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ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ

* ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ *

Κύριοι.,

'Η εύγενεστέρα καί έξοχωτέρα ένασχόλησις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος εί

ναι ή ένασχόλησις και εργασία εκείνη, καθ’ ήν τά πνεύμα καθιστάμενου 
έαυτου αντικείμενου, μελετφ εαυτό, λαμβάνου. συνείδησιυ ύπό πάσας τά; 

φάσεις καί ποικιλίας, ύφ’ άς παρίσταταζ καί δρα. έν τή πορείιη τής ιστορι

κής αύτοΰ προόδου καί άναπτύξεως. Έν τίί ύψηλ1^ ταύτη της αποστολή; 

αύτοΰ και της αξίας μελέτη καί συναισθήσει άρύεται πλήρη την ήθικήν αύ

τοΰ δύυαμίυ καί αντλεί την ίσχύν εκείνην, ητις κρατύνουσα αυτό πρός τινα 
τελικόν σκοπόν, πρός τι ιδεώδες ύψηλότερον, εμπνέει αύτφ την συνείδησιν 

τής αθανασίας, δίδωσι ζωήν καί πραγματικότητα είς πάσαν αύτοΰ σκέψιν, 

είς πάσαν απόπειραν ρήξεως τών δεσμών τοΰ πεπερασμένου τούτου κόσμου 

καί άνατάσεως πρός άλλον κόσμον ιδεωδέστερου καί καθολικώτερον, έν ω και 

μόνφ άνευρίσκει την αληθή αύτοΰ πατρίδα καί κατοικίαν.

Είναι μεγάλη, ύψηλη η εργασία αύτη, δι’ ης τό ανθρώπινον πνεύμα προσ

παθεί νά έρευνήση καί νά αποκάλυψη, νά μυηθί! καί νά επίλυση tx μύστη- . 
ρια τοΰ καθόλου κόσμου τής δημιουργίας' εΐναι η ύψίστη αύτοΰ ένασχόλη- 

σις ή έργασία αύτη, καθ’ ήν μετά μακράν αγωνίαν κατορθοϊ ν’ άνακαλύψη 
ενα νόμον τοΰ βίου, μίαν ακτίνα νέας άνατελλούσης αλήθειας έν τφ όύρανφ 
τις άνθρωπότητος. Ό ηθικός βίος τοΰ πνεύματος εΐναι πάλη διαρκής, παρα- 
τεταμένη, έν τφ μέσφ τών θυελλών τών αιώνων καί τής ιστορίας βαί- 

νοντος πρός έπίτευξιν τοΰ αγνώστου, τοΰ απολύτου' καί ή εργασία αύτη ου

δέποτε λήγει, ούδέποτε ευρίσκει τέρμα άνέσεως καί γαλήνης, διότι εΐναι 

•άπόλυτος άνάγκη τοΰ πνεύματος, τό όποιον έν αύτη καί δι’ αύτής μόνον ζή 

καί ύφίσταται, διότι δι’ αύτης μόνον αποκαλύπτεται ή σημαντίκότης αύτοΰ 

καί ή αποστολή έν τφ βίφ τής άνθρωπότητος.
Τοιαύτης έργασίας καί ένασχολήσεως κατ’ εξοχήν εΐναι τό άσυλου καί ή 

i άφετηρία ό υπέρτατος ουτος τοΰ πνευμ-ατος ναός, έν ώ κατά τήν έπίσημου
ταύτην στιγμήν ύπό μιάς έλπίδος, ύφ’ ενός πόθου κατεχόμενοι, συνήλθομεν. 

Ένταΰθα πρόκειται τό χρηστήριον, άφ’ ου ή χρησμφδός τών νεωτέρων λαών 

Πυθία, ή έπιