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ΦΪΛΛΑΛ10Ν ΕΝΝΑΤΟΝ.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. (*)

ΕκΘέσαντες ίστορικώς εις τα  προηγούμενα τήν κατά μικρόν 
διαμόρφωσιν τοϋ αγγλικού πολιτεύματος μεταβαίνομεν εις τόν si· 
δικώτερον χαρακτηρνβμόν των άπαρτιζόντων αύτό κυρίων roiy είων 
του μοναρχικοϋ, αριστοκρατικού καί δημοκρατικοί: ήτοι τού βα- 
σιλέως, τής βουλής των πατρικίων καί τής βουλής των κοινο
τήτων.

’Επί κεφαλής τοϋ αγγλικού πολιτεύματος βλέπομεν βασιλέα 
κεκοσμνμένον μ* ολην τ ις  μεγαλειότητος τήν λαμπρότητα καί 
προικισμένον υπό καταστατικών νόμων μέ μεγάλα καί ούσιώόη 
προνομιακά δικαιώματα (prarogativa) προς διατήρησιν τοϋ υ
ψηλού αύταϋ αξιώματος.

Κατά τάς νομικάς τοϋ αγγλικού δικαίου άρχάς ό βασιλεύς, αν 
καί δεν ηναι αύτο; μόνος ό υπέρτατος κάτοχος τής άνωτάτης πο
λιτικής εξουσίας, διότι συμμερίζεται αύτήν μετά τοϋ κοινοβουλίου, 
είναι μολοντούτο κεφαλή τοϋ βασιλείου, πρόσωπον ηθικόν, μυ
στικόν ΐ  νομικόν διαμένον πάντοτε τό αύτό. (**)

( * )  Ορα Φυλλάδιον 8 τοϋ Β.^ίτους

( * * )  The law  ascribes Ιο the King — λίγεί 6  B lacksloae — c e r 
tain  attributes of a great aud transcendent nuture. He is said to
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'θ νόμος θεωρεί τόν βασιλέα εις διηνεκή διάρκειαν (perpetuity") 
εις την πολιτικήν αυτού κατάστασή, ώς ον, τό όποιον ποτέ δεν 
αποθνήσκει· καθότι ευθύς μετά τόν φυσικόν θάνατον τοϋ περιβε- 
βλημένου το βασιλικόν άςίωμα προσώπου, μεταβαίνει τό αξίω
μα τούτο δυνάμει τοϋ νόμου εις τόν κληρονόμον αύτοϋ, δστις 
άνευ μεσοβασιλείας η διαλείμματος είναι κατά πάντα λόγον βα
σιλεύς. Ο νόμος μεταχειρίζεται εύφημως τήν λέξιν demise, με- 
τάστασις, προς δνίλωσιν τής άποβιώσεως τοϋ βασιλέως, τό όποιον 
δηλοΐ δτι διά τόν γωρισμόν τοϋ φυσικού σώματος τοϋ βασιλέως 
άπό τοϋ πολιτικού μετεβιβάσθη ή διηνεκώς διαρκοϋσα βασιλική 
άίί'χ  εις τόν νόμιμον αυτού κληρονόμον, χωρίς νά άπαιτήται ά- 
ναγκαίως κατά τόν νόμον νά στεφθή η νά άναγνωρισθνί παρά τοϋ 
κοινοβουλίου, άλλ αναγορεύεται μόνον κατά την έναρξιν τ ις  βασι
λείας εις τάς τρεις τοϋ βασιλείου μητροπόλεις τό Λονδίνον, τό 
’ϋδιμβοϋργον καί τό Δουβλινον. Μολοντούτο κατ’ άρχαΐον έθος 6 
βασιλεύς στέφεται εις τό Λονδίνον, όπου έπιτελεΐται ή τελετή 
πανδη'μως εις τήν έκκλησίαν τού λεγομένου δυτικού μοναστηριού 
(Westminster). Κατά τήν στέψιν ό βασιλεύς ομνύει α Νά κυ
βέρνα τό βασιλείαν καί άπάσας τάς εις αύτό άνηκούβας χώρας 
κατά τούς υπό τοϋ κοινοβουλίου καθιερωθέντας θεσμούς καί νόμους* 
νά διατηρή παν καλόν καί δίκαιον καί νά έν.θυμήται τήν επιείκειαν 
καί τό έλεος· νά προστατεύ/, διά τής ισχύος του τούς θείους νό-

h av e  im p e r ia l d ig n ity , to  be the suprem e h ead  of the re a lm , d ep en 
den t on no m an , acco un tab le  to no m an. The K ing is  not o n ly  in c ap a 
b le  of doing w ron g  but of th in k in g  w ro n g . The K ing n ever d ie s . F or 
im m ed ia te ly  upon h is  d ecease  the re ign in g  p r in ce  in  h is  n a tu ra l c a 
p a c ity , h is  K ingsh ip , b y  a c t  of la w , w ith o u t a n y  in te rregn u m  o r in 
t e r v a l ,  is  v es ted  a t  once h is  h e ir ,  w ho is  eo io s ta n li K ing to a l l  in 
te n ts  an d  purposes.

Α λ λ ο ι π ο λ ιτ ικ ο ί των Α γγλω ν  σ υγγρ α φ ε ίς  ο υνεχ εφ α λ α ίο σ α ν  τά  ί ι -
* α ιώ [ΐ ϊτ α  τοϋ Β α ιιλ ΐω ς , ώς χ χ τ ά γ ου τή ς ΰ ικ ρ τ ά τ η ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  έξουιτίας, 
ε ίς  τή ν  έξης λ α τ ιν ικ ή ν  ρ τ ρ α ν .  R ex  est p o n tifex  m ax im u s, sum m us 
reg n i custos, u ltim us reg n i h a e re s , om n ipraesens, om nipotens. in -  
ia l l ib i l i e .
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ρους, τήν αληθή ομολογίαν τής χριστιανικής πίστεω; καί τήν κα- 
θεστώοαν ευαγγελικήν εκκλησίαν καί νάσώζη τάπαρά τοϋ νόμοι» 
καθιερωμένα δικαιώματα, ελευθερία; καί προνόμια τών επισκόπων 
καί ολου τοϋ κλήρου. »

Ί ΐ τάςις τής διαδοχή; τοϋ θρόνου δεν γίνεται κατά τόν σαλι- 
κόν λεγόμενον νόμον, δστι; αποκλείει τοϋ θρόνου τάς γυναίκας, 
Όυτε κατά τήν συνήθη τάξιν τών ήγεμόνων τής Γερμανίας, καθ’ ήν 
οι άρρενες τής βασιλευούσης οϊκογενείας προηγούνται τών θηλέων, 
άλλ’ είναι προσδιωρισμένη κατ’ ίδιάζοντα τινά τρόμον, ώστε έκα
στος κλάδος τοϋ αύτοϋ βαθμοϋ μένει καθ’ έαυτόν κε/ωρισμένος, 
καί έντός αΰτοϋ προηγούνται μόνον κατά τό δικαίωμα τής πρωτο- 
τοκίας οί υιοί τών θυγατέρων, αί δποΐαι δμως πάλιν έν ελλείψει 
υιών προηγοϋνται τών πατραδέλφων καί τών αδελφών τοϋ παπ
πού καί τών άρρενων αυτών απογόνων. "Ο&εν ή διαδοχή τοϋ θρό
νου μεταβαίνει άπό τήν πλησιεστέραν σειράν εις τήν μακρυτέρα* 
μόνον [μετά τήν άπόσβεσιν δλων τών άρρενων καί θηλέων αυτής 
μελών.

Εί; Γεώργιον τόν Γ*. ήκολαύθησε κατά τό δικαίωμα τής πρω- 
τοτοκίας ό πρεσβύτερος αΰτοϋ υιός Γεώργιος ό Δ1, όστις είχε μίαν 
μόνην θυγατέρα, τήν Καρλότταν, ή'τις ήθελε προηγηθή δλων αύ
τοϋ τών αδελφών εϊ; τόν θρόνον. ’Αλλ’ επειδή αυτη άπέθανε πρό 
τοϋ πατρός της διεδέχθη τοϋτον ό προσεχής αύτοϋ άδελφός Γουϊ- 
λέλμος ό Λ', δστις άποθανών καί αϋτό; άτεκνος περιήλθεν ό θρόνος 
εί; τήν τοϋ προσεχούς αύτοϋ προτελευτήσαντος άδελφοϋ δουκός 
τής Κεντιάς θυγατέρα τήν νϋν βασιλεύουσαν Βικτωρίαν. —  Οσά
κις καθήσ/, έπί τοϋ θρόνου τής Μ. Βρετανίας γυνή, φέρει αύτή μόνη 
τόν βασιλικόν τίτλον καί απολαμβάνει δλα τά  βασιλικά δικαιώ
ματα. Αύναται νά μείνν) άγαμος, ν) νά συνάψω ίσοστάσιον γαμικόν 
•δεσμόν. Αλλ’ ό σύζυγος αύτής δέν άποκτα δυνάμει τοϋ γάμου 
τό δικαίωμα τοϋ βασιλικού τίτλου καί τών βασιλικών τιμών· δύ· 
ναται δέ νά άπολαύσνι άμφότερα μόνον κατά παραχώρησιν τής 
€υζύγου του καί εγκρισιν τοϋ κοινοβουλίου, άλλως φυλάττει μό
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νον τόν πατρικόν αύτοϋ τίτλον καί βαθμόν. 'Η νεωτέρα αγγλική ι
στορία παρέχει παραδείγματα δΐ’ δλας αύτάς τα ; περιπτώσεις. 
Η ’Ελισάβετ εμεινεν άγαμος· Γουϊλέλμος ό Γ' καθό σύζυγος τής 

βασιλίσση; Μαρίας ελαβε παρ’ αύτής καί παρά τοϋ κοινοβουλίου 
ολα τά βασιλικά δικαιώματα, τά  ό~οία διετήρ/σε, μολονότι δεν 
έγέννν,σε μετ’ αύτής τέκνα. ’Εχ τουναντίου ό άνήρ τής διαδεχθεί- 
σ·/ις τόν θρόνον “Ανν/,ς, αδελφής τής Μαρίας, ό Πρίγκιψ Γεώργιος 
τής Αανίας, έμεινε μόνον μέ τόν κληρονομικόν αύτοϋ τίτλον, μολο
νότι έπέζπσεν έξ ετη τήν σύζυγόν του καί έγένν^σε μετ’ αύτής τέ
κνα, τά όποΐα, άν εζων, εΐ/ον δικαιώματα έττί τοΰ θρόνου. Τό αύτό 
συνέβη καί εσχάτως εις τήν σύζευξιν τής νΰν βασιλευούστ,ς Βικτω
ρίας, τής όποιας ό άνήρ, Πρίγκιψ τής Σαξονίας, Κοβουργου καί 
Γόθας, δεν φέρει τόν τίτλον τοϋ βασιλέως, άλλά τόν κληρονομικόν 
τής οικογένειας του.

Δυνάμει τοϋ εις τό αγγλικόν δήμόσιον δίκαιον παραδεδεγμένου 
αξιώματος τοϋ άλανθάς-ου τοϋ βασιλέως δεν πρέπει νά ΰπολάβωμεν, 
δτι τό πρόσωττον τοϋ βασιλέως πρέπει νά λογισθή ελεύθερον άπό 
ανθρωπίνους αδυναμίας, πάθν) καί ελαττώματα,, διότι τότε ήθέλα- 
μεν υποθέσει, δτι τό άτομον, τό όποιον φέρει τό «τέμμα, δέν είναι 
άνθρωπος· άλλά διά τοϋ πολιτικοϋ τούτου αξιώματος βεβαιοϋται 
μόνον δτι,. ώς έκ τής θέσεώς του υποτίθεται πάντοτε, δτι ό βασι
λεύς κάμνει όρθήν χρίσιν τής εξουσίας του· καθότι καί έάν θέλνι τό 
εναντίον έλήφθη πρόνοια υπό τοϋ συντάγματος νά μή δυντ,θή νά τό 
κάμη. Αιά τοϋτο καΐάκινδύνω; κατά τ ι πολιτικόν πλάσμα παρεδέ- 
χθτ,σαν, δτι ό βασιλεύς λογίζεται δτι πολιτικώς δέν δύ’ναται ποτέ 
>·ά π ρ ά ςη  a ihx cr , ά ΐ .1  οϋόέ r a  δ ια .Ινγ ια θ ί) ά δ ικ ο ν . Τό πλά
σμα τοϋτο δέν φέρει ούδένα κίνδυνον, διότι ό βασιλεύς δέν δύναται 
αυτός ό ίδιος νά πράττνι, νά έκτελή καί ποαγματοποινί τήν θέλτ,- 
σίν του, άλλ' εχει πρός τοϋτο πάντοτε χρείαν οργάνων καί προσέ. 
τ ι ύφίστανται καί δροι, καθ’ ο&ί τά  όργανα ταδτα καθίστανται υ
πεύθυνα διά τήν χρήίιν,, τήν όποιαν ό βασιλεύς κάμνει τής έξου* 
«ίας του, ώστε τό βάρος τής ευθύνης, διά παν. δ,τι αντιβαίνει εί?

5 7 2  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΙ1Σ ΑΓΓΛΙΑΣ.



τόν of Gov λόγον η εις τά συμφέροντα τής πολιτείας, δεν πίπτει έπί 
τοϋ βασιλέως, ούδέ όυναται νά έπιβληθΐί επ' αύτοϋ, άλλ υποτί
θεται μάλλον, δτι έδόθησαν εις τόν βασιλέα κακαί συμβουλαΐ, η 
δτι ήπατήθη. ’Ακιν&ίνως λοιπόν αποδίδονται εις τόν βασιλέα αί 
ίδιό ττ,τες τοϋ απαραβίαστου, τής ιερότατος ν.αί τοϋ εντεύθεν πηγά- 
ζοντος άνευθύνου, τό όποιον επρεπε νά λογισθ·  ̂ ατοπον, εάν συγ
χρόνως δέν προϋπετίθετο τό πραγματικώς υπεύθυνον όλων εκεί
νων, οΐτινες ύπηρετοϋσιν εις τήν ενέργειαν τής θελήσεως τοϋ βασι- 
λέως ή εις τήν έκτέλεσιν των προσταγών αύτοϋ.

Ο βασιλεύς τής Αγγλίας είναι κεφαλή τής εκτελεστικής εξου
σίας. Εις τά ; προς τάς ξένας δυνάμεις v.ui ξένους λαούς σχέσεις 
θεωρείται ώς τοποτηρητής καί πληρεξούσιος ολοκλήρου τοϋ έθνους, 
Οτι δήποτε πραχθή παρ’ αύτοϋ, καθό τοιούτου, λογίζεται άςπράξις 

τοϋ έθνους αύτοϋ, ένώ παν δ,τι γίνη ώς πρός τάς έξωτερικάς σχέ
σεις άνεϋ τής συμπράξεως αύτοϋ θεωρείται ώς πραξις γενομένη 
παρ’ ιδιωτών. Εις αύτόν μόνον ανήκει νά πέμπν) πρέσβεις και νά 
δέχεται τούς πρός αύτόν στελλομένους. Αί συνθήκαι, «ί συμμαχία 
και έπιμαχίαι, τάς όποιας συμφωνεί μέ ξένας δυνάμεις ύποχρεοϋ- 
σι τό έθνος ολόκληρον, Αλλ’ οί υπουργοί είναι υπεύθυνοι διά πα- 
σαν εις τάς τοιαύτας παρά τοϋ βασιλέως πρός ξένας δυνάμεις συ- 
νομολογηθείσας συνθήκας εις τά  συμφέροντα τοϋ έθνους προελθοϋ- 
cav βλάβην. 'Ο βασιλεύς έχει τό δικαίωμα νά κηρύττη πόλεμον, 
νά κλείνι ειρήνην· άλλ’ εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τό κοινοβού* 
λιον δύναται νά ζητήση λόγον παρά των υπουργών, τών όποιων 
τήν συμβουλήν υποτίθεται δτι ήκουσεν ό βασιλεύς, δστις δέν δύ- 
ναται άνευ τής συναινέσεως τοϋ κοινοβουλίου νά έπιχειρήσνι πόλε
μον, διότι ή yop-ζιγία τών πρός τοϋτο άπαιτουμένων χρηματικών 
μέσων καί στρατευμάτων έξήρτηται άπό τήν συγκατάθεσιν αύτοϋ. 
Πασα πολεμική έκς·ρατεία άπαιτεϊ έκτακτους δα.τάνας· ό δέ προϋ
πολογισμός τών έτησίων έξόδων προνοεΐ πάντοτε μόνον τάς συνήθεις 
τών ειρηνικών καιρών χρείας. ΛΑν λοιπόν ό κινηθείς πόλεμοί xfl·· 
8$ επιβλαβής εις τοϋ έθνους τά συμφέροντα, τά όποια άντιπροσω
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πεύει ή πλειονοψηφία τοϋ κοινοβουλίου, ή καί ρ,όνν,ς τής βουλή? 
τών κοινοτήτων, διότι εις αύτ/,ν ανήκει νά άποφασίσνι κατά πρώ
τον περί δλων τών χρηματικών χορηγημάτων, τότε τό κοινοβού- 
λιον άρνεΐται τήν άναγκαίαν χρηματικήν βοή&ειαν καί ό βασι
λεύς αναγκάζεται έκ τούτου νά άφεθή ά~ό τόν πόλεμον, καί έάν 
τυχόν ήθελεν είναι νικητής. Λιά τούτο είναι χρέος τοΰ υπουργείου 
νά λαμβάνη πρότερον βεβαίαν γνώσιν περί τής διαΟέσεως τής 
πλειονοψηφίας τοΰ κοινοβουλίου υπέρ τοϋ πολέμου πρίν συμ- 
βουλιύση τήν έπιχείρησιν αύτοϋ· ωσαύτως δέ καί δταν διαρνοϋν- 
τος τοϋ πολέμου παρατηρήση άλλοίωσιν τής γνώμης τοϋ έθνους 
καί έκφρασδή ή πλειονοψηφία τοϋ κοινοβουλίου κατά τής έςακο- 
λουΟήσεως τού πολέμου, οφείλει τό ύπουργεΐον νάσυαβουλεύη τήν 
εΪ37ίν·/ιν διά νά μήν άναγκασ&νί ή κυβέρνηαις διά τήν άρνησιν τών 
χρηματικών βοηθημάτων νά έπισπεύσ·/) έν τώ  μέσω τής άστατου 
τύχης τοϋ πολέμου τάς περί ειρήνης διαπραγματεύσεις.

Ω; πρό; τάς έσωτερικάς τής έπικρατείας σχέσεις ό βασιλεύς I- 
χει πολλά δικαιώματα. 'Εκλέγει έλευθέρως τούς υπουργούς καί 
τούς ές απορρήτων αύτοϋ συμβούλους· Δύναται κατ αρέσκειαν νά 
οιορίζη καί νά παύη αυτούς· καί ώς πρός τήν χρήσιν τοϋ δικαιώμα
τος τούτου δέν υπάρχει ούδείς συνταγματικός περιορισμός. 'II βασιλι
κή 0έλησις περιορίζεται κατά τοΰτο μόνον ά-ό έξωτερικάς δημοσίας 
σχέσεις, τών δποίων δμως ή ισχύς είναι τοσαύτη, ώς·ε δίδουσιν εις 
εκείνην διεύδυνσιν σύμφωνον μέ τό κοινόν συμφέρον. ’Επειδή ό βα
σιλεύς έχει ανάγκην διηνεκούς όμονοίας πρός τά κοινοβούλιον, καί 
κανέν έτος δέν δύναται νά μείνη άνευ χρηματικής χορηγίας έκ 
μέρους τοϋ κοινοβουλίου, καί επειδή εις τήν νομοθεσίαν στερήται 
τό δικαίωμα τής άπ’ ευθείας προτάσεως, δθεν καί έχει ανάγκην 
αντιπροσώπων εις ('μφοτερας τάς βουλάς πρός ύποστήριζιν τών 
παρ' αύτοϋ προερχομένων προτάσεων, όπαγορεύει ή πολιτική 
σύνεσις νά έκλέγιι συμβούλους του άνδρας, οΐτινες εχουσιν έδραν 
ίΐς τό κοινοβούλιον καί είναι βέβαιοι, δτι αί προτάσεις αύτών θε- 
λβυν ΰποστηοιχβή άττό τήν πλειονοψηφίαν. ’Εκ τούτου τό σύνηββς
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it; τήν 'Αγγλίαν φαινόμενον, δτι δ βασιλεύ; έκών άκων εκλέγει 
πάντοτε ύπουργού; αύτοϋ άνδρας κατέχοντας ηδη εί; τδ κοινοβού- 
λιον έςοχον θέσιν, καί δυναμένους εί; τά ; υποθέσει;, τά ; όττοία; 
διαχειρίζονται, νά έπιστηριχθώσιν εί; τήν πλειονοψηφίαν τή; βου
λή;, τής όποία; είναι μέλη» Εί; την Αγγλίαν παν ύπουργεϊον, τδ 
όποιον έχει υπέρ έαυτοϋ την πλειονοψηφίαν τοϋ κοινοβουλίου άπο- 
δεικνύει, ότι ή βασιλεία υπάγει σύμφωνα μέ -τό έθνος. Λέν συμ
βαίνει τό αύτό εΐ< τήν Γαλλίαν, διά τόν ολιγαρχικόν χαρα· 
κτήρα τοϋ περί εκλογή; τών αντιπροσώπων νόμου, καί διότι ό βα
σιλεύ; δυνάμει τού συντάγματος ενεργεί τό δικαίωμα τή; προτά- 
βεω; τών νόμων δι’ υπουργών, εμφανιζόμενο)·/ μόνον ώ; επιτρόπων 
τοϋ στέμματος. Εί; τήν Γερμανίαν άπεμακρύνθησαν ακόμη πε* 
ρισσότερον άπό την αγγλικήν τάςιν. Εκεί οί ήγεμόνε; άπένειυαυ 
εί; εαυτού; έξαιρέτω; τό δικαίωμα τή ; προτάσεως τών νόμων, α ί  
δέ βουλαί είναι περιωρισμέναι εί; μόνον τό δικαίωμα τή; δεήσεως 
καί αίτήσεως. Οί συνταγματικώς χυβερνώντες Γερμανοί ηγεμόνες 
δέν έχουν χρείαν 3ίς τήν εκλογήν τών υπουργών των νά έρωτώσιν, 
άν ουτοι θέλουν ε^ει ύπέρ έαυτών τήν πλειονοψηφίαν έντδς τής 
βουλή; τών αντιπροσώπων τοϋ έθνους. Λαμβάνουσιν ώ; ύπουρ* 
γού; ανθρώπου; αρεστούς εί; αύτούς, χωρ’.ς νά φροντίζωσι πολύ 
άν άρέσκωσι καί εί; τδ έθνο;. Οί άνεπιτηδειότατοι άνθρωποι, άνυ- 
ψούμενοι ύπό τή; ηγεμονική; εύνοια;, δύνανται νά φθάσωσιν εί; 
τήν θέσιν τοϋ υπουργού, ν.αί οί μισητότατοι άπό τόν λαόν υπουρ
γοί, καί άν έχωσι διόλου εναντίαν τήν κοινήν γνώμην, δύνανται έ* 
κεΐ νά διατηρηθώσιν εί; τήν κυβέρνησιν καί τό βασιλικόν βουλευ- 
τήοιον. Εις τήν Αγγλίαν δυνάμει τοϋ οργανισμού τή; πολιτείας 
συντρέχΟΓ,σι τά  πάντα, ώστε ό βασιλεύ; νά έκλεγνι έζ ανάγκης 
πάντοτε υπουργού; καί συμβούλους τού; άξιωτέρου; άνδρας, τών 
όποιων ή ποός τό διοιχεϊν τά  δημόσια πράγματα ικανότη; είναι 
τίδη δεδοκιμασμένη, καί οί όποιοι συγχρόνως απολαμβάνουν καί 
τήν εμπιστοσύνην τού κοινού, ν.αθότι άν έλάμβανεν άλλους εις ύ· 
«ουργοϋ; ή βασιλεία τότε ήδίλεν άπολέσει πάσαν έπφίοήν *ϊ{
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τάς συζητη'ιτεις τοΰ κοινοβουλίου καί ήθελε βλάψει τά  ίδια αύτήί 
συμφέροντα. Ο Ζαχαρίας, όνομαστός πολιτικός συγγραφεΰς καί 
νομοδιδάσκαλο; τη; Γερμανίας, δεν διστάζει να εΐπνι δτι τό με· 
γαλεϊον, εις τό όποιον ΰψώθη εις τάς ημέρας μας ή ’Αγγλία, είναι 
έργον τών άνδρών, οϊτινες άφοϋ ευδοκίμησαν πρώτον εις τήν βου
λήν διά τής συνέσεως καί τής ευγλωττίας των έκρίθησαν άξιοι 
νά διευθύνωσι καί ώς υπουργοί τής κυβερνήσεως τό πηδάλιον. Εις 
τήν ’Αγγλίαν, ό'που τό σύνταγμα δεν είναι σκιά άπλή καί εί'δωλον, 
άλλ’ αλήθεια πραγματική, είναι αδύνατον άνδρες ανίκανοι νάδιο- 
ρισθώσιν ή νά διαμείνωσιν έπί πολύ υπουργοί. 'Υπάρξει έκεΐ τό 
καμινευτήριον τής βουλής, εις τό όποιον καθ’ εκατόν έτος ό υπουρ
γός ή δστις επιθυμεί νά γίν·/) τοιοϋτος οφείλει νά άποδείξτ) τήν κα
θαρότητα τοΰ μ.ετάλλου του, καί νά δώση δείγματα, δτι είναι ύ- 
πουργός δ/ι διότι διωρίσθ/ι τ^ιοϋτο; παρά τοϋ βασιλέως, αλλά 
καί διότι είναι ικανός πρός τοΰτο. Εις τήν δοκιμασίαν ταύτην δέν 
άρκεϊ μία μόνη νίκη, ένίοτε τυχαία, άλλ απαιτείται πάλη διη» 
νεκής. Καί αν τις έφάνη νικητής πολλάκις, άμα ήτχηθή άπαξ ή 
συχνότερον πρέπει νά άποσυρθή παραχωρών τήν θέσιν του εις τόν 
νικητήν αντίπαλον. Οι νικηταί εις τό κοινοβούλιον είναι οί υπο
ψήφιοι εις τά υπουργεία, ν.αί έκ τών έξεδρών τών κοινοβουλιακών 
θαλάμ.ων, καί τών άγγεηών τών εφημερίδων δύναταί τις νά γνω- 
ρί*7ΐ πρ'ότερον τους άνδρας, οϊτινες εχουσι κλήσιν νά διοριοθώσιν 
υπουργοί, ένώ συγχρόνως τό έθνος λαμβάνει καιρόν νά πεισθ·?,, ό
τ ι εις τό συμβούλων τοΰ βασιλέως ύπάρχουσι πάντοτε άνδρες ά
ξιοι εμπιστοσύνης καί σεβασμ.οΰ διά τήν ικανότητα καί τά  προτε- 
ρη'αατα αύτών. ’Εκ τουναντίου εις τούς τόπους, δπου τά πολιτι
κά πράγματα διέπονται μέ μυστικότητα καί έν τώ κρύπτω εϊσ- 
y ωροϋσιν ευκόλως εις τά ΰπουργεϊον σφετερισταί καί σπουδαρyi- 
δαι, οϊτινες ανάξιοι τής εμπιστοσύνης καί τοΰ έθνους καί τοΰ ήγε· 
μόνος δέν ήθελαν βεβαίως ευρει εις τάς άποθήκας τής ραδιουργίας 
κχί κολακείας ικανά ράκη διά. νά σκεπάσωσι τήν γυμνότητά των, 
ί· ι τυχόν ύπεβάλοντο εις τήν δοκιμασίαν τής δημοσιότητας τοϋ
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Λγγλιιιοϋ κοινοβουλίου. Διά νά ϊγτ, υπέρ έαυτοϋ τήν βουλήν τών. 
κοινοτήτων, έκ τών αποφάσεων τής όποιας έςκίρττ,νται τόσα σπου-. 
δαιότατα ζητήματα, είναι ώς ήδη έρρέδη αναγκασμένος ό βασι
λεύς νά συνδέτττ, τό ύπουργεϊόν του τουλάχιστον κατά μέγα μέρος 
έξ άντρων, οΐτινες έχουσιν έδραν καί ψήφον εις τήν βουλήν των 
κοινοτήτων. ’Εκ τών μελών αύτής μάλιστα οφείλει νά λαμβάντι 
τόν μεγαλήτερον αριθμόν τών συμβούλων του, διότι έ;.εΐ ή βασι
λεία syst τήν μεγίβττίν ανάγκην νά ένεργνί ίσχυράν επιρροήν. Διά 
τοϋτο ό Οϋ'ί'λλαμ Πίττ άλλοτε, προκειμένου νά γίντ, διορισμός 
πρωθυπουργού, καί εσχάτως ό Ροβέρτος Πήλ, έπρεπε νά προτιμη- 
θώσι όλων τών Λόρδων. Διά τοϋτο ή αριστοκρατία δέν δύνατα: 
νά κατορθώσει ποτέ νά σφετερισθνί τάς ΰπουργικάς θέσεις ώς μονο~ 
ττώλιον. Καί όταν δέ ό βασιλεύς λαμβάν/ι υπουργούς έκ τής τάξεως 
τών πατρικίων, πρέπει ή εκλογή αΰτοϋ νά πέσνι εις τοιούτους, οί 
όποιοι είναι αρεστοί εις τήν βουλήν τών κοινοτήτων, καθότι άλλως 
δύναται νά γεννν,θ-Ti σχίσμα μεταξύ τών συμβούλων του, ώστε νά 
μήν ύπάρχνι εις τό βουλευτήριόν του ή άπαιτουμένν) ένότης καί 
ομόνοια. 'Οποιασδνίποτε βουλής μέλη καί αν είναι οί υπουργοί, 
πάντοτε φέρουσι διπλοϋν χαρακτήρα, πρώτον ώς μέλη τής βουλής 
εϊς ’τήν οποίαν ανήκουν, καί επειτα ώς σύμβουλοι τοϋ βασιλέως·· 
καί διά τοϋτο έχουσι καί αείποτε διπλοϋν συμφέρον νά λάβωσιν ύπ" 
βψιν καί νά διατηρήσωσι, τό όποιον κατά φυσικόν λόγον δέν γίνε
τα ι ό'που οί υπουργοί παρουσιάζοιται εις τήν βουλήν τών αντιπρο
σώπων τοϋ έβνους άπλώς ώς επίτροποι τοϋ βασιλέως καί κ&ινολο- 
γοϋσι μετά τών βουλών έν όνόματι τοϋ βασιλέως ή έν ίδίω αύ- 
τών όνόματι.

