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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άνεκοινώσαμεν, φίλε Άγαθόβουλε, είς διαφόρους έκ τών 

^«.ετέρων φίλων δ'σα κατά την προλαβοϋσαν ημών συνέντευξήν εί'παμεν,1 η 

μάλλον μάς είπες, περί Δικαιοσύνης, καί ιδίως περί τ$ίς Δικαιοσύνης έν τ9ΐ 

Πολιτείγ, καί έρχόμεθα μετά τοϋ Εύσεβίου νά σοι άναγγείλωμ.εν όποιας κρί
σεις ηκούσαμεν νά γίνωνται έπί τών ιδεών σου έκείνων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ευχαρίστως, φίλοι [/.ου, θά τάς ακούσω, εί'τε καλάς ου- 

σας, εί'τε κακάς.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι ανάμικτοι’ καί καλαί καί κακαί. 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πόθεν θέλετε λοιπόν ν’ αρχίσετε ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άς άρχίσωμεν άπό τών κακών.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί άπό τών κακών;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Επειδή τά κακά είναι λυπηρά, άς παρέλθωσιν αυτά πρώ

τα, ΐνα φυλάξωμεν οΰτω την εύχαρίστησιν ημών, καί ένδιατρίψωμεν άκο- 

λούθως είς τά καλά, τά όποια είναι καί τά εύφρόσυνα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είσαι, βλέπω, Στέφανε, έκ τών ολίγων έκείνων παι

διών, τά όποια, ό'ταν τά φιλεύωσιν όπωρικά, άρχίζουν τρώγοντα τά χειρό

τερα, ώττε νά έ'χωσι την εύχαρίστησιν νά φυλάξωσι τά καλά είς τό τέλος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Ομολογώ την συνήθειάν ριου ταύτην. Καί δέν έ'χω άρά γε 

δίκαιον ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ό Άγαθόβουλος όμως είπεν. δ'τι ολίγα είναι τά παιδία 

τά εχοντα την τοιαύτην συνήθειαν. Ή πλειονοψηφία λοιπόν είναι εναντίον 
σου, φίλε Στέφανε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί πρός τοϋτο ; Δεν μάς είπεν δ Άγαθόβουλος ό'τι πολ- 
λάκις η άληθεια καί τό δίκαιον είναι εις την γνώμην τών όλιγωτέρων;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναί’ άλλ’ άμφιβάλλω άν τό πράγμα έ'χγ ούτω καί έν 

τγ παρούσν) περιστάσει.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί διατί; Δεν είναι καλύτερον νά φυλάξωμεν τά καλά 

καί τά εύάρεστα είς τό μέλλον; Τό Κράτος τοϋ μέλλοντος είναι πάντοτε εύ-
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ρύτερον του Κράτους του παρόντος.’Έπειτα, ή άπόλαυσις τοϋ μέλλοντος sbm, 

διπλή" πρώτα γίνεται διά τής φαντασίας, και έ'πειτα διά τής αίσθήσεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. “Όλα ταΰτα ήμποροΰν νά ήναι άληθή’ δέν λαμβάνεις 

δμως ύπ’ δψιν δτι τδ σύστημά σου είναι σφαλερόν άπό της βάσεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς σφαλερόν άπό τής βάσεως;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ποιος σοι έγγυάται, παραδείγματος χάριν δτι ή ορεξίς 

σου δέν Θά κοπγ, δ'τι κόρος ή ναυτία δέν θά σέ καταλάβν), πριν ή προφθά- 

σης νά γευθγς τοΰ καλλίστου τών όπωρικών σου ς
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καλά λέγεις' αυτό δέν τό έσυλλογίσθην !
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί αύτη, φίλε Στέφανε, είναι ή άπολογίαολων τών 

άπερισκέπτων, όταν σφάλλοντες λέγωσιν’ «Αυτό δέν τό έσυλλογίσθην!»

ΣΤΑΦΑΝΟΣ. Άς άρχίσωμεν λοιπόν άπό των καλών, Εύσέβιε.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναί, άς άρχίσωμεν άπό τών καλών' άλλά, τό κατ’έμέ, 

δνεκα άλλου λόγου. Άς άφήσωμεν τά δυσάρεστα είς τό τέλος ινα έ'χωμεν 

καιρόν νά ένδιατρίψωμεν σπουδαιότερα έπ’ αύτών. Πάντοτε, φίλοι μου, άν 
θέλετε νά βελτιωθήτε και νά προκόψετε, οφείλετε νά παρέχετε πολύ έκ- 

τενεττέραν προσοχήν είς τήν γινομένην καθ’ ημών έπίκρισιν, παρ’ δ'σην κα
ταβάλλετε είς την ύπέρ υμών έ'γκρισιν τών ανθρώπων. Έκ τής έπικρίσεως 
λαμβάνετε αφορμήν νά παρατηρήσετε δσας τυχόν έ'χετε ελλείψεις καί νά 

τάς διορθώσετε, ενώ έκ τής έγκρίσεως καί τών επαίνων ήμπορεϊ νά γεν

νηθώ έν ύμ.ΐν οΐ'ησις καί τύφος, καί νά γείνετε επιρρεπείς είς την άκρόασιν της 
κολακείας, ή'τις τόσον συχνά διαφθείρει τούς χαρακτήρας τών άδυνάτων. 

Λέγετε λοιπόν’ τί καλόν ηχούσατε περί τών έπί της Δικαιοσύνης ρηθεντων;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έν τφ συνόλφ τών ιδεών σου, ολίγους ήύραμεν, Άγαθό- 

βουλε, τούς μετά σοϋ συμφωνοΰντας. Πολλοί, η μάλλον δλοι, ευρίσκουν ορ
θούς τούς επαίνους σου ύπέρ της δικαιοσύνης' άλλ’ οί πλεΐστοι θεωρούν τά 

συμπεράσματά σου ώς καλήν εύτοπίαν, ώς ηόθονς ευσεβείς ή—ώς καί τοΰτο 
λέγουν—άγαθοβού^ονς, pia desideria, μηδέν έχοντας τό έφαρμόσιμον καί τό 

πρακτικόν. - .
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δεν έφυλάξαμ.εν, βλέπω, την είς καλάς καί κακάς διαί- 

ρεσιν τών κρίσεων. Τούτου δέ ουτω γενομένου, συμπληρώσατε πλέον και τάς 

κακάς, διότι πιστεύω δτι έ'χετε καί άλλας έκ τούτων νά μοί άναγγείλετε. 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Άν έ'χωμεν καί άλλας; Καί όποιας, φίλε Άγαθόβουλε ! 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Αληθινά; Καί χειροτέρας ; Λέγετε λοιπόν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εύρέθησαν φίλε, άνθρωποι οΐτινες δέν ηρκέσθησαν νά όνομά- 

σωσι τούς λόγους σου σχολαστικάς Θεωρίας, άλλά διεφιλονείκησαν ακόμη καί 
την αγνότητα τών σκοπών σου, λέγοντες δτι κηρύττεις τάς κυβερνητικής 

θεωρίας σου πρός σκοπόν φίλαρχικόν, θηρεύων ουτω καί παρασκευάζων την 

είσοδόν σου είς τήν εξουσίαν. Είπαν μάλιστα καί κάτι τι περί σοϋ, καί σοι 
άπέδωκαν έν έπίθετον, τό όποιον έγώ συστέλλομαι νά έπαναλάβω.
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’ ΣΤΈΦΑΝΌΣ. Τί νά συστολής, φίλε Ευσέβιέ; ’Εκείνοι τό λέγουν, δεν τό 

Άεγομεν ημείς. Σέ είπαν, Άγαθόβουλε, πολιτικόν άπόμαχον. '

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί δέν είπαν, φίλοι μου, τίποτε κακόν, Ούτε ψευδές.. 

Ποιαν αφορμήν λοιπόν είχετε νά δυσαρεστηθήτε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ψευδές ή ό'χι, δέν ήςεύρω" κακόν δμως, βέβαια ναί, διότι 
τό κακόν δέν τό αποτελεί μόνον ή σημασία τών λέξεων, άλλά καί ό τρόπος 

καθ’ ον αύταί προφέρονται. Τόσον περιφρονητικός έφάνη προφερόμενος ό είς 
σέ αποδοθείς τίτλος ουτος ! "

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ή μόνη άληθής σημασία, φίλε μου Στέφανε, είναι ή 
σημασία τών λέξεων' ή τοΰ τρόπου όμως καθ’ δν αί λέξεις προφέρονται ούδέν 
ίχει τό σταθερόν καί άπολύτως βέβαιον’ πολλάκΐς τό κακόν είναι είς τά 

προφέροντα χείλη, καί πολλάκΐς είς τά άκούοντα αύτία. Αί λέξεις δέν βλέπω 

νά περιέχωσι τίποτε κακόν. Τό έπίθετον τοΰ πολίτικου σημαίνει δτι έάαγιε 

χοζε, καθώς λεγει ό κοινός λόγος, και ή κακή χωρά σίτον, καί εύρεθην καί 
έγώ μεμιγμένος είς τά πολιτικά*  τό δέ τοΰ άπομάχου δικαιολογείται, νο
μίζω, καί έκ τής ηλικίας μου. Άλλ’ άς άφήσωμεν τάς προσωπικής λεπτο- 

παθείας, καί άς περιορισθώμεν είς τά πραγματικά,άτινα μ,όνα ενδιαφέρουν έν 
τφ θέματι τοΰ ήμετερου λόγου, καί τά όποια, έάν καλώς άντελήφθην, εί

ναι δύω' πρώτον, δτι αί ίδέαι μου δέν έχουν τίποτε πρακτικόν, άλλ’ είναι 

άπλαΐ θεωρίαι καί ούδέν άλλο*  και δεύτερον, δτι έν αύτοΐς ύποκρύπτεται 

πλάγιός τις και ίδιοτελής σκοπός, ό σκοπός τής φιλαρχίας. ’Επιτρέψατε μοι 

ν’ αρχίσω λάλων άπό τοΰ τελευταίου τούτου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Εί'μεθα βέβαιοι δτι θ’,άποκρούσνις μετ’ άγανακτήσεως τήν 
άδικον ταύτην κατηγορίαν, τήν τόσον άπάδουσαν είς τόν γνωστόν σου χαρα

κτήρα. '

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ; Μετ’ άπαθείας, οφείλεις νά είπ’ρς, καλέ μου Στέφανε, 

μολονότι ομολογώ τήν αμαρτίαν μου οτι δέν τηρώ δσην οφείλω το,ς,αύτην, 
αδυνατών νά μή χαρώ ένδομύχως έπί τΰ) άβουλί^ τών Θελοντων νά μοί προ- 

σάψωσι τοιαύτην μομφήν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί εννοείς λέγων άβουλίαν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εννοώ, Εύσέβιε, δτι ή άβουλία τών φίλων τούτων είτ 
ναί άύτάπόδεικτος. Καί βέβαια δέν υπάρχει κάνεις τόσον είς άκρόν άβου

λος, δσον ό άπλώς καί ώς έτυχε, καί άνευ λόγου καί διδόμενων λογικών, 
νομίζων είς άκρον άβουλον τόν άλλον. Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος, καί τήν 

έλαγίστην κρίσιν έχων, φιλοδοξίας εμφορούμενος καί εις φιλόδοξου σκοπόν 
άποβλέπων, νά πιστεύσν; δτι εύκολύνει τήν άνοδον αύτοΰ είς τήν έξουσίαν, 
κηρύττων δ,τι δυσάρεστον καί άπελ,πιστικόν πρός τούς τήν εξουσίαν σήμερον 

κατέχοντας, καί πρός τούς διά τών αύτών μέσων περί κατακτήσεως τής 
εξουσίας διαμαχομένους, καί προλέγων δημοσίιρ τήν έκ μέρους αύτών απώ

λειαν αυτής. Δέν είναι τό ΐ'διον ώς «ν οί θέλοντες να ένεδρεύόωσι λτιστάς 
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άπέσ.τέλλαν σαλπιγκτήν, ώρας πολλάς πρό της εφόδου τ·?!ς στρατιάς αύ

τών, νά σαλπίση την κατ’ αυτών έφοδον; Δέ είναι τό αύτό ώς άν -ήθελε 
νά διεγείρη εναντίον του όλα τά αντίπαλα στοιχεία,, νά συμφιλίωση μεταξύ 

των καί νά διοργανώση είς πόλεμον κατ’ αύτοΰ όλα τά κόμματα ; Τί θά έ- 

πράττετε σείς, είς παρομοίαν περίστασιν ευρισκόμενοι;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έγώ θά ύπεκρινόμην ότι ακολουθώ την αυτήν πολιτικήν, 

καί πρεσβεύω τάς αύτάς άρχάς τών έν τη βουλευτική παλαίστρα κομμάτων, 
έωσότου έλθω είς την εξουσίαν, καί τότε, άλλάζων δρόμον καί φρόνημα, 

θά έφηρμοζα έξαφνα τό σύστημά μου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί η διαγωγή σου θά ητον επιτήδεια, άν καί όχι 

τόσον αξιέπαινος ύπό την έποψιν της ηθικ-ης. Τό εναντίον δέ πράττων, θά 

ίκαιες τά'πλοία σου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΙΙώς θά έ'καια τά πλοΐά μου;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν ενθυμείσαι τάν στρατηγόν εκείνον δστις, είς μεμα- 

κρυσμένην χιίίραν στρατεύσας, έ'καυσε, μετά τηνάπόβασιν, τά μεταγαγόντα 
αύτόν καί τόν στρατόν αύτοΰ είς την χώραν έκείνην πλοία, ϊνα μη έλπίζη 

πλέον ό στρατός έκεϊνος ότι καί νικώμενος ηδύνατο νά σωθη; ”Η κήρυττε 

λοιπόν καί σκοπόν μη έχε, ά έχε σκοπόν καί μη κήρυττε» Καθώς εκείνοι 
ελπίδα έπιστροφης, ούτω καί σύ δέν έχεις πλέον έλπίδα εξουσίας. Τό κή

ρυγμα είναι δ εμπρησμός τών πλοίων σου.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έξηγηθητι σαφέστερα, σέ παρακαλώ, Άγαθόβουλε. 'Δεν νο

μίζεις λοιπόν τάς άρχάς σου έκτελεστάς κα'ι ένεργητέας;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς δέν τάς νομίζω, άφοΰ τοΰτο είπα καί τοΰτο λέ- 

γων, σχεδόν διερράγην;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί διά τίνος ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διά παντός άλλου χρήστου καί τών αύτών πολιτικών 

πεποιθήσεων έμφορουμένου άνδρός.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Σύ δέ τυχόν καλούμενος, τί έπρεπε ν’ άπαντησης;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έπρεπε ν’ άρνηθώ εύσταθώς καί εύλόγως.
' ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δέν θά έφανέρονες έλλειψιν πεποιθησεως είς τάς κηρυ- 

χθείσας ιδέας σου;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Παντάπασι’ θά έσυμβούλευα απλώς καί μόνον οικονο

μίαν δαπάνης καί κεφαλαίων,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί εννοείς διά τούτου ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Εννοώ οτι έργον ό'περ ηδύνατο νά γείνη διά μετρίας 

δαπάνης, θά -Jjtov άνοησία άν έπεχειρεϊτο διά δαπάνης πολλαπλάσιας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πάλιν δέν καταλαμβάνω.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν καταλαμβάνεις ότι η έπιχειρουμένη διόρθωσις τών 

πραγμάτων της Πολιτείας θ’ άπαντηση άντίστασιν έκ μέρους τών ωφελού

μενων έκ τ^ς παρουσης καταστάσεως;
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Αύτό τό καταλαμβάνω.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πότε λοιπόν υποθέτεις ότι θά $ναι μεγαλητέρα καί 
ισχυρότερα -η άντίστασις, όταν ό διορθωτής έρχεται διασαλπιζόμενος ύπό τ$ίς 
φημης ώς αμείλικτος διώκτης καί μεταβολεύς τοΰ συστήματος, ί όταν ό 
διορθωτής ούτος ηναι άλλος, τοΰ όποιου δέν είναι τόσον γνωσταί άκόμη αί 

διαθέσεις;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαίως έν τη πρώτη τών είρημένων περιστάσεων. Τότε αί 
φάλαγγες τών εναντίων θά εύρεθώσιν ηνωμέναι, ώργανωμέναι, πεπυκνωμέ- 
ναι, ένφ, έν τη δευτέρη, η της άντιστάσεως παρασκευή, γινομένη διστακτι- 

κώς καί κατ’ ολίγον, θά εύρη την έπίθεσιν συγχρόνως και μκλ.λ,ον ίσχυρώς 
άντιπαρεσκευασμένην.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λοιπόν, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, τό ζητημα 
λύεται οίκονομ.ικώς. Έάν, έν τη δευτέρα περιστάσει, άπαιτώνται δέκα, φέρ*  

είπεΐν, ποσά κεφαλαίων, πόσα νομίζετε ότι θ’ άπαιτηθώσιν έν τη πρώτη;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ Είκοσι, τριάκοντα, καί περισσότερα ί'σως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ένθυμεϊσθε τώρα τί λέγει τό παλαιόν ' άπόφθεγμα frepi 
τών άναγκαίων είς τά μέσα δαπανών;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. «Τό δΓ ολίγου γινόμενον μάτην γένοιτ’ άν διά πολλών». 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί λοιπόν;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί λοιπόν, άν σκοπόν είχες νά παρασκευάσης σύ σεαυτδν 
είς την εφαρμογήν τών ιδεών σου, θά έπραττες άπερίσκεπτον έργον δημ.ό- 
σιεύων στεντορείως τάς ιδέας σου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μωρόν, θελήσατε νά είπ-ητε’ καί σείς έλπίζω ότι μω
ρόν δέν μέ νομίζετε.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Ημείς, ο'ίτινες γνωρίζομεν τόν χαρακτηρά σου, δέν έ'χομέν 
άνάγκην τοΰ επιχειρήματος τούτου της μωρίας, ϊνα πιστεύσωμέν τό άνύ-παρ- 

κτον της γενομένης εναντίον σου αιτίάσεως. Καί έν τούτοις, φίλε Άγαθόβου

λε, τό κατ’ εμέ, δέν δύναμαι άκόμ.η νά πε;σθώ ότι, κηρύττων έξ ενός μετά 

πλήρους πεποιθησεως τάς κυβερνητικάς άρχάς σου, αποποιούμενος δέ έξ ετέ
ρου νά έφαρμόσης αύτάς χρείας τυχούσης, πράττεις συνεπώς καί άνεπιληπτως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διατί, Ευσέβιε ; .

ΕΥΣΕΒΙΟΣ.

τηση' «Έχεις πεποίθησιν, Άγαθόβουλε, είς την όρθό- 

τό στάδιον άνοικτδν, έλθέ νά τάς έφαρμόσης».

Άν τοιοΰτό τι μόί έλέγετο, θά έλεγα καί έγώ δ,τι

Διότι ήδύνατό τις, έν ενδεχόμενη περιπτώσει, νά σοι άπαν*  

τηση*  «Έχεις πεποίθησιν, Άγαθόβουλε, είς την όρθότητα καίτν,ν ίσχύν 
τών ιδεών σου; Ιδού

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.
εί'παμεν πρδ ολίγου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άν
σοί έλεγαν τά έξης*  
λημάτων καί έπί τΓ

όμως πάλιν υποθέσωμεν ότι εκείνοι άνταπαντώντες 
«Έσκέφθημεν καλώς, Άγαθόβουλε, καί έπί τών ωφε

λημάτων καί έπί τών άτοπημάτων τ^ς προσκλησεώς σου είς την εξουσίαν*  

καί νάί μέν, έκ τοΰ ενός μέρους, η προσκλησίς σου θά γέννηση δυσκολίας
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τινάς, ή δυσκολίας πόλλάς άν Θέλγς, διότι τό όνομά σου ήμπο'ρεϊ’νά'έρε^ίσγ," 

νά συνασπίσγι, νά. συσπειρώσγ) τά στίφη δλα τών έναντίων κατά σου' έκ του 
ετέρου δμως, φρονοΰμεν δτι μεγάλα πλεονεκτήματα μ.'άς έγγυάται ή πα
ρουσία σου,; διότι ούδείς έχει τοσαύτην πεποίθησιν όσην σύ εΐς τήν επιτυχίαν 

τών ιδεών σου, ή δέ πεποίθησις είναι δύναμις πάντοτε μεγάλη καί δυσπροσ- 

μάχητος’ καί καλώς έφ’ όλων τούτων σκεφθέντες, καί προ οφθαλμών έ'χον: 

τες δτι έν τφ κόσμφ τούτφ δέν ύπάρχούν καλά και κακά χωριστά απ’ άλ- 
λήλων καί άμικτα, άλλά πάντοτε τά καλά άνάμικτα μετά τών κακών, εΐς 

δέ τήν άνθρωπίνην φρόνησιν άπόκειται νά έκλέξη καί προτιμήση το μίγμα 

εκείνο όπου πλεονάζουν τά καλά τών κακών, καί θέντες εΐς τήν πλάστιγγα 

τούς άριθμ.ούς ή τά κεφάλαια, καθώς λέγεις τών έκατερώθεν ωφελημάτων 

καί Ατοπημάτων τούτων, εύρίσκομεν βαρύτερα τών άλλων τά έκ τής πα
ρουσίας σου ωφελήματα. Σοι έπαναλαμβάνομεν λοιπόν’ Έλθέ νά έφαρμ.όστις 

τάς ιδέας σου». Τί θ’ άπεκρίνεσο, λέγε, άν, πρός τοϊς ανωτέρω, σοι έλεγον 

καί ταΰτα ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Θ’ άπεκρινόμην καί τότε διά τής αυτής άρνήσεο>ς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά τότε, φίλε Άγαθόβουλε, δέν θά είχες τό δίκαιον εΐς 
τό. μέρος σου, καί ή επιμονή σου θά έλογίζετο εύλόγως ώς ιδιοτροπία.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Όχι, φίλοι μου, δέν είναι ποσώς ιδιοτροπία. Ό θεός 

νά μέ φυλάςη τοϋ δυστυχήματος τοϋ ν’ άκροαόθώ, έν πέοιστάσεσι σοβ.αραΐς, 

εμπνεύσεις ιδιοτροπίας ή πέριφιλαυτίας ! Πάς χρηστός καί τίμ,ος άνθρωπος 
χρεωστεΐ νά ^ναι συνεπής είς τάς πεποιθήσεις του, νά μή διστάζγι ενεργών 

συμφώνως πρός αύτάς, καί, άνάγκης τυχούσης, νά γίνεται μάρτυς αύτών, 
θυσιάζων καί τήν ζωήν του, καί αύτήν δέ προσέτι τήν πολυτιμοτέραν τής 
ζώής ύπόληψίν του, άν καί ή'τελευταία αύτη θυσία συντελ^ οπωσδήποτε 

εΐς τήν επιτυχίαν τών προσφιλών αύτοΰ ιδεών. Όπόταν όμως τό πράγμά 
εχτ) άλλως, όπόταν ή μέν θυσία τής ύπολήψεώς του κινδυνευη νά γείνη έπί 
ματαίω, τό δέ χειρότερον, συγχρόνως μετά τήςύπολήψεώς αύτοΰ, κινδυ- 

νεύωσι καί αύταί αί προσφιλείς αύτοΰ ΐδέαι, άτελώς καί κακώς έφαρμοζό- 

μ,εναι, νά ναυαγήσωσι καί ν’ άποτύχωσιν έπιπολύ, άν δχι διαπαντός, τότε, 

φίλοι μου, ό άνθρωπος ούτος παραγγέλλεται ύπό τοΰ ιερωτάτου καθήκοντος 

ν’ άρνηθή έπιμόνως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Οί τελευταίοι λόγοι σου νομίζω δτι χρίζουν άποδείξεώς*  

’Επιθυμώ, φίλε Άγαθόβουλε, νά πεισθώ, άλλ’ακόμη δέν πείθομ.αι. Είπες δτι 

άπαιτοΰνται. περισσότερα κεφάλαια. 'Εποτεθείσθω δτι τά κεφάλαια σοι τα 

ύπόσχονται. Τότε λοιπόν τί άλλο λείπει;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.- Λείπει ή έγγύησις καί ή πεποίθησις δτι τά κεφάλαια 

ταΰτα Θά ύπάρζωσι διαθέσιμα μέχρι τέλους, Έν συνόλφ, φίλοι μου, ένα πει», 
σθήτε δτι έ'χω δίκαιον, πρέπει δύω τινά νά έχετε ύπ’. οψιν. Πρώτον, οτι τά 

δία νικά αυτά κεφάλαιά δέν δύναται νά τά έχη τις έκ προκαταβολής, καέ 
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νζάσφάλίσγ αυτά εντός τοΰ κιβωτίου του, άλλά θά τφ παρέχω.ντατ,βκθμτΐτ 
δόν καί έκ διαλειμμάτων, .ή δέ παροχή αυτή δέν ,έζαρτάται έκ μια:, άλλ’ 

έκ δύω θελήσεων, τοΰ τε διδόντος καί τοΰ λαμβάνοντος, καφά δέ τό σρφδχ 

λόγιον τοΰ Έπικτήτου’ «Τών δντων τά μέν έφ’ ήμϊν, τά δέ ούκ έφ’ ήμϊν»’ 
καί δεύτερον δτι, ινα έπιτύχτ) ή έν λόγφ έπιχείρησις, ό άγων πρέπει νά. έξα- . 

κολουθήσγ; μέχρι τέλους’ ημιτελής δέ μενών καί ματαιούμενος, δέν φέρει 

μόνον τό κακόν αποτέλεσμα τής αποτυχίας τής έπιχειρήσεως, άλλά καί τίδ 

ετι λυπηρότερον τής δυσφημίας αύτής, ,κίνδυνευούσης, έξ αύτής ταύτης τής . 

Αποτυχίας,καί έκ μέρους μάλιστα τοΰ θερμοτάτου καί προθυμοτάτου τών 
ιδεών τούτων πρεσβευτοΰ, ν’ άποδειχθή ουσα δ,τι καί σήμερον, Ακόμη 

ρυττεται παρά τών πολλών., θεωρητική, ή μάλλον σχολαστική, εύτοπία.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί σ’ έμποδίζει τοΰ ν’ άκολουθήσγις άνενδότως τήν. πο- , 
ρείαν σου μέχρι τέλους; .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Η έρώτησίς σου, Ευσέβιε, καταδεικνύει άγνοιαν, έν 
γενει μέν τών πραγμάτων, ιδίως δέ τής σημασίας τοΰ εΐρημένου Αξιώματος 

ί τοΰ στωϊκοΰ Έπικτήτου. Θά είχε τόν τόπον της ή έρώτησίς σου,, άν τήν
Απηύθυνες εΐς μόνην τήν Βασιλείαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Φρονείς λοιπόν δτι ή Βασιλεία, ήτις πρό παντός άλλου.έν- 
ί διαφέρεται είς τήν έπιτυχίαν τών ιδεών σου, ήδυνατό ποτέ νά διακόψτ)

τήν άρξαμένην τυχόν πορείαν σου; ' . .

. ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μάλιστα, Στέφανε, το φρονώ.
■ ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Όποιαν λοιπόν ιδιότητα εΐς αύτήν Αποδίδεις;. . ·;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Όύδεμίαν, Ευσέβιε, κακήν ιδιότητα. Πείθομαι περί τών 

αγαθών προθέσεων τής Βασιλείας’ δέν αμφιβάλλω παντάπασι περί τών ευ

νοϊκών αύτής ύπέρ τής επιτυχίας τών ιδεών μ,ου, απ’ Αρχής μέχρι τέλους, 
ί διαθέσεων, διότι αύτή πρώτη πρέπει νά ένδιαφέρεται ύπέρ αύτής, και χά-

ριν τής εύκλειας^ αύτής, καί χάριν τής κοινής τών πολιτών ευδαιμονίας· 
αλλά..............

.ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά τί; Λ
; ΑΓΑΓΟΒΟΥΛΟΣ. Άλλά διστάζω άν μέχρι τέλους δέν ύποχωρήσγι.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πάλιν λοιπόν έγώ ερωτώ’όποιαν λοιπόν ιδιότητα εΐς αύτήν 
άποδίδεις;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μέ Αναγκάζεις, Έύσέβιε, νά έπαναλάβω τά αύτά πολ·*  
λάκις. Δέν μέ δυσαρεστεΐ όμως τοϋτο, διότι μοί παρέχεται Αφορμή νά λα*  

i λησω εύσεβώς καί φιλοφρόνως περί τής Βασιλείας, συμφώνως πρός τάς άρ+

χάς μου καί πρός τάς πεποιθήσεις μου. Γνωρίζω, φίλοι μου, έκ πείρας καί 

γνώσεων ασφαλών τόν έξαίρετον χαρακτήρα τοΰ βασιλεύοντος προσώπου’ τά 
δε περί τής Βασιλείας φρονήματα μου, προερχόμενα έκ τής συναισθήσεως 

τής Ανάγκης ήν έχει τής ύπερτάτης ταύτης θεσμοθεσίας ή -ήμετέρα πατρίς, 
μ.ε διατηρούν εΐς άκλονήτως πιστά καί ευλαβή πρός αυτήν αισθήματα, Ίδού^.

ί- . <:■ - -
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φίλοι μου, σαφώς και είλικρινώς, πώς διάκειμαι πρδς την Βασιλείαν. Καί έν 

τούτοις δέν δυσκολεύομαι νά έπαναλάβω περί αύτνίς δ,τι καί πρδ ολίγου 

εΐπα καί ηνίχθην.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δηλαδη;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Οτι διστάζω καϊ δυσπιστώ.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά πώς συμβιβάζεις την δυσπιστίαν σου ταύτην πρδς 

την οποίαν έχεις καλήν περί της Βασιλείας ιδέαν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πολύ καλά την συμβιβάζω, διότι η δυσπιστία μου 

δέν θά προηρχετο είμη έκ τοϋ φόβου της ανάγκης. [

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποίας Ανάγκης;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Της άνάγκης είς ην η Βασιλεία δύναται νά εύρεθ-ρ τοϋ 

νά μέ διακόψη ένεργοϋντα, θέλουσα νά σώση τδ Κράτος.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και άν η σωτηρία τοϋ Κράτους Απαιτη την διακοπήν τών 

ένεργειών σου, διατί υποτίθεται δτι σύ θά ήθελες νά τάς ακολούθησες ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι έγώ θά έφρόνουν δτι τδ Κράτος διά της έπιμον^ς ;

έσώζετο. ί
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ή δέ Βασιλεία ; j
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή δέ Βασιλεία δτι διά της έπιμον^ς τδ Κράτος έκιν- 

δύνευε. ■ j
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Θά $τον λοιπδν ζότημα Αγαθής πίστεως αμφοτέρωθεν. 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαιότατα.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί άν έδοκίμαζες νά προχωρησης τουλάχιστον μέχρι τινός;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή πεποίθησίς μου είναι δτι τδ σχέδιόν μου, ίνα επι

τυχή, πρέπει νά προχωρηση μέχρι τέλους άπροσκόπτως*  και τότε μόνον ε
κείνο μέν θά επιτυχή, έγώ δέ θά δικαιωθώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άν δέ μείνη Ατελές καί έν τφ μέσφ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε, έκεΐνο μέν θ’ άποτύχη οίκτρώς και χλευασθη, ,

έγώ δέ θά θεωρηθώ ως άγύρτης. Αί άγαπηταί μου ίδέαι θά ναυαγησωσι, ;

δυσκόλως δέ θά εύρεθη έν τώ μετ’ ολίγον μέλλοντι άλλος, 'ίνα έπιχειρηση [

τά αύτά. ί
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Και λοιπόν; ί
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί λοιπδν ιδού διατί δυσπιστώ, καί τ^ς δυσπιστίας

μου δέν παραδέχομαι ούδένα κριτήν άλλον έκτος έμαυτοϋ· καί ιδού διατί .!

εύχομαι καί συμβουλεύω νά γείνη η εφαρμογή, ελλείψει τών πολλών, δι’ ;

όλιγωτέρων κεφαλαίων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ένόησα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Ικανά λοιπδν, και πολλά μάλιστα, εΐπαμεν περί τού

του. Τί λέγετε τώρα περί τνίς άλλης εκείνης αΐτιάσεως, δτι αί ίδέαι τών 

τριών ημών περί τίίς έν τίί Πολιτείφ Δικαιοσύνης είναι άπλαΐ θεωριαι και 

ούδέν άλλο. Τδ κατ’ έμέ, ούδέν αισθάνομαι Αναγκάΐον νά προσθέσω, φρονφν ( 
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δτι αυτό τοΰτο έναργώς απέδειξα, τδ έξόχως πρακτικόν τών είρημένων 

ίδεών.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βεβαίως, διά τών δύω μάλιστα πρακτικωτάτων καί συντε- 

λεστικωτάτων εκείνων κανόνων, τοΰ βλέπειν πάντοτε είς τά εμπρός, "καί τοϋ 
ένεργεΐν άνευ μηδεμιάς έξαιρέσεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μέ συγχωρεϊς, Άγαθόβουλε, είς τοΰτο κάτι νά παρατηρήσω. 
Νομίζω δτι έδωκες μικράν τινα αφορμήν είς την έ’νστασιν ταύτην, και κά

πως κάπως έ'δειξες δισταγμόν τινα έκ μέρους σου.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ποϋ, Στέφανε, καί πότε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Οτε, λάλων περί τοΰ πόθεν θά γείνη η πρώτη εφαρμογή, 
εΐπες δτι αυτή ηδύνατο νά γείνη Αμφοτέρωθεν, ένόμιζες όμως δτι ·ητον ά- 

πλούστερον νά γείνη έκ τών άνω, έκ τίίς Βασιλείας δηλαδη καί τ·ης νομο
τελεστικές εξουσίας. Είς τοΰτο ίσως αί ίδέαι σου έπρεπε νά ^ναι σαφέστε- 

ραι και όριστικώτεραι.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχεις δίκαιον, Στέφανε, καί πολύ εύχαριστώ διά την 

παρατηρησίν σου ταύτην. Καί έγώ την αύτην ίδέαν ήθελα νά έκφράσω, άν 
καί παραδεχθείς τδ δυνατόν καί της έκ τών κάτω διορθώσεως, έπραξα τοΰτο 

'ίνα μη στερήσω τ'ης τιμ·ης αύτ·ης καί τδ μέρος τοΰτο τίίς Πολιτείας. Έξη- 
γούμ,ενος ·ηδη'σαφέστερα, καί άφαιρών πασαν αιτίαν δισταγμοΰ καί άορι- 

στίας, Αποφαίνομ.αι δτι ή τοΰ έ'ργου πρωτοβουλία Ανήκει είς τά άνω.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς την Βασιλείαν λοιπόν θεωρείς ένυπάρχον τό καθήκον τ^ς 
πρωτοβουλίας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άδιστάκτως.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί ιδίως είς τοΰτο σέ παρακινεί ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή μεγάλη ισχύς ην έν τφ τόπφ τουτφ έ'χει η είρη*  
μένη Άρχη.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Φρονείς λοιπδν, Άγαθόβουλε, δτι η Άρχη αύτη κέκτηται 
την άναγκαίαν δύναμιν, ίνα επιχείρηση τδ μέγα τοΰτο της διορθώσεως έρ

γον, έ'ργον μέγιστον, δυσχερέστατον, σχεδόν Ακατόρθωτον, ώς προσκροΰον είς 

τοσαΰτα συμφέροντα, είς τά συμφέροντα τοσούτων κακών στοιχείων, τά 

όποια μόνα σήμερον έ’χουν είς χεΐράς των καί άσκοΰν δλην την δύναμιν της 
έξουσίας, καί τά όποια, διηρημένα δντα έν ταΐς μεταξύ αύτών διαμάχαις, 

έν άκαρεΐ τείνουν νά δώσωσι πρός άλληλα την χεϊρα, άμα αίσθανθώσιν δ'ττ 

Απειλείται τδ διατηροΰν καί τρέφον αύτά σύστημα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μάλιστα, Ευσέβιε. Τοΰτο φρονώ, καί περί τούτου είμαι 
άδιασείστως πεπεισμένος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ποΰ ηυρε τοσαύτην δύναμιν η έν Έλλάδι εξουσία, ά'τις 

«ολιτικώς μέν άγεται καί φέρεται ύπό τών κομμάτων, διοικητικώς δέ εύρί- 

σκεται έν πληρει παραλύσει, οίκονομικώς δέ έν διαρκεΐ χρεωκοπίη ; Είναι $ 
δέν είναι Αληθ'η ταΰτα, Άγαθόβουλε;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δυστυχώς, ναί. ’
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Ομολογείς λοιπόν την ατασθαλίαν των φατριών, δμολογεΐς 

την παράλυσιν, όμ.ολογεΐς την χρεωκοπίαν ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί πώς ν’ άρνηθώ τά πασιφανή;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μήπως φρονείς δτι δύναται νά έρεισθη έπι της ισχύος τοϋ 

στρατού; Άλλ’ υπάρχουν οί φοβούμενοι δτι, έν ημερη τινί, καί η συμπραςις 

ταύτης της δυνάμ.εως ημπορεΐ νά έκλειψη.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καθ’ 8ν τρόπον οδεύουν σήμερον τά πράγματα, δλος 

κατ’ ατυχίαν είναι δυνατά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ., .Καί λοιπόν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί λοιπόν πείθομαι καί ισχυρίζομαι οτι η τοιαύτη 

άρχη, η άγομένη καί φερομένη ύπό τών φατριών, ή διοικητικώς παράλυτος, 

ή οίκονομικώς χρεωκόπος, η στοατιωτικώς αμήχανος, είναι μία τών ισχυ
ρότατων άρχών έκ τών δσαι υπήρξαν, ύπάρχουν, $ θά ύπάρξωσί ποτέ έν τφ 

κόσμο).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δηλαδη, άν μεταβληθ^ έκ βάσεως κα'ι έζ ύπαρχος, και άν 

έξέλθη έκ λουτροϋ τίνος παλιγγενεσίας νέα και άλλοία. Άλλά τότε ό λο- 
γος θά ηναι. περί πραγμάτων ιδανικών καί φανταστών καί μελλόντων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όχι, δχι. Όποια είναι καί εύρίσκεταΐ σήμερον, κα

θώς γράφουν οί συμβολαιογράφοι.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μας έσυνείθισες, φίλε ’Αγαθόβουλε, νά σεβώμεθα τάς ιδέας 

καί τάς γνώμας σου. Άλλά τώρα φοβούμαι δτι παραδοξολαγεΐς.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Διόλου δέν παραδοξολογώ, Εύσέβιε. ”Α ν δέ καί σύ καί 

δ Στέφανος θελησετε νά μέ Ακολουθήσετε άποδεικνύοντα τούς ισχυρισμούς 

μου καί τάς πεποιθήσεις μου, είμαι βέβαιος οτι θά πεισθήτε εντελώς· ■

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λέγε λοιπόν καί σέ άκούομεν.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Θέλω, φίλοι μου, καί ένδιαφέρομαι νά πεισθήτε, δχι 

μόνον οτι'αυτό τό όποιον ισχυρίζομαι, η μεγάλη δηλαδη καί έκτακτος δυ- 

ναμις της έν 'Ελλάδι άνωτάτης Αρχής, υπάρχει πράγματι, αλλ οτι και 
κατ’ άνάγζ.ην υπάρχει, καί δέν είναι δυνατόν είμ.ή τοιαυτη να υπαρχη. Εν 
άλλαις λέξεσι θέλω νά πεισθήτε, δχι μόνον περί τής ύπάρξε'ως, άλλα και 

περί τοΰ λόγου τίίς ύπάρξεως αύτίίς. Ήκούσάτε, ύποθετω, πολλάκΐς να γν 

νεται ομιλία περί λόγου ύπάρξεως τών τών έν τφ κόσμφ πραγμάτων. Ποιαν 

σημασίαν έδώκατε εις την φράσιν ταύτην;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Περί τίνος κόσμου μάς έρωτας; περί; τοϋ φυσικου η τοΰ η

θικού ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Σάς έρωτώ περί άμφοτέρων.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Προκειμένου περί τοΰ φυσικού κόσμου, λόγος ύπάρξεως είναι 

η σχέσις τών αιτίων πρός τά αίτιατά, καθώς, παραδείγματος χάριν, ο λογος 

τοΰ ψύχους τόν χειμ,ώνα καί τοΰ καύσωνος τό θέρος εΰρίσκεται εν τη θεσεί. 

που ήλιου πρός την γην, ό λόγος' τής βαρύτητος είναι έν τή αμοιβαία έλξει 

τών σωμάτων κτλ.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Περί δέ τοΰ ήθικοΰ κόσμου τί φρονείτε ; Δέν βλέπετε 

επίσης έν τοΐς πράγμασιν αύτοΰ σχέσεις έπίσης Αμοιβαίας, καί επίσης αί'τια 

■καί αίτιατά ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναί, άλλ’ δχι τόσον έναργώς καί εύδιακρίτως, καθώς έν τφ 

φυσικφ κόσμφ.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί σύ, Εύσέβιε, τί φρονείς περί τούτου ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Συμφωνώ καί έγώ μετά τοΰ Στεφάνου.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καί πώς; δέν παραδέχεσθε δτι η σπατάλη καί η αρ

γία καταστρέφουν πλούτη ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τοΰτο, ναί. . -λ

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν αναγνωρίζετε οτι η έργασία καί ά οικονομία πα

ράγουν περιουσίας ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τοΰτο, ναί.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν ομολογείτε 

η μάθησις Αναπτύσσει την διάνοιαν, 

καί τά τοιαΰτα;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βέβαια.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μάλιστα.

.ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ.

δτι η έξις διευκολύνει τά δυσχερή, δη 

δτι ή άληθεια κατισχύει τοΰ ψεύδους,

L Ιδού λοιπόν κανόνες καί έν τφ ηθικφ κόσαφ, ιδού λό

γοι ύπάρξεως, ιδού σχέσεις μεταξύ αίτιατών καί αιτίων. . ν

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ναί, άλλά δέν είναι πάντοτε σαφείς καί εύδιάγνωστοι αί 

τοιαΰται σχεσεις.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καθώς αί έν τφ φυσικφ κόσμφ, θέλετε νά είπήτε. 

Σας ερωτώ όμως- δέν είναι καί πολλαι τών έν τφ φυσικφ κόσμφ σχέσεων 

είς τούς πολλούς η δλως άγνωστοι, η, τό χειρότερον, κακώς παρ’.αύτών, καί 
ώς άλλαι άντ’ άλλων, γνωριζόμεναι; ■:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαιότατα.

. ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λοιπόν, φίλοι μου, τό πάν συνίσταται είς τό ν’ Αντι
λαμβάνεται ό άνθρωπος καί νά διαγινώσκη καλώς καί τά τοΰ φυσικοΰ καί 

;τά .τοΰ ηθικού, κόσμου. Είναι δέ. Αξία παντός κόπου ή μελέτη τών τοιούτων 

σχέσεων. Καί. ήξεύρετε τί Ακόμη;

..ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί; . ·..

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Είναι δ Ακριβής έλεγχος τής Αλήθειας τών πραγμά

των. Πολλά πράγματα παριστάνονται είς 'ημάς πολλάκΐς ύπό μορφήν άλλην 

παρά την Αληθή καί σταθεράν αυτών μορφήν. Ποσάκις, έν τοιαύτη. περισσά” 
σει, δέν έξερχ.όμεθα τής απάτης, καταφεύγοντες είς τόν λόγον τής ύπάρ

ξεως αυτών !

