάμεσον, άντιπροσωπεΰον αύτδ, καί δυνάμενον πρδς αύτδ 
ν’άνταλλαχθΐ) άσφαλώς καί κατ’άρέσκειαν τοΰ κατέχοντος αύτό. 0  
πρώτος δςτις έδέχθη, άντί πραγματικού νομίσματος ύπόσ^εσιν 
πληρωμής έκ μέρους αύτοΰ τοΰ ύποσχομένου η τινδς τρίτου, καί 
έμπιστευθείς είς τ-ijv ίιπόσχεσιν ταύτην, έθεώρησε τδ περιέχον αίι- 
•ιήν έγγραφον ώς νομισματικήν άξίαν, έδημιούργησε δι’ αύτοΰ 
τούτου την χρηματική)' χ ίσ τ ιν .  Τδ έγγραφον τοΰτο δύναται νά 
περιέχΐ} έλάχιστον ή μέγιστον ποσδν, νά ηναι πληρωτέον παρ’ έ- 
νδς ή πλειόνων ατόμων, μετάήάνευ τόκου, κατ’ αρέσκειαν η με
τά τινα ρητήν προθεσμίαν, δΰναται ν’ άποτελη τδ έλάχιστον ?j 
τδ πλεΐστον μέρος τοΰ κυκλοφοοοΰντος κεφαλαίου έθνους τινδς, 
οίαδήποτε $ναι ή μορφή αύτοΰ καί τδ μέγεθος, άπδ τοΰ εύτε- 
λοΰς χειρογράφου δπερ δ χωρικδς εκδίδει αντί τοΰ είς αύτδν ά- 
ναγκαιοΰντος μικροτάτου κεφαλαίου, μέχρι τών πολλών έκείνων 
έκατομμυρίων ατινα κυκλοφοροΰσι δι’ εγγράφων είς τάς πλουσιο- 
τέρας τοΰ κόσμου άγοράς, ί| χρηματική πίς-ις άλλην άρχήν καί βά- 
σιν δέν εχει,κα! οίδιέποντες αύτήν νόμοι είναι πάντοτε οι αύτοί,εί
τε πρόκειται περί τών εύτελών εκείνων πωλήσεων αΐτινες γίνονταί 
καθεκάς-ηνέν ταϊς δημοσίαις άγοραϊς, εΐτε περ! τών κολοσσαίων 
έκείνων κερδοσκοπιών έξ ών παράγονται μεγάλαι περιουσία!» 
άλλ’ έξ ών ένίοτε προκύπτουσιν έπί τέλους καί μεγάλαι καί α
θεράπευτοι καταστροφαί.

Εάν δέ τώρα μελετήσωμεν τήν χρηματικήν πίστιν κατά τήν 
εμβρυώδη, ούτως είπεϊν, κατάστασιν αύτής, θέλομεν ίδεΐ δτι 
δυο είναι οί κυρτότεροι δροι τής δπάρξεώς της· ά,προϊόν τι πραγ
ματικόν, έξ οί) πηγάζει, καί έφ’ ου στηρίζεται* β*, ή ηθική βε. 
βαιότης, δτι τδ πιστωτικόν έγγραφον θέλει μεταβληθή είς νόμι
σμα, αμα ή ανάγκη τοδ-κατέ/οντος αύτδ ήθελε τδ απαιτήσει. 
Καί τωόντι δποίαν πίστιν ήδύνατο νά έμπνεύση δ ούδέν εχων

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. 41

Ίϊρο'ίδν, ούδένα πλοΰτον, ούδέν μέσον πρδς άπολαβήν αύτοΰ; 
καί τις , θ̂ελε συναινέσει νά δεχθή ύπόσχεσιν μηδεμίαν ε 
χων περί τής έκπληρώσεως αύτή; ήθικήν βεβαιότητα ; έάν δέ 
είς τά δύο ταΰτα στοιχεία προσθέσωμεν τάς πολλά; εύκολίας 
δσα; παρέχει έν ταΐ; έμπορικαΐς συναλλαγαϊ; πιστωτικόν τι ϊγ -  
γραφον έγνωσμένης καί έστηριγμένης αξίας, καί ττν μεγάλην 
ώφέλειαν ^ν έν τοσούτω δύναται νά πορισθή έκ τών κεφαλαίων 
του πας δστις άπολαμβάνων πίς-ιν δύναται ν’ άντικαταστήση μέ
χρι τινών δρίων τάς εγγράφους αύτοΰ ύποσχέσεις είς τάς νομι- 
σματικάς άςίας του, θέλομεν εχει ιδέαν άρκούντο); σαφή δλου 
τοΰ μηχανισμοΰ τής δημοσίας πίστεως, είτε τραπεζικής είτε κυ
βερνητικής, τών μεγάλων ωφελημάτων άδύναται νά έπιφέρη,άμα 
δέ καί τών μεγάλων κινδύνων είς & εκθέτει τήν κοινωνίαν, όταν 
δενήναι φρονίμως ώργανισμένη.

Ίποτεθείσθω τφόνη κυβέρνησις ητις οΰτε χρήματα έχουσα, 
ουτε βέβαια εισοδήματα, άξιοι νά πληρώντ) τούς ύπ’ αύτής μι- 
σθουμένους δι’ έγγραφων ή νά δανείζεται κεφάλαια έκδίδουσα 
χρεωστικά γραμμάτια, ή τό χείριστον, νά θέτη είς κυκλοφορίαν 
τα γραμμάτια ταΟτα ώς χαρτονομίσματα άπονέμουσα εις αύτά 
καταναγκαστικήν κυκλοφορίαν* άποροϋμεν έάν ήθέλομεν θρηνή
σει μάλλον την τυφλωσιν αύτής ή στιγματίσει τήν ατιμίαν της, 
ούδέ δικαιοτέραν αιτίαν έπαναστάσεως ήθελεν εχει δ λαός δ Οπο- 
μένων τό δυστύχημα τοιαύτης κυβερνήσεως. ίποτεθείσθω ώσαύ- 
τως ιδιώτης ή έταιρία ιδιωτών ήτις άνευ πραγματικών κεφα
λαίων άξιοι νά κυκλοφορήσει τά χρεωστικά γραμμάτια αύτής, ώς 
άν ησαν καθαρωτατον καί γνησιώτατον νόμισμα* άποροΰμεν έάν 
ηθιλον εύρη τους αποδεχομένους αύτά. Καί δμως έπί τοιούτων 
ιδανικών βάσεων στηρίζονται πλουτολογικά τινα συστήματα ά- 
τινα, ώς τδ τοϋ Λωβ ή τά έσχάτως ύπδ τοϋ Προυδώνος καί τ ι-  
νων Γάλλων κοινωνιστών έπινοηθέντα, διϊσχυρίσθησαν ν' άπονέ- 
μωσιν άπόλυτον άξίαν είς τά χαρτονομίσματα ή είς τά τραπεζι- 
κα γραμμάτια, καί έσυμβούλευσαν τήν σύστασιν χρηματικής 
πίστεως ανευ πραγματικών θεμελίων, ή δποία, εί καί σπανιώτατα



έφαρμοσθεΐσα, άπανταχοΰ καί πάντοτε έπέφερε τα  δλεθριώτερ* 
αποτελέσματα. Καί διά τοΰτο έάν οΐ νόμοι δλου τοΰ κόσμου έκανό- 
νισαν πάντοτε τά; παντδς είδους πολιτικά; καί έμπορικας έται
ρίας, δικαίως την σοβαρωτέραν έπέστησαν προσοχήν είς έχείνας 
αΐτινες κερδοσκοποϋσι έπί πιστωτικών έργασιών, δάνειων δηλαδη 
προεξοφλήσεων, παρακαταθηκών, συναλλαγών, αιτινβς πάσαι 
ύποθέτουσι την χρηματικην πίστιν, καί έπιφέρουσι την έκδοσιν 
καί κυκλοφορίαν γραμματίων, «τινα κατά μείζονα ίι έλάσσωνα 
λόγον έχουσιν δλα τά ωφελήματα καί ατοπήματα τών πιστω
τικών έγγράφων.