'θ βασιλεύς είναι αρχηγός τής ϋπερτάτης εκτελεστικής δυνά· 
μεως, αρχιστράτηγος τοϋ στρατού καί τοϋ στόλου τής Μ. Βρετα
νίας, εις τας χεΐρας αύτοϋ μόνου κεΐται ή πολεμική τοϋ κράτους 
δύναμις άνευ τής συμπράςεως τοϋ κοινοβουλίου, εϊς τό όποιον δέν 
συγχωρεΐται ούδεμία παρέμβασις εις υποδέσεις τής άρχ/ιγίας καί 
τοϋ όργανισμοϋ τοϋ στρατοϋ καί τοϋ ναυτικού, ’ΐδίως ανήκει εις;
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τόν βασιλέα ή ανεξάρτητος ΰπερτάτη άρχηγία έπί τν,ς μισθωτή  
οπλοφόρου πολεμικής δυνάμεως. 'Ο στρατηγός τόν όποιον ό βασι
λεύς διορίζει αρχιστράτηγον, Commander in chief, είναι υπεύθυ
νοι εις μόνον αύτόν όχι εις τό κοινοβούλιον. Συγχρόνως έλήφθνι 
άποχρώντως πρόνοια, άστε νά μή προκύψ·/) κίνδυνος διά τάς έθνι- 
κάς ελευθερίας έκ τής τελείας ταύτης υποταγής τοΰ στατοΰ ορα
τού εις τόν βασιλέα. 'θ βασιλεύς δέν δύναται νά συναθροίσνι καί 
νά διατηρήστ) στρατόν τ/,ς ξηρά; άνευ τής συναινέσεως τοΰ κοινο
βουλίου (Bill of Rights, Art. 6). Επειδή αί ήπειρωτικαι της 
Εύρώπης δυνάμεις διατηροΰσιν έν καιρω ειρήνης πολυπληθείς ορα
τούς, καί ή Μ. Βρετανία δύναται νά ·περιπλεχθγ) εις εξωτερικούς 
πολέμους, έκτος δέ τούτου εχει χρείαν στρατευμάτων εις τάςπολ- 
λάς αύτής αποικίας, κατά δυστυχίαν δέ καί είς τήν 'Ιρλανδίαν, έ
νεκα τούτου δέν ήδυνήθησαν νά άποφύγωσι τήν διατήρησιν στα- 
τοΰ στρατοΰ έξησκημένου είς τά  όπλα. ’Αλλ’ ό στρατός ούτος συ- 
βτήνεται πάντοτε δι’ έ’ν Ιτος, καί τό κοινοβούλιον εγκρίνει έκάς·ο- 
τε δι’ εν μόνον έτος τάς πρός μίτθωσιν αύτοϋ αναγκαίας χρίμα- 
τικάς ποσότητας καί προσδιορίζει συγχρόνως τό ποσόν τοΰ στρα- 
τοΰ. 11 Αν μετά παρέλευσιν τοϋ έτους ό στρατός δέν συστηθή πάλιν 
έκνέου μέ τήν συναίνεσιν του κοινοβουλίου, τότε ό ορατός είναι δια- 
λελυμένοςαύτόχρημα, ipso facto. Πας ςρατιωτικός φέρων μετά τοΰ·. 
το εϊαέτι δπλα είς υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως ήθελε καταδιωχθή και 
τιμωρηθή ώς στασιαστής. Μόνη ή άνάγκη τής διατηρήσεως έαυτοΰ 
καί τής άμύνης κατά τών έξωθεν εχθρικών προσβολών, κρίνει “Αγ
γλος τ ι;  πολιτιν.ός (*), δύναται νά δικαιώστι είς έλευθέραν πολι
τείαν τήν σύς-ασιν καί διατήρησήν πολεμικού ς-ρατοϋ. Οί νόμοι τής 
Α’γγλίας δέν γνωρίζουσι στατόν στρατόν. 'H κυρία έννοια "Αγ
γλου στρατιώτου είναι «δτι πολϊται ελεύθεροι ύποχρεώνουσιν έαυ- 
τού; έκουσίως καί δι’ ώρισμένον χρόνον είς τήν στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν πρός ύπεράσπισιν τοΰ βασιλέως καί τής πατρίδος αυτών,
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δ/ι δε καί νά ύπηρετώσιν ώ; ώπλισμένοι δούλοι την εξουσίαν διά 
νά κιατώσι τοϋ; συμπολίτας αυτών εί; υποταγήν.» Διά τοϋτο δεν 
υπάρχει εί; την ’Αγγλίαν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία, ου» 
τε άπονραφής νόμο;. Οί στρατιώται είναι ύποτεταγμένοι εί; τάς 
■πολιτικά; άργάς καί εί; τά  δικαστήρια· εί; τό εξωτερικόν της 
χώρα; δύναται νά γίνη χρήσις αύτών μόνον κατ αί'ησιν τών πο
λιτικών αρχών καί υπό τήν οδηγίαν αύτών, καί διά νόμων καταλ- 
λη'λων άπηγορεύθη πάσα σύμπραξις τού στρατιωτικού εις τάςποά- 
ζεις τή; κυοερνη'σεως, ένω ένταυτώ μένει άπομεμακρυσμένον άπό 
■πασαν συμμετοχήν εί; όλας τά ; δημοσία; πράξεις, δπου ό λαός 
ενεργεί τά δικαιώαατα αύτοϋ.

Ο βασιλεύ; είναι προσέτι κεφαλή τή; ϋπερπλούτου αγγλικής 
εκκλησία;. Καθό τοιοϋτο; εχει τήν εξουσίαν νά συγκαλή συνόδου; 
καί εκκλησιαστικά; συνελεύσεις, νά κανονίζη, νάπαρατείννι καί νά 
διαλυη αύτάς, καί τό κυριώτερον αυτός απονέμει δλα τά εκκλη
σιαστικά αξιώματα. 'θ βασιλεύ; θεωρείται ώ; διατηρητή; καί φύ- 
λαξ τή; κοινής ειρήνης, τήν όποιαν καί όνομάζουσιν έν γένει the 
Kings peace, ώς καί ή πηγή τής δικαιοσύνης, ή τ ι; διανέμεται έν 
όνόματι αύτοϋ. Ο βασιλεύς έχει τό δικαίωμα τής χάριτος, πεοιο>- 
ρισμένον όμως εις τινας ρητά; περιπτώσεις. "Εχει τό δικαίωμα νά 
άπονέμη τιμάς καί αξιώματα, τίτλους εύγενεία; κα! βαθμού; ίπ- 
ποτι/.ού;. Αύτό; διορίζει εί; όλας τάς διοικητικά; θέσεις καί 
υπηρεσίας.

Εάν άναλογισθώμεν ταϋτα καί πολλά άλλα προνόμια, παρα- 
χωοημένα εί; τόν βασιλέα τή; ’Αγγλία;, πειθόμεθα δτι δι’ αύτών 
έ’ίύνατο νά κατασταθ’/j εί; μόναρχον σχεδόν απόλυτον έάν ένταυτώ 
εΤ/ε εί; τήν έ;ουσίαν αύτοϋ καί τά μέσα τή; άκωλύτου αυτών χρή-. 
σεω;. ’Αλλ’ ό βασιλεύ; τή; ’Αγγλίας έκτος τοϋ πρός χρήσιν αύ
τοϋ καί διατήρησιν τής αύλική; θεραπείας ώρισμένου βασιλικού 
μισθού έχει μόνον ολίγα τινά άλλα εισοδήματα, καί δεν δύναται 
νά διαθέσν) διά πολιτικούς σκοπούς ούτε τ ί πλέον τών αναγκαίων 
ποσοτήτων, ούτε νά είσπράξ/ι αύτάς έκ τής χώρα;, άλλ’ ή ενκρι-
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<τις αϋτών κρέ,ααται κατ’ έτος άπό τό κοινοβούλιον, και ουτω τά  
πλειότερα έκ τών προνομίων αύτοϋ δύναται πραγματικώς κατά 
τοσοϋτον μόνβν νά ένεργήσνι καθόσον έχορηγήθησαν τά πρός τοΰτο 
αναγκαία χρηματικά μέσα. Οΰτω λ. χ. δύναται νά άπονείμη άρ- 
χάς καί αξιώματα, αλλά ανευ τής συναινέσεως τοϋ κοινοβουλίου 
δέν δύναται νά μισθοδοτήσνι τούς προβιβαζομένους. Έπίστς δύνα- 
τα ι νά διαταξτι τό καί τό, τά  οποία άπαιτοϋσι δαπάνην, άλλά 
y ωρίς την εγκρισιν τοϋ κοινοβουλίου τών πρός τοΰτο άπαιτουμέ- 
νων ποσοτήτων δέν δύναται νά έπαρκέσγ) είς τοιαΰτα άναλώματα. 
Τοιουτοτρόπως τά  πλειότερα έκ τών προνομίων δεν τόν χρησι
μεύουν τίποτε έάν δέν έχτι ύ~έρ έαυτοΰ τό κοινοβούλιον, διότι δι’ 
αύτοϋ καθίσταται ικανός νά κάμνι ^ρήσιν αύτών.

Τά συνταγματικά προνόμια, τά  όποια ό βασιλεύς εχει άπέναν 
τ ι  τοϋ κοινοβουλίου καί δι’ ών έπενεργεϊ έπ’ αύτοϋ συνίστανται 
είς τό δτι αύτός μόνος έχει τό δικαίωμα νά συγκαλή τό κοινοβού- 
λιον, καί τήν εξουσίαν νά τά παρατείνη καί νά τό διαλύϊ] κατ’ ά- 
ρέσκειαν, ενώ συγχρόνως απαιτείται καί πας νόμος νά έπικυροϋται 
παρ’ αύτοΰ, άφοϋ πρώτον διατρέξνι άμφοτερας τάς βουλάς τοϋ κοι
νοβουλίου. ’Αλλ’ όμως άφ ετέρου μέρους επειδή ό βασιλεύς δέν δύ- 
ναται νά μείννι ολόκληρον έτος άνευ κοινοβουλίου, είναι άναπο- 
φεύκτως αναγκασμένος έντο; ένιαυτοϋ νά συγκαλ.έση νέον κοινο- 
βούλιον.

Πρός βοήθειαν καί συνδρομήν τοϋ βασιλέως είς έκπληρωσιν τών 
είρημένων αύτοϋ καθηκόντων ύπάρχουσι διάοορα συμβούλια. Πρώ
τον Ο ί Π ατρ ίκ ιο ι,  οϊτινες είναι έκ γενετής κατά κληρονομιάν 
σύμβουλοι τοϋ στέααατος και δύνανται νά συγκαλεσδώσι πα;άi ι 1 3 I \
τοϋ βασιλέως νά φανερώσωσι πρός αύτόν τήν γνώμην των περί 
παντός πράγματος άφορώντος τάς ύποθίσε'.ς'τοϋ έθνους. Τό συμ- 
βουλιον τοΰτο πρά πολλοϋ ήλθεν είς αχρησίαν. ^Εκαστος Πατρί
κιος τοϋ βασιλείου έχει έπίσης τό δικαίωμα νά ζητνί άκρόασιν πα
ρά τοϋ βασιλέως πρός τ:ν  σκοπόν νά ύποβάλη είς αύτόν τήν γνώ
μην του περι σπουδαίων υποθέσεων.
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"Ετερον συμβούλιον άνήκον εις τόν βασιλέα είναι τό Εί, ά π ο ρ -  
'(ιήτω>- (Privy Council.) 'Η άρχή αυτη έπέχει τόπον τών εϊς τι· 
νας έκ τών μεγάλων επικρατειών τής Εύρώπτ,ς κεχωρισμένως υφι
σταμένων συμβουλίου τής έπικρατείας καί έξ απορρήτων συμβου
λίου. Τό συμβούλιον τοϋτο σκέπτεται περί τών σπουδαιότερων 
έσωτερικών καί εξωτερικών υποθέσεων καί ιδίως περί πολέμου καί 
ειρήνης, περί συγκαλέσεως καί αναβολές τοϋ κοινοβουλίου κ. τ. τ. 
άλλ’ ή έκτέλεσις τών αποφάσεων αύτοϋ άπόκειται πάντοτε εις 
τό υπουργικόν συμβούλιον. Ενώπιον τοϋ έξ απορρήτων συμβουλίου 
ορκίζονται δλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί τής έπικρατείας· χρησι · 
μεόει δέ καί ώς άνώτατον εκκλητον δικαστήριον επί παραπόνων 
κατά διοικητικών αξιωματικών, καί κατά αποφάσεων τών άνωτέ- 
ρων δικαστηρίων τών εκτός τοϋ ηνωμένου βασιλείου τόπων της 
βρετανικής έπικρατείας· εϊς τάς υποθέσεις τών αποικιών δικάζει 
ώς άνώτατον δικαστήριον. Μέλη τοϋ έξ απορρήτων συμβουλίου εί
ναι δλοι οί έξ αίματος πρίγκιπες, οί μεγάλοι τοϋ στέμματος αξιω
ματικοί, οί γραμματείς της έπικρατείας, ό πρόεδρος τής βουλής 
τών άντιπροσώπων καί οί δύω τής Αγγλίας άρχιεπίσκοποι. Τά 
λοιπά μέλη διορίζονται παρά τοϋ βασιλέως συνήθως έξ εκείνων 
τών πολιτικών αξιωματικών, οί όποιοι άλλοτε κατεΐχον άνώτερον 
υπούργημα, η ύπάρχουσιν ήδη είς άνωτέραν υπηρεσίαν. 'θ  διορι
σμός γίνεται δι’ όλην τής βασιλείας τήν διάρκειαν, ί  δι’ άόριστον 
χρόνου διάστημα. Κατ έτος έκδίδονται παρά τοϋ βασιλέως κατά
λογοι τών μελών τοϋ έξ άπορρητων συμβουλίου. Οστις έκ τών 
μέχρι τοϋδε μελών πα;αλειφθή είς τόν κατάλογον τοϋτον παύει 
άπό τοϋ νά άποτελί) μέρος αύτοϋ. Τά συμβούλιον τοϋτο λογίζεται 
διαλελυμένον μετά τόν θάνατον τοϋ βασιλέως, άλλ’ όμως έπε· 
κράτησεν, ώς καί έπί τοϋ κοινοβουλίου, νάπαρατείνεται ή διάλυσις 
αΰτοϋ εξ μήνας μετά ταϋτα η νά διατηρήται παρά τοϋ νέου βαοιλέ- 
ως, τό όποιον είναι καί συνηθές-ΐρον. Ο αριθμός τών μελών είναι άά-ί 
ρ ισ το ς . Κατά τό I 767 συνέκειτοέξΐ 12μελών· τό 17 90έ£ 120· τά 
1 800  έξ 1 3 ί 1 τό 1831  ές 183 . Συνεδριάζει δι όλου τοϋ ένιαυτοϋ.
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'θ  βασιλεύς λαμβάνει ενίοτε αύτοπροσώπω; μέρος είς αύτάς· εν 
απουσία αύτοϋ ό εκ τινοί τών αξιωματικών τοϋ στέμματος ή έκ 
τών υπουργών διορισθείς πρόεδρος, καί αναφέρει είς τόν βασιλέα 
περί τοϋ αποτελέσματος τής συνεδοιάσεως. Αί αποφάσεις τοϋ έξ 
απορρήτων συμβουλίου ύπόκεινται είς την εγκρισιν τοΰ κοινοβου
λίου. ’Αλ,λ’ είς τό μεταξύ δύω συνόδων τοΰ κοινοβουλίου διάβημα 
αί αποφάσεις αύτοϋ έχουν είς κατεπειγ·ύσας υποθέσεις ισχύν νόμου, 
ακόμη καί είς περιπτώσεις ΰπαγομένας κατά τόν νόμον είς τήν 
αρμοδιότητα τού κοινοβουλίου, τοΰ οποίου ή έγκρισις ζητείται ά< 
κολούθως.

Τό τρίτον γ.Ά κυριώτερον συμβοΰλιον τοϋ βασιλέως είναι τό 
υπουργικόν, ή ώς ονομάζεται συνήθως συμβοΰλιον τοϋ δωματίου, 
Cabinet Council, ώνομασθέν ούτω ώς λέγεται διότι κατά τους 
χρόνους Καρόλου τοΰ Α'. οί υπουργοί συνήρχοντο πρός διάσκεψιν 
είς τό δωμάτιον τής βασιλίσσης 'Ερριέττης. “Εως είς τους χρόνους 
"Ερρίκου τοΰ Η. έκτός τού Καγκελλαρίου τή; έπικρατείας, δστις 
η το ένταυτω και πρόεδρος τής βουλής τών Πατρικίων καί τών ά- 
νωτάτων δικαστηρίων, ύπήρχεν είς τήν 'Αγγλίαν είς μόνος γραμ- 
ματεύς τής έπικρατείας και είς γενικός ταμίας. 'Ερρίκος ό Η', διώ- 
ρισε δύω γραμματείς τής έπικρατείας, τόν μεν τοΰ βορείου, τόν δέ 
τοΰ νοτίου τμήματος, διοι*οϋντας συναμφοτέρους τάς έσωτερικάς 
τής έπικρατείας υποθέσεις, ό μεν τών πρός βορρδν, ό δέ τών πρός 
νότον κειμένων επαρχιών. Κατά τόν αύτόν τρόπον ή το διηρημένη 
μεταξύ αύτών καί ή διεύθυνσις τών έξωτερικών υποθέσεων τής έ
πικρατείας είς τήν τών νοτιοδυτικών έπικρατειών καί τοΰ εξωτε
ρικού εμπορίου, καί είς τήν τών βορείων έπικρατειών. ’Επί τής 
βασιλίσσν,ς Ελισάβετ ηΰξησε τό αξίωμα καί ή βαρύτης τοϋ Αρχι- 
ταμίου. Επί Γεωργίου τοϋ Β'. συνετμήθησαν τά έργα τών δύω 
Γραμματέων τών βορείων και νοτίων τόπων είς τρόπον ώστε διά 
μέν τάς έσωτερικάς υποθέσεις έν γένει διωρίσθη είς μόνο; υπουρ
γό;, καί εί; έτερο; πρό; διεύθυνσιν όλων τών εξωτερικών σχέσεων, 
pi; αυτούς προσετέθη κχι ό 'Αρχιταμίας ·?, πρώτος Λόρδο; τ<ι;4
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βησαυροφυλακίοι* ώς ανώτατος όλων τών προσόδων κ«ί οικονομι
κών πραγμάτων τής έπικοατείας έφορος, έπεφορτίσθη δε άντ' αύ- 
τοϋ τήν κατά μέρος οικονομικήν διοίκησιν ό Κ,αγκελάοιος τοϋ θη
σαυροφυλακίου. Αλλ ό πρώτος Λόρδος τοϋ θησαυροφυλακίου διά 
τήν βαρύτητα τοϋ αξιώματος του καί τήν θεσιν αύτοϋ είς τό κοινο- 
βούλιον, διότι ή ένώπιον τούτου εκθεσίς καί ύποστήριξις τοϋ συς-ή· 
ματος τής διοικήσεώς του συμπεριελάμβανε συνήθως καί τό μεγα- 
λήτερον μέρος τής λοιπής διοικήσεώς,. άπέκτησεν εντός ολίγου τοσαύ- 
την βαρύτητα καί ούναμιν, ώστε συνήθως άνετίδετο εκτοτε ήδη είς 
αύτόν, ώς είς πρωθυπουργόν, ή ούνθεσις καί ό σχηματισμός τοϋ υ
πουργείου. Λιαρκοϋντος τοϋ κατά τής Γαλλίας πολέμου προσετέθη 
είς τάείρημένα τόΰπουργεΐον τώνς-ρατιωτικών υποθέσεων, καί μετά 
τήνσύτζσιν τής γενικής ειρήνης κατά τό I S 15 συνες-ήθη ιδιαίτερον 
ύπουργεϊον έπί τών αποικιών καί τοϋ εμπορίου, άπό τοϋ όποιου 
ομως τόν κύκλον έξηρέθησαν αί τών ανατολικών 'Ινδιών υποθέσεις 
διοικούμεναι άπό τό διευθυντήριον τής έταιρίας τών ανατολικών 
Ινδιών ΰπό τήν εφορίαν τοϋ κατά τό 1 784  συς-ηθέντος ελεγκτηρίου, 
Board of controul.

Κ ατ άναγκαίαν συνέπειαν τών άρχών τοϋ άγγλικοϋ πολιτεύματος 
κ α ίμ ά λ ιτα  ένεκα τών κατ’ ετος έκ νέου ύπό τοϋ κοινοβουλίου έγκρι- 
νομένων χρηματικών χορηγημάτων καί πόρων διά τους διαφόρους 

τής διοικήσεως κλάδους θεωρείται εις τήν ’Αγγλίαν ή σύμφωνος 
σύμπραξις καί αμοιβαία ύποστήριξις ώς αί θεμελιώδεις καί άμε- 
τάτρεπτοι άρχαί παντός άγγλικοϋ υπουργείου. Διά τοϋτο κατε- 
στάθη έθος καί σχεδόν άζίωμα τής πολιτικής τού νά μή διορίζη 
ό βασιλεύς άπ ευθείας ολα τοϋ ΰπουργικοϋ συλλόγου τά  μέλη, 
άλλά μόνον ενα έξ αυτών, συνήθως τόν πρώτον Λόρδον τοϋ θησαυ
ροφυλακίου, καί νά άπαιτή παρά τούτου τήν έκ τοϋ κύκλου τών 

ιδίων αύτοϋ πολιτικών φίλων σύνθεσιν υπουργείου μέλλοντος νά 
κυβερνήσ·/) τά  δημόσια πράγματα συμφώνως μέ τά  συα®έ;οντα τής 

πολιτείας καί τοϋ έθνους, μόνου τρόπου πρός έπίτευξιν καί διατή- 
ρησιν τής πλειονοψηφίας εντός τοϋ κοινοβουλίου. Διτ τοϋτο r
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τήν ’Αγγλίαν συμβαίνει κατ’ ανάγκην άναπόφευκτον τό νά άπο- 
σύρεται τό ΰπουργεΐον ά"ό τήν διεύθυνσιν τών δημοσίων αραγμάτων 
άμα γεννηθή έντό; αύτοϋ διχογνωμία’ καί δέν δυνηθή νά δια) όση 
τήν διαφωνίαν ταύτην η δι’ άποχωρήσεως τινών έκ τών συγκρο
τούν των αύτό μελών καί άναπληρώσεως αύτής δι’ ετέρων όμο· 
φρονούντων μετά της πλειονοψηφίας τοϋ κοινοβουλίου· ή όταν είς 
σπουδαίας υποδέσεις, ενίοτε καί κατά τινα παρ’ αύτοϋ γενομένην 
ναι μετ’ έπιμον/.ς ύποστηριχθεϊσαν πρότασιν, εύρη εναντίαν τήν 
πλειονοψηφίαν τής βουλής τών Πατρικίων ή τών αντιπροσώπων. 
Είς πολλά σπανίας περιστάσεις συμβαίνει τό νά μένη τό ϋπουρ- 
γεΐον «ατά ρητήν τοϋ βασιλέως θέλησιν είς ιήν θέσιν του καί εναν
τίον τής γνώμης τής πλειονοψηφίας τής άνω ή τής κάτω βουλής. 
Α’λλά τοϋτο γίνεται μόνον δταν ή θέλησις τοϋ έθνους, έκφραζομέ- 
νη διά τών νομίμων μέσων καί οργάνων τής δημοσιότητας συμφω
νεί μάλλον μέ τό αποχωρούν ΰπουργείον παρά μέ τήν πλειονοψη
φίαν μιας τίνος έκ τών βουλών τοΰ κοινοβουλίου. Είς τόν ρηθέν- 
τα  λόγον τής συνθέσεως τοΰ υπουργείου ύφ’ ενός μέλους έκ τοϋ 
κύκλου τών in ίων αύτοϋ πολιτικών φίλων πρέπει νά άποδοθή τό 
φαινόμενον τοϋ συχνοΰ προβιβασμού είς τάς πρώτας πολιτικά; 
θέσεις άνδρών μόλις παραλλαξάντων τήν νεανικήν ηλικίαν (21 έ- 
τώ ν— 25), δταν δηλαδή διά τής ίκανότητος καί τοϋ πολιτικού 
αύτών ^αρακτήρος άπεκτησαν τήν εμπιστοσύνην τινός έξοχου πο· 
λιτικοϋ άνδρός, ούτος δέ προσκληθείς είς τ«ν αρχηγίαν τοϋ υπουρ
γικού συλλόγου κάμνει έλευθέραν χρήσιν τής είς αύτόν δοθείσης ά
δειας πρός έκλογήν συντρόφων συμφώνων μετ' αύτοϋ ώς πρός τάς 
πολιτικάς άρχάς καί τό σύστημα τής κυβερνήσεως.