. ΕΥΣΕΒΙΟΣ.. Καί αν η έκ τών αισθήσεων ποριζομένη γνώσις δέν συμφων^
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πρός την έκ τοΰ λόγου της ύπάρξεως ποριζομένην, δέν θά εύρεθίίς τότε εί*ς  

άμ.ηχανίαν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έ τοιαύτη προσωρινή άμηχανία ούδέν έχει τό βλα

πτικόν*  άπ’έναντίας, μοι παρέχει άφορμην νά σκεφθώ, νά εξετάσω καινά 

ευρώ την αλήθειαν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί που θά ηναι η άληθεια ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Ώ! η αλήθεια, μη αμφιβάλλετε, θά $ναι πάντοτε έν 

τω λόγφ τών όντων η τών πραγμάτων. "Οθεν, άν ό λόγος σύμφωνη πρός την 
αίσθησιν, έχετε τόν έλεγχον της αλήθειας*  άν δέν σύμφωνη, εξετάσατε, και 
η αλήθεια θά εύρεθη. Έν τφ φυσικφ κόσμφ, παραδείγματος χάριν, δλα τά 

βαρύτερα της άτμοσφαίρας έλκονται πρός την γην*  δταν ίδητε λοιπόν λέμ

βον αεροστατικήν φερομένην πρός τά άνω, την λέμβον αύτην, κατά την έκ 

τών αισθήσεων κρίσιν, θά την θεωρήσετε βαρυτέραν τνίς άτμοσφαίρας. Θά 
εύρεθητε τότε απέναντι διλήμματος*  η αί αισθήσεις σάς άπατοϋν,. $ ό νό

μος τνίς βαρύτητας άνετράπη. Μικρόν τι έξετάζοντες θά εύρετε οτι δέν είναι 

ούτε τό έν, ού'τε τό άλλο. 'Γπεράνω τνίς λέμβου, και άνασύρουσαν αύτην, 
θά ΐδητε σφαίραν μεγάλην, πληρη άερίου κουφοτέρου τοϋ ατμοσφαιρικού άέ- 

ρος, θά υπολογίσετε δτι τό δλον τοϋ ογκου, ■ σφαίρας τε καί λέμβου, είναι 

κουφότερον ογκου ί'σου άέρος άτμοσφαιρικοϋ, καί δτι ·η ισχύς τοΰ φυσικοΰ 

νόμου διετηοηθη. Δεν σάς ηπάτησαν λοιπόν αί ύμέτεραι αισθήσεις, είμή 
καθ'δσον άφέθητε ν’ άπατηθητε, καί έξετάζοντες ηύρατε την αλήθειαν.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. 'Όταν λοιπόν ό λόγος τών πραγμάτων σύμφωνη πρός τά 

πράγματα . . . ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε θά ησθε βέβαιοι δτι βλέπετε τά πράγματα, οχι 

μ.όνον ύπό την άληθη, άλλά κα'ι ύπό την σταθεράν αύτών μορφήν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δταν δέν σύμφωνη ; . . .
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε θά είπητε δτι ή φαινομένη δέν είναι η σταθερά 

κατάστασις τών πραγμάτων.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Λοιπόν έπί τοϋ προκειμένου;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έπί τοϋ προκειμένου, εΐ'πατε δτι παραδοξολογώ, δτε 

δασχυρίσθην ό'τι η έν Έλλάδι βασιλική Άρχη είναι έκ τών ισχυρότερων έν 

τώ κόσμφ έξουσιών. Θέλω λοιπόν τώρα ν’ άπόδείξω, δχι μόνον δτι ουτω τό 

πράγμα ύπάρχει, άλλά καί δτι δέν δύναται είμη ουτω νά ύπάρχη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Αρχισε άπό τοΰ τελευταίου, ώστε τό πρώτον νά έλθη κα

τόπιν εις άπόδειξιν αύτοΰ. ,
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μετά την άπό τοΰ τουρκικού ζυγοϋ άπελευθέρωσιν τ·ης 

‘Ελλάδος, ούδέν έν αύτη είχε διαμείνει ορθιον. Ό ζυγός ούτος είχεν ισοπε
δώσει καί γενεών διάφοράς, καί διακρίσεις άρχών, καί ήθών παραδόσεις, 

καί τά πάντα. Και τά πάντα έμειναν ερείπιά, πεδίον αχανές, πίναξ άγραφος. 

Έπί τοΰ έδάφους τούτου, μία μόνη ηγέρθη στηλη όρθια, η στηλη της Βα
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σιλείας. Ή κοινή συνείδησις, η συναίαθησις της γενικές άνάγκης, έστερέω- 

σαν την στηλην ταύτην’ καί ούτως έσχηματίσθη η μόνη ύπεροχη έν περιο

χή ισοπέδφ, η μόνη άνισότης έν πληρει ίσότητι. Έν άλλοις έ'θνεσι καί έν 

άλλαις έπικρατείαις, όπου υπάρχουν πολλαί υπεροχαι καί πολλαί άνισότητες, 
διαμαχόμεναι πρός άλληλας, ύπέρ ούδεμιάς λογίζεται ύψος, είμη τό τυχόν 
έναπομένον μετά την έξίσωσιν αύτοΰ πρός τό ύψος τών άλλων’ έν Έλλάδι, 

της στηλης οΰσης μοναδικής, τό ύψος δλον λογίζεται ύπέρ αύτ’ης. ’Εννοείτε 

δσα λέγω;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έννοοΰμεν δτι λέγεις πώς άλλοΰ υπάρχουν δυνάμεις άντι- 

κρουόμεναι πρός άλληλας, καί επομένως έξουδετερούμεναι κατά μέρος τίίς 

ίσχύος αύτών, ένφ, μιάς ού'σης τίίς δυνάμεως έν Έλλάδι, ή ισχύς αύτης 

διαμένει άμείωτος.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Εφαρμόσατε τώρα την Θεωρίαν ταύτην εις την πρά- 
ξιν, καί παρατηρήσατε άν τό πράγμα ηναι άληθες.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έν τούτοίς, ή σύγχρονος ιστορία λέγει δτι η πρώτη της Ελ

λάδος Βασιλεία έφυγαδεύθη, και ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα άπέθανον έν τη 

έξορίφ.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τοϋτο, Εύσέβιε, είναι άληθές’ άλλά ποιος, τά συμ

βάντα μ,ελετών τών τελευταίων ημερών τοϋ άγαθοϋ έκείνου Βασιλεως, δεν 

θά όμολογηση δτι τό λυπηρόν της Βασιλείας έκείνης τέλος δέν τό προητοί- 

μασε τό άμφιρρεπές, καί η έκ της πρός την χύσιν τοΰ έμφυλίου αίματος 
φρίκης έγκατάλειψις τοϋ έδάφους ύπ’ αύτίίς; Μη λησμ-ονησετε δέ δτι τοϋτο 
έγένετο την έπαύριον της οριστικές κατά τίίς στάσεως νίκης καί τίίς διαλύ- 

σεως τών συνωμοτών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.Δέν νομίζεις έν τοσούτφ δτι τό συμβάν τοϋτο τροπολογεί κατά 

τι την ιδέαν σου περί της μεγάλης ίσχύος της βασιλικές έν Έλλάδι Άρχίίς ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Όλον τό εναντίον μάλιστα νομίζω. Πιστεύω δτι, άν 
έπηλθέ τι δυνάμενον ν’ αύξηση την ίσχύν της Βασιλείας, τοϋτο ύπίίρξε τό 

λυπηρόν της πρώτης έκείνης Δυναστείας τέλος. ‘Η βασιλική άρχη έ’κτοτε 
κατέστη ίσχυροτέρα, καί ένεκα τών μετά ταΰτα συμβάντων, άτινα κατέ

στησαν βαθυτέρας τάς πεποιθήσεις τοΰ κοινοΰ περί τίίς άνάγκης .αύτης,' καί 

ένεκα τοΰ άφεθέντος παραδείγματος δτι ό θεσμός της Βασιλείας καί καμ
πτόμενος δέν θραύεται, ’Επαναλαμβάνω λοιπόν δτι τό τέλος τίίς πρώτης 

Δυναστείας έχρησίμευσεν ώς μεγάλη ένίσχυσις τ·ης δευτέρας.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ποια άλλα διδόμενα έχεις έκ τίίς συγχρόνου ιστορίας 

πρός άπόδειξιν τών λόγων σου; Δεν έπολεμηθη πολλαχόθεν η πρώτη έάείνη 
Βασιλεία; Δεν έγένοντο κατ’ αύτίίς πολλαί κατά διαδοχήν στάσεις.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καλώς έπραξες, Εύσέβιε, θελησας νά μ.’ ένθυμ.ίσης τά 

περιστατικά ταΰτα. Άλλ’ είπε μοι, έχεις ν’ αρίθμησης έπί τών χρόνων τίίς 

μακράς έκείνης Βασιλείας μίαν καν έπανάστασιν ;
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Όποιαν νομίζεις ύπάρχουσαν διαφοράν μεταξύ έπανάστά2 

σεως καί στάσεως; , · ·
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. 'Η έπανάστασις, φίλε Στέφανε, είναι αποτέλεσμα κι

νήματος ΰπά μακράς καί γενικής δυσαρέσκειας παραχθέντος, ένω ή στάσις 

σκευωρεϊται καί. τεκταίνεται ύπ’ ολίγων. 'Η μέν έκρήγνυται αύθορμήτως, ή 

δέ υποκινείται καί λαθροχειρίζεται. Αί επαναστάσεις σπανίως άποτυγχά- 

νουν, ένώ αί στάσεις σπανίως στέφονται δι’ οριστικής επιτυχίας.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δι’ όποιουδήποτε ονόματος θελήσγς νά ονομάσγς τήν 3 σε- 

πτεμβρίου 1843 καί τήν 10 Οκτωβρίου 1862, στάσεις ή επαναστάσεις, άμ- 

φότεραι επέτυχαν.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, επέτυχαν. Άλλ’ΐνα μή ματαίως μακρηγορώ περί 

των αιτίων της επιτυχίας ταύτης, άρκοϋμαι νά σάς ενθυμίσω δτι άμφότε- 
ραι ήσαν συνωμοσίαν στρατιωτικαί,,_.πρ^ΐ£λθί)ϋσαι__έκ γνωστών παροδικών ζκ- 
λαρώσεων τοΰ στρατού, και παραμελήσεως της προσοχής τών άρμοδΐών.Ήμ- 

πορεϊτε νά έρωτήσετε ανθρώπους πρεσβυτέρους ύμών περί τής αλήθειας τών 
ισχυρισμών μου τούτων, καθώς και περί της απεγνωσμένης δέσεως τών πρω- 

τουργών κατά τάς δύω κρίσιμους έκείνάς νύκτας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εγώ κατά μέν τό 1843 δεν είχα γεννηθή,' κατά δέ τό 

1862 ήμην άκόμη νήπιον. Έξ άκοής όμως εχω οτι οί πρώτοι συνωμόται 
τών δύο εκείνων νυκτών εις τοσαύτην άπόγνωσιν είχαν φθάσει, ώστε ή 
έτρεχαν τρέμοντες και πλανώμενοι τγδε κάκεΐσε, ή έκρύπτοντο προοιμιαζόμε- 

νοι την έπερχομένην μεταμέλειαν, Έσώθησαν δέ άνελπίστως καί ώς έκ θαύ

ματος, ένεκα τών οποίων άνέφερες πρό ολίγου λόγων. '
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βλέπετε λοιπόν οτι σϋνωμοσίαι καί διαφθοραί άνεμί- 

γθησαν κατά τάς δύω είρημένας επιτυχίας. Ουδέποτε ή βασιλική ’Αρχή 

έπολεμήθη έν Έλλάδι ζατά μέτωπον καί διά νομοταγών οπλών.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Κα'ι νομίζεις δτι συμμερίζονται πολλοί τάς ιδέας σου περί 

τής μεγάλης ταύτης ισχύος της βασιλικές εξουσίας ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Όλος ό κόσμος, φίλε Εύσέβιε, καί εκείνοι μάλιστα 

περισσότερον, οσοι θέλουν νά δείξωσιν οτι δεν πιστεύουν'τουτό. -

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν νομίζεις δτι υπάρχουν άνθρωποι φρονοϋντες άλλως;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δεν πιστεύω δτι ύπάρχει κάνεις, έκτος του θέλοντος νά 

άρνηθγ την αύτοφανή αλήθειαν τών πραγμάτων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τότε διατί υποκρίνονται οί ύποκρινόμενοι;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τίς οίδεν ! ’Ίσως πρός τούτο έχουν τούς σκοπούς των.

- ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί ποιους σκοπούς υποθέτεις ;
. ΑΓ ΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πιθανόν νά θέλωσι νά τήν προσελκύσωσι τεχνικώτερα. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί αί θωπεΐαι δεν είναι ό καλύτερος της προσελκυσεως 

τρόπος;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Φαίνεται πώς ό'χι πάντοτε. ’Ενίοτε καί άγρια τις ό'ψις, 

και μικρά τις άπειλή, ήμποροΰν νά συντελώσιν είς τόν σκοπόν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ’Αλλά τότε, πρέπει ά μέν ισχυρός νά μή γνωρίζγ τήν/ ισχύν 

του, ό δέ ύποκρινόμενος νά βάλλη βάσιν είς ταύτην τήν άγνοιανΐ ■ > :-
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί ποιος σάς είπεν οτι δεν είναι καί τά δύω ταΰτα ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Λοιπόν ζα'ι τά εν ταϊς έκλογαϊς ενίοτε συμβαίνοντα δυνά- 

μέθα νά τά έξηγήσωμεν κατά τάς ιδέας ταότας; _

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δυνάμεθα.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Νομίζεις δτι δύναται νά έπηρεάσν) εύκόλως ή Κυβέρνησις 

τάς βουλευτικάς έκλογάς;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καλώς έχόντων τών πραγμάτων, τό νομίζω. :

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δέν έχει άνάγκην ύλικών ή άλλως εκβιαστικών επεμ

βάσεων ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν πιστεύω.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί λοιπόν φρονείς περί τών εκλογών ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Φρονώ δτι πάσα έπέμβασις έκ μέρους της Κυβερνή- 

ε>εως είναι μωρία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δι’ αθεμίτων καί διά θεμιτών μέσων ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί δι’ αθεμίτων καί διά θεμιτών μέσων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Άλλοτε, λέγουν, έφρόνεις άναγκαίαν τήν διά θεμιτών μέ

σων έπέμβασιν< .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Προ πολλοΰ μετέβαλα γνώμ.ην.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί διατί μετέβαλες γνώμην;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διά πολλούς καί σπουδαίους λόγους.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πρώτον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι δέν θέλω νά πεισθώ ό'τι ή Κυβέρνησις, δικαίως 

καί χρηστώς βαδίζουσα, θά έχν) εναντίον της τάς έκλογάς*  άν δέ ύπάρχν) 

τι δυνάμενον νά φέρν) τό άποτέλεσμα τούτο, θά ήναι μάλλον τό παράδειγμα 

τοΰ απηγορευμένου καρπού.

■ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεύτερον;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι τά όρια τοΰ θεμιτοΰ κα'ι τοΰ άθεμίτου, δυσδιά

κριτα δντα.αύτά καθ’ έαυτά, θά συγχυσθώσιν έτι μάλλον ύπό τών υπάλ
ληλων άρχών, ένεκα κακώς έννοουμένου ζήλου ή άλλης αιτίας, ώστε 0’ άνα- 
λάβγ ή Κυβέρνησις εύθόνην διά πράξεις άλλοτρίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τρίτον;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι ή πείρα άπέδειξεν δτι καί οί κατανεύσει καί of 

άπονεύσει της Κυβερνήσεως εκλεγόμενοι Βουλευταί δέν διαφέρουν πολύ, οί 

μέν έκ τών δέ, κατά τάς άπαιτήσεις.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τέταρτον ;

. ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι, άφοΰ απόλυτον θά ζητήσνι ή Κυβέρνησις τήν αί- 
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ποχήν τών Βουλευτών άπδ τών διοικητικών έργων, δίκαιον είναι ν’ άντιτάξη 

άπόλυτον καί τήν άποχήν αυτής άπδ των βουλευτικών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πέμπτον ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Αρκετά είναι αυτά, Στέφανε, νομίζ ω. Άν μολαταύτα 
θελης καίπεμπτον, πρόσθες πώς έπείσθην δ'τι, εις δ'λα τά έργα τής Κυβερ- 

νησεως, τα σαφή, οριστικά και απόλυτα μέτρα, παρά πάν άλλο, καί περισ
σότερόν ωφελούν καί καλήτερα εννοούνται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και εντούτοις εξακολουθείς φρονών οτι ·/} εξουσία καίτοι μη
δόλως έπεμβαίνουσα, έξασκεΐ τήν μεγίστην έν'ταϊς έκλογαϊς επιρροήν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Μάλιστα’ καθώς δ ναύαρχος των παλαιών ’Αθηναίων 
Τιμόθεος, δ'στις και κοιμώμενσ; έκυρίευε πόλεις.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Διατί έπρόφερες μελαγχολικώς τάς τελευταίας ταύτας 
λέξεις;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Διότι, έν αύτώ τουτφ τω περϊστατϊκ<}^~-δΜ>ρώ- ύφαλον 
ύπδ την κυβερνητικήν άκατον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποιαν ύφαλον;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Οσον ή’Αρχή εξαφανίζεται, κατά καθήκον, έκ του εκ

λογικού πεδίου, "να παράσχη πλήρη ελευθερίαν εις τούς άγωνιζομένους, τό

σον εύρίσκονται πολλάκις οί επιτιθέμενοι έκβιαστικώς κατά τών εναντίων, 
πράττοντες αύτο'ιδ,τι μέμφονται κατ’ εκείνων. ’Εννοείτε πόσον δύσκολου καί 
άκροσφαλές είναι τδ έ'ργον της ’Αρχής έν τοιαύτη περιστάσει.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί διατί; μ,ηπως δεν είναι άπλούστατον τδ έ'ργον αυτής 

τοΰτο; Και τί άλλο έ'χει τότε νά πράξη ή Αρχή, είμή ν’ άποκρούση την 
έπίθεσιν, και νά διατηρήση την υπεροχήν του Νόμου; '·

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βεβαίως’ άλλ’ ή διά τών οπλών έπέμβασις αυτή εις 
πάσας δέν θά δώση χώραν διαστροφής και ψευδείς παραστάσεις ! Τί δεν θά 

κραυγάσωσι μέχρις ούρανοΰ οΐ ήττώμενοι, καταμεμφόμενοι τής δημοσίας δυ- 
νάμεως, ώς παραβιαζούσης δήθεν τάς έκλογικάς ελευθερίας ! Συμφωνώ δ'τι, 

ενεκα φόβου τοιούτων άδικων κατακραυγών, η Άρχη δεν θά σταύρωση τάς 

χεΐρας, ούτε θά παράβλεψη την βιαίαν και παράνομον έπίθεσιν. Θά προσε- 

νεχθή φοονίμως και προφυλακτικώς’ θά ένεργήση άμερώς καί απαθώς ώς δ 

Νόμος, άλλ’ ούχ ήττον Θα ένεργήση. 'Οπωσδήποτε, είναι ουτος εις τών σπόυ- 
δαιοτέρων κυβερνητικών‘σκοπέλων, καί προς άποφυγήν αύτοΰ ούδεμ.ία προ

σοχή είναι περιττή. Άς έπανέλθωμ,εν εις τδ προκείμενον:
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τδ προκείμενον ήτον ή μεγάλη δύναμις τής Βασιλείας έν Έλ- 

λάδι. Παραδέχεσαι λοιπόν δ'τι ύπάρχει άνευ τινδς όρου ή τοιαύτη μεγάλη 

δύναμις;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όχι δά, Εύσέβιε’ ούτε είπα, ού'τε ένόησα τίποτε 

τοιοΰτο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ’Αλλά δέν σέ ήκοόσαμεν νά τηρήσης ούδεμίαν έπιφύλαξιν»

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ.’Ίσως δέν έξηγήθην καλώς, Στέφανε*  άλλ’ ή έπιφύλα- 
•ξις έτηρήθη.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποια έπιφύλαξις, Άγαθόβουλε; Ουτ’ έγώ ήκουσα, ή ένόησα 

τίποτε περί τούτου. . . ?
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. 'Υπενοήθη, Εύσέβιε, ή έπιφύλαξις ότε, συγχρόνως μετά 

τής ύπάρξεως τής βασιλικής ισχύος, έλάλησα καί περί τοϋ λόγου τής ύπάρ

ξεως ταύτης, δ'στις είναι, έν τελευταία αναλύσει, τδ πράττειν τδ άγαθόν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εγώ δέν έννοώ πώς, άφοϋ παρέστησες τόσον μεγάλην την 
είρημένην ίσχύν, την περιορίζεις ήδη κατ’ αύτδν τον τρόπον. Ένόμιζα, Ά

γαθόβουλε, δ'τι ή άληθής καί κυριολεκτική δύναμις υποθέτει τάς χεΐρας λε- 

λυμένας, τήν επί τε τά δεξιά καί τά αριστερά στροφήν έλευθέραν, την χρή- 

σιν και τήν κατάχρησιν, uti et abuti.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Είναι τδ αυτό, Στέφανε, ώς άν έλεγες’ «Διατί ή λέμ

βος, ή τόσον δμαλώς καταβαίνουσα τδ ρεΰμα τοϋ ποταμού, δέν άναβαίνει 
αύτδ μετά τής αυτής ευκολίας;» Καί δέν δοξολογείς, φίλε, τήν θείαν Πρό

νοιαν, τήν χορηγούσαν μέν δύναμιν ικανήν εις έκτέλεσνν τών άγαθών,, φει- 

δωλευομένην δέ αυτήν όταν πρόκηται περί τών κακών;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Έχεις δίκαιον’ αλλά πώς ήνίχθης τοΰτο διά τοΰ λόγου τής 

ύπάρξεως;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν είπα δτι λόγος ύπάρξεως τής δυνάμεως τής Βασι

λείας είναι ή κοινή συγκατάθεσις ; Πώς δύναται λοιπόν ή δύναμις αύτη νά 

πράξη τι άλλο, είμή νά στραφή περί τδ κοινόν κ«λόν ; Εξουσία έχουσα τα- 

• μεϊον πλήρες, στρατόν ισχυρόν, φρούρια οχυρά και άπόρθητα, οπαδούς πολ

λούς καί αναπόσπαστους, ήμπορεϊ ί'σως, ποιούσα κατάχρησιν τών μέσων αυ

τής, νά ευδοκίμηση έπί τινα χρόνον έν τοϊς κακοΐς. Ή πάντων όμως τών τοι
ούτων στερουμένη, ή μή άντλοΰσα τήν ίσχύν αυτής είμή έκ μιας καί μόνης 
πηγής, τής κοινής συγκαταθέσεως, επόμενον είναι δτι, και άν θέλη νά πράξη 

τδ κακόν, θά λείψη άπ’ αυτής ή δύναμις βεβαίως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν φοβείσαι λοιπόν τήν τυραννίαν έν Έλλάδι;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό φόβος τής τυραννίας δέν είναι σήμερον σπουδαίος, 

ένφ δ τής άναρχίας καί τής άκολασίας είναι καθημερινός καί μέγιστος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άφοΰ λοιπόν πειθόμεθα δ'τι μεγάλη είναι πρός τδ κοινόν κα
λόν, έν τφ τόπφ τούτφ, ή τής Βασιλείας δύναμις, ποιον άμεσον συμπέρασμα 

έ'χομεν νά έξαγάγωμεν έκ τούτου;
■ ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τδ συμπέρασμα τδ γνωρίζετε, δ'ταν συλλογισθήτε δ'τι 

οπού έξουσία, εκεί καί εύθύνη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν έννοώ ό'μως ποιαν ευθύνην εννοείς, ένφ πρόκειται περί 

τής Βασιλείας. Δέν είναι άληθές δ'τι ή Βασιλεία είναι συνταγματικώς α

νεύθυνος ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Κατά τοΰτο, Στέφανε, έ'χεις δίκαιον. ' Υπάρχου νδ'μως 
ΤΟΜΟΣ Β', 2. —ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878, ϊ . 
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πολλών ειδών εύθΰναι, και μία τούτων είναι η ευθύνη ενώπιον τοΰ Θεού, 

έκ της οποίας ούδείς είναι άπηλλαγμένος, έστω καί Βασιλεύς ακόμη, κάί· 

Βασιλεύς συνταγματικός.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λοιπόν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λοιπόν, αν ή Βασιλεία, καθώς συμπεραίνομεν, έ'χν) την 

δύναμιν νά σώση τόν τόπον τούτον, οφείλει, ενώπιον τοϋ 'Υψίστου, νά σώσν; 

αυτόν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί πρέπει νά πράξν) διά τοϋτο ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Εκείνο τοϋ οποίου δ τόπος ούτος έχει την περισσοτέ- 

ραν άνάγκην. Μαντεύετε.ποιον είναι τοϋτο;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Σε ήκουσαμεν πολλάκις λέγοντα δ'τι δ τόπος ούτος έχει 

άνάγκην Κυβερνησεως, καί πάλιν Κυβερνησεως, καί πρδ παντός άλλου Κυ- 

βερνήσεως.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λοιπόν άτόπος-πρέπ^ινάκυβίρνηθη.__
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Παραδέχομαι καί αναγνωρίζω ώς πρωτίστην την άνάγκην 

ταύτην τοΰ τόπου. Άλλά δέν καταλαμβάνω πώς απαιτείς την έκπλήρωσιν 

αύτης παρά μόνης της βασιλικές Άρχης, ένώ τό Έθνος, διατελοΰν έν Πο

λιτεία συνταγματική, καί συντρέχει καί συνευθύνεται είς τό έ'ργον τίς κυ

βερνησεως αύτοΰ.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Σπουδαίαν χορδήν έθιξες ένταΰθα, Εύσέβιε, λαλήσας 

περί τοϋ Συντάγματος. Είς τδ προκείμενον τοϋτο θά έλθω μετ’ ολίγον. Κατά 
τό παρόν, ερωτώ μόνον, άν νομίζγς δ'τι τό Σύνταγμα έμποδίζει την είρημέ- 

νην’Αρχήν έκ τών δ'σα απαιτώ, λέγεις, παρ’ αύτης. Άν τοιοΰτό τι νομίζγς, 
πρόσεχε καί θά ίδγς έξ όλης της σειράς της δμιλίας μου δ'τι τό εμπόδια*  

τοϋτο δέν ύπάρχει.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έστω1 άλλά πώς θά υποστήριξής δτι ή άπαίτησις δέν ήμ- 

πορεΐ νά στραφνί καί πρός τούς άντιπροσωπους τοΰ Έθνους ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έγώ υποστηρίζω δτι, έν τγ άλληλεγγύιρ, άπευθύνεται 

ό ζητών δπου εύκολώτερα δύναται νά λάβν;.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί τό μέρος της Βασιλείας είναι τό εύκολώτερον, τό δέ 

τών άλλων τό δυσκολώτερον;
ΆΓΑΘΟΒΟΓΛΟΣ. Διότι η Βασιλεία είναι μία, καί οί άλλοι πολλοί.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί συμβαίνει είς τούς πολλούς;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Συμβαίνει δτι εύθύνη, μεμερισμένη είς πολλούς, δέν εί

ναι εύθύνη- συμβαίνει δτι έκαστος τών πολλών δέν νομίζει δτι ή άδιαφορία 

αύτοΰ ήμπορεϊ νά βλάψη, διότι είναι καί άλλος νά φροντίση άντ’ αύτοΰ*  
συμβαίνει δτι, ενός έκάστου φρονοΰντος τά αύτά, τό κοινόν συμφέρον ζημιοϋ- 

ται καί καταστρεφεται.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τάς ιδέας ταύτας κάπου νομίζω δ'τι κατ’ αύτάς τάς άπην- 

τησα.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τάς άπηντησες είς τόν έμβριθέστατον τών συγγραφέων 
της αρχαίας Ελλάδος, τόν Θουκυδίδην.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν ύπάρχουν δμως καί πολλοί, σπουδαίοι άνθρωποι φρονοΰν- 

τες δτι καί αύτη τών πολλών ή ένέργεια γίνεται διά τοΰ χρόνου καί τίίς 
• τριβής, καί αύτών προσέτι τών πραττομένων σφαλμάτων έν τφ Πολιτεύματα 

επωφελής καί καρποφόρος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λυποϋμαι δτι διαφωνώ κατά τοϋτο πρός την γνώμ.ην 

σπουδαίων καί αξιότιμων ανθρώπων, άλλά φρονώ δτι, διά τίίς έπικρατουσης 

παρ’ ήμΐν στρεβλής έφαρμογης τοΰ Πολιτεύματος, δχι μόνον δέν γίνεται ω
φέλεια καί καρποφορία, άλλά. μάλιστα τό κακόν αύξάνει καθ’ ημέραν έν 

τετραγωνική προόδφ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποΰ στηρίζονται λοιπόν οί τά είρημένα φρονοΰντες ; Δέν ύ

πάρχουν καί παραδείγματα λαών διά της πείρας, καί της τριβής, καί τών 
σφαλμάτων αύτών, διορθουμένων ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιπαρχουν, άλλ’ δ θελων νά κρίνφ ύγιώς περί τών τοιού- 
των πρέπει νά διακρίνγ τούς καιρούς καί τάς περιστάσεις. "Ο,τι άποκτάται 
έν τη άμαθεία δέν αποκτάται έν τγ διαφθορφ. Ή αμάθεια μανθάνει, η δια

φθορά τίποτε δέν άπομανθάνει άφ’ έαυτης. Ή αμάθεια είναι σκότος, καί έν 

τώ σκότει κινείσαι ψηλαφών, καί μετά τό σκότος έ'ρχεται τό λυκαυγές, καί 
μετά τό λυκαυγές τό φως- άλλ’ ή διαφθορά σέ σύρει πρός τά κάτω έπί 
κλιτόΰ πεδίου- πώς θά σταθίίς στερεός έπί τών ποδών σου, άν δέν εΰργς 

στήριγμα άλλότριον καί άνεξάρτητον της ιδίας σου κινήσεως; ■

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είσαι λοιπόν απαισιόδοξος περί του μέλλοντος τοΰ τόπου 
τούτου ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Απαισιόδοξος περί τοΰ μέλλοντος δέν είμαι, άφοΰ καί 
βλέπω καί προτείνω την άνόρθωσιν. Πρεσβεύω, φίλοι μου, δύω μεγάλας, σα

φείς καί παραλλήλους άληθείας. Ή μία είναι ό'τι ούδέν έλεεινότερον τοΰ τρό
που καθ’ ον δ τόπος ούτος κυβερνάται- η άλλη δ'τι ούδέν εύκολώτερον τοΰ 

τρόπου καθ’8ν δ'τόπος ούτος ήδύνατο λίαν καλώς νά κυβερνηθώ·

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περί της πρώτης εκ τών δυω τούτων αληθειών είμαιέν- 
τελώς πεπεισμένος.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί περί της δεύτέρας;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί περί της δεύτέρας έγώ πείθομαι έπίσης, δταν μάλιστα 

άναπολησω δ'σα εΐ'παμεν περί της Δικαιοσύνης. Μένει δ'μως έν έμοί κατά 
τοϋτο μικρός τις δισταγμός, πώς, άφοΰ τό πράγμα είναι τόσον εΰκολον, δέν 
κατωρθώθη μέχρι τοΰδε.

ΑΓΑΘΟΒΟ1ΑΟΣ. Διατι απορείς, Στέφανέ, περί τούτου ; Είναι τίποτε τό
σον ευκολον μεταξύ τών ανθρωπίνων πραγμάτων, οπερ νά μη διέπεται ύπό 
τίνος κανόνος, τέχνης, μεθόδου τινός όποιασδηποτε, πάντοτε δ'μως αναγ

καίας εις το εργον εκείνο; Ιόε, παραδείγματος χάριν, την πτωχήν έκείνην 
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γυναίκα ητις, δέν λέγω πλύνει, άλΰά μόνον άπλόνει εις τον -ήλιον τά παρ’ 
άλλης γυναικός πλυνόμενα ιμάτια’ δέν έχει καί τό έ'ργον αύτης τούς κανό
νας του;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν βλέπω ποιους κανόνας ημπορεϊ νά έχ’/j τόσον ευτελές 
εργον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μέ συγχωρεϊς, Στέφανε. ’Έχει κανόνας σαφείς και α
κριβείς, -ή παράβασις των όποιων, άν δέν τό ματαίωση, τό δυσκολαίνει. Ή 
γυνή εκείνη πρέπει νά γνωρίζγ) πόθεν έρχεται ό ήλιος καί πόθεν φεύγει, που 
γίνεται και που δέν γίνεται σκιά, ώστε ν’ άπλώση τά ίμάτια αύτνϊς καθώς 
πρέπει. "Αν λοιπόν τό εύτελέστατον των άνθρωπίνων έργών γίνεται καί έπι- 
τυγχάνν) δζά κανόνων καί τέχνης κα'ι μεθόδου, πως θέλετε τό σπουδαιότατοι» 
άύτων, η κυβέρνησις αυτών τών ανθρώπων, νά γίνεται απλώς κα'ι ώς έ’τυχε, 
καί άνευ ούδεμιάς φροντίδος καί έπιμελείας;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άφ-ρρέθη, Άγαθόβουλε, καί ό μικρός δισταγμός μου, καί 
δέν άπορώ πλέον διατί η καλή κυβέρνησις είναι μέν έργον ευκολον έν Έλ
λάδι, μένει δέ πάντοτε προσδοκώμενον, διότι δέν έπιχειρεϊται κατά τόν 
άρμόζοντα .τρόπον. Επειδή όμως η ένστασις τών ΐσχυριζομένων δτι διόρ- 
θωσις έρχεται άφ’ εαυτός, ένερρϋντος τοϋ συνταγματικοί» Πολιτεύματος 
διά τοϋ χρόνου, είναι οπωσδήποτε σπουδαία, ώς είλικρινώς ΰπό πολλών πρε- 
σβευομένη, θέλησε, παρακαλώ, νά ένδιατρίψης ολίγον τι περισσότερον επ’ 
αύτίίς.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Κα'ι ιδού τί ιδίως εγώ σ’ ερωτώ. Ό έν τφ πολιτεύματι βίος, 
καί άν δέν φέρη σήμερον πρακτικήν καί άμεσον ωφέλειαν εις τά κυβερνη
τικά, δέν προετοιμάζει τούλάχιστον τόν τόπον είς μέλλον προοδευτικότερος 
ώστε νά ύπάρχν) πάντοτε κέρδος έκ τοϋ αναλισκόμενου χρόνου; ι

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς έννοεϊς τοϋτο, Εύσέβιε; μετά της καλ·ης κυβερνη
τικής διευθύνσεως, ά όίνευ αύτής ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εννοώ καί άνευ αύτ-ης’ άλλα κατά την ιδιάζουσαν τουλάχι
στον εις τό Πολίτευμα αρμοδιότητα.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Λυπούμαι, φίλοι μου, άπαντών καί είς τοϋτο άρνητικώς, 
καί λέγων δτι, άνευ καλής διευθύνσεως κυβερνητικές, οχι μόνον καί αυτά 
τά περιμενόμενα έκ τοϋ Πολιτεύματος άγαθά δέν έπιτυγχάνονται, άλλα καί 
συμβαίνει τό έκ διαμέτρου εναντίον. Σημεϊον δτι καί κατά τοϋτο ό τροχός 
έξηλθε της τροχιάς, καί δ,τι άν γείνη γίνεται μάλλον είς άπομάκρυνσιν η είς 
προσέγγισιν τοΰ σκοποϋ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί πόθεν φαίνεται τοϋτο;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού, καί κρίνατε. Τό συνταγματικόν Πολίτευμα επαγ

γέλλεται την αύτοκΰβερνησιν’ πρεπει λοιπόν να κρατγ] τό κοινωνικόν σωμ.α 
εύαίσθητον είς δλας τάς ένδιαφερούσας' αύτό ώφελείας καί ζημίας" η δε.κα- 
τάστασις τοϋ κοινωνικού σώματος είναι σημ-ερον·-—-λυπηρόν ειπεΐν---ακηδία^ 
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ινάρκη καί σχεδόν άναισθησία. Τό συνταγματικόν Πολίτευμα παραδέχεται 
την έλευθέραν συζητησιν’ πρέπει άρα νά παρέχ-ρ ευκολίας είς τό νά δοκιμά- 
ζωνται διάφορα συστήματα άφορώντα εις τά ουσιώδη τ$!ς κοινής διοικη- 
σεως μέρη’ έν δέ διαστηματι τόσον μακροχρονίω ούδέν τοιόϋτο σύστημα 
έδοκιμάσθη. Τό συνταγματικόν Πολίτευμα είναι πολίτικη παλαίστρα διηνε
κής’ δθεν πρέπει νά παράγ-ρ άνδρας πολιτικούς ύφ’ ολας τάς επόψεις’ η δέ 
πολίτικη λειψανδρία είναι σήμερον πάραποτέ έπαισθητη έν τφ τόπφ τούτφ. 
Ιδού, φίλοι μου, ΐνα μη έκτείνωμαι είς περισσότερα,· άπόδειξις της άγονίας 
ημών έν τφ συνταγματικφ βίφ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θέλησε νά μάς άναπτύξ·ρς μίαν έκάστην τών τριών τούτων 
αιτιάσεων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς θεωρείτε, παραδείγματος χάριν, τούς σήμερον έπι- 
βαλλομένους νέους φόρους; Δέν τούς ευρίσκετε άξιους της προσοχές τών φο- 
ρολογουμένων; Διά ποιου σημείου έ'δειξεν ό τόπος άν έγκρίνρ $ άν δέν έγ- 
κρίν·/) τά γινόμενα ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλ’ η σιωπή ΐ'σως σημαίνει δτι ανέχεται προθύμως τά βάρη 
ταΰτα ώς θυσίαν φιλοπατρίας είς τό εθνικόν μεγαλεΐον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δεν έμβαίνω, Εύσέβιε, είς τό ζητημα άν πρέπ-ρ νά έγ- 
κρίνρ η νά μη έγκρίν-ρ αύτά. Άς πράξ-ρ όπότερον έκ τών δύω θέλ-ρ’ άλλ’ άς 
έ’χ-ρ μίαν τινά γνώμην. ”Η νομίζετε δτι δέν άξίζει τόν κόπον νά έχ·ρ ίδιον 
έπί τοϋ περιστατικού τούτου φρόνημα;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς δχι, άφοΰ πρόκειται.περί τόσων μεγάλων καί παρεπο
μένων υποχρεώσεων ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί έν τούτοις, ιδού έρχονται οί Βουλευταί έκ τών πε- 
ράτων τών έπαρχιών, καί έκ τού κόλπου τών ιδίων έντολέων. Ποιος έξ αυ
τών δύναται έν συνειδησει νά ίσχυρισθ-ρ δτι έ'χει νά έκφραση την περί τούτου 
τών συμπολιτών αυτού γνώμην ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ούδείς, πιστεύω.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αοιπόν τό ’Έθνος πρέπει νά κυβερνηθώ, καί ουτω νά 

μάθη νά ίίναι εύαισθητότερον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί έλεγες δέ περί συστημάτων ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έλεγα δ'τι συμφέρον τού τόπου η τον νά δοκιμάζωνται 

διάφορα συστήματα άφορώντα είς τά ούσιώδη μέρη τ^ς δημοσίας διοικη- 
σεως, καί νά έγκρίνωνται τά καταλληλότερα. Τί έγεινεν έν διαστηματι 
τριάκοντα καί πέντε περίπου έτών, άφοΰ υπάρχει ό συνταγματικός βίος έν 
Έλλάδι; Ούδέν, απολύτως ούδέν. Πόσα, ώς έν παραδείγματι, δέν έρρέθησαν 
καί δέν κατεβοηθησαν κατά τοΰ έν ίσχύι φορολογικού συστήματος,., τοΰ το- 
σοΰτον ενδιαφέροντος την σπουδαιοτάτην τάξιν της Γεωργίας! Καί πού ταΰτα 
ό'λα κατέληξαν; Είς μηδέϊ.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν φρονείς 'λοστόν άξιον διορθώσεως καί μεταβολής τό έν 

ίσχύι σύστημα τής φορολογίας;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν εϊπχ τοϋτο. Άλλ’ άφοΰ πρέπει νά μεταβληθή, διατί 

δέν μεταβάλλεται, άλλ’ απλώς μόνον καταβοάται;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είσαι της γνώμης λοιπόν νά μή καταβοηθή ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είμαι της γνώμης τότε μ.όνον νά καταβοηθή, δταν καί 

άντικατασταθή συγχρόνως. ’Άλλως οφείλεται και προς τά πράγματα ή καί 
πρός τά πρόσωπα όφειλομένη αιδώς.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Έχω έξ άκοής οτι έ'γεινέ ποτέ λόγος περί εισαγωγής συστή
ματος διανεμητικού της άμεσου φορολογίας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μάλιστα' έμελετήθη ποτέ παρόμοιον σχέδιον, άνευ βά
σεων χωρογραφικών, καθ’ 8 άπεκλείετο μέν ή επιστήμη, λόγφ βραδύτητας, 
περί τήν έκτέλεσιν, εκαλούντο δέ .εΐς, άντικατάστασιν αύτής αί εγχώριοι 

έπιτροπαί. Καί ώστόσον, άφ’ ενός μέν τριπλάσιος παρήλθε χρόνος άφότου ή 
επιστήμη ήδύνατο νά περάνη το έ’ργον αύτής, τών δέ εγχωρίων επιτροπών 

ή άνάμιξις, οπουδήποτε έ'λαβεν έν τή διοικήσει χώραν, άφήκε πανταχοΰ 
λυπηρά φατριασμοΰ άποτελέσματα. ’Επειδή δέ ή κοινή συνείδησις αποκρούει 
θεωρίας, δταν ή δι’ αύτών έπαγγελλομένη διόρθωσις άπειλή κακόν χειρό

τερον τοϋ διορθωτέου κακοϋ, μετά τοσούτοός πολυχρονίους πατάγους, τί έ'- 

γεινε καί τί κατωρθώθη πρός βελτίωσιν ; Ούδέν. Λοιπόν, λέγω καί πάλιν, 
πρέπει νά κυβερνηθώ ό τόπος, καί ούτω-νά μάθγι νά σκέπτεται και νά νο- 

μοθετή έπιτυχώς καί καταλλήλως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εκτός τής φορολογικής νομοθεσίας, έχεις νά μάς λαλήσνις 
καί περί άλλου τινός παραδείγματος εισακτέας'μεταρρυθμίσεως;

ΆΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Έχω κατά νοΰν μεταρρύθμισίν τινα, ή μάλλον σύστημα 
δλον μεταρρυθμίσεων, τό όποιον έγώ μέν δέν νομίζω ούτε κατορθωτόν, ούτε 
ωφέλιμον έν τφ παρόντι, επειδή δέ άναφέρεται καί διαθρυλείται ύπό πολ

λών ώς άναγκαίως καί ταχέως είσακτέον, νομίζω δτι δύναμαι νά έρώτήσω 

καί περί τούτου' «Διατί λοιπόν δέν γίνεται;»

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποιον είναι τό σύστημα τοϋτο ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είναι ή λεγομένή άποκέντρωσις.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί φρονείς, είπες, περί αύτής ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Φρονώ δτι ό τόπος ημών δέν άνήκει είς τάς φυλάς έκεί- 

νας δσαι είναι, έκ φύσεως καί έκ χαρακτήρος, επιρρεπείς είς τήν άποκέντρω- 
σιν. Είναι, άπ’ εναντίας, έξ έκείνων είς άς άπαιτεϊται ή μεγαλύτερα συγ- 

κέντρωσις, έστω καί ϊνα μάθωσιν δσα δύνανται π,οτε νά κληθώσιν είς τό νά 
έφαρμόσωσιν άποκεντρωτικώς. Καί άν λοιπόν ή άποκέντρωσις έχη τι καλάν, 
πρέπει νά μένη έπιπολύ ώς επιθυμία, καί ό τόπος νά μαθητευθή έπ’ αύτής 

έν τή συγκεντρώσει. ”Αν δέν βαρύνεσθε, ήμπορώ νά σάς διηγηθώ άστεΐόν τι 
δπερ μοί συνέβη έπί τοϋ ζητήματος τούτου τής άποκεντρώσεως.
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' ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί σοι συνέβη;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έσυζήτουν μετά θερμοϋ τίνος θιασώτου τών ιδεών του? 