Τοιαΰται έταιρίαι φυσικώς σχηματίζονται είς ολους του; τό
που; ένθα ή βιομηχανία καί το έμπόριον δπωσοΰν αναπτύσσον
ται. Καί μάλιστα δυνατόν είπεΊν, δτι άπδ τής έμβρυωδους εκεί
νης καταστάσεως, ·?|ν πρδ μικροΰ ένεδείξαμεν, μέχρι τοΰ άνω- 
τάτου βαθμού τή; ένεργεία; καί επιρροή; τη ;, ή χρηματιχτ) πιςις
είναι τδ μέτρον καθ’8 μετρεΐται ή βιομηχανικη καί εμπορική προο-
δο; τών λαών" οσφ μ&λλον ή χρηματικη π ’.στις λαοΰ τινο; προβαί
νει καί εκτείνεται καί αναπτύσσεται, τόσω περισσότερον δ λαδς 
ούτος απομακρύνεται τής καταστάσεως τής αρχικής βαρβαρότη- 
τος, καί προχωρεί εις την δδδν τής πληρεστερας ευημερίας καί 
τοΰ τελειοτέρου πολιτισμού. Αλλα δι αύτο τοϋτο αί περί ων δ 
λόγος έταιρίαι άπαιτοΰσι την σοβαρωτεραν έκ μερου; τών κυβερ~ 
νησεων προσοχήν. Δύνανται να τα ; αφησωσιν δλω; έλευθορας 
κατά την ένέργειάν τω ν; δύνανται νά σχηματισθώσιν ανευ μη- 
δεμιά; έξουσιοδοτήσεως, χωρίς νά έπιβάλη εϊ; την υπαρζίν των 
ούδένα δρονή χυβέρνησις, χωρίς νά έξασχή in  αύτών ούδεμίαν 
έπαγρύπνησιν; δύνανται νά πολλαπλασιασθώσιν ανευ κινδύνου; 
δύναται νά συγχωρηθή απεριόριστος μεταξύ αύτών συναγωνι
σμός ; δύνανται νά έκδίδωσιν δσα γραμματια θελουσι, δέν πρέ
πει νά ύπάρχη αναλογία τΙς ώρισμένη μεταξύ τών γραμματίων 
καί τών πραγματικών κεφαλαίων ; τά δέ γραμματια ταΰτα δυ- 
νανται νά άντιπροσωπεύωσι καί τδ έλάχιστον νομισματικδν πο
οόν ; δ τόκος τής προεξοφλησεως ?) τοΰ δανείου πρέπει νά ηνχΐ

περιωρισμένος ?1 αόριστος; ή διάρκεια αύτών πρέπει νά ηναι μα- 
Χρα η βραχεία ; συμφερει ν άπαιτήται ή δημοσίευσις τών έργα- 
σιώντων έκ διαλειμμάτων μάλλον ?) ήττον μακρών; ποίαι, ένΐ 
λόγω, περι πάντων τούτων αί apyal δσας ύποστηρίζει ή ύγιής 
θεωρία, καί μακρά πείρα ηδη άπέδειξεν;

Ενταύθα ίσως αρμόζει νά έρευνησωμεν τά αίτια τής έν ’Αμε
ρική έσχάτως έκραγείσης οικονομικής κρίσεως, διότι έν αύτή θέλο
μεν ίδεΤ, οίονεί έν ένεργεί^, έκείνα; τά; άρχάς αΐτινες δυσκόλως έν- 
νοοΰνται, δτι άφηρημένως έκθέτονται καί λογικώς άποδεικνύον- 
τα ι, καί διότι δι αύτδ τοΰτο θέλομεν δυνηθή νά έξαγάγωμεν έξ αύ
τής δδηγίας τινάς ωφελίμους πρδς τά εγχώρια ήμών συμφέροντα.

Είναι έν γένει γνωστδν δτι είς τά Ηνωμένα Κράτη τής ’Αμε
ρικής τά τραπεζικά καταστήματα έπολλαπλασ'.άσθησαν περισσό
τερον τ) είς οίονδηποτε άλλο μέρος τοΰ κόσμου. 0  άριθμδς αύτών 
άναβαίνει είς 1 ,500 , καί τά κεφάλαιά των άπδ τοΰ έλαχίστου ο
ρού τών 50,000 άνκβαίνουσιν έν τισιν έξ αύτών εις 3,0 00 ,000  
Αμερικανικών ταλλιίρων. Πασαι αί τράπεζαι αυται δύνανται νά 
έκδίδωσι γραμματια κυκλοφοροΰντα ώς νόμισμα, >.αί μεταξύ 
αύτών ύπαρχει δ πλέον άχαλίν&)τος συναγ&)νισμός. Μόνον εις δύο 
·)ΐ τρία κράτη προσδιορίζεται ή μεταξύ τών κυχλοφορούντων 
γραμματίων καί τών πραγματικών κεφαλαίων αναλογία. ’Εν 
γένει δύνανται νά έκδίδωσι πλήθος χρεως·ικών γραμματίων ύπερ- 
βαϊνον είκοσάκις η τριακοντάκις τδ έν τφ ταμεία αύτών πραγ
ματικόν κεφάλαιον. Μεταζύ τών μάλλον εύϋποληπτων ύπήρχ* 
καταστημα εχον 26 έκατομμύρια έν κυκλοφορία καί 28 είς 
παρακαταθηκας άποδοτέας, έν φ  βί πραγματικοί αύτοϋ πόροι 
περιωρ'.ζοντο εις 4^ έχατομμύρια. Τά δε ύπδ τών τραπεζών τού
των έκδιδόμενα γραμμάτια είναι έλαχίςης αξία;" ύπάρχουσι δη- 
λαδη γραμματια ένδς ταλλήρου' ώστε ένεκα τούτου καί ένεκα τής 
μανιώδους σχεδόν προληψεως ?ιν εχουσιν οί’Αμερικανοί ύπέρ τών 
τραπεζικών γραμματίων,τά μικρότατα ταΰτα γραμμάτια κύκλο- 
φοροΰσι μεταξύ τώνάπορωτέρων τάξεων,τών έπιχειρουσών συναλ- 
λαγας μικρας αξίας, καί έπομένως άποδιώκουσι τής άγορας τδν



χρυσόν καί τίιν άργυρον είς οδς άντικαθίς-αται βαθμηδδν τ&χαρτί- 
ον'καί τί> μάλλον άξιοπαρατήρητον είναι, δτι αύτοί οί πτωχότεροι 
άποδίδοντες υπερβολικήν σημαντικότητα καί ωφέλειαν εις τήν πί* 
ς-»ν,το χαρτίον πάντοτε σχεδόν προτιμώσι τοΰ νομίσματος. Εκ 
τούτου προέρχεται δτι μόλις δι’οίονδήποτε λόγον παραλύονται αί 
Ιργασίαι ένος των κατας-ημάτων τούτων, πάντα τά άλλα συναι
σθάνονται και ύπομένουσι τάς έπιβλαβεΐς τούτου συνέπειας,>4αί το 
πλεΐστον μέρος τοΰ λαοϋ εύρίσκεται διά μιας έχον εις χεΐρας του 
πλίθος γραμματίων ατινα μαγικώς πως άπώλεσαν πάσαν αξίαν. 
Καί μολονότι κατά την στιγμήν τής κρίσεως ύπάρχουσι τυχόν 
πολλότατα φυσικά καί τεχνικά προϊόντα διαθέσιμα, άποβάλλου- 
σι καί ταϋτα την ανταλλακτικήν αξίαν των, διότι άφ’ένίις μέν λεί
πει τί) διάμεσον ς·οιχεϊον τύ χρησιμεΰον είς τήν έμμεσον ανταλλα 
γήν,τήν πώλησιν,άφ’έτέρου δέ J) άμεσος ανταλλαγή δέν είναι πλέον 
δυνατή έν μέσω ανεπτυγμένης ήδη οικονομικής καταστάσεως, 
ώστε, χαίτοι έν άφθονί^ πλούτου εύρισκομένη ή κοινωνία, ά- 
νας-ελλομένης τής κυκλοφορίας, περιπίπτει είς τον μαρασμόν ε
κείνον 8ν ύπομένει τί> σώμα, δταν έμποδισθή ή κυκλοφορία τοΰ 
αίματος. Δύο των κρίσεων τούτων άπο τοΰ1 837 ύπέμεινεν ή Αμε
ρική, καί μολονότι έκ τής τελευταίας ταύτης ήδη αναλαμβάνει 
διά τής θαυμαστής δραστηριότητος τοΰ λαοϋ έκείνου μάλλον η 
διά τών προνοητικών μέτρων τών κυβερνήσεων του, ούχ ήττον 
τά οίκτρά δυστυχήματα είς ά αίφνης εύρέθησαν βεβυθιομένα 
πολλά έκατομμύρια ανθρώπων, έν φ κινοΟσι τήν συμπάθειαν, έ- 
γείρουσι τον φόβον ολου τοϋ έξευγενισμένου κόσμου.