Είς τήν Αγγλίαν δέν έπραγιιατοποιήθη ώς είς τήν Ι'αλλίαν ή 
έκ τοϋ δημοσίου δικαίου πηγάζουσα ιδέα εντελώς ώργανισμένου 
καί ολόκληρον τόν κύκλον τής διοικησεως συμπεριλαμβάνοντος υ
πουργείου, μολοντούτο οί έξης πέντε πολιτικοί αξιωματικοί ονο
μάζονται κατά τήν επίσημον φρασεολογίαν υπουργοί τοϋ βασιλέως 
καί γραμματείς τής έπικρατείας.
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1 .  Ο πρώτος Λόρδος τοϋ θησαυροφυλακίου καί άρχιταμίας 
τοϋ κράτους ε/ ϊΐ οχι μόνον τήν άνωΐάτην φροντίδα κερί τε τ ί ς  

«ίσπράξεως καί τής έπινεμήσεως τών δημοσίων προσόδων, άλλά  

κα ί πεοί τής είς καλήν κατάσ-ασιν οιατηρήσεως ολων τών πόρων 
•ές ών αυται ττ/ιγάζουσι, ό%ν έχει τήν άνωτχτην εφορίαν έ~1 παν
τός είδους βιομηχανίας καί επιτηδευμάτων, έπί τοΰ εμπορίου καί 
τής ναυτιλίας, συμπράττοντος πρός τούτο και τοΰ έπί τών αποι
κιών υπουργού. Τά ΰπουργεΐον τοϋτο ί/ ζ ι  προσέτι αρμοδιότητα ώ* 

ρισμένην καί επί τών κατά ζηράν καί θάλασσαν ΰπερασπίσεως μέ
σων τοϋ κράτους, καί ιδίως προνοεΐ περί διατηρήσεως τών νεωρίων, 
τών οπλοστασίων κ.τ.τ. Βεβαίως ό κύκλος τής ένεργείας τοϋ ύ- 
πουργοϋ τούτου συγκρινϊμενος πρός άλλους παρομοίους είς άλλας 

έ"ΐκρατείας, έξαιρουμένου τοϋ Καγκελλαρίου είς τήν Αύ^ριακήν αυ
τοκρατορίαν είναι ευρύχωρος, άλλ’ έντοσούτωκαδιερώδη διά τοϋ μα- 
κροϋ χρόνου, ώς εΐ/ε δοδή καί είς τήν Γαλλίαν έπί τών Υπουργών 

Amboiss καί Sully επίσης εκτεταμένος κύκλος ένεργειας είς τόΟ- 
πουργεΐον τών οικονομικών. Μολοντούτο ή αγγλική ίστοιία μαρ
τυρεί, ο τι είς τά αγγλικόν έθνος δέν έλλειψαν άνδρΐς ίκανοί νά  

προΐστανται είς τοιαύτην έκτϊταμένην υπηρεσίαν, ή δε πεΐ:α  άπέ- 
δειξεν, ό'τι άπό τήν συγκέντρωσιν ταύτην διαφόρων της διοικήσεώς 

κλάδων είς εν πρόσωπον προέκυψαν ωφελήματα μέγιστα είς τήν 

διοίκησιν τών πραγμάτων τής πολιτείας ώς μαρτυροϋσι τά  όνόν.α- 
τα  διαφόρων ενδόξων πολιτικών τής ’Αγγλίας άνδρών, τοϋ W al
pole, τοϋ πρεσβυτέρου καί νεωτέρου Πίττ, τοϋ Liverpool, τοϋ 

Γεωργίου Canning τοϋ Grey, τοϋ R. Peel. Ο πρώτος Λόρδος 
τοϋ θησαυροφυλακίου εΐναι συνήθως επιφορτισμένος έκ μέρους τοϋ 
υπουργείου τήν διεύδυνσιν τής μιας έκ τών δύω βουλών τοϋ κοινο
βουλίου ό έστι αναλαμβάνει τήν ΰπεράσπντιν τών ΰπό τοϋ υπουρ
γείου προτεινομένων μέτρων και νομοσχεδίων, καί τήν δικαίωσιν 

καί ύπεραπολογίαν ολοκλήρου τοϋ συστήματος τής κυβερνήσεως ώς 
πρός τήν χρήσιν τών πόρων καί τήν δαπάνην αΰτών είς τά/; χρείας
τοϋ κ:άτθυς. Αλλ έςήρτητχι ίδιως ά^ό τόν 'ίζΟυόν -τόν ό,τοίον
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φέρει και τήν κοινωνικήν τάξιν είς $ν άνηχει, άν μέλλν) νά λαμβά· 
V71 μέρος ίίς τήν βουλήν τών Πατρικίων η είς τήν τών άντιπροσώ. 
Ttwv καθότι ώς καί άλ,λαχοΰ έπαρατηρήσαμεν οί υπουργοί είς τήν 
Α ’γγλίαν δέν i'yoov είσοδον είς τό κοινοβούλιον καθό τοιοΰτοι, ά λλ ’ 
άποκτώσι τά δικαίωμα τοϋ έδρεύειν καί ψηφοφορεϊν είς αύτάς μό' 
νον όσάκις έν ταυτώ  ένόνουσι μέ τό υπούργημα καί τήν ιδιότητα 
ήτοι τοϋ Πατρικίου καί τότε είναι μέλη τής βουλής τών Πατρικίων 
ή τών αντιπροσώπων, καί τότε γίνονται μέλη τής βουλής τών 

κοινοτήτων. ’Από τής είς τόν θρόνον άναβάσεως τοΰ 'Ανοβρικοϋ 

οίκου συνέβη συχνότατα τάνάκατέχτ) τήν θέσιν τοΰ πρώτου Λόρδου 

τοϋ θησαυροφυλακίου νϋν μέν Πατρίκιος ώς ό Robert W alpole, i  

Lord North, ό δοϋ; Portland, ό δούξ Wellington· νϋν δε κοινός 

ώς ά W illiam  Pitt, ό George Canning, ό Robert Peel. ’ Αν ό 

πρωθυπουργός τύχη νά η ναι έκ τής τάςεως τών κοινών, τότε πρέ
πει άναγκαίως £ν έκ τών άλλων υπουργείων, λ . χ. τό τοΰ Κ,αγκελ- 
λαρίου τοΰ θησαυροφυλακίου, νά άνατεθνί είς Πατρίκιον τινά διά νά 
άντιπροσωπεύη ούτος τό ΰπουργεΐον είς τήν άνω βουλήν, καί πά
λιν τά αύτό άπαιτήται νά λάβη ^ώραν ώς πρός τήν κάτω  

βουλήν, όταν δ πρωθυπουργός ανήκει έκ γενετής είς τήν τάςιν τών 
Πατρικίων.

2. Συμπράκτωρ καί συλλειτουργός τοϋ πρωθυπουργού είναι ό Καγ- 
κελλάριος τού θησαυροφυλακίου, Chancellor of the Exchequer (*) 
δστις ένταυτώ είναι καί ύποθ'.σαυροφύλαξ καί ισοβάθμιος μέ τους 
γραμματείς τής έπικρατείας, δθεν καί άνήκει είς τήν τάξιν τών 

υπουργών τοϋ βασιλέως. Είναι έπιφορτισμένος μέ τάς λεπτομε· 
ρείας τής οικονομικής διοικήσεως καί είναι κυρίως ά έπί τών οικο
νομικών υπουργός.

(*) Τό βησαυροφυλάχ ιον tj τα μ ϊΐο ν  τή ς έιπχροτεία ς φ έρ ίί els τή ν  Α γ
γ λ ία ν  τή ν  τυχαίαν όνομ,ασίαν τοϋ E xch equer S caccariu m , ί  ί : ι  Ζ ατρίχιον, 
ϊ ι ί τ ι  ή τ ρ ά π ίζ α  είς τό διχα ίτηρ ιον τοϋ ίη»αυ:>0:ρυλαχίου ί τ ο  ο·χ!Ζαομίνη 
μΑ τά-κητα τ . ΐϋ ο ιχ ιλ μ ίνο ν  χυ50ϊΐ56 ; χ « -ό  ιό ν  τρότ.ον τή ς οανίδος το ΰ  Z*r
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3. Ο υπουργός γραμματεΰ; τή; έπικρατεία; έπί τών εξωτερι
κών ϋποδέσεων.

4. Ο υπουργός γραμματίΰ; έπί τών έσωτερικών ΰποδεσεων 
Ουτο; φροντίζει βχι μόνον περί τή ; κοινής ευταξίας ναι τής διατ'ν 
ρήτεω; τ?,; έσωτερικής εϊρη'νης τής επικράτειας, τή ; όποιας δλό- 
κληρον τήν εσωτερικήν διοίκησιν κρατεί εί; τά ; χεΐράς του, άλλ’ 
όφείλει νά έπαγρυπνή αύστηρώς περί τής άκριβοϋς ένεργείας τών 
νόμων, διό καί εί; τον κύκλον αύτοΰ συμπεριλαμβάνονται πολλά 
έργα τοϋ έπί τή ; δικαιοσύνη; γραμματέα»; εί; άλλα; έπικρατεία;.

5. Ο υπουργό; γραμματεΰ; τή; επικράτεια; έπί του έμπορίου 
καί τών αποικιών τοϋ ό-οίου τά σπουδαιότερα έργα άφοοώσι τά; 
εμπορικά; σχέσει; πρό; τά ; έκτό; τή; Ευρώπη; χώρας καί τά ; Βρε
τανικά; αποικία;.

Εΐ; δλα; τά ; ρ/,δείσα; γραμματεία; τή; έπικρατεία; δύνανται 
νά διορισδώσιν άδιακρίτω; καί πατρίκιοι καί κοινοί, μέ τήν μόνην 
εξαίρεσιν, οτι οταν οί διορισδέντε; νέοι υπουργοί άνήκουσιν εί; τήν 
τάξιν τών κοινών, τότε ε!; ή δύω έξ αύτών πρέπει νά προβιβα- 
σδώσιν εί; τόν βαθμόν τοϋ Πατρικίου καί νά μεταβώσιν εί; τήν 'Α
νω βουλήν. Οι είρ/,μένοι πέντε υπουργοί σχηματίζουν όμοϋ μέ τοΰ; 
έξή; μνημονευδησομένου; άρ/ηγοίι; άρχών τινών άνωτέρων τόν υ
πουργικόν σύλλογον ί  τό λεγόμενον συμβούλιον τοϋ βασΛικοϋ 
δωματίου Cabinet Council. Τό συμβούλιον τοΰ δωματίου ήτοι 
ό μείζων ούτο; υπουργικό; σύλλογο; αποφασίζει περί όλων τών ύ- 
«οδέσεων, αΐτινε; εισέρχονται εί; τόν κύκλον πλειοτέρων γραμμα
τειών καί έττομένω; άπαιτοϋσι τήν κοινήν σύμπραξιν τών κεντρι
κών τοϋ κράτου; αρχών. Τά συνήδ/ι μέλη τοϋ ύπουργικοϋ τούτου 
συμβουλίου είναι 1 4, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή καί τών είρη- 
μένων πέντε υπουργών γραμματέων τή; έπικρατεία;. 1. 'Ο Λόρ
δο; Κ,αγκελλάριο;, Lord Chancellor, δτ^ς είναι ένταυτώ καί πρόε
δρο; τή; “Ανω βουλή; καί τοϋ άνωτάτου δικαστηρίου. 2. ’θ  Λόρ
δο; πρόεδρο; τοϋ έξ απορρήτων συμβουλίου, Lord President of the 
Privy Council, 3. ”θ  Aόfδo; Σφραγιδοφύλαξ, Lord Privy Seal.
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4 .0  -ρί>τ0;ΛόΓ0 2ς του ναυαρχείου First Lord of the Admiraitr. 5 
'Ο’πρόεδρο; τοΰ ελεγκτηρίου, President of the Board of Controuf 
ώς αντιπρόσωπο; τής διοικησεως τών ’Ινδικών υποθέσεων. 6. "Ο 

•πρόεδρο; τοΰ εμπορικού συμβουλίου, Pr. of the Board of Coun
cil for trade and foreign Plantations. 7. 'ο  Καγκελλάριος 
τοΰ δουκάτου τή ; Ααγκαστρία;, θέσις i r . i  ψιλώ όνόματιανευ ρητοΰ 
κύκλου καθ/ικόντων, άπονεμομένη ώ; έ~ ί το «λεΐστον εϊ; έ
ξοχου; πολιτικούς ανδρα; τών οποίων τήν ικανότατα καί προσωπι
κήν βαρύτητα επιθυμεί τό ΰπουργεΐον νά ώφεληται χωρίς νά άπαι- 
τή παρ αυτών διηνεκή διοικητικήν ενέργειαν. 8. Ο γενικός τοΰ 
•τρατοΰ ταμία;. 9. Ο υπουργό; τοΰ πολέμου, Secretary af W ar. 
"Ολοι ούτοι άΕιωαατικοί λέγονται κατά πλατυτέραν έννοιαν ύ*‘ i t
πουργοί τοΰ βασιλέως.

Εκτάκτως καί εϊ; ιδιαιτέρα; τινά; π  εριπτώσει; προσκαλ-οΰνται 
εί; τά ; συνεδριάσεις τοϋ ύπουργικοΰ συλλόγου καί διά τοΰτο λογί
ζονται έκτακτα αυτής α ε ί? , ό ’Αρχιστράτηγος τοΰ στρατού, ό αρ
χηγός τοΰ πυροβολικού, ό γενικό; διευθυντή; τών ταχυδρομείων,- 
ό γενικό; έπιμελητή; τών δασών, τών εθνικών χτημάτων καί δ/μ» 
σίω/ οικοδομών, ό άντικαγγελλάριο; τοποτηρητη; τοΰ Λόοδου 
Καγκελλαρίου εί; τό άνώτατον δικαστήριον, ό γενικό; επίτροπος 
τής έπικρατείας, ό γενικό; συνήγορος καί ό συννίγορο; τοΰ δη
μοσίου.

Εί; τά  περί τοΰ άγγλικοΰ υπουργείο·» καί τή ; συνθέσεω; αύτοϋ 

ήκολουθτίσαμεν δι ελλειψιν ‘’Αγγλων συγγραφέων τόν Schubert 
Staats Kunde von Europa). Επειδή περί τοϋ αντικειμένου τού
του παρατηροΰμεν διαφωνία; τ ινά ; εί; τους συγγραφείς προσθετο- 
μεν ακόμη περί τούτου τά έξης έκ τοΰ Berghaus (Laender und 
V oelter Kunde, 5, B. S. 3 ” 5) k’H άνωτάτη κεντρική διοικητική 
άρχή είναι τό ές απορρήτων συμβούλιον Privy Council, συγκείμε
νον έκ τών περιφανέστερων προσώπων τοΰ βασιλείου, διοριζομένων 

παρά τοΰ βασιλέω;, εί; τών οποίων τήν π ίσ τ ιν  καί τ·ήν μυστικό
τητα  δύναται νά επιστηριχθ·?,. Ουτοι είναι οί άμεσοι τοΰ στέμμα*
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το; « ίμβουλοι, έκ τών δποίων ό βασιλεύς /.ατά νενομισμένην συ
νήθειαν εκλέγει στενώτερον τινα σύλλογον, ώς συμβούλιον τοΟ 
δωματίου, Cabinet Council, έντός τοϋ ό ποίου συζητοϋνται α ί 
σπουδαιότεροι υποθέσεις καί αί άπαιτοϋσαι έχεμυθίαν μεγίστ/,ν. 
Τδ συμβούλων τοϋ δωματίου ακριβώς έξεταζόμενον δέν αναγνωρί
ζεται παρά τοϋ συντάγματος, άλλά θεωρείται κατά συνήθειαν ώς 
σώμα έκλεγόμενον παρά τοϋ βασιλέως πρός διοίκησιν τών υπο
θέσεων τή ; πολιτεία; καί τοϋ ό—oio-j τά  μέλη θεωροϋνται ώς οί 
υπεύθυνοι τοϋ στέμματος σύμβουλοι. Τδ συμβούλιον τοϋ δωματίου 
ίίτοι ό υπουργικός σύλλογος σύγκειται συν/ίθως εξ εκείνων τών 
υπουργών, οΐτινες έπιτελοϋσι τά κυριώτερα εργα τής νομοτελε
στικής εξουσίας· ό άριθμός καί ή εκλογή αυτών κρέμαται άπό μό
νον τδν βασιλέα καί μόλον δτι τδ σωματεΐον τοϋτο σχηματίζει 
κυρίως τήν λεγομένων κυβέρνησιν the government ό βασιλεύς 
δύναται μολοντούτο νά προσκαλεσ η είς τδ δωμάτιον καί πάντα 
άλλον μυστικόν σύμβουλον. Οί ανώτατοι άξιωματικοί τής επ ι
κράτειας officers of State, περιλαμβάνονται είς τδν έξή; κατά- 
λον ον.i

O f f i c e r s  of  S t a t e  f o r m i n g  t h e  
C a b i n e t ,

First Lord of the Treasury.
Lord Chancellor.
Lord Privy Seal.
President of the P rivy Council.
Secretary of State for the Home Department.
Secretary of State for the Foreign Department.
Secretary of State for the Colonial Department.
Chancellor of theEichequer.
First Lord of the Admiralty.
Master General of the Ordnancc.
President of the Board of Controul.
Chancellor of the Duchy of Lancaster.
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O f f i c e r s  o f  S t a t e  n e t  o f  i f i t  
C a b i n e t .

Lord Chamberlain.
Lord Steward.
Master of the Horse,
Secretary of W ar.
Treasurer of the Navy.
President of the Board of Trade,
Paymaster of the Forces.
V ice—President of the Board of Trade.
Postmaster— General.
Lieutenant— General of the Ordnance.
F irst Commissioner of th* Land Revenue.
Attorney General.
Sollicitor-General.
Τό ΰπουργεΐον είς τήν ’Αγγλίαν δπως κατά μικρόν δ’.ίμορφώ* 

βίασαν «ί πολίτικα! τοϋ τόποι» εκείνοι» σχέσεις ελαβεν έντός τής 
«ολιτείας τήν θέσιν έκείνην, τήν οποίαν πρέπει νά κατέχη διά νά 
σχηματίζη ίί/ι μόνον κατ’ όνομα, άλλά πραγματικές τόν άναγ- 
καϊον σύνδεσμον μεταξΰ τοϋάνευβύνου πολιτικού αρχηγού και τής 
κ,οινότητος τοϋ έθνους. 'Ιπτάμενον είς τό μέσον μετάξι» τοϋ βασι- 
λέως καί τών αντιπροσώπων τοϋ έθνους χκθίσταται εξίσου επωφε
λές εϊς τε τήν βασιλείαν καί εϊς τό έθνος, έπαγρυπνούν ϊνα μένωσιν 
αί πλάστιγγες τών βασιλικών καί έδνικών σεμφερόντων είς ευτυ
χή ισορροπίαν. Διοριζόμενον παρά τοϋ βασιλέως έκ τών μελών τοϋ 
κοινοβουλίου σχηματίζει τρόπον τινά εκλεκτήν μερίδα ·5ί επιτρο
πήν τοϋ μεγάλου έθνικοϋ συμβουλίου, προσανήκουσαν είς τοϋτο 
και διαμένουσαν έν αύτώ, έκλελεγμένην δέ μόνον νά χρησιμεύη ώς 
σύμβουλος καϊ συναντιλήπτωρ τοϋ βασιλέως είς τήν διοίκησιν τών 
υποθέσεων. Είναι άναντίρρητον, δτι ή Οέσις τοιούτου ΰπουργεΐον» 
είναι άξιοπρεπεστέρο: καί 6 προορισμός αύτοϋ επωφελέστερος καί 
συντελεστικοίτερος παρά δττου οί υπουργοί λογίζονται ΰπηρέται.
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μάλλον τοΰ ήγεμόνος παρά τοΰ έθνους, καί παρά τών όποιων 6 
καλών αυτούς είς τήν υπηρεσίαν του δύναται νά άπαιτήσν) τό νά 
έ'χωσι πάντοτε ύπ’ δψιν προ πάντων τά  ιδια αύτοϋ συμφέροντα, 
καί όσάκις ταϋτα αντιμάχονται πρός τά  τοϋ έθνους νά θυσιάζωσι 
ταϋτα είς έκεϊνκ. Είς τήν ’Αγγλίαν τά  πράγματα Ιλαβον τοιαύ- 
την μορφήν ώστε κανείς υπουργός νά μή δύναται νά διατηρηθη είς 
τήν θέΊ'.ν του άν δέν άπολαμβάννι συγχρόνως καί τήν άμοιβαίαν 
εμπιστοσύνην τοΰ ήγεμόνος καί τοϋ έθνους. ’Εκτός τούτου υπάρχει 
είς τήν Αγγλίαν καθιερωμένο·/ αξίωμα πολιτικόν δτι ό βασιλεύς έγ- 
κατεστάθη πρός τό συμφέρον τοΰ έθνους καί δχι τό άνάπαλιν. ’θθεν 
είναι τακτικώτατον, δτι ό βασιλεύς δίδει τήν εμπιστοσύνην ταυ καί 
προσκαλεϊ ώς συμβούλους του μόνον τοιούτους ανθρώπους, οι'τι- 
νες είναι προσηλωμένοι είς τά συμφέροντα τοϋ έθνους. Πόσον ή 
τάξις τών πραγμάτων αϋτίΐ διαφέρει από τήν είςάλλας μοναρχίας 
παραδεδεγμένων είτε συνταγματι/.άς είτε απολύτους. Είς ταύτας 
λείπει όλοτελώς πασα τάςις, πας θεσμός, δι’ ού νά προτρέπεται ό 
ήγεμών νά λαμβάν·/) ύπ’ ό'ψιν τά συμφέροντα τοϋ έθνους κατά τήν 
εκλογήν τών υπουργών αύτοϋ, ούτε υπάρχει κανεν μέσον πρός άπο- 
μάκρυνσιν μισητών υπουργών έκ τοϋ συμβουλίου τοϋ βασιλέως. *11 
εύνοια, ή δυσαρέσκεια τούτου αποφασίζει περί τοϋ ον πρέπη υ
πουργός τις νά μένη είς τήν θέσιν του η μή· διά τοϋτο οί υπουρ
γοί ούτε φροντίζωσιν δλως περί της εύνοίας τοϋ έθνους. Καί άν ή 
ματαιότης μισητοϋ τίνος ύπουργοϋ έπιθυμήσν) τόν δημόσιον έπαι
νον είς τόν τοιοΰτον δεν λείπουν ποτέ δουλοπρεπεις πανηγυρισταί, 
αΐ δε έπίσημοι καί ήμιεπίσημοι εφημερίδες είναι πρόχειρα πρός 
τοϋτο όργανα. Ο τοιοϋτος υπουργός δέν έ'/ει χρείαν νά συσταλθνί 
άπό τοϋ νά πράζτ, παρανόμους ή άντισυνταγματικάς πράξεις· αρ
κεί νά λαμβάνη μικράν τινα πρόνοιαν καί νά παραστένγ είς τόν 
ηγεμόνα δτι ή αντισυνταγματική πράξις γίνεται πρός τά συμφέρον 
τούτου. ’Αλλ’ δ,τι διακρίνει τούς *Αγγλους υπουργούς άπά τούς 
τών άλλων επικρατείων καί αύτής ακόμη τής Γαλλίας είναι ότι 
οί "Αγγλοι υπουργοί δέν είναι ένταυτώ καί αρχηγοί ίεραρχικής



υπαλληλίας άςιωματικών καθικνουμένης μέχρι τών έσχατων βαί* 
μίδων τής πολίτικης κοινωνίας, όμοιας μέ πυραμίδα έπί τής κορυ
φής τής όποιας στέκει ό ήγεμών αύτός. Εϊς τήν Γερμανίαν ιδίως 
έσχηματίσθη τό άρθροισμα τών διαφόρων πολιτικών άξιωματικών 
είς ιδιαίτερον σώμα καί σύστημα χωρισμένον άπό τήν ολομέλειαν 
τοΰ έθνους, εχον τά ιδιαίτερα καί χωριστά αΰτοϋ συμφέροντα, τά  
όποϊα πολλάκις συνταυτίζονται μέ τά τοΰ ήγεμόνος. Εκεί συνή
θως ό ήγεμών παρίσταται μετά τοϋ υπουργείου καί τής εϊς τοΰτο 
ϋποκειμένης ΐεραρχικής τών αξιωματικών τάξεως ώς μέρος απέ
ναντι τοΰ έθνους καί τών άντιπροσώπων αΰτοϋ, καί άντ’ι τής υ
μνούμενης ένότητος έν τή πολιτεία γεννάται δυάς διατελοΰσα είς 
διηνεκή μάχην, καθ’ ην τό στοιχεΐον, τό όποιον υπάρχει είς τήν 
κατοχήν τής πραγματικής δυνάμεως υπερισχύει καί δίδει είς τάς 
υποθέσεις τή; πολιτείας ροπήν καί διεύθυνσιν κατάλληλον είς τά  
ιδιαίτερα αϋτοΰ συμφέροντα.