των, καί ένόησα δτι έκινεϊτο είς τοϋτο όλιγώτερον έκ πεποιθήσέως καί έκ 
γνώσεως, παρ’ οσον διότι έξ άκοής ή έξ άναγνώσεως ένόμιζέ τό πράγμα κα

λόν. Συνέβαινε δέ τότε νά ύποστηρίζη δύω τωά συγχρόνως έν τή Βουλή" 

άποκέντρωσιν καί οίκονομ.ίαν. «Άλλά τέλος πάντων, είπα, λάλησε καθαρά" 

τί θέλετε; πώς εννοείτε νά κάμετε τήν. πρώτην τής άποκεντρώσεως έφαρμό- 
γήν;— Ιδού, άπεκρίθη' θέλομεν ν’ άπαλλάξωμεν τάς δημοτικάς Άρχάς 

άπό πάσης εΐς τήν κεντρικήν Αρχήν ύποταγής.—Έσκέφθητε όμως, άπήν- 

τησα, δτι ή δημοτική Αρχή είναι διπλή' άφ’ ενός μέν άντιπροσωπεύει τόν 
Δήμον, άφ’ ετέρου δέ σχηματίζει τόν τελευταΐον κρίκόν τής διοικητικής ιε

ραρχίας; Ποιος λοιπόν θά έκτελέση τάς διαταγάς τοϋ Έπάρχου, καθώς ούτος 
έκτελεΐ τάς τοΰ Νομάρχου, καί καθώς ό Νομάρχης τάς διαταγάς τών Υπουρ

γών; » Σκεφθείς τότε έπί τινας στιγμάς, άπεκρίθη' «Διορίζομεν Αστυνόμους. 

—Έσκέφθητε πάλιν, είπα, δτι τριακόσιοι Αστυνόμοι, καί τριακόσια άστίι- 
νομικά γραφεία, είς τούς τριακοσίους έπάνω κάτω Δήμους τοΰ Κράτους, ά- 
παιτοΰν τούλάχιστον, κατά μέσον δρον, δαπάνην μηνιαίαν έβδομήκοντα καί 

πέντε χιλιάδων δραχμών; Καί τότε, ποΰ αί προτεινόμεναι παρ’ υμών οίκο- 

νομίαι;» Ένταΰθα ό φίλος έσιώπησε, καί έγέλασαν οί περιεστώτες. Πιστεύω 

λοιπόν καί περί τούτου δτι πρέπει νά κυβερνηθή ό τόπος, καί ουτω νά μάθρ, 

άν ήναι άνάγκη, ν’ άποκεντρωθή.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί περί τών άνδρών τών σχηματιζομένων έν τφ συνταγ

ματικό Πολιτεύματι τί φρονείς;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διατί μ’ έρωτάτε, άφοΰ έτόλμ.ησα ήδη νά ονομάσω 

τήν κατάστασιν ημών πολιτικήν λειψανδρίαν ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τό είπες τοϋτο' άλλά πρέπει νά μάθωμεν άν είπες αύτό σχε- 
τικώς ή άπολύτως. ’Ενδέχεται είς άλλα μέν νά $ναι λειψανδρία πολιτική, 

είς άλλα δέ νά μή ήναι.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έν γένει, φίλοι μου, περί τής άρμοδιότητος, ή, καθώς 

λέγομεν, καταλληλότητος, τών άνδρών έν τή Παλιτείικ, συμβαίνει πολλάκις 

δ,τι λέγει ή Γραφή. Ούτε κρότος ούτε θόρυβος προηγούνται τής παρουσίας 
αύτών, ού'τε ή έλευσις αύτών προαναγγέλλεται ύπό μεγάλων άξιώσεων. 

«Ιδού πνεϋμα μέγα κραταιόν, διαλύον ό'ρη καί συντρίβον πέτρας ένώπιον 

Κυρίου, ούκ έν τφ πνεύματι Κύριος" καί μετά τό πνεϋμα συσσεισμ.ός, ούκ έν 

τώ συσσεισμφ Κύριος’ καί μετά τόν συσσεισμόν πϋρ, ούκ έν τφ πυρί Κύριος" 
καί μετά τό πϋρ φωνή αύρας λεπτής, καί έκεϊ Κύριος». Δέν είναι Spa 
κίνδυνος νά ύφαρπασθή ή κρίσις ημών περί αύτών, δταν έν ήσυχίφ θελήσητε 

νά έξετάσετε τί παρ’ αύτών ζητοϋμεν. Εξετάσατε λοιπόν άπτοήτως, καί 

φωνή αύρας λεπτής θά σάς άποκριθή.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ιδού, έν πρώτοις εύρίσκονται άνθρωπος εχοντες τήν δύναμνί
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νά σύρωσιν όπίσω αύτών πολλούς οπαδούς, καί νά γίνωντάι άρχηγοί κδμμά- 
των. Δέν τά θεωρείς αυτά κατόρθωμα καί άξίαν; /

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Θά έρωτησω,- πριν άποκριθώ, ποϋ σύρουν καί που δύ- 
νανται νά σύρωσι τούς οπαδούς αυτών, πράς τά άνω η πράς τά κάτω;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί διατί αύτη η έρώτησις ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Διότι, Sv τούς σύρωσι πράς τά άνω, δέν Θά έχω δυσκο

λίαν νά ομολογήσω μετ’ έγκωριίων καί τά κατόρθωμα καί την άξίαν.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άν δέ πράς τά κάτω;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τότε θά ένθυμ,ηθώ την παραγωγήν μιας ελληνικές λε- 

ξεως.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Διατί, καί ποιας λέξεως;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ποσάκις, φίλοι μου, η ,έξέτασις τής παραγωγής τών 

λεξεων δεν γίνεται άφορμη σπουδαίας καί ωφελίμου διδασκαλίας! Τοιοΰτό 
τι συμβαίνει εις την λέξιν ραδιουργία. Τί σημαίνει έτυμολογικώς η λέζις 
αύτη ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Περίεργον ! Σημαίνει εργασίαν εΰχοίον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λοιπάν η λέζις αυτή, η τοιαύτην κακήν σημασίαν &- 
χουσα σήμερον παρ’ ήμΐν, ούδέν άλλο σημαίνει έν τφ άρχικφ αυτής σχημα
τισμέ, είμη εργασίαν πραγμάτων εύκόλων. Τί εξάγετε, έκ της παρατηρη- 
σεως ταύτης; » ·

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. "Οτι τά εύκολα δέν τιμώνται.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. ’Όχι μόνον δέν τιμώνται, άλλά θεωρούνται ώς χα- 

μερπη καί ουτιδανά καί φαϋλα. Δέν εύρίσκεται τοΰτο έν άρμονί<£ πράς τάς 
ιδέας τών ήμετέρων προγόνων, δτε έπρέσβευαν δτι πάντα τά καλά κτώνται 
διά τοϋ κόπου, δτε έλεγαν δτι προπάροιθε της άρετής έθηκαν οί θεοί τάν μόχ
θον, δτε άνεβίβαζαν τάς Μούσας έπί τών άκρωρειών, δτε διά του μύθου τοϋ 
Προδίκου έδίδασκαν την νεολαίαν, δτε έθεοποίουν την επιμονήν καί έπεμπαν 
εις κόρακας την έπάρατον άψικορίαν ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαίως*  καί λοιπάν, ύπά την έ'ποψιν ταύτην κρίνων τά έρ- 
γον τών κομματαρχών ...;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν έχω άφορμην νά τά επαινέσω.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν τό επαινείς μόνον, η δέν τά θεωρείς ούτε σπουδαΐον ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν τά θεωρώ ούτε σπουδαΐον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί όταν τοΰτο γίνεται διά μέσων δχι κοινών, της ευγλωτ

τίας, παραδείγματος χάριν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Νά μη τά δώστ) δ Θεάς νά πράζω τά διπλοϋν αδίκη

μα, έν γένει μέν, μγί παραδεχόμενος εξαιρέσεις έπί ζητήματος έπιδεχομένου 
τοιαύτας, ιδίως δέ, παραγνωρίζων προσόντα καί τάλαντα τόσον θαυμαστά; 
δποΐον είναι τά τάλαντον τής ευγλωττίας ! Άλλά, φίλοι μου, αναγκαζό
μενος νά περιορισθώ εις τον σκοπόν τής ήμετέρας ομιλίας, περιορίζω καί 
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την κρίσιν μου περί τοϋ λαμπρού τούτου δώρου της ευγλωττίας εις μονον 
τά έξ αύτοϋ παραγόμενον δφελος εις την Πολιτείαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά δέν ένθυμεΐσαι δτι εί'παμεν πώς, έκτος τοϋ κυβερ
νητικού άποτελέσματος, καί ανεξαρτήτως τούτου, θά θεωρησωμεν αυτήν 
ταύτην τήν έν τφ συνταγματικφ Πολιτεύματι έπιτυχίαν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τά ένθυμοϋμαι, άλλά καί κατά τοΰτο δέν έχω άφορ- 
μην νά έξέλθω τοϋ προκειμένου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν βλέπεις δηλαδή άπολύτως έπιτυχίαν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βλέπω αποφυγήν καί ελλειψιν δοκιμασίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς τάχατε;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό ρητωρ σύρει τά πλήθη*  παρ’ ήμΐν δέ τά πλήθη δέν 

σύρονται είμη δπου θέλουν νά συρθώσι. ; · ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Και διατί συμβαίνει τοΰτο ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Συμβαίνει, δώτι συνειθίσαμεν νά μη διεπώμεθα ύπ*  

άρχών, άλλ’ ύπά τελών καί συμφερόντων.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς διακρίνονται λοιπάν τά πολιτικά κόμμ.ατα ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Βεβαίως άρχαί δέν τά διακρίνουν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Οί δέ κομματάρχαι πώς διακρίνονται ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εις τοΰτο μοί είναι δύσκολον ν’ άποκριθώ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Διατί εις τοΰτο περισσότερον δύσκολον ή εις τά άλλο ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Διότι τά κόμματα δέν λαλοΰν, καί οί κομματάρχαι 

λαλοΰν. · ■
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τί λέγουν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγουν δτι δένόμοιάζουν πράς άλλήλους.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ομοιάζουν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Είπα άλλοτε δτι διαφορά ύπάρχει εις τάν χαρακτήρα 

αύτδν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί εις τά μέσα τών οποίων γίνεται παρ’ αύτών χρήσις ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ένταΰθα διαφωνοϋμεν. ’Εκείνοι μέν λέγουν, ναί*  εγώ 

δέ λέγω, δχι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν παραδέχεσαι λοιπόν δτι έκ της έν τφ Πολιτεύματι τρι

βήςημπορεΐ νά προέλθν) θεραπεία;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ, Άφ’ εαυτός, δχι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ού'τε καί Sv πολύς παρέλθ·ρ χρόνος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. “Όσον πολύς καί Sv παρέλθη.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ήξεύρεις δμως, Άγαθόβουλε, οτι άπορώ διά σέ, πώς ανα

λαμβάνεις νά δώσής τοιαύτην αποφατικήν διαβεβαίωσιν, χωρίς νά λάβης 
ύπ’δψιν πόσα απροσδόκητα ήμποροΰν νά συμβώσιν έν τφ χρόνφ, έξ ών νά 
προέλθγι η διόρθωσις*  διότι βεβαίως έρχονται πολλάκις καί άπροσδόκητα 
καλά, καθώς έρχονται καί άπροσδόκητα κακά.
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.’Απορείς, λέγεις, Ευσέβιε, δι’ εμέ, δτι παρατρέχω τήν 
ένδεχομένην ταύτην αισιοδοξίαν. Και δέν δικαιοϋμα.ι άρά γε πολύ μάλλον 

ν’ άπορήσω εγο> διά σέ, οτι, κολακευόμενος υπό τοιούτων άβεβαίών και μα

κρών προσδοκιών, άποτρέπεις την προσοχήν σου έκ τής βεβαίας και προ. ο

φθαλμών κειμ.ένης διορθώσεως, της έκ τών δύω αμέσως ενδιαφερομένων με

ρών έπιχειρουμένης;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και ποια είναι τά δύω ταΰτα αμέσως ένδιαφερόμενα μέρη;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πριν εις τοϋτο άπαντήσω, εί'πατέ μοι τί κάμνετε δ
ταν, όδοιποροΰντες, πλανηθήτε της όδοΰ ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ζητοϋμεν οδοδείκτην.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί δταν θέλετε νά είσπλευσετε εις λιμένα, τοΰ οποίου 
η εί'σοδος είναι πλήρης σκοπέλων καί ύφαλων ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ζητοϋμεν πρωρέα.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αοιπόν ή 'Ελλάς είναι δ περιπλανώμενος δδοιπόρος, καί 
η Ελλάς είναι η χειμαζομένη ναΰς' η δέ Βασιλεία είναι ό οδοδείκτης καί 
ό πρωρεύς.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αλλά, πρώτον, πώς εννοείς την Ελλάδα μέρος ενδιαφερόμε
νον, ενώ ή επίσημος 'Ελλάς φαίνεται απαθής .και αδιαφορούσα ; .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ήξεύρετε τί μοι έλεγέ ποτέ έν τφ έξωτερικφ ξένος 

τις πολιτικός άνηρ έκ τών έπιφανών; «’Έρχομαι έξ Ελλάδος. —Τίεί'δετε 
έκεΐ; — Είδα δόω Ελλάδας, χωριστάς καί διακεκριμένα;' την μέν έπίση- 

μον, ή'τίς δέν είναι ή αληθής' την δέ άληθή, ήτις δέν είναι η έπίσημος». 

Αύτην λοιπόν τήν δευτέραν Ελλάδα έννοώ, Εύσέβιε, ένδιαφερομένην.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς έννοεϊς, έπειτα, ένδιαφερομένην καί τήν Βασιλείαν; Κατά 
καθήκον βεβαίως. ,

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί κατά καθήκον, καί χάριν της εύκλειας αύτης, καί 
διά πολλούς άλλους λόγους. Έλησμ.όνησες δμως, βλέπω, Εύσέβιε, τόν σπου- 

δαιότατον δλων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποιον;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν εί'παμεν δτι λόγος ύπάρξεως τής δυνάμεως τής βα

σιλικής έξουσίας έν Έλλάδι είναι τό πραττειν τό αγαθόν;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έχεις δίκαιον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δεν ένδιαφέρεται λοιπόν νά ήναι ισχυρά ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά τίς οίδεν’; ήμπορεΐ καί πολύ νά μή φροντίζν; περί 

τούτου, ί'σως έξ επαινετής έλλείψεως φιλοδοξίας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν ήμπορεΐ, Στέφανε, νά μή φροντίζη. Ό άπαραίτη- 

τος δρος τής Βασιλείας είναι ή χρησιμότης αύτής, ή δέ χρησιμότης συνί- 
σταται εΐς τήν νόμιμον αύτής ίσχύν. Μόνοι οί εχθροί τής Βασιλείας ήμπα- 

ροϋν νά έπιθυμώσι νά καταντήση αύτη έαυτήν διά τής άπραξίας είς άχρη- 
στίαν.
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λ ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί θεωρείς σπουδαϊον τόν κίνδυνον τούτον δι αύτήν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τόν μόνον σπουδαϊον κίνδυνον, θν δύναται νά διατρέξν) 

ή Βασιλεία έν Έλλάδι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μεταξύ λόγων, Άγαθόβουλε' τί φρονείς περί δημοκρατίας; 

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Ό,τι φρονώ καί περί άποκεντρώσεως, καί έτι μάλλον. 
Δεν πιστεύω, δτι εί'μεθα διά δημοκρατίαν’ πολύ δέ πλέον ή κατά τής άπο- 

κεντρώσεοις, έχομεν κατ’ αύτής λυπηρά προηγούμενα, τών οποίων ή λήθη 

δέν επιτρέπεται εις τούς καί κατά μικρόν κηδομένους τής σωτηρίας τής πα

τρίδας. Άλλά, καί άν άποδώσωμεν είς τό δημοκρατικόν Πολίτευμα τάς τε

λειότητας ύφ’ ών βεβαίως έν Θεωρίιγ κοσμείται, πάλιν πρέπει νά θεωρήσω - 

μεν τήν έφαρμογήν αύτοΰ ώς ύποκειμένην είς όρους τόσον δυσχερείς καί τό
σον δυσεκπληρώτους, ώστε μόνον μακρών γενεών διάδοχή ήδύνατο νά προε- 

τοιμάσνι είς αύτήν τό έδαφος.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν διατρέχει λοιπόν δημοκρατικόν κίνδυνον ή μοναρχία σή

μερον έν Έλλάδι;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είπα δτι ένα μόνον κίνδυνον διατρέχει, τοΰ οποίου ή 

αποφυγή έξαρτάται άπ’αύτής τής ιδίας, καί ούδένα άλλον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τόν κίνδυνον δμως τής αναρχίας είπες δτι τόν αναγνωρίζεις 

ώς σπουδαϊον. ' :

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τόν άναγνωρίζω ώς σπουδαϊον, οχι δ'μως καί ώς άνυ- 
πέρβλητον. Έπειτα δ κίνδυνος ούτος άποσοβεϊταιέξαύτής ταύτης τής ά-ν 

ποπείρας τής εναντίον αύτοΰ έπιχειρήσεως. ..

: ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί έννοεϊς λέγών τοϋτο ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έννοώ δτι, άν δείξγς τούς όδόντας, ή άναρχία ύπο- 

χωρεϊ’ άν δέ ύποχωρήσης, ή άναρχία επιτίθεται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ένταΰθα δ'μως πρέπει νά μάς είπής τι και περί τοϋ στρατοΰ, 
■διότι, άν δέν μέ άπατα ή μνήμη,μάς είπες οτι καί ή Τρίτη Σεπτεμβρίου καί 

ή Δεκάτη ’Οκτωβρίου προήλθαν έξ αίτιων στρατιωτικών.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό στρατός, Εύσέβιε, θά ήναι πάντοτε μετά τής Βασι
λείας, άν μεγάλη τις αιτία δέν τόν άποσπάσγ έξ αύτής. Έκτος τοΰ όρκου 

δστις κρατεί αύτόν φιλοτίμως ύπό τάς αύτοΰ σημαίας, ό στρατός είναι δύ- 
ναμις, καθώς είναι δύναμις καί ή Βασιλεία, καί άμφότεραι έλκονται πρός 

άλλήλας. Μή λησμονήσετε δέ δτι είς τήν άνθρωπίνην δύναμιν εφαρμόζεται 

τό τοϋ Εύαγγελίου' «Τφ έχοντι δοθήσεται. καί περισσευθήσεταΓ άπό δέ τοΰ 

μή έχοντος καί δ έχει άρθήσεται άπ’ αύτοΰ». ,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς ήμπορεΐ νά σαλευθή ή πίστις τοΰ στρατοΰ ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Η ένεκα μεγάλων καί σκανδαλωδών παρεκτροπών τής 

έξουσίας άπό τής δικαιοσύνης καί τοΰ κοινοΰ συμφέροντος, ή ένεκα άπάτης 
ψευδώς παριστφσης τάς τοιαύτας παρεκτροπάς, συνοδευομένης ίσως ενίοτε 
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καί ύπ’ άλλων δελεασμάτων, πάντοτε δμως στηριζομένων έπί τοιούτωΐί 
ψευδών παραστάσεων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Γ1ι πρεπει να καμη η εξουσία είς την πρώτην περίστασιν ; 
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Νά διόρθωση τάς παρεκτροπής της, νά έναγκαλισθη 

την δικαιοσύνην, καί νά ύψωση την άληθη σημαίαν τσΰ κοινοΰ συμφέροντος.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εις δέ την δευτέραν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ν’ άπο,δείξη διά τών έργων τίν συκοφαντίαν, νά ήναι 

εύ'τολμος καί ενεργητική έν τφ δικαίφ αύτίίς, κα'ι δλαι αί πράξεις της νά 
γίνωνται έν δημοσιότητι καί έν πλήρει μεσημβρίι»:. Δέν ύπάρχει δπλον τό
σον ισχυρόν κατά τών έν τη σκοτίίρ τεκταινομένων συνωμοσιών,-όσον ή μετά 
θάρρους και έν τφ φωτ'ι της ημέρας γινόμενη κατ’ αύτών ένέργεια.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν είναι δμως πολλάκις συμφέρουσα καί η μυστικότης τής 
ένεργείας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είναι αδύνατον βεβαίως, μεταξύ τών πολλαπλών κυ
βερνητικών έργων, νά μη ύπάρχη ένίοτε καί άνάγκη ένεργείας μυστικές. 
’Ενταύθα δμως δέν ύπάρχει ή τοιαύτη άνάγκη, κα'ι σημαία τίίς έξουσίας 
πρέπει νά -Tjvat δ στίχος τοϋ ποιητοΰ*  αΤών κλεπτών ή νύξ, της δ’ αλή
θειας τό φώς».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς θά πεισθώμεν δτι ή φανερά ενέργεια είναι άκίνδυνος ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Θά πεισθητε ευκόλως δταν συλλογισθητε τί ζητεί ή 

έξουσία, καί ποια είναι τά έγγεγραμμένα έν τφ προγράμματι αύτ·ης. Δι
καιοσύνη, ευνομία, άσφάλεια έλευθεριών καί δικαιωμάτων, οικονομία, ευ
πορία, ηθικη, παιδεία, ευσεβεια, ολα τά καλά τέλος πάντων καί τά χρηστά 
καί τά τίμια,τά άρέσκοντα κα'ι επευφημούμενα γενικώς/Οταν είς τά τοιαυτα 
θέληση νά ένεργήση καί νά έργασθη έν τφ κρυπτφ, είναι τό αυτό ώς άν θέλη 
νά ελάττωση την δύναμίν της, ήτις συνίσταται είς τό δημόσιον φρόνημα^

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πρεσβεύων λοιπόν δτι δλα πρέπει νά γίνωνται φανερά, δέν 
υποθετεις δτι θά ύπάρξη ούδεμία άντίρρησις ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’’Αν θά ύπάρξη η οχι άντίρρησις, δέν θέλω, ούτε βλέ
πω την άνάγκην, νά τό βεβαιώσω. Άφοΰ πρέπει νά ύπόθέσωμεν δτι ύπάρχουν 
καί ενδιαφερόμενοι είς την διατηρησιν τών έν ίσχύι καταχρήσεων, διατί νά 
μη ύποθεσωμεν δτι ήμποροϋν νά ύπάρξωσι καί τινα παράπονα καί τινες άπο· 
δοκιμασίας Εις την σταθεράν καί έξ άποφάσεως ένέργειαν της έξουσίας άπό· 
κειται νά τά καταστήση δλα έξαμβλώματα, και νά τά πνίξη είς τό γε- 
λοϊον. “Εχετε πρό οφθαλμών δτι τρία τότε πράγματα θά ηναι τά άποτε- 
λΰΰντα την δύναμίν, καί έξασφαλίζοντα τόν θρίαμβον τίίς έξουσίας*  άγων 
δίκαιος, ισχυρά ενέργεια, και δηλωσις δτιόύδέπότε θά ύποχωρηση.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι οί κανόνες, τούς οποίους είπες δτε έλάλεις περί. δικαιο
σύνης’ τό βλεπειν πάντοτε έμπρός κα'ι ουδέποτε ό~ίσω, καί η αποφυγή πά- 
σης έξαιρέσεως, δηλαδή ή γενική δικαιοσύνη.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έπρόσθεσεν δμως καί κάτι άλλο ό ’Αγαθόβουλος σήμερον*  
είπε νά γείνη δηλωσις έκ μέρους της έξουσίας δτι ουδέποτε θά ύποχωρηση,

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τοϋτο εννοείται και έξάγεται επίσης έξ αύτης, της ρή
τρας τοΰ Ευαγγελίου, της χειρός έπί τοΰ άρότρου. Θεωρώ δμως άναγκαϊον 
νά γείνη τοϋτο γνωστόν σαφώς και εναργως, ώστε κάνεις να μη απατηθγί^ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί πώς εννοείς τοϋτο νά δηλωθη, διά λόγου η δι’ έργου;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί διά λόγου καί δι’ έργου κα'ι δι’ όλων τών μέσων, 

δι’ών δύναται νά πεισθη ό κόσμος έντελώς δτι ή άπόφασις της έξουσίας εί
ναι άμετάθετος. Μέχρι τοΰδε, η έναντία πεποίθησις, η πεποίθησις δτι., θάτ- 
τον ή βράδων, ή έξουσία έμελλε νά ύποχωρηση, έματαίωσε πολλά άγαθά, 
καί έγεινεν αιτία τών μεγαλητέρων κακών. ’Εκ της πεποιθησεως ταύτης 
προηλθεν δλη ή αδυναμία τών νόμων καί δ'λη η θρασύτης τών φατριών*  εκ 
ταύτης η περιφρόνησις της δικαιοσύνης, έκ ταύτης η προπέτεια τών άκολα- 
στων, έκ ταύτης η υποχθόνιος προπαρασκευη τών άνατροπών. Έλεγετε περί 
πίστεως στρατοΰ καί πεποιθήσεως είς την δημοσίαν δυναμιν. Τι άλλο κα
τόρθωσε την έπιτυχίαν άλλοτε τών συνωμοσιών, είμη η σατανικώς έμπνευ- 
σθεϊσα πεποίθησις. δτι η έζουσία θά στρέψη τα νώτα ; Ο στρατός λοιπόν 
πρέπει νά γνωρίζη δτι η έξουσία είναι ακλόνητος κατα τε την δυναμιν καί, 
έτι μάλλον, κατά την άπόφασιν αύτης.' Ιδού η μονή άσφαλης . δυναμις τις 
Κυβερνησεως έν τφ στρατφ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ.. Είναι, νομίζεις, ευκολον νά ριζωθη η περί τοΰ ακλόνητου της 
■κυβερνητικές άποφάσεως πεποίθησις; :

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δυστυχώς, τόσον ευκολον κατ’ άρχάς δέν είναι, διότι 
προηγούμενα παραδείγματα θ’ άναφέρωνται παρα τών εχόντων συμφέρον προς 
βεβαίωσιν οτι δέν είναι σπουδαία καί η τελευταία δηλωσις αύτης. αΤί θά 
κάμη τέλος πάντων;» θά λέγωσιν άλλοτε μεν κρυφίως, και υποκριτικώς, άλ
λοτε δέ προκλητικός και θρασέως. «Θά κάμη δ,τι καί άλλοτε*  θά οπισθο
δρόμηση».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί λοιπόν ! Αύτό είναι τό σπουδαιότερον μέσον τίίς έξου- 
σ'ας*  άφοϋ αύτό ματαιωθη, άρα άπελπίσία.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έξ δσων είπες, Στέφανε, τό πρώτον μέρος είναι αλη
θές· δτι τό μέσον είναι σπουδαιότατον. Τό δεύτερον όμως, οχι*  απελπισία δεν 
-είναι. Απαιτείται μόνον άπόφασις γενναιοτέρα, άνδρικωτέρα, έπιμονωτερα, 

■ καί, τοΰ Θεοΰ εύδοκοΰντος, τά πάντα έρχονται είς την άρμόζουσαν θέ.σιν*  
’Αρκεί νά μη γείνη ύποτροπη.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. “Ω ! νά μη γείνη ύποτροπη βεβαίως! Άν ήξευρα δτι η έξου
σία προτίθεται άληθώς νά έπιχειρηση τήν διόρθωσιν περί ής λαλοΰμεν, καί 
άν ή το δυνατόν ή ταπεινή μου γνώμη νά φθάση έως αύτης, ηξευρε.τε τι θα 
έκαμνα; 7 .·

·■..· ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί; .
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ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θά την παρεκάλουν νά μη επιχείρηση τίποτε, νά καθήςση 
εις τά αυγά της, καθώς "λέγει ό κοινός λόγος, αν δέν έ'χη την σταθεράν καί 
άδιάσειστον Απόφασιν, ένώπιο'ν Θεοΰ Αθανάτου καί Ανθρώπων θνητών, νά μη 
οπισθοδρόμηση η Αποκαρτερηση, μέχρις ου τό έ'ργον αύτης έπιστεφθ'^ δι’ έν*  

τελοϋς καί πλήρους επιτυχίας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καλά λέγεις, Ευσέβιε' διότι, έκτος τ$!ς ένεστώσης Αποτυ

χίας, Θά είχε καί την δυστυχίαν ν’ Απόδειξη, άλλην μίαν φοράν, δτι δέν 

πρέπει νά πιστεύεται κανείς εις τάς αποφάσεις της.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. "Εχετε μέγα δίκαιον. "Αν θέλετε δέ καί νά γελάσε

τε, ήξεύρετε που η εξουσία ηδύνατο ν’άντληση διδασκαλίαν επωφελή έπί 

του προκειμένου ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποϋ ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εις ενα τών μύθων της Χαλιμάς.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Αλήθεια ; Περίεργον!
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ναί, φίλοι μου. Δέν ·ηξεύρω άν άνέγνωτε την ιστορίαν 

τριών άδελφών βασιλοπαίδων, οϊτινες, ό εις μετά τόν άλλον, ύπηγαν εις 

ζητησιν τοϋ νεροΰ της αθανασίας. Τό νερόν αύτό εύρίσκετο εις την κορυφήν 
βουνοΰ μαγικοΰ, δπου κραυγαί . τρομεραί έφοβέριζαν τόν τολμηρόν Αναβάτην, 
καθ’δλον τό διάστημα της άναβάσεως αύτοϋ. Γέρων φρόνιμος ένουθέτήσε 

τόν πρώτον βασιλόπαιδα νά μη πτοηθίί από τών κραυγών έκείνών, αΐτινες 
θά η σαν άπειλαί ανίσχυροι, άν ό απειλούμενος δέν έστρέφετο νά ίδη εις τά 

όπίσω' καί μόνον άν έστρέφετο, θά μετεβάλλετο εις. στηλην μαρμάρου. Έδεί- 
χθησαν δέ εις τόν βασιλόπαιδα έκεΐνον καί μακραί σειρα'ι τοιούτων στη*  

λών, εκατέρωθεν της όδοΰ, εις Ας είχαν άπολιθωθη τόσοι άλλοι προηγούμε.- 
νοι βασιλόπάιδες,. διότι δυστυχώς είχαν στραφη κατά καιρούς καί ίδεΐ εις 

τά όπίσω. ’Ανέβαινε μέχρι τίνος ό νεανίας, άψηφών τάς άπειλάς*  μετά 

ταϋτα δμως έπτοηθη, καί, στραφείς εις τά όπίσω, άπελιθώθη. Τό αύτό έ- 

παθε καί ό δεύτερος, άφοΰ άνέβη περισσότερον τοϋ πρώτου.Ό τρίτος, άφοΰ, 
λεπτομερώς έξετάσας τόν γέροντα, έπείσθη οτι αί άπειλαί $σαν κραυγαί μό

νον καί ούδέν άλλο, έ'φραζε διά κηροϋ τά αύτία του, καί, αδιαφορών εις 

6,τι έγίνετο δεξιόθεν καί αριστερόθεν αύτοϋ, άνέβη εις την κορυφήν, ηύρε 

την βρύσιν της Αθανασίας, έγέμισε τό άγγεΐόν του έκ τοϋ νεροΰ εκείνου, καί, 
καταβαίνων καί ραντίζων τάς μαρμαρίνας στηλας, άνέστησε τούς άδελφούς 
αύτοϋ καί τούς λοιπούς όλους βασιλόπαιδας, καί επέστρεψεν εις τά ίδια ά- 

νευφημούμενος καί θριαμβεύων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είχα άναγνώσει τόν περίεργον τοΰτον μϋθον.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Εγώ δέν τόν έχω άναγνώσει, άλλά θά ζητησω νά τόν εύρω 

καί νά τόν άναγνώσω.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ιδού, φίλοι μου, άκριβώς ποια πρέπει νά ηναι η πο

ρεία της έξουσίας έν Έλλάδι. ”Η ποσώς, η μέχρι τέλους. Τί ωφελεί αν 
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προχωρησης μέχρι τινός, καί έ'πειτα όπισθοχωρησης! Καλητερα, ποσώς.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έπείσθην, Άγαθόβουλε, όποιος πρέπει νά vjvai ό. τρόπος 

τ·ης ένεργείας έκ μέρους της βασιλικής ’Αρχής. Άλλά δέν πρέπει, 'ίνα έχω*  

μεν πλήρες τό σύνολον τών ήμετέρων πεποιθήσεων έπί τοϋ θέματος δπερ μάς 

Απασχολεί, νά μάς έξηγησης καί ποία πρέπει νά ηναι έν ούσίορ η τοιαύτη 

ενέργεια αύτνίς;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναι, Άγαθόβουλε' δ,τι έως τώρα είπες, είναι η δικονομία 

σου' δέν θά είπης ολίγα τινά καί περί τοϋ ούσιαστικοΰ σου κώδικος;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Πώς φαίνεται, Άγαθόπουλε, ό σπουδαστής της νομικής!

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τί θέλετε νά σάς είπώ περί τούτου ; Ουσία της -έν 

λόγφ ένεργείας είναι η έκτέλεσις τοϋ Συντάγματος καί τών Νόμων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά περί τοϋ Συντάγματος έπεφυλάχθης νά λαλησης, καί 
τό άναμέ,νομεν. Τί φρονείς περί τών λεγομένων, δ'τι τό Σύνταγμα φέρει δ^θεν 

προσκόμματα εις την αύστηράν διανομήν της δικαιοσύνης καί την άκριβη 

διεξαγωγήν τών ύποθέσεων τοϋ Κράτους, οτι έξασθενίζει την ίσχύν της νο

μοτελεστικής έξουσίας,δτι ένισχύει τά Αναρχικά’ στοιχεία τοϋ τόπου,καί -τά 

τοιαϋτα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό Σύνταγμα, φίλοι μου, είναι ό Ανώτατος νόμος του 

Κράτους, τό Σύνταγ μα έψηφισεν εις εαυτό τό "Εθνος, έπί του Συντάγματος 

ώμοσεν ό Βασιλεύς, καί ώμόσαμεν δλοι. Τό Σύνταγμα λοιπόν πρέπει νά τη- 
ρηται άπαρεγκλίτως, καί μόνον ό μεγαλύτερος εχθρός καί τοϋ "Εθνους καί 
της Βασιλείας δόναται νά συμβουλεύση την παραβίασιν αύτοϋ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά, τέλος πάντων, ημπαροϋμεν πρακτικώς μέν νά ίμεθα 
υπόχρεοι εις την τηρησιν αύτοϋ, θεωρητικώς δέ καί κατ’ ιδίαν νά κρίνωμεν 
έλευθέρως περί αύτοϋ. Τί λέγεις λοιπόν περί τών αιτιάσεων τάς οποίας ύπέ- 

μνησεν ό Εύσέβιος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγω οτι τάς ακούω, άλλ’ ό'τι, είλικρινώς καί έν πε*  

ποιθησει, έπέχω τοϋ ν’ άποφανθώ περί αύτών, μέχρις δτου ακούσω καί αύτό 
τό Σύνταγμα άπολογούμενον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αστεΐζεσαι;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν Αστεΐζομαι,άλλά προσωποποιώ. "Αν τό Σύνταγμα, 

καθώς οί Νόμοι τών παλαιών Αθηνών εις τόν Σωκράτην, ένεφανίζετο εις 

ημάς καί μάς έ'λεγε «Τί σάς έ'καμα, φίλοι, καί μέ καταδικάζετε άδοκί- 
μαστον; Οί ύμέτεροι Νόμοι δέν άρνοΰνται καί εις τόν χείριστον τών κα

κούργων τό δικαίωμα τοϋ ν’ άκουσθνί η απολογία του πρό της κατα
δίκης" καί σεϊςάρνεϊσθε εις έμέ, τόν έπί τοσαΰτα ετη χρηματίσαντα ύπέρ- 

τατον υμών Νόμον, την πρό της καταδίκης δοκιμασίαν !» Τί θά έλέγαμεν 

τότε ημείς προς Απολογίαν ημετέραν ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ είναι τοΰτο άληθές;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πώς δέν είναι, άφοΰ δέν έξηντληθησαν δλα τά μέ· 
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σα, άτινα αυτό τό Σύνταγμα παρέχει εις τήν κυβέρνησιν τής Πολιτείας-
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Και τί νομίζεις σπουδαιότερον, τήν τοιαύτην δοκιμασίαν, ή 

τήν έφαρμογήν τών παρ’ αύτοΰ τοΰ Συντάγματος μετά τήν δεκαετίαν επι
τρεπόμενων εις αύτδ μεταβολών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τάς μεταβολάς ταύτας δέν τάς θεωρώ παντάπασι σπου
δαίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Διατί;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι παρ’ αύτοΰ του Συντάγματος περιορίζονται εΐς τάς 

έπουσιώδεις.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί άν μετά τών επουσιωδών έγίνοντο καί ουσιώδεις ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε, Στέφανε,τό ζήτημα θά μετέβαινεν άπό τνίς άγα- 

θής είς τήν κακήν πίστιν’ σύ δέ καί ό Εύσέβιος γνωρίζετε δ'τι εις τάς μετα
ξύ ήμών ομιλίας προεδρεύει πάντοτε ή αλήθεια, και δέν έ'χει χώραν τδ 
ψεΰδος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Έχεις δίκαιον. Λοιπόν τδ ζήτημα μένει πάντοτε. . . .
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. "Οτι τδ Σύνταγμα δέν έδοκιμάσθη, και δικαιούται νά 

δοκιμασθή.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί αύτδς μόνος είναι ό άποχρών τής διατηρήσεως αύτοΰ 

λόγος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Αύτδς καί δ'λα τά παρεπόμενα αύτοΰ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποια παρεπόμενα;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Άν τδ Σύνταγμα κατεδικάζετο άδοκίμαστον, ή κοινή 

συνείδησις ήδύνατο νά τδ δικαιώσν), καί, καθώς δ'λοι οί αδικούμενοι, θά εδ- 
ρισκε τούς ύπερασπιστάς αύτοΰ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Σπουδαίως ταΰτα λέγεις;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ”Αν ή μεταφορική τής ιδέας μου μορφή σάς άπαρέσκή, 

ακούσατε αύτήν σαφεστέραν. Θά συνέβαινεν ό'τι, ένφ σήμερον οί άνθρωποι, 
καλώς ή κακώς, φέρονται πρδς αύτδ μετ’άδίαφορίας, τότε θά έγίνετο κο- 
σμοπόθητον, καί ή σήμερον έν ύπαίθρφ ύπάρχουσα πολιτική παλαίστρα θά 
μετεβάλλετο έίς υποχθόνιον σκευωριών καί συνωμοσιών έογαστήριον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί πόθεν κυρίως θά προήρχετο τοϋτο/,
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Θά προήρχετο έκ τοΰ οτι ούδέν μέχρι τοΰδε υπουργείων 

ήδυνήθη ν’ άποκτησή ύπόληψιν άρκοΰσαν έν τή συνειδήσει τοΰ ’Έθνους,ώστε 
ν’ άφιερωθή τοϋτο μετά πίστεως είς τήν κυβερνητικήν τής νομοτελεστικής 
’Αρχής πρόνοιαν. Τό ’Έθνος έ'πασχεν, άλλ’ άναρχία καί αυταρχία έφαίνοντο 
συγχρόνως έπί τής σκηνής, καί καθαρώς δέν διέκρινε ποια τών δύω ήτον ή 
κυριωτέρα τών παθημάτων αύτοΰ αιτία. Έν ώρ^: λοιπόν κρισίμφ, τίς έγγυά- 
ται δ'τι δλαι αί άτέλειαι τοΰ Συντάγματος δέν θά θεωρηθώσι κακόν μικρό— 
τερον .τής άρρύθμου άπολυταρχίας; Τό πρώτον λοιπόν άπαιτούμενον είναι νά 
σχηματισθή Κυβέρνησις άξία ύπολήψεως’ άλλά τοιάύτη δέν θά δοκιμασθή 
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είμή έν χρόνφ παρέχοντι σταθερά καί καθαρά δείγματα τών άρετών αύτής*  
ή τοιαύτη δοκιμασία έξ άνάγκης θά διεξαχθή έν τφ συνταγματική σταδίφ. 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άλλά παρέχει τδ Σύνταγμα τήν είς τοϋτο εύκολίανς . 
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έγώ νομίζω, ναί*  άλλως τε, ή πείρα θά τδ δείξή. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δταν ή μέν Κυβέρνησις άποκτησή, καθ’ δν εί'παμεν τρό

πον, τήν ύπόληψιν αύτής, τοΰ δέ Συντάγματος καί τότε αί άτέλειαι άπο- 
δειχθώσι, τί θά γείνή;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε, άλλά τότε μόνον, ή Κυβέρνησις θά έχή τδ δι
καίωμα νά είπή πρός τδ ’Έθνος*  «Έπραξα έπί μακράν χρόνον, τιμίως καί 
είλικρινώς, παν τδ έπ’ έμ.οί*  άμ.ηχανώ νά πράξω περισσότερα. ’Απαιτείται 
ή μεταρρύθμισις τούτου καί εκείνου τοΰ θεσμού». Άπαραλλάκτως καθώςσύ, 
Στέφανε, άφοΰ δόκιμάσης τδ ίμάτιόν σου, προσκαλεϊς τόν ράπτην , σου καί 
λέγεις πρός αύτόν. «’Εκεί μοί έ'ρχεται πλατύ, εκεί στενόν, διόρθωσέτο».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί τότε πόθεν θά άρυσθή τό δικαίωμ,α ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άπό τών λόγων τοΰ ’Ιησού Χριστού*  «Τδ σάββατον 

διά τόν άνθρωπον έγένετο, ούχ ό άνθρωπος διά τδ σάββατον».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Οπερ έστί μεθερμηνευόμενον*  «Τό Σύνταγμα έγένετο διά 

τήν ευδαιμονίαν τού ελληνικού λαού, ούχ ό ελληνικός λαός διά τδ Σύν
ταγμα».
, ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναί, άλλά τότε μόνον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έως δέ τότε ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έως τότε Κυβέρνησις, καθώς εί'παμεν, δικάία, ισχυρά 

καί έξ άποφάσεως ένεργητική, κατά τό Σύνταγμα.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εί'θε δλα ταΰτα νά συμβιβασθώσιν!
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι, εύλογοΰντος τού Θεού, θά 

συμβιβασθώσιν. "Αφετε δ'μως νά σάς έρωτήσω*  11ου, νομίζετε, υπάρχει ή πε- 
ρισσοτέρα υπόνοια ό'τι δύνανται, έν τή ύπαρχουση καταστασει, νά φανώσι 
προσκόμ-ματα είς τήν καλήν διεξαγωγήν τών υποθέσεων;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς τήν περίστασιν τής άναμίξεως τών Βουλευτών είς τά 
έργα τής διοικήσεως.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχετε δίκαιον*  καί ειπαμεν άλλοτε έν έκτάσει περί 
τών κακών καί όλεθρίων άποτελεσμάτων τής άναμίξεως ταύτης. Άλλά δια
τάσσει που τό Σύνταγμα τήν τοιαύτην άνάμιξιν ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Οχι, άλλ’ οί Βουλευταί τήν θέλουν, καί, τούτου μή γινομέ
νου, τό Ύπουργεϊον δέν δύναται νά σταθή έν τή Βουλή.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τότε λοιπόν θά γεννηθή σύγκρουσις μεταξύ Βουλής 
καί Βασιλείας;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άναμφιβόλως, άν ή Βασιλεία θέλησή νά εγκαινίασή τόν ό
ποιον διαγράφομεν τρόπον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άρθήτω λοιπόν ή σύγκρουσις διά τών νομίμων μέσων. 
ΤΟΜΟΣ Β', 2.— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878. 8
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έννοεΐ; διά τί; διαλύσεως;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διά τών διαλύσεων.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί μεταχειρίζεσαι τόν πληθυντικόν άριθμόν ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διότι ημποροΰν νά γείνωσι πολλαΐ διαλύσεις.Έν τούτοι;, 

άποκρίθητέ μοΓ Διατί νομίζετε δτι πρέπει νά γείνη αύτη η διάλυσις, $ νά 

γείνωσιν αύταί αΐ διαλύσει; ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς; δέν τό εί'παμεν; "ΐνα [/.η έπεμβαίνωσιν οί Βουλευταί 