Αλλ’ έπειδήπάσα δυστυχία είναι μάθημα τύόποιον ένίοτε μας 
δίδει ή θεία Πρόνοια h a  ώφεληθώμεν έξ αύτοϋ, άς ίδωμεν ποΐαι 
είναι αί υπαγορεύσεις καί δδηγίαι τας δποίας δυναμεθα να έξα- 
γάγωμεν έκ τής Αμερικανικής κρίσεως, καί τας όποιας θεωροΰ- 
μεν κατά τύ μάλλον καί όττον έφαρμοσίμους πανταχοΰ οπου 
ύπάρχουσιν ή δύνανται νά ύπάρχωσι καταστήματα τραπεζικής 
πίστεως.

ΑΙ τραπεζικαι κερδοσκοπία! δέν πρέπει νά ηναι απεριόριστοι

καί απολύτως έλεύθεραι. Τί> προνόμιον, δπερ ώς πρύς άλλας έπι- 
χειρήσεις είναι μισητύν καί άποτρόπαιον, είναι άπ’ έναντίας έπί 
τών τοιούτων σωτήριος πρόνοια. 0  ελεύθερος καί άπεριόρις-ος συν
αγωνισμός, δςτις λίαν έπωφελής αποβαίνει κατά τά άλλα είδη 
τοϋ έμπορίου, είναι βεβαίως έπιζήμιος κατά τάς έπί τής χρημα
τικής πίστεως βασιζομένας κερδοσκοπίας. 0  άπλοϋς μεταπράτης 
5) παραγωγές οίουδήποτε άλλου προϊόντος δύναται νά άφανισθή, 
έάν θέλη, διά τοϋ καταβιβασμοΰ τών τιμών του, δπως κατα7ρέψη 
τούς προς αύτδν συναγωνιζομένους. 0  καταβιβασμύς ούτος άπαν- 
τ^ ορια ανυπέρβλητα είς αύτί> το συμφέρον τοΰ ποιοΰντος αύτδν, 
διότι ευκόλως δύναται νά ύπολογισθή μέχρι τίνος τω έπιτρέπε- 
ται νά ποριορίστ) τάς τιμάς του έπί ποινή νά μή έχτι πλέον ούτε 
κέρδος 5) καί να ζημιωθή τα έξοδα του. Αλλ δ διά τής τραπεζι
κής πίστεως κερδοσκοπων πολλαπλασιαζει τά προϊόντα του άνευ 
έξόδων, είς τήν πραγματικότητα αντικαθιστά: τήν φαινομενότη- 
τα,καί πάν νέο ν πιστωτικόν έγγραφον ύπ’αΰτοΰ έκδιδόμενον,έν φ 
έκτεινει την εμπορίαν του, τώ δίδει αφορμήν καί δικαίωμα νά 
βασίζεται επι μάλλον καί μάλλον είς τήν έμπιστοσύνην τοΰ δη
μόσιου. Αφ έτερου, το εύτελες τής τιμής, δπερ προκύπτει έκ τοΰ 
συναγωνισμού ώς φυσικόν καί άναγκαΐον αποτέλεσμα, καθ’ δλας 
τάς άλλας βιομηχανίας αποβαίνει λίαν λυσιτελές είς τούς άναλω- 
τάς, καί έπεκτεΐνον τήν άνάλωσιν προκαλεΤ δι’ αύτοΰ τούτου μεί- 
ζονα παραγωγήν. Άλλ’ δ μεταξύ τραπεζών ελεύθερος συναγω
νισμός, καταβιβάζων τήν τιμήν τοΰ χάρτου, καί παροξύνων έτι 
μάλλον τον πυρετόν τή; κερδοσκοπίας, έπιταχύνει άναλόγως καί 
τήν κίνησιν τών εμπορικών έργασιών,άντί ώφελείας έπιφέρει βλά
βην είς τούς άναλωτάς, έμπνέει εις αύτούς άπατηλήν πεποίθησιν 
καί είς έαυτούς και είς τούς άλλους, μή δυναμένους ακριβώς νά 
μετρήσωσι τήνπίς-ιν ής άξια είναι τά γραμμάτιά του, πολλαπλα
σιάζει ΰπέρ τήν ανάγκην τά ανταλλακτικά μέσα, καί τοιουτοτρό
πως δλος δ οίκονομικίις βίος τής κοινωνίας έξαρτάται έκ τοΰ έλα- 
χίστου έμποδίου είς 3 δύναται νά προσκρούσε ή κυκλοφορία τοΰ



τεχνητού τοίτου διαμέσου, δπερ καταντδί έπί τέλους το μόνον 
φργανον δλων τών συναλλαγών.

Αλλ’έάν αί τράπεζαι πρέπει νά ηναι προνομιούχοι, δεν επεται έκ 
τούτου δτι ή χυβέρνησις ούδεμίαν όφείλει νά έξασκησ^ έπ αύ
τών έπαγρύπνησιν. Καί 6 πρώτος ορος 6ν πρεπει ν άπαιτησ/ι 
παρά τίνος τραπεζικού καταλύματος είναι ή πραγματιχότης 
τών κεφαλαίων του. Η πίστις ακολουθεί το κεφαλαιον, ως ή σκια 
τδ σώμχ, καί άνευ πραγματικών κεφαλαίων ί) π ίστι; δέν είναι 
τωόντι είμή σκιά καί σκιά λίαν κακοποιό;. ’Αδιάφορον μέχρι 
τινο; έάν τδ κεφάλαιον διαιρείται ή ύποδιαιρείται εί; μετοχάς, 
μεταβιβασίμους η μή, δι απλής παραδόσεως,η δι δπισθογραφη- 
σεω;· ταΰτα άποβλέπουσι μάλλον αυτούς τού; ένδιαφερομένου;, 
καί μικράν ή μηδεμίαν έπιρροήν εχουσιν έπί τοΰ κοινοΰ. Τά 
δέ τραπεζικά κεφάλαια είναι ού μόνον τδ πραγματικόν νόμισμα 
άλλά καί αύτδς ό χρυσός καί δ άργυρος είς τήν φυσικήν των

* ν * Υ *"κατάς·ασιν, καί τά πις^τικά έγγραφα δσα ή τραπε^α προεςο- 
φλεϊ έπί τόκο), έπιφυλαττομένη νά τά έξαργυρωσ^ κατα την 
πτώσιν των. Καί μάλις·α δ τόκο; ουτος είναι fi κυριωτέρα πηγη 
τών τραπεζικών κερδών, διότι προεξοφλούσα χρεως-ικά έπί τόκω, 
έκδίδει τά γραμμάτιά της τά δποία δέν τοκοφοροϋσι, καί ναί 
μέν πληρόνονται έν δψει, άλλ’οϋχί κατά ρητήν ήμέραν, διο έν 
τώ μεταξύ τής έκδόσεω; καί τή; έξαργυρώσεως ή τράπεζα απο
λαύει καθαράν τήν ωφέλειαν τοΰ τόκου άνευ μηδενος βάρους. 
Επειδή δμω; είναι άπαραιτήτω; άναγκαίον παρουσιαζόμενα πρδς 
έξαογΰρωσιν νά εύρίσκωσι τά γραμμάτια Ιτοιμον τδ πρδς τοΰτο 
άναγκαίον κεφάλαιον, διότι αυτη είναι η πρώτη βασις τή; πις·εως, 
διά τούτο ή σοβαρωτέρα δφείλεται προσοχή είς τήν αναλογίαν ήτις 
πρέπει νά ύπαρχέ μεταξύ τοΰ ύπο το ειδο; τών γραμματίων
κυκλοφορούντο; κεφαλαίου καί τού πραγματικού, δηλαδη τού νο
μίσματος καί τ ώ ν  προεξοφληθέντων η παρακατατεθέντωνχρεω-
<̂ ικών έγγράφων. Η αναλογία αυτη δρίζεται συνήθως είς εί/ 
τρίτον, διότι ή πείρα άπέδειξεν οτι έν τή τακτική πορεία τών 
πραγμάτων τδ τρίτον είς νόμισμα έπαρκεΐ ίνα άπαντηθώσιν αί

ζητήσεις τής έξαογυρώσεως. Είναι δέ φανερόν δτι όσον δψηλο- 
τέρα είναι ή ά ξ «  έκάς-ου τών γραμματίων τόσω βραδύτερον 
έπις-ρέφουσι, διότι δλιγώτερον κυκλοφορούσε, καίώσαΰτως, όσον 
άρχαιοτέρα είναι ή ύπόληψις τής τραπέζη; καί ς-ερεωτέρα Ινεκα 
τών συνις-ώντων αύτήν κεφαλαίων, καί οσω μάλλον άνεπτυγμένη 
ή κοινή εύημερία, τόσον δλιγότερον πιθανή είναι ή ζήτησί; τής 
έξαργυρώσεοις αύτών, καί εύρυτέρα έπομένω; ή περί τοίτου έλευ- 
θερία τή; τραπέζης.