Διά νά συμβιβάσωσιν οι πολιτικοί τό περί τής ίερότητος καί τοϋ 
απαραβίαστου τοΰ βασιλέως αξίωμα μέ τήν πολιτικήν ελευθερίαν 
τών πολιτών έκριναν χρήσιμον καί έπωφελές τό νά καταστήσωσι 
τοΰς πολιτικούς αξιωματικούς, διοριζομένους παρά τοϋ άρχηγοϋ 
τής πολιτείας καί έξαρτωμενςυς παρ’ αύτοϋ υπευθύνους είς τήν 
πολιτείαν, δτι δέν θέλουν δοθή η έκτελεσθή διαταγαί άντιβαίνου- 
σαι είς τοΰς δρους καί είς τό πνεΰμα τοϋ συντάγματος. II ιδέα 
τής ευθύνης τών υπουργών, είναι ιδέα πολιτική, αριστούργημα τής 
πολιτικής επιστήμης. ’Επειδή κατ’ αυτήν τό κϋρος καί ή ίσχυς 
τών διατάξεων τοϋ ήγεμόνος κρέμαται άπό τήν συναίνεσιν τών ύ- 
πουργών αύτοϋ καί τήν προτυπογραφήν τοϋ άρμοδίου γραμματεως, 
όσΐις ένεκα τούτου καθίσταται υπεύθυνος, έκατορθώθη διά τοΰ μέ
σου τούτου τό νά συμβιβασδή ή βασιλική μεγαλειότης καί τό ά- 
«αραβίαστον τοϋ άρχηγοϋ τής πολιτείας, ά"ό τών όποιων κρέμα- 
ται ή διατηρησις τής ΰπαρχούσης τάξεως, μέ τήν διατήρησιν τοΰ 
συντάγματος, καθότι ό βασιλεύς δέν ευρίσκει ΰπηρέτας συνεργοΰς είς 
βκοποΰς καί επιχειρήσεις άντιβαινούσας είς τάς άρχάς καί είς τό
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«νεύμα τοΰ πολιτεύματος* καί άν εύρ·/) ή πράξις αϋτών αποτελεί 
έγκλημα· ό δέ βασιλεύς δύναται έπΐ τέλους, αν έπιμεννι είς τήν 
διηνεκή εχθρικήν τών σκοπών καί συμφερόντων τής πολιτείας κα- 
ταπολέμησιν νά άπολέση τήν έμπιστοσύν/,ν τών πολιτών είς το- 
σοΰτον βαθμόν, ώστε νά μή δύναται πλέον νά έξακολουθήσ·/; τήν 
κυβέρνησιν. ’Αλλ’ έντοσούτω ή νομική τοΰ εγκλήματος συνέπεια 
έπίκειται είς μόνους τους υπουργούς, διότι αύτοί μόνοι είναι oj 
χρεώστου ντε; ευθύνην είς τήν πολιτείαν, διό καί διηνεχώς υπομι
μνήσκονται, ό’τ ι δέν είναι ύπηρέται μόνον τοΰ ήγεμόνος, άλλ ’ ά;ιω* 

ματικοΐ τής πολιτεία;· καί ό'τι οφείλουν νά θεωρώσι τήν ευπραγίαν 
αυτής ώς τέλος καί σκοπόν τοΰ βίου αυτών.

Τής ευθύνης τών δημοσίων αξιωματικών ή ουσιώδης αυτή άρχή 

ένεργεΐται κατά τήν πλατυτάτην αυτής έννοιαν είς τήν ’Αγγλίαν. 
Τό δικαίωμα τής κατηγορίας κατά τών υπουργών ανήκει είς τήν 
βουλήν τών κοινών καθώς επίσης ή αύτή βουλή έχει τό δικαίωμα 
νά κατν,γορή xxl πάντα δημόσιον αξιωματικόν παραβάτην τών κα
θηκόντων του, και οί τύποι τούς οποίους ουλάττει όσάκις πρόκει
τα ι κατηγορία κατά ΰπουργοΰ δέν διαφέρουσι άπό τους κατά παν
τός άλλου πολίτου συνήθεις τύπους* διότι ή δικαιοδοσία τοΰ κοι
νοβουλίου εκτείνεται καί έπί ιδιωτών ΰποπεσόντων είς εγκλήματα  

κχτά τοΰ έθνους high crimes. Τοιαύτ/ι δίκη ενώπιον τοΰ κοινο
βουλίου ένεκα πολιτικών εγκλημάτων λέγεται impeachment. 
'Οτχυ ή κάτω βουλή παρίστχται ώς κατήγορος, τότε έκτελεΐ έργα 

δικαστηρίου ή άνω βουλή, ψηφίσματα τής άνω βουλής δι’ ών 

κατ’ αίιησιν τής κάτω βουλής επιβάλλονται ποιναι έ'νεκα πολιτι
κών εγκλημάτων λέγονται Bill of pains and penalties. Καμμία  
δύναμις ή εξουσία εί; τήν πολιτείαν, ουτε αυτός ό βασιλεύς δέν 
δύναται νά άναστείλη ή νά έμποδίση τόν δρόμον τοιαύτης κατά  

τών υπουργών δίκης, καί διά νά μή παρεμποδίζει τήν πρόοδον 

καί άποπεράτωσιν τής τοιαύτης δίκης τό βασιλικόν προνόμιον τής 

παρατάσεω; ή διαλύσεως τοΰ κοινοβουλίου υπάρχει διάταξις δτι 
ή κατηγορία κατά τίνος ΰπουργοΰ μεταβαίνει cb’ ενός κοινοβον·
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λίου είς τδ άλλο, δ 1 ή; έ—ρολ-/5φθτ» πάσα τοΰ βασιλέως παρέμβα
σις πρός χάριν τίνος κατηγορουμένου υπουργού. Λεν συγχωρεΐται 
δέ εις κανένα ΰ,τουργδν νά παρουσίασή προς απολογίαν του δν,θεν 
ρητήν προσταγήν τοϋ βασιλέως* επειδή άν καί κατά τό παραδί- 
δεγμένον πολιτικόν άξίωμα ό βασιλεύς θεωρείται δτι δέν δύναται 
νά πράς-/; άδικον, ά λλ ’ δμως δέν επιτρέπεται είς τούς υπουργούς 
νά καταχρώνται τό αξίωμα έκεΐνο καί νά καλύπτωσι τάς άδικους 
αύτών πράξεις μέ τό βασιλικόν δικαίωμα. Διά πάσαν σύμπραξιν 
ήτοι έργω ή λόγω είς κυβερνητικήν τινα πράςιν έκτελεσθεΐσαν 

κατά βασιλικήν επιταγήν ύπόκεινται οί υπουργοί ενώπιον τοϋ 

κοινοβουλίου είς ευθύνην, καί ώς άπόδειζις της τοιαύτης «υμπρά- 
ξεως άρκει ή προσυπογραοή και ή έπίθεσις τής παρά τοϋ υπουρ
γού φυλαττομένης σφραγίδας. ’Αφ’ ετέρου δέ μέρους καί ό βασιλεύς, 
καί άν ή καταδίκη τοϋ υπουργού προσβάλϊΐ εμμέσως καί αυτόν 
τόν ίδιον, δέν δύναται είς τοιαύτην περίπτωσιν νά κάμη χρησιν 

τοϋ δικαιώματος της χάριτος (*).

Οί υπουργοί δέν δύνανται νά με,ταβάλωσι κατ’ ούδέντούς παρά 
τοϋ κοινοβουλίου ψηφισθεντας νόμους, περί τής ακριβούς έκτελέ- 
σεως τών οποίων όρείλουσι νά  φροντίζωσι· ούτε έν άπουσία τοϋ 
κοινοβουλίου νά λαμβάνωσι μέτρα πρός τά  όποια δέν έ’λαβον έςου- 
σίαν παρ’ ούδενός κειμένου νόμου. Αλλ’ δμω; καί είς αύτόν η δ'4 
τόν συνήθη δρόμον τών πραγμάτων δύνανται νά έλθωσι περιστά
σεις, καί)' Άς ή υπέρτατη εκτελεστική εξουσία άναγκάζεναι νά 

ΰπερβή τά νόμιμα τών καθηκόντων αύτής όρια, ϊνα μη, διά ι:α- 
ραλείψεως ταχείας ένεργεία;, οταν πάσα «ναβολή φέρει κίνδυνον, 
ιτροέλθ/ι βλάβη είς τά  συμφέροντα τής πολιτείας· δθεν άνεγνωρί- 
σθη καί είς τήν ’Α γγλίαν δτι καμμία νομοθεσία δέν είναι ικανή 

νά προνοηση τά  πάντα καί νά άναστείλη τήν φοράν τών περιστά-
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ciuv, ότι τά  πράγματα ένίοτε σύρουσι τον υπουργόν πέραν τοϋ 
νόμου Γνα λάβη πρόνοιαν ne respublica quid dctrimenti capiat. 
Α’λλ ’ so' έτέεου μέρους εννόησαν πόσον επικίνδυνον ηθελεν είναι 
νά συγ'/ωρηθνί εί; τους υπουργούς νά ύπερορώίι τούς νόμους- καί 
νά έκδίδωσιν αύτοβούλως Πατάξεις μή οτηριζομενας είς κανένα 
κείμενον νόμον. Μόνον διατηρουμένης τ ίς  αυστηρότατης υπουργι
κής ευθύνης καί έπί υποχρεώσει νά έπιζητήται ή έπιχύρωσις τοϋ 
κοινοβουλίου εύθύς μετά τήν προσεχή αύτοϋ συνέλευσήν δύναται 
νά έπιτραπη είς τους κατά μέρος υπουργούς $ είς τήν βασιλείαν 
συμβουλευομένην καί τό 'ΰπουργεΐον, νά λάβη χρείας καλούσης 

μέτρα κατά τό μετα'ύ διάστημα άπό μιας τοϋ κοινοβουλίου «υ- 
νόδου μέχρι της άλλης, πρός τά όποια δέν έλαβεν έςουσίαν παρ* 
ούδενός νόμου. 'Επέτρεψαν λοιπόν είς τήν ’Αγγλίαν δτι ό βασιλεύς 
ίν τώ  έξ άπορρ-^των αύτοϋ συμβουλίω, in privy council, κατά  
τόν χρόνον, καθ 8ν τό κοινοβούλιον δεν είναι συνηγμένον, δύναται 
νά δικτάξη,, ο,τι κατά τάς ΰπαρχούσας περιστάσεις κριθη άναγκαΤ- 
ον καί σκόιτιμον, καί άν δεν χορηγείται παρ’ ούδενός τοϋ κοινο
βουλίου ψηφίσματος ή πρός τοϋτο εξουσία οί ύπουργοί δέν διστά- 
ζουσι ποτέ νά ύπογοάψωσι τοιαύτην βασιλικήν άπόοασιν καί 
νά τήν έκτελέσωσιν, εάν έ^ωσι τήν πεποίθησιν δτι δύνανται νά 
δικαιώσωσιν άποχρώντως τήν διαγωγήν των. Α λλ’ ή ΰπερτάτη 
εκτελεστική άρ^ή δέν παραλείπει ποτέ άμα τό κοινοβούλιον συ- 
νέλθη, νά ζητηση τήν συγκατάθεσιν αύτοϋ δί 8 παρ’ εξουσίαν 
επραξε, ομολογούσα δτι τό πραχθέν δέν ητο κατά τήν τάξιν, 
ά λλ ’ δμως ύπηγορεύετο άπό τό κατεπεΐγον τών περιστάσεων κα
τά  τήν απουσίαν τοϋ κοινοβουλίου καί δικαιούται άπό τήν πεοί 
τών κοινών συμφερόντων προμήθειαν. Τοιαύτη αΐτησις τών ΰπουρ- 
γών πρός τό κοινοβούλιον περί τοϋ άζημίου ένεκα ΰπερβάσεως 

τών καθηκόντων είς κατεπειγούσας περιστάσεις λέγεται Bill ο ί 
indemnity.

Απέναντι είς τήν εκτελεστικήν άνωτάτην έςουσίαν καί τών 
ΰκευθύνων αύτνίς οργάνων ΰπάρν^. < άντικτοοσωκία τοϋ έθνους συγ-



κειμέντ, έκ μι5ς κατά τό πλεϊστον μέρος κληρονομικής βουλής καί 
έκ μιας αιρετής βουλής, ώς άνωτάτν;ς νομοθετικής εξουσίας, δτ;- 
λουμένης διά τοΰ ονόματος τοϋ κοινοβουλίου Parliament, τοϋ ό
ποιου τά  προνόμια καί δικαιώματα δέν είναι όλιγώτερον μεγάλα 
καί σπουδαία παρά τά τοϋ ς-έμματος.

ί ϊ  βουλή τών Πατρικίων,Ομότιμων ΐ  Λόρδων, ή προσεχεστέρα 

κατά τό άςίωμα μετά τήν βασιλείαν, ήτις λέγεται και “Ανω βου
λή Upper House, όχι κατά τ ι δικαίωμα προνομιακόν, άλλ  έκ 
τής τυχαίας περιστάσεως, δτι άλλοτε συνεδρίαζεν είς τήν αυτήν 

οικίαν μετά τής βουλής τών κοινοτήτων καί κατεϊχεν αυτή μέν 
τήν άνω οροφήν τοϋ οικήματος, ή δέ τήν κάτω, διό καί λέγεται έ- 
κείνη καί Lower House, σΰγκειται έκ τών εκκλησιαστικών κα ί 
λαϊκών Λόρδων τοϋ ήνωμένου βασιλείου τής Μ, Βρετανίας καί Ιο- 
λανδίας. Τό άρχαϊον ώς εϊδομεν, ή βουλή αϋτν; ήτο ή αϋλή τών 
Βαρώνων τοϋ βασιλέως καί συνεκροτεϊτο έκ τών άμεσων αύτοϋ 
τιμαριωτών. Τήν σήμερον ή βουλή τών Πατρικίων σύγκειται έκ 
τών μελών τής άνωτέρας ή αριστοκρατικής εύγενείας τής ιδίως λε
γόμενος Nobility, εί; τήν ό~οίαν ανήκουν δλοι οί ές αίματος 

πρίγκιπες καί δλοι οί Λόρδοι καί κύριοι τοϋ βασιλείου οί παρά τοϋ 

βασιλέως είς τόν βαθμόν τοϋτον προβιζασΟέντες. Ο βαθμός καί ό 

τίτλος αύτών είναι κληρονομικός, άλλ ’ δμως κληρονομείται μόνον 
άπό τόν πρεσβύτερον υίόν, δστις ένόσω ζή ό πατήρ φέρει τόν δεύ
τερον αύτοϋ τίτλον, ό όμοιος δέν απαιτείτα ι άναγκαίως νά ήναι 
συνδεδεμένος μέ έγγειον κτήμα. Τοϋτο ακολουθεί κατά τό παρα
δεγμένων έθος έ - ί  τών Δουκών, Μχρκιόνων και Κομήτων κατά τόν
»r- ,  r , 4 ,ν * ,  \ ,τρο~ον, οτι των Λουχ,ων οι πρεσουτεροι υιοι φέρουν τον τίτλον  

τοϋ μαρκίονος ή κόμνιτος, οί τών Μαρκιόνων τόν τοϋ άντικόμν,τος 
οί τών Κομήτων τόν τού Λόρδου η Βαρώνου (*). Αλλ' οί τίτλο-

(*}  Ο στι; έ λ α β ε  τόν άνώτερον τ ίτ λ ο ν  <f : pc l  T j V $ a ;  xxl  - o h ;  χ ϊτ ω - 5 -  
ρ ο υ ;. Ο Λουξ So ram erset λ .  χ . e iv a i M arq u is  o f Μ  o rcester . Ό  
Δοΰ ξ  N orthum berlan d  e iv a : E arl of M jltsh irc . Ό  Κ ίμ η ί S h re w sb u ry
*Tv*i L o rd  T albo t x a i τ .  $.
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^opot ουτοι υίοί δέν είναι ένταυτώ και Πατρίκιοι ενόσω ζώσιν οί πα
τέρες αύτών· τά  δέ τέκνα αυτών ανήκουν εις μόνην τήν κοινήν % 
δημώδη ευγένειαν Gent ry. Τό αϋτό λαμβάνει χώραν καί έπί τών 
επιγόνων υιών τών Πατρικίων. II ανώτατη αυτή ευγένεια είναι 
πατράΟεν κληρονομική χωρίς νά άπαιτώ νται πρόγονοι εύγενεϊς καί 
μητρόθεν. Α λλ έν τοσούτω κληρονομείται καί μητρόθεν ασχέτως 
πρός τον πατέρα, όσάν-ις ή μήτηρ είναι πατρίκισα, τουτέστι θυ· 
γάτηρ κληρονόμος κομητείας ή βαρωνείας μεθ’ ής είναι συνδεδεμέ- 
νος ό βαθμός τής πατρικίας, όσάκις δηλαδή ή κληρονόμος είναι ώς 

λέγουν πατρίκισα ίδίω δικαιώματι, Peeress by her own right. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δι’ υπανδρείας θυγατρός τινός κληρονόμοι» 

μετά μέλους τίνος τής άνωτέρας εΰγενείας, δύναται νά συρρεύστι είς 

τήν αυτήν οικογένειαν διπλή καί τριπλή πατρικία (*). Εις τινας 
περιστάσεις ό βασιλεύς χορηγεί τόν βαθμόν τής πατρικίας εις γυ
ναίκα ή θυγατέρα διά μεγάλας τυχόν τοΰ άποθανόντος συζύγου ή 
πατρός εκδουλεύσεις, ώ; έγινε είς τήν ‘/ήραν τοϋ περιδόξου Κάν- 
νιγκ. Οταν μέλη τής άνωτέρας εύγενείας άποθάνωσιν χωρίς νά ά- 
οήσωσι κατιόντας άρρενας η θήλεις ό τίτλος αύτής μεταβαίνει είς 
τόν πρεσβύτερον αδελφόν, ή άν ούτος δεν υπάρχει πλέον είς τόν 
πρεσβύτερον τούτου υιόν καί είς τούς διαδόχους αύτοϋ. ΛΑν συμ- 
πέση ό αδελφός η ό υιός αύτοϋ νά έπροβιβάσθη ήδη παρά τοϋ βα- 
σιλέως χάριν ιδίων εκδουλεύσεων πρός τήν επικράτειαν είς τόν 

βαθμόν τής πατρικίας, τότε συγχωρεΐται είς αύτόν νά έκλέζη 
δντινα προτιμά έκ τών δύω τίτλων καί νά διατηρήση η τόν κλη
ρονομικόν ?ι τόν προσκτηθέντα. ’'Αν έκλέζη τόν πρώτον τότε ό δεύ
τερος μεταβαίνει αμέσως είς τόν πρεσβύτερον αύτοϋ υιόν, καί έν 

ελλείψει ίδιου γόνου είς τόν πρεσβύτερον αδελφόν.
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Μετά τήν κχτάλυσιν τή; βασιλείας κατά τήν έγκατάστασιν 
τής δημοκρατίας συγκατελύθη καί ή βουλή τών πατρικίων. 'Η 
πραξις τοΰ κοινοβουλίου περί καταργήσεως τής βουλής τών πάτοι* 
κίων τής 1 9 Μαρτίου 164 8 έφερε τά  έξής· α Επειδή οί εις τά 
κοινοβούλιον συνηγμένοι άντιπρόσωποι τοΰ τόπου ίν. μακρας πεί
ρας εύρον δτι ή βουλή τών Λόρδων είναι ανωφελής και ή διάρκεια 
αύτής επικίνδυνος είς τόν Αγγλικόν λαόν, έκριναν σκόπιυ.ον νά 
διατάξωσι ώστε ή βουλή τών Λόρδων νά ήναι άπό τοΰ νΰν κα- 
'τηργημένη. ’Αλλ' δμως διακηρύττεται διά τοΰ παρόντος, δτι δέν 
αποκλείονται άπό τήν βουλήν τοΰ έθνους οί Λόρδοι, οιτινες προση- 
νέχθηταν με τιμήν, ανδρείαν -/αί πίστιν πρός τήν πολιτείαν, ούτε 
οί απόγονοι αύτών, άλλ’ είναι δεκτοί είς τήν βουλήν καί αί ψήφοι 
αύτών έλεύθεροι, έάν έκλεχθώσι ώς καί τά λοιπά τής βουλής μέ
λη. » *Οτε δέ πάλιν μετά τόν θάνατον τοΰ Κρομβέλλου άποκα- 
τεστάθκ πάλιν ή βασιλεία έώρτασε καί ή βουλή τών Λόρδων τήν 
άποκατάστασίν της.

Οί συνεργησαντες είς τήν έπανόρθωσιν τοΰ θρόνου προετράπη- 
σαν είς τοΰτο άπό τόν στοχασμόν δτι δύο ίσοσθενΐϊς δυνάμεις υ.έ 
συμφέροντα διάφορα όποϊαι ή βασιλική εξουσία καί ή εξουσία 
τοΰ έθνους δεν δύνανται χωρίς σύγκρουσιν νά ένεργώσι πλησίον 
άλλήλων, καί διά τοΰτο έχουσι χρείαν τρίτης μεσολαβούσες δυ- 
νάμεως, έξασφαλιζούσης τήν ειρήνην οσάκις ταράττεται ή ίσορόοπία.

Εξ δλων τών αριστοκρατικών οικογενειών, αί όποϊαι ποό τοΰ 
Κρομβέλλου έσχημάτιζον τήν βουλήν τών Πατρικίων όλίγαι μό
νον σώζονται άκόμη έν αυτή. Μόλις 4 8 έκ τών σημερινών οικο
γενειών τής άνωτέρας εύγενείας αναγνωρίζονται άρχαιότεραι τοΰ 
1GOO. Είς τάς άρχαιοτάτας καί όνομαστάς είς τήν αγγλικήν 
ιστορίαν ανήκουν έκ τών αγγλικών οί Grey, Stamford, Neril 
la, Stanley, Talbot, Clifford, Sackville. ’Εκ τών Σκωτικών οί 
Hamilton, Douglas, Campbell, Stuart, Gordon. Έκ τών Ιρ
λανδικών οί Fitz Gerald, Fitz Maurice, Butler, O'Brien, O'Ne
ill. A:. πλειότεραι έκ τών σημερινών αριστοκρατικών οικογενειών,
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κατάγονται έξ απλών πολιτών καί χωρικών, τινές καί έξ έμπορων 
καί βιομη/άνων. Οι δοϋκες Leeds κατάγονται άπό τόν υφαντήν 
Osborn, ό'στις ίδών τήν έννεατή θυγατέρα τοϋ κυρίου του κρημνι- 
ζομένην άπό τό άνώγαιον τής οικίας εις τόν ποταμόν Τάμεσιν πη- 
δήσας καί αύτός κατόπιν αυτής τήν διέσωσε καί πρός ανταμοιβήν 
τήν ελαβε μετά ταϋτα είς γυναίκα καί εγεινε δήμαρχος τοϋ Λον
δίνου. 'θ  γενάρχης τών Dartmouth ήτο γούναρις· ό τών Ellen- 
borough κάπηλος· ό τών Essex έμπορος. Οί W ellesley, έξ ών 
καί ό Δοΰξ Wellington έχουσι τό γένος άπό παντοπώλην τινά. 
Α"λλοι κατάγονται άπό δικας-άς, ώς οί Howard, Montagu, 
Cambden, Stair, Aberdeen.

'Η βουλή τών Πατρικίων σύγκειταί τήν σήμερον έκ τών πριγ
κίπων τοϋ βασιλικού γένους, έξ 21 δουκών, 19 μαρκιόνων, 11 I 
κοαήτων. 17 άντικομήτων, 180βαρώνων, 1G Πατρικίων τής 
Σκωτίας, έκλεγομένων καθ έκάστην κοινοβουλιακήν περίοδον, 28  
πατρικίων τής ’Ιρλανδίας έκλεγομένων διά βίου· 2 6  αρχιεπισκό
πων καί έπισκόπων τής Αγγλίας καί 4 έπισκόπων άντιπροσω- 
πευόντων τήν επισκοπικήν έκκλησίαν τής ’Ιρλανδίας, τό ό'λον πε
ρίπου 4 3 0  μέλη. Αλλ’ ό αριθμός τών μελών διαφέρει κατά και
ρούς έξ αιτίας τών νέων δωρισμών καί τών συμβαινόντων θανά· 
των. 01 12  άρχιδικασταί τοϋ βχσιλείου καί έκ τών συμβουλών 
τοϋ βασιλέως όσοι άνήκουσιν εις τήν τάξιν τών νομικών καθώς καί 
τά  μέλη τοΰ δικαστηρίου τής καγκελλαρίας παρεδρεύουν ώσαύτως 
εις ιδιαιτέρας τινάς περιστάσεις διά νά γνωμοδοτώσι περί νομικών 
αντικειμένων παρεμπιπτόντων κατά τάς συζητήσεις, άλλά δέν ε- 
χουν δικαίωμα ψήφου.

Τά νέα τής βουλής τών Πατρικίων μέλη είσάγονται ύπό δύω 
πατρικίων προπορευομένου τοϋ έπί τών παρασήμων αξιωματικού, 
κρατοϋντος εις ψείρας τήν βασιλικήν πρόσκλησιν, ή τό δίπλωμα 
τοϋ διοριζομενου, τά όποιον παρουσιάζει γονυκλιτώς είς·τόν Λόρδον 
Καγκελλάριον, όστις άναγνοΰς αύτό συγχαίρει τόν νέον πατρίκιον 
καί τόν περιβάλλει με τήν συνήθη στολήν. Τό δίπλωμα παραδί··
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δεται ίπζ'.χζι είς τον γραμματέα τ ις  βουλής καί μετά τήν συνήθη 
όρκοδίδοτίαν 6 νέος Π*τρί κιος οδηγείται εϊς τήν έδραν του.

Οί έκκλησιαστικοί καί λαϊκοί πατρίκιοι άν καί διαφέοωσι κα
τά  τον διορισμόν των καί κατά τό δικαίωμα δυνάμει τοϋ οποίου 
έδρεύουσιν είς τήν βουλήν συναποτελοϋσιν όμως είς αύτήν μίαν μό
νην τάξιν καί συμπεριλαμ€άνοντ»ι υπό τδ κοινδν δνομα τών Λόρ
δοι ν. ψήφισμα γενόμενον παρά τών λαϊκών Λόρδων, έν απουσία 
τών έκκλησιαστι/,ών είναι εξίσου ισχυρόν ώς άν ούτοι ήσαν παρόν- 
τες, ή ώς άν παρόντες'. έψηφοφόρουν κατ αύτοΰ, τδ αύτό ισχύει 
καί όταν ψήφισμά τ ι γίννΐ παρά τών πνευματικών Λόρδων έν α
πουσία τών λαϊκών η κατά τίνος ομοφώνου αΰτών γνοίμης.