εις τά έργα της διοικησεως.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ναι, τό εί'παμεν*  άλλά δέν νομίζετε δτι άμπορεϊ νά 

3jvat καί άλλη τις αιτία ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποία άλλη αίτια ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Ακούσατε, Τί κάμνουν, παρακαλώ, οί στρατηγοί, όταν, 

έν πολέμω οντες, ετοιμάζονται νά συνάψωσι μάχην; Μάχονται παντού, καί 
δπως καί δπου λάχη, η εκλέγουν, δσον δύνανται, τό καταλληλότερον είς 

τοϋτο έδαφος;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Βεβαίως εκλέγουν, οσον καί δπου δύνανται, τό κατάλληλον 

έδαφος.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άλλ’έν έπαφώ δύνανται νά vjvat είς διάφορα μέρη 

μετά τών εναντίων’;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ναι, άλλ’ό'ταν η μάχη συγκροτηθώ δεόντως έφ’ ενός μέρους, 

η νίκη κερδαίνεται διά πολλά μέρη συγχρόνως, πολλάκις δέ καί δι’ δλα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πολύ καλά. Ή προσοχή λοιπόν πρέπει νά καταβληθώ 

περί την εκλογήν τοΰ εδάφους. Τό έδαφος της μη άναμίξεως τών Βουλευτών 

είς τά έργα τίς διοικησεως δέν σάς φαίνεται προσφυές και κατάλληλον, 

ΐνα κερδηθίί η έρις όριστικώς και νικηφόρος;
ΣΤΕΦ. Βέβαια, διότι ό άγων είναι καθ’ ύπερβολην καλός καί δίκαιος, 

καί δέν είναι άμφιβολία οτι ή κοινή συνείδησις Θά ηναι ύπέρ τώς Βασιλείας.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού λοιπόν καί άλλος λόγος, δι’ δν πρέπει νά λυθώ 

η έρίς έπ’ αύτοΰ τοϋ θέματος. Επιτυγχάνονται δύω σκοποί, ειδικός και γενι

κός, καί η νίκη κερδαίνεται καθ’ δλα τά μέρη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. "Εχει λοιπόν και η πολίτικη μάχας καί νίκας;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Βέβαια, Στέφανε. Δέν έγένοντο ταΰτα προ ετών πολλών έν 

Προυσσίγ, δτε η Βασιλεία εκείνη, δι’ επανειλημμένων διαλύσεων, κατόρ

θωσε νά κερδηση τόν στρατιωτικόν αύτης διοργανισμ-όν, έξ ου παρηχθησαν 

άκολούθως τόσα θαύματα άνδρείας καί εύκλειας;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή έν Προυσσία Βασιλεία, έκλέξασα τό έδαφος κατά 

τάς μάλλον έπαισθητάς τότε άνάγκας τοΰ είρημένου Κράτους, έπηνεγκε τό 

λαμπρόν αποτέλεσμα τοϋτο. Ή μάλλον έπαισθητη σήμερον άνάγκη τίς Ελ
λάδος είναι η παγίωσις σπουδαίας κυβερνησεως, κάι έκλέγεται τό έδαφος 

συνεπώς προς τοϋτο.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είθε τό άποτέλεσμα νά φανώ άνάλογον προς έκεϊνο! Πλην, 
Άγαθόβουλε, είπες νίκην. ’Εννοείς λοιπόν δτι η Βουλή θά στερηθώ της δυ- 

νάμεως της;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό Θεός νά μέ φυλάξη καί τοΰ νά φαντασθώ καί τοΰ νά 

επιθυμήσω τοϋτο ! Άπ’ έναντίας, η Βουλή, καθαριζομένη καί έξαγνιζομένη, 
θά ηναι ισχυρότερα παραποτέ.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποιαν λοιπόν ένόησες νίκην ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Θά νικηθώσιν εντελώς δλαι αί κακαί τυχόν τάσεις καί 

παρεκτροπαί τών έν αύτώ ίδιοτελών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ’Ανέφερες προ ολίγου πολλάς διαλύσεις, καί τό είπες τρόπον 
τινά έπιδεικτικώς. Καί είναι άνάγκη νά γνωρίζεται τοϋτο έκ τών προτέρων;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Άνάγκη είναι νά γνωρίζεται, διότι ουτω συντέμνεται 
ό καιρός τοΰ άγώνος, καί ό άριθμός τών διαλύσεων έλαττοΰται.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δεν νομίζεις δμως δτι η έκ τών προτέρων γνωστοποίησις 

αυτή ήμπορεΐ νά θεωρηθώ Αγέρωχος καί προκλητική;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Παντάπασι, φίλε Εύσέβιε, μάλιστα συνταγματικωτάτη 
καί ειλικρινέστατα πατριωτική. Ό κόσμος θά γνωρίζη δτι η Βασιλεία έπι- 
μένει είς την διάκρισιν τών έξουσ ιών, κατά τό Σύνταγμα, καί δτι είς την 

σύγχυσιν αύτών άποδίδει την κακήν διοίκησιν του τόπου. ’Επειδή δέ έκ τώς 

φύσεως τοΰ ζητήματος προκύπτει δτι γεννώνται ιδιαίτερα συμφέροντα τοϋ 
έντολοδόχου, δηλαδη τών Βουλευτών, παρά τά τοΰ έντολοδότου, δηλαδη 

τών έκλογέων, θά θεώρηση την έκ νέου άνάδειξιν Βουλευτών άναμιγνυομέ- 

νων είς τά της διοικησεως ως προερχομένην έξ υφαρπαγής καί άπάτης, έωσ- 
ότου, διά σειράς έπαναλαμβανομένων εκλογών, βεβαιωθη περί τοΰ εναντίου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κατά ποιον τύπον θά διατάττωνται αί διαδοχικαί αύται 
διαλύσεις; ,

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Κατ’ άρχάς όίνευ αιτιολογίας, καθώς γίνεται συνήθως*  
μετά ταΰτα δμως, οχι μόνον μετ’ αιτιολογίας, αλλά και διά βασιλικού προ

γράμματος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αποβλέπεις, τοϋτο λέγων, είς ο,τι είπες πρό ολίγου; είς τόν 
σκοπόν δηλαδη τοΰ νά γείνωσι τά πράγματα ταχύτερα;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βέβαια.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλ’ επιτρέπεται τοϋτο, άφοΰ είπες οτι η διάλυσις γίνε
ται άνευ αιτιολογίας;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ”Αν τό διάταγμα της διαλύσεως δέν φέρη αιτιολογίαν, 

τοϋτο σημαίνει δτι τό δικαίωμα τοΰ Βασιλέως είς τό διαλύειν την Βουλήν 

είναι απεριόριστον. '

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι βέβαιον λοιπόν οτι η αιτιολογία έπιτρέπεται;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καθώς είναι βέβαιον δτι ό έχων τό πολύ έχει καί τό 
ολίγον. -

£
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Πώς νομίζεις cm αδύνατο νά γραφ·?! τοιοϋτο πρόγραμμα;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Κατά την έξίς περίπου έννοιαν" «Πρός τούς Εκλογείς. 

Έστείλατε Βουλευτάς, ίνα μετέλθωσι βουλευτικά έργα, και αύτο'ι άνεμί- 
χθησαν είς τά έργα τίς διοικησεως. Μη θεωρησας τούτο σύμφωνον ούτε 
πρός τά έμά δικαιώματα ούτε προς τά ύμέτερα συμφέροντα, τούς απέλυσα 
καί προσκαλώ ύμδ£ς είς νέαν εκλογήν. ’Εάν λοιπόν θέλετε την ίσχύν της δι
καιοσύνης καί τών νόμων, στείλατε Βουλευτάς, οϊτινες νά μη κωλύωσιν αύτην 
διά τί ς συγχύσεως εξουσιών, τάς οποίας τό Σύνταγμα θέλει διακεκριμένας».

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί νομίζεις δτι τό πρόγραμμα τοϋτο θά φέρη τδ έπιδιω- 
κόμενον αποτέλεσμα;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ούδεμίαν έχω άμφιβολίαν, όταν μάλιστα γείνωσι καί 
άλλα τινά έν τώ μεταξύ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ωσάν ποια και πρός ποιον σκοπόν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ό σκοπός πρέπει νά ηναι διπλούς· νά καταδειχθη 

συγχρόνως καί τό άκλόνητον τίς άποφάσεως, καί τό δίκαιον καί άγνόν τίς 
ένεργούσης έξουσίας. .

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Αέγε, σέ παρακαλώ, έν λεπτομερείς καί κατά σειράν, τά 
πρακτέα πρός τόν δεύτερον σκοπόν, καθώς είπες τά πρός τόν πρώτον.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού’ η Βασιλεία κηρύττει την άρχην τίς διακρίσεως 
τών έξουσιών; πρέπει λοιπόν ν’ άρχίση έφαρμόζουσα αύτην άπό τών έαυτίς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Έννοεϊς την παντελί αποχήν άπό τών έκλογών’ αύτό τό 
εί'παμεν.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Όχι μόνον τοϋτο, άλλά καί κάτι περισσότερον.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τί περισσότερον ; ,
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Οί Υπουργοί δέν πρέπει νά έκτεθώσιν, έπί καιρόν τινα, 

ώς ύποψηφωι είς τάς βουλευτικάς έκλογάς.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Γίνεται τοϋτο κατά τό πνεϋμα, άν δχι κατά τό γράμμα^ 

τοΰ Συντάγματος;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Ας άφησωμεν τό πνεϋμα, δπερ έκαστος δύναται νά 

έξηγί πολλάκις κατά τό δοκοϋν, καί άς περιορισθώμεν είς τό γράμμα, δ'περ 
είναι φανερόν είς δλους. Τό Σύνταγμα λοιπόν παραδέχεται δτι ημποροϋν νά 
^ναι καί Υπουργοί μη Βουλευταί.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ναί' άλλά τοϋτο, ουτω πως διαμιάς καί είς ολους έφαρμοζό- 
μενον, δέν θά κριθη ώς χωρισμός τών 'Υπουργών-άπό τίς Βουλίς, καί ίσως 
καί ώς περιφρόνησις αύτών πρός την έθνικην άντιπροσωπείαν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ.Χωρισμός δέν θά ^ναι, διότι οί Υπουργοί θά εύρίσκωνται 
πάντοτε έν τ·ρ Βουλή' θά ηναι μόνον έπικύρωσις τίς διακρίσεως τών έξου
σιών. Ίνα δέ μη έκληφθη ώς περιφρόνησις, οί 'Υπουργοί, άποτεινόμ,ενοι διά 
προγράμματος αύτών πρός τούς έκλογεϊς,θά εύχαριστησωσιν αύτοϊς φιλοφρόνως 
δι’ ην είχαν τυχόν διάθεσιν νά τιμησωσιν αύτούς διά τοϋ περιβλέπτου ά- 
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ξιώματος τίς έθνικης άντίπρο.σωπείας, ην μετά λύπης, άναγκάζονται νά μη 
δεχθώσι, διότι προτίθενται νά δποστηρίξωσι την διάκρισιν τών έξουσιών έν 
τ·ρ Βουλή, καί την άποχην τών Βουλευτών άπό πάσης άναμίξεως είς τά 
έ'ργα της διοικησεως’ θεωροΰντες δέ δίκαιον νά μη άναμιχθώσι καί αύτοί ,τό 
παράπαν είς τά τών έκλογών, δέν δύνανται νά δώσωσι τρανώτερον δείγμα 
τίς ειλικρίνειας των έν τη άποφάσει ταύτη, είμη άπέχοντες πάσης ύποψη- 
φιότητος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μοι άρέσκει η τοιαύτη ειλικρίνεια' άλλά δέν ενδέχεται νά 
παρατήρηση τις δτι, καί άν δέν έκλεχθώσι προσωπικώς αύτοί οί 'Υπουργοί, 
ημποροϋν νά ύποστηρίξωσι τάς έκλογάς τών φίλων καί τών συγγενών αύτών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Διαφέρει πολύ, Εύσέβιε, τό έν άπό τοϋ άλλου, "όταν 
ολόκληρον ύπουργεϊον άποφασίση νά μη έκλεχθη, είναι τίς φιλοτιμίας του 
ν’ άποδείξη δτι έκτελεϊ έ'ργον σπουδαϊον, καί δέν θά πράξη ύπέρ άλλων δ,τι 
δέν πράττει ύπέρ εαυτού. Και αί ύπάλληλοι Άρχαί θά έννοησωσι καλητερα 
την σπουδαιότητα ταύτην, καί θ’ άπέχωσι πάσης έπεμβάσεως.
- ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί άλλο πρέπει νά πράξη έν τώ μεταξύ ή Κυβέρνη- 
σις, έκτός τίς άποχης ταύτης άπό τών έκλογών καί άπό τίς ύπουργικίς 
ύποψηφίότητος ;
\ ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πρέπει ν’ άρχίση έφαρμόζουσα, καί προ τών έκλογών, 
καί έν ταΐς έκλογαϊς, καί μετά τάς έκλογάς, την αύστηροτάτην δικαιοσύ
νην, ώστε νά καταστηση δημοφιλή την άποφασίν της, καί νά νοησωσιν οί 
εκλογείς δτι οί 'Υπουργοί δέν άποκλείουσι τούς Βουλευτάς άπό τών ωφελειών 
.τίς έξουσίας, ΐνα άπολαύωσιν αυτών αύτοί καί οί οικείοι.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί αληθινά, αύτό διατείνονται πολλοί, Άγαθόβουλε. Τί ω
φελεί, λέγουν, ν’ άπέχωσιν οί Βουλευταί τών καταχρήσεων, καί νά κατα- 
χρώνται οί'Υπουργοί;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Οί ταΰτα λέγοντες δμως, ιδού τί δέν λαμβάνουν ύπ’ 
δφιν. 'Η μ.έν κατάχρησις τών 'Υπουργών λογίζεται έγκλημα, η δέ άνάμιξις 
τών Βουλευτών ύποστηρίζεται ώς πολιτικόν δόγμα. Δέν ύπάρχουν τάχα οί 
λέγοντες; «Είς τό συνταγματικόν Πολίτευμά ενυπάρχει άναποσπάστως ή 
είς τά τίς διοικησεως άνάμιξις τών Βουλευτών». Τό ολέθρων τοϋτο δόγμα 
πρεπει νά καταργηθη, καί τοϋτο είναι τό σπουδαϊον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δέν είναι σπουδαϊον καί τό νά μη καταχρώνται οί 
'Υπουργοί;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Υποστηρίζει κάνεις ό'τι οί 'Υπουργοί πρέπει νά κατα- 
χρώνται;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τοϋτο δχι, βέβαια.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ιδού λοιπόν η διαφορά. ’Εντούτοις, καθώς είχα άρχί- 

σει νά είπώ, ί διόρθωσις τών έν τη διοικήσει, καί επομένως τίς διαγώγίς 
τών Υπουργών, πρέπει καί νά προλάβη καί νά συνοδεύση καί ν’ άκολουθηση
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τήν έπιχείρησιν τών έν τγΐ Βουλή, δηλαδή τήν εφαρμογήν τής διακρίσεως 
τών εξουσιών. '

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Εννοείς λοιπόν δτι, άνεξαρτήτως του κατά τόης Βουλές άγώ- 
νος, ή Βασιλεία πρέπει νά ύποστή καί άγώνα άλλον κατά τών ‘Υπουργών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ.’Αγώνα κατά τών Υπουργών ! Τί λέγεις, φίλε Εύσέβιε ; 
θά έπαναστήσωσι λοιπόν οί Υπουργοί κατά τοϋ υπέρτατου "Αρχοντος; Καί 
ποίαν δύναμιν άλλην έχουν οί Υπουργοί, είμή την έκ τοϋ Ηγεμόνας προερ- 
χομένην;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δεν ήμποροϋν νά κατασταθώσιν ισχυροί έν τή Βουλή ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πώς η Βουλή θά ύποστηρίξν] Υπουργούς κατά τής Βα

σιλείας, εναντίον καί της άρμοδιότητος αύτης καί τής δικαιοσύνης ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Διατί εναντίον τής άρμοδιότητος αύτης;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Δέν δικαιούται δ Βασιλεύς νά διαρίζη καί τά παύ$ 

τούς ‘Υπουργούς αύτοϋ ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί διατί έναντίον τής δικαιοσύνης;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό σκοπός τοϋ Βασιλέως δέν θά Jjvat η εις τούς παλί- 

τας όλους ί'ση διανομή τής δικαιοσύνης ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ή δέ ισχύς τής εξαγνιζόμενης Βουλής ποϋ θά φανή;

, ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Εις την συμμαχίαν αύτης μετά της Βασιλείας πράς πε
ριστολήν ααί τιμωρίαν τών κακών 'Υπουργών.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είς ταΰτα πάντα όμως εχω μίαν ενστασν/.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί έγώ μίαν άλλην.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Δέν έλαττοϋται η ύπόληψις τοϋ ’Έθνους, όταν, συνταγματε- 

κώς πολιτευόμενων, άφίνη νά κανονισθώσι τά πάντα ύπό τής Βασιλείας ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Δέν ανατίθενται εις την Βασιλείαν έ'ργα πολύμοχθα, καί 

συγχρόνως άλλότρια ί'σως τοϋ Συντάγματος, δπερ άποφαίνεται δτι ό Βασι
λεύς, άνεύθυνος ών, κυβερν^ διά τών ύπευθύνων 'Υπουργών;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Θ’ άποκριθώ κατά σειράν καί εις τούς δύω. Ή ύπόλη- 
ψις τοϋ ’Έθνους δέν έλαττοϋται, άλλά μάλιστα αυξάνει, όταν καλώς κυβερ- 
νάται καί, διά της καλής κυβερνήσεως, γίνεται καθ’ ημέραν άξιώτερον τοϋ 
συνταγματικού βίου, έξασφαλίζον είς· εαυτό καί τάς άστικάς καί τάς πολι
τικά; ελευθερίας. "Επειτα, ποίαν ύπόληψιν έννοέϊτε; την παρά τοΐς μω- 
ροΐς, η την παρά τοΐς. φρονίμοις; Οί μωροί μόνον εύχαριστοϋνται εις τάς κε
νά; επιδείξεις' οί φρόνιμοι ζητούν τήν άλήθειαν τών πραγμάτων.‘Η δέ αλή
θεια τών πραγμάτων είναι. Χθές κακή κυβέρνησις καί άπισθοδρόμησις*  σή- 
μ.ερον άγαθή κυβέρνησις καί πρόοδος. Πότε καί πώς λοιπόν άποκτάται ή ά· 
ληθής υπόληψις Ιδού περί τοϋ ’Έθνους.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Περί δέ τής Βασιλείας ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό έ’ργον τής Βασιλείας δέν θά ήναι ού’τε άντισυνταγ- 

ματικόν, ούτε δυσφόρητον. Βέβαια, άφοΰ τά Πολίτευμα έκήρυξεν ανεύθυνου 
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τόν 'Ηγεμόνα, επόμενον ήτον νά κηρύξή τούς 'Υπουργούς αύτοϋ υπευθύνους, 
ίνα μή άποφεύγηται ή τιμωρία τών πράξεων αύτών. Σημαίνει δμως τοΰτο 
οτι ό ύπέρτατος "Αρχών δέν έξασκεΐ τήν άνωτάτην έποπτείαν, έπί πάντων 
μέν τών στοιχείων τής Πολιτείας, ιδίως δέ έπί της διαγωγές αύτών τών 
‘Υπουργών; Είναι καί της τιμής καί τοϋ καθήκοντος τοϋ Ηγεμόνας νά γίνε
ται τοΰτο, πράς τόν σκοπόν της τάξεως, τής δικαιοσύνης, της έννόμου ελευ
θερίας, καί τοϋ σκοποϋ πάντων τούτων τών σκοπών, τής τών πολιτών εύ- 
δαιμονίας. ’Εάν λοιπόν ή έποπτεία αυτή ένεργήται, καί πρέπει νά ένεργή- 
ται, κατά παντός τρίτου, δυνάστου ή δημοκόπου, λυμαινομένου τήν κοινήν 
ευδαιμονίαν, πόσω μάλλον δέν πρέπει νά ένεργήται κατά τών 'Υπουργών, 
τών ούδέν άλλο ή ύπηρετών αύτών τής Βασιλείας, τού; οποίους αύτή έκλέ- 
ξασα έ’φερεν, ίνα χρησιμεύσωσιν ώ; όργανα τών νόμων ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τί λέγεις περί τής δυσφορίας ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Λέγω δτι, όταν άπαξ τακτοποιηθώ ή πορεία, θά ήναι 

τοΰτο ομαλή καί εύάρεστο; άσχολία τοϋ ύπερτάτου "Αρχοντος, ημέραν παρ’ 
ημέραν εύοδουμένη καί προκόπτουσα, συνοδευομένη ύπό τής γλυκύτατης 
συναισθήσεως δτι εύεργετεϊ λαόν άξιον καλγτέρας τύχης, έκ τής τέφρας έν- 
δόξων προγόνων άναγεννηθέντα, καί άφίνουσα μνήμην αθάνατον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έν άλλο τι ακόμη άφες με άκριβώς νά νοήσω, Άγαθόβουλε. 
Χωρίξομεν τόν Βασιλέα άπό τών‘Υπουργών, όταν λαλώμεν περί τής έποπτεία; 
αύτοϋ έπί τών ύπουργικών πράξεων. Ποΐαι λοιπόν θά ήναι αί σχέσεις, τοϋ 
Βασιλέως προς τούς Υπουργούς του; ”Αν αί σχέσεις αυται πρέπν) νά κανο- 

• νισθώσι, τό ζήτημα μοί φαίνεται άκροσφαλές. 'Η άνάμιξις τοϋ Βασιλέως εις 
τάς ύπουργικάς πράξεις, εί μέν είναι μικροτέρα τοϋ δέοντος, ήμπορεΐ νά θεω- 
ρηθή αμέλεια τής τοιαύτη; έποπτεία;' εΐ δέ μεγαλητέρα, ί'σως λογισθή πα- 
ρακώλυσις τής έλευθέρας τών ‘Υπουργών ένεργείας, καί παραβίασις τής αρ
χής, καθ’ ήν δέν ύπάρχει εύθύνη άνέυ έλευθερίας. Πώς θά εύρεθή λοιπόν τό 
μέτρον τοΰτο ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Καλώς έπραξες νά μ’ ερώτησης, Ευσέβιε, έπί τοϋ προ
κειμένου’ μολονότι πολλά πράγματα, ώς έκ τής φύσεως αύτών, εύκολώτερα 
κατανοοϋνται έν τή εφαρμογή παρ’ οσον κανονίζονται δι’ ακριβών ορισμών. 
Θέλησις τοϋ Βασιλέως είναι νά πράττεται τό καλόν, τό εύθύ, τό δίκαιον*  
πράς τοΰτο πρέπει ν’ άποβλέψωσιν οί 'Υπουργοί, καί κατ’ αύτό νά ρυθμίσωσι 
τάς πράξεις των. Ιδού ό κανών ό όρίζων τά; μεταξύ αύτών σχέσεις. "Εξω 
τών όοίων τοϋ κανόνος τούτου, ού'τε ό Βασιλεύς ήμπορεϊ νά παρακωλύση 
τήν έλευθέραν αύτών ένέργειαν, ούτε οί Υπουργοί έχουν νά έπικαλεσθώσιν ε
λευθερίαν ένεργείας. Πιστεύσατε δτι έπί τών τοιούτων δέν άπαταται είμή 
ό θέλων ν’ άπατηθή.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θά λαμβάνη έν τούτοι; δ Βασιλεύς γνώσιν όλων τών ύπουρ
γικών πράξεων;
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Όχι βεβαίως δλων καί έν λεπτομέρεια, άλλα γενικώς 
καί έκ διαλειμμάτων, ώστε νά πληροφορϋται δτι $ πορεία τών Υπουργών 
είναι ευθεία,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί δσα δ Βασιλεύς αύτός ύπογράφει, δεν θά τά έξετάζη 
δλα ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ήσύνεσις τοϋ Βασιλέως θά διαγράψη είς την εργασίαν 
αυτήν τοιαύτην μέθοδον, ώστε η εξέτασες νά ηναι τελεσφόρος, χωρίς νά ^ναι 
πολύμοχθος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Μετά την έξέτασιν, έρχεται η υπογραφή η η άρνησις. Καί 
κατά τοϋτο ποιον κανόνα ό Βασιλεύς πρέπει ν’άκολουθηση; Βέβαια, ούτε’ 
δλα ημπορεΐ νά τά παραδέχεται, ού'τε. δλα ημπορεί νά τ’ άποκρούη. .

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχετε δίκαιον’ ού'τε μηχανη υπογραφών είναι ό Βασι- 
σιλεύς, ούτε έπαναληπτωρ υπουργικής εργασίας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Θά διαίρεση λοιπόν εις δύω τά υποβαλλόμενα, και άλλοϋ 
μέν θά ύποχωρ·η, άλλου δέ θά άρν^ταί.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Έπί πολύ έσκέφθην περί τούτου, φίλοι μου, κα'ι έπεί- 
σθην δτι η διαίρεσις δέν πρέπει νά γείνη εις δυω, άλλ’ είς τρία.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι λοιπόν τό εγιι^η diacrtatbr τοϋ Άριστοτέλους;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Μη άστε’ίζεσθε, κα'ι θά πεισθνίτε δτι η είς τρεις κατη- 

γορίας διαίρεσις υπαγορεύεται ύπό της φύσεως αύτης τών πραγμάτων. Έν τ$| 
πρώτη κατηγορίς περιέχονται αί προτάσεις τνίς συνήθους υπηρεσίας, δπου 
δ Βασιλεύς δέν έ'χει νά χρονοτριβή, άλλά λαμβάνων γνώσιν απλώς τών 
προτεινομένων, κα'ι ώς ΐνα εκτίμηση την γενικήν της Κυβερνησεως αύτοΰ 
πορείαν, θ’ άφίνη αύτά είς την κρίσιν κα'ι άπόφασιν τών ‘Υπουργών, τούς ό
ποιους επιβαρύνει καί η ευθύνη αύτών ενώπιον της Βουλής. Έν τη δεύτερέ 
κατηγορία περιλαμβάνονται πράγματα άνώτερα τών πρώτων, είς τά όποια, 
δταν ό Βασιλεύς έχη γνώμην διάφορον της τών Υπουργών αύτοϋ, αισθάνεται' 
δτι πρέπει νά προτρέψη αυτούς, δσον δύναται, είς μεταβολήν’ άν δμως oli 
'Υπουργοί έμμένωσιν άνενδότως είς την γνώμην των, άπειλοΰντες δτι άλλως 
παραιτούνται, τότε, επειδή η τών ύπουργείων μεταβολή δέν είναι πράγμα 
ευκολον, ό Βασιλεύς θά σταθμηση έν τ·η συνέσει αύτοΰ τά ύπέρ και τά κατά, 
καί θά εύρη δτι πρέπει νά ύποχωρηση, άφίνων καί τότε είς την ευθύνην τών 
Υπουργών τά γενόμενα. Έν τ$ τρίτη δμως κατηγορία κατατάσσονται, φίλοι 
μου, τά πράγματα έκείνα, τά άνώτατα κατά την σημασίαν μάλλον η κατά' 
την άξίαν, είς τά οποία ό Βασιλεύς, έν εδραίοι και άκλονητφ πεποίθησει, 
οχι μόνον θά προτρέψη $ θ’ άποτρέψη τούς 'Υπουργούς αύτοϋ κατά την ιδίαν 
αύτοΰ γνώμην, άλλ’ ού'τε κάν θά ύποχωρηση αύτός τό παράπαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Και άν οί ύπουργοί άπειλησώσιν δτι παραιτούνται;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, ‘Ο Βασιλεύς θά δηλώση δτι δέχεται τάς παραιτήσεις 

αυτών. <

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Θά ηναι λοιπόν σπουδαία πράγματα τά άνηκοντα είς την 
τρίτην ταύτην κατηγορίαν;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαίως σπουδαία καί, καθώς είπα, άνωτάτης σημα
σίας πράγματα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί ποια ημποροΰν νά ηναι ταΰτα;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είναι δταν προσβάλλωνται προφανώς—έστω καί έν τφ 

προσώπφ τοϋ ελάχιστου πολίτου—-ή δικαιοσύνη, τά ύπό τοΰ Νόμου άσφαλι- 
ζόμενα δικαιώματα, η αγαθή πίστις, η αλήθεια, ή ηθικη καί τά τοιαΰτα. 
Τά ιερά ταΰτα πράγματα ποΰ άλλοΰ, δταν καταδιωκωνταί, δικαιούνται να 
εδρωσι καταφύγιον, είμη ύπό την σκέπην της βασιλικές χλαμύδος ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Κακόν έ'δαφος διά την ύπόληψιν αύτών θά έκλέξωσιν οί 
Υπουργοί, ξάν παραιτηθώσιν έπί τοιούτων ζητημάτων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχεις δίκαιον, Στέφανε' καθώς άπ’ εναντίας κέρδος 
καί κλέος θά $ναι διά την Βασιλείαν η παραδοχή της τοιαύτης παραιτη- 
σεως. Μόνον τό άκουσμα της πάλης ταύτης, κερδηθείσης υπέρ τοΰ κοινοΰ 
συμφέροντος ύπό τ·ης προσωπικές τοΰ Βασιλέως ένεργείας, θά περιβάλη τό 
ονομα αύτοΰ διά μεγάλης δημοτικότητος.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Καί δέν έ'πρεπε τάχα, πρός άπαλλαγην άπό κόπου καί φρον
τίδων, νά πράξη καί·δι’ αύτά ό Βασιλεύς δ,τι καί διά τά τές δευτέρας κατη
γορίας ; Νά πασχίση δηλαδη πρότερον, δσον τό δυνατόν, νά φέρη τούς ‘Υπουρ
γούς αύτοΰ είς την καλήν οδόν, καί έ'πειτα, παρά νά δεχθΐ) τάς παραιτή
σεις των, νά έγκαταλίπη αυτούς είς την ιδίαν αύτών ευθύνην ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Όχι, Εύσέβιε’ αύτό θά $τον όλέθριον. Ούδεμίαν ση
μασίαν θά είχε πλέον η τυπική εύθύνη τών 'Υπουργών, καί πάντες θά ητέ- 
νίζαν, μετά πικρίας καί άπογνώσεως, είς την άλλην έκείνην εύθύνην, περί νίς 
έλάλησα ανωτέρω, την ένώπιον τοΰ Θεοΰ εύθύνην.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ» Αοιπόν είσαι τές γνώμης δτι τά τές τρίτης κατηγορίας 
πράγματα πρέπει νά τά φυλάτττη δι’ εαυτόν ό Βασιλεύς, καί μέχρι παραι- 
τησεως άκόμη τών 'Υπουργών ; ·

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βέβαια’ καί νά τά φυλάττη, καθώς είπα, ύπό την βα*  
σιλικην αύτοΰ χλαμύδα. Εί'θε δέ κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά μη συγχυσθώσιν 
έν τέ κθιν$5 συνέιδησει τά πάντα, μήτε νά τεθώσιν έν ί'ση μοίροι πονηροί καί 
αγαθοί, μήτε νά καυχηθώσι, καθώς λέγει ή Γραφή, οί κυρτοί ώς οί ορθοί ! 
Τίς δέν γνωρίζει τό ώραΐον λόγιου τ^ς παλαιάς τών Γάλλων Μοναρχίας; Ah! 
si le Roi le savait! Τά κακά λοιπόν καί τά χαμερπί) καί τά άδικα ό Βασι
λεύς δέν ηξευρεν δτι έγίνοντο. Καί άν τό έμάνθανεν, όποια έ'μ.ελλε νά ηναι 
η όργη του!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ‘Ωραίος αληθώς λόγος, έ'στω καί άπλνί ύπόθεσις άν η τον !
ΕΥΣ. Συγχρόνως δέ καί έπωφελης είς την ησυχίαν του Βασιλέως, διότι ού- 

δείς τών ‘Υπουργών θά έτόλμα τότε νά προτείνη είς αύτόν πράγματα ανοίκεια.
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ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Βεβαίως. "Ολον λοιπόν τό συμπέρασμα τίίς σημερινής 
ημών συνδιαλέξεως περιστρέφεται,, ώς έπί δύω ςφοφέων, έπΐ τών δύω τούτων 
θεμάτων- τών διαλύσεων τίίς Βουλές, πρός επιτυχίαν της διακρίσεως τών 
έξουσιών, καί της αποπομπές τών Υπουργών έπί τών της τρίτης κατηγορίας 
πραγμάτων, πρός περιστολήν τών υπουργικών παρεκτροπών. Έπείσθητε, νο
μίζω, ότι άμφότερα είναι άπαραιτητως αναγκαία’ τό δεύτερον συμπληροϊ τό 
πρώτον, και τό πρώτον άνευ τοϋ δευτέρου ματάιοϋται.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τό κατ’ έμέ, έπείσθην εντελώς, Άγαθόβουλε, περί πάντων.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ, Πειστικοί αληθώς είναι οί λόγοι σου, Άγαθόβουλε- καί, δταν 

τις άκολουθησν) αυτούς κατά σειράν, καί καθ’ ην μ,άλίστα διατελοϋν αλλη
λουχίαν, δεν δύναται νά μη παραδεχθώ την ορθότητα αύτών, χωρίς νά κη
ρυχθώ κατά της έναργείας τών πραγμάτων. ’Εν τώ συνόλφ αύτών δμως δια- 
φαίνεται χροιά τις λίαν φιλομ.οναρχικη, ητιςισως δέν θά φανγ εύάρεστος είς 
τά δμματα τών φιλελευθέρων.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Πυρές τίποτε έν τί) σειρίΖ αύτη τών λόγων μου, Εύσέ
βιε, προσκρουον είς την νόμιμον ελευθερίαν, καί έμποδίζον την ενέργειαν καί 
άνάπτυξιν αύτίίς ;

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Τοϋτο, βέβαια, δχι- άλλά θά ύπάρχωσιν, υποθέτω, οί έπι- 
θυμ.οϋντες νά προέλθη η διόρθωσις τών της Πολιτείας έκ μέρους μάλλον τών 
πολλών 9) τοϋ ενός.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Είπες, νομίζω, Εύσέβιε, οτι ευρίσκεις ορθούς τούς λόγους 
μου, κατά σειράν καί καθ’ ένα έκαστον θεωρουμένους;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ναί- τό είπε, τό είπα, καί τοιαύτη είναι η πεποίθησις άμ- 
φοτέρων ίμών.

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, άφοΰ τά μέρη είναι ορθά, νά 
μη $ναι ορθόν καί τό δλον ; Όθεν άς μη έπανερχώμεθα είς τά καθ’ ύμας 
άποδειχθέντα καί όμολογηθέντα.. Ήζεύρετε τί νομίζω άναγκαϊον νά εισχώ
ρηση είς τόν νοΰν έκάστου, έν εΐδει γενικής καί ριζικής ιδέας, ΐνα μη περί- 
πίπτη εΐς τοιούτους δισταγμούς μεταξύ της όρθότητος τών μ-ερών καί της 
ορθότητας τοϋ δλου ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τί;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ, Ένθυμεϊσθε τί σάς είπα, οτε, λαλών περί τών φυσικών 

καί ηθικών έν τφ κόσμφ δυάδων, έλάλησα περί ελευθερίας καί περί κύρους, 
καί προσέθηκα δτι έν τίί άρμονί^ τών δύω τούτων άντιθέτων στοιχείων έγ
κειται η εύνομία ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Μάλιστα- καί λοιπόν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Καί λοιπόν η τοιαύτη αρμονία παρ’ ημϊν διεταράχθη, 

διότι έν έκ τών δύω τούτων στοιχείων εύρίσκ,εται έν ελλείψει.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Ποιον;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Το κΰρος, Γ autorite.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί η έλευθερία ; '
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ή έλευθερία περισσεύει.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Είναι τοϋτο έν γένει άληθές ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Αμφιβάλλετε; Τί συμβαίνει όταν παραβιάζεται η δι

καιοσύνη, δταν ό τυχών θέλη νά γίνεται άνωτερος τοϋ Νομού, όταν η νομι-. 
μος τίίς έξουσίας δύναμις έκμηδενίζεται, δταν τά κυβερνητικά μέσα γίνον
ται έρμαια τών επιτετραμμένων την τηρησιν καί άσφάλειαν αύτών; Περισ
σεύει η έλευθερία καί έλλείπει τό άΰρος. Τί συμ.βαίνει δταν τό Γτώθι σαν~ 
zbv άγνοηται, δταν σπάνιοι ηναι οί άναγνωρίζον'ί'ες υπεροχήν τινα εις τον 
άλλον, δταν τό σέβας πρός πάντας καί πρός τά πάντα παρ’ ημερανεκλειπγ, 
δταν ό έχων άνάγκην πολλά νά μάθη καί πολλά να διδαχθη αυτοχειροτο- 
νηται διδάσκαλος της κοινωνίας, δταν πολλοί μ.εν ηναι οι διεκδικοΰντες δι
καιώματα, όλίγιστοι δέ οί έκτελοΰντες καθήκοντα ; Περισσεύει η ελευθερία 
καί έλλείπει τό κΰρος. Άλλά πρός τί η έκ νέου καταλεπτολογια ; Δεν πείθε
ται έκαστος ποΰ έγκειται τό γενικόν κακόν ; Το κύρος ελλείπει ουδεις εις 
ούδέν υποτάσσεται κϋρος. Μία λοιπόν η νόσος, μ.ία η θεραπεία. Το κΰρος ελ
λείπει- άς άνεγείρωμεν τό κϋρος. Τό κϋρος τών νομών, το κΰρος τών αρχών, 
τό κΰρος της δικαιοσύνης, τό κΰρος της άληθειας. Τι εφωναζαν εν τνί Συγ- 
κλητω της 'Ρώμης, δτε ουτω πως ένεφανίζετο η έθνικη άνάγκη ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Caveant Consules.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Τί φωνάζουν έν ‘Ολλανδή, δταν η πλημμύρα άπειλ-ρ 

τό έδαφος της πατρίδος ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Άς ΰράμωμεν είς τά προχώματα.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Ούδένα λοιπόν, φίλοι μου, άγαθον πολίτην πρέπει νά 

δυσαρεστησ·/) η διαφαινομένη έν τοϊς λόγοις μου χροιά, διότι είναι χροιά της 
φύσεως αύτης τών πραγμάτων, είναι χροιά της άνάγκης.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Έπείσθην εντελώς καί περί τούτου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί έγώ ωσαύτως.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. ’Έχετε τίποτε άλλο νά μ.’ έρωτησετε έπί του πρό της 

τελευταίας ταύτης παρατηρησεως προκειμένου ;
ΕΥΣΕΒΙΟΣ.“Έν τι μόνον, άνατρέχων εις τά όπίσω, θέλω άκόμη νά σ’ έρω- 

τησω, φίλε Άγαθόβουλε. Άφηκαμεν την Βασιλείαν, έν μι$ τών διαλύσεων, 
δημοσιεύονταν τό πρόγραμμ.α αύτης, καί περιμενουσαν τό αποτελεσμ.α αυτοϋ 
άνενδοιάστως. "Αν δμως τό άποτέλεσμα τοϋτο άπέβαινεν άλλως, τί έμελλε 
νά γείνγ;

ΑΓΑΘΟΒΟΥΑΟΣ. Υποθέτεις, Εύσέβιε, δτι μεθ’ δλην ταύτην την έγκληστν 
τ^ς Βασιλείας κατά τών τά ΐδιοτελη αύτών συμφέροντα επιδιωκόντων Βου
λευτών — μεθ’ ολην την πρός άπόδειξιν τών αγνών καί δίκαιων αυτής σκο
πών άποχην τών 'Υπουργών άπό τοΰ βουλευτικού άγώνος καί από της βου
λευτικής ύποψηφίότητος— μεθ’δλα τά έν τώ μεταξύ διδόμενα δείγματα
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τής δικαιοσύνης, τής άγαθής διοικήσεως, καί τής ώς ανωτέρω περιστολής 
τών υπουργικών παρεκτροπών—μεθ’ δλην τέλος πάντων την καταδηλουμένην 
ανένδοτον πρός τοΰτο άπόφασιν τής Βασιλείας —· θά κηρυχθώσιν οί εκλογείς 
κατα τής υπέρ της ευδαιμονίας τής Πατρίδος ένεργούσης βασιλικές Αρχής, 
και υπέρ τών ίδιοτελών Βουλευτών; Τοΰτο μοί φαίνεται αδύνατον.

ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ’Αλλά τέλος πάντων άς τό ύποθέσωμεν.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Είναι μερικά πράγματα, άτινα, ώς προφανώς αδύνατα, 

δέν ύποτίθενται.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Άλλά πάλιν άς τό ύποθέσωμεν, καίτοι άδύνατον.
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τότε η Βασιλεία δέν έ'χει παρά νά έφαρμόση εις έαυτήν 

τό ρητόν τοΰ Εύαγγελίου.
ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Ποιον ρητόν;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Ό Θέ-Ιων την ιί'ν^'ήν αίτιον αωσαι άχοΛέσει αντήν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Καί τό άποτέλεσμα ;
ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΣ. Τό άποτέλεσμα σωτηρία.