0  δέ τόκο; τής προεξοφλησεως έξαρταται έκ τών περιστάσεων 
τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ έμπορίου, ούδε δΰναται νά δρι- 
σθή έκ τών προτέρων. Τδ νόμισμα, ώ; παν άλλο έμπόρευμα, έχει 
τήν άγοραίαν τιμήν του, *αί τδ νά προσδιορίσ») τι; τδν τόχον, 
•πρδς χαλίνωσιν δήθεν τή; τοκογλυφία;, είναι τδ αύτδ ώ; έάν 
προσδιόριζε τήν τιμήν οίουδήποτε άλλου είδους πρδς έξασφά- 
λισιν τής εύθηνία; ύπέρ τών άγοραστών καί άναλωτών καί με- 
τρίασιν τοΰ ύπερμέτρου κέρδους τών πωλητών καί παραγωγών, 
δηλαδή ώς έάν κατές-ρεφεν τήν ελευθερίαν τών συναλλαγών καί τοϋ 
έμπορίου, συγκαταστρέφων ένταυτφ καί τών μέν καί τών δέ τά 
συμφέροντα, ό ,τ ι δέ έλλόγως δΰναταί τις ν’ άπαιτήσ^, καί Οπ’ 
αύτοΰ άλλως του ίδίδυ συμφέροντος τών τραπεζών δπαγορεΰε- 
τα ι, είναι, ώστε δ τόκος τής προεξοφλησεως, οστις γίνεται τόκος 
δανείου δταν τδ χρεωστικόν έκδίδεται δπ’ αύτοΰ τοΰ προεξο- 
φλοϋντος, νά ηναι κατώτερος τοΰ Αγοραίου, διότι h τράπεζα, 
καί τοι μή άσφαλιζομένη συνήθως δι’ ένυποθήκου έγγυήσεως, Εχει 
δμω; δλα τά προνόμια τοΰ έμπορικοΰ πιστώματος, έχει πτώ 
σεις βραχυπροθέσμους, δεν προεξοφλεί είμή φερεγγΰων ατόμων 
χρεωστικά, καί δΰναται νά πολλαπλασιάσει τά κεφάλαιά της, διά 
τή; έκδόσεως τών γραμματίων της, μέχρι τών δΰο τρίτων δπέρ 
τά πρδς ασφάλειαν παρακατατεθειμένα νομίσματα.

f l ;  πρδς τάς άλλας δέ τραπεζικάς εργασίας δηλαδή τά εις τάς 
κυβερνήσεις δάνεια, τήν παρακαταθήκην δημοσίων πιστωμάτων, 
τήν ΰπ’ αύτών τών κυβερνήσεων άπολαμβανομένην πίστιν διά 
τών ιδίων χρεωστικών, τήν παρακαταθήκην καί έκκαθα'ρισιν χαΐ
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μετάβασή τδν κεφαλαίων είτε τών ιδιωτών είτε τοΰ δημοσίου, 
τά ενυπόθηκα δάνεια, την κτηματικήν πίστιν κτλ. ταΰτα πάντα 
ίσως παρέξουσιν δλην είς έτερον άρθρον.

---------- ni-i»00<l » »

ΧΡΟΝΙΚΑ.
Τό Λήζακ h o c .

Τδ Ιτος 1857 δέν δπήρξεν αγονον σπουδαίων συμβάντων, 
ή  προηγουμένως συνομολογηθείσα έν Παρισίοις Συνθήκη αν καί 
έφαίνετο δτι είχεν έπαναγάγει την ειρήνην, καί άπαλλάξει την 
Ευρώπην τής μεγίστης τών έκ τοΰ άνατολικοΰ πολέμου έπχπει- 
λουμένων συμφορών, τής έξαγριώσεω; τών έθνικών καί θρη
σκευτικών αισθημάτων καί παθών, παρουσίαζεν δμω; κατά την 
έκτέλεσιν ού μικροΰ λόγου δυσκολίας, αΐτινες άνετέθησαν εις τά 
έν τή πρωτευούσΐ) τή; Γαλλίας συνδιασκέψεις τών πληρεξουσίων 
τής Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής ί*ωσσίας, τή; Αύς-ρίας, τής Πρωσ- 
σίας,τής Σαρδινίας καί τής Τουρκίας. Η έναρξις τών διπλωματικών 
τούτων συμβουλίων, γνωμών ΰπδ τ ’δνομα Παρισιανών συνδιασκέ
ψεων, συνέπιπτε σχεδδν μετά τής ένάρξεως τυΰ ένιαυτοΰ, γενο- 
μένη τή 19/31 Δεκεμβρίου 1856. Μετά τινας δέ ίιμέρας (τή 
6 ίανουαρίου) συνυπεγράφη πρωτόκολλον λύον τά άμέσω; άνα- 
φυόμενα κύρια ζητήματα, τούτές-ι τδ περ'ι τής προθεσμίας, έν γ 
δ μέν αγγλικός στόλος ώφειλε ν’ άποπλεύσΐ) έκ τοΰ Εΰξείνου, 
τά δέ αυστριακά στρατεύματα νά έκκενώσωσι τάς Παραδουνα- 
βίους ήγεμονίας, καί το περί τής νέας διαγραφής τών ^ωσσο- 
τουρκικών μεθορίων τής Βεσσαραβίας. Κατ’άρχάς, τά ζητήματα 
ταΰτα τοσαύτας διηγειρον διενέξεις, ως-ε προς στιγμήν έφαίνετο 
δτι αί συνδιασκέψεις έμελλον ν’άποτύχωσι. Διά τής μετριοπά
θειας δμως καί διά τής άμετατρέπτου θελήσεως, ?,ν έδειξε πρδ 
πάντων ή Γαλλία καί ή ί’ωσσία δπερ τής πραγματοποιήσεω; τή; 
συνωμολογηθείσης ειρήνης, αί έπελθοΰσαι νέαι δυσχέρειαι έμα- 
ταιώθησαν. Η Ρωσσία παρεδέχθη, άνευ δισταγμοΰ, την νέαν τής 
Βεσσαραβίας δροθέτησιν, καί άνεκάλεσε προς τούτοις έ* τής &-.