11 τάξις τών συνεδριάσεων είς τδ βουλευτήριον τών πατακίων 
είναι ή έξίς. Είς τδ άνω μέρος τοΰ θαλάμου, Ιχοντος σχήμα έπί- 
μηκες ϊσταται ύπό ουρανίσκον δ βασιλικός θρόνος, έφ ο’ϊ  οσάκις 
είναι παρών κάθηται ό βασιλεύς· πλησίον αύτοΰ πρός δεξιάν καί 
κάτωθεν τοϋ ουρανίσκου υπάρχει εδρα διά τόν πρίγκιπα διάδοχον 
τοΰ θρόνου· έξ αριστερών τοΰ βασιλέως εδραι διά τοΰς λοιπούς 
βασιλόπαιδας, οί όποιοι όμως δέν έχουν δικαίωμα ψήφου, παρά ά· 
φοΰ πρώτον διορισθώσι πατρίκιοι. “Οπισθεν τοΰ βασιλέως οσάκις 
ούτος είναι παρών ϊσταται ό Λόρδος Καγν.ελλάριος, έν απουσία δέ 
τοϋ βασιλέως κάθηται ούτος έπί πλατέος ύποστρώμματος έξ ερυ
θρού έξαμίτου υφάσματος, λεγομένου ή πάλλα τοΰ μαλλιού -wool
sack, είς μνήμην τοΰ δτι τό προϊόν τοϋτο ήτο ποτέ τό άξιολογώ- 
τερον τής Αγγλίας έμπόρευμα. Πρός δεξιάν τοΰ βασιλέως κά- 
θηνται οί αρχιεπίσκοποι καί έκ πλαγίου είς καθίσματα χαμηλό
τερα οί έπίσκοπαι κατά τήν σειράν τής χειρατονίας των.

Πρός άριστεράν τοϋ βασιλέως καί έκ πλαγίου έχουν τάς έδρας 
οί αξιωματικοί τού κράτους οί προηγούμενοι τών δουκών καί κατά 
την αύτήν πλευράν οί δούκες, μαρκίονες καί κομήτες κατά τήν 
τάξιν τοΰ διορισμού των. Είς τά πρώτα καθίσματα κάτωθεν τής 
πάλλας τοϋ μαλλιού κάθηνται οί άντικόμητές καί βαρώνοι. Ο 
Κ^γ/,ελλάριος, ώς έρρέθη, κάΐτ,τζι έπί τής πάλλας τοϋ μαλλιού
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ΰπό τόν θρόνον εχων παρ’ αϋτώ τά ; σφραγίδας καί τό σκήπτρον. 
Μολονότι είναι πρόεδρος της βουλής δυνάμει τοϋ αξιώματος του, 
δύναται μολοντούτο νά άφήα7) είς πάντα καιρόν τήν έδραν του 
καί νά άγορεύση κατά την συζήτησιν, τό όποιον ό πρόεδρος τής 
βουλής τών κοινών δέν δύναται νά κάμνι. ’Α λλ’ ή τάξις αυτη <ρυ- 
λάττεται μόνον είς περιστάσεις πανηγυρικάς. Συνήθως οί πατρίκιοι 
κάθηνται άναμεμιγμένοι έκτός τών έπισκόπων φυλαττόντων πάν
τοτε τάς έδρας αυτών τό υπουργικόν κόμμα τάττεται είς τήν δε
ξιάν πλευράν τό δέ εναντίον είς την άριστεράν. 'Οσάκις ό Καγκελ- 
λάριος άγορδύει εί'ς τινα συζήτησιν καταλαμβάνει την έδραν αϋ- 
τοϋ έν τώ μεταξύ, κατά προσκλησιν αύτοΰ είς έκ τών Λόρδων.

Οί Πατρίκιοι έχουν τό δικαίωμα καί απόντες νά ψηφοφο- 
ρώσι δι’ έπιτρόπων proxies, τό όποιον είς τους αντιπροσώπους 
δέν συγχωρεΐται διά τόν κανόνα α delegatus non postest de
legare. » 'll ψηφοφορία γίνεται διά τών λέξεων content καί 
no content, συναινώ, ού συναινώ. Η βουλή τών πατρικίων εχει 
τήν δικαιοδοσίαν έπί τών ιδίων αυτής μελών, άπό τήν οποίαν 
δέν είναι έξηρημένοι ούδ’ αυτοί οί έξ αίματος πρίγκιπες, καί έπί. 
τών μελών τής βουλής τών κοινών.

Οί υπουργοί καί όλοι οί ανώτεροι δημόσιοι αξιωματικοί υπά
γονται είς τήν δικαιοδοσίαν τής βουλής ταύτης, νίτις ανακρίνει 
κχί δικάζει προσέτι πάντα κατηγορούμενον έ'νεκα έσχάτης προ
δοσίας.

'Η βουλή τών αντιπροσώπων τών κοινοτήτων, ή τις λέγεται 
αί κάτω βουλή Lower House, τό τρίτον έκ τών άπαρτιζόν- 
των τό ’Αγγλικόν κοινοβούλιον στοιχείων, σύγκειταί έξ 658  με
λών άποστελλομένων ύπό τών τριών ηνωμένων βασιλείων κατά 
τήν έξης αναλογίαν, έκ τής Αγγλίας 500 , έκ τής Σκωτίας 53 , 
έκ τής Ιρλανδίας 105 . Είς τήν Αγγλίαν έδίδετο άνέκαθεν προ
σοχή νά έμβαίνωσι είς τήν βουλήν τών κοινών μόνον άνθρωποι έκ 
της πεπαιδευμένης τοϋ έθνους τάξεως, δθεν καθιερώθη ή αρχή, 
δτι ό θέλων νά έκλεχθϊί μέλος τοϋ κοινοβουλίου πρε~ει νά ήναι
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Gentleman, 5 έστι καλώς πεπαιδευμένος, καλός κάγαθός. Τοιοΰ- 
τοι θεωρούνται μόνοι δσοι έχουν πόαν τινα ανεξαρτησίαν, καί δέν 
κρέμανται ώς πρός την ίίπαρξιν αύτών άπ’ άλλων. Ούτω π. /. 
ό κρατών ανοικτόν έργαστήριον, ό λιανοπώλης, ό κάπηλος, ό βα- 
ναυσουργός δέν λογίζεται αληθώς Gentleman. Ούτε ό ξενοδόχος, 
ό καφεπώλης, καί ακόμη όλιγώτερον ό είς ύπ ρεσίαν άλλου δια 
τελών. Gentleman και ικανός νά έκλεχΟϊ) μέλος τοΰ κοινοβου
λίου είναι ό έργοστασιάρχης, ό μεγαλέμπορος, ό κτηματίας, καί 
ό ενοικιαστής κτημάτων. ’Επειδή ή περιουσία θεωρείται συνήθως 
ώς δρος αναγκαίος τής χρηστής αγωγής έπρόσεχαν άνέκαθεν τό νά 
εχωσι εισόδημα τ ι ώρισμένον οί εί; το  κοινοβούλιον. εκλεγόμενοι. 
Καί τήν σήμε:ον ακόμη είναι άπηλλαγμένοι άπό τήν ύποχρέωσιν 
τοΰ νά άποδείξωίΐ ώρισμένον εισόδημα μόνοι οίυίοί τών Λόρδων 
όσάκις εκλέγονται μέλη τής βουλής τών κοινοτήτων καί οϊ απε
σταλμένοι τών πανεπιστημίων.

Αι’ δλους τούς λοιπούς απαιτείται διά νάέκλε-/θώσι μέλη τής 
Κάτω βουλής νά 1/ ωσιν καθαρόν ετήσιον εισόδημα είς μέν τάς κομη
τείας 600  Λ. Σ. είς δέ τάς πόλεις 3 0 0  Λ. 2. έξ ιδίων κτημάτων. 
Δικαίωμα εκλογής έχουν δλοι δσοι απολαύουν καβαρον ετήσιον εισό
δημα 10  Λ. Σ. ή δσοι είς τάς πόλεις πληρώνουν ένοίκιον 10  Λ. Σ. 
Η ηλικία καί τών εκλογέων καί τών έκλεγομένων είναι ώρισμένη 
εις τό 21 έτος. Τό ολικόν τών εκλογέων ποσόν, μετά τόν τελευ- 
ταιον περί μεταρρυθμίσεως τοΰ κοινοβουλίου νόμον ηύξήθη είς 8 13  
000· άναλογοΰσι λοιπόν 1235  εκλογείς είς 1 άντιπρόσωπον καί 
είςέκλογεύς άνά 7 άρρενας έχοντας ηλικίαν άνωτέραν τών 2 0  ετών.

'θ  πρόεδρος τής βουλής τών κοινοτήτων λέγεται ρήτωρ, Spea
ker, εκλέγεται διά πλειονοψηφίας έκ τών μελών τής βουλής καί 
έπικυροΰται παρά τοΰ βασιλέως, άλλά δέν έχει δικαίωμα ψήφου. 
Αύτός προσδιορίζει τήν σειράν τών συζητηθησομένων υποθέσεων, 
και καταγράφει αύτάς είς ανοικτόν πρωτόκολλον, τό όποιον τυ
πώνεται καθ’ έκάστην καί διανέμεται είς τά μέλη τής βουλής. 
Αύτός κανονίζει τήν ψηφοφορίαν, ήτις γίνεται διά τών λέςεων ay
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καί no, ναΐ καί οΰ, Siατηρεΐ κατά τήν συζήττισιν τήν ευταξίαν 
έν τάς της βουλής επιπλήττει τούς άτακτοΰντας καί αποφασίζει έν 
γένει κατά τους κανόνας τοϋ κοινοβουλίου, καί όπου οΰτοι σιωπώ·» 
σι, κατά τήν παράδοσιν. Αί συνεδριάσεις τ ις  Κάτω βουλής 
έγίνοντο μέχρι τοΰ 1S33 μετά το μεσημβρινόν γεύμα, ο έστι 
κατά τό Αγγλικόν εδος μετά τήν 6 ώραν άπό μεσημβρίας και 
βραδύτερον, δθεν καί παρετείνοντο μέχρι τοϋ μεσονυκτίου καί έπί 
σπουδαίων ζητημάτων καί έως πρωίας. ’Λλλά κατά τό ρηδέν έτος 
άπεφασίσθη κατά πςότασιν τοϋ Λόρδου Althorp, ώστε είς τό έςής 
όλα τά προβουλεύματα τά άφορώντα ίδιωτικάς υποδέσεις καί ό- 
λαι αί λοιπαί πρός τήν βουλήν άναφοραί νά άποπερατώνται είς 
τάς άλλας ήμέρας τής έβδομάδος έκτος τοϋ σαββάτου άπό τή; 
12 μέχρι τής 3 ώρας καί ό πρόεδρος κατά τάς ήμέρας ταύτας 
οφείλει τό βιαδύτεοον περί τήν 3 ώραν νά ανίσταται έκ τής έδρας 
του καί νά λύη τήν συνεδρίασιν. Τών δε υποθέσεων τής επικρά
τειας ή συζήτησι; νά άρχίζη ακριβώς περί τήν 5 ώραν p.. μ. καί 
νά μή παρατείνεται πέραν τοϋ μεσονυκτίου. Λν [κατά τήν 12 ώ
ραν καί έν τέταρτον ή τήν 5 καί εν τέταρτον δέν εΰρεδώσι παρόν
τα  τουλάχιστον 40 μέλη τότε ό πρόεδρος άναβά7.λει τήν συνε- 
ορίασιν.

Εκαστον μέλος τής βουλής τών κοινοτήτων, άν ν.αί εκλέγεται 
άπό ώρισμένην τινα περιφέρειαν εδρεύει μολοντούτο καί ψηφοφορεί 
είς τήν βουλήν δι’ όλό'/ληοον τήν επικράτειαν καί όχι διά τοΰ; έν- 
τολεϊς αύτοϋ· όδεν καί δέν έχει νά λάο/ι εισηγήσεις παρ αύτών, 
άλλά νά άκολουδή, τήν ίδί·̂ ν αύτοϋ γνώμην περί τής ευπραγίας όχι 
τή ; τοπικής περιφερείς ήτις τόν έκλεξεν, άλλά τή; έπικρατεία; ό- 
λοκλήοου. *Οταν ό Burke ϊκλέχδη αντιπρόσωπο; τής πόλεω; Bris
tol, καί έρωτήδν) ον εί; τήν βουλήν βέλη ψηφοφορήσνί κατά τήν ίδί 
αν αύτοϋ γνώμην ή κατά τάς εισηγήσεις τών εκλογέων του έδοσε 
τήνσυνετήν καί έντονον άπάντησιν « Τό κοινοβούλιον δέν είναι σύ
νοδο; πρέσβεων διαφόρων καί έχδρικώ; πρό; άλλήλας διακειμένων 
πολιτειών, τών όποιων τά συμφέροντα οφείλει έιασ-ο; ώ; πράκ-
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τοιρ και συνήγορος ν» αντιπροσωπεύει απέναντι άλλων πρακτό
ρων, άλλ’ είναι ό βουλευόμενος σύλλογος Ιθνους, -έχων έν συμφέρον 
τό τής όλότητος. ’Εδώ λοιπόν δέν πρέπει νά μας όδηγώσι τοπι
κά τέλη η «ρολνξψεις, άλλά μόνον τό κοινόν καλόν. Ύμεΐς βεβαίως 
εκλέγετε έν μέλος· άλλ’ άμα τό εκλέξατε, τότε δέν είναι πλέον 
μέλος τής Βρίστολ, άλλά τοΰ κοινοβουλίου. »

Αμφότεραι αί βουλαί συγκαλοΰνται είς τάς κατ’ έτος συνόδους 
παρά τοΰ βασιλέως. Τήν σύνοδον ανοίγει ό βασιλεύς αυτοπροσώ
πως ή δι’ έπίτηδες πρός τοΰτο διοριζομένων έπιτρόπων, και κατά 
τόν αύτόν τρόπον τήν παρατείνει ή τήν κλείει. ’Αμφότερα γίνον
τα ι είς τό βουλευτήριον τών πατρικίων, όπου προσκαλείται ό πρόε
δρος μετά τών μελών τής κάτω βουλής. Αΰτεξουσίως δύνανται αί 
δύω βουλαί νά άναβάλλωσι κατά τήν διάρκειαν τής συνόδου τάς 
συνεδριάσεις των μόνον δι’ όλίγας ήμέρας, ένεκα τών εορτών, ή δι’ 
άλλην τινα εύλογον αιτίαν. Οί είσητήριοι λόγοι περιέχουν συνήθως 
σύναψιν τής καταστάσεος τής διοικήσεως καί δήλωσιν τών παρά 
τής κυβερνήσίως προταθησομένων νομοσχεδίων. Αί είς αύτους ά- 
παντήσεις τών βουλών ΰποφαίνουσι πάντοτε τόν βαθμόν τής εύα- 
ρεσκείας η τής δυσαρεσκείας τοΰ έθνους. Τά νομοσχέδια τά  όποια 
πρέπει νά έγκριθώσι παρά τοΰ 'κοινοβοουλίου είναι ή'-ιοι private 
bills άφορώσι δηλαδή υποδέσεις ιδιωτών, κοινοτήτων, ή κοινάς ίδι- 
ωτικάς υποθέσεις πλειόνων κομητειών, (οίον γεφύρας, διώρυγας, σί
δηρους δρόμους) η είναι public-bills τουτέστι άφορώσι υποθέσεις τής 
έτ.ικρατείας παντός είδους. Είναι άδιάφορον είς ποίαν έκ τών δύω 
βουλών προταθώσι κατά πρώτον, έξαιρουμένων μόνον οσα άποβλέ- 
πουσι χρηματικάς χορηγίας, τά όποια κατά νόμον πρέπει νά είσαχ· 
θώσι κατά πρώτον είς τήν βουλήν τών άντιπροσώπων. "ΕκαΓον νο- 
μοσχέδιον πρέπει νά προαναγγέλλεται καί τά μέν ιδιωτικά δι’ εγ
γράφου αίτήσεως petition, τά δέ δημόσια διά προφορικής δηλώσεως, 
κινη'σεώς motion, τίνος μέλους, τό όποιον γίνεται επίσης καί είς 
τά  παρά τ·;ς Κυβερνήσεως προτεινόμενα, καθότι ταΰτα είσάγονται 
παρά τίνος έκ τών υπουργών, δστις είναι μέλος τής βουλής εις
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τήν οποίαν προαναγγέλλεται τδ νομοσχέδιον. *Αν κατά τήν τρω
τήν πρόταοιν δέν άντιταχδή σφοδρά άκτίστασις τής πλειονοψηφίας, 
κατά της περαιτέρω συζητήσεως τοΰ πράγματος, τότε μετ’ όλί· 
γας ήμέρας άναγινώτκεται πρώτην φοράν τ6 νομοσχέδιον καί ή συ. 
ζήτησις αρχίζει.

Μετά τό τέλος τής συζητήτεως γίνεται ψηφοφορία περί τής 
δευτέοας άναγνώσεως. *Αν κατ’ αύτήν άπορριφβή τότε τό νομο
σχέδιον δέν δύναται πλέον νά προταδή ενώπιον τής βουλής παρ’ ής 
άπερρίφβη κατά τήν αύτήν τοΰ κοινοβουλίου σύνοδον καί κατά τήν 
αύτήν σύνταξιν. "Αν τό νομοσχέδιον γίντρ δεκτόν τότε παραπέμ- 
πεται πρός άκριβεστέραν δλων τών περ^άτεων έξέταβιν, είς ε
πιτροπήν συγκειμένην τουλάχιστον έξ οκτώ μελών· είς σπουδαίας 
^υποδέσεις αετατρέπεται είς επιτροπήν άλόκληρος ή βουλή, (com- 
mitee of the whole house.) *Av τό σχέδιον τροπολογηδή ή με- 
Ταβληδή τότε ό πρόεδρος τής επιτροπής υποβάλλει τήν έκδεσίν 
του είς τήν βουλήν, μεθ 8 αρχίζει πάλιν ή συζήτησις μέχρις ού με
τά  τό τέλος αύτής άποφασισδνί διά ψηφοφορίας ή τρίτη άνάγνω- 
σις. ’'Αν έγκριΟή καί αΰτη τότε σπανίως γίνονται νέαι προσδή- 
και, άλλ’ άποφασίζεται διά ψηφοφορίας ή παραδοχή ήτοι διά μιας 
ολοκλήρου τοΰ νομοσχεδίου ή κατ’ άρθρα. Μετά ταΰτα φέρεται τό 
νομοσχέδιον είς τήν έτέραν βουλήν, δπου πρέπει νά διέλδν) επίσης 
τά  αύτά πέντε στάδια.

ΛΑν τό σχέδιον εγινε δεκτόν πρώτον είς τήν κάτω βουλήν, τότε 
μ.έλη τινά αύτής φέρουν αύτό αύτοπροσώπως είς τήν βουλήν τών πα
τρικίων. *Αν άπορριφδή Οπό τής άλλης βουλής τότε λαμβάνει χώ
ραν δ,τι έσημείώδη ανωτέρω* δηλαδή δέν δύναται πλέον νά προταδή 
κατά τήν αύτήν σύνοίον τοΰ κοινοβουλίου, υπό τήν αύτήν μορφήν. 
*Αν δε τροπολογηδή είς τά ούσιώδη αύτοϋ μέρη τότε πρέπει νά 
διέλδ/. καί πάλιν τόν δρόμον του είς τήν κάτω βουλήν, έξ ής προ- 
ήλδε. ’Αν «ί δύω βουλαί δέν δυνηδώσι νά συρφωνήσωσι τότε 
συνέρχονται πρός κενολογίαν καί συνδιάσκεψιν περί τοϋ αντικει
μένου δύω ίπιτρςπαί έξ ίρ ιοτέιω ν τι'.ν βουλών, dr/.λά τοΰτο συμ·
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βαίνει σπανιώτατα. ’'Αν έκ τουναντίου τό σχέδιον γίνγ δεκτόν 
παρ’ άμφοτέρων τών βουλών, τότε υποβάλλεται πρός έπικύρωσιν, 
είς τόν βασιλέα. Αύτη δέ γίνεται διά καθιερωμένων τινών φρά
σεων είς γλώσσαν γαλλικήν, λειψάνων τής πρώην έπικρατούσης 
■γλώσσης τών Νορμανών τής”Αγγλίας καταχτητών περί τών όποιων 
παρατηρεί ό Blackstone «ότι αί οράσεις αύται έμειναν τά  τελευ
ταία  τής δουλείας ημών σημεία, καί είναι καλόν νά τά φυλάττω» 
μεν, διότι μας υπενθυμίζουν δτι αί έλευθερίαι μας δΰνανται νά 
άπολεσθώσι επειδή καί ά'λλοτε ήφανίσθησαν ύπο ξένη; δυνάμεως. » 
Ο τύπος τής έπικυρώσεως νόμου περί ιδιωτικών υποθέσεων είναι· 
soit fait comme il est desird· τών νόμων τών άφορώνίων όημά- 
σια πράγματα le roi le veut· τών νόμων περί χρηματικών χο
ρηγιών le roi remercie see loyaux sujets, accepte leur bencvo- 
lence et aussi le'veut' ό τύπος τής άπορρίψεως είναι* le roi 
s arisera. ’Αλλ’ ό βασιλεύς δέν δύναται νά άρνηθτ, τήν έπικύρωσίν 
του εις νομοσ/έδιον, γενόμενον δεκτόν είς άμφοτέρας τά ; βουλάς, 
είμη μόνον δύω φοράς, διότι άν τό κοινοβούλιον τό παραδεχθνί καί 
τρίτην φοράν, τότε καί άνευ βασιλικής έπικυρώσεως καθίσταται 
νόμος τοϋ κράτους. ’Αλλ’ ή περίπτωσις αυιη δέν συνέπεσε ποτέ 
άπό τοϋ 16 8 0  έτους τής τελευταίας ’Αγγλικής μεταπολιτεύσεως 
μέ/ρι τής σήμερον, καθότι ό βασιλεύς άλλάσσει συνήθως τούς υ
πουργούς του, δταν ίδνί δτι ή κοινή γνώμη εκφράζεται κατ αύτών 
διά τοϋ κοινοβονλίου.

Αί συνεδριάσεις τοϋ κοινοβουλίου είναι δημοσίαι όχι κατά νόμον, 
άλλά κατά -ζλαιάν άδιάκοπον παράδοσιν· γίνονται· δέ μυστικαί 
παραχρήμα άμα εν έκ τών μελών τό απαίτηση διά τής συνήθους 
παρατηρήσεως, δτι βλέπει εντός τής βουλής ά/ροατάς μή έχοντας 
τήν ικανότητα τής έν τώ κοινοβουλίω παρουσίας.

Τό κοινοβούλιον είναι είς τήν ’Αγγλίαν ή ϋπερτάτη τήν δλην 
τής πολιτείας διοίκησιν διέπουσα αρχή. "Ε/ει εκτός τής νομοθετι
κής εξουσίας είς πολλά καί έςουσίαν ιθυντικήν (postestas recto- 
ria). Συγχρόνως ενεργεί καί δικαίωμα υπέρτατης εφορίας (jus
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supremae inspcctionis) περιοριζόμενον μόνον άπό to ν σκοπόν 
τής πολιτείας καί άπό τήν ελευθερίαν τών πολιτών νά διαθέτωσι 
κατ’ αρέσκειαν τάς ϊδιωτικάς αυτών σχέσεις. Εις τινας περιπτώ· 
σεις μάλις-α ενεργεί καί δικαστικήν εξουσίαν. Π λ ήθος καθηκόντων 
άπονεμοαένων είς άλλας χώρας είς τό απόρρητον τοΰ βασιλέως 
βουλευτήριον (Cabinet) είς τό ΰπουργεΐον, 3 είς τάς άνωτάτας 
πολιτικάς άρχάς άνήκουσιν είς τήν Αγγλίαν είς τήν άντιπροσω- 
πεύουσαν τό έθνος βουλήν. Κατά τήν έναρξιν έκαστος συνόδου 
λαμβάνει τό κοινοβούλιον, διά νά μετα/ειρισθώμεν τάς λέξεις τοΰ 
Δελόλμου, είς ψείρας τήν μεγάλην τής πολιτείας βίβλον, ανοίγει 
ό'λας αυτής τάς σελίδας καί εξετάζει όλα αύτών τά χωρία. "Λν 
άνακαλύψη καταχρήσεις άνιχνεύει τάς αιτίας αυτών* άν αΰται 
γεννώνται έξ ολιγωρίας τών νόμων, τότε έπιτείνει τήν αυστη
ρότητα αϋτών, άν έκ τουναντίου πηγάζωσιν έκ τής άτελείας αυ
τών, τότε θεραπεύει τό κακόν διά νέων προσπαθειών. Λύναται 
τό κοινοβούλιον νά ζητήστ, τήν προσαγωγήν όλων τών εγγράφων, 
διαποάγματεύσεων, λογαριασμών, καθόσον άφορώσι τήν διοίκη- 
σιν τής πολιτείας καθόλου ή έν μέρει, καί νά διορίσ·/) έπιτροπάς 
έκ τών μελών αύτοΰ πρός διάγνωσιν αύτών καί πρός έξέτασιν 
κλάδων τινών τής διοικήσεως. Λύναται νά ζητήσν) καί γενικάς 
εκθέσεις περί αντικειμένων τής δημοσίας διοικήσειος καί περί 
καταστάσεως διαφόρων τής κοινωνίας καταστημάτων, λ. χ. 
περί διατάξεως τών πτωχό τροφείων, περί διοργανισμοΰ’ τής δη
μοτικής παιδείας, καί νά διατάξτ; μέτρα ώφέλιμα, οίον άπο- 
γραφήν τοΰ πληθυσμού, έξέτασιν τών φυλακών κ. τ. τ. Δύ- 
ναται νά καλέση ένώπιον τοΰ βήματός του "άντα πολίτην διά νά 
οώστ) είτε είς τάς έπιτροπάς ή είς τήν βουλήν αυτήν προφορικάς 
πληροφορίας περί αντικειμένων τής διοικήσεως καί τοΰτο γίνεται 
σχεδόν είς ό'λας τάς υποθέσεις, δσαι έχουσι σπουδαιότητα τινά. 
Δύναται νά ΰποβάλϊΐ είς ευθύνην δλους τούς πολιτικούς αξιωμα
τικούς άπό τοΰύπουργοΰ μέχρι τοΰ τελώνου ν.χϊ είσπράκτορος, καί 
ή κάτω βουλή δύναται νά έγκαλέση αύτούς (impeachment)
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ενώπιον τής άνω βουλής. ’Αλλά ττρο πάντων ή ένέργεια τοϋ κοι
νοβουλίου στρέφεται περί τήν σύνταξιν καί ψήφισιν νέων νόμων, 
άπαιτουμένων ύπό τών σχέσεων καί περιστάσεων τής πολιτείας 
καί περί την διόρθωσιν ή κατάργησιν παλαιών καί άχρηστων. Έν 
συντόμω τό κοινοβούλιον είναι ή θεμελιώδης άρχή, ή ψυχή τοΰ 
άγγλικοϋ πολιτικού βίου. Είς τάς συνταγματικάς μοναρχίας της 
λοιπής Ευρώπης καί ηγεμόνες καί ύπουργοί έπαγρυπνοϋσι μετά 
ζήλου, ώστε αί άντιπροσωπεύουσαι τό έθνος συνελεύσεις νά μή 
έπεμβαίνωσι παντάπασιν είς την διοίκησιν καί ή πολιτική σοφία 
έναβρύνεται έκεΐ είς τήν καθιέρωσιν τής πολιτικής άρχής, δτι είς 
τούς αντιπροσώπους τοϋ έθνους ή τής χώρας δεν πρέπει νά συγ- 
χωρήται κατ’ ούδένα τρόπον τό νά άναμιγνύωνται είς πράγματα 
άνήκοντα είς τόν κύκλον τής διοικήσεώς. Είς τήν 'Αγγλίαν συμβαί
νει τό εναντίον καί μολοντούτο καί ό βασιλεύς καί τό έθνος εύ-%
ροοϋσι.