Ε. Λ. ΣΙΜΟΣ.
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Ό την Μεσσηνίαν έπισκεψάμενος δικαίως εκτιμά την περί αύτής ευλο
γίαν τοΰ Εύριπίδόυ λέγοντος «άρετήν έχουσι μείζον’ η λόγω φράσαι». Ό- 
πηλίκη δμως παρίσταται η διαφορά τφ περιηγητή, τφ έκ της τραχείας καί 
πως άφιλοξένου την φύσιν Αρκαδίας εις τό ευρύ πεδίον τής Μεσσηνίας κα- 
ταβαίνοντι, ής τήν όδόν έπί πολλά στάδια κατακαλύπτουσιν εύ'οσμοι ροδο- 
δάφναι, άρωματίζουσαι τήν άτμόσφαιραν καί παρ’ αύταΐς έπί εύύδρου εδά
φους δαψιλώς χλοάζει ή εύγενής άμπελος, καί ή ροιά πόρρωθεν στίλβει 
μετά τών πορφυρών αύτής άνθέων, σύν τούτοις δέ καί οί άπειροπληθεϊς συ- 
κεώνες κατέχουσι τά δοια καί τάς οδούς. Παρεκτός τούτων έν τφ μεταξύ 
έφέλκεται τήν προσοχήν τοΰ περιηγητοΰ εύρεΐα πεδιάς σίτου καί ύποξάνθου 
κριθής, καί ό'σον προχωρεί προς νότον, τοσοΰτον δαψιλεστέρα έμφανίζεται 
αύτω ή φύσις. Καί δτέ μέν σκέπουσιν αύτόν αί αειθαλείς έλαϊαι, ότέ δε 
ζοφερόν φύλλωμα καί οί τών 'Εσπερίδων καρποί. Καί πάλιν εγγύς τών Κα- 
λαμών άρχεται άτελεύτητος πληθύς συκών καί μορεών και περί τήν πόλιν 
αυτήν και τούς περικειμένους κήπους ύψοΰνται μεγαλοπρεπείς φοίνικες. — 
"Οτε δέ κατά τά άνατολικά ορία τής Μεσσηνίας δ σοβαρός Αυκοΰργος έ'θηκε 
τούς αυστηρούς νόμους, ή κάτω Μεσσηνιακή πεδιάς έκλείζετο έπί όνομαστή 
καλλιεργώ καί καρποφορία, ώς δή καί τανϋν, έπονομαζομένη ύπό τών πα

λαιών μακαρία, ή'τοι ευλογημένη χώρα, ή άγροκήπιον της Π ε.Ιοτίοννήαου 
κατά τήν φράσιν τοΰ Κουρτίου (Peloponn. II σ. 156). Παρά τήν πεδιάδα 
δήλον δτι τήν έγγύς τοΰ στομίου του Νέδωνος (ρύακος, δύο ώρας πόρρώ του 
Παμίσου παρά τάς Καλάμας εις τήν θάλασσαν προχεομένου) προσαρτάται 
πρός δυσμάς ή τοΰ Παμίσου (τανΰν Πιρνάτσα) ή κυρίως μακαρία παρά τοις 
άρχαίοις, ήτις, καίτοι ένιαχοΰ έλώδης δι’ ολιγωρίαν τών αργών, άλλά καί 
ούτως έπί εύφορί^ διαπρέπουσα ά τε παρά τό κυριωδέστερον προϊόν τής Μεσ
σηνίας τά σΰκα δηλ. και τό έλαιον καί άςιόλογον οίνον παραγούσης έπί τής 
δεξιάς όχθης παρά τό νΰν Νησί, ουδέ τό παράπαν μειοΰται τοϋ άριγνώτου 
έκείνου Εύριπιδείου έγκωμίου, δπερ άναγινώσκεται παρά Στράβωνι (βιβλ. Η' 
σ. 366. ’Ίδ. καί Bursian’s Geograph. II. σ. 171) διαφωνοΰντος τώ Κουρτίφ 
κατά τήν τοποθεσίαν τής Μακαρίας. Ό φιλόσοφος ούτος γεωγράφος Στρά^ 
βων, ώς συνήθιζε νά έπονομάζη αύτόν έν ταϊς πανεπιστημιακαΐς άκροάσέσιν 
ό περικλεής Βοίκχιος, άποφαίνεται τάδε «περί δέ τής φύσεως τών τόπων 
καί τούτων (ήτοι τών Λακωνικών) καί τών Μεσσηνιακών ταΰτα μέν άπο- 
δεκτέα λέγοντος Εύριπίδόυ’ τήν γάρ Λακωνικήν φησιν έ'χειν «πολύν μέν &- 
ροτον, έκπονεϊν δ’ ού ραρδων’ κοίλη γάρ, δρεσι περίδρομος, τραχεϊά τε δυςείς- 
βολός τε πολεμίοις», τήν δέ Μεσσηνιακήν

.... καλλίκαρπον
Κατάρρυτόν τε μυοίοισι νάμασι 
καί βουσί καί ποίμναισιν εύβοτωτάτην 
οίίτ’ έν πνοιαϊτι χείματος δυςχείμερον 
ουτ’ αυ τεθρίπποις ήλιου θερμήν άγαν

(απόσπασμα πιθανώς έκ τής τραγφδίας Κρεοφύτΐον κατά Musgrave). Κατά 
δέ τόν άέίμνηστον 'Ρωσσιον (Koenigsreisen σ. 3) τό κράτιστον τμήμα τής 
πεδιάδος μεθ’ έξ καί τριάκοντα κωμών, αΐτινες ώς τό πλεΐστον έτήρησαν 
τάς τουρκικάς έπωνυμίας, οΐον Άσλάναγα, Χασάμπασα κ. έ., άπετέλει έν 
τοϊς τουρκικοί; καιροΐς τούς αγρούς τοϋ δυναστεύοντος οί'κου. Ή ευλογημένη 
λοιπόν αύτη γώρα, ή ειρηνόφιλον καί φιλεργόν πληθυσμόν διατρέφουσα, έν φ 
ή κατά τήν όμορον λακωνικήν εύλογία, ήν μετέδώκε τφ λαφ τούτφ ή πρό; 
καταορόνησιν φθαρτών άγαθών τείνουσα απέριττος άγωγή, έγένετο άφαντος 
έξ άνθρώπων σύν τή μνήμη τοΰ γενναίου νομοθέτου καί τής τών ήθών κατα- 
πτώσεως, ή εύδαίμων, λέγομεν, χώρα έπέπρωτο νά καταστή ή περιμάχητος 
λεία τών φθονερών αυτής γειτόνων. Τότε βάσκανοι οφθαλμοί τών ύπό τόν 
πετρώδη Ταΰγετον οίκούντων ήρχισαν νά ένατενίζωσιν έπί τήν εύδαίμονα 
Μεσσηνίαν. Πρός δέ τήν έπί τούτφ επιδρομήν έπωφελήθησαν οί Σπαρτιάται 
τάς έκ τύχης έριδας, αΐτινες ήγέρθησαν έντή κοινή εορτή τής Λιμνάτιδος 
Άρτέμιδος (πρβ. Παυσαν. Λ1ίε<τσην. Β'. 2,6 καί Δ*.  4, 2 «έστιν έπί τοϊς όρίοις 
τής Μεσσηνίας ιερόν Άρτέμιδος καλούμενου Λιμνάτιδος, μετεϊχον δ’ αύτοϋ 
μόνοι Δωριέων οι τε Μεσσήνιοι καί οί Λακεδαιμόνιοι»). Τέσσαρας ώρας βο-
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ρειονατολιζώς τών Καλαμών έπί άπωτέρας νάπης κεΐται έκκλησίδιον, τιμώ

μενον επ’ όνόματι της Παναγίας τής ΒωΛιμνώτεσσας, οπού καί ποιμην 
σπανίως μεταβαίνει νά κάμη ro[r]· σταυρό^] τον. Εύάριθμα δθεν έν τοΐς τοί- 

χοις τοΰ έκζλησιδίου τούτου ύπό τοΰ 'Ρωσσίου άνευρεθέντα ύπολείμματα, 
χρησιμεύσαντα προς οίκοδομίαν, καί τό ύπ’ αυτά εναργές λείψανον επιγρα
φές, έν 7) γίνεται μνημη των ιερέων της Άρτέμιδός καί των αγωνοθετών 
της Αιμνάτιδος θεάς, έπιβεβαιουσι την ενθάδε ύπαρξιν τοϋ ναοϋ της Άρτέ- 

μιδος. 'Ο Αείκ όμως (Morea I. σ. 363—65) καί παρά τάς είρημένας άο- 

χαιολογικάς αποκαλύψεις τοϋ 'Ρωσσίου καί άλλων, διατελεΐ έχόμενος τές 

προτέρας γνώμης, τιθείς τόν περί ού δ λόγος τόπον Λίμνας, ένθα της Άρ- 
τέμιδος ναός, κατά την Μεσσηνιακην πεδιάδα (ήτοι παρά το Νησί) επί τί; 

άριστερφ ό'χθϊ| τοΰ Παμίσου. Καί ταΰτα εναντίον της τοϋ Παυσανίου γνώμης, 

διαρρήδην (ένθ’ άνωτ. κ. 31, 3) «έστι δ’ έν τγ μεσογαίω κώμη Καλάμαι 
καί Λίμναι χωρίον, έν δέ αύτφ Αιμνάτιδος ιερόν έστιν Άρτέμιδός, ένθα 

Τηλέκλφ βασιλεύοντι έν Σπάρτη την τελευτήν συμβηναι λέγουσιν». Αύτόθι 

ζητητέον τό δομητηριον των περιωνύμων έκείνων υπό την έπωνυμίαν Μεσ- 
νηπακων ποΛε'μων διαρπαγών, ών σκοπός "η δηω.σις της μακαρίας χώρας 

καί ό προς μετοικεσίαν των φιλόπονων αύτ-ης ένοικων εξαναγκασμός. “Ότε 
δ’ έν τφ πρώτω πολέμφ οί Μεσσηνιοι δεν ημπόρουν ηδη νά κατέχωσι την 
άνοικτην χώραν, άνεχώρησαν εις τάς. άπορρώγας και τάς χαράδρας τ·ης 

Ίθώμης, ένθα κατά τό ενδέκατον έτος τοΰ πολέμ.ου χάρις εις την έπιτυχέ 
τακτικήν τοΰ ’Αριστοδήμου -ηραντο κρίσιμον νίκην. Άτυχώς δέ μόνον έννέα 

ένιαυτούς παρέμ-ειναν ένταΰθα αύτόπται τοΰ νοσφισμ,οΰ των πλουσίων αυ

τών πεδιάδων, αΐτινες δίκην λείας περιέλθον εις χειρ ας τών πολεμίων, εως 
ού τελευταίου δι’ απορίαν τών έπιτηδείων παρεδόθησαν έκείνοις.’Καί η μέν 

άκρόπολις κατεσκάφη, οί δέ κάτοικοι περίοικοι, γενόμενοι ώφειλον έκχωρησαι 

τάς προτέρας κτήσεις τφ έπαχθεΐ κατακτητ^.’
Έν δέ τφ δευτέρω μεσσηνιακφ πολέμφ τά βλέμματα τών πολεμίων έ- 

στράφησαν προς την Εϊραν (όρος καί πόλιν τ·ης Μεσσηνίας) καί τον ’Αριστο
μένη, αλλά διακόσια’ έτη ύστερον επί τές τών Ειλώτων έπαναστάσεως,ητις 

έν τγί ίστορίγ καλείται δ τρίτος μεσσηνιακής πόΛεμος (465 —455 π. X.), 
η Ίθώμη αύθις κατέστη τό κέντρον της άμύνης. Διότι αύτοΰ διεστάθμευε 

δέκα ολα έτη ό έκ Μεσσηνίων καί δούλων συγκεκροτημένος στρατός τών έπα- 
ναστάντων, έως ού οί Αάκωνες, πεσούσης της όμοσπόνδου αυτών Αίγίνης, ά- 
πηυδηκότες ένεκα τοΰ μακροΰ πολέμου και πρός. τούς ’Αθηναίους διαφερό- 

μενοι, έπέτρεψαν έκείνοις την πανδημεί άναχώρησιν, καί δή τά λείψανα τοΰ 

έκπαλαι πληθυσμ,οΰ μετηνάστευσαν άμα μέν είς Ναύπακτον (έξ ού τό'παρά 
Θουκυδίδη μάλις·*  «Μεσσηνιοι οί έν Ναυπάκτφ»), άμα δ’εις άλλους τόπους, 

πρός τούς ’Αθηναίους φίλα φρονοΰντας. Καί τινες παρέμε.ιναν υπό τον έπονεί- 
διστον δουλικόν ζυγόν μέχρι τοΰ υπό τοΰ Έπαμεινώνδου άνοικισμοΰ της Μεσ-
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σηνης (πρβ. Weber’s Weltgesch. σ. 108.) Ή δ’ Ίθώμη, έξ ης κυρίως ό λό
γος ώρμηθη, είναι τό φυσικόν έρυμα της μεσσηνιακης χώρας, η'τοι τό έν τών 
κεράτων, δι’ ών Φίλιππος ό τών Μακεδόνων βασιλεύς έμελλε νά συλλάβ-ρ τόν 

ταΰρον, την Πελοπόννησον δηλον δτι, τό δ’ έτερον είναι ό υπερήφανος Άκρο- 

κόρινθος.Τό εύρύ λοιπόν διπλοΰν τνίς Ίθώμ.ης ορος,δπόθεν ό περιηγητής έμπορεΐ 
έκάστοτε νά προςπελάζ-η εις Μεσσηνίαν, αποτελεί πόρρωθεν τό χωρογραφικόν 

κέντρον.Έξέχουσα άκρα τών δυτικών όρέων,άπερ κοινώς έπονομάζονται Κοντο- 

βούνια,κεΐται κατέναντι της σφηνός,ην έκπέμπουσι τά έν τοΐς μεθορίοις άνα- 

τολικά δρη Μακρυπλάγι, εις την αύτόθι πεδιάδα, καταδεσπόζουσα έν τφ με
ταξύ τοΰ άνω πεδίου της Στενυκληρου (ή'τις κατά τόν Boblay σ. 109 κεΐ- 

ται sur le coteau de Meligala = πρός την κώμην Μελιγαλά\ καί του με

σαίου μεσσηνιακοϋ, τούτέστι της παρόδου, δ'που τά διαυγή ρεύματα τοϋ Πα
μίσου άναζητοΰσι την στενήν μέν, άλλά βαθεϊαν αύτών κοίτην. Καί δ μέν 

Boetticher, βν έχομεν μάλιστα έν ό'ψει κατά την άναγραφην τών ολίγων 

τούτων, παραβάλλων την άνάντη Ίθώμ.ην πρός τό Σαξονικόν Koenigstein 

έπάγει, ότι έκείνη ΰπερεχει τούτου τφ ΰψει, άτε τής προσαρκτίου αυτής κο
ρυφές συνφδά ταϊς καταμετρησεσι τών Γάλλων περιηγητών είς 802 μέτρα 

άνερχομένης. Ό δ’ έν γεωγράφοις διαπρεπής Κεΐπερτ, ού κατ’ εξοχήν οί 

πίνακές εΐσι καί είς τά παρ’ ημΐν παιδευτηρια εισηγμένοι, λογίζεται τό ύψος 
μόνον 2470 πόδας (778 μέτρα), εί καί δ προμνησθε'ις Boetticher μ.ετ’ έπη- 

κριβωμένην καταμέτρησιν εύρεν ύψος 7 61 μέτρα. ΈπΙ της είρημένης λοιπόν 

όφρύος 'ίδρυτο τό ιερόν τοΰ αίμοδίψου Ίθωμάτα Διός, ό'ςτις, καθάπερ καί ό 
επί τοΰ δμωνύμου όρους της Ά οκαδίας λατρευόμενος Αύκαιος Ζεύς, έξ ού τοϋ 

βωμοΰ η Πελοπόννησός ώς τό πολύ γίνεται δρατη, ήξίου άνθρωποθυσίας (πρβ. 
Παυσαν. ’Λρκαδ. Η', κ. 5.) Τά δ’ ύπό τοΰ Γάλλου Le Blas έν πρώτοις άκρι- 

βέστερον έρευνηθέντα κρηπιδώματα χρησιμεύουσι τανΰν τφ οίκοδομηματι 

της έν Βουλκάνφ μονής. ’Επί δέ τίίς ατείχιστου τοποθεσίας πρός άνατολάς 

τοΰ ναοΰ, όπου κατά τόν Κούρτιον (Peloponn. IL ένθ’ άνωτ.) έτελοΰντο οί 

άγώνες καί οί κύκλιοι τών Ίθωμαίων χοροί, εΐδεν ό αύτός ούτος έτει 1840 

άλων μοναχών, τανΰν τοΰ χωρίου καλυπτομένου ύπό βάτων καί κνιδών. 

r ’Ολίγα δ'θεν ερείπια κυκλώπειων τειχών έπιμαρτυροΰσι την έν τοΐς Μεσση-
νιακοΐς πολέμοις παλαιάν όχύρωσιν της περί ης δ λόγος κορυφές, πάντα δέ 

τά λοιπά άθρόα οικοδομήματα τών οχυρωμάτων φαίνονται άναγόμενα είς 

την έποχην τοΰ Έπαμινώνδου. 'Γην δέ κατωτέραν πρός μεσημ,βρίαν, την 

ερειπίων έστερημένην όφρύν τ·ης Ίθώμης, τανΰν τφ Άγίφ Βασιλείφ καθιερω- 

μένην, έκόσμει έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις ιερόν ίσως τοΰ Βάκχου, ό'περ άναμι- 
μνησκει τό παλαιόν αύτοΰ ό'νομ.α Εύα. ’Από δέ της καταστολής τί!ς τών 
Ειλώτων έπαναστάσεως η τ·ης Ίθώμης άκρόπολϊς παρέμεινεν ηρειπωμένη, 

έως ού άμα τ-zj άκμ·ρ τών Θηβών ό συνετός πολιτικός Έπαμινώνδας, όπως , 

καταστησ-ρ άντισηκωμα πρός την δύναμιν τών Σπαρτιατών, έπανεκάλεσε 

ι . ...
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τούς Μεσσηνίοϋς είς τήν έ'κπαλαι αύτών πατρίδα, καί νοτιρδύτικώς τνίς &? 

κροπόλεως έκτισε νέάν μεγάλην πόλιν.
Πριν ήτο ώχυρωμένη μόνη ή κορυφή τίίς Ίθώμης και έπομένφ τω λόγφ 

ειρήνης ού'σης κατείχετο ύπό μικράς φρουράς· άλλά περί πολιτικού συνοικι
σμού πρό τών χρόνων τοΰ Έπαμινώνδου δέν πρόκειται παντάπασιν, έξ δτου 

ό τόπος εξετάζεται ώς εύρύχωρος πόλις. Καί πράγματι προς ΐδρυσιν πόλεως 

ήτις έμελλε ν’ άσφαλισθγί κατά τών έξαπιναίων εφόδων όμ.όρου έχθροΰ, κα'ι 

■δμως έν τφ μεγέθει αύτης νά μη περιορίζηται δπως έν ανάγκη δέχηται καί 
τούς ενοίκους της ατείχιστου χώρας, δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθη έπικκιροτέρκ 
τοποθεσία της εύρείας ταύτης πεδιάδος, ητις εγκρίνει άνά μέσον τών δυτι

κών άπορρώγων τ·ης σκεπούσης Ίθώμης καί της Εύ'ας καί τού πρός δυσμ,άς 

ύψώματος Ψωριάρι,. ’Ενταύθα έκ τριών μέν πλευρών ύπηρχε φύσει ερυμα και 
πρός την άναπεπταμένην μεσημβρίαν ικανός χώρος πρός εύ'ρυνσιν, άέναος δέ 

ψυχρά πηγή παρέχει άφθονον καί λαυ.πρόν ύδωρ κάί έν γένει ή νάπη αύτη 

κρίνεται επιτήδεια εΐς κατασκευήν τεχνικών κρηνών. ’Ενταύθα τέλος έπΐ τοϋ 
ύπερβολικου κάχληκος τό έδαφος ήτο άξιόλογον καί υψηλόν είς οικοδομίαν 

και πρόχειρον υλικόν λαμβανόμενον έκ τών ύψηλοτέρων κυρυφών εΐς μεγάλα 
στελέχη κα'ι είτα εύχερώς μετακομιζόμενον έχρησίμευεν πρός την οίκοδο- 

μίαν, έν ω άμα αί περικείμεναι άκρώρειαι τοϋ Αίγά,Λεω παρεΐχον δαψιλή 

καί καλήν ξυλείαν έπί τφ αύτω σκοπώ. Ούτως ηύξάνετο η νέα πόλις δι’ 

απίστευτου ταχύτητος καί κατά την μυθώδη παράδοσιν έν πέντε καί όγδοη- 

κοντα ήμέραις συναπετελέσθη η οικοδομή, εί καί ί'σοι μ·ηνες μόλις θά έξήρ- 

■κουν είς τηλικαύτην άξιομνημόνευτον έργασίαν. Καί άν μη ίστορικώς ήτο 
γνωστόν, δτι ό τών Άργείων στρατηγός Έπιτέλης ήτο δ τό σχέδιον της πό- 

λεως ύποτυπώσας καί ό ιθύνων τά της έκτελέσεως αύτοΰ, ούδέν ήττον ό 

περιηγητής βλέπων τά οικοδομήματα αύτά δέν θά ώκνει νά συλλάβη τήν 

ιδέαν, δτι ένταΰθα έκράτησεν ούχί η τοϋ άρχιτεκτονος, άλλ’ η τοϋ μηχα
νικού τοϋ οχυρώματος χειρ, τουτέστιν η τοΰ στρατιώτου. Μη άπιδών λοιπόν 

ό επί τ·ης οικοδομής είς καλλονήν, ή είς έντεχνον έργασίαν, έστρεψε μάλλον 

την έαυτοΰ προσοχήν εις την τεχνικήν τοΰ έργου, ήτοι κατεσκεύασεν. οχύ

ρωμα.
"Οθεν ισχυρόν περιτείχισμα περιβάλλει την περί τά δύο γερμανικά μίλια 

μηκυνομένην πόλιν, ητις, μη σκοπουμένης της κανονικότητος τών γωνιών 

αύτης, προσαρμόζεται τέλεον πρός την εύνοϊκωτάτην γραμμήν τ·ης περικεί

μενης κλιτύυς. "Οπου δ’ ύπηρχεν έπίκαιρον χωρίον πρός· τετράγωνον, καί 
δπου πρός στρογγύλον πύργον, έκεϊ κεϊται τοιοΰτος, καί άδιάφορον αν ό έπί 

τ$!ς μιας μέν πλευράς απέχει τριάκοντα, ό δ’ έπί τίίς έτέρας εκατόν τριά

κοντα μέτρα. Οΐ πύργοι λοιπόν οδτοι, ώκοδομημένοι είς τρία έσωτερικώς 
περιαιρετά οικήματα, έχουσιν ύψος πλέον τών δέκα μέτρων καί αί έν αύτοϊς 

πάροδοι, κλίμακες, προμαχώνες καί παράθυρά είσι θαυμασίως διεσκευασμέι-
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νοι. Τοΰ κάλλιον τών άλλων διατηρουμένοΰ πύργου ά προσάρκτιός πλευρά εί
ναι ετοιμόρροπος, έπιδεομένη σιδηρών έοεισμάτων. Τό δέ δυσπόρθητόν τοϋτο 

περιτείχισμα διακοπτόμενον, δπου οί ό'ρθιοι περίδρομοι άποτελοΰσι καθ’ εαυ

τούς δυσα'νάβατον προπύργιον, παρακολουθεί ακριβέστατα καί τάς τρεις πλευ*  

ράς τίίς πόλεως. Καί ένθα ό χρόνος, ώς είκός, έπηνεγκε κενόν τι, άνέφυ έπί 
της οίκοδομ/ης χλόη, ώστε τφ έξωθεν έρχομένφ ή πόλις φαίνεται έν καλγί 

καταστάσει καί μόνον τά κατά την νοτίαν πλευράν, την μάλιστα εύεπίθε- 
τον, τά ερείπια δέν παρέχουσι τέώςάκανά τεκμήρια, δπως διασαφήσωσι τούς 

τ^ς πόλεως όρους, δπερ ελπίζεταί έξ άνασκαφώνt αίτινες έν Μεσσήνη κατ’ 
έξοχην προμ,ηνύουσι δαψιλείς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μετ’ άρκαύσης δέ 

τ·ης βεβαιότητος οί άρχαιοδίφαι άποφαίνονται, μτι τό ύπό τ·ης γαλλικές πε- 

ριηγησεως έν σχεδιάσματι όριζόμενον νότιον οριον δέν είναι τό πραγματικόν 

τείχος. Πιθανώς δέ τοϋτο τό μετά την αρκτικήν όχθην τοϋ μεταξύ Ίθώμης 

καί Εύας ρέοντος ρύακος τείχος ύπ^ρξεν έν μέσφ οχύρωμα, καθάπέρ φΐλεϊ ή 

ελληνική οχυρωτική, δπως δι’ αύτοΰ παρέχηται τη πρό τής άκροπόλεως 

φρουρά νέαν άφετηοίαν έπί τόν έπιόντα πολέμιον. Τό δέ κυρίως έξωτερικόν 

τείχος έκειτο άναντιλέκτως πόρρω πρός μεσημβρίαν, περικλεϊον την δευτέ- 

ραν όφρύν τοϋ ό'ρους, ήτοι την Εύ'αν’ διότι κατά την ορθήν παρατηρησιν ά- 

πάντων τών περιηγητών θά ήτο άσύγγνωστον σφάλμα ν’ άφεθή τφ έχθρφ ή 
δεσπόζουσα αύτη άκρώρεια ώς έπιτήδειον καί έπικίνδυνον δρμητήριον. Πα - 

ρεκτός τών είρημένων έν καλλίστη καταστάσει σώζεται ά άρκτικη πλευρά 
μετά της αρκαδικής πύλης. Ή πολλάκις αυτή γραφεΐσα καί περιγραφεϊσα 

πύλη, ής την βσον πέντε μέτρων εύρεΐαν εΐ'σοδον καλύπτουσι δύο τετράγωνοι 
πύργος είναι διπλή, ήγουν Λίπν-Ιον. Καί εί μέν ό έχθρός εισέβαλε κατά την 

προκειμένην πύλην, θά εύρίσκετο έν τινι περί τά ένενηκοντα μέτρα διάμε
τρον έχοντι κολοσσιαίφ περιβόλφ, έξ οδ τοΰ εύρυχώρου έμβαδοΰ κάτωθεν θά 

ήμπόρουν άνάριθμοι πρόμαχοι νά έκπορθώσιν αύτό καί καλύπτωσι την κα- 
ταντικρύ τνίς εισόδου πύλην. Ή γαλλική ζωγραφία καί αί κατ’ αύτην άλλαι 
έπιγενέστεραι παραστάσεις είκονίζουσι τήν θέσιν τών κλιμάκων, έφ’ άς ό 

πρόμαχος άνέβαινεν έκ τής πλευράς τής πόλεως, ήτοι έκ τοΰ περιβόλου. Των 
είρημένων δμως οικοδομημάτων ούδ’ ί'χνος τανΰν άποσώζεται.Τά δέ στελέχη 

τής κατωτέρας σειράς τοϋ περί οδ ό λόγος Διπύλου μ,ηκύνονται περί τά δύο 

μέτρα έφ’ ύψους δσον ενός μέτρου. Εΐτα έπεται ύποδεέστερον πλίνθινον μέρος 

άνευ ούδεμιάς κατατομής, καί μετά ταΰτα τό κυρίως τείχος, συγκείμενον.έξ 

ούχί τηλικούτων στελεχών, οΐα τά κατώτατα. Καί άπάντες μέν οί λίθοι ά- 
κριβέστατα ζυγοστατηθέντες έτέθησαν ξηροί, τά δέ μαρμαρώματα μετα

βάλλονται ώς τό πολύ καί τό μόνον πλεονάζον έπί τοΰ σκοπίμ.ου αύτοΰ οικο

δομήματος είναι τά οξέα καί εύούχωρα κράσπεδα τών κατά τούς αρμούς 

άξέστως ένφκοδομ-ημενων τετραγώνων. Παρά τό καλώς αύτό διασωζόμενον 

Δίπυλον εύρίσκΟνται καί πλείόνες κατά τό μάλλον καί ήττον εύδιάγνωστοι 

ΤΟΜΟΣ Β', 2.— ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878.. 8 
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πυλαι, δν καταφανέστατη "ή Ανατολική, όπόθεν έκ τής αυτί) υποκεψ-ένης ®ν 
έπιτερπεϊ τοποθεσία μονής τον Βου.Ικάνον γίνεται ή είσοδος εις την πόλιν 

(την Μεσσήνην), ήν προήσπιζον κατά τοϋ έχθροΰ τρεις οχυροί πύργοι, ών ό 

πρός τά πλάγια προεξέχει. Παρά τούς δε τούς πύργους εύρίσκονται πολλαχοϋ 

Απόκρυφα θυρίδια προς έξοδον ώς έκ τών έξεχόντων γείσων σχηματιζόμενα, 

έξ ών τής θέσεως καί άλλων χωρίων (= οχυρών τόπων), οΐα η Είρα, Φι- 
γαλία, Σαριικόν (τανΰν Καϊάφας, οπού καί αί ίαριατικαί πηγαί) τεκμαίρέται 

ό κ. Boetticher, δτι έν τή ελληνική οχυρωτική ούδέ τό παράπαν έκράτησε 
τό αξίωμα τοΰ οίκοδομεϊν τά τοιαύτας εισόδους καλύπτοντα οχυρώματα 
(πύργους ή προμαχώνας) έπ'ι της Αφρούρητου δεξιάς πλευράς τής έπιθέσεως, 
δπερ δη τέλεον τηροϋσι τά έτρουσκικά έρύματα. — Έν τούτοις τό διάφορον, 

δπερ δικαίως διεγείρουστ τά έξωτερικά τειχίσματα της Μεσσήνης, άδύνατον 

νά ίδιοποιώνται τά έν τή πόλει αύτή, εί και ίσως ούδαμοϋ της Πελοπόννη
σου κεΐνται τοσαΰτα υπολείμματα. Τό έδαφος λοιπόν, έφ’ δσον δέν αποκρύ- 

πτουσιν αύτό οί όγκούμενοι θάμνοι καί αί άμπελοφυτεϊαι, πληροΰται σπον
δύλων, θραυσμάτων έπιστυλίων καί βάσεων άγαλμάτων.. Άλλ’ η φαντασία 

τη βοηθείιγ καί τής τοϋ Παυσανίου περιγραφής (έν Μεσσην. Δ' 9, 5 «κα- 
τηλθον δέ εις Πελοπόννησον οί Μεσσήνιοι καί Ανεσωσαντο την αύτών επτά 

καί όγδοηκοντα καί διακοσίοις έτεσιν ύστερον μετά Εΐρας άλωσιν, Δυσκίνη
του μέν Άθήνγσιν αρχοντος, τρίτφ δέ έτι τής δευτέρας καί εκατοστής Ό- 
λυμπιάδος, -ην Δάμων ©ούρως τό·δεύτερον ένίκα» καί έν κ. 8 «καί τήν μέν 

τότε ημέραν πρός θυσίαις τε καί εύχαϊς ήσαν, ταΐς δέ εφεξής τοΰ τείχους 
τόν περίβολον ήγειρον καί έντός οικίας καί τά ιερά έποιοϋντο . . . αυτή μέν 

δή τη πόλει Μεσσήνην έθεντο όνομα, Ανφκιζον δε καί άλλά πολισματα») η 
φαντασία, λέγομεν, ούδεμίαν προσκτάται εικόνα περί τοϋ άνοικισμ-οϋ και μο- 
νον έξ άνασκαφών αναμένεται ή προσήκουσα διαφώτισις. Τά δέ τό γε νϋν 

Αμείβοντα τούς έπισκέπτας είσί α') θεμέΛια ναόν εύρύ προαυλιον έχοντος, ίσως 

τοΰ Άσκληπιοϋ" β') τά υπολείμματα κΛιμακωτων εδωλίων θεάτρου, μέτριου 
τό μέγεθος, Αναπεπταμένου πρός τόν στίλβοντα μεσσηνιαζ.όν κόλπον, καί 

γ') ή εύδιάγνωστος κατασκευή τον σταδίου πρός νότον τής πόλεως. Να’ίδιον 
δ’ ου μέμνηνται ή τε γαλλική περιήγησις καί ό Κούρ,τιος, έντός τοϋ ήδη νϋν 

πρός μεσημβρίαν όρίζοντος τό στάδιον τείχους, δέν είναι ορατόν. 'Ο κ. Boet
ticher έχεται γνώμης, δτι τό στάδιον, οπερ κατά τό σχέδιον τοΰτο μόλις θά 
περιελάμβανε τό ή'μισυ τοϋ έν γένει συνήθους μήκους περί τά 190 μέτρα, 
άρχικώς έξετείνετο άνά ταϋτα τά έν μέσφ ύψούμενα τείχη περί τό διπλά

σιου πρός μεσημβρίαν, καί δτι τό περί ού λόγος τείχος ούδ’ ύποσημαίνει παν- 

τάπασιν, ώς ήδη προείρηται, τό μεσημβρινόν δριον τής πόλεως. Αί δ’ άρχι- 

τεκτονικαί μορφαί τής στοάς, τής τό στάδιον-περικυκλουσης, ήτοι τά κιονό

κρανα καί αί όροφαί ούδέν έχουσι τό Αντιστοιχούν πρός τούς μετεπειτα, ού

δέν. πλέον τής Ακρίβειας και τής. καλλονής τοϋ αιώνας τοΰ Περικλεούς. Τού·

ναντίον εύρίσκονται Απανταχού Απειροπληθή κορινθιακά κιονόκρανα, έ'χοντα 

απλήν σειράν ανθεμίων, κάλλιστα καί κομψότατα τήν μορφήν. Σορών δ’ έκ- 

μαγεία, αγαλμάτων τεμάχη, καί λίθοι ένεπίγραφοι υπάρχρύσιν ικανοί καί 
έτι πλείονα άλλα Αρχαία μνημεία θά κρύπτγι πάντως ή έπ’ αύτών καταρ- 
ρέουσα γή. Ζ'

Ή Μεσσήνη ώς όμολογουμενον μετά τήν τελευτήν τοΰ Αρχαίου βίου έπαυ« 

σατο πρωταγωνιστοΰσα έν τή ιστορία. Καί ού μόνον μετά τήν έπί Μομμίόυ 
(146 π. X.) ρωμαϊκήν κατάκτησιν ή περιφανής Ίθώμ.η διετέλει Αφρούρητος, 
Αλλά καί κατά τόν μεσαιώνα ούδέν λόγου άξιον παρέχεται ή τοΰ Άριστομέ- 

νους πατρίς. Τανΰν παρά τήν κώμην Μαυρομμάτι \ ήτις έσχε τήν έπωνυ- 
μίαν ταύτην έκ τής αύτόθι ζοφερας πηγής καί εύρίσκεται έν μέσφ τών ερει

πίων τής αρχαίας πόλεως, κεΐται πρός μεσημβρίαν τοΰ έν τή αύτή ταυτρ 
πόλει σταδίου καί τό πενιχρόν κωμίδιον Σίμιζα. Καί έν αύτώ μέν ούδέν Α

ξιόλογου έφέλκεται τήν προσοχήν τοΰ φιλάρχαιου, Αλλ’ έν τή ήγουμένγι 
κώμη δ θεατής όρά τό ύδωρ κατερχόμενον άνωθεν δι’ Αναβάτου έν φυσικφ 

σχεδόν μεγέθει πλαγίας ύπονόμου, ήτις περιστοιχίζεται διά παλαιών τε

τραγώνων λίθων. Ταύτην λοιπόν Από τοΰ γάλλου Αρχαιολόγου Le Bas (ovo- 
μάζοντος ένσ. 431 «une sorte de caveau» είδος τι κρύπτης) είκοτολογοΰσιν 

οί περί τών τοιούτων έπαίοντες έπικοινωνοΰσαν πρός τό παρά τά ερείπια τοΰ 

ναοΰ, έν τφ ύψώματι τής Ίθώμης αποκαλυφθέν άντρον. Αύτόθι δ Κούρτιος 
νομίζει, οτι Ανεΰρε τήν ύπό τοϋ Παυσανίου έπί τή πρός τήν κορυφήν όδω 
μνημονευομένήν Κλεψύδραν (ές δέ τήν κορυφήν έρχομένφ τής Ίθώμης, οζ 

δή Μεσσηνίας έστίν Ακρόπολες, πηγή Κλεψύδρα γίνεται) κατ’ αναλογίαν 
τής έπί τοΰ Άκροκορίνθου Πειρήνης 2. ’Έναγχος έξεχώσθη έν Μεσσήνη ένε-

1 Έν τφ χωρίφ τούτω έτύχομεν κατά τήν έν Καλάμαις γυμνασιαρχίαν πάσης φιλοξενίας 
παρατώ ίερέϊ Βασιλείω. *0  κοινώς Παπα-Βασίλης ουΐος, γνωστός καί ώς πρακτικός χει
ρουργός δπέδειξεν ήμϊν ευχαριστήριον πιστοποιητικού τοϋ ποτέ έν ΆΟήναις γάλλου πρεσβευτοδ- 
Πισκατόρου, ού ό θεράπων καιρίως τρωθείς κατά τήν έν Μεσσηνίφ περιόδευσιν, ιάθη ύπό τοΟ 
ε’ρημένου ίερέως, μεταχειριζομένου ώς φάρμακα διαφόρους βοτάνας. Τούτου δ’ ή γηραιά σύ
ζυγος άφηγήθη ήμΐν λίαν άφελώς τά κατά τούς έπιχωρίους γάμους έθιμα, άπομνημονεύσασά 
καί τινα ευφάνταστα άσματα.

2 "Ιδ. Παυσαν. έν Κορινθ. Β.’. κ. III. 2 «μετά δέ αύτόν (ίζτοε τόν χαλκοϋν ΊΙρακλε’α) ξσο- 
δός έστε τής Πειρή νης ές τό ύδωρ. Έπί δέ τή αύτή λέγουσιν, ώς ή Πέιρήνη γένοιτο ύπό 
δακρύων Ιξ ανθρώπου πηγή, τόν παϊδα όδυρομένη Κέγχρίαν ύπό Άρτέμιδος άκούσης άποθα- 
νόντα; Κεκόσμηται δ’ ή πηγή.λίθφ λευκφ καί πεποιημίνη έστιν οΐκη'ματα σπηλαίοις κατά 
ταότά, έξ ών τό ύδωρ ές κρήνην ύπαιθρον ρεϊ πιεϊν τε ΐδεϊν ...» πρβ και Χτράβ. Η'. 379 C 
«ή μέν όών κορυφή (τοϋ Άκροκορίνθου) ναίδιον έχει ’Αφροδίτης, ύπό δέ τή κορυφή τήν Πει- 
ρήνην είναι συμβαίνει κρήνην, £κρυσιν μέν ούκ έχουσαν, μεστήν δ’ αεί διαυγούς καί 
ποτίμου Οδατος. ...» Ή κρήνη αυτή περιγράφεται κφί ύπό τοϋ Κουρτίου (Peloponn. II. 
σ. 528) ώς ή μάλλον Αξιομνημόνευτος έν Έλλάδι, ήτις καθάπερ ή Ίπποκρήνη, πηγάδι έκ 
μεμονωμέρου ορούς. Τοιάϋται κρήναι ύπελαμβάνοντο ύπό τών παλαιών άμεσα δωρήματα 
τών θεών γεννώσαι ύπό πολλαπλάς μορφάς θαυμάσιους μύθους. Καί άμφότεροι μέν οί πα
λαιοί διφήτορες Στράβων καί Παυσανίας τιθέασι τήν Πειρήνην έπι τής άκροπόλεως, διαφω· 
νοδσι δέ κατά τήν έκροήν, άιε τοθ μέν Παυσανίου τιθίντος έκείνην παρά τό Λέχαιον (τανΟρ

ί
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πίγραφος λίθος, άναφερόμενος είς άγαλμα τοΰ Δαμ.οφώντος, πλήν άλλ’ 'όμως 

τό έπιγενέστερον σχήμα των γραμμάτων έμφαίνει, δτι δεν πρόκειται περί 

επιγραφής τεχνίτου, οιος ό πολλω αρχαιότερος περιβόητος Δαμοφών, δ πολλά 
έργα τής γλυπτικής έν Μεσσήνη δημιουργήσας. ΊΙ δέ γαλλική περιήγησις 

μέμνηται αρχαίου ναοϋ άναμ,φισβητήτως τής μεγάλης θεα- (soubassement 

d’ un temple sans doute celui de la grande deesse), δςτις κεϊται κατά την νο · 
τίαν άκραν της κορυφής της Ίθώμης. Υποκειμένου, δ’ ενταύθα τοϋ λόγου 

περί, ίεροϋ της Κυβέλης, πιθανήν συμβολήν πρός έπιμαρτυρίαν παρέχεται 

τό περί έν τέταρτον ύπέρ τό φυσικόν μέγεθος έκμαγεϊον της θεάς ταύτης, 
οπερ λέγεται άνευρεθέν επί τή ύπωρείρρ τής Ίθώμης, δεικνύμενον τανΰν έν 

τγί μονή τοΰ Βουλκάνου.
Ιίαΐ ταϋτα μεν περί Ίθώμης 1 κα'ι Μεσσήνης, ήδη δέ δίκην έφολκίου μίαν 

λεζιν κα'ι περί της εύαγοΰς τοϋ ΒουΛκάνου μονής, ήν έπισκεψάμενοι καί η
μείς ετει 1873 μετά τοΰ φίλου ίατροΰ Αεωνίδου Γεωργιάδου, ζωηράν διασώ

ζομε'/ την μνήμην της φιλίου δεξιώσεως, ής ήξιώθημ,έν παρά τοΐς αυτόθι μο- 

ναχοϊς. Δι’ εύρείας λοιπόν κα'ι άπανταχόθεν ύπό οικοδομών περιστοιχιζομέ- 

νης έπιμήκους αύλής, έξ ής τοϋ κέντρου αίρεται έν έναρμ,ονίω εύθυγραμμία δ 

επ’ όνόματι της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τιμώμενος θολωτός ναός,. γίνεται 
η εις την μονήν ταύτην. είσοδος. Ύπεράνω δέ τοΰ θόλου άνυψοΰται σίδηρους 

σταυρός, σημαίνων, δτι τό τοϋ Βουλκάνου μοναστηριού συγκαταλέγεται εις 
τά σταυροπήγια. ’Ανήκει δηλον δτι εις τάς προνομιούχους έλληνικάς μονάς, 

αΐτινες διά την ιδιαιτέραν χρηστότητα των έν αύταϊς μοναζόντων, καί ώς 

δη αΰτόδηλον κα'ι ένεκα ούχί εύκαταφρονήτων λύτρων άπηλλαγεΐσαϊ τής 
διοικησεως των κατ’ έπαρχίας έπισκόπων, οί'τινες έν παντί καιρφ διετίθεντο 

ποός κατοχήν αυτών, ύ.πέκειντο αμέσως ύπό τόν πατριαρχικόν,θρόνον τοϋ Βυ
ζαντίου. 'Ως σύμβολον δθεν της χειραφετήσεως ταύτης κατέστησαν σιδηροΰν 

σταυρόν, καλούμεναι σταυροπήγια. Έν τήδε τή μονή ευρηνται πατριαρχικά 

σιγίλλια καί περγαμηναί των έκάστοτε ηγετών της έν Κωνσταντινουπόλει 

έκκλησίας, κυρούντων τό εΐρημενον προνόμιον. Άλλ’, ώς μη ώφελε, τά σι- 
γίλλια ταϋτα δεν καθηκουσι μέχρι της ίδρύσεως της μονής, διότι τά παλαιό- 

Βολάγιον), τοΰ δε Στράβωνος παρά την δπώρειαν τοΰ Άκροζορίνθου. Άλλ’ η διαφωνία αίρεται 
κατά τον Κούρτιον, εάν τόν Άζροζόρινθον έννοήσωμεν έπεζτεινόμ,ενον. 'Η Πειρήνη λοιπόν 
είναι ή γ/ησία πηγή της ζω?)ς τής Κόρινθόν κα'ι οί Κορίνθιοι καλούνται οί περίοικοι αύτής, 
Τό δ’ 3δωρ αύτή; εθεωρεΐτο τό ίλαφρότατον αμα και ύγιέστατον άνά πασαν τήν 'Ελλάδα, 
ον αι πηγα'ι τώρα χρησιμεύονσιν ώς πλννοι ταΐς Κορινθίαις, ό δνομαστός δηλον ότι τόπος, 
ή λέσχη τών αρχαίων κατοίκων τής πόλεως, οί'τινες κατ’ Εύριπίδην (Μήδ, 69) σννηγείροντο 
περί τήν προκειμίνην πηγήν

σεμνόνάμφ'ιΠειρήνηςνδωρ.
1 Καί ή μεν κατά τήν πελασγικήν Θεσσαλίαν ομώνυμος ορεινή πόλις κατά τόν Μόγαν’Ε- 

τνμολόγον, είναι ταυτόσημος τώ Θώμη ή Θαύμαίον, όπου ήμαρτημόνως κεϊται Θαμαίι Ή 
δ’ ?ν Μεσσήνη Ίθώμη, ής ή άκρόπολις εκαλείτο καί απλώς ό Ίθωμάτας έστί συγγενής τήν 
Ιτυμολογίαν τώ ί 0 ΰ η1 (ϊδ, Κοΰρτιον Peloponn. II. σ. 190).