ψιουσης νήσου τδν λοχαγδν καί τού; έπτά ναύτας, ών ή παρου
σία παρείχε λόγους ανησυχίας εί; τε τήν Αγγλίαν καί τήν Αύ· 
στρίαν. Ετερον δέ ζήτημα, ούχ ήττον σπουδαϊον, καί τδ δποϊον 
έπησχόλησεν έπί πολύ τδν ευρωπαϊκόν τύπον, ητο ή μέλλουσχ 
πολιτική κατάστασι; τών Παραδουναβίων ήγεμονιών, άν δηλα- 
ότι αυται ώφειλον ή δχι νά ένωθώσιν ύπδ τδ σκήπτρον ένδ; ήγβ- 
μόνο;. Η Γαλλία, ή Ρωσαία, ή Πρωσσία καί ή Σαρδινία Οπεστή- 
ριζον τήν ενωσιν, έν ώ ή Αγγλία, ή Αυστρία καί ή Τουρκία 
έκηρύττοντο δπερ τή; διατηρήσεω; τής ένεστώσης καταστάσεω; 
τών ήγεμονιών εκείνων. Τδ ζήτημα τοΰτο άνετέθη είς τήν άπό- 
φασιν τών έπί τούτ^ έκλεχθησομένων Διβανίων έκάς-η; τών δύο 
ήγεμονίών, άτινα ήθελον δρις-ικώ; καί έλευθέρω; περί τούτου 
άποφανθή. ΑΙ έκλογαί δθεν τών Διβανίων ωφειλον νά δποκύψω- 
σιν εί; τά ; έπηρεάσει; τών ένδιαφερομένων δπερ ή κατά τής 
ένώσεως* επειδή δέ δλόκληρον τδ μολδοβλαχικδν έθνο; έκηρύτ- 
τετο δπέρ ταύτης, ή αντενέργεια τών ευαρίθμων δπαδών τοϋ 
έναντίου φρονήματος παρεξετράπη μέχρι πραγματικής βίας. 
Μεταξύ τούτων διεκρίνετο δ καϊμακάμη; τής Μολδαυί'ας, δστι;, 
διά τά ; προφανείς αύτοΰ παραβιάσει;, έπροκάλεσε τά; έν Κων- 
σταντινουπόλει διαμαρτυρήσει; τών τεσσάρων Δυνάμεων κατά 
τών βεβιασμένων τή; ήγεμονίας έκείνης έκλογών, έν αίς οί αΰ- 
τοκαλούμενοι συντηρηταί, τοιουτοτρόπως ύποστηριζόμενοι, εϊχον 
άπολάβει τήν πλειοψηφίαν. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
Γαλλία διεκρίθη διά τάς έπιμόνους καί δικαίας αύτής απαι
τήσεις, μή εύαρεστηθεΐσα είς τήν παρά τής Πύλης δοθεΐσαν μα- 
ταιαν Ικανοποίησιν, διά τή; μεταβολή; τοΰ τουρκικοϋ δπουρ- 
γειου, άλλά θέλουσα τήν άκύρωσιν τών έκλογών τή; Μολδαυί'ας, 
καί τήν καθαίρεσιν τοΰ ήγεμόνο; Βογορίδου. Η ‘Ρωσσία, ή Πρωσ
σία καί ίι Σαρδινία συνεμερίζοντο καί δπεστήριζον τά ; απαι
τήσει; ταύτα;, καί έπειδή ή Πύλη άπεποιεΐτο νά παραδεχθή τδ 
περιέχον αύτά; τελεσίγραφον, αί διπλωματικαί σχέσει; διεκό- 
πησαν. Η κρίσιμο; αδτη χατάστασι; δπήρξεν δμω; στιγμιαία. 
Τδ άγγλικδν δπουργεΐον έσπευσε νά διαδηλώση δτι συμμορφοΰ- 
ται μετά τών είρημένων Δυνάμεων, δ Σουλτάνο; έξέδωκε φιρμά* 
νιον, δι ο& ήκυροΰντο αί έκλογαί τή; Μολδαυί'ας καί διετάττοντο 
νέαι, καί αί διπλωματικαί σχέσει; άνελήφθησαν. Εκ τών γενο- 
μένων νέων έκλογών προέκυψεν δτι μεταξύ τών 87 έκλεχθέντων, 
66  ειχον ήδη διακηρυχθή δπέρ τή; ένώσεω;, 1 5 ήσαν αμφίβολοι 
καί 6 μόνον ησαν κατά τής ένώσεως, /ίτοι συννηρηταί. όλίγον 
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μετά ταΰτα και αί έκλογαΐ τής Βλαχίας ειχον έκπεραιωθή. Τά 
συγκαλούμενα Διβάνια έψήφισαν δμοφώνως τους τέσσαρας δρους 
τοϋ έθνικοΰ προγράμματος, δηλαδή, Ινωσιν, αυτονομίαν, αντι
προσωπευτικήν κυβέρνησιν καί ήγεμόνα έκ ξένης οίκογενείας. 
Η αύθόρμητος καί δμόφωνος αυτη άπόφανσις, $ν τδ μολδοβλα- 
χικδν έθνος ύπεδέχθη μετά μεγίστης χαράς, διετάραξε την Οθω
μανικήν Πύλην, ήτις καί αμέσως άπηύθυνεν έγκύκλιον πρδς τάς 
μεγάλος Δυνάμεις. Εκτοτε τδ ζήτημα εμεινε μέχρι τής σήμερον 
έκκρεμές· πλήν ή ρουμανική έθνικότης, διά τής άποφάνσεως τών 
Διβανίωντης, έθριάμβευσε, καί τάχιον ν·. βράδιον αί δύο Ηγε- 
μονίαι θέλουσι συγκροτήσει αυτόνομον καί ούδέτερον κράτος με
ταξύ τών έλευθέρων τής Εύρώπης έπικρατειών.

ή  κατοχή τής Ελλάδος δέν άπετέλει πλέον ζήτημα, καί έ- 
θεωρεϊτο ύπδ πάντων μόνον ώς άπλοϋν γεγονός. ΑΙ Δυτικαί Δυ
νάμεις, άναγνωρίζουσαι τούς άδιαρόήκτους φυσικούς δεσμούς, 
τούς συνδέοντας τήν έλευθέραν μετά τής δούλη; Ελλάδος, είχον 
κρίνει εύλογον νά πέμψωσι στρατεύματα έν τή πρωτευούαή τοϋ 
Ελληνικού Βασιλείου, πρδς καταστολήντοΰ ένΗπείρω καί Θεσσα
λία, κατά τήν Ιναρξιν τοϋ Ανατολικοΰ πολέμου, έκραγέντος έ- 
θνικοΰ κινήματος. Αν τδ μέτρον τοΰτο ητο τδ καταλληλότερον 
καί δικαιότερον, άπόκειται είς άλλους νά κρίνωσι. Τδ βέβαιον 
είναι, δτι, συνομολογηθείσης τής ειρήνης, καί μή ύπάρχοντος 
πλέον φόβου περί τή; ακεραιότητας τής όθωμανικής Αύτοκρα- 
τορίας, ή παρουσία ξένων δπλω''ε!ς έλεύθερον καί αυτόνομον κρά- 
το ;, έθεωρείτο ύπδ πάντων, ώ; άδικος παραβίασι; γενομένη ύπδ 
τοΟ Ισχυροτέρου κατά τοΰ άδυνάτου, ώ; αύθάδη; προσβολή, ούχί 
μόνον κατά τοΰ Ελληνικοί στέμματος, άλλά καί κατά τών άλ
λων ήγεμόνων τής Εύρώπης. Εν φ  λοιπδν έπεριμένετο πρδ πολ- 
λοΰ ή άνάκλησις τών άγγλογαλλικών στρατευμάτων, καί ένω 
ούδεμία έκ μέρους τών δύο μεγάλων Δυνάμεων έπίσημος περί 
τούτου αγγελία έδημοσιεύετο, ό Αύτοκράτωρ Ναπολέων, είς τδν 
πρδς τήν Νομοθετικήν Συνέλευσιν άπευθυνθέντα λόγον, κατά τήν 
έναρξιν τής συνόδου αύτής (4/46 Φεβρουάριου) ανήγγειλε 
πρώτος, δτι, άποκατασταθείσης τής ειρήνης μεταξύ τών τριών 
προστατίδων τής Ελλάδος Δυνάμεων, άπέβαινε πλέον άνευ σκο- 
ποΰ ή παράτασις τής έν Πειραιεΐ διαμονής τών άγγλογαλλικών 
στρατευμάτων. Αν δ αύτοκρατορικδς έκεΐνος λόγος έπήνέθη ύπδ 
τής εύρωπα'ίκής δημοσιογραφίας διά τήν πολιτικήν σύνεσιν, διά 
*τάς έμβριθεΤς οικονομολογικά? σκέψεις, διά τάς φιλανθρωπικά;

παρατηρήσεις καί παραινέσεις, ουχ ήττον χαρμοσύνως άντήχη- 
σεν είς τήν καρδίαν παντδςΕλληνος διά τήν αγαθήν καί πρδπολ- 
λοΰ περιμενομένην έκείνην αγγελίαν. Πραγματικώ; δέ, μετ’ δλί- 
γαςήμέρας (16/28 Φεβρουάριου) τά πλοία, έν οίς τά συμμα
χικά στρατεύματα ειχον ήδη έπιβιβασθή, άπεχαιρέτησαν τάς 
Αθήνας διά είκοσι καί ένδς κανονοβολισμοΰ, καί άπέπλευσαν.