Τό κοινοβούλιον είναι άποκεκλεισμένον άπό μόνην τήν έκτέλε- 
σιν τών νόμων, ή τις άνήκει είς μόνον τόν βασιλέα έχοντα πρός 
τοϋτο βοηθούς υπουργούς υπευθύνους. Πάντα τά λοιπά, όσα άπο· 
βλέπωσι τήν πολιτείαν, χωρίς νά άνήκωσιν είς τόν κύκλον τής 
ένεογείας τής άνωτάτης εκτελεστικής άρχής δύνανται νά γίνωσι 
υποδέσεις τής μεγάλης εθνικής βουλής καί νά έπισύρωσι τήν προ
μήθειαν τοϋ κοινοβουλίου.

Καθώς είς τό ποόσωπον τοϋ βασιλέως ούτω καί είς άμφοτέρας 
τάς βουλάς τοϋ κοινοβουλίου άπενεμήθη τό προνόμιον τού άπαρα- 
βιάστου καί άνευθύνου. Τά μέλη τοϋ κοινοβουλίου συμμετέχουσ 
είς τό προνόμιον τοϋτο. Δεν δύνανται νά άνακρθώσι ποτέ δι’ 
δσα λέγουσιν είς τάς συνεδριάσεις τών βουλών, ούτε νά κρατη- 
θώσι διά χρέη ή νά φυλακισθώσι δυνάμει τελεσιδίκου άποφάσεως. 
Κανεν δικαστήριον δεν δύναται νά άρχίση κατ’ αύτών δίκην, νάά- 
ποφασίον) ττερΐ αύτών η νά προσκαλέσνι τινά ές αύτών ένώπιόν του. 
Η περιουσία αύτών δεν δύναται νά κατασχεθη· τά πρόσωπα 
αύτών προστατεύονται κατά παντός είδους προσβολής. "Οταν

6 0 8  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.



μέλος μιας τών βουλών τοϋ κοινοβουλίου πράξη τ ι αξιόποινον τότε 
ανήκει ή περί τούτου άπόφασις εις τήν κρίσιν μόνης τής βουλής· 
Εκάστη βουλή είναι αύτή μόνη κριτής τών ίδιων αύτής μελών, 
τά  όποια εις τάς συζητήσεις προσβάλλουν τά ήθη καί τήν τάξιν. 
ωσαύτως καί άλλων προσώπων, τά όποια προσέβαλον τήν αξιοπρέ
πειαν, παρημέλησαν τό πρός αύτήν σέβας, παρεβίασαν τά προνόμια 
αύτής ή έπραξάν τ ι Λατά τίνος τών μελών αύτής. Εκά^η βουλή 
τοϋ κοινοβουλίου είναι εντελώς ίδιος έαυτής κριτής καί ποτέ είς 
τήν Αγγλίαν τό κοινοβούλιον δέν ήθελησε νά συζητήση καί νά 
προσδιορίσν) ώς πρός τοϋτο τά δικαιώματα αύτοϋ, ΐ  νά θέση ρη
τούς όρους περί τού αξιοποίνου τών ιδίων αύτοΰ μελών. Ως πρός 
τοϋτο μάλιστα  δοξάζουσιν, ό ιι ή αξιοπρέπεια καί ανεξαρτησία 
τοϋ κοινοβουλίνυ διατηρείται κάλλιαν διά τοϋ άο-ίστου τών προνο
μίων αύτοΰ καί ότι οί κανόνες τούς όποιους ακολουθεί πρός ενέρ
γειαν καί διατήρησιν αύτών είς τάς είδικάς περιπτώσεις καί ή 
διαδικασία κατ’ αύτάς, είναι έ'ργον τής συνειδήσεως έκάστης βου
λής μή ύπαγόμενον είς κανένα ρητόν νόμον. Εφοβήθησαν εύλόγως 
είς τήν Αγγλίαν, ότι ειδικοί νόμοι περιορίζοντες τό άπαραβίαστον 
τοΰ κοινοβουλίου είς ρητάς περιπτώσεις έδύναντο νά χρησιμεύσω- 
σιν είς το νά άφαιρέσωσιν άπό τήν ενέργειαν τών καθηκόντων αύ
τών καί νά περιπλέξωσι παντοιοτρόπως είς δίκας ενα ή πολλούς 
άντιπροσώπους ύπό τό πρόσχημα, ότι ύπέπεσαν είς έγλήματα έπί 
τών όποιων δέν εκτείνεται τών προνομίων ή προστασία.

’Αμφότεραι αί βουλαί έχουσι δυνάμει τοΰ πολιτεύματος τό δι
καίωμα νά άπευθύνωσι παρατηρήσεις καί παράπονα πρός τόν βα
σιλέα καί περί πράξεων, τάς όποιας αύτός ένεργεϊ αύτοπροσώπως 
δυνάμει τής βασιλικής αύτοϋ έξουσίας. Τά δικαίωμα τούτο ένερ- 
γειται ιδίως είς τάς παρά τοϋ βασιλέως πρός τό κοινοβούλιον 
διαγγελίας καί τούς έν αύτώ άπαγγελλομένους λόγους. ’Αλλά διά 
νά φυλαχθνί κατά τήν περίστασιν ταύτην ή προσήκουσα εύπρέ- 
πεια καί έλευθερία τών συζητήσεων συνεδίζεται τό νά θεωρών ται 
τά  διαγγέλματα καί οί λόγοι ώ; έργα τών υπευθύνων υπουργώ*
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καί καθό τοιχυτα νά ΰποβάλωνται είς έλευθέραν καί ά προκάλυπ- 
τον συζήτησιν. Τοιουτοτρόπως διατηρείται άπαραμείωτος ή ελευ
θερία τοϋ λέγειν έντός τοϋ κοινοβουλίου, χωρίς βλάβην τής άρ/ής 
τοϋ άναυ,αρτητου καί άνευθύνου τοΰ βχσιλέως. Είς άλλχς /ώρας 
όπου οί υπουργοί δέν είναι παρά δουλικά τής ήγεμονικής θελήσεως 
όργανα, τό όποιον ούδέ καν ζητοΰσι νά παρακαλύψωσι, δένδύναται 
νά ύπαρξή ή σχέσις εκείνη, ήτις κατά τό πνεϋμα τοϋ συνταγμα
τικού είδους τής μοναρχίας πρέπει νά ΰφίσταται μεταξύ τ/,ς εθνι
κής αντιπροσωπείας καί τοϋ βασιλικοϋ προσώπου, ώς είς τήν 'Αγ
γλίαν. Είς τήν Γαλλίαν οί υπουργοί δέν διστάζουσι νά ό'/υρόνων- 
τα ι πολλάκις όπισθεν τοϋ προσώπου τοϋ βασιλέως, ενώ είς τήν 
Α γγλίαν τό βασιλικόν πρόσωπον μένει πάντοτε εκτός καί μόνοι 
οί υπουργοί ενέχονται δι όσα ό βασιλεύς πράττει πεοί δημοσίων 
υποθέσεων. Είς τήν Γαλλίαν οί υπουργοί ΰποφαίνουσι πολλάκις 
είς οράσεις τινάς τοϋ βασιλικού λόγου, ενεκα τών οποίων είς τν,ν 
Αγγλίαν ήθελον θεωρηθή υπεύθυνοι, τήν θέλησιν τοϋ βασιλέως 
προσωποποιοϋντες οΰτω εις αύτόν ολόκληρον τήν Κυβέρν^σιν. Κανείς 
βασιλεύς τής ’Αγγλίας δέν ήθελε είπεΐ ποτέ είς τόν πρός τό κοι· 
νοβούλιαν λόγον αύτοϋ ώς ό Λουδοβίκος Φίλιππος κατά τήν ε- 
Ιναρξιν τών βουλών κατά τήν 23 Δεκεμβρίου 1 833. «^Ελαβα 
τό δείνα καί δείνα μέτρον ποός διατνίρΥ,σιν τής είρήντις· θέλω έπι- 
μείνει δι/,νεκώς καί άμετατρέπτως είς τό σύστημά μου, τά όποιον 
είναι ό αμετάβλητος στοχασμός μου (pensde immuable) s Διότι 
αν τυχόν πλειονοψηφία τις είς τήν βουλήν άπο/ωρισθή άπό τό σύ
στημα εκείνο τά όποιον άντιπροσωποϋσι σήμερον οί υπουργοί δέν 
πρέπει τότε οί άλλοι υπουργοί νά θεσωσιν είς τό στόμα τοϋ βασι- 
λέως. c Μετέβαλα τό σ/έδιόν μου, έτροποποίησα τό πολιτικόν 
μου ούςτιμα, ηπατήθην ·, » Πώς νίθελε συμβιβάζεται τοΰτο με τήν 
άρ/ήν τοϋ άναμαρτήτου τοϋ βασιλέως; Είς τήν 'Αγγλίαν έκ τού- 
ναντίου διά στόματος τοϋ βασιλέως λαλοϋσιν οί υπουργοί καί ό 
άπό τοϋ θρόνου εκφωνούμενος λόγος ύπόκειται ώς εργον τών υ
πουργών είς τήν δημοσίαν έπίχρισιν. Ο ψόγος τοϋ βασιλικού λό

6 1 0  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.



γου δέν άφορα εκεί ποτέ τόν βασιλέα, άλλά (/.όνους τους ύπου> 
γούς. "Οπου ώς πρός τοϋ το άκολουθοΰσι άλλας άρχάς εκεί αί συ
ζητήσεις ττε;ί τοΰ λόγου τοϋ βασιλέως καί ή σύνταξις τών απαν
τήσεων είς αύτόν μετατρέπονται εϊς άπλάς σκιαμαχίας τοϋ άντι- 
προσωπικοΰ συστήματος. Κατατρίβουσιν μόνον είς μάτν,ν τόν και
ρόν τών βουλών, και ήθελεν είσθαι άπλούστερον, ώς ειπε ποτέ 
γαλλική τις έφημερίς, έάν ό βασιλεύς άντί μακροΰ λόγου ένάρξεως, 
πλήρους γρίφων, είς τοΰς όποιους αί βουλαϊ καταγίνονται μέ τό- 
οους κόπους νά άποκριδώσι δι’ αινιγμάτων, περιωρίζετο νά εΐ'τττϊ, 
ώς επραττον άλλοτε τής Γαλλίας οί βασιλείς. «Κύριοι σας συνε- 
κάλεσα ινα άκούσας τήν γνώμην υμών λάβω πρόνοιαν περί τών 
πραγμάτων τ ίς  έπικρατείας· ό Καγκελλάριος Θέλει σάς εκθέσει 
πλατυτέραν τί)ν θέλ/,σίν μου. ΐ

Τό κοινοβούλιον είς τήν ’Αγγλίαν έχει άδιαφιλονείκν,τον τό δι
καίωμα τής πρωτολογίας κατά τήν πρότασιν τών νόμων. ’θ  βασι- 
λεΰς, είς yov όποιον έχορτ,γήθη μόνον έμμεσος ενέργεια καί σύμ- 
πραξις κατά τήν νομοθεσίαν, δύναται νά κάμη χρήσιν πρός τοΰτο- 
μόνον πλαγίων μέσων διά νά γίνν) είς τήν βουλήν λόγος περί πραγ
μάτων είς τά όποια έχει τ ι συμφέρον. 'Αλλως έχει τό πράγμα 
εις τινας άλλας συνταγματικάς τής Εύρώπνις μοναρχίας. ’Εκεί οί 
ήγεμόνες άντεποιήθτ,σαν έξ ολοκλήρου τό δικαίωμα τοΰτο Θεωροΰν- 
τες αύτό ώς άπαοαίτητον στοιχεϊον τής βασιλικής αύτών αύτε- 
ξουσιότν,τος. Είς τήν Γαλλίαν έκατορθώθη μόλις μετά τήν ’ίου- 
λιανήν μεταβολήν νά άπονεμηθ/ί είς τάς βουλάς τό περί τήν πρό- 
τασιν τών νόμων δικαίωμα τής π, ωτολογίας. Είς τήν ’Αγγλίαν ή 
πρώττι καί αρχική πράξις κατά τήν νομοθεσίαν άνήκει έίς μόνον 
τό κοινοβούλιον. Προτάσεις νόμων καί νομοσχεδίων δύνανται νά 
γίνωσιν άδιαφόρως κατά πρώτον είς τήν άνω βουλήν ή είς τήν 
■κάτω βουλήν. Καθώς δέ οί ΐδιώται, τά σωματεία, αί ν,οινότητες 
δύνανται νά αίτήσωσι παρά τοΰ κοινοβουλίου νόμους τούς όποιους 
θεωροΰσι αναγκαίους f, ωφελίμους, οΰτω καί ό βασιλεύς δτ/ατας 
διά διαγγελμάτων νά προίκαλέση τό κοινοβούλιον πρός διάσκε-
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ψ ιν  άλλά καμμία έκ τών δύω βουλών δέν δύναται νά άρ/ίσνι 
τοιαύτην διάσκεψιν εάν δέν κάμν] λόγον περί αύτών πρότερον έν 
μέλος τής βουλής, καί ό βασιλεύς πρέπει νά μεταχειρισθν; μέλος τ ι  
τοΰ κοινοβουλίου, διά νά είσάξη είς αύτό τήν πρότασιν νέου τίνος 
νόμου, κρινομένου αναγκαίου η επωφελούς παρ’ αύτοϋ η παρά τοϋ 
απορρήτου συμβουλίου, κοτΐ πάντοτε πρέπει πρώτον ή βουλή νά 
δώσνι τήν πρός συζη'τησιν τής προτάσεως άδειαν, άδιαφόρως είτε 
ζητείται ό νόμος παρ’ ιδιώτου τίνος ή παρά τοϋ βασιλέως. 'Ο βα
σιλεύς δύναται νά άπευθύνη διαγγέλματα, άφορώντα τήν νομοθε
σίαν είς τήν άνω 3 είς τήν κάτω βουλήν, άλλ’ δμως πάντοτε τά  
διαγγέλματα ταϋτα είναι συντεταγμένα είς λέξεις γενικάς, περιέ- 
χουσι μόνον τήν εύχήν τοϋ νά λάβη ύπ’ δψιν ή βουλή αντικείμενα 
τινά, άλ)ά δέν άναφέρονται είς αύτά ώρισμένα άοθρα 3 κεφάλαια. 
Τό κοινοβούλιον δέν είναι υπόχρεων εντός ρητού χρόνου νά δηλώσν) 
τήν παραδοχήν η τήν άπόρριψιν τών βασιλικών προτάσεων, είς 
ένα λόγον τό κοινοβούλιον φέρεται πρός τά βασιλικά δι αγγέλματα 
ώς ναί πρός τάς αιτήσεις τών ιδιωτών. ’Αφοϋ μέλος τ ι τής βου
λής είτε άποτελοϋν μέρος τοϋ ύπουργείου είτε μή, κάμη πρότασιν 
περί τοϋ είς τά βασιλικόν διάγγελμα άναφερομένου αντικειμένου, 
τότε συντάσσεται νομοσ/έδιον κατά τόν συνήθη τρόπον, τό όποιον 
δύναται νά γίνη δεκτόν r, νά άπορριφθνί όσάκις ληφθή ύπ’ δψιν 
παρά τής βουλής, καί ούτω δέν είναι κυρίως ή πρότασις τοϋ βα« . 
λέως, άλλά τό είσήγημα ένός τών μελών αύτής έφ’ού σκέπτεται ή 
βουλή καί τό όποιον έπί τέλους παραδέχεται 3 απορρίπτει. 'Υπάρ
χει προσέτι παραδεδεγμένον δτι ούτε ό βασιλεύς ούτετά απόρρητον 
αύτοϋ συμβοΰλιον δέν δύνανται νά κάμωσι μεταβολάς 3) προσθή- 
κας είς τά άπαξ παραδεδεγμένον νομοσχέδιον, 'Ο βασιλεύς πρέπει 
νά δεχθτί τά νομοσχέδιον η νά τό άπορρίψν) καί τά τελευταϋον 
τοΰτο μόλις συνέβη άπαξ εις διάστημα 15 0  έτών, άλλά καί τότε 
4 βασιλεύς (Γουλί έλμος δ Γ’.) τό επόμενον ετος εδοσε τήνέπικύρω· 
σίντου εις τά νομοσχέδιον.

Είς τήν βουλήν τών κοινοτήτων, ώς τήν κυρίως τό έθνος αντί*
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ίτροσωπεύουσαν ανήκει άπεριορίστως τό δικαίωμα τής ψηφίσεως 
τών φόρων, τό όποιον περιλαμβάνει έν έαυτώ καί τό δικαίωμα 
τής άρνήσεως αύτών. Λύτη προσδιορίζει τό ποσόν τών φόρων 
καί τόν τρόπον τής είσπράξεως. Ολαι αί Money Bills, ό'λα τά  
ψηφίσματα περί χρηματικών χορηγημάτων πρός δημοσίους σκοπούς 
άνήκουσιν έξ ολοκλήρου είς τήν βουλήν τών κοινοτήτων, καί δέν 
δύνανται νά τροποποιηθώσι υπό τής βουλής τών πατρικίων, ήτις 
εχει μόνον τό δικαίωμα νά δέχεται η νά άπορρίπτ-ρ τά  τοιαΰτα 
ψηφίσματα τής κάτω βουλής.

Εϊδομεν έκ τών είρημένων όποιαν περιουσίαν έξουσιαςκαίδυνάμεως 
απολαμβάνει είς τήν ’Αγγλίαν τό κοινοβούλιον απέναντι τής βασι
λείας, δι’ ών κχθί'Γαται ικανόν νάένεργνί πραγμαπκώς καίδχι μό
νον κατ’ έπιφάνειαν και διά τόν τύπον είς τήν διεύθυνσιν καί διοί- 
«ησιν τών δημοσίων τοΰ έθνους πραγμάτων, ώστε εύλόγως δυνά* 
μεθά νά είπωμεν, ό'τι τά προνόμια τοΰ κοινοβουλίου κρατοΰσι είς 
ισορροπίαν τά τοΰ στέμματος. Μολοντούτο ή δύναμις καί εξουσία 
τοΰ κοινοβουλίου απέναντι τοΰ θρόνου δέν ήθελεν έξαρκέσει νά γεν- 
νήσγ) και νά διατηρήσνι τόν έλεύθερον δημοτικόν βίον είς την ’Αγ
γλίαν, έξ ού πηγάζουσι τόσα πολύτιμα άγαθά, έάν συγχρόνως 
καί ολαι αί πολιτικαί διατάξεις καί σχέσεις δέν συνέτρεχαν τήν 
άνάπτυξιν και έξάπλωσιν τής πολιτικής ελευθερίας τών πολιτών, 
ήτις είς τήν ’Αγγλίαν ΰφίσταται είς βαθμόν καί έκτασιν άγνωστον 
είς παν άλλο μέρος τής Εύρώπης, καί έάν ένταυτώ δέν ΰπήρχον έ- 
ξαίρετοι θεσμοί προστατεύοντες τήν έλευθερίαν καί ασφάλειαν τών 
προσώπων καί τής ιδιοκτησίας.

Τα δίκαια καί αί έλευθερίαι τών ατόμων κατέχουν είς τοΰς άγ- 
λικοΰς θεσμούς τήν πρώτη» τάξιν, καί οί “Αγγλοι είναι τόσον υ
περήφανοι καί ζηλότυποι διά τάς παλαιάς αύτών έλευθερίας, ώς-ε 
ό βασιλεύς και τό κοινοβούλιον δέν δύνανται ποτέ χωρίς προφανή 
μεγιστον κίνδυνον νά έπιβάλωσι χεϊρα έπ αύτών. Οί Γάλλοι κατά 
τήν πρώτην μεγάλην αύτών πολιτικήν μεταβολήν έκριναν άναγ» 
καΐον καί ωφέλιμον νά διακηρύςωσι τά δίκαια τοΰ ανθρώπου καί
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τοϋ πολίτου· εις τήν Αγγλίαν δέν ευρίσκει τις αύτά ποόποτε είς 
έν συνηγμένα καί συντεταγμένα έγγράφως· άλλ ομως έκεΐ λογί
ζονται ώς έκ γενετής δικαιώματα (birth rights) παντός 'Αγγλου 
θεωρούμενα εξίσου ιερά ώς καί τό ώσαύτως διά της αύτής λέςεως 
δηλούιιενον έπι τοϋ θρόνου δικαίωμα τοϋ βασιλέως. ’Εκ ταύτης τής 
ΐσότητος των αμοιβαίων δικαιωμάτων απέδειξαν οί "Αγγλοι πολι
τικοί τό δικαίωμα της άντιστάσεως τοΰ έθνους κατά τ ις  ύπερτά- 
της άρ'/ης άν ποτε τυχόν ό βασιλεύς ΰπερπηδήση τά διά θεμελιω
δών θεσμών ώρισμένα αύτοϋ δικαιώματα. Τό ύπό τοϋ ’Αλγέρνω- 
νος Σ'.δνέου άποφανθέν αξίωμα* « αί έλευθερίαι τοϋ έθνους πηγά- 
ζουσιν άπό τοϋ θεοϋ καί τής «ρύσεως ούχΐ δέ άπό βασιλέων » εί
ναι άξίωαα τοϋ δημοσίου δικαίου την σήμερον κοινώς άναγνωρι- 
σμένον εις την Αγγλίαν. Πλήν οί "Αγγλοι δέν φρονοϋσι μόνον 
εαυτούς έλευθεοους, άλλ’ είναι τωόντι καί άληθώς έλεύθεροι καί 
είς τοσοϋτον βαθμόν, ώστε οί πλεΐστοι λοιποί τής Εύρώπης λαοί, 
συγκοινόμενοι πρός αυτούς, άπολαύουν πραγματικώς σκιάν μό
νον ελευθερίας.

' ί ΐ  ’Αγγλία χρεοιστεϊ άναμφ’.βόλως την γενεσιν καί στερέωσιν 
έλευθερωτέρου δημοσίου βίου, δχι μόνον είς τόν συνταγματικόν 
μν.-/ ανισμόν τοΰ πολιτεύματος αύτής, άλλά μάλιστα είς τάς έλευ- 
θεοας αύτοϋ βάσεις, αί όποΐαι δέν συγχωροΰσι αύταρχικόν άνωθεν 
κηδεμονεϋον σύστημα, ένωμένον μέ διοικητικάς εμμίσθους άρχάς, 
όδηγούσας, διευθυνούσας, έφορευούσας τά πάντα μέχρι τών εσχάτων 
τής πολιτικής κοινωνίας τάξεων.

Εις τήν ’Αγγλίαν διετηρήθη τών κοινοτήτων τό άνθυπόστατον, 
τό όποιον σ·/εδόν πανταχοϋ είς τήν Εύρώπην συνεπνίγη ύπό τό 
βάρος τοϋ μοναρχισμοΰ, ω ς ΐ  ή χώρα εκείνη παρουσιάζει καί σήμε
ρον άκόμη οίονεί άθροισμα πολιτειών αύτοδιοικήτων συνδεδεμένων 
είς έν μέγα έθνικόν σώμα διά τής κοινής εθνικής άντιπροσωπείας καί 
διά γενικών διά πάντας υποχρεωτικών νόμων. Τοιουτοτρόπως 
έκατορθώθη είς τήν ’Αγγλίαν, ό',τι οί “Αγγλοι λέγουσι αύτοκυβέρ- 
ν/,σιν self governement, ο έστι τάξ·.ς πραγμάτων, δπου ό λαός
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βύτός έπιμελεΐται τάς ιδίας αΰτοϋ υποθέσεις, είς δέ τήν κυβέρνη. 
civ άνετέθη ώς καθήκον μόνη ή φροντίς ττερί τών γενικών τής πο
λιτείας συμφερόντων. Εκ τούτου έγεννήθη καί άνεπτύχθη είς τήν 
Αγγλίαν ή ίδιάζουσα εκείνη δημοσία διοίκησις, έξ ής έβλάστη- 
cav τόσοι λαμπροί καρποί. Είναι βέβαιον, δτι ΰ—6 τήν προστασίαν 
τοΰ το'.οΰτου διοικητικού συστήματος, τό όποιον ανοίγει άπέραντον 
στάδιον είς τήν έλευθέραν τών πολιτών ενέργειαν, έγεννήδη καί 
ηυξησεν ή ελευθερία εκείνη, τήν όποιαν θεωρεί ό Ρόυσσέλλιος ώς 
τήν άρθονωτάτην πηγήν τής ’Αγγλικής εύχρηματίας, καί ό Μακιν- 
τόσης ώς τήν μητέρα τοΰ έμπορίου, τοϋ πλούτου, τών γνώσεων 
καί πάσης άρετής κατά τήν ’Αγγλίαν. ’Εξ αύτής επήγασαν άληθώς 
δλαι αί άστυκαί καί πολιτικαί άρεταί καί τόσα ακόλουθα τούτων 
έθη, φρονήματα καί σπουδάσματα, δΐ ών τδ αγγλικόν έθνος δια- 
κοίνετα». τοσοϋτον. Τοιαϋτα δε είναι πρό πάντων τό κοινώς επικρα
τούν τοΰ δικαίου αίσθημα, ή κοινή π;ό; τήν καθεστώσαν πολιτικήν 
τάξιν άγάπη καί 6 ένθερμος πρόςΰπεράσπισιν αύτής ζήλος, τό εξαί
ρετο·/ Γ̂ ος τοΰς νόμους σέβας καί ή έκ τούτου γεννωμενη βασιλεία 
τοΰ νόμου, ή καινή γ·-'' ", ή φιλοπατρία καί τόσα άλλα γενναία 
χαί είς τήν κοινήν ευδαιμονίαν συντελοΰντα, τά  όποια άνκοαίνον·; 
ται παντοδαπώς είς τήν αγγλικήν κοινωνίαν.
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ΠΡ Ο Σ Ω ΠΑ .
Γεώργιος Αάντων, Κάμιλλος Αεμουλΐνο;, Μαζιμιλιανόί 'Ρο6ίβπιέρης.