τέρα πιθανώς έγένοντο παρανάλωμα του πυρός. ‘Όθέν κατά την στοματικήν 

παράδοσιν τών μοναζόντων η τής μονής καταβολή άνάγεται είς τούς χρό

νους τοϋ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου. ’Αλλά τις δ. αύτοκράτωρ, ό ουτώ πρόσω-' 
νυμούμενος, ούδέ τό παράπαν διασαφοΰσι τά προειρημένα μνημεία. Έκ τοΰ 
γένους τών Κομ.νηνών δεν φαίνεται δρμώμενος ό ιδρυτής, έπομένω τώ λόγιρ 

η οίκοδομία όφείΰ.εται είς τόν έτερον τών Παλαιολόγων, τασσομένη είς τόν 

ΙΔ' μ. X. αιώνα. Καί τό μέν άρχαιότατον τών σιγιλλίων ύπογράφει δ πα
τριάρχης ’Ιερεμίας από τοΰ έτους 7081, τούτέστιν εάν ή τών ετών άρίθμη- 

σις γένηται από τής κτίσεως τοΰ Κόσμου μέχρι της γεννήσεως τοΰ Χρίστου 
5508 η 5501, θά ήναι τό έ'τος 1573 η 158Ο.Έν αύτφ δη τώ έτι άνεκδοτφ 

χειρογράφω τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου φέρεται η άρχαιοτέρα της μονής έπω- 

νυμία Μοναστήριον τοΰ Βουνοΰ τοΰ 4 ορ κάν ου εν τή Πε.Ιοποννήσω ά~ 
ναμεταζύ ΧριστιανουπόΊεως και Άνδροΰσης. Τό δέ δεύτερον την αρχαιό

τητα χειρόγραφον φέρει την ύπογραφην τοΰ Πατριάρχου, πάλιν δμωνύμου, 
τοΰ έκ τής έν Μακεδονίγ Βερροίας Ίερεμίου έκ τοΰ έτους 1635, δπου άνα- 

γινώσκονται τάδε, τά εις την κτίσιν άφορώντα «Μοναστηριού της κορυφής 

τοΰ Βουρκάνου». Καί η τρίτη περγαμ.ηνη τοΰ έτους 1769, η τοΰ πατριάρ
χου Θεοδοσίου, αναγράφει τό ονομα Βουϊκάνου, καθάπερ έν τή τελευταία, 

τή από τοΰ έτους. 1798, κυροΰται τό αυτό ονομα. Έν τουτοις ταϊς έτεσιν 

άνέβη έπί τόν πατριαρχικόν θρόνον δ πρωτομάρτυς τοΰ ίεροϋ ήμών άγώνος 
Γρηγόρίος ό Ε', κατά την ρητήν τοΰ χειρογράφου έπιμαρτυρίαν, έν ή ύπάρ- 

χει και αύτοχειρί υπογραφή τοΰ πατριάρχου τούτου. 'Γίς άγνοεϊ, δτι έν τή 
γενεθλίω πατρίδι τοΰ Γρηγορίου Δημητσάνη καί έπί της Τουρκοκρατίας μετά 
ζήλου έθεραπεύοντο τά ελληνικά γράμματα, ής πόλεως ή σχολή (τήν . Ιστο

ρίαν αύτής έφιλοπόνησεν δ εύγνώμων ταύτης τρόφιμος, σοφός τοΰ Πανεπι
στημίου καθηγητής κ. Εύθ. Κάστόρχης) ήτο άδελφή τής έν Σμ.ύρνη, κάί ώς 
αύτόθι διά τοΰ αοιδίμου Ιεροθέου, ούτως έκεϊ διά τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ Αεο- 
νάρδου τοΰ ’Αγαπίου ή αρχαία ελληνική έρρωμενέστατα έκαλλιεργεϊτο ; "Οθεν 

καί διά τάς σχέσεις ταύτας, τάς Σμύρνην καί Δημητσάνην συνδεούσας, δ 

Γρηγόρίος έτει 1784 έκλήθη Μητροπολίτης Σμ-ύρνης καί κατά τό 1798 ά- 
νήλθεν έπί τόν οικουμενικόν θρόνον τής νέας 'Ρώμης. Άρίγνωτοί δ’ εΐσιν αί 

μετά ταϋτα έξοχοι ύπηρεσίαι τοΰ Γρηγορίου περί τήν ορθόδοξον έκκλησίαν 

καί ή πανελλήνιος αύτοΰ ενέργεια. Διό καί ή Ελλάς, άφ’ oS μετά τούς αι
ματηρούς αγώνας έπανανέτειλεν δ .ήλιος έπί τοΰ δρίζοντος αυτής έίευθίρας 

ήδη, δ ήλιος δ ποτέ καταυγάσας τούς τυραννοκτόνους έκείνους 'Αρμόδιον 

καί ’Αριστογείτονα, κάλλιστον ευγνωμοσύνης φόρον άποτίσασα δημοτελώς 

έπεμελήθη τής έν ’Αθήναις μετακομιδής τών λειψάνων τοΰ ίεροϋ άρχιθύτου, 

τοΰ προσενεγκόντος εαυτόν ολοκαύτωμα ύπέρ τοΰ ποιμνίου αύτοΰ. Μετά τήν 
παρέκβασιν ταυτην προσθετέον, δτι έν τφ τοΰ Βουλκάνου μοναστηρίω ύπάρ- 

χουσι καί τινα μικρά αγγεία χαλκοΰ ασήμαντα ώς τό πολύ καί . μεγάλη
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πληθύς αρχαίων νομισμάτων έκ διαφόρων εποχών. Αί δ’ έπϊ τών τοίχων του 
ναοΰ άγιογραφίαι είσί βεβλαμμέναι ώς έκ τής έπιδρομ,ές τοϋ τρομερού εκεί
νου στρατηλάτου τών Μουσουλμάνων Ίβρα’ϊμ Πασά, ου αί όρδαί έξεμάνησαν 
πυροβολουσαι καί έπ'ι τάς κεφαλάς τών ειδεχθών αύτοΐς άγιων. Καί δεν ά- 
πέτύχον τά βέλη τών υιών της άνομίας, διότι τών πλείστων άγιων έλλείπου- 
σιν οί οφθαλμοί.

Έν Ναυπλίφ κατά Φεβρουάριον άρχόμενον, 1878.
Ν. ΠΕΤΡΗΣ.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΣΜΩΝ
ΤΙΙΣ ΕΝ ΧΙΩ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΥΘΡΑΪΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ Π. X. ΑΙΩΝΟΣ. *

* Άνεγνώσθη 1ν τ<ΰ Συλλόγφ τη 23 Δεκεμβρίου 1877.
1 Ο. Rayet, inscript, ined. Sy Revue archAol, 1875.

Ό Ηρόδοτος έν βιβλίφ Αζ, 142 λέγει δτιή παρ’ ’Ίωσι λαλουμένη γλώσσα 
διηρεϊτο είς τέσσαρας χαρακτήρας, ών δ μέν, ύπηρχέν έν Μιλήτφ, Μυοϋντι 
καί Πριήνη, ό δέ, έν Έφέσφ, Κολοφώνι, Λεβέδφ, Τέφ, Κλαζομεναϊς καί Φω- 
καί^, έτερος έν Σάμφ μόνον, και άλλος έν Χίφ καί έν Έρυθραϊς. Έκ τών 
χαρακτήρων τούτων άνεκαλύφθησαν ή'δη παραδείγματά τινα έξ έπιγραφών' 
έσχάτως μάλιστα δ έν Παρισίοις καθηγητής κ. Olivier Rayet, κατά τάς έν 
Μιλήτφ άνασκαφάς του, άνεκάλυψεν επιγραφήν, έν ή άνεγνώρισεν ιδιωτισμούς 
τινας τής έν τη πόλει ταύτη διαλέκτου 1. Τδ ν λ. χ. άντικαθίσταταί διά 
τοϋ ω ώς έν τη λέξει ό ίερεώς άντί δ Ιερενς. Τό αυτό φωνήεν ω άντικαθιστ^ 
καί την δίφθογγον ον ώς έν τή λέξει ώρητ άντί ονρή·τ,=3 ουράν. Έρυθραϊκοί 
δέ καί Χιακοί ιδιωτισμοί ή χαρακτήρες γλωσσικοί δέν έγνώσθησαν έτι. Τούτου 
δ’ ένεκεν έν τφ παρόντι άρθρφ θέλω σημειώσει ιδιωτισμούς τινας τών έν Χίφ 
καί έν Έρυθραϊς ώμιλημένων έν τη άρχαιότητί διαλέκτων, οΰς συνέλεξα έξ 
επιγραφών προσφάτως έν άμφοτέραι; ταϊς πόλεσι ταύταις εύρεθεισών.

§ 1

ΕΡΥΘΡΑ!

Ό αξιότιμος ιατρός κ. Γεώργιος Λάτρης άνεκάλυψέ πρό δύο περίπου μηνών 
έν Έρυθραϊς τό επόμενον τεμάχιον ψηφίσματος, ευρισκόμενον νϋν έν τφ Μου
σείφ τής Εύαγγελικής Σχολάς ύπ’ άρθ. 141. κ. .δ’ αύτοΐς κα'ι έσπλο[υ]ν καί 
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έκ[ίΐ)λουν καί πο[λ]έμου και ειρήνης άσυλεί και άσπονδε! και δίκας προδί- 
κους κα'ι προεδρίην*  γράψαι δέ ζάοζα και θεϊναι, ές τό Άθήναιον’ έπιμελη- , 
θήναί δέ τούς έξεταστάς.» ’Απέναντι παρέθηκα καί τό πανομοϊότυπον της 
έπιγραφής ταύτης,ητις άνάγεται εις τόν τέταρτον π. X. αιώνα. Έντώ 8°? στίχφ 
άπαντα η λέξις ζάοζα αντί ταϋτα. Ένταΰθα παρατηρεϊται ιδιωτισμός τις 
τής παρ’Έρυθραίοις διαλέκτου, ήτις, ώς φαίνεται, έτρεπε τό ν τών διφθόγ
γων είς ο. Ό ιδιωτισμός ούτος έπιβεβαιοΰται κα'ι έξ έτέρας έπιγραφης, έν η 
πεντάκις άπαντιγ, άνακαλυφθείσης έν Έρυθραϊς ύπό Le Bas'. ’Έχει δέ ώς 
έξις. «[Έδοξεν] τη βουλ[η καί τφ δημφ Μ]αύσσωλλο[ν Έ]κατ[όμνω βασι- 
λ]έα, έπεϊ άνήρ αγαθός [έγένετο π]ερί την πόλιν την Έρυ[θράίω]ν, είναι- 

της [πόλ]εως καί πρόξενον καί πολί[την] καί έσπλουν καί έκπλουν 
[καί] πολέμου καί είρηνης, άσυλεί καί άσπονδεί, καί άτέλειαν κα['ι πρ]οε-' 
δρίην' ζάοζα δέ είναι άο[εώ] καί έκγόνοις, στησαι δέ άο[τώ] καί εικόνα 
χαλκήν έν τη ά[γορ]ή, καί Άρτεμισίης εικόνα [λιθί]νην έν τφ Άθηναίφ, καί 
[στεφ]ανώσαι Μαύσσωλλον μέν [έκ δαρ]εικών πεντήκοντα, Άρτε[μισίην] δέ 
έκ τριήκοντα δαρε[ικών, γράψ]αι δέ ζάοζα ές στήλην [καί στησα]ι ές τό Ά- 
θηναιον ΐνα [πασι φανερόν γένητα.ι] κτλ. Καί ή έπιγραφη αύτη άνάγεται εϊ-ς 
την αυτήν έποχην.

Τό νέον λοιπόν παράδειγμα τής έν τφ έν Σμύρνη Μουσείφ έρυθραϊκές έπι- 
γραφής ένισχύει τφ δντι την παρατηρησιν τοϋ Le Bas ότι έν τοΐς διφθόγγοις 
τό ν άντικαθίσταταί διά τοϋ ο έν τφ κλάδφ τούτφ της ιωνικές διαλέκτου.

Ό ιδιωτισμός ούτος είναι, νομίζω, μοναδικός έν τη καθόλου ιωνική δια- 
λέκτφ" άμφίβολον δέ έάν ηναι αίαλισμός, διότι έν τισιν έπιγραφαϊς αίολι- 
καϊς^ άπαντώμεν την τροπήν τοϋ ν είς ο έν τη λέξει πρύζαπς άντί πρύτα- · 
νις, ένφ συνήθως οί Αίολεϊς τό ο έτρεπον εις ν ώς Ύάνασεύς^. 'Ο ιδιωτισμός 
ούτος διασώζεται καί νϋν έτι έν Λέσβφ, Άδραμυττίφ, Κυδωνίαις καί άλ- 
λαχοϋ, ένθα π. χ. άντί τοΰ άρθρου δ λέγουσι πάντοτε ν, ώς ύ Λμήζρι => 
ό Δημήτριος.

Έρυθραϊκούς ιδιωτισμούς άπαντώμεν κα'ι έν έτέρα έξ ’Ερυθρών επιγραφή, 
τοϋ τρίτου πρό X. αίώνος, δωρηθείση τφ Μουσείφ τής Ευαγγελικές Σχολής- 
ύπό τοΰ έν Τσεσμέ φιλάρχαιου άγιου Κρήνης κ. ’Αμβροσίου' άναγράφονται δέ 
έν αύτη οί έν Έρυθραϊς ναοί τών διαφόρων θεοτήτων4.

Έν πρώτοις σημειώ τάς είς ειονς και εν καταλήξεις τής ενικής γενικές 
τών τριτοκλίτων ονομάτων.

.1 Explic. des inscr. V partie. σ. 21. άριΟ. 40.
2 Η. Sauppii, Comment, de duabus inscript. lesbiacis σ. 12. — Ahrens, add. in lib. 

de dial, aeolicis σ. 496.
3 Ahrens, de dialectis aeolicis σ. 82.
4 Ή ίπιγραφή ξδημοσιεύ'θη το πρώτον ?ν Ίωνίφ άρθ. 143. Εΐτα ?ν Μουσείφ καί Βι

βλιοθήκη I, σ. 103—109. Μετοι σημειώσεων δέ καί πανομαιοτύπου ύπο τοΟ καλοδ ήμώυ 
φίλου κ, Ο. Rayet ίν Revue archil. 1877, σ. 107—128.
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■be') Ή κατάληξις ευ άντί ου. των ληγόντων εις ης πρωτοκλίτων καί τρι-'. 

τοκλίτων ονομάτων, έγένετο,κατά τροπήν τοΰ ο τΨίς διφθόγγου εις ε' οΐον,. 
Άκέστης γεν. Άκεστεϋ έν στίχ. 34 τής άριστεράς πλευράς. Άρίστης γ. 

3Αρισΐεϋ έν στίχ. 21 τής μεσαίας πλευράς. Άστυκράτης γ. Άοτυχρατεϋ έν 

στίχ. 32 τής μ, πλ. Ή τροπή τοϋ ο εις ε ήν έν χρήσει παρά τοΐς Αίολεΰσι. 

καί Δωριεΰσιν ώς, εδογτες αντί όδόντες' εβδεμήκοντα, ΆπέΛΛωτ και άλλα.· 
Άλλά και ό 'Ηρόδοτος, ό γράψας έν τ$ νεοϊωνική καλούμενη διαλέκτφ, τρέ

πει τά ο εις ε εί'ς τινας περιστάσεις' ώς, πεχτηκοκτερους έν βιβλ.ζ', 36, 
τριηκόπεροι δέ καί πεκτηκόχτεροι έν βιβλ·. ζ', 97. εζαπέδαυ μέν της όρ- 

γυιής μετρεομένης, έν βιβλ. β', 149. Περί τής γενικής ου ή ευ αντί ους ή 

ευς τών εις ης τριτοκλίτων ονομάτων βλ. Γρηγορ. Κορίνθ, έκδ. Schaef, σελ., 
617. «Τήν δέ εις ες κλητικήν τών εις ης ονομάτων δίχα τοϋ ς προφέρου- 

σιν (οί Αίολεΐς), Σώκρατες, Σώκρατε κτλ. Καί τών γενικών δέ πτώσεων τό 

C άφαιροΰσι (οί αυτοί) Σωκράτου, Διομ-ήδου, Σοφοκλέου λέγοντες». .

β) 'Η κατάληξις ειους άντί. εους έγένετο κατά παρένθεσιν τοΰ Γ οΐον Με- 

νεκλής γεν. ΜενεκΙείους έν στίχ. 36 καί 54 τής'μεσ. πλ. Άγασικλής γ. 

Άγασίκ.Ιείους έν στίχ. 37 και 47 τής αύτής πλευράς. Άριστοκλής γ. Ά~ 
ριποχ.Ιείους έν στίχ, 50. ’Αγαθοκλής γ. ’ΆγαθοκΛείους έν στίχ. 14 τής 
ύπ’ άρθ. μβ' έξ ερυθρών επιγραφής έν Μουσείω καί Βιβλιοθήκη I, σ. 128. 
*0 ιδιωτισμός ουτος νϋν πρώτον άπαντα έν Έρυθραΐς, ών οί κάτοικοι, ώς καί 

ο.ί λοιποί "Ιωνες, ήγάπων λίαν τόν ιωτακισμόν' διότι έν τ$ αυτή επιγραφή 
τών ’Ερυθρών έν στίχ. 27 τής μεσ. πλευράς αντί Νηρη’ίδων άπαντιή Νηϊρηί’- 

δων καί έν στίχ. 49 τής αύτής πλευράς Σωεσιρος άντί Σώσιμος,
® Εις τούς έρυθρα'ίκούς ιδιωτισμούς προσθετέον καί τά νϋν πρώτον έν τή; 

επιγραφή ταύτη άπαντώντα άγνωστα ρήματα έπαγοράω, έπιπιπράσκω, 
και έιτίΛωΙέω, ών ή σημασία αρκούντως έκδηλοΰται έκ τής άναγνώσεως 

τών φράσεων. Τούτοις δέ προσθετέον και τάς παρ’ Ήσυχίω μ,νημονευομένας 

ώς έρυθράίκάς λέξεις : κατεΙΛια καί ριόκρωνα. Περί τής σημασίας αυτών ό 

'Ησύχιος σημειοϊ «Λίΐτεώέια : τά εσώνερα, οΐχήραχα,’ «Μθ-
xpura : tbr όζΰν''Ερυθραϊοι,τ>.% .

§ 2

ΧΙΟί . , . . .-

Έκ Χίου ούδέν άρχαιότέρον γλωσσικόν μνημεϊον γινώσκω έκτος του επο

μένου, δπερ άντεγράφη παρά τοΰ κ. Άριστοτέλους Μ. Φοντριέρ έκ μαρμά-

1 Μ„· Schmidt, Ησύχιος II. σ. 440. 87. Έν ύποσημειώσει προσθέτει ό εκδότης »Sic co
dex, ut series requirit: κατείλεα JIus. .Sunt penetralia domus calidiora, cabicula tepita,»

3 Αύτόθ. HI. σ. 116, 61.

ρρυ ένέπιγράφου μέν καί έπί τών τεσσάρων επιφανειών, άνάσκαφέντος δέ εις 

θέσιν Βουνάκι, πρός δυσμάς τοϋ όθωμανικοΰ φρουρίου τής πόλεως Χίου. ’Α
πέναντι προσέθηκα καί τό πανομοιότυπου τής έπιγραφής κατά τό έν τω 
Μουσείφ τής Εύαγγελικής Σχολής ευρισκόμενον έκτύπωμα. Μικροΐς δέ χα- 

ρακτήρσιν έδημοσιεύθη τό πρώτον έν 'Λιια.Ιθεία. άριθ. 2255 καί εΐτα έν τώ 
δευτέρφ τεύχει τής έκδόσεως τοΰ Μουσείου τούτου \ μετά τών συμπληρώ- . 

σεών τοΰ κ. Λ. Φοντριέρ.
1) Έπί τής μιας, στενής έπιφανείας. «. . ,ιον.................. [χ]ειλίων ένα[ζ]ο-

σίων. Αεύκ[ι]ππος Πύθω τ[ή]ν οΐκίην τ[ή]ν Άνδρέος π[ε]ντακοσίων πεντη-ί 

κόντων δυών. Άσμιος, Θεόπομπος Ά[γ]υαίο τάν Οΐ'ωι χειλίων τριηκοσίων 
δέκων δυών κ’ Τκεσίο το (= τοΰ) Φίλωνος Στράτι[ο]ς Αύσω τοΐκ[ό}πεδον· 

διηκοσίων ενός». ...... .
2) Έπί τής έτέρας στενής έπιφανείας « . . οί [πεν]τεκ[αίδεκ]α ές.βολή[ν 

έν]εΓζάντων [έν] πεντ’ ήμέρη[ι]σιν" τός δέ κήρυκας διαπέμψαντες ές τάς χω

ράς κη[ρ]υσσόντων καί διά τής πόλεως άδηνέως γεγωνέοντες, άποδεκνύντες 

τήν ήμέρην, ήν άν λάβωισιν, καί τό πρήχμα προσκηρυσσόντων δ,τι. άμ μ;έ.λ·<; 

ληι πρήξεσθαι, κάγδικασάντων τριηκοσίων, μή ’λάσσονες άνηρίθευτοι.έόντες»;.
3) Έπί τής μιας πλατείας έπιφανείας « . ος ’ άπό [τούτ]ο μέχρι [τής]; 

τριόδο, ής Έρμώνοσσα [έκφ]έρει τρες’ άπό τής τρίοδό ά[χ]ρι Έρμωνόσσης ές·. 
τήν τρίοδον έξς’ άπό τούτο μέχρι το Δηλίο τρες’ σύμπαντες ο[ρ]οι έβδομήπ 

κοντά πέντε. "Οση τών όρων τούτων έ[σ]ω πάσα Δοφίτις "Ην τις τ[ι]να 
τών όρων τούτων ή έξέληι ή μεθέληι ή. άφανέα ποιήσει έπ’άδικί[η]ι τής 

πόλεως εκατόν σ[τ]ατήρας όφειλέτω, κάτι[μ]ος έ'στω" πρηξάντων δ’ όροφύλά- 
κες’ ήν δέ μή πρήξοισιν, αύτοί όφειλόντων" πρηξάντων δ’ οί πεντεκαίδεκα 

τός δροφύλακας' ήν δέ μή πρήξοισιν, ένεί άρήι έ'στων».
4) Έπί τής έτέρας πλατείας έπιφανείας . « . . γδικ . . . .. ......... 

γομένος ή [πό]λις δεξαμ[έν]η δικαζέσθω, καν ό'φληι, :.[ύπ]εραποδότω’ τώι δέ 

πρια[μέ]νωι πρήχμα έ'στω μηδέν’ [8ς] άν .τάς πρήσις άκρατέα[ς π]οιήι, έπα-, 

ράσθω κατ’ αύτ[ο δ] βασιλεύς, έπήν τάς νο[μα]ίας έπαράς ποιήται. - Τάς 
γέας και τάς οίκιέα[ς] έπρίαντο τών Άννίκω πα[ί]δων 'Ικέσιος 'ΙΙγεπόλιος 

[π]εντακισχειλίων τριηκ[ο]σίων τεσσ[αρ]ακόντών' Άθ[η]νάγ[ό]ρ[α]ς Ήροδότο 

χε[ι]λί[ω]ν επτακοσίων’ Θαργήλεο[ς], Φιλοκλής Ζηνοδότο τάν [ε]ύάδηισιν 

δισχειλίων έ[π]τακοσίων' [Θ]εό[π]ρ[ο]πος κ’Ο[ι]ν[ο]πίδης τάγ Καμινήηι χ[ει]- ' 

λίών καί [ό]κτάκοσίων [έπ]τά, Κήφιος, τά έμ Μελαίν[ηι] Άκτήι τρισχελίωυ. 

επτακοσίων ένενηκόντων Βία [Π]ασίω».

Τω όντι ή έ'λλεψς τοϋ άνω μέρους τών έπιγραφών τούτων είναι λυπηρο

ί Μοοσ. ζαι Βιβλιοθ. II, σ. 37—40. : · :
2 Ό κ. ΦοντριΙρ μοί πζρετόρησεν. δτι τό Δοφίτις διορθώτίον ε’ς Δοφίτις ζίιτ’ Απρο

σεξίαν το3 λιθοξόου· ή διόρθωσις αδτησυμφωνεί ζαι πρός τήν νϋν όνομασίάν Βουνάκ ι τοΰ 
μέρους ?νθα εύρίθη τό χιαζόν τοΰτο μνημεϊον.
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τάτη- άλλα καί ούτως έχουσαι δίδουσι σαφή περί τοΰ περιεχομένου ίδέαν.Ή 
πρώτη άναγραφει την άγοράν οικιών κα'ι οικοπέδου μετά τοϋ ποσού. 'Η δεύ
τερα διασώζει τεμάχιον άποφάσεως της βουλής. Ή τρίτη την άπόστασιν τών 
όρων οδών, μεθ’ ην έπεται διαταγή περί τές διατηρησεως αύτών. Έν δε 
τ?5 τελευταία επιγραφή διασώζεται τό τελευταϊον μέρος διατάγματος περί 
πρασεως, μεθ’ δ επεται άναγραφη πωλησεως γαιών, οικιών κα'ι οικοπέδων. 
Έν γενει ύπό τοπικήν έ'ποψιν αί έπιγραφα'ι αυται ένδιαφέρουσι μέν καθόλου 
τούς αρχαιολόγους, άλλ’ ιδίως τούς περί την τοπογραφίαν τές Χίου ένασχο- 
λουμένους *.

1 Έν Όμ,ήρφ 1876 έσημε'ωσκ άπάσας τδς έν τη έπιγραφη ταύτη μνημονενομίνας το
ποθεσίας τί)ς Χίον.

2 Κ ir ch ho ff, Studien zur Ges. des griech. Alphabets, σ. 27.
3 C. I. G. άρθ. 2671, 47 και 2693 d. 5.
4 Πρ6λ. Bred ovii, de dial. Herodotea <s. 278 κ. L

Ό έν Βερολίνφ καθηγητης κ. A. Kirchhoff, βοηθούμενος έκ τές μικρο- 
γραμμάτου σμυρναϊκές έκδόσεως, ύπεσημείωσέ που έν τγ τελευταία δημο- 
σιευσει τών περί τές ιστορίας τοϋ ελληνικού άλφαβητου μελετών του, δτι 
εκ τε τοΰ γλωσσικού ύφους καί τ$5ς ορθογραφίας η επιγραφή αυτή άνάγεται 
εις τόν πέμπτον πρό X. αιώνα 1 2.

Προφανώς ή επιγραφή είναι γεγραμμένη εις την ιωνικήν γλώσσαν καί μά
λιστα την 'Ηροδοτειον*  διότι περιεχει γνωστότατους ίωνισμούς άπαντώίτας 
καί είς έτερα γραφικά μνημεία τές εποχής εκείνης- η'τοι την α') τροπήν τοϋ 
a είς η έν ταΐς λέξεσιν οίκίηκ, τριηκοσίακ, ήμέρηκ, πρήχρια, πρήζεσθαι, 

πρηζάκτακ, πρήξοισικ, πρήσις, καί έπήκ. (Ή αύτη τροπή διασώζεται καί 
έτί εν τί| δημωδει διαλέκτφ τών Χίων, οΐτινες ώς έν παραδείγματι λέγουσιν 
η γαυάθη άντί, ώς κοινώς, »/ γανάθα' β') την τοϋ ε είς η l·) τνί λέξει άκη- 
ριθευτοι, ή'τις νΰν πρώτον άπαντα ούτως άντί τοϋ δωοικοΰ άκερίθευτος, ώς 
έν καρικαΐς έπιγραφαΐς άναγινώσκεται3- γ') την χρήσιν τοϋ ο αντί ου έν 
ταΐς πτώσεσι και καταληξεσι τές ενικές γενικές καί αιτιατικές πληθυντι
κές, ώς Ίκεσίο, το ΦΙΛακος, τός δε κήρυκας, τρίοδο, τούτο, τδ ΑηΛίο, 

τδς δροφύΛακας, Ήροδότο, Ζηκοδότο. Ή τροπή αυτή είναι συνηθης είς έπι- 
γραφικά μνημεία τές ’Ιωνίας κα'ι Αττικές τοΰ τετάρτου και πέμπτου πρό 
X. αίώνος- δ') την χρέσιν τές καταληξεως ησικ έν ταΐς λέξεσιν ήιέρηισικ, 
Εΰάδηισικ κτλ.

Άλλ’ έν μέσφ τών εύχρηστοτάτων τούτων ίωνισμών άπαντώσι καί 
τοπικοί διαλεκτικοί ιδιωτισμοί, άποτελοΰντες βεβαίως μέρος τοϋ ύπό τοϋ 
‘Ηροδότου διακριθέντος χαρακτηρος έν Χίφ.Τοιοΰτοι δέ είσίν.

α1 ') Ή εν γενική πτώσει κλίσις άκλίτων αριθμητικών έπιθέτων ώς πεκ- 

ΐηκόκτακ δνάκ, τεσσαρακόκτακ, έκεκηκόκτακ, τριηκοσίακ δέκακ δυακ. Τό 
δύο ί δύω, έχει καί γεν. πληθ. δυωκ άπαντώνσαν παρ’ Έροδότφ 4 καί
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Δωριεΰσιν1. Ή χρέσις αύτές διεσώθή έν τγί δημώδεί ημών διαλεκτφ μετά' 
προσθήκης δευτέρας καταληξεως, ώς έν τέ φράσει: τρώγει δυακακ άνθρώ- 
πωνφαγί- καί έν τνί έπί άνικάνων παροιμίφ: δεν είναι άξιος νά μοιράσγ δυ~ 
ωκώχ γαϊδάρων άχυρά. Έσφαλμένως λοιπόν γράφουσι διά τοϋ ο δύοκακ οί. 
πλεΐστοι τών παρ’ ημΐν συλλεκτών τών μνημείων τές ημετέρας γλώσσης.

€') 'Η πρωτοφανής τροπή τοϋ γ είς χ πρό τοϋ μ εν τγ λεξει πρηχρα 
(«πράγμα, πράγμα, νΰν .πγαζιμα^ δίς άπαντώσνμ Κατά τούς γραμματι
κούς τό γ τρέπεται είς μόνον πρό τοΰ ά, ώς έν τγ λεξει ε.Ιεχθηκ αντί 
έλέγθην έκ τοϋ λέγω.

γ') Ή μεγάλη χρέσις τές κράσεως*  ώς τοικόπεδοκ, τ&κ άντί τήκ εκ, κα

τιμάς, κάγδικασάκτακ άντί καί εκδΜασάκτακ. Σημειωτέον δέ οτι έν τνί 
τελευταίφ ταύτγ λέξει η πρό τοΰ J είς γ τροπή τοϋ κ άπαντ^ είς δωρικά 
καί αιολικά κυρίως μνημεία, ώς τά δωρικά εγδικαζάμεκοι ν.αι έγδικάζηται 

έν τοΐς 'Ηοακλ. πίναξι 2 καί τά αιολικά εγ δε tar Λοιπακ, τάς έγδόσεις, 

εγδότα δε ή άρχη, τη έγδόσει τοϋ οΛοκ έπισκευασθήκαι ζί ταΐς βοιωτικαΐς 
έπιγραφαΐς3». Άλλ’ ό δωρισμδς ί αίολισμός ούτος ην εύχρηστότατος παρά 
Χίοις ώς φαίνεται ου μόνον έκ τοΰ άνωτέρω παραδείγματος, άλλά καί έκ τών 
έπί τές πρώτης έπιφανείας τές ημετέρας έπιγραφές λειψάνων λέξεως . . . 
γδικ . .. καθώς καί έξ έτέρας έκ Χίου έπιγραφές έν άπαντ^ τό έχιΐοΰχαι.4

δ') ‘Η διά τοΰ ε άντικατάστασις τές ει είς λέξεις ούδαμοΰ έ'τι ούτως εύ- 
ρεθείσας: ώς τρες οπερ πρβλ. πρός τό λατινικόν tres, τρεσχε2ίακ καίάπο· 
δεκκύκτες. Καί οί Αίολεΐς έ'λεγον χέ22ιοι.

'Ως χιακούς ιδιωτισμούς χαρακτηρηστέον δτι καί τούς πρωτοφανείς τύ
πους οίκιεας, άκρατεας, εζς. Τό δέ εκεί άντί εκί είναι έν. τών σπανίων πα
ραδειγμάτων τοϋ πέμ-πτου πρό X. αίώνος είς τά περί τές άντικαταστάσεως 
τοΰ ι διά τοΰ ει, ητις έγένετο γενική σχεδόν χρέσις έν τ$ ρωμαϊκή έποχ-ρ. 
Τούτοις ποοσθετέον καί τά παρ’ Ήσυχίφ άπαντώντα ώς χιακά. ιι’Έκκιος : 

&■ Χία δΈρμης»5.—αΠε.Ιικκαΐος·. ό Ζευς εκ Χία 6». Πελινναΐον δέ έκα- 
λεΐτο καί όνομαστόν έν Χίφ όρος \ «Σαδακός : <5 σαθρός', Χΐοι »3.— «Φα- 
γαϊος' Άπό2.2ωκ' ’Αχαιός' 'Ομιρά2η' παρά Χίοις οντω 2έγεταιΐ> a.

Έκ τών προαναφερθέν.των λοιπών παραδειγμάτων άμφοτέρων τών πόλεων 
Χίου καί Ερυθρών, άποδεικνύεται, νομίζω, δτι οί παρά τοϊς κατοίκοις αυτών

1 Ahrens, de dial, dorica. σ. 278.
2 I, σ. 171 καί 221.
3 C. I. β.άρβ. 1570, 1625.
4 Βλ. την έπιγραφην ταύτην έν Saup. Comm, deduab. inscr. lesb. σ. 30.
5 Scmidt, 'Ησύχιος Π, σ. 104. 18.
6 Αότό8; ΠΙ,σ. 301. 33.
7 Πινδαρ. Πυθίων X, 4. Διονύσ. δ Πιριηγ. 535. Στεφ. Βυζ. σ. 515, 4.
8 Schmidt, 'Ησύχιος IV, σ, 1, 6.
9 Αύτόθι IV, σ. 230. 41.i
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διαλεκτικοί ιδιωτισμοί ησαν ώς έπϊ τό πλεϊστον αίόλισμοί κα'ι διορισμοί, ο'ί- 

τινες εισεχωρησαν εν τη γλωσση αυτών δι’ έπιμιξίας μετά τών Δωριέων 
καί Αιολέων. 'Υπολείπεται δέ είσέτι νά άποδειχθη εάν οΐ γλωσσικοί ουτοι 
ιδιωτισμοί ίσαν κοινοί παρά τε τοΐς Χίοις καί Έρυθραίοις διά νά δηλωθη 

εάν άνάγωνται οδτοι πραγματικώς είς ενα καί τδν αύτόν χαρακτήρα, 8ν ά
νεγνώρισεν ό Ηρόδοτος ώς κοινόν έν άμφοτέραις ταϊς πόλεσι ταύταις*  τοΰθ’ 
οπερ αποδειχθησεται βαθμ.ηδόν διά νεωτέρων $ πλειοτέρων ώς είκός ανα

καλύψεων.
Προστίθημι δέ ηδη καί τάς αναγκαίας σημειώσεις είς τά έν τοΐς πίναξι 

A' Β' καί Γ’ πανομοιότυπα τών είρημένων επιγραφών’

1

Έπϊ μαρμάρου δψ. 0,48, μηκ. 0,37 καί πάχ. 0,1 6.
Ή επιγραφή είναι στιχηδόν γεγραμμένη, έκαστου στίχου συγκειμένου έκ 

δεκαέξ γραμμάτων. Ό όγδοος μόνος στίχος σύγκειται έξ ενός περιπλέον, ε

πειδή ό λιθοξόος έλησμόνησε νά πρόσθεση τό I τοϋ ©ΕΙΝΑΙ δπερ προσέ- 

θηκεν ειτα έν μικροτέρφ σχηματι. Καί έν τφ τρίτφ στίχφ έλησμόνησε νά 

πρόσθεση τό Π της λέξεως ΕΚΑΟΥΝ. Τό έν τφ ένάτφ στίχφ άναφερόμε- 

νον Άθήναιον ην τό έν Έρυθραϊς περίφημον ιερόν τ·7ίς Άθηνάς, δπερ άναφέ- 

ρεται καί έν τ-η 1535 έπιγραφ-η τ·?ίς συλλογής Le Bas καί Waddington. 
Πρβλ. καί την 40 έπιγρ. τ-ης αύτ^ς συλλογές.

Ένταΰθα προστίθημι καί έτέράν έξ Ερυθρών επιγραφήν ένεκα της αρχαιό
τητας αύτης, δωρηθεϊσαν τφ Μουσείφ της Εύαγγ. Σχολ·ης παρά τοϋ κ. Γ. 
Λάτρη. Έδημοσιεύθη δέ τό πρώτον μικροϊς χαρακτϊίρσιν έν ‘Ομήρω 1877 

σ. 452.

2.

Έπϊ μαρμάρου υψ. 0,60, μ.ηκ. 0,45 καί πάχ. 6,16.
«’Έδ]οξ[ε]ν [τΐί] βουλ·η καί τφ δημω [πρυτάν]ε[ω]ν, στρατηγών, εξετα

στώ^] γ[νώ]μη· επειδή Φάνης Μνησιθέου [ά]νη[ρ] άγαθός ών καί ευνους δια- 
τε[λ]εϊ είς τόν δήμον τών Ερυθραιών, [π]άσαν προθυμίαν ένδεικνύμενο(ς), 

χρήματά τε έσην[ε]γκεν άτοκα κα[ΐ] είς τήν έκπεμψι[ν τ]ών στρατιωτ[ών] 
καί της άκροπόλεως την κατα[σκα]φην, δεδόχθαι τη [βο]υλη στε[φα]νώσαι 

Φάνην Μνησιθέου χρυσώ [σ]τεφάνφ στατήρων φιλίππείων [π]εντηκοντα καί 
άναγγέϊλαι τοΐ[ς] Διονυσίοις’ όπως δέ άναγγελθησεται έπιμεληθηναι Ζηνό

δοτον τόν αγωνοθέτην’ δεδόσθαι δέ αύτφ και έμ Πρυτανείφ σίτησιν’ άνα- 

γράψαι δέ τό ψήφισμα τόδε είς στήλας δυο καί θεϊναι μίαν μέν εις τό Ά- 

θηναιον, μίαν δέ είς τό Έράκλεον, ΐνα άπαντες είδώσιν OTt έπίσταται ό δ^- 

μος χάριτας άποδι[δ]όναι κατ’ αξίαν τών είς αυτόν έύ[ε]ργετημάτωνν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΩΝ 141

Ή επιγραφή είναι τοΰ τετάρτου πρό X. αίώνος’ δύσκολον δέ είναι νά 

όρισθη έπϊ τίνι αίτίιη έγένετο παρά τών Ερυθραιών η έκπεμψις τών στρα

τιωτών καί η κατασκαφη τ-ης άκροπόλεως αυτών. Τό Έράκλεον ^ν τό ίε- * 
ρόν τοΰ Έρακλέους, δστις έλατρεύετο αυτόθι καί ουτινος η λατρεία είσηχθη 
έν Έρυθραϊς ύπό τών Φοινίκων τών πρώτων τίίς πόλεως ταύτης κατοίκων. 

Περί τοΰ Έρακλέους τούτου πρβλ. τά έν ’Ιωνία άριθ. 6 δημοσιευθέντα ύπό 

τόν τίτλον 'Ηρακλής ό Ερυθραίας. ’Έν τινι δ’ έξ Ερυθρών έπιγραφ-ί) δήμο- 

σιευθείση έν Μουσεία καί Βιβλιοθήκη I, σ. 106 άναφέρεται ί τιμή τ-ης έπι- 
πωλησεως της ίεοητείας τοΰ Έρακλέους τούτου είς δραχμάς 1921. Πρβλ. 

Rayet, Inscriptions du Music de Γ Ecole Evangilique έν Revue Archiolo- 

giquel877 o. 126.
3.

Έπϊ μαρμάρου υψ. .1,25, πλ. 0,53, πάχ. 0,24, ένεπιγράφου καί επί τών 
τεσσάρων έπιφανειών, άνασκαφέντος έν τη θέσει Βουνάκι πρός δυσμάς τοϋ ο

θωμανικού φρουρίου της πόλεω; Χίου, νϋν δέ κατατεθειμένου έν τφπεριβόλφ 

τοϋ έν Χίφ γυμνασίου.
Εκτός της ύπ’ άριθ. γ’ πάσαι αί τρεις άλλαι έπιγραφαί τοΰ χιακοϋ τού

του μνημείου είσί στοιχηδόν γεγραμμεναι. Τά άκόλουθα έν αύτνί κυρία η 

τοπικά ονόματα δέν άναφέρονται έν τφ λεξικφ τοΰ Pape 3γΐ<· έκόόσεως Ben·, 

seler. ’Άσιιιος, ’Αννΐκω, Κήεριος, Έρριώνοσσα, Λοφίτις (sic), Καριινήη. Ή 
δέ έν 22 στίχφ της ύπ’ άριθ. δ' έπιγραφής άναφερομένη Μίλαινα ’Ακτή είναι 

βεβαίως η παρά Στράβωνι (XIV, 645) Μΐλαινα Άκρα, ητις έστί τό βορειο
δυτικόν άκρωτηριον της νήσου Χίου, δπερ καί νϋν έ’τι καλείται Κάβο Με

λανιάς.
Έν Σμύρνη, 20 Σεπτεμβρίου 1877.

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ.
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"Ισως φανη τό θέμα τοΰτο έκ πρώτης ό'ψεως κατά τι άπηρχαιωμένον, 
διότι τό έθιμ.ον τών γελωτοποιών κατηργηθη, ώς γνωστόν, πρό δύο σχεδόν 

εκατονταετηρίδων’ ούχ ηττον δμως ό έχων γνώσιν τών καθ’ ημάς αύλών 

■ηξεύρει δτι καί την σήμερον έ'τι παρά ταϊς πλείσταις αύλαϊς ύπάρχουσι 
τοιούτου είδους γελωτοποιοί, ούχΐ βεβαίως γελωτοποιοί έξ έπαγγελματος 

(ex officio) ώς άλλοτε, αλλά γελωτοποιοί πραγματικοί, όντα δηλ. προσκε- 

κολλημένα είς την ύπηρεσίαν τών ηγεμόνων καί άποζώντα έξ αυτών, ό;
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μοιάζοντα δέ καθ’ τούς Αρχαίους αύτών συναδέλφους μέ μόνην τήν δια
φοράν, δτι οί μέν γελωτοποιοί τοΰ μεσαίωνος ήσαν άνδρες ειλικρινείς, εύ- 

' φύεις χα'ι αστείοι,' οί δέ σημερινοί είναι μόνον γελοίοι καί ούδέν πλέον. Μή
πως αί πλούσιαι την σήμερον οίχογένειαι, αί έ'χουσαι κατά τό λεγόμενον 
ανοικτά τά οα.Ιόνια, δέν έχουσι τοιούτους παράσιτους, ούς άριστα δύναταί τις 
νά παραβάλγ πρός τούς γελωτοποιούς τών παρελθόντων χρόνων; Μετά την 
μιχράν ταύτην παρέκβασιν επανέρχομαι έπί τό κύριον θέμα.

Οί γελωτοποιοί κατά τόν μεσαίωνα ήσαν άνθρωποι, οΐτινες έκ τών κατω- 
τάτων συνήθως στρωμάτων τοϋ λαοϋ όρμώμενοι, κατόρθωσαν διά τής εύ- 
φυ’ί'ας των ή διά τοϋ άστείου χαρακτήρός των νά έλκύσωσιν εις εαυτούς τήν 

, εύνοιαν καί Αγάπην ισχυρών πολλάκις ηγεμόνων, καί νά γείνωσι φίλοι άχώ- 
ριστοι καί ομοτράπεζοι βασιλέων καί αύτοκρατόρων, ώστε βαθμηδόν καί 
κατ’ολίγον ή θέσις τοιούτου γελωτοποιού κατέστη θέσις αύλική, θέσις περι
ζήτητος, θέσις πολλάκις έμπιστευτική. Ό λόγος εύνόητος. Έν τοΐς άνακτό- 
ροις τών ηγεμόνων, ή,. ώς κοινώς λέγομεν, έν ταϊς αύλαϊς, έπεκράτει Ανέκαθεν 
(μέ τινας έξαιρέσεις βεβαίως) άφ’ ενός μέν έπιθυμία άκρατος πρός διασκέδα- 
σιν, άφ’ ετέρου δέ βίος εις άκρον μονότονος ένεκα τής έπικρατούσης έθιμο- 
ταξίας. Ή μονοτονία έν ταϊς αύλαϊς συνήθως στήνει τήν σκηνήν της, καί 
τοΰτο συνέβαινε πρό πάντων πρό τής έποχής, καθ’ ήν βασιλείς καί αύτο- 
κράτορες, αισθανόμενοι δτι είναι άνθρωποι, άπεφάσισαν νά συνδιασκεδάσωσι 
μετά τών λοιπών Ανθρώπων, παρευρισκόμενοι εις θεατοικάς παραστάσεις, δε
χόμενοι έν τοΐς άνακτόροις τούς ύπηκόους των καί έν γένει έξισούμενοι πρός 
τούς λοιπούς θνητούς. Πρός διασκέδασιν λοιπόν τής μονοτονίας τοΰ ηγεμο
νικού βίου έπενοήθησαν κατά διαφόρους καιρούς πολλά τινα, μεταξύ τών ο
ποίων καί ή άπόκτησις γελωτοποιών, άνδρών δυναμένων διά τής εύφυ’ί'ας 

■ καί τών αστεϊσμών των νά κάταστήσωσΐν εύθυμοτέρας τάς μονοτόνους τοϋ 
μ,ονάρχου ώρας, έν αΐς ό δυστυχής ούτος θνητός έξερχόμενος τοϋ συνήθους 
κύκλου άνέπνεε τρόπον τινά άέρά άλλης ατμόσφαιρας.