0  πόλεμος έφαίνετο έπικείμενος μεταξύ Πρωσσίας καί Ελβε
τίας, ενεκα τών διαφιλονεικουμένων δικαιωμάτων έπί τή; ήγεμο- 
νίας τοΰ έν Ελβετί^ Νεοκαστέλλου. Ηδη ή Ελβετία μετά μεγί
στου ένθουσιασμοΰ είχεν δπλισθή άπασα, πρδς άντίκρουσιν πά- 
σης έκ μέρους τής Πρωσσίας ένδεχομένης έπιθέσεως, τά δέ πρωσ- 
σικά στρατεύματα περιέμενον μόνον τήν άδειαν τής Γερμανικής 
Διαίτη;, δπως διέλθωσι διά τών έπικρατειών αύτής καί έπιπέσω- 
σι κατά τής Ελβετίας. Η διαιτητία τοΰ Αύτοκράτορος Ναπολέον- 
τος έπέφερε τήν διά τών παρισιανών συνδιασκέψεων ειρηνικήν 
λύσιν τής διενέξεως, παραιτηθέντος τοϋ Βασιλέως τής Πρωσσίας 
τοΰ κυριαρχικού αύτοΰ δικαιώματος έπί τής ηγεμονίας έκείνης, 
ϊίτις εμεινεν ούτως άναπαλλοτρίωτον μέρος τής Ελβετικής όμο- 
σπονδία;.

Ετέρα ρήξις, ήττον δμως σπουδαία τής προηγουμένης, έπήλθε 
μεταξύ Αύστρίας καί Σαρδινία;, Ινεκα, κατά τδ φαινόμενον,διαφο
ρών τινων, περί έθιμοταξίας. ΑΙ διπλωματικαί σχέσεις ειχον κατά 
τδν Μάρτιον μήνα διακοπή, καί δ αύστριακδς πρέσβυς εί/εν ανα
χωρήσει έκ Ταυρίνου. Επίσης δέ καί δ έν Βιέννη έπιτετραμμένος τής 
Σαρδινίας, διετάχθην'άναχωρήση.ΑνκαΙ ίιδιένεξιςαδτημετ’όλίγον 
συνεβιβάσθη, ή κατά τοΰ Βασιλέως τήςΝεαπόλεω; δυσμένεια τής 
Αγγλίας καί τής Γαλλίας, ή έξακολούθησις τής έν Ρώμ^ διαμονής 
τών γαλλικών στρατευμάτων, στασιαστικά τινα κινήματα έν 
Λιβόρνω, έν Γενού») καί είς μέρητινά τοΰ Βασιλείου τών Δύο Σικε- 
λιών, καί άλλα παρομοίας φύσεως γεγονότα άποδεικνύουσι τήν 
κατάστασιν τής Ιταλίας, κατά τδν παρελθόντα τουλάχιστον 
ένιαυτδν, ούδόλως βελτιωθεΐσαν.

Κατά τάς άρχάς τοΰ ϊτους 1857, δύο σημαντικαΐ ειδήσεις 
είχον φθάσει είς τήν Εύρώπην' αί κατά τών αγγλικών κατας-η- 
μάτων τοΰ Καντών έχθροπραξίαι τών Κινέζων, καί ή ύπδ τοΟ 
άγγλικοΰ στόλου κυρίευσις καί κατοχή τοΰ λιμένος τοΰ Βουσ· 
σίρ καί τής νήσου Καρράκ, έν ω ή Περσία, έκπορθήσασα τδ Εράτ, 
έξηκολούθει δραστηρίως τάς άμυντικάς αύτής κατά τών Αγγλων 
Λροπαρασχευάς. ΑΙ άφορώσαι τήν άγγλοπερσικήν διένεξιν είδή-



βεις δέν διέκοψαν τάς ήδη πρί» πολλού άρξαμένας Ιν Παρισίοις 
είρηνιχάς συνδιαβουλεύσεις μεταξύ τδν πρέσβεων Αγγλία; καί 
Περσία;, αΐτινες άπέβησαν ΰπέρ τή; είρήνης. 0  κατά τή ; Κίνας 
πόλεμος δεν ελαβεν δμως τί» αυτί» αίσιον πέρας. 01 Κινέζοι εΐχον 
αποτεφρώσει πάσας τάς άγγλικάς πρακτορ,ίας τοΰ Καντών, 6 δε 
ναύαρχος του αγγλικού στόλου, πρίις άντεκδίκησιν, έπυρπόλησε 
καί κατέστρεψε σχεδόν δλόκληρον την πόλιν έκείνην καί τά προά- 
στεια αύτή;. Εν ω δέ ή Αγγλία έπεμπε νέα στρατεύματα κατά 
τή ; Κίνα;, ή εϊδησι; τή; έπαναστάσεω; τδν Ινδιδν έδωκεν άλ
λην διεύθυνσιν εί; τά ; πολεμικά; τδν Αγγλων έπιχειρήσεις, καί 
έπέφερεν αναστολήν τινα εί; τί»ν είρημένον πόλεμον, καθ’ 8ν έ
φαίνετο δτι ήθελον λάβει μέρο;, έκτί»; τή; Αγγλία;, ή Γαλλία, 
ή ί*ωσσία καί ή Αμερική. Εν τούτοι; ή διαγωγή τού αγγλικού 
δπουργείου, ώ; πρί»; την Περσίαν καί την Κίναν, προόκάλεσεν, έν 
τδ  άγγλικδ κοινοβουλίω, αύστηρά; έπικρίσει;, έκ μέρους τδν 
διασημοτέρων αντιπροσώπων. Τή 20| 4 Μαρτίου, μετά ζωηρά; 
συζητήσεις, ή κατά τού δπουργείου πρότασις τοΰ κυρίου Κόβδεν 
Εγινε παραδεκτή διά πλειοψηφία;, καί τί» υπουργικήν κόμμα ήτ- 
τήθη έν μέσφ ζωηρών έπευφημιδν. Tb δπουργεΤον δμω;, έπιμέ- 
νον εί; την θέσιν του, έπεκαλέσθη την άπόφασιν τού αγγλικού 
έθνου;, διά τή ; διαλύσεω; τού κοινοβουλίου, καί διά τδν νέων 
έκλογδν. Τωόντι at έπελθοΟσαι νέαι έκλογαί έπέτυχον δπερ τής 
κυβερνητικής μερίδος, οΐ αρχηγοί τή ; άντιπολιτεύσεω; άπεψη- 
φίσθησαν, καί τύνέον κοινοβούλιον έδείχθη εύνο'ίκώτερον πρί»;τήν 
κυβέρνησιν καί ίδιαιτέρω; προ; την πολιτικήν πορείαν τοΟ λί»ρδ 
Πάλμερστον, προηγουμένω; τοσοΰτον αδστηρδ; έπιτιμηθεΐσαν.

Περί τού μεγαλητέρου συμβάντο; τού ϊτου;, τή; έπαναστά- 
οεω; τδν ίνδιδν, ή εκθεσις άπλδ; τδν αμοιβαίων άντεκδικιά- 
οεων, αίτινε; βεβαίω; δέν τιμδσι την ανθρωπότητα, ήθελε πλη
ρώσει οΰκ όλίγα; σελίδα;. Ηδη άπί» τή; 7/1 9 Φεβρουάριου 6 
λί»ρδ Σομμερίλλ είχε κατάμηνύσει έν τφ κοινοβουλίφ τί» επικρα
τούν έν ταΐ; ίνδίαι; άθλιον κυβερνητικήν σύστημα, ώ; άπάδον δ- 
λοτελδ; πρύ; τά ήθη καί τά συμφέροντα τδν λαδν έχείνοιν. fl 
φωνή αδτη δέν είσηκούσθη, τί» κοινοβούλιον, ώ; ϊδομεν, μετά ταύ- 
τα διελύθη, τή δέ 16/28 Απριλίου, δ Χρόνος έδημοσίευεν αλλη
λογραφίαν έκ τδν ίνδιδν, δι’ ή; άνηγγέλλετο δτι δείγματα α
πειθαρχία; είχον άναφανή μεταξύ τδν Κυπαίων, καί δτι εί; Μα- 
δρά; έν δλόκληρον σύνταγμα έλειποτάκτησεν.Εκτοτε μέχρι τέλους 
τού έτους ή έπανάστασις έπροχώρ'ήσε γιγαντιαίοις βήμασι·