ΣΚ ΙΙιΝ Η  Π Ρ Ω Τ Η .

* Ο J a y  τω ν χ α ι ό J (  μονΛ ΐΥος.

Δάντων. Φίλε, εφθασεν ή ωρα* ή λαιμητόμος περιμένει τον 
Δάντωνα καί τον Δεμουλίνον,

Δεμουλϊνος. "Ας ΰπάγωμεν ν’ άναπαυθώμεν είς τους κόλπους
τοΰ θανάτου· άποθννίσκομεν νέοι..............

Δάντων. ’Αλλ’ έζνίσα μεν πολύ· έκάμαμεν τήν γαλλικήν έπα· 
νάστασιν.— Κάμιλλε, ας άσπασθώμεν τον τελευταΐον ασπασμόν 
μετ’ ολίγον αί χεφζλαΐ ήμών θέλουν συνασπασθίί είς τόν κά
λαθον της λαιμητόμου· (άσπάζονται) ά λ λ ά ................. πώς γίνε
τ α ι ;  . . . .  ήσθάνθνιν ύγράς τάς παρειάς σου!— Κάμιλλε, οίλ- 
τατε Κ άμ ιλλε! ένθυμοϋ, δτι άποθνησκομεν διά τήν έλευθ-ρίαν 
υπέρ αυτής, είς τάς κρίσιμους τ ίς  πατρίδος περιστάσεις, έδώσαμεν 
είς άλλους άδακρυτί τόν θάνατον υπέρ αύτής πρέπει τώρα άδα- 
κρυτί νά τόν δεχθώμεν.

Δεμουλϊνος. Δάντων! δέν είναι δάκρυα δειλίας* ■—  σύ μό
νος είδες τά ενδότερα τής ψυχής μου* σϋ μόνος γνωρίζεις άν 
ποτέ «ύ'τη έροβτίθτι.—τ ’Ενώ δλη ή Γαλλία έσιώπα τρε'μ^σα ενώ»



T.’.tf) τοϋ Ροίεσπιέρου, εγώ μόνος έτόλμησα νά βτηλιτεύσω μέ 
τον κάλαμον, τοϋ τρόμου τήν διοίκ ησιν· άλλ’ ό κάλαμος είναι ο· 
ί;λον πολύ εύθραυστον .κατά τή; λαιμητόμου, καί τό αίαά ο.ου 
ίτρεπει τώρα νά χυ3?„ διά νά έ;χλείψϊ| τήν μελάνην μου. Μή δι- 
στάζων δέ νά θ-ισιάσω τήν ζωήν μου ύπέρ τής άληθείας καί τή; 
άνθρωπότ η·ο; αισθάνομαι συγχρόνως καί τήν άςίαν τή; ζωής· 
αισθάνομαι ποσον ώραϊο; είναι ό κόσμος ,οΰτος τόν όποιον έγκατα· 
Ταλείπω, καί τά δάκρυά μοο ταϋτα είναι ό τελευταίο; πρός τήν 
ώραίαν αύτήν δημιουργίαν τοϋ ©εοϋ αποχαιρετισμός μου.— Δέν έδο- 
Οη εί; δλους, ώ Δάντων, νά βλέπουν τόσον έκ τοϋ πλησίον, ώς συ, 
τά ; θεία; ιδέας, ώστε νά δεωρώσιν ώς μηδέν καί αύτών τών ιδίων, 
καί τών άλλω ν τήν ιίπαρξιν. Σΰ άδακρυτί έδοσες καί άδακρυτί δέ
χεσαι τώρ α τόν θάνατον έγώ ές εναντίας έδάκρυσα έπί τών θυ
μάτων τής έπαναστάσεώς μας, έδάκρυσα έπί τής σιδηράς ανάγκης, 
ήτις μάς έβίαζε νά στερεώσωμεν μέ τό αίμα ολίγων τινών τήν 
ευδαιμονίαν τριάκοντα εκατομμυρίων άνθρύιπων. Μή θεωρεί λοιπόν 
ώς δειλίαν, άν συνεπής πρός έμαυτόν, έδοσα εν τελευταϊον δάκρυ 
εί; τήν Γαλλίαν, είς τοϋ; φίλους, εί; τήν σύζυγον, εί; τήν νεότη
τά  μου! . . . .  Τώρα δμω; . . . .  τετέλεσται· ό οφθαλμός 
μου έςηράν θη· δέν έχω πλέον τ ί κοινόν μέ τόν κόσμον· άπεκ- 
δύθην τήν έσθή τα  τής άνβρωπότητος· ιδού τήν χεΐρά μου· σύρε με 

μαζή σου.
Δάντων. Ελα, έλα μαζή μου· τώρα 6τε τά δάκρυα δέν σ’ εμ

ποδίζουν νά βλέπνι; τά ; βεύς άληβείας υπέρ τών όποιων απο
θνήσκεις, μετάβηθι άπό τόν έ,ρήμερον κόσμον εί; τόν κόσμον 
τών αιωνίων ιδεών. Καί ιδού· ό βίο; μου, δ<«τι; είς τόν κόσμον 
εκείνον τον έφήμερον μετραται με γεγονότα, είναι είς τόν κόσμον 
τούτον ή πορεία μια; ιδέας. ί1 ιδέα μου αρχίζει έκεϊ όπουτοϋ-ΐί·.- 
ρχβώ ή ιδέα τελειόνει. Ο Μιραβώς γράφει είς τό μέτωπον τοϋ λαού 
μέ τόν δάκτυλόν του έΑ ευθ ίζ ΐα , καί ό λαός εγείρεται άπό τόν 
πολυχρόνιον λήθαργον καί ανακτά τά δικαιώματα τθυ. Αμα δέ 
ό λαό; έκάθησεν είς τόν θρόνον, κχί τοϋ >Κ«βώ ή αποστολή συμ-
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πληροΰται· ουναποθνηβκει c'j-ος μέ αυτήν, ώς άν ήτον αυτή 1ι 
-ζωοποιούσα αύτόν ψυχτ.—  'Αλλά οί ααπονίοι τής ελευθερίας ε
χθροί κινούνται παντα/ίί&εν καί οί μέν έξ αύτών ετοιμάζονται ν' 
«νίψουν τοΰ εμφυλίου πολέμου τήν £αδα, οί δέ όδν,γο&ν τά  
στρατεύματα τοϋ Φριδερίκου εϊ; τόν δρόμον τών Παρισίων.—  Τότε 
•ή έλευδΐρία κινδυνεύουσα. φοινάζει τον Δάντωνα, καί ό Δάντων 
©«νάζει τόν Τρόμον πρός ϋπεράσπισιν αύτής. Τοΰ τρόμου ή 
c~y.br, μηδενίζει έν άκαρ.ΐ τούς έ/δρούς τ/ς πατρίδας. 'Ο τρόμος 
συλλέγει ’/ρήματα καί στρατεύματα" ή λαιμητόμος γεννά στρα
τηγούς καί νίκχς άδανάτους. Τοϋ Κ«πέτου ή κεφαλή έκσφενδο- 
ν.σθϊΐσα έν τώ μέσω τής όμηγύιεως τών βασιλέων της Ευρώπης, 
συνωμοτούντων κατά τής γαλλικής ελευθερίας, διαλύει τάσ/έδια 
αύτών καί ματαιόνει τάς ελπίδας* αντί νά φιοντιζωσι πλέον 
νά δώσουν νέας εις τήν Γαλλίαν «λύσεις, άπο/(ορίζονται τετ:ο- 
ρώσμένοι καί κρατούντες μέ σμφοτέρας τάς χίϊρας τό έπί τής 
κεφαλής αύτών κλονιζόμειον διώδνυ».—  Τώ:α έμώς ήΓαλλί'α 
διεσώθη άπό τόν έσχατον κίνδυνον* ιν ς  Ω.νΛίμας τό δέν δ; ον έ-, 
ξήπλωσε παντού τάς ρίζας· τά στρ*τ*νι/«τά της στίατοπ;:δ:''·Όυν 
είς τοϋ έχθροϋ τήν *r,v . 1) ανάγκη τοϋ τρόμου'παρή/,8ε* τ.·. 
επομένως ό Δάντων ν άναβή έπί τής λαιμητόμου διά νά >:■/·:'.Τη 
τό τέλος τών κινδύνων τής πατρίδος καί τής ελευθερίας, διά ν’ 
αναγγείλη τήν ε’ναρξιν τής λαμπράς εποχής τής οποίας τόν αύλα
κα ήνοιξεν ό σίδηρος τής λαιμητόμου.—  Ινάρ/ιλλε, άς ΐπά* ο,ρ,εν 
λοιπόν δαρραλέως νά συμπληρώσωμεν τήν αποστολήν μας* άς 
ΰπάγωμεν νά είπωμεν άποδνήσκοντες, είς τόν τρόμον καί εις τον 
θάνατον μ/} χ ε ρ α π έρ ω ί

Δεμουλϊνος. Καί, ναι, Δάντων ενώ Οά υποβάλω τήν κεφαλήν 
μου εις τόν πέλικυν, ή τελευταία μου πρός τόν δψιστον εύχή 
θέλει είσδαι νά γέννι ή κεφαλή μου τά τελευταΐον τής επαναστά
σ ε ις  θϋμα.

Δάντων. JA V Κ άμιλλε! ό ίππος έ© οΰ ό καταδιωκόμενος 
Λ ραύ διεβη ώς αστραπή τήν έρημον, όταν, παρελθόντος τοΰ χιν»
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ίέναυ, άνχχχιτίζεται ΰ~5 τοΰ ίππέω;, δέν δύναται διά μιας νά 
νικήσ/, τήν ορμήν του, άλλ» πρέπει νά κάμη έν βήμα άκόμη πε
ραιτέρω έωτ^ΰ νά τα3ή· ο'ίτω καί ό ίππος τοΰ τρόμου, έρ’ ού κατά 
τήν ώραν t>j κινδύνου άνίοημεν, δέν δύναται διά μιας νά ιταΘή είς 
τήν φωνήν μα;· ή εί; τήν λαιμητόμον έπιοληθεΐσα όρμ·ή θέλει 
κρημνίσει άκάμη μίαν κεφαλήν. Ναι, ναι, Ροοεσπιέρη’. ή θεία δαη 
σε σπρώχνει όπίσω μα;· ναι, ναι, ή κεφαλή σου θέλει άμ λύνπ 
πρώτ/·, τ ιν  πέλεκυν, θέλει κλεί'ει όριστικώς τόν α:.μαΐ/ρ5ν τή; 
έπανας-άσεω; κύκλον . . . .  Ροβεσ—ιέρη, σε περιμένω!

ΣΚΠΝΙΙ ΛΕΥΤΕΡΑ.

Ο Ρ ο ΰ ισ π ιέ ρ η ς  x a i  ο ί ai'Tji.

Ροβεσπιερης. Εϊώ είμαι!
Δεμουλΐνος. Ο Ροβεσπιέρης !  έδώ! . . .  (Μακρά σιωπή.)

Δάντων. Ριοεσπιέρη, σε ήςευρα ικανόν νά μας στείλη; εί; τόν 
θάνατον· δέν σε ήςευρα ομω; καί ικανόν νά ελθη; νά ταράς/;; τών 
τελευταίων μα; στιγμών την ήσνχίαν. Μήπω; ή ελξις τής φυλακής 
ταύτης τών εί; Θάνατον καταδικασθέντων ένεργεΐ ά;:ό τώρα έτί
σ ε ;  ή ώρα σου προσεγγίζει, άλλ άκόμη δέν εφΊασεν έπί
τοϋ παρόντο;, έγώ είμαι κύριο; ένταϋΟχ· τ ί θέλει;;

Ροβεσπιέρη;. Θέλω, εί; τά; τελευταία; ταύτας r-ιγμάς, καθ’ α ; 
τ  ανθρώπινα πά5/ι σιωποϋν ενώπιον τοΰ προσεγγίζοντο; Θανάτου, 
καθ’ &; ή ζωή πριν βΑσΟή εί; τό ά'πειρον ρίπτει έν διαπεραστι- 
κώτερον βλέμμα έπί τοϋ παρελδ'ίντο;, Θέλω ν’ άκούσετε, καινά  
έννοήϊϊτε τ ίν  ί ’οβεσπιέρην.

Δάντων, Ροβεσπιερη! μήτω; ή έπί τή; δημοσία; σωτηρία; ε
πιτροπή σχολάζει σήμερον; μήπως ή Βουλή δεν συν*ϊριάζει; 
μήτω; ή πατρί; δέν εχει πλέον κινδύνου;, και οί δ'.οικηταί αυ
τή; δέν ευρίσκουν πλέον άλλην ασχολίαν παρά νά έλθουν νά κα
ταναλώσουν τόν καυόν των εί; συνομιλία; με τον; καταδίκου; ;
................. Πρόσεχε, Ροο«στιέρη! Τήν ίμέραν, κα9- θά παύσεις
>ά ησχι αναγκαίος, θά π χ ύ ίΐΐ καί ή ζωή σου!

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΑΑΓ\ΤΤ Ω !Ί02. 6 1 9

\



Ροβεσπιίρης. ϊ-ερήοανε Δάντων ! σ’ εΰρίσ/.ώ όποιον s' έπ;οσ- 
ίόκων. II 0ia τού θανάτου άνύψωσεν ετι μάλλον τήν ψυ/ηνσου· 
άλλ’ όσιό μεγαλήτερον «ευρίσκω, τόιτ&ν άΰξάνει εί; εμέ ή ελπίς νά 
έπιτύ/ίο τόν σκοπόν μου . . . .  II ψυχησου, ώ ίάντω ν, συντρίβει 
Τον όίδνιρον τής λαιμητόμου· άλλ’ υπάρξει τ ι σκληρότερον τού σί
δηρου, ύπάρ·/ει ά λόγος, ό λόγος, όστις δημιουργεί καί μηδενίζει
τους μεγάλους άντρας, τά έθνη, τού; κόσμ ου; Δάντων(
Δεμουλΐνε, παλαιοί μόυ φίλοι, παλαιοί μου συναγωνισταί, τών 
όποιων αί έπερ/όμεναι γενεαί θέλουν προφέρει τά  ονόματα άδια«· 
χώρνιτα ά~ό τό ΐδικόνμου, ήλθον νά σα; πείσω, δτι ό δήμιός σα; 
δεν είναι ό Ροβεσπιέρης, δτι σας θανατώνει ά) λογική.

Δάντων. Τί σέ φαίνεται, Κάμιλλε ; ό άνθρωπος ηλθε νά μάς 
άπαγγείλνι λογίδριον τό όποιον μέλλει αΰρ.ον νά έκφωνήστι είς τήν 
Βουλήν, διά ν’ άκοΰστι τήνπερί αύτοϋ κρίσιν μας.—  ’(πρός τόν Ροβε· 
σπιέρην) "Αν προ; με αποτείνεσαι, άδελοέ, εξέλεξες κριτήν όχι 
πολύ π;όσρορον· έγώ άπεκοιμοιμην πάντοτε εις τούς απέραντους 
τών ρητόρων λόγους· δέν ήμπόρεσα ποτέ νά αισθανθώ τά θέλγητρά 
Τής ευγλωττίας των.

Ροβεσπιέρης. Πόσον λυπούμαι διά σέ, ώ Δάντων ! πόσον είναι 
ανοίκειοι ο: σαρί'.Μμοί σου κχτά τήν επίσημον τούτην ώραν! ’Από 
τ.ήν άταοαξίαν μέ τήν όποιαν σας όμιλώ, ήμποροϋσε νά είκάση τ ις  
δ’τι έγώ ειαίιι ό μέλλων έντό; ολίγου ν άποθάνο». —  Δάντων, θά 
μέ ά/-ούσεις;

Δάντων. Καί πρός τ ί νά σέ άκόύσω; δέν βλέπω διόλου τήν α 
νάγκην της οικλεκτικής ταύτης πάλης· τό κόμαα σου ένίκησε 
τό ίδικόν μου· ό θάνατός μόυ είναι συνέπεια της ηττης μας· ιδού 
τό παν.—  Γ.τάρχόι δέ νόμος άπκγορεύ&Λ Τήν δι’ άλλων μέσων 
έπίτασιν τής ποινής τού δανάτού.

Ροβεσπιέρης. Καί, ενώπιον τοΰ κόσμου, δστίς δέν εξετάζει εΐμή 
τά εξωτερικά γεγονότα, ή μεταξύ μας πάλη άπεφασίσθη άνεκχ,λτ'. 
τως· μετά τήν ήττάν σου ή ίς-ορία θέλει καταχωρίσει είς τά χρονικοί 
Τ'·'; τόν θχνκτόν σου, καί εις τοΰτο θέλουν έπαρκεσθή , οί απόγονέ
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μας. ’Αλλά διά μέ καί διά σέ τοϋτο δεν έςαρκεΐ· μεό'λην τ  ήν ήτ 
τάν σου, μέ δλην τήν νίχϊΐν μου, ή πάλη μας μένει πάντοτε ή αυ
τή, ένόβω δέν συγκρουσδοϋν όχι αί λόγχαι μας, άλλά αί ψιιχαί 
μας αύταί· ενόσω δέν έννοήσωμεν ό είς τον άλλον ενόσω δέν σ’ α 
ποδείξω, δτι ή τύχη είχε δίκαιον δίδουσ* είς έμέ τήν νίκην.

Δάντων. Λέν άμφιβάλλω ποσώς περί της ισχύος τών λόγων σου· 
τά  επιχειρήματα σου πρέπει άναγκαίως νά ηναι κοπτερά, φέροντ* 
κατόπιν, ώ; συμπέρασμα τών συμπερασμάτων, τδν πέλεκυν τής 
λαιμητόμου.

Ροβεσπιέρης. Δάντων, Δεμουλΐνε, άπό τής στιγμής ταύτης εΐσθε 
ελεύθεροι.* άν οί λόγοι μου δέν σάς πείσουν, τής φυλακής αί Θύραι 
Θέλουν άνοιχθ/j δι υμάς· δύναμαι ακόμη νά διορθώσω τήν 
ίστοοίαν.

Δάντων. Τί λέγεις, Ριβετπιέρη; ..................πρός τ ί παίζεις μέ
ή μ α ς ; ό λόγος σου ήτον έ'ως τώρα ιερός..........

Ροβεσπιέρης. Καί Θέλει είναι πάντοτε τοιοΰτος· τήν αρετήν ταύ- 
την τουλάχιστον μ’ αποδίδουν και οί εχθροί μου.

Λάντων. Καί τοσαύτην νομίζεις τών λόγων σου τήν ίσχΰν, ώ· 
"<;τε νά ΰπερνικήσωσι τήν αγάπην τής ζωής; Λέν έτυχα άκό* 
■μη ρήτορα εχοντα τοσαύτην πίστιν εις τήν ευγλωττίαν του.

Ροβεσπιέρης. Είπε καλύτερα δτι δέν ετυχας ακόμη άνθρωπον ε
χοντα τοσαύτην πεποίθησιν εις τήν ίσχΰν τής αλήθειας* άν δμως 
•ή πεποίθησίς μου τιμα έμέ, τιμα καί ύμας· τοιαύτη-ν πρότασιν ήδύ- 
νατο νάκάμη ό Ροβεσπιέρης μόνον είς τόν Δάντωνα καί εϊς τόν Δε- 
μουλΐνον. — Φίλοι, άπό τώρα άρχεται ό θρίαμβός μου- όμολογή- 
σχτ:, δτι εγώ σαςέννόησα καλητερχ παρ’ ό,τι ΰμεΐς μέ εννοήσατε* 
έγώ σας ήςευρα_άςίους νά δεχθήτε τήν πρότασιν μου, ένω ΰμεΐς δέν 
μέ ύπεθέσατε άςιον νά σάς τήν κάμω. —· Θεέ, δόσε μου δύναμιν 

νά σχίσω εντελώς τό επάρατον παραπέτασμα, τό χωρίζον καρδίαν 
ά~ό καρδίαν, τήν καρδίαν τοϋ "Ροβεσπιέρου άπδ τήν τοΰ Δάντωνος 
καί τοϋ Δεμουλίνου.

Δάντων. 'Ομίλησε, ομίλησε, Ροβεσπιέρη! σπεϋσε νά λύση,ς τήν
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έζαλείοεται, καί ή άνθρωπότη; σταματά, αποθνήσκει· ό θάνατος ει 
ναι ή ζωή χγ;ς.

\·Λ τοΰ θανάτου αί γενεαί εκτυλίσσονται έκ τών γενεών, αί ΐ· 
5έαι έκτΛίσσονται έκ τών ιδεών. Οδάνατος είναι ό μέγβ; λογικός 
τής άνθρωπότητος, μεναλήτερο; άπό τόν Αριστοτέλη καί τόν Πλά
τωνα· δι’ αύτοΰ ή άνθρωτότης κατέστη άπέραντός τις σωρίτης 
β'τις αρχίζει άπό τήν πρώτην /αέραν τί,; πλάσεως, καί θέλει 
έςαλουθεϊ μέχρι τ/,; τελευταία;· άλλά καί τότε άκάμη ή κ-/. 
τα^ρορή, ό θάνατος της παροχής πλάσεω;, θελει εΐΐθαι πρόοδος· 
θέλει εισθχι ή άρχη τελειοτέρας πλάσεως.

'θ  θάνατος είναι εις τόν υλικόν κόσμον δ,τι ό λόγος είναι είς 
τόν ήδι/.όν πώς ά'λλώς προβαίνει ό λόγος ϊίμή δανατόνων τήν άτε- 
λή καί ψευδή άρχήν διά τής τελειοτέρας;

Ο θάνατος κα ί ό λόγος! άμφότεροι αδυσώπητο!, αδέκαστοι, 

παντοδύναμοι, αιώνιοι, θείοι !

’θ  άνθρωπος άμα μέ τό ς·βνδν βλέμμα του συλλάον; μίαν ιδέαν, 
νον.ίζει αύτήν έσχάτην τοΰ ανθρωπίνου νοός πρόοδον αναπαύεται 
είς τό προσκεράλαιον αύτή; καί λέγει εϊς τάς γενεάς· jt>) π ιρ α ι-

Tff 'W!
Επέρχεται δμώ; τδ κΰμά τοΰ θανάτου καί «πάγον τόν άνθρω

πον μετά τ?,; ιδίας του, άφίνει κενόν τόν τόπον είς τόν υιόν 
αύτοΰ καί είς τήν ιδέαν τέκνον τή; ιδέας τοΰ πατρός του.

"Αν ό θάνατο; δέν ύπήρχεν, επρεπε νά έρευ;εθή!
Διά τοΰτο οί χριστιανοί οϊτινες εΐχον άμυδράν τή; άληθείας 

π;οαίσθησιν, ένώ έλάτρευον έν τώ Χρις-ώ τδν λόγον, έλάτρευον έν 
τώ  σταυρώ τδ οργανον τοΰ θανάτου.

ϊπήρξεν δμως έποχή, καθ’ ·?,ν ή πρόοδος ένικήδη· καθ’ ΐ,ν ό άν- 
βρωπο; ετρόμαξε φερόμενος ώς έτερος λ ί  α τ ί ιπ α ς  εϊς τάς έρημους 
τοΰ άπειρου έπί τοΰ ίππου τοΰ θανάτου, καί επέτυχε νά χαλινώ- 
ση τήν όρμήν του. Είς τδν μέσον αιώνα, πρδ τής έ^αναστάσεως, 6 
θάνατος έςηκολούδει μεν θερίζων τάς γενεάς, άλλ’ αί παλαιαί ϊδέαι 
■ώίολιΟωμεναι άντεΐχον είς τδ δρ έπανον αύτοΰ καί έπέβαλλον



έαυτάς διά τής παραδόσεω; είς τάς νέας γενεάς. Διά τδν iy .z fa  
κρατικών θεσμών ό υιό; άνεδέχετο τό όνομα, τά  κτήματα καί τάς 
ί-ΐέα; τοϋ -ατούς, καί μετέδιδεν ό'λα ταϋτα αναλλοίωτα είς τοϋ; 
απογόνους τού. At ίδέαι ήσαν ανεκποίητοι ώ; αί περιουσίαι· καί δ 
θάνχτο; κχτήντήσε περιττός ώς ιχή άνανεόνων πλέον τ̂ ,ν κοινωνίαν.

ΔεμΟυλ.ΐνος. Καί ήμεΐς ήλθαμεν καί άπεδόσαμεν είς τόν θάνα
τον τ  απαράγραπτα αύτοΰ δικαιώματα· είς αίαν νύκτα κατεστρέ- 
ύαμέν το εργον των αιώνων, εις μίαν νύκτα έκρημνίσχμεν τής 
αριστοκρατίας τδ οικοδόμημα· ή δε άνθρωπότης διαρρήςασα οΰτω 
τά  δεσμά τοϋ παρελθόντος δυνατοί ήδη έλευθέρα νά πλεύστι πρός 
τόν αιώνιον αύτ/; σκοπόν.

Ροβεσπιέρης. Τοΰτο δέ πράςαντες, πρέπει ώ; ό Ηρακλής ν' 
άνεγείρωμεν δύω στάλας καί νά γράψωμεν έπ’ αύτών, ί̂;) rrenctt- 
τερω ' πρέπει νά σταυρώσωμεν τά ; /εΐρας, νά έξαπλωδώμεν είς 
τά ; έδρα; άπό τάς όποια; έδιώςαμεν τοΰς άριστοκράτας, καί νά 
εί’πωμεν εί; τό κϋμα της επαναστάσεις, α τ ΐ;θ ι\— Αλλά τότε εί; 
τ ί διαοέρΟμεν άπό τους προκατόχους μας- πρός τ ί έταράξαμεν 
τήν οικουμένην; πρός τ ί η νέα πλάσις, τό νέον βάπτισμα της 
άνδρωπότητο; διά τοϋ πυοός καί τού αίματος, άν τήν παλαιάν 
άτολ.ιθωμένην ιδέαν θέλει διαδεχθή άλλη ιδέα επίσης άπολιθω- 
μένη; Κάμιλλε, Δάντων, δέν ακούετε τήν μυστηριώδη φωνήν 
τήν πανταχόδεν αντηχούσαν, τήν αιωνίως λέγουσαν ;  μ χ ρ ό ς , 
ε μ π ρ ό ς ’, ■

Μίαν ημέραν έπεριπατούσαμεν είς τάς οχθας τής -ένν/ς έγώ 
καί ό Κονδορσέτος . . . .

Δεμουλΐνο'ς. Ο Κονδορσέτος! ό Κονδορσέτο;, τόν όποιον ε- 
στειλας πρό ολίγου είς τόν θάνατον;

Ροβεσπιέρης. Ναι, αύτός ό ϊδιος, ώ Κάμιλλε· έπηγαίναμεν με 
συνημμένα; τάς χειρας, καί ώμιλ.ούσαμεν περί τής προόόου τοϋ 
ανθρωπίνου -νεύματος. ’Επί τών πτερύγων τ ίς  φαντασίας έγκατε* 
λίπαμεν τό έδαφος τοΰ παρόντος, καί έβυθίζαμεν τό βλέμμα είς 
τήν άβυτσον τοϋ μέλλοντος, 'ΐΐ νέα άνακάλυψις τοΰ Αγγλου //ar>

65 ί ϋ  ΘΑΝΑΤΟΣ TOV ΔΑΝΤΩΝ OS.
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ή άνακάλ.υψις τ ί ;  δυνάμεως τοϋ άτμοϋ, έτανηρχετο συχνά εί; τήν 
ομιλίαν ιόϋ Κονδορσέτοω* /to δι' αύτόν ή εναρξις νέας τινός έτο- 

τής άνθρωττότητος. Βλέττεις, μ’ έλεγε, τό πλοιάριον εκείνο 
τό ότοΐον μέ τόσον κότον άναβαίνει τοϋ ποταμού τό ρεΰμα; θέλε’, 
έλθει ήμερα καθ ί-ν το πλοιάριον τοϋτο θέλει εχει έντός αύτοϋ 
τήν δύναμιν εκείνην, τήν όποιαν ζητεί τώρα έξωθεν άττό το κϋμα 
καί άττύ τόν άερα· θέλει έλ.θει καιρός, καθ’ 8ν μηχανή τις διά 
τοϋ άτμοϋ κινούμενη μεταδίδουσα τήν κίνησιν είς δύω τροχούς, 
εί; έ/.ατέάαν των πλευρών τοϋ πλ.οίου προσηρμοσμένους, θέλει μέ 
κολοσσ&ίαν δύναμιν διασχίζει τόκϋμα, θέλει όπερνικα καίτόρεϋμα 
της Σεννης καί τοϋ; άνεμους τοϋ Ωκεανού. Τότε τ ’ απώτατα 
παράλια ώς ά~ο άμοιβαΐον έρωτα κυριευόμενα θέλουν πλησιάσει 
ττρός άλληλα· τότε ό άνθρωπος ώς ό Ποσειδών τοϋ 'Ομηρου μ.έ 
τρία βήματα θέλει περιέλθη τν,ν επιφάνειαν της γης.

’Αλλ’, ώ προφήτα της έπιστη'μης, τόν άπεκρίθην τότε, έως 
τότε και τ, άνθρωττότης, τό πλοιάριον τοϋτο τό άναβαΐνον τό ρεύ
μα . των αιώνων, κατεδικάοθη νά υπακούν] είς τάς ορέξεις των 
ανέμων καί τών κυμάτων τη ; τύχης; τό τε  θέλει ανακαλύψει ή 
άνθρωπότης έντός αυτής δύναμιν μ εκείνην τοϋ άτμοϋ άνάλογον, 
διά τ ί ;  ότοίας ν άκολουδη άσραλώς καί βεβαίως τήν ανιούσαν 
γραμμήν της προόδου; διά της όττοίας νά πλ.ησιάση τ ’ άτώ τατα  
τοϋ μέλλοντος παράλια, τα όττο'α μόλις έξανοίγομεν μέ ττ,ς φαν
τασίας τά  όμματα;

Είς τό τολμηρόν ερώτημα έσιώπησεν ό Κονδορσέτος· άλλος ε- 
μελλε νά λύση τήν απορίαν μου, άλλος έμελλε νά μ ’ άποκαλύψ·/] 
τόν νέον ατμόν, τό νέον έλατηριον της άνθρωτότητο;· σύ, ώ Λάντονν.

Λάντων. ’Εγώ;
Ροβεστιέρης. “Οταν είς τήν ώραν τοϋ κινδύνου, έτεκαλέσθης 

τόν τρόμον καί τόν θάνατον είς άμυναν της πανταχόθεν προδιδο- 
μένης καί έπαπειλουμένης ελευθερίας, όταν διά τ-?,; λαιμητόμου 
ϊνίκησα; καί τήν βασιλ.είαν καί τήν Εύρώτην, τότε σϋ, ώ ΑάνΤων> 
έλυσα; τό ζητημα τό όποιον έθεσα είς τόν Κονδορσέτον.



Μίαν ημέραν παρευρισκόμην -/.ατά τύχην είς την έκτελεσιν re- 
νών αριστοκρατών ή λαιμητόμος έξεπλήρου δραστηρίως τό έρ- 
γον της· ή μία κεφαλή διεδέχετο ·τ->,ν άλλην, καί με πασαν κεφα
λήν έπιπτε καί αία ιδέα τοϋ παρελθόντος, κατά πασαν κεφαλήν 
κο~τομένην έκαμνεν ή άνθρ^πότης *ν βΐίμα.

Τότε περιεστραψεν έμέ φως έξ ούρανοϋ, καί νικούσα φωνήν έξ 
ουρανού λέγουσαν ιδού ή θαυματουργός δύναμις, τήν όποιαν έζή- 
τεις· ιδού ό τροχός τοϋ άτρ.οπλοίου τής άνδρωπότητος. Αί ίδέαι 
αύται τοϋ παρελθόντος αί άποΐαι έξέπνευσαν τώρα έμπροσδέν σου, 
είναι το εναντίον ρεϋμα τό άναχαιτίζον τήν ττρόοίον· άν αί ίδέαι 
αύται έξηκολοΰθούν ζώσαι, ή άνθρωττάττ,ς μόλις είς - ένα αιώνα 
ήδΰνατο νά ύπερνικήση τήν άντίστασίν των· ή λαιμητόμος οιε- 
G~jισε τό κύμα αύτών, καί ή πρόοδος έκέρδησεν ενα αιώνα.

*11 πρόοδος είναι ό θάνατος* ττολλα^λασιάσατε τον θάνατον διά 
νά πολλαπλασιάσετε τν,ν πρόοδον.

Τότε άπό τάς αιμοσταγείς /εϊράς σου ελαβον, ώ Δάντων, τόν 
τρόμον καί τόν θάνατον. —  Σύ [Λεν, παρελθόντος τοϋ κινδύνου, ήδέ- 
λ.·/·,σας ν’ ά^οπέμψης τούς σύμμάχους σου1—  έγώ δέ τούς έπολιτο- 
γράφησα, τούς έδεσα έ~ί τοϋ κ·νοϋ θρόνου τής Γαλλίας, καί v : j -  

σαντός {/.ου, τριάκοντα έκατομν.ύρια ανθρώπων έγονάτισαν ενώ
πιον των.

Καί τότε έσύναξα όλους τούς άν^ρώπονς τοϋ παρελθόντος, βα
σιλικούς, πατιστάς, άριστο/.ράτας, συνταγματικούς; γιρονδινους, 
Οπαδούς τού όμοσ-ο-'Λικοϋ συστήματος, ϋλιστάς, άνα:χν.:ο.ς, c- 
πισ^ίροΛίκούς* κζί ειτον είς αετούς· φίλοι, αδελφοί, Κα~ί"αι, 
ίίαλεσέρβαι, Κονίορσεroi, Ρολάνδοι, Δαντωνες, Κάμιλλοι, άπηρ» 
χαιώθησαν. αί ίδέαι σας· ή ΰτταρξίς σας είναι ασυμβίβαστος με 
την πρόοδον· ή άνθρω~ότν;ς δυνάμει της έφ’ έαυτήν κυριαρχίας 
της επισπεύδει τ ί  εργον τής (ρύσεως, καί δι’ έμοϋ, χωρίς μϊσο; 
καί χωρίς πάθος, σας «σπάζεται καί σάς θανατόνει.

Τοιουτοτρόπως είς ολίγα έτη ή άνθρωπότης διέτρεξεν έπί των 
τροχών της λαιμητόμου πολλών, αιώνων διάστημα.

« 2 6  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ Γ ΔΑΝΤίΐΝόΣ.



Και συ, μέλλουσα ιδέα, ή όποία μέλλεις νά ύπερβν;ς και ν’ 
άπαρχαιώση,ς τν,ν ίδοιτίν μου, σπεϋσε τό βήμα, άνάτειλε τέλος έπί 
τοϋ όρίζοντος τής διανοίας· είμαι έτοιμος και έγώ, γωρίς φό· 
βον και /ωρίς πάθος, νά κλίνω ένώπιον τοϋ φωταγωγού προ· 
οώπου σου τν,ν κεφαλήν μου έπί τοϋ βωμοϋ τής λαιμητόμου!

Δεμουλϊνος. Ελευθερία! ελευθερία ! γλυκύ τής νεότητάς μοιι 
δνειρον! σύ, ήτις μοΰ ύπέτ/εσο τήν ευδαιμονίαν τοϋ ανθρώπινο» 
γένους! σύ ή ιδία είσαι ή ό-οία παρεστάθης έμπροσθεν μου ύπό 
τήν μορφήν τού Ροβεσπιέρου ; άν ήσαι σύ, ακόυσαν τν,ν κατάραν 
τοϋ άποθνήσκοντος, δστις σοϋ έθυσίασε τήν ζωήν αύτοϋ. και τήν 
τών άλλων. Είσαι ψεύδος, είσαι άπατη, όσάκις ό Θεός θέλει νά 
τιμωρήση τά  εθν/ι, ΰψόνει έν τώ  μέσω αύτών τήν έρυθράν σημαίαν 
του, καί αμέσως ό υιός έμπήγει τήν μάχαιραν είς τό στήθος τοϋ
πατρός, ό αδελφός .είς τό στήθος τοϋ αδελφού................. “Ονειρον
απατηλόν, πότε θά παύσεις; πότε θά πεισθώσιν οί άνθρωποι, δτι 
άν Οί,λουν νά ηναι εύδαίμονες, πρέπει νά ύποκύψουν τόν αύ/ένα 
είς τόν ζυγόν τών τυράννων, δτι δέν δύνανται νά y/m είμί) αν
δράποδα, ή Ροβεσπιέραι;

Ροβεσπιέρης. Δάντων! τόν ακούεις; 5Ϊπέ· δέν. εννόησας ούτε 
σύ τόν Ροβεσπιέρην; ό διδάσκαλος δέν εννόησε τόν μαθητήν του; 
ή άο'/ή δέν εννόησε τήν συνέπειάν τη ς ; . . . . άλλά τότε πρέπει 
νά π^ρχιτησω τήν ελπίδα τοϋνά μ’ έννοήστι ποτέ άνθρωπος είς τόν 
ν";·7 ·«ν. — Θεέ μου! καί άν ή-ατώμχν ; . . . .  καί άν ό κόσμος 
si/8 δίχί: ον.; . . . .  Δάντων, ομίλησε όγλή^ορα- ή ίύέα αιίττι 
μέ θχνατο,νει.

Δάντων. Ροβεσπιέρη, Τιτάν της έπαναστάσεως, ή, κατά σοϋ 
κατάρα τοϋ Δεμουλίνου είναι πρόδρομος τής κατάρας τών έπερχο- 
μένων γενεών.—“θ /i, δέν σέ δέ/ομαι ώ%μαθητήν μου, σε ά"αρ- 
νοϋμαι ώς συνέπειάν μου. ’Εγώ μέν διά νά σώσω τήν έλευθερίαν, 
διά νά έμποδίσω τό έθνος νά έπανέλθη ύπό τόν παλαιόν ζυγόν, 
έδημιούργησα μεταξύ τής παλαιας καί τής νέας κοινωνίας Ρουβί- 
χονά τινα έξ αιμάτων· άλλ’ αμέσως, παρελθούσης τής ανάγκης.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΔΑΝΤΩΝΟΤ. 6 2 7
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επανήλθον είς τούς αιωνίους τής άνθρωπότ/,τος νόμους, κχί Ιξω- 
στράκισα τόν τρόμον καί τόν θάνατον είς τάς καταχθονίους αύτόν 
κατοικίας* ναι διά τοϋτο ’ίσως μίαν r,μέραν θέλει άπόδοθή δίκαιον 
είς την μνήμην μου. —  Σύ όμως έξέλαβες τήν προσωρινήν α
νάγκην ώς τόν νέον νόμον, την νέαν τοϋ κόσμου θρησκείαν, καί διά 
νά κυβέρνησές τήν ανθρωπότητα έτέθης εκτός τής άνθρωπότητος. 
-— ΙΙγάπησας τήν ελευθερίαν υπέρ παν άλλο· ήσουν ενάρετος, γεν·· 
ν;:ν.ος, μεγαλεπηβολος· τό όνομά σου ήδύνατο νά μεταδοθή εϊς τοΰς 
απογόνους μας μαζή μ’ εκείνα τοϋ Κάτωνος, καί τοΰ Ούασιγκτώ- 
νος, -/.αί μολοντούτο θίλ.εις εχει τήν δόξαν τοϋ Νέρωνος καί τοϋ 
Α’ττίλα.

Ροβεσπιέρης. Δέν θά ϋπάρξν; λοιπόν δι- εμέ δικαιοσύνη ποτέ; . . 
“Εστω· άναδέχομαι τόν άγώνα· ά'ρ’ ένας ή άνθρωπότης ολόκλη
ρος καταρωμενη τόν Ροβεσπιέρην άφ’ έτέρου ό Ροβεσπιέρης έχων 
μόνος τήν είς τήν αλήθειαν π ίσ τ ιν  άς κρίνγι ό Θεός μεταξύ μας. 
-—  Σείς δέ, ζήσατε διά νά ησθε μάρτυρες τής θείας κρίσεως.· πιτός 
μου άνθρωπος σας περιμένει διά νά σας άδηγήστι ασφαλώς είς 
τά  σύνορα τής Γαλλίας.

Δάντων. 'Ωραία είναι ή “ζωή, όταν τήν έμιΛεεν μία ιδέα· α
νυπόφορος δέ, όταν έπιζήση τις είς τήν αποστολήν του. Πρός τ ί 
νά ζήση ακόμη ό Δάντων; ό',τι ό Δάντων έκαμε, δέν γίνεται δίς·
■— διά ν άναπαυθη τάχα εις τάς δάφνας του ; διά ν’ άκούν-,τά μικρά 
παιδία δακτυλ.οδεικτοϋντα αύτόν είς τάς όδοΰς καί λέγοντα· αύ- 
ίό ζ  ε ϊν α ι  ό τρομερός Λ άντω ν ,  διά ν’ άκούνι τάς κατάρας τών 
τέκνων καί συγγενών τών θυμάτων του ; διά ν’ άκούτ, τάς έσφαλ- 
μένας κρίσεις τής συγχρόνου ιστορίας; 'II δικαιοσύνη δέν θέλει αρ
χίσει είμή μετά τόν θάνατόν μου* άς έπιταχύνωμεν λοιπόν τήν 
ημέραν τής δικαιοσύνης.— ”θχ ι, Ροβεσπιέρη, δέν δέχομαι τήν πρό- 
τασίν σου· ή σημερινή ημέρα θέλει εισθαι ή ώραιοτέρα σελίς τοϋ 
βίου μου, καί διά τοϋτο~;δέν σ’ επιτρέπω* νά τήν εξάλειψης.—  
Διά σέ όμως, ώ Κάμιλλε, άλλως εχει τό πραγμα· είσαι νέος καί 
δεν ε^ηντλ.ησας ακόμη ολην τοΰ βίου σου τήν ενέργειαν* δέν ελϊ«



βες τόσον ενεργητικόν, όσον εγώ, μέρος είς τήν Τιτανικήν έβδομάδχ 
τής έπανα^άσεως, καί διά τοϋτο είσαι κατάλληλος είς τά  ημε&αήΟη 
τ ις  νέας εποχής, ήτις θέλει διαδεχθή τήν εποχήν ταύτην τοϋ αί
ματος καί τοϋ τρόμου. Ζήθι, ολιγόπιστε, διά νά ίδής τά  καλά τής 

ελευθερίας τήν όποιαν είς στιγμήν οργής κατηράσθης· ζήθι· καί άν 
ή νέα γενεά σ’ έρωτησει ποτέ ττερί τοϋ Δάντωνος, εξήγησε είς αύ
τήν tVjv ψυχήν του καί τήν καρδίαν του, ΰπερασπίσβητι τήν μνή
μη ν TO).

Δεμουλΐνος. '£1 αποστολή μου είναι ν’ άποθάνω μαζή σου. Είς 
τάς δημιουργικάς τής έπαναστάσεως ήμέρας πολλοί αθώοι συνε- 
σψάγησαν μετά τών ενόχων· καί τόαίμα αυτών φωνάζει έκδίκησιν 
πρέπει δέ ήμεΐς ν άποθάνωμεν διά νά έξιλεώσωμεν τήν θείαν ορ
γήν. Ροβεβπιέρη, σύ όστις στοχάζεσαι ότι άγεις διά τής λαιμητό
μου τήν ανθρωπότητα, ήξεύρεις τ ί είσαι είς τάς χεΐρας τής θείας 
προνοίας; ό μέγας έπί τών θυσιών ίερεΰς, ό μέγας ίλαστής τής 
γα λλικής έπαναστάσεως· διά τοΰ αίματος άποπλύνεις τό χυθέν αί. 
μ,α· διά τοΰ θανάτου εξαλείφεις τόν θάνατον άλλά μέχρι τοϋδε 
ελειπεν είς τά θύματά σου τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ άγνι*· 
στηοίου θύματος, τόέκούσιον τής θυσίας· ή έλλειψις άυτη συνεπλη- 
ρώθη σήμερον μ.ας έπρόσιρερες τήν ζωήν καί ήμεΐς τήν άπεποιήθη 
μεν. —  Θεέ λοιπόν, ελευθερία, ονόματα έπίση; ιερά τοϋ αύτοΰ 
άνωτάτου οντος, δεξου τό αίμ.ά μας· στρέψε έκ νέου πρός τήν αν
θρωπότητα τδ ίδιον εκείνο βλέμμα τής αγάπης μέ τά όποιον τήν
έχαιρέτησας μ.όλις έξελ9οΰσαν άπό τάς πλαστικάς χεΐρας σου !

Δάντων. Κάμιλλε, έλα είς τάς άγκάλας μου. Λοιπόν ανακαλείς 
τήν κατάρανσου; εχεις πίστιν είς τήν ελευθερίαν καί είς τό μέλ
λον; αποθνήσκεις έκιρωνών μετ’ έμοϋ, ί ,ψ ω  ?/ έΛ ενθερία  ;

Δεμουλΐνος. Ζητώ ή ελευθερία! ζήτω ή Γαλλία!

‘Αθήναι, τνί 19  (31) Αύγουστου 184 2. * * ^

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΔΑ,ΝΤΩΝΟΣ. C29
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Χρονογραφία τώ ν μαρμάρων της Νήσου Πάρου 

scat τοΰ ΙΙεντελιχοΰ.

'Απαντα τά τών αρχαίων τεχνουργήματα, καί ίνάγλυφα, oivaoi, 
κίονες -/.-λ. έκχτασκευάζοντο έκ μαρμάρου, καί o/t. έκ τγ.ΐν,ί&ν 
λίθων, ά·ρ’ ένό; μέν μέρους, ώ; νομίζω, προς οικονομίαν τών yo&> 
μάτων, τών 6~οίων μόνον σμικράς γνώσεις ει/ον οί άρ/αϊοι, ά*>* 
ετέρου δέ διά νά διεγείρωσι διά της ζωηρας των λευκότητας, η τις 
μόνον διά της πολυχρονίου επιρροής τών στοι/είων, δηλαδή τοϋ 
«ίρος, τοϋ ίίδατος, δύναται νά φΟαρτί, έτι μείζονα προσβολήν,

Τά πρός κατασκευήν τόσων αξιόλογων καί θαυμασίων αριστοτε
χνημάτων τών αρχαίων αιώνων μετα^ειριζόμεν* είδη μαρμάρου 
ησαν τό μάρμαρον τοϋ Πεντελικοΰ, καί τό της νν(σου Πά;ου.

Εκ τοϋ πρώτου είδους έκατασκευάδοσαν τώ έξης κυριώτερα ίρ- 
γ« υπό τών αρχαίων* 

ά. Ο Π αρδενών. 
έ .  Τά Προτύλαιχ.
γ ’. 'Απαντες οί της άκροπόλεως ναοί. 
δ'. Τό Θησεΐον.
έ. Οί εντός καί πέριξ τών ’Αθηνών ναοί.
7  · Ο γιγαντιαϊος ναός τοϋ ’Ολυμπίου Αιός. 
ζ\ Αί “Εδραι τοϋ Σταδίου.
Μερικά αγάλματα καί ανάγλυφα παρά τοϋ Φειδία και Πραξι- 

τέλους έγιναν έκ τοϋ μαρμάρου τούτου.
Τό τοϋ Ξ:νοί-ώντος μνήμα ητο κατά τόν Παυσανίαν έκ Πεντε* 

λ ’-κοϋ μαρμάρου.
Το μάρμαρον τοϋ Πεντελικοϋ έπωνομάζετο τό π ά λ α ι 'Λ τ τ ι χ ύ ς  

Λ ίθ ος  ( Αττίτης)· καί έ~ειδή τό μάρμαρον τοϋτο ητο τόσον χρή
σιμον προς κατασκευήν οικοδομημάτων, εκαλείτο πρός διάκρισιν
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ων ακληρών λίθων οϊτινε; εμεταχειρίζοντο μόνον διά τά Πελχσγι- 
Λ οικοδομήματα καί διά τά συνη'δη τείχη, .levxdi; Λ ίθος.

Καλητέρα; — οιότητος ητο καί τδ πάλαι τά μάρμαρον της νήσου 
άρου, κχί τά  εκ Παριανοϋ μαρμάρου ανάγλυφα έπροτιμηθησαν 

πάντων τδν άλλων, ο/ι ιιόνον, επειδή ό ίδιο; Φειδίας καί 12 0  
χρόνον; υστερώ ό Πραξιτέλη;, έγνώρισαν νά έμβάλλωσιν εις τήν 
ψυχοάν κ«ί ανόργανων λίθον ζωήν καί εκφρασιν, άλλ’ επειδή ό λ ί
θος ον to; ήτα πλέον εύχρηστο; καί ευγλυπτο; διά τόν τεχνίτην.

Έκ τοΰ μαρμάρου τή; νήσου Πάρου έκατασκευάσδησαν κατά τόν 
.Παυσανίαν τά  έξης αγάλματα καί ανάγλυφα.

1.) *11 είκών τη; ’Αφροδίτη; Ουρανία; καί Λδηνα; ?αρά τοΰ 
Φειδία.

2.) Εξ έ/.είνου τοϋ τεμαχίου, τό όποιον μετέφερον οί Περσαι, 
βέβαιοι οντε; περί τη; νίκης των, πρός άνέγερσιν τινός μνημείου 
εί; τδν Μαραθώνα, έκατα'ΤκεΰΛ'κν ό Φειδίας, άφοΰ ένικηδησαν Οπό 
-τών 'Ελλήνων, τήν Νέμεσιν.

3.) Εί; τά Μέγαρα εΰρέθη Σατυρο; κατασκευασθεί; εκ Παριανοϋ 
μαρμάρου ύπά τοϋ Πραξιτέλου;.

4.) Τά πέριξ τοϋ ναοΰ'τοϋ Διό; εΐ; Ολυμπίαν διάφορα κοσμή
ματα, συνιστάμενα έκ διαφόρων αναγλύφων, εκατασκευάσδησαν εκ 
τοϋ λευκοτάτου μαρμάρου τί,; Πάρου.

5.) Τό πρόσωπον, αί χείρε; καί οί πόδε; τινών έκ ξύλου εικόνων 
τη ; J ι'ιμηzpoc ΰνμώ δονς  εί; τδν Λάδον εκατασκευάσδησαν έκ 
Παριανοϋ μαρμάρου.

Σημειώσεω; άξιον είναι ή χρονική τοΰ μαρμάρου τής Πάρου ές 
ή; άποδείκνυται ότι εί; τοΰς άρχαιοτάτους χρόνους έμεταχειρίσδη 
πρός κατασκευήν άναγλύπτων κ.λ.τ. * Επί τίνος μεγάλου τμήματο; 
μαρμάρου εΰρέθη ή ιστορία τοϋ Κέκροπο; έγκεχαραγμένη άπό τδ 
15 8 5  μέχρι 263.  πρδ Χριστοϋ. Περιεργώτατον ήτο καί τό [ϊήμα 
τίνος αρχαιότατου ναοΰ κατασκευασμένου έκ Παριανοϋ μαρμάρου, 
τό όποιον ειχε μήκο; ολόκληρον τ ί στάδιον.

Τέλος τη; συντόμου περιγραφής τοϋ μαρμάρου της Πάρου πρέ



β32 Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ία  r o r  μ α ρ μ ά ρ ο υ  τ η ϊ

« ι  νά αναφέρω δ η  έχεϊνο τδ είδος το3 μζρμάρου τό όποιον i J  
ταχεφ^ετο ώιως προς κατασκευήν τών αγαλμάτων έκαλεΐτο ό 
« Λ'Λ* Λ υχν ίας  » ονομασία ή'τ ΐς έ&βη ώς έκ τής 5«<ρ«νείας re. 
ίΐς  το φως· μολον τοΰτο είναι φυσικώτερον νά έξηγν,θ·/) ούτως ό'τ> ' 

λ 6 ονομασίαν ταύτ/,ν άπό τδν λύχνον, τόν όποιον έμεια·  ̂
χεφίσΟησαν είς τήν έχκοπ* του ενεκα τοϋ σκότους τών μαρααρο- ί 
ρυχείων. Τοϋτο άπο5εικνύ:τα-. καί έκ τών έξοχων, αΐτινες ενΟεν: 
κάκεΐθεν φαίνονται είς τά  μέχρι τής ήμερον ύπάρχοντα !
ρυχεϊα καί αί'τινες έχρήσίμευον πρός ύποίτ^ξ-.ν τών λύχνων ' 
των έργατών,

<S‘ ^ fa rS ip sp , jj