Καί ή συνήθεια αυτή μετεδόθη,ώς πολλαί άλλαι, Απ’ανατολών πρός δυ- 
σμάς, διότι τοιούτους γελωτοποιούς άπαντώμεν κατά πρώτον παρά τοΐς ήγε- 
μόσι τών Ανατολικών εθνών. Άλλά κατ’ άρχάς ή εΰρεσις τοιούτων ανθρώ
πων ήτο πολύ δύσκολος, καθότι ούδείς άπεφάσιζε ν’ άπολέση τήν ανεξαρ
τησίαν του' διό καί κατά τά 1470 ό δούζ Έβεράρδος ό Πωγωνιάτης, ό θε
μελιωτής τοΰ πανεπιστημίου τής Τυβίγγης, μετεχειρίσθη πάντα τά μέσα ό
πως προσλάβη εις τήν ύπηρεσίαν του ένα τών περιφημότερων τής έποχής 
εκείνης γελωτοποιών' άλλ’ δ αύθάδης ούτος άνθρωπος, πρός δν έγένοντο 
επωφελέστατοι προτάσεις, άπήντησε μεθ’ ύφους ύπερηφάνου. «Ό πατήρ μου 
έγέννησε γελωτοποιόν δι’ εαυτόν’ φρόντισαν καί σύ νά γεννήσγς τοιοΰτον διά 
σέ.» Κατόπιν δμως τό μέν έλκυόμενοι ύπό αδρού μισθού, τό δέ Αναλογιζό- 
μ.ενοι τό άνετον καί αναπαυτικόν τοΰ βίου οί τοιοΰτοι άνθρωποι ήρχισαν νά
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ίπιδιώκωσι τάς θέσεις ταύτας καί ούτως άπαντώμεν κατά τόν μεσαίωνα 
πλείστους δσους γελωτοποιούς διοριζομένους διά βασιλικού τρόπον τινά δια
τάγματος ύπό τόν τίτλον τούτον παρά ταϊς αύλαϊς. Ύπήρχον δμ.ως έν αύταϊς 
καί άλλα πρόσωπα, άτινα δωριζόμενα ύπό άλλον τίτλον έτάσσοντο έν ?σρ 
μέ τούς γελωτοποιούς μοίρορ. Τοιαύτα πρόσωπα ήσαν πρό πάντων οί αύλικοί 
ποιηταί, οί αύλικοί ιεροκήρυκες καί οί τοιοΰτοι’ άρκεϊ έν μόνον παράδειγμα. 
Παρά τφ ήγεμόνι τοΰ Παλατινάτου ό αύλικός ίεροκήρυξ Ιωάννης Schwal ήτο 
ταύτοχρόνως καί επιστάτης έπί τής ηγεμονικής τραπέζης. Μι^ τών ημερών 
δτε ό ίεροκήρυξ ούτος παρασυρόμενος ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ λόγου πα- 
ρέτεινεν ύπέρ τό δέον τήν άπό τοΰ άμβωνας ομιλίαν του, ό ήγεμών βαρυνθείς 
καίΑγανακτήσας τφ λέγει δυνατή τή φωνή. «Φίλε μου’Ιωάννη,άφες πλέον 
τήν ομιλίαν σου καί φρόντισον νά στρωθή ή τράπεζά μας,διότι έπεινάσαμεν.» 
Ό έκλέκτωρ τής Βαυαρίας Κάρολος Λουδοβίκος κατήργησεν έν τή αύλή του 
τό έθιμον τών γελωτοποιών. Έρωτηθείς ποτέ παρά τίνος συγγενούς του πώς 
θά διασκεδάζή καί θά γέλα τοΰ λοιποΰ, άφ’ ού κατήργησε τούς γελωτο
ποιούς, «"Οταν έ'χω διάθεσιν νά γελάσω, άπήντησεν ό Αρειμάνιος δούξ, προσ
καλώ δύο τρεις έκτων καθηγητών μας (ή μάλλον είπεϊν έκ τών διδασκά
λων μας) καί τούς άφίνω νά συζητώσι περί τίνος θέματος’ βεβαιωθητε δτι 
έ'χω πλείστην δσην ύλην γέλωτος». Δέν ήτο βεβαίως φίλος τών γραμμάτων 
ό έκλέκτωρ ούτος τής Βαυαρίας.

’Αποδεδειγμένου είναι δτι οί αύλικοί γελωτοποιοί, οΐτινες είχον καί ιδιαι
τέραν στολήν, πολλάκις ώφελείας πρόξενοι έγένοντο εις τούς μισθοδοΰντας 
καί τρέφοντας αύτούς κυρίους των’ διότι ύπό τό πρόσχημα αστεϊσμών έλε- 
γον άπροκαλύπτως τήν άλήθειαν, ήν καί οί πιστότατοι σύμβουλοι τοΰ στέμ
ματος δέν έτόλμων πολλάκις νά έκφράσωσιν.

Είπον έν άρχή, δτι τό έ'θιμον τών γελωτοποιών μετεδόθη άπό Ανατολών 
πρός δυσμάς. ’Ήδη παρ’ Όμήρφ παρίσταταί ά χωλός "Ηφαιστος ώς γελω
τοποιός τών ’Ολυμπίων θεών. «Γέλως άσβεστος διεχύθη εις τούς Αθανάτους 
θεούς, ίδόντας- τόν χωλόν "Ηφαιστον βαδίζοντα.»

άσβεστος δ’ άρ δνώρτο γέλως μακάρεσσι θεοϊσιν 
ώς’ίδον "Ηφαιστον διά δώματα ποιπνύοντα.

Παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι δέν ύπήρχε συμπόσιον, δέν ύπήρχεν εορτή, 
καθ’ ήν νά μή λάβωσι μέρος οί γελωτοποιοί, οΐτινες είχον κύριον έργον νά 
μιμώνται τούς λόγους, τάς πράξεις καί κινήσεις τών συνηθροισμένων, έν 
γένει δέ νά εύρίσκωσι τό γελοϊον μέρος τού Ανθρώπου. Άπό τής ‘Ελλάδος 
μετεδόθη ή συνήθεια αύτη, ώς είκός, εις τούς ’Ρωμαίους.

Πρό πάντων δέ παρά τοΐς Τούρκοις καί τοΐς "Αραψιν ήτο πολύ έν χρήσει. 
Τίς δέν. ή'κουσε περί τοΰ περιφήμου Ναστραδίν Χότζα, τοΰ τύπου τούτου-τών 
γελωτοποιών; Είναι τόσα γνωστά τά εις αύτόν άναφερόμενα Ανέκδοτα, ώ
στε θέλω περιορισθή εις τήν διήγησιν ενός Ανεκδότου όλιγώτερον ί'σως γνω-
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στου. Μιά των ημερών συνήλθε πλήθος άπειρον ν’άκούση αυτόν μέλλοντα 

ν’ αγόρευση. «Ήξεύρετε, αξιότιμοι άκροαταί μου, τί θά σάς εΐπω ; -—"Οχι, 
άπήντησαν ουτοι. — Καί εγώ τό αγνοώ άπεκρίθη εκείνος. Πάλιν εις την 
αυτήν έρώτησιν- άπήντησαν οί άκροαταί. Ναί, ναί, το ήξεύρομεν.—Άφ’ ού 

το ήξεύρετε δέν είναι άνάγκη νά σάς τό εΐπω, άπήντησεν ό Χότζας. Καί 

τρίτον πάλιν οί μέν έφώναζον. Ναί, ναι, οί δέ όχι, δχι.—Πολύ καλά, φίλοι 

μου, προσέθηκεν δ ευφυής Χότζας- osot τό ήξεύρουν οίς τό εΐπωσιν είς έκεί- 

νουν, οΐτινες τό άγνοοΰσιν».
Παρά τφ φοβερώ Ταμερλάνφ ί'σχυε τά μέγιστα δ ποιητής Χαμέδης Κερ- 

μάνης, δστις συνήθως συνόδευε τόν κύριόν του εις τόν λουτρόν. Ευρισκομένων 

ποτέ άμφοτέρων έκεϊ, ό μέγας κατακτητης ήρώτησε τόν ποιητήν του. Πό
σον μ’ εκτιμάς; — Τριάκοντα άσπρα (παράδες) άπήντησεν ουτος. — Τί λέ
γεις; άνέκραξεν ό Ταμερλάνος, αυτή -ή οθόνη δι’ ής σπογγίζομαι αξίζει τριά

κοντα άσπρα. — Ύπελόγισα καί ταύτην μαζή, άπήντησεν δ αυθάδης 

Κερμάνης.
Μέχρι σήμερον σώζεται έν Περσία τοιαύτη τάξις άνθρώπων, ών έ'ργον εί

ναι άντ'ι μικοοΰ μηνιαίου μισθοΰ η άντί τροφές μόνον νά διηγώνται εις τούς 

προστάτας των ανέκδοτα αστεία αληθή η και γεννήματα τής γονίμου αυ

τών φαντασίας. ’Εννοείται δτι ό δυνάμενος νά τέρψη περισσότερον τούς άκροα- 

τάς του μισθοδοτείται κα'ι τρέφεται καλλίτερον.
Την κυρίως σύστασιν τών γελωτοποιών ώς προσώπων άποτελούντων μέ

ρος της αύλικης θεραπείας όφείλομεν είς τάς σταυροφορίας. Οί ηγεμόνες καί 
ίππόται της Χύσεως μεταβάντες είς την ’Ανατολήν εύρον τό έθψ.ον τοΰτο, 
τό ήσπάσθησαν καί τό είσήγαγον έπιστρέψαντες είς τάς πατρίδας των. Άπό 

τής ΙΑ' μέχρι της ΙΕ' εκατονταετηρίδας οί αύλικοί γελωτοποιοί παρουσιά- 
ζοντο ύπό τόν τίτλον τών ποιητών η άοιδών (troubadours) παρά ταϊς αύλαϊς 

τών βασιλέων, τών παπών καί τοΐς μεγάροις άλλων λαϊκών η κληρικών αρ
χόντων. Βαθμηδόν δέ τό έθιμον τοΰτο έγενικεύθη καί οί γελωτοποιοί άπε- 
τέλουν μέρος πάσης δπωσοΰν εύπορούσης άριστοκρατικής οικογένειας. "Οτι 
δέ η θέσις τοΰ γελωτοποϊοΰ ήτο τρόπον τινά έπισημως κεκανονισμένη, άπο- 
δεικνύει καί τό δτι ή έν Αύγούστη τφ 1500 συνελθοΰσα Γενική Συνέλευσις 

τοΰ κράτους έψήφισε.καί νόμ,ον, άναφέροντα κατά λέξιν καί τά έξης. «Ό 
θέλωννά διατηρη παο’ έαυτφ γελωτοποιόν δύναται άκωλύτως νά πράξη 

τοΰτο, άλλ’ οφείλει νά τόν κράτη είς τρόπον, ώστε δ γελωτοποιός ουτος μη

δέποτε έπισκέπτηται η παρενοχλη ξένον.» Καί έν ετερω άρθρω. «Οι γελω
τοποιοί δέν έ'χουσι τό δικαίωμα νά φέρωσιν οικόσημά -ή δακτυλια, είμη ε

κείνης μόνον της οικογένειας, ητις τούς μισθοδοτεί και τους τρεφει. Συνιστα- 

ται δέ εις τάς άριστοκρατικάς οικογένειας νά ήναι φειδωλοί είς την άπονο- 

μην τών τοιούτων δικαιωμάτων.»
Ή κυρίως στολή τών γελωτοποιών κατά τόν μεσαίωνα ήτο ποικιλόχρόυς
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έπενδύτης, έφ’ ού προσηρμόζοντο εις διαστήματα άνάλογα καί μικροί κωδώ- 

νίσκοι, πίλος κωνοειδής καί περιλαίμιου λευκόν καί μέγα.

"Οτι δέ τό έ'νδυμα τοΰτο συνέτεινε νά καθιστεί τούς γελωτοπούς καί εδ· 

θυμωτέρου.ς καί άστειοτέρους έννοεΐ τις εύκόλως άμα άναλογισθη δτι καί ή 
στρατιωτική στολή συντείνει τά μέγιστα είς τό νά διδη είς τόν στρατιώτην 

θάρρος έν πολέμφ. ’ '

Αί χώραι, ένθα άνεφάνησαν οί γνωστότεροι γελωτοποιοί, οΐτινες ούτως 
είπεΐν παγκόσμιον απέκτησαν φήμην καί άπηθανάτισαν τό όνομά των είναι 

πρό πάντων ή ’Ιταλία, ή Γαλλία καί ή Γερμανία. Μέχρι της σήμερον οί ’Ι

ταλοί σεμ-νύνονται επί τοΐς όνόμασιν ενός Άρλόττου, ενός Βαρλάκια καί ενός 
Γονέλλα. 'Ο Άρλόττος, δστις φημίζεται καί ώς έ'ξοχος φιλόλογος κάΐ ποιη

τής, έγεννήθη τφ 1395 έν Φλωρεντίή, έ'νθα καί άπέθανεν έν ήλικίφ 88 

έτών’ καί κατ’ άρχάς μέν ήτο ξάντης έρίων- βλέπων όμως δτι αί άπολαβαί του 

ώς τεχνίτου ήσαν γλίσχροι καί δτι οί κληρικοί έ'ζων βίον άμέριμνον καί ανα

παυτικόν, άπεφάσισε νά φορέση τό ράσον. Διά τήν ευφυΐαν του καί τό άστεΐον 

του χαρακτηρός του κατέστη μετ’ ού πολύ γνωστός καί περιζήτητος έν 

τοΐς άνωτάτοις κύκλοις τής Φλωρεντινής κοινωνίας. Καί όχι μόνον έν ταϊς 
αίθούσαις τών άρισ τοκρατικών ήτο εύπρόσδεκτος,άλλά καί έν ταϊς αύλαϊς τοϋ 

Εδουάρδου τοΰ Δ' καί τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως Άλφόνσου τοΰ Ε' ήτο 

πρόσωπον τά μάλιστα άρεστόν.Έπίσης καί δ Λαυρέντιος καί ό Ίουλιανός οί έκ 
Μεδίκων έτέρποντο συναναστρεφόμένοι αύτφ καί μανθάνοντες παρ’ αύτοΰ δ,τι 

άστεΐον καί περίεργον συνέβαινεν έν τη πόλει. Ό Ίουλιανός ουδέποτε ε’κά- 
θητο είς τήν τράπεζαν έάν δέν είχε πλησίον του τόν εύ'θυμον καί άστεϊον 

Άρλόττον. ’Ολίγα έ'τη πρό τοΰ θανάτου του δ Άρλόττος ήτοίμασε τάφον έν 
τφ μέσφ του ναοΰ τών Ιερέων έν Φλωρεντίφ, έ'νθα ήτο έφημέριος, έπί δέ 
τής έπιτυμβίου πλακός έχάραξε τήν εξής έπιγραφήν. «Ό ίερεύς Άρλόττος 
κατεσκεύασε τόν τάφον τοΰτον δι’ εαυτόν καί δι’ έκείνους, οΐτινες ή'θελον 

εύαρεστηθή νά κατατεθώσι μετ’ αύτοΰ έν αύτώ.» Τό εύφυέστατον κίνημα 
τοϋ Άρλόττου είναι άναμφισβητήτως τό έξης. Έπρόκειτο νά μεταβή ά.πό 

Αιβόονου είς Νεάπολιν διά θαλάσσης. Πολλοί φίλοι του τόν παρεκάλεσαν 
νά δεχθή παραγγελίας τινάς, καί evtoi αυτών συνώδευσαν τήν σημείωσιν καί 

μέ τό πρός αγοράν τών παραγγελιών άπαιτούμενον χρηματικόν ποσόν. Ό 
Άρλόττος μόνον ταύτας τάς παραγγελίας έξετέλεσε, καί έπιστρέψας είς Αι- 

βόρνον άπήντησεν, δτι δτε έπί τοΰ πλοίου έπεθεώρει τάς δοθείσας αύτώ δια
φόρους σημειώσεις έ'πνευσεν αΐ'φνης δυνατός άνεμος, καί τάς μέν έλαφράς 

έπιστολάς (τάς άνευ χρηματικού ποσοΰ δηλ.) έ'ρριψεν είς τήν θάλασσαν, τφ 

έ'μειναν δέ μόνον έκεΐνοι οί κατάλογοι, οΐτινες συνωδεύοντο καί ύπό χρημ.ά- 
των. Ούδείς καί σήμερον θά μετενόει έάν έμιμεϊτο τό παράδειγμα τοΰ εύφυους 

Άρλόττου, δ'στις κατά τοΰτο έμιμ-ήθη καί αύτός τόν Ναστραδίν Χότζα.

Τοϋ ετέρου Ίταλοΰ γελωτοποιού Γονέλλα τό άριστούργημα είναι δ πρός 

ΤΟΜΟΣ Β', 2. — ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1878, 
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τόν κύριόν του, τον δούκα της Φερράρας,’Αστεϊσμός, δστις ήτό καί ό ύστα
τος πάντων. Ό δούξ παρεπονεΐτο πρός τόν φίλον του Γονέλλαν δτι δεινώς 

ύπό διαλειπόντων πυρετών πάσχει. Ό Γονέλλας τόν ύπεσχέθη νά τόν θε- 

ραπεύσν) καί τώ έπρότεινε πρός τούτο περίπατον παρά την δχθην τοΰ Πά- 
δου ποταμού. Έν ω δε άμφότεροι έπεριπάτουν είς άπόκρημ.νόν τι μέρος τής 

όχθης, ό Γονέλλας ώθήσας βιαίως τόν δοϋκα τόν ήνάγκασεν έκόντα ακοντα 
νά κάμγ ψυχρόν λουτρόν. Ό δούξ ίάθη, άλλ’ ήθέλησε νά εκδικηθώ κατά 

τοϋ αύθάδους γελωτοποιού, και τόν κατεδίκασεν είς τόν διά τοϋ ξίφους θά
νατον. Τά πάντα προπαρεσκευάσθησαν,. τό ικρίωμα έστήθη, ό κατάδικος 

εξομολογηθείς καί κοινωνησας ώδηγήθη είς τόν τόπον της καταδίκης καί 

παρεδόθη είς χεΐρας τοΰ δημίου. Καθ’ ήν δέ στιγμήν έμελλε νά πέσν] ή 
φονική μάχαιρα, ό δήμιος (οστις τοιαύτην είχε λάβει διαταγήν) έχυσεν έπί 
τής κεφαλής τοΰ τρέμοντος Γονέλλα έγγειον ψυχρού ύδατος. Έκάγχασαν 

δλοι οί παρεστώτες καί ό δούζ αυτός, δστις έκ τίνος παραθύρου τών· Ανα

κτόρων έβλεπε τά συμβάίνοντα, άλλ’ό δυστυχής γελωτοποιός ·— ήτο νεκρός?
Έκ τών Γάλλων γελωτοποιών οί γνωστότεροι είναι ό Βρουσκέτος, ό Μα- 

ρώτος καί ό Τριβουλέτος.
Ό Τριβουλέτος, αύλικός γελωτοποιός τοΰ βασιλέως της Γαλλίας Καρόλου 

τοΰ Εύήθους, έρωτηθείς ποτέ παρά τοΰ κυρίου του, έάν θέλ·/) ν’ άλλάξγ μέ 

αυτόν, άπηντησεν’ «’Όχι. — Πώς, έντρεπεσαι νά γσαι βασιλεύς; τόν ήρώ- 

τησεν ό μ.ονάρχης.—’Όχι, άπηντησεν ό αστείος άνήρ, άλλ’ ή'θελον έντραπή 

νά έχω τοιοϋτον γελωτοποιόν, οΐος συ».
Ό Βρουσκέτος, δστις άπέθανε τό 1563, υπήρξε γελωτοποιός παρά τνί αυλή 

Φραγκίσκου τοΰ Α' καί Ερρίκου τοΰ Β', βασιλέως τής Γαλλίας. Τφ 1536 
εύρισκόμενος έν τφ στρατοπέδφ ήθέλησε νά έκτελέσν) έργα χειρουργού, καί 

τόσον άδεξίως μετεχειρίσθη τους δυστυχείς τραυμ.ατίας, ώστε αί πλεϊ- 
στοι αύτών άπέθανον. Μαθών τούτο ό βασιλεύς συνεκάλεσε τό στρατοδι- 

κεϊον, δπερ τόν κατεδίκασεν είς θάνατον, άλλ’ό βασιλεύς ώς ιδιαιτέραν χά- 

ριν τώ έπέτρεψε νά έκλέξ-ρ τόν τρόπον τοΰ θανάτου. Ό εύφυής Βρουσκέτος 

έζήτησε ν’ άποθάνγ άπό γηρατειά. Ή εύστοχος αύτη άπάντησις τφ έσωσε 
,τήν ζωήν.Ό Βρουσκέτος έκράτει ημερολόγιου τρελών, εις τό όποιον ένέγραψε 

τόν αύτοκράτορα Κάρολον τόν Ε', όταν ό μονάρχης ούτος, μετά τόν πρός τόν 
βασιλέα της Γαλλίας Φραγκίσκον πόλεμον, άπεφάσισε νά διέλθν; διά τής 

Γαλλίας, χώρας έχθρικώς πρός αύτόν διακειμένης, δπως μεταβή πρός έπι- 

θεώρησιν τών έν Όλλανδίγ κτήσεων του. Ό Φραγκίσκος ηρώτησε τόν γε

λωτοποιόν του. «Τί θά κάμγς δταν ί'δγς τόν εχθρόν μου αύτοκράτορα ού μό
νον μεταβαίνοντα άσφαλώς διά της Γαλλίας, άλλά καί έπιστρέφοντα πάλιν 

διά της αύτής οδού Ανενόχλητου;— 'Όταν τοϋτο συμβή, Απηντησεν ό φι- 

λόπατρις Βρουσκέτος, τότε θά εξαλείψω Αμέσως άπό τό ήμερολόγιόν μου τό 

όνομα τοΰ Καρόλου τοΰ Ε' καί θά έγγράψω τό ίδικόν σου, βασιλεΰ». , ■
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Άνήρ Αστειότατος καί ώς έκ τούτου Αρεστός πολύ έν τή αύλή τοΰ με
γαλοπρεπούς βασιλέως της Γαλλίας, Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ' ήτο ό δούξ τοΰ 'Ρω- 

κελώρ, γερουσιαστής, στρατηγός, διοικητής της Γυέννης, δστις άπέθανε 

τφ 1683. Τόϋ Αριστοκρατικού τούτου γελωτοποιού άναφέρονται πλεΐσταδσα 
αστεϊα, τά όποια και διά τοΰ τύπου έξεδόθησαν. Ευρισκόμενόν ποτέ έν 

Λυών ό Αρχιεπίσκοπος, δστις δεν τόν έγνώρισε, τόν προσεφώνησεν' Αί', φίλε 

μου, τίς είσαι; — Οί Ανόητοι μ.έ προσφωνούσα" Αί', φίλε μου! Αλλως ονο
μάζομαι 'Ρωκελώρ, απηντησεν ό αστείος δούξ.

-: Έάν μεταβώμέν τώρα είς την ’Αγγλίαν θά ευρωμεν καί έκεΐ ούκ ολίγους 

γελωτοποιούς και μάλιστα παρά τή αύλή τοΰ αιμοχαρούς Ερρίκου τοΰ Π’, 
τής Ελισάβετ καί Καρόλου τοΰ Β'. Έκ τούτων ό Scoggan, ό γελωτο

ποιός της Ελισάβετ, κατέχει την πρώτην θέσιν. Ό Scoggan. ώφειλέ ποτέ τή 
βασιλίσσν) 50 λίρας άγγλικάς, καί έπειδή η βασίλισσα έπέμενεν είς την 

πληρωμήν των, ό Scoggan προσεποιηθη δτι Απέθανε, καί προητοίμασε τά τής 
κηδείας του. 'Η βασίλισσα έξερχομένη είς περίπατον Απήντησε τήν έκφοράν. 

«Πώς, Απέθανεν ό Scoggan; ηρώτησε περίλυπος. Ό δυστυχής μοί οφείλει 
Ακόμη πεντήκοντα λίρας" τού τάς χαρίζω». Αί'φνης ό προσποιηθείς τόν νε

κρόν γελωτοποιός έγείρεται Από τού νεκρικού φερέτρου, καί χαιρετίσας τήν 
βασίλισσαν Ανέκραξεν" «'Η χάρις αύτη, μεγαλειοτάτη, μέ άνέστησε πάλιν». 

■' ’Άλλοτε πάλιν ό αύτός γελωτοποιός περιπεσών είς δυσμένειαν, προσε- 
κλήθη παρά τή βασιλίσσν], «Σε συγχωρώ, τφ είπεν ή Ελισάβετ, άλλ’είμαι 
βεβαία, ότι θά έχω πάλιν ν’ Ακούω άπό τό στόμα σου δλα μου τά σφάλ

ματα».—«’Όχι, άπηντησεν ό Αστείος άνήρ, ούδαμώς έχω διάθεσιν νά κάμω 
πλέον λόγον περί πραγμάτων, περί τών όποιων δλη ή πόλις όμιλε ι καθ’ 

έκάστην».

Ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Κάρολος δ Β' ήγάπα ύπερβολικώς τούς γελωτο
ποιούς, καί τόν διάσημου Killigrew έβλεπεν έκάστοτε μ.έ μεγαλειτέραν' εύ.~ 

χαρίστησιν παρά τόν Αριστοκρατικόν πρωθυπουργόν του. Μίαν πρωίαν εμφα
νίζεται ό Killigrew ένδεδυμένος ώς προσκυνητής ένώπιον τοΰ βασιλέως. «—Τί 

είναι τοϋτο; πού σκοπεύεις νά μεταβής; τόν έρωτφ ό μ-ονάρχης. — «Μετα
βαίνω κατ’ εύθεϊαν εις τήν Κόλασιν, άπηντησεν ό γελωτοποιός, διά νά 

παρακαλέσω τόν Κρόμβελλ ν’ άνέλθη πάλιν είς τήν γήν, δπως διοίκηση 
αύτόν τόν δυστυχή τόπον, διά τόν όποιον ούδείς ένδιαφέρεται καί ούδείς 

φροντίζει πλέον. «Γνωστόν είναι δτι ό Κρόμβελλ ήτο έχθρός θανάσιμ,ος 

τοΰ βασιλέως, καί δτι μόλις δύο έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Προστάτου (τφ 
1 660) ήδυνήθη δ Κάρολος ν’ άναβή έπί τοΰ θρόνου.

Τή προσκλήσει τού βασιλέως τής. Γαλλίας Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ', ό Kil

ligrew μετέβη είς Παρισίους, ένθα έτυχε λαμπράς υποδοχής. Ό βασιλεύς 
ήθέλησεν αυτοπροσώπως νά τφ δείζγ) τά Αξιοπερίεργα τής γαλλικής ποω- 

τευούσης καί. προ πάντων τά Μουσεία. Έν τινι τούτων, ό βασιλεύς έδειξαν 
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είς τον ξένον του περίφημόν τινα εικόνα, παριστώσαν την Σταύρωσιν τοΰ ’Γη- 
σοϋ Χρίστου*  εκατέρωθεν δέ την είκόνος ταύτης ησαν άνηρτημέναι δύο 
λαι εικόνες, δν η μέν παρίστα τόν βασιλέα Λουδοβίκον, η δέ έτέρα τόν Πά
παν. Ό γελωτοποιός έστη έπί πολύ ενώπιον τών εικόνων τούτων καί προσε- 
ποιηθη ό'τι δέν γνωρίζει ποιους παριστώσιν. Έξηγησαντος τούτο τοϋ βασιλέως 
δ Killigrew μεθ’ ό'λης τ$!ς δυνατές άταραξίας άπηντησεν. «Έγνώριζα δτι δ. 
Σωτηρ ημών είχε σταυρωθη έν τώ μέσφ δύο ληστών, άλλά μέχρι τοΰδε 
μοί ίσαν εντελώς άγνωστα τά ονόματα τών δύο εκείνων κάκούργων».

Έρωτηθείς ποτέ ό Killigrew παρά τίνος αύλικοϋ διατί εξέλεξε τό επάγ
γελμα τοΰ γελωτοποιού. «Άμ.φοτέρους ημάς, άπηντησεν, ή. αύτη παρακινεί 
αιτία, η έλλειψις*  σέ μέν η έλλειψις νοϋ, εμέ δέ η έλλειψις χρημάτων».

Βαθμηδόν τό έ'θιμον τών γελωτοποιών μετεδόθη καί εις την 'Ρωσίαν 
κα'ι είς: την Γερμανίαν.

• Ό μέγας αύτοκράτωρ τίς 'Ρωσίας Πέτρος δ Α', άνηρ χαρακτίίρος σο
βαρού, άγάπα ενίοτε καί ■ τούς άστε'ίσμούς. Ό πρώτος δέ διορισμός γελω
τοποιού παρά τη αύλη αύτοϋ οφείλεται είς τό έξης περιστατικό?.

Ευρισκόμενος ό μονάρχης έν τη πόλει Σμολένσης, καί έ'χων κατεπείγου- 
σαν άνάγκην νά.στείλη σπουδαία τίς υπηρεσίας έγγραφα είς Κίεβον, τά 
ένεπιστεύθη εις τόν υπασπιστήν του Ούσακώφ μέ την έντολάν νά τά πα- 
ραδώση άσφαλώς. Ό Ούσακώφ, δστις δέν διεκρίνετο έπι έκτάκτφ όξύτητι 
νοΰ, μετέβη εις Κίεβον και έπειδη έβράδυνον νά τόν δεχθώσιν αί έκεϊ άρ- 
χαί, έπέστρεψεν άπρακτος παρά τω αύτοκράτορι.-Τό πολεμικόν συμβούλιου 
κατεδίκασεν τόν άμελί τούτον αξιωματικόν είς θάνατον, άλλ’ ό αύτοκρά
τωρ ηρκέσθη νά τόν καθαίρεση τοϋ βαθμού του, και τόν διώρισεν αύλικόνγε- 
λωτοποιόν, είπών δτι αύτό τό επάγγελμα τώ ηρμοζε καλλίτερου παρά τδ τοϋ 
ύπασπιστοΰ καί τοΰ έκτάκτου απεσταλμένου.
. Καί ό Ισχυρός Ποτέμκιν περί τό τέλος τίς παρελθούσης εκατονταετη
ρίδας είχεν εις την ύπηρεσίαν του γελωτοποιόν τινα, Μόσσε καλούμενου, 
Γάλλου τό γένος, δστις πρό πολλών έτών διέμενεν έν 'Ρωσία. Έν τινι συ
ναναστροφή ό Ποτέμκιν, θέλων νά πειράξη τόν πρεσβευτήν τίς Γαλλίας, 
κόμητα Sigur, προσεκάλεσε τόν γελωτοποιόν του νά έκφράση την περί Γαλ
λίας γνώμην του. «Τά πάντα θέλουσιν άναστατωθη έν Γαλλία, άπηντησεν 
ό Μόσσε, εάν δέν προσκαλέσωσιν έμέ έπί κεφαλής της διοικησεως». "Ολοι 
οί παρεστώτες έγέλασαν, ό δέ κόμης Segur, δστις ητο καί ,εύφυέστατος καί 
άστεϊος, είπε' «’Αγαπητέ μοι Μόσσε, πρό εί'κοσιν έτών. λείπεις άπό την 
Γαλλίαν καί μ’δλα ταΰτ,α είπες πολλάς αλήθειας. Πόσον δμως ακριβείς θά 
^σαν αί παρατηρήσεις σου περί ’Ρωσίας, ην τόσον καλώς γνωρίζεις, .και περί 
τοΰ παρόντος κατά της Τουρκίας πολέμου, δστις είναι τό ζητημα τηςηαέ- 
ρας.» Ό Μόσσε, κεντηθείς κάπως, ύπό έθνικίς φιλοτιμίας, ηρχισε τότε νά 
όμ.ιλνί περί ’Ρωσίας, καί οί λόγοι του ,.ίσαν. τοσοΰτον δηκτικοί, ώστε δ Πα-
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Χέμκιν ηναγκάσθη νά τφ έπιβάλη σιωπήν καί νά τόν άπόμακρύνη καί ά'πύ 
, τίς αιθούσης. ' . ·■

Μεταδοθεντος άπαξ τοϋ έθίμ.ου τών γελωτοποιών και εις την Γερμανίαν, 
άπαντώμεν ένταϋθα πλείστους δσους τοιούτους άνθρώπους, ζώντας έν ταϊς 
αύλαϊς τών βασιλέων καί δουκών, καί ένίοτε ίσχύοντας ούκ ολίγον. Έκάστη 
αύλη, καί η πασών μικροσκοπικωτάτη έν Γερμανίη, έπροθυμοποιεϊτο νά έχη 
τοιούτους γελωτοποιούς, οΰς καί άδρώς έπληρονε. Γνωστός είναι δ γελωτο
ποιός τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ τοΰ Α', όνόματι Kunz von der Rosen, 
Τόν ευφυέστατου τοΰτον άνδρα πολλάκις. συνεβουλέύετο δ μ.ονάρχης .είς τά 
σοβαρώτατα καί δυσκολώτατα τίς πολιτικίς ζητήματα,καί έλεγεν. «"Ο,τι 
αξίζει ό έμός Kunz δέν άξίζουσιν o'Xot οί σύμβουλοι τοΰ στέμματός μου». 
Χλευαζόμενός ποτέ ό Kunz παρά τίνος κόμιτος, άπηντησεν. . «’Ήξευρα, κύριε 
κόμι, δτι είμαι μέν ό γελωτοποιός τοΰ αύτοκράτορος, άλλ’ ούχί καί ό γε
λωτοποιός τοΰ τυχόντος άνοητου άνθρώπου». ’Άλλοτε πάλιν χαρτοπαικτών 
μετά τοΰ αύτοκράτορος καί κερδησας, είπεν ό Kunz. «Έκέρδησα τρεϊς βασι? 
λεϊς*  ιδού οί δύο, καί έ'δειξε δύο ρηγάδας' σύ δέ είσαι ό τρίτος, διότι·/-γίνω?· 
σκε, Μεγάλειότατε, δτι οί υποτελείς σου ηγεμόνες χάρτινου ρίγα σέ θεωροΰ- 
σιν. Ό Μαξιμιλιανδς άντί νά πειραχθη ηύχαρίστησε καί άντημειψε τόν ει
λικρινή αύλίκόν του, καί άπό της ημέρας έκείνης προσεπάθησε ν’ άποδείξη 
£ις τούς υποτελείς του ηγεμόνας δτι δέν είναι άπλοϋς χάρτινος ρηγάς. ·

Τώ 1757 άπέθανεν ό ηγεμών μικροΰ τίνος Γερμανικού δουκάτου, δστις-εί
χεν έν τη αύλϋί του επτά γελωτοποιούς, ών ό είς έλέγετο ό πρόεδρος. Τού
τους έπαρουσίασέ ποτέ πρός τινα ηγεμόνα, έπισκεψάμένον αύτόν, διά τών 
έξίς λέξεων’ «Ιδού παρουσιάζω ύμϊν τό ύπουργεϊόν μου*  αύτός είναι δ πρόε
δρος». ”Η τούς υπουργούς του έξετίμα ολίγον δ δούξ εκείνος η τούς γελωτο- 
ποιούς του ύπεληπτετο πολύ. .

Άπό τών χρόνων Λουδοβίκου του ΙΑ' η'ρχισεν, ώς άνωτέρω είπον, νά έκ- 
λείπη κατ’ ολίγον τό έθιμον τών γελωτοποιών, καί την θέσιν αύτών κατέ- 
λαβον πρόσωπα άλλα, ύπό άλλον τίτλον διοριζόμενα.
, Τό βέβαιον δμως είναι δτι έξέλιπε καί ή ειλικρίνεια έκείνη τών άρχαιοτέ- 
ρων χρόνων*  διότι έν ω οί γελωτοποιοί είλικρινώς άγαπώντες τούς κυρίους 
τών έλεγον αύτοϊς άπροκαλύπτως ώς έπί τό πλεϊστον την αλήθειαν, καί προ- 
ελάμβανον ουτω πολλάκις δυσάρεστα, οί αύτούς διαδεχθέντες αύλικοί,: κό
λακες ποταποί καί άδιάφοροι, καί άποβλέποντες μόνον εις τό ατομικόν αύ
τών συμφέρον, κατέστησαν οί κυρίως διαφθορείς; τών -ηγεμόνων. Πρόσφατον 
παράδειγμα έστω ημϊν η Γαλλία. Έάν δ πρώην αύτοκράτωρ τών Γάλλων 
Ναπολέων δ Γ', άντί νά περιστοιχίζηται ύπό αύλοκολάκών καί κακών συμ
βούλων, οΐτινες τόν ώθησαν είς τόν καταστρεπτικόν πρός την Γερμανίαν πό
λεμον, είχε παρ’ αύτφ ένα η δύο έκ τών άρχαίων. εκείνων τοΰ Μεσαίωνος 
γελωτοποιών, τών λαλούντων την γλώσσαν τνίς αλήθειας, δέν ηθελεν ΐσω$
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περιπλακΐ εις άγώνα φοβερόν, άγώνα, δστις καί τόν θρόνον του άνέτρεψε, 
χαι την Γαλλίαν . τόσον πολυειδώς καί πολυτρόπως έβλαψε. Δύο γελωτο
ποιοί έκ τών τοϋ μεσαίωνος θα έγίνοντο ίσως οί σωτ^ρες τ^ς δυστυχοΰς 
Γαλλίας. Έκ ποιων άσημάντων περιστατικών έξαρτώνται ενίοτε αί τύχαι 
ενός ηγεμόνος καί ενός έθνους!

I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΑΟΪΣ.

Εισπράξεις τοϋ βιλαετιού τών Ίωαννίνων είς γρόσικ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

"Αμεσοι φόροι (βεργί)
Χτρατ. φόρος (βέδελάτι άσκεριέ) 
Δεκάτη (άχσάρ)
Ποιμνιακός φόρος (άγνάμ) 
"Εμμεσοι φόρος (βουζουμάτ) 
Κτήματα δημόσια

1874 ■ .1875..

8,716,674 8,788,778
6,342,959 8,787,815

31,891464 31,099,568
16,101,073 14,131,100
4,726,513 2,988,500
5,129,603 3,998,500

72,908,286 69,794,261

Μεταφέρομεν έκ τ^ς Journal de la Soci0t<5 de Statistique de Paris τάς 
κατωτέρω πληροφορίας περί τί!ς οικονομικές καταστάσεως τοϋ βιλαετιού 
Ίωαννίνων, ληφθείσας έκ τίνος έκθέσεως τοΰ έν Ίωαννίνοις Γάλλου ύποπρο- 
ξένου. Ό ακόλουθος πίναξ δείκνυσι τόν άριθμόν τών κατοίκων καί τό ποσόν 
τών φόρων έκαστου τών τεσσάρων σαντζακίων (διαμερισμ-άτων) τοΰ βιλαετιού 
Ίωαννίνων κα'ι τοϋ σαντζακιού Ααρίσσης νότοι, τές Θεσσαλίας έν έτει 1874.

Α' ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

’Ιωάννινα Άργυρόκαστρον Βεράτιον Πρέβεζα Θεσσαλία Τό ολον

212,927 193,417 144,653 71,815 227,019 849,831

Β' ΦΟΡΟΙ ΕΙΣ ΓΡΟΣΙΑ. — α' "Αμεσοι φάροι (βεργι).
2,221,479 992,776 850,583 836,739 3,815,097 8,716,674

6' Στρατιωτικός φόρος (βεδελάτι άσκεριέ).
2,274,213 981,678 426,245 717,054 1,943,769 6,342,9^9

γ' Δεκάτη (άχσάρ).
4,940,212 3,474,388 3,863,796 2,931,464 16,681,604 31,891,464 

δ' ΙΙοιμνιακός φόρος (άγν’αμ).
2,298,493 1,683,005 1,551,097 1,633,020 8,9.35,458 16,101,073 

ε' "Εμμεσοι φόροι (βοοζοομάτ).
1,019,026 760,940 820,467 600,845 1,525,235 4,726,513

ς' Δημόσια κτίρια.
1,190,405 468,955 935,856 812,849 1,722,538 5,129,603

3,943,828 8,361,742 8,448,044 7,530,971 34,623,701 72,908,286

Οί άριθμοί τοϋ πίνακος τούτου έληφθησαν έκ τών έπισημων εγγράφων τών 
συντεταγμένων ύπό τοϋ λογιστςκοΰ γραφείου τοΰ βιλαετιού., Δέν ύπηρξε δυ
νατόν νά συλλεχθώσιν έν καιρ$ εύθέτφ αί άναγκαΐαι πληροφορίας πρός κα
τάστρωση» πίνακος άναλόγου διά τό έτος 1875*  ούχ γ;ττον, δι’ δλον τό βι- 
λαέτιον καί χωρίς νά όρισθη τό άναλογοϋν μέρος έκάστου τών σαντζακίων 
,συνετάχθη ή επομένη συγκριτική κατάστασις:

Συγκρίνοντες τό αποτέλεσμα τοΰ 1875 πρός τό τοΰ 1874,ευρίσκομεν κατά 
τό έτος 1875 διαφοράν έπι έλαττον κατά 3,114,025 γρόσια. Αί καταστρο- 
φαί τάς οποίας η έπιζωοτία έπηνεγκε έπί τνίς προσόδου τοϋ ποιμενικοΰ φό
ρου, η στάσιμότης έν τώ έμπορίφ τών δημητριακών καί οί άσύμφοροι δροι 
ύφ’ ούς έδέησε νά γείνωσιν άφ’ ένός η πώλησιςτΫίς δεκάτης καί άφ’ ετέρου 
η ένοικίασις τών δημοσίων κτημάτων, έξηγοϋσι καί δικαιολογοϋσι την έλάτ- 
τωσιν τών προσόδων τοΰ 1875. ; -

Οί δημευτικοί πόροι ούς διατίθησιν ο οθωμανικός δημόσιος θησαυρός έν 
τώ βιλαετίω δέν έμφαίνονται όίπαντες έν τοΐς πίναξιν, έλλείπουσιν έπισης 
καί αί τελωνιακαι καί αί τών μονοπωλίων εισπράξεις. Τοΰτο δέ διότι τά 
τελωνεία καί τά μονοπώλια έν Τουρκίς έξαρτώνται άπό έίδικοϋ υπουργείου 
καί κέκτηνται διοίκηση» της οποίας αί περιφέρειαι δέν εΐνε πάντοτε αί αύ- 
ταί ώς αί τών βιλαετίων.Τοΰτο συμβαίνει καί έν Ίωαννίνοις, ένθα ό διευθυν
τής τών τελωνείων καί τών έμμεσων φόρων έξασκεϊ την έαυτοΰ άρχην μόνον 
έπί τών τεσσάρων σαντζακίων τοΰ τών Ίωαννίνων, τοϋ ’Αργυροκάστρου, τοΰ 
Βερατίου καί της Πρεβέζης.Τό σαντζάκιον της Ααρίσσης (η Θεσσαλία), ε,ί καί 
αποτελεί άδιάσπαστον μέρος τοΰ βιλαετιού τών Ίωαννίνων, ώς πρός τά τε
λωνεία δμως καί τούς έμμεσους φόρους ύπάγεται ύπό την δικαιοδοσίαν τοϋ 
έν Θεσσαλονίκη έδρεύοντος διευθυντοΰ. “Ώστε ούδέν έχομεν άκριβές διδόμε- 
νον έπί τών εισπράξεων τών τελωνείων καί μονοπωλίων έν Θεσσαλίη καί 
δέν δυνάμεθα νά μεταδώσωμεν άλλο τι, είμά τούς άριθμούς τούς παρι- 
στώντας τάς ένεργηθείσας τφ 1875 εισπράξεις έν τη παρά τοϋ διευθυντοΰ 
τών Ίωαννίνων έξαρτωμένη περιφερείς. Ιδού τά καθέκαστα αυτών :

Κ ■
Τελωνιακ'α δικαιώματα
Καπνά"Αλας

- ΓραμματόσημονΟινοπνεύματα

2,257,637 γρόσια1,733,322 »
1,426,021 ·

602,010 » 434,831 »
6,453,821 »»

Έκπιπτομένων 1,538,420 γροσίων έκ τών γενικών εξόδων, μέναυσι γρόλ 
σια 4,915,401 ώς εί'σπραξις καθαρά.
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Συνεδρ'ασις τής 26 ’Ιανουάριου (7 Φεβρουάριου) 1878.
*0 κ. Καϊλερ όμιλεΐ περί τίνος Άθ'ηναϊκοϋ ψηφίσματος τοϋ ΰήμου τοϋ 

έτους 320.
eO κ. Καΐρτε περί όνο αγαλμάτων εζ Αίγιου.