Είς τί»ν δπί» τής Κυβερνήσεως δημοσιευβέντα κατάλογον τδν 
εί; μόνην την προεδρίαν τής Βεγγάλης άποστατησάντων ή δια- 
λυθέντων συνταγμάτων, καταγράφονται' έκ μέν τοΰ στρατόν  
τής Β εγγάλης  πέντε κανονοστιχίαι πυροβολικοΰ, μία κανο- 
νοστιχία έφιππου πυροβολικού, όκτώ Ιτεραι κανοναστιχίαι 
πεζού πυροβολικού, ή φρουρά τού Γενικού Κυβερνήτου, τύ 
μηχανικύν, δέκα συντάγματα έλαφρού Ιππικού, ίβδομήκον- 
τα τρία συντάγματα τής γραμμής, τί» σύνταγμα τής πο
λιτοφυλακής τή; Καλκούττης, τί» τάγμα τή; ίαμγούρ, τδ σύν
ταγμα τοΰ έλαφροΟ πεζικού τή; Ο&ρ ι̂ανάχ, δεκατρία συντάγμα
τα άτάκτου Ιππικού* έκ δέ τού άτάκτου στρατού τον Οϋό, 
τέσσαρε; κανονοστιχίαι πυροβολικού( τρία συντάγματα Ιππικού, 
δέκα συντάγματα τού πεζικοΰ’ έκ τής σνμβολής, τέλος, τού 
Γ ουαλώ ρ , τέσσαραικανονος-ιχίαι πυροβολιλοΰ, δύο συντάγματα 
Ιππικού, έπτά συντάγματα πεζικού* προς τούτοι; δέαίσυμβολαΐ 
τή; Μαλβάχ, Κοτάχ, Βωπάλ, δ λεγεών τή; Ιουδπδρ, οι ς·ρατιδται 
καί ot δπαξιωματικοι τή ; έννάτη; κανονοστοιχία; τή; Δουμδούμ, 
καί οί πυροβολις-αί τή; τρίτη; πεδινή; κανονος-ιχίας. Πολύ 
έν Εΰρώπη άμφισβητηθη περί τοΰ χαρακτήρος τή; έπαναστάσεως 
ταύτη;, άν δηλαδή πρέπΐ} νά θεωρηθή ώς έθνικδν κίνημα, η ώ; 
στρατιωτική ς-άσις. Φαίνεται δμω; δτι ούτε ή μία γνώμη, ούτε 
ή άλλη είναι ακριβής. ή ;  πάντε; γνωρίζουσιν δίνδικίι; λαί»; διαι
ρείται εί; τέσσαρα; μεγάλα; φυλάς, τήν τδν βραχμάνων, την τδν 
πολεμιστδν, την τδν έμπόρων καί γεωργδν καί τήν τδν έργα- 
τδν καί δούλων. Κατά τάς άκριβεστέρας πληροφορία;, ούχί ά
πλδ ; τά δπο αγγλικήν μισθοφορίαν Ινδικά στρατεύματα, άλλά 
καί αύτή ή φυλή τδν πολεμιστδν εδρίσκεται εί; πόλεμον μετά 
τή; Αγγλίας.

Η έμπορική καί νομισματική κρίσις, ήτι; περί τά τέλη τοΰ 
Ιτου; έκλόνισεν έκ βάθρων τά μεγαλήτερα έμπορικά κατας-η- 
ματα τή; Ευρώπη; καί τή; Αμερική;, αποτελεί τύ άντικείμενον 
ιδιαιτέρου άρθρου, δπερ κατεχωρίσαμεν ανωτέρω.

Μεταξύ δέ τδν πολλδν άλλων, κατά τί» μάλλον ή ήττον έν- 
διαφερόντων συμβάντων, ατινα κατά τί» λήξαν ετο; ένησχόλη- 
σαν τήν έφημεριδογραφίαν, σημειοΰμεν τήν άπόφασιν τδν με
γάλων Δυνάμεων, δπω; έκτελεσθή τί» περί τή; διώρυγο; τού 
Σουέζ σχέδιον τοΰ κυρίου Λεσσέψ, τήν παρά τού Αύτοκράτο- 
ρο; τής ‘Ρωσσίας διαταχθεΐσαν χειραφαίτησιν τδν χωρικδν, 
τήν Ιν τή Αύτοκρατορί^ εκείνη έπιχείρησιν μεγάλης γραμμής



σιδηροδρόμων, τίιν ανακαλυφθεί σαν συνωμοσίαν κατά τοΰ Αΰ- 
τοκράτορος Ναπολέοντος, τήν μεταξύ τών θαλασσίων Δυνάμεων 
συνομολογηθεΐσαν έν Κοπενάγτ} συνθήκην περί τοϋ διάπλου τοϋ 
Σούνδ, τήν λαμπράν κατά τή; Καβαΐλίας έκστρατείαν τοΰ Γάλ
λου στρατάρχου ‘Ρανδών, τήν ύπδ τών Περσών έκκένωσιν τοΰ 
Εράτ, καί τάς πλείστας ήγεμονικάς έπισκέψεις 5: συνεντεύξεις, 
έξ ών διαπρέπουσι, διά τινα πολιτικήν σημασίαν ή έν όσβδρν, 
πρδς τήν Βασίλισσαν Βικτωρίαν έπίσκεψις τοΰ Αύτοκράτορος 
Ναπολέοντος, ή έν Στουτγάρτί} συνέντευξι; τούτου μετά τοΰ 
Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου, τής Βασιλίσση; Αμαλίας, τής Βα- 
οιλίσση; τής 'Ολλανδίας καί του Βασιλέως τής Βυρτεμβέργης, 
ή έν Βεϊμάρ συνέντευξις τοΰ Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου μετά 
τοΰ Αύτοκράτορος τής Αύστρίας, ή έν Αρέσδ  ̂ συνέντευξις 
τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου μετά τοΰ Βασιλέως τής Σα- 
ξωνίας καί πολλών τής Γερμανίας ήγεμόνων, καί ή έν Βερολίνφ 
έπίσκεψις τοΰ Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου πρδς τδν Βασιλέα 
τής Πρωσσίας. Εκτδς τών προμνησθεισών συνθηκών, συνωμο- 
λογήθησαν, κατά τδ έτος τοΰτο, συνθήκη έμπορίου καί ναυ
τιλίας μεταξύ ‘ Ρωσσίας καί Ιαπωνίας, έτέρα συνθήκη μεταξύ 
Περσίας καί ’Αμερικής, καί έτέρα μεταξύ Πρωσσίας καί Περ
σίας. 0  δέ άντιβασιλεύ; τής Αίγύπτου έπέτρεψεν είς τά αγ
γλικά στρατεύματα νά διέλθωσι τδν ίσθμδν τοΰ Σουέζ, δπως 
ταχύτερον φθάσωσιν είς τάς έπαπειλουμένας τής Αγγλίας Ινδικάς 
κατακτήσεις.

ΰ  Εύρώπη και ή ’Αμερική πρδ πολλοΰ αμφιταλαντεύονται 
μεταξύ άθρησκεία; καί θρησκομανίας. Ενεκα τής ανωμάλου ταύ
της ήθικής καταστάσεως, τδ ετος δέν παρήλθεν άνευ θυμάτων. 
Κατά τοΰτο είναι αξιοσημείωτος ή έκτέλεσις τής θανατικής ποι
νής κατά τοΰ γάλλου Ιερέως Βεργέρου, δστις, έν μέσκ» Ιερατικής 
τελετής, είχε δολοφονήσει τδν αρχιεπίσκοπον τών Παρισίων Σι- 
βούρ, γνωστδν καί παρ’ ήμΐν, κατά τδν Ανατολικδν πόλεμον, 
διά τδν θρησκευτικόν αύτοΰ φανατισμδν, τδν άναπολοΰντα τού; 
έλεεινούς χρόνου; τών σταυροφοριών, ό Ιερεύς Βεργέρος είχεν άπο- 
ποιηθή νά παραδεχθή τδ ύπδ του Πάπα κηρυχθέν νέον δόγμα τής 
άμολύντου συλλήψεω; τής Θεοτόκου.Η άποποίησι; αδτη ειχε πα- 
ροργίσει τδν’Αρχιεπίσκοπον Σιβούρ, δστι; κατεδίωκεν άνηλεώ; καί 
παντοιοτρόπω; τδν Βεργέρον, μέχρι; οδ κατηντησεν ουτο; ε ί; την 
απελπιστικήν καί παράφρονα έκείνην άπόφασιν. Μετά τδ κακούρ
γημα τοϋτο, άλλος τις Ιερεύς, έναντίος, ώς ό Βεργέρος, *ίς τδ νέον

δόγμα,έπειράθη νά δολοφονήσή τδν ένΝεαπόλει άρχιεπίσκοπον τή ; 
Μαντέρα;, έπίση; έν τή έκκλησία, έν φ έτελεΤτο λειτουργία πρδς 
έξιλέωσιν τής προηγουμένη; δολοφονίας. 0  αρχιεπίσκοπος έτραυ- 
ματίσθη μόνον, πλήν κανονικό; τις,δραμών πρδς βοήθειάν του,έθα- 
νατώθη ύπδ τοΰ δολοφόνου.έν Βονωνία έχθρικαί τινες έπιδείξεις 
έξίρ^άγίσαν κατάτοΰ καρδιναλίου, αρχιεπισκόπου τής πόλεωςέ- 
κείνης, προσκληθεΤσαι ύπδ τής μισαλλοδοξίας αύτοϋ. ΑΙ έν Βελφάς- 
θρησκευτικοί παραφοραί, τά έν τή ’Αμερική ανοσιουργήματα τών 
Μορμόνων, καί πλείστα άλλα τοιαύτη; φύσεως γεγονότα άποδει- 
κνύουσι πόσον μεταξύ τών πλέον πεπολιτευμένων έθνών τής ύφη- 
λίου τδ θρησκευτικδν πνεΰμα απέχει τ ις  τελειότητος έκείνης, 
περί ής τοσοΰτον καυχώνται.

Πρδς συμπλήρωσιν τής μικρδς ταύτης περιλείψεως άναφέρο- 
μεν καί τάς έπόμενας όλίγας περικοπάς άρθρου τινδς, καταχω- 
ρισθέντος έσχάτω; έν τή 'Επιθεωρήσει z&r δύο Κ όσμω ν ,*αί 
έπιγραφομένου 6 Αποχαιρετισμός τοΰ έτους 1857 προς τη ι έπ ι-  
στήμην  (*).

0  τοΰ άρθρου τούτου συγγραφεύς, κύριο; Βαβινέ, διάδοχο; τοΟ 
περιωνύμου αστρονόμου Αραγώ, άρχεται προμηνύων κατάτά προ
σεχή έτη πλείστα καί ώραΐα κοσμοφυσικά φαινόμενα,ήγουν έκλεί- 
ψεις, παλίρροιας, κ.τ.λ. καί άναγγέλλων δτι κατά τδ ετος 1 861, 
έκτος δλοκλήρου τοΰ ήλιου έκλείψεως, θέλομεν ίδεΤ τδν πλανήτην 
Ερμήν διερχόμενον τδν δίσκον τοϋ Ηλίου. Τδ παρελθδν έτος 
έκ τούναντίου ύπήρξε πτωχδν έκλείψεων. ής είναι γνωστδν, δ 
μέγιστος άριθμδς τών κατ’ ετος τοιούτων φαινομένων είναι 7 , δ 
δέ έλάχιστος 2 · πρέπει δέ είς έκαστον έτος νά συμβώσι του
λάχιστον δύο έκλείψεις Ηλίου. Επειδή λοιπδν δύο μόνα; έκλείψεις 
έλάβομεν, ενεκα τούτου ούδεμία συνέβη έκλειψις τής Σελήνης.

Οί αστρονόμοι άνεκάλυψαν, διαρκοΰντος τοΰ έτους, όκτώ νέους 
πλανήτας, ώστε δ άριθμδς τούτων άναβαίνει σήμερον είς πεντή- 
κοντα, έν φ οί πρόγονοι ήμών μόνον έπτά έγνώριζον.’Ανεχαλύφθη- 
σαν πρδς τούτοις καί £ξ κομήται. 0  περιμενόμενος δμως μέγας 
κομήτης, Καρόλου τοΰ Ε ., δέν έφάνη είσέτι' κατά τούς αστρο
νομικούς ύπολογισμούς πιθανότερον νά δειχθή είς ήμά; κατά 
τδ ένεστώ; έτος.

ή  αποτυχία τής έπιχειρήσεως τοϋ νά συναφθή ή Εύρώπη μετά

(*) L es ad ieus de 1837 a la  Science, par J I ,  Babiuet, de l 1 Iustitu t. 
Revue des Deux Mondes, Jan v ie r, 1858.



τή ; Αμερική;, διά τοΰ ύπερατλανηκοΟ τηλεγράφου, καί ή |τέ- 
ρα αποτυχία τής καταδύσεως τοϋ πελωρίου άτμοπλόου Λεβιά
θαν, άνήκουσιν είς τί. αύτδ έτος, άλλ’άν καί άποτυχίαι, μ«ρτυ- 
ροΰσι τήν θαυμασίαν πρόοδον τών έπιστημών. 01 έν τή Με
σόγεια) τηλέγραφοι, εύτυχέςεροι τοΟ ύπερατλαντίου, ένεργοΰσι 
νΟν, 4 μέν βυνδέων τήν ’Αφρικήν μετά τής Γαλλίας, δ δέ, διά 
τής Σαρδινίας,τήν Μελίτην καί τήνΚέρκυραν μετά τών κυριωτέρων 
μερών τής Ευρώπης.
, ύ  Ρώσσος αστρονόμος Στροΰβε, έτελείωσε κατά το ετος τοΰτο 

την καταμέτρησιν τής γής άκριβές-ερον ?| 5, 0ν προηγουμένως Ινινε 
ύπο τών Αγγλων κ«1 τών Γάλλων. 0  δέ Ιγγλος αστρονόμο; 
Ούα^εν δέ Λά ΡοΟ, έφήρμωσε τήν φωτογραφίαν εί; τήν παρά
στασή καί καταμέτρησιν τών ούρανίων σωμάτων, ή  Σελήνη, δ 
Ζεδς καί οί αστέρες εδωκαν τοιουτοτρόπω; άκριβώ; τά ; εικόν’ας 
των.

Εκτί»; τής αστρονομίας καί τής γεωγραφίας, ή φυσική καί ή 
χημεία προσέφερον καί α&ται πλούσιον φόρον, διά νέων έφευρέ- 
σεων καίάνακαλύψεων, τάς δποίας δέν δυνάμεθα νά καταγράψω- 
μεν ένταΰθα ίκ  τοΰ άρθρου τοΰ κυρίου Βαβινέ.
„ Το“»ϋτ« ,έν  συνόψει, τά κυριώτερα συμβάντα τοΰ παρελθόντος 
έτους. Ο χείμαρρος τοΰ χρόνου άφήρπασεν άπί» τής χοινωνία; 
πολυτίμους άνδρα; καταλιπόντας δνομα σεπτδν, καί πλουσί*ν 
κληρονομιάν έργων καί άρετών. Εκ τών πολλών θέλομεν άναφέρει, 
μεταξύ τών ξένων, τδν χημικδν Τενάρ, τδν ποιητήν Βεραγγέρον, 
τδν μυθιστοριογράφον Ευγένιον Σύην, τδν φιλόσοφον Αύγουστον 
Κόμτε, τδν γεωλόγον Δουμδντ, τδν νομολόγον Δαλλόζ, τδν 
ς-ρατηγδν Καβαιηάκ, τδν μουσικοδιδάσκαλον Κζέρνην,τδν μηνα- 
νικδν Σάβαγε, τδν διπλωμάτην Φικελμδντ, τδν φιλολόγον ia l  
ποιητήν Αλέξανδρον Παραυΐαν, τδν έλληνιστήν Βοΐσσονάδ, τδν 
άρχαιολόγον Κουατρεμέρ, καί τδν άλλοτε πρόεδρον τής ένετιχή^ 
δημοκρατία; Μανίν’ μεταξύ δέ τών ήμετέρων, τδν ’Αναγνώς-ην 
Αελιγιάννην, τδν Κωνσταντίνον έξ Οικονόμων, Τδν Βαλιάνον 
τδν ^Σκηναν, τδν Σωλομδν καί τδν «δελφδν τοΰ άοιδήμου 
Κυδερνητου Αύγουστΐνον Καποδίστριαν. Ν. Β. Μ.



ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
προπληρωτέα  

Διά τ£ έσωτερικόν δίς·ηλα 2 

Διά τ<3 έξωτεριχ<5ν ,,  2 1]2

Αί συνδρομαί γίνονται παρά τω έχδ&η).