'Οκ.Λόλλιγκ περί της τοποθεσίας τής πόλεως Θερμού τής Αιτωλίας. 

Σννεδρίααις τής 9]21 Φεβρουάριου.

*0 κ. Καΐλερ ποιεί παρατηρήσεις τινάς περί των Μυκηναίων αρχαιοτήτων.

Ό κ. Λόλλιγκ όμιλεΐ περ\ τής τοποθεσίας τοϋ 'Άμφιλοχικοΰ’’Αργους.

'Ο κ. Καΐλερ περί των τελευταίων ευρημάτων των άνασκαφων εν Ό- 
λυμπίφ.

■ Συνεδρ'ασις τήε 23 Φεβρουάριου (7 Μαρτίου.)

Ό κ. Καΐλερ όμιλεΐ περί τωη άνασκαφων τοΰ κ. Η. Cesnola εν Κύπρω.

*0 αυτός περί ’Αθηναϊκής επιγραφής τοϋ έτους 393.
Ό κ. Λόλλιγκ περί των άνασκαφων τοΰ κ. 'Ραιγε εν Μιλήτω.

Ό κ. Καΐρτε περί των άνασκαφων εν τω θησαυρω τοΰ Άτρεως εν Μυ- 
κήναις

ΕΙΔΗίΕΙί

Αί άνασκαφαί τών Μυκηνών έξακολουθοΰσιν. "Ήδη άπεκαθάρθη εντελώς 
σχεδόν ό θησαυρός τοΰ Άτρεως άνευρέθησαν δ’ έν αύτφ περί τά 180 σχε
δόν τεμάχια λίθων διαφόρων καί γλυπτών αντικειμένων. Έν τφ περιβόλφ 
τής Άκροπόλεως έγένοντο δοκιμαί μη τυχόν ύπάρχωσι και άλλοι τάφοι πλήν 
τών άνακαλυφθέντων, άλλ’ άπεδείχθη μετά βεβαιότητος δτι ούδείς άλλος 
υπάρχει, τής άξίνης προσκρουσάσης είς έ'δαφος πετρών.

— Αί περί τό’Ασκληπιείων άνασκαφαί τής Ν.,κλιτύος τής Άκροπόλεως 
έπαυσαν εντελώς άποκαθαρθείσης καί τής Εύμενείου στοάς, πας δ’ εκείνος δ 
χώρος περιεκλείσθη ύπό τής Άρχαιολ.'Εταιρίας. Τώρα δ’ άνασκαφαί γίνονται 
πρός την Ανατολικήν γωνίαν τοΰ Διονυσιακοί θεάτρου. Τό δλον τών έν ταΐς 
άνασκαφαΐς τοΰ Ασκληπιείου άνευρεθέντων αντικειμένων, ανέρχεται είς 
3574 κομ.μάτια, έξ ών 1463 άπό τοϋ περυσινο^ ’Ιανουάριου μ,έχρι νυν, έξ 
ών 629 λίθινα γλυπτά, 405 έπιγραφαί, 269 νομίσματα καί 160 διάφορα 
έξών χαλκά 19, μολύβδινα 7, σιδηροϋν 1, οστέινα 3, ξύλινα 2, ύάλινα 5, 
έγγεια πήλινα ή τεμάχια αύτών 28, λύχνοι πήλινοι 30, μορφαί πήλινοι ή
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Τεμάχια αυτών 21, κωνικά και άρτοειδή πήλινα διάτρητα 12, κέραμοι 
διάφοροι 14, λαβαί πήλινων άμφορέων ένεπίγραφοι 18.

— Μετ’ ού πολύ δημοσιεύεται ύπό τοϋ νομισματογνώμονος τοϋ Έθνικοΰ 
Νομισμ-ατικοϋ Μουσείου κ. Άχιλλέως Ποστολάκα σύνοψις τοϋ καταλόγου τών 
έν τφ μουσείφ τούτφ ευρισκομένων ελληνικών καί ρωμαϊκών νομισμάτων.

— Έν τφ τελευταίφ τεύχει τοϋ σπουδαίου νομισματικού περιοδικού τών 
Παρισίων Melanges de Numismatique, έδημοσιεύθη διατριβή τοϋ ήμετέρου 
νομ,ισματολόγου· κ. Παύλου Λάμπρου περί των μεσαιωνικών νομισμάτων 
τής Χίου. Έν αύτη δημοσιεύονται τό πρώτον καί διαφωτίζονται 20 ανέκ
δοτα νομίσματα τών’Ιταλών τής Χίου δυναστών. Έν τφ αύτφ τεύχει δη
μοσιεύει και ό έν Βιέννη πρεσβευτής τής Γαλλίας καί δεινός νομισματολό- 
γος Μαρκήσιος Βογκέ νομίσματα καί σφραγίδας τών σταυροφόρων, έν ή πολ- 
λάκις εύφημον ποιείται μνείαν τοΰ ήμετέρου νομ,ισματολόγου καί παραδέ
χεται τά συμπεράσματα αύτοΰ.

—— Έν τή νήσφ Νϊσύρφ παρά τό χωρίον Τροΰλλος κείμενον είς τό άκρον 
τής χώρας Μανδρακίου, ευρέθη έν τφ άγρφ τοΰ Νικολάου Γενά έν θέσει 
Μουχτάρη χωράφι ή εξής επιγραφή έπί μαρμάρινης βάσεως τετραγώνου, 1 
πήχεως.

Ο ΔΑΜΟί Ε<ΤΕΦΑΝΩ<Ε 
ΚΥΔΑΡΧΟΝ ΚΑΛΛΙΝΙΔΑ 

XPYCEOK ΓΓΕΦΑΝΟΚ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙ ΧΑΛΚΑ 
...........................APETAC ΕΝΕΚΑ ΚΑΙ EYNOIAS.

— Έξεδόθη τό β' και γ' τεϋχος τοΰ Αελτίου τής Ελληνικής αλληλο

γραφίας. Περιέχει δέ τά εξής*  1) Αναθήματα είς Ασκληπιόν έκτων πρός 
Ν. τής Άκροπόλεως Άνασκαφων ύπό ΙΙαύλου Γιράρδ. 2) Έπιγραφαί Άχα'ίας 
ύπό ’Ιουλίου ΛΙάρτα. 3) Σημείωσις είς έπιτομήν τινα τοϋ Στράβωνος ύπό 
Μ. Β. 4) Ανέκδοτα έ'γγαφα τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης ύπό Σακελλίω- 

νος. 5) Περί έπιγραφών δημοσιευθεισών έν Σμύρνη ύπό Θ. 'Ομόλ. 6) Παρα
βολήν δύο χειρογράφων τών Ελληνικών τοϋ Ξενοφώντος ύπό Ο. 'Ρίμαν. 

7) Χριστιανικά! έπιγραφαί’Αττικής ύπό Κ.Βαγέ. 8) Έπιγραφαί έξ Όρμή- 
λης τής Φρυγίας ύπό■ Μ. Κολινιόν. 9) Σημείωσις περί τών δύο οβελίσκων 
τής Αλεξάνδρειάς ύπό Νερούτσου. 10) Ειδήσεις. . ’

ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

‘ΑΡΧΑΙΟΙ ΖΥΓΟΙ (ΖΥΓΑΡΙΑΙ). — Άναγινώσκομεν έν τή Gazzetta d’ Italia 
δτι άξΐόλογον εύρημά έγένετο έπ’ εσχάτων τών ήμερών έν ‘Ρώμη, άνασκα- 
πτομένων. τών έν τή εθνική καλούμενη όδφ τής πόλεως έκείνης γηπέδων , 
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*ϊοΰ πρίγκιπος Άλδοβρανδίνου. Εύρέθησαν δηλονότι; δυο πολλοϋ 'λόγου <£·$ 

ζιοι ρωμαϊκόί ζυγοί (staterae, ϋ'χι librae), οδς άνάγουσιν οι άρχαιολογοΰντες 

είς τούς τών Άντωνίνων χρόνους. Οί ζυγοί ούτοι δέν εΐνε έκ τών έχόντων 
δύο πλάστιγγας κρεμαμένας έκ τών δύω άκρων τίς ράβδου ί ζυγώθρου, 

άλλ’ έξ έκείνων, οΐτινες καί παρ’ ίμ.ϊν έτι έν χρήσει οντες (αί κοινώς λεγό- 

μεναι μπι.Ιάνζζαι) μίαν έχουσι πλάστιγγα εις τδ άκρον τίς ράβδου, έφ’ ης 

ύπάρχει κινητός ό σταθμός (ί'δ. Rich Άρχ. λεξ. έν λ. statera). Ό έτερος τών 
δύο τούτων ζυγών έχει προβάτου κεφαλήν έπί τοΰ άκρου τίς μετάλλινης 

ράβδου'ό δέ σταθμός (τό βαρίδι} ό άπό τίς ράβδου κρεμάμενος, τοΰ μέν ενός 

ζυγου είκονίζει κεφαλήν γυναικείαν, τοϋ δέ άλλου, αύτοκράτορος, τοΰ Γέτα, ώς 

είκάζουσιν.'Ο πρίγκιψ Άλδοβρανδίνης έκαθάρισε τούς δύο τούτους ζυγούς καί 
έδώρησε τόν έτερον τφ Ούατικανφ μουσείφ, τόν δ’ έτερον τφ Καπετωλίφ»

ΣΙΡΟΥΣ. — 'Β Revue arch^ologique (Ίανουαρ. 1878) δημοσιεύει άπόσπα- 
σμα έπιστολίς έκ 'Ρώμ.ης, δι’ ού άποδεικνύεται δυστυχώς ότι η άποκάλυ- 

ψις τοΰ Σιποΰντος, νίς εγένετο μνεία έν σελ. 77 τοΰ ϋαρνασσου, εΐνε απλώς 

καί καθαρώς μύθος. 'Η θρυληθεΐσα άποκάλυψις εΐχε μέν τινα βάσιν αλήθειας^ 

άλλά την βάσιν ταύτην την έπεσκότισαν πολλαί άνακρίβειαι τοΰ πρώτου 
δόντος την εΐδησιν.

Μηνί,δίλα δη Ίουλίφ του 1876 άπεκαλύφθη έν Santa-Maria di Siponto 

παρά τγ5 Μαμφρεδονίη ό περίβολος ναοΰ τίνος καί τις έκ λευκοπρασίνου μαρ

μάρου κίων, επιγραφή δέ έδηλου δτι $τό ποτέ έκεϊ ιερόν τίς Άρτέμιδος (No*  

tizie degli scavi di antichita, ίούλιος 1876 σελ. 102 καί σεπτέμ-βριος 1876 
σελ. 145). Ή μοναδική αύτη έπιγραφη άπετέθη είς τό τίς Νεαπόλεως μου- 

σεϊον. Έπ’ εσχάτων δέ εύρέθη έν Σαιπίνφ (Saepinum, τά νϋν Sepina) τίς 
Σαυνίτιδος χώρας στοά ίκανώς διατετηρημένη τών καισαρίων χρόνων καί 
έτέρα έπιγραφη άποτεθεϊσα καί αύτη έν τφ τίς Νεαπόλεως μουσείφ. Μνη- 

μεϊον άναφερόμενον εις τόν Πομπηιον καί τούς πειρατάς ούδαμοΰ έφάνη, ούτε, 
νομίσματα άπεκαλύφθησαν είς τούς δύο έκείνους τόπους. Σύγχυσις λοιπόν 
παράδοξος ονομάτων καί πραγμάτων έγέννησε την διαδοθεϊσάν φημην, ίν 
πρώτη έκοινοποίησεν η γαλλική Έφημερις των Συζητήσεων·

ΆΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΝ ΡΩΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ. — Περί τών τελευταίων έν 
'Ρώμη αρχαιολογικών άνασκαφών μεταδίδομεν τάς έξίς ειδήσεις. «Αί ερ

γασίας άς έκτελεϊ ί δημοτική τίς 'Ρώμης άρχη έσχον κατά τόν μίνα 

’Οκτώβριον (1877) ώς άποτέλεσμα’την άποκάλυψιν διαφόρων άρχαιολογικών 

Αντικειμένων λόγου άξίων. 'Η κατεδάφισις τοΰ πύργου τίς πρός τά άριστερά 

τίς πύλης της καλούμενης τοϋ Λαοϋ (porta del Popolo) έπανέφερεν είς τό 

ψως έκατοστύν μαρμάρινων τεμάχων ένεπιγράφων καί μετ’ Αναγλύφων έν 
πολύ καλή καταστάσει. 'Η κατεδάφισις έμελλε νά σταματηση είς τό έδα

φος τοϋ ούδοΰ της πύλης, άλλά νΰν άσμενοι άγγέλλομεν δτι. ένεκα της ση- 
μαντικότητος τών γενομένων εύοημάτων αί άρχαιολογικαί έρευναι δέν θά 
διακοπώσιν έφ’ οσον ύπάρχει πιθανότης δτι δύναταί τι νάποκαλυφθη.

Τά γεγλυμ,μένα τεμάχη τά εύρεθέντα είς τό κατώτερον τοΰ πύργου μέ
ρος έχουσι λόγον πρός τά άξεστα ώς έξ πρός δέκα. 'Η πλευρά ενός έκ τών 
έκεϊ μεγαλοπρεπών τάφων ί'σως τοϋ Αευκίου Νονίου Άσπρένα, άνευρέθη 
σχεδόν ολόκληρος' έχει δ’ αύτη άναγεγλυμμένα δύο τέθριππα έν τφ κάμ*  

πτειν, εΐνε δέ έπί τοΰ μαρμάρου γεγραμμένα τά ονόματα τών ίππων. Τά 

λείψανα ταΰτα θά άποτεθώσιν έκεϊ που πλησίον.
Έν τφ Κυριναλίφ, η πτώσις μεγάλου τεμάχους άνηκοντος είς τά θεμέ

λια τών θερμών τοΰ Κωνσταντίνου ηγαγεν είς την άποκάλυψιν άριστα δια- 
τετηρημένου τμήματός τίς κρυπτής στοάς τοΰ οί'κου τών Άουιδίων (Avidii). 

Της στοάς ταύτης ό τοίχος είκονίζει διά μ.ουσιακοΰ είς μέν τό κατώτερον 

μέρος κήπον, είς δέ τό άνώτερον κωμικάς προσωπίδας καί άρματα. Παρά 

τά άρματα άναγινώσκονται όνόματά τινα ίππων, ώς Fenix, Ingenuus κτλ. 

'Υπό τάς βαθμίδας της εκκλησίας της Νίκης άνευρέθη άποθηκη άρχαϊκών 
αναθημάτων συγκειμένων έκ πολλών έκατοστύων άγγείων, υδριών, κόκκων 

,περιδέραιου καί ειδωλίων έξ όπτης γης, τινών δέ και όρειχαλκίνων. Έν τ-jj 

αύτη δέ όδω άπέναντι τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών άπεκαλύφθη τό έδα

φος τό παλαιόν τίς όδοϋ τίς άγούσης εις την Κολλίνην πύλην.
Επίσης τό άρχαϊον έδαφος καί άλλης όδοΰ άπεκαλύφθη είς βάθος τεσ

σάρων μέτρων έν τη πλατεία τι) καλουμένη Piazza San Gregorio, έκειτο δέ 
έπί τοΰ παλαιού εδάφους Φαύνου κεφαλή έξ έρυθροΰ (rosso antico) μαρμάρου 

φυσικοΰ μεγέθους.
Έν τφ Ήσκυλίνφ, έν τη όδφ Merula, άνευρέθησαν βόθροι τινές η φρέατά 

πρός ένταφην, δμοια πρός τά πέρυσιν άνευρεθέντα, άνηκουσαι δέ εί'ς τινα 

Γάιον’Αντώνιον. Τά ορύγματα ταΰτα εΐνε λίαν παλαιά, < περικαλύπτονται 
δέ είς τό κατώτερον αύτών τμ.ίμα ύπό έρυθροΰ πεπερίου (ηφαιστείου καί 

άργιλώδους γίς της ’Ιταλίας). Τό άνώτερον τμίμα άποτελεϊται έκ μεγά
λων κυλίνδρων έξ όπτης γίς καί διατρυπημένων, ΐνα θετών τις είς την όπην 

τόν πόδα δύνηται εύχερώς νά καταβαίνη, κεκλεισμένων δέ είς τό άνοιγμα 

ύπό δίσκου, έφ’ ού εΐνε έγγεγραμμένον τό ό'νομα τοΰ ιδιοκτήτου. Παρά τινι 

τών ορυγμάτων τούτων εύρέθησαν πήλινα Αναθήματα ένεπίγραφα' αί έπι- 
γραφαί εΐνε άρχαϊκκί καί πολλίς. σπουδαιότητος. -

Έν τώ Campo Varano άνεσκάφησαν πολλαί έπιγραφα'ι, έτι δέ καί τινα 

columbaria κατά μίκος της Τιβουρτίνης όδοΰ, εύρέθη δέ καί μικρός χριστια

νικός'τάφος καί είς 80 περίπου μέτρων μίκος η ύπό γίν οίκοδομίκ έκεϊ 

ποτέ ού'σης έπαύλεως. S. Κ. S.
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Έπανέλήφθησαν αί έπί βραχύν χρόνον' διακοπεισαι συνεδριάσεις τοΰ Συλ
λόγου τή 13 Φεβρουάριου. Τά δέ αναγνώσματα επαναλαμβάνονται τή α' 
Μαρτίου.

Έκλιπουσών μιαρών τινων άνώμαλιών περί τους τίτλους τής άγοράσθεί- 
#7)ς οικίας Δ. Καψάλη, ό Σύλλογος έπεκύρωσε τήν άγοράν, έντειλάμενος 
τφ προέδρφ τήν υπογραφήν τοΰ συμβολαίου.

Άποφάσει τοϋ Συλλόγου έτελέσθν) τή 19 Φεβρουάριου έν τώ ίερφ ναφ 
τίίς 'Αγίας Ειρήνης αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ τών έν Μακρυνίτσή, 
Πλατάνφ καί άλλαχοΰ τής δούλης 'Ελλάδος πεσόντων έπαναστατών. Λόγον 
έξεφώνησε κατ’εντολήν τοΰ Συλλόγου τό τακτικόν μέλος κ. Ιγνάτιος Μο- 
σχάκης ύφηγητής έν τή Θεολογική Σχολή τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου.

Τή 22 Φεβρουάριου άπεβίωσεν ό Κωνσταντίνος Πωπ έκ Κωνσταντινου
πόλεως, επίτιμον τοΰ Συλλόγου μέλος. 'Ο μακαρίτης ηύδοκίμήσεν έν τίί έλα- 
φρα λεγομέν/) φιλολογία:, γράφων έν έφημερίσι καί περιοδικούς μέχρις εσχά
των ποικίλα πεζά κα'ι έμμετρα. Τοιαΰτα δ’ εινε Αιηγήματα Εθνικά, 7- 
στορήματα εκ των τής Βυζαντινής εποχής καί τής τον Άγωνος, Περιγρα· 

ιραί και Περιηγήσεις, "Εργα καΙΉμίραι, ΒυζαντιναΙ καί Άττικαι πινα

κίδες, ΦιΛοΛογικά, Ποιήσεις κλπ., άτινα έπιχειρήσας τφ 1875 νά έκ ■ 
δωσιρ έν ίδίοις τόμοις ύπό την έπιγραφήν ΣνγγραφαΙ ποικΐΛαι ήτοι φιΛο- 

Λογικά πάρεργα, μόλις έν φυλλάδιον ήδυνήθη νά δημοσίευσή. Καί έν τώ 
πρώτφ δέ τόμφ τοΰ Παρνασσού κατεχωρίσθησαν δύο αύτου άρθρα. ’Αλλά 
καί ώς δημόσιος ύπάλληλος έν τε τφ προξενικφ κλάδφ καί άλλαχοΰ ηύδο1 
κίμησε καί τελευταΐον ώς Β'Βιβλιοφυλαξ τής’Εθνικής Βιβλιοθήκης, έν vj 
ειργάζετο μετά ζήλου μέχρι τίίς τελευτής αύτοΰ. Ό μακαρίτης Πώπ κατέ- 
λιπεν ορφανήν οικογένειαν, σύζυγον καί τρία τέκνα έν ένδείκ.

‘Ο έν Κορθίφ τίίς "Ανδρου σύλλογος Σύνδεσμος ύπηγαγε την ύπ’ αύτοΰ 
βυστάσαν σχολήν τών ’Απόρων παίδων ύπό τήν προστασίαν καί διεύθυνσιψ 
■?ί»ΰ ήμετέρου Συλλόγου.

ΧΡΟΝΙ Κ Λ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, — Έξεδόθη β' έκδοσις τής ιστορίας τής 'Ελλάδος τοΰ μα
καρίτου Γεωργίου Φίνλαϋ από τής 'Ρωμαϊκής κατακτήσεως μέχρι σήμερον 

1'5?

(146 π. X.—1864) είς τόμους επτά. Ή νέα έκδοσις έπιθεωρηθεϊσα ζώντος 
τοΰ συγγραφέως έχει πολλάς καί σημαντικάς τάς προσθήκας.

— Έξεδόθη έν Παρισίοις γαλλική μετάφρασις τοΰ ’ΕπιΛόγον τής ιστο
ρίας τοΰ καθηγητου κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου ύπό τήν έπιγραφήν 'Ιστορία τοϋ 

ΈΛΛηνικοϋ ποΛιτισμον, ’Επισημότατοι γάλλοι κριτικοί δημοσιεύουσιν εύ- 
μενεστάτας κρίσεις έν διακεκριμένοι; περιοδικοΐς.

— Καθά άγγέλλει ή Academy τοΰ Λονδίνου επαναλαμβάνεται προσεχώς 
ή έκδοσις τοΰ Βρετανικού Άστόρος ύπό τοϋ κ. Στεφάνου Εένου.

* *
¥ -

ΏΒΧΒΗΛ KAI aniSTHMAl, — *0  έν Μονάχφ ήμέτερος ζωγράφος κ. Βο*  
λωνάκης έγραψε κατ’ αύτάς εικόνα παριστώσαν πλοία ήρέμα άποπλέοντα 
τοϋ λιμένος. Ή είκών αυτή φωτογραφηθεΐσα πωλείται έν τοΐς καταστή- 
μασι τής πόλεως εκείνης, λίαν άρέσκουσα καί έπαινουμένη.

—Κατά τήν έν Παρισίοις παγκόσμιον έκθεσιν έκτεθήσεται καί παμμέγεθες 
άερόστατον ύπό τοϋ άεροναύτου Τισσανδιέ έν Παρισίοις κατασζευασθέν. Τό 
άερόστατον τοΰτο περιέχει 25,000 τουλάχιστον κυβικών μέτρων ύδρογόνον’ 
είναι ύψηλότερον τής θριαμβευτικής Άψίδος (de l’Etoile) καί δύναται νά 
μεταφέρη διά μιάς 50 έπιβάτας. Θά τοποθετηθή έν ίδιαιτέρφ έπί τόύτφ 
έτοιμασθέντι τόπφ' τά σχοινιά, ύφ’ών κρατείται, έχουσι δύναμιν 600 ίπ
πων. Τό άερόστατον τοΰτο τέλος θά άνέλθη έν ώρισμένη ήμέρ^ είς ύψος 
600 μέτρων άνω τών Παρισίων καί τών περιχώρων αύτών.

— Έν τή πρωτντ έν Κωνσταντίφ γενομένή ΣυνεΛεύσειπων ΙΑχβρωπσ^' 
Λόγων ό καθηγητής Βίρχωφ ύπέβαλε στατιστικήν τών έν Γερμανί^ ξαν
θών καί μελαγχρινών. Κατ’αυτόν, μεταξύ 2,114,153 παιδιών άρρένων 
καί θηλέων, άτινα αυτός ό Βίρχωφ έξήτασε, ευρεν δτι έν μέν · τή Βο- 
ρείφ Γερμανίά, ξανθά, μετά ξανθής κόμης καί κυανών οφθαλμών εϊνέ 
43—34 τοΐς °/0, μελαγχρινά δέ όλιγώτερον τών 12 τοΐς °(θ. Έν τή Μέσή 
Γερμανίά ξανθά μέν 33—35 τοΐς °/6, μελαγχρινά δέ 15—12 τοΐς °/θ. Έν 
τή Νοτίφ τέλος Γερμάνιο: έκεΐνα μέν όλιγώτερον τών 2 5 τοΐς θ/ο, ταΰτα δέ 
25—15 τοΐς θ/θ., Έν τή έπαρχί^ Σλέσβιχ τής βορειοτάτης Γερμανίας μό
νον 6 τοΐς θ/θ εινε μελαγχρινοί, έν τή νοτίφ άπ’ εναντίας 80 τοΐς % ξαν
θοί. Οί πλειότερον σχετικώς μελαγχρινοί εινε έν Άλσατίφ καί βορείφ Βαυα
ρία· Κατά τόν Βίρχωφ οί ξανθοί αρχαίοι Γερμανοί φαίνεται είσεχώρήσαν, 
έκ Βορρά καταβάντες, μεταξύ τών άρχήθεν πιθανώς μελαγχρινών κελτικών 
λαών. ’Εντεύθεν οί έν Γερμανία ξανθοί. Εί'ς τινα μέρη τής Γερμανίας φαίνε
ται δτι ό ξανθός τύπος συγγενεύει πρός τόν Σλαβικόν, έξ αύτοΰ πρόελθών. 
Τέλος ή επιμιξία μετά τών πέριξ λαών, Βοημών δηλ. Γάλλων, Ελβετών^ 
καί ’Ολλανδών συνετέλεσε πολύ είς τήν άνάπτυξιν τής ξανθής φυλής έν 
Γερμανί^.

■* *.
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: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ. ·—■■ Εί'πομεν άλλοτε περί τών γεωγραφικών 
πινάκων τών έκδιδομένων ύπό. τοϋ ΣυΕΙΰγου προς άιάδοσιν των έΛ,Ιην. 

γραμμάτων άναλώμασι τοϋ έν Μασσαλία ομογενούς κ. Στεφάνου Ζαφειρο- 
πούλου. Έκ τούτων έξεδόθησαν οί πίνακες τοΰ avazo.lw.ov και δνζικοϋ ημι

σφαιρίου καί ό της Ευρώπης. Εύχαρίστως άναγγέλλομεν οτι μετ’ ού πολύ 
έκδίδοται καί δ της ΈΕΙάάος. Ό πίναξ ούτος φέρων την επιγραφήν πίναζ 

των ^Ε.Ι.Ιηνικ&ν χωρών μετά των παρακειμένων άΛβανικών, αΛαβίκων, 
ρωμουνικών, περιλαμβάνει πάσαν. την ©ρ^κοϊλλυρικην χερσόνησον καί τάς 
έλληνικάς τνίς Μικράς ’Ασίας χώρας, έσται δέ καλλιτεχνικότατος.

— Ύπό τοϋ Έλληνικοΰ γενικού επιτελείου έξεδόθησαν άκριβεϊς και λε

πτομερέστατοι στρατιωτικοί χάρται της ’Αλβανίας, ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί 

Μακεδονίας. Οί χάρται αύται έκτυπωθέντες έν Άθήναις έν τω λιθογραφείφ 

Κόλμαν τιμώσιν ούχ ήττον τούς συντάξαντας καί τόν έκτυπώσαντα.

— Ή Revue de geographic περιέχει τάς έξης σημειώσεις περί τοΰ πλη
θυσμού της Αύστροουγγαρίας. «Τέσσαρες μεγάλαι φυλαί κατοικοΰσι τό έδα

φος της Αύστροουγγαρίας καί άποτελοΰσι κεχωρισμένα έθνολογικά τμήματα 

μετά ιδίων ορίων. Κατά πρώτον οί Σλάβοι ών ή πολίτικη σημασία είναι ά- 

σημαντος έν τή άύτοκρατορία άλλ’. οΐτινες άποτελοΰσι την πλειονοψηφίαν, 
διπιροΰνται είς δύο κάδους*  τούς βορείους Σλάβους περιλαμβάνοντας άφ’ ενός 

τούς Τσέχους, τούς Μοραυούς καί τούς Σλοβάκους, άφ’ ετέρου δέ τούς Πο

λωνούς καί τούς'Ρουθηγους,ών πάντων ό άριθμός άνέρχεται είς 12,710,000*  
έν τοΐς Νοτίοις Σλάβοις περιέχονται οί Σέρβοι, οί Σκλαβοΰνοι καί οί Κροά- 

ται ών ό άριθμός άνέρχεται είς 4,204,000. Έν γένει λοιπόν ό πληθυσμός 
τών Σλάβων τνίς Αύστροουγγαρίας άνέρχεται είς 16,914,000, η δέ χώρα 

■ην κατοικοΰσι διαιρείται είς δύο μέρη ύπό ταινίας 200—250 χιλιομέτρων 

ήν κατέχουσιν οί Γερμανοί, οί Μαγυάοοι καί οί 'Ρουμοΰνοι.. Οί Γερμανοί άπο- 
τελούσι πληθυσμόν συμπαγή 9 εκατομμυρίων δέν δύνανται νά κληθώσι καθ’ 

αύτό Γερμανοί, διότι εΐνε μάγμα μάλλον α'ίματος γερμανικού, λατινικού καί 
σλαβικού. Οί Μαγυάροι καί οί 'Ρουμοΰνοι, είς τούτους δέ δέον νά προστεθώσι 

καί οί ’Ιουδαίοι, οΐτινες-άπό ενός ιδίως αίώνος όκταπλασιάσθησαν έν Ουγ
γαρία. Μόνη ή Πεστα είχε 50,000 ’Ιουδαίους τφ 1877. Είς δλα τά διάφορα 

ταΰτα έθνη δέον νά προστεθώσιν ολίγοι ’Αρμένιοι καί ’Αθίγγανοι.

ά*
X

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ. — Γερμανός ιατρός ό κ. Γ. Μάυερ, έδημοσίευσε πρό μι

κρού σημείωσιν καθ’ ην έφ’ δλης τής Γης ύπάρχουσι περίπου 215.,585 τυ

φλοί, 191,240 κωφάλαλοι καί 458,412 βλάκες καί τρελοί.
— Ό Γάλλος Gartiaux έπειράθη τελευταίως , ν’άποδείξη πόσον γελοία 

καί παράλογος εΐνε ή επικρατούσα π^ρά πολλοϊς ιδέα οτι οί κίνδυνοι τοϋ
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ταξιδεύειν έπολλαπλασιάσθησαν άπό της έφαρμογής τοϋ άτμοΰ. Έπίάρ- 
χαιοτέρων, λέγει, χρόνων έν Γαλλία διά τών ταχυδρομικών άμαξών καί 

λεωφορείων έπί 300,000 ταξειδιωτών συνέβαινον θάνατοι καί έπί 30,000 
τραύμα. Είς τάς δύω πρώτας δεκαετηρίδας μετά την έφαρμογην τοϋ σιδη- 

ροδρόμου, δηλ. 1835—1855, έπί 2 έκατομμ. συνέβαινε θάνατος καί έπί 

500 χιλ. τραύμα. Άπό του 1855 —1875 η άναλογία κατήλθε κατωτέρω, 
καί δη έπί 6,000,000 ταξειδιωτών θάνατοι καί έπί 600,000 τραύμα συ

νέβη. Σήμερον μόλις εις φονεύεται έπί 45 έκατομ. καί εις τραυματίζεται 
έπί 1,000,000, εξαιρούμενων βεβαίως τών περιπτώσεων, καθ’ άς έξ ίδιας 

λ άπροσέξίας τινές πάσχουσιν, αύτοί μόνον < δντες ύπεύθυνοι καί αίτιοι τοΰ θα
νάτου. Πάντες σήμερον ηθελον ταξιδεύση διά του σιδηροδρόμου 10 ώρας 

καθ’ έκάστην, διανύων πάσαν ώραν 40 μίλια, μόλις μετά παρέλευσιν 7439 

έτών ηδύνατο νά κινδυνεύση την ζωήν αύτοϋ.

* » 
' *

ΠΟΙΚΙΛΑ.— Ή άφιξις ζώσης φαλαίνης είς την δεξαμενήν τής Broadway 

υπήρξε μέγα γεγονός έν τη πόλει της Νέας Ύόρκης. Τό θαλάσσιον τοΰτο 

τέρας μήκους 29 περίπου μέτρων καί βάρους 80,000 χιλιογράμμων ήτοι 
? 63 περίπου χιλιάδων οκάδων, μετηνέχθη έπί άτμοπλοίου καί έπί σιδηρο

δρόμου άπό τών άκτών τής Ααβραδορίας μέχρι Νέας Ύόρκης άνευ τινός άπευ- 

κταίου. Πρός τούτο εΐχεν έγκλεισθη έντός παμμεγίστου σιδηρού κιβωτίου 
έμπεριέχοντος θαλάσσια φύκη καί διατρητου κατά τό άνω μέρος, δπως εισ

έρχεται εύκόλως ό πρός αναπνοήν άπαραίτητος άτμοσφαιρικός άηρ.

Τό μέγα τοΰτο κήτος συνεληφθη έν τφ δρμφ τοΰ αγίου Παύλου, έντός 

τοΰ κόλπου τοΰ άγ. Ααυρεντίου. Ή άγρευσις αύτοϋ, εί καί ήττον κινδυνώ
δης τής δι’ ακοντίου γινομένης εΐνε δμως λίαν άξιον περιεργίας.

Κατά τόν μ.ήνα ’Ιούλιον τοΰ 1876, κατεσκεύασαν έν τφ δρμφ ένθα φοι- 
τώσιν αί φάλαιναι ύψν/λά δρύφακτα, άφησαντες μίαν μόνην στενήν εί'σόδαν. 

Κατά τό μέρος τοΰτο η επιφάνεια τής θαλάσσης άνυψοΰται έν παλιρροίι^ 

περί τά 20 μέρη, τό δέ δρύφακτον κατακλύζεται άνωθεν καί εμβαπτίζεται 
10 μέτρα ύπό την επιφάνειαν τοϋ ύδατος. Μετά εξήκοντα καί πέντε ήμέρας 

τέλος φάλαινα άνεφάνη. Εύθύς τό ύπερμέγεθες κήτος είσηλθεν είς τό περί- 
, φραγμα άναρρίπτον ύδωρ διά τών φυσητηρών του, άτμάκατόι περιέζωσαν τό

δρύφακτον, καί άπέκλεισαν την έ'ξοδον, άχρις ού άποσυρθέντων τών ύδάτων 
χ τό μέγα κήτος έξώκειλεν έπί της άμμου.

Φοβερά πάλη τότε ηρξατο μεταξύ τής φαλαίνης καί τών διωκτών τής. 

Τό αιχμάλωτον κήτος έκυλίετο, έσάλευε μανιωδώς τήν ούράν του, ώστε 
έπί ώρας δλας ούδείς ήδύνατο νά τό πλησιάση. Τέλος κατόρθωσαν νά τό 

\ περιδέσφσι διά καλωδίων, και νά τό άνασύρωσιν έντός κιβωτίου έπί άτμοπλ^ου.
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Έκ τοΰ ό'ρμού τοΰ άγιου Παύλου μετηνέχθη ο3τω διά τοΰ κόλπου τοΰ άγ. 
Λαυρέντιου μέχρις της Κουεβέκης. Εις ναύτης διαρκώς έδιδεν εις το κη- 
τος ιχθύας και άρκοϋσαν ποσότητα ΰδατος, άπερρόφα διά τών φυσητη
ρών του. Έκ της Κεβέκης μετηνέχθη διά τοϋ σιδηροδρόμου Μονρεάλης, καί 
έκεΐθεν είς Νεαν Ύόρκην μετά οκτώ ημερών πλοΰν.

Ή έναπόθεσις εντός της δεξαμενής τοϋ μαστοφόρου τούτου γίγαντος τοΰ 
μετενεχθέντος ώς άπλοΰν έμπόρευμα, υπ-ηρξεν άληθώς περιεργοτάτη. Άφοΰ 
άπέκοψαν τά καλώδια, περιετύλιξαν τό σώμα τοΰ κήτους διά λωρίων, τό 
ανύψωσαν βραδέως καί τό εναπόθεταν εντός τ·ης δεξαμενές ένθα έ'τι καί σή
μερον διάγει επίσης καλώς, ώς καί πρότερον κατά τάς άκτάς της Λαβρα- 
δορίας.

— Οί πάπαι οίτινες έφερον τό όνομα Λέων είνε οί έζης:
"Αγιος Λέων Α' επιλεγόμενος ό Μεγας, γεννηθείς έν 'Ρωμνι παπεύσας άπ’ 

τοϋ 440—461.
"Αγιος Λέων Β' έν καί μόνον έτος παπεύσας (682—683).
Λέων Γ'(795—816).
Λέων Δ' (847—355).
Λέων Ε' παπεύσας άπό της 28 όκτωβρίου μέχρι 6 Δεκεμβρίου 903.
Λέων Τ' (928) άποθανών έζ μίνας μετά την εκλογήν του.
Λέων 11 (936—;939).
Λέων Η'(963—965).
"Αγιος Λέων Θ', καλούμενος Λέων Βρούνων (1049—1054).
Λέων 1' ό διάσημος προστάτης τών τεχνών, έκ της οικογένειας τών Με- 

δίκων (1513 —1521).
Λέων ΙΑ' ομοίως έκ τίς οικογένειας τών Μεδίκων παπεύσας 26 ημέρας, 

άπό της 1—27 Απριλίου 1605.
Λέων IB' (1823—1829).
Λέων ΙΓ' ό νϋν έκλεχθείς καρδινάλις Πέτσης.

’ΤιΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1878 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (Ε. Ν.)

Θεγγιομετροζ ex, 

■Μέση θερμοκρασία 8,51 
Μεγίστη » 18,2 (τήν 28Ίν)
’Ελάχιστη » -—2,2 (τήν 15*1*)

Βάρόμ,ΐτρστ

Μέση θλϊψις 757,07 χμ.
'Μεγίστη » 764,30 (τήν 17»ί*)
Έλαχίς-η a 741,29 (τήν 3Ί*)
Ημέραι βροχίς 9, χιόνος 1 (ποσόντοΰ ϋαταπεσόντος υδατος 33, 72 χμ.),αστρα
πών 3, πάγου 3. ’Άνεμοι έπνευσαν κατά! 0 ημέρας ΝΔ, 14 ΒΑ, 4 Ν,

I Α ι I u ι . , i J u . . . ΔΑΥΤΟΙΣΚΑΙΕΣΠΛΟ . Ν ΚΑΙΕΚΛΟΥΝΚΑΙΠΟ/ ΕΜΟΥΚΑΙΕΙΡΗΝΗΧΑΣ5 ΥΛΕΙΚ-ΑίΑΣΡΟΝΔΕΙΚΑΙΔΙΚΑ2ΓΡΟΔΙΚΟΥΣ Κ A I Ρ Ρ Ο Ε Δ Ρ I Η Ν Γ Ρ A Υ ΑΙΔΕΤΑΟΤΑΚΑΙΘΕΙΝΑ ΙΕΧΤΟΑΟΗΝΑΙΟΝΕΠΙ 10 Μ ΕΛ ΗΘΗ Ν Α I Δ ΕΤΟΥΣ Ε ΞΕΤΑΣΤΑΣ' 2. . ΟΞ . Ν . . . ΒΟΥΛΗ1ΚΑΙΤΩΙΔΗΜΩ ....... Ε.ΝΣΤΡΑΤΗΓΩΝΕΞΕΤΑΣΤΩ . Γ . . ΜΗΕΡΕΙΔΗφΑΝΗΣΜΝΗΣΙΘ ΕΟ Υ .ΝΗ.ΑΓΑΘΟΣΩΝΚΑΙΕΥΝΟΥΣΔΙΑΤΕ5 . ΕΙΕΙ2ΤΟΝΔΗ Μ Ο Ν ΤΟ Ν ΕΡ ΥΘΡ ΑΙ ΩΝ .ΑΣΑΝΡΡΟΘΥΜ IA Ν Ε Ν Δ ΕIΚ Ν ΥΜ Ε Ν Ο .XΡΗΜΑΤΑΤΕΕΣΗΝ.Γ ΚΕΝΑΤΟΚΑΚΑ .ΕΙΣΤΗΝΕΚΡΕΜΥΙ. . ΩΝΣΤΡΑΤΙΩΤ . .ΚΑΙ ΤΗΣΑΚΡΟ ΡΟΛΕΩ.ΤΗΝΚΑΤΑ 10 . . φ Η ΝΔΕΔΟΧΘ ΑΙΤΗΙ . . ΥΛΗ ΙΣΤΕ .. ΝΩ Σ ΑΙ φ ΑΝ Η Ν Μ Ν Η ΣI Θ Ε ΟΥΧ Ρ ΥΣΩ .. Τ Ε Φ Α Ν Ω I Σ Τ A Τ Η Ρ Ω Ν φ I As Ρ Ρ ΕΙ Ω Ν . ΕΝΤ Η ΚΟΝΤ ΑΚΑΙΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙΤΟΙ . Δ I Ο Ν ΥΣΙ ΟΙ Σ Ο ΡΩΣΔ Ε ΑΝ ΑΓΓ ΕΛθ Η 15 Σ Ε Τ A I ΕΡ I Μ ΕΛ ΗΘ Η Ν AIIΗ Ν ΟΔΟΤΟ Ν ΤΟΝ ΑΓΩΝ ΟΘ ΕΤΗ ΝΔΕΔΟΣΘΑΙΔΕΑΥΤ Ω 1 Κ Α ΙΕΜΡΡΥΤΑΝΕΙΩΙΣΙΤΗΣΙΝΑΝ Α Γ Ρ A Υ ΑΙ ΔΕΤΟ Υ Η φ ΙΣΜ ΑΤΟΔ ΕΕΙΣΣ Τ Η Λ Α Σ Δ Υ Ο Κ AIΘ ΕΙ Ν AI Μ ΙΆ Ν Μ Ε Ν ΕI 20ΣΤΟΑΟΗΝΑΙΟΝΜΙΑΝΔΕΕΙΣΤΟΗΡΑΚ Λ ΕΟΝΙ ΝΑΑΡΑΝΤΕ Σ ΙΔΩΣ ΙΝΟΤΙΕΡ ΙΣΤ ΑΤΑΙΟΔΗΜΟΣΧΑΡΙΤΑΣΑΡΟΔΙ. Ο ΝΑΙ ΚΑΤ ΑΞ 1 Α ΝΤΩΝΕ1ΣΑΥΤΟΝΕΥ ΕΡΓΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Β', 2 — «rfpvlpo; 1878. .

Σελ. 440 στ. 9 έξαλειπτέαι αι λέξεις «εν τοϊς πί να ξ t Ar Β' καί Γ'».
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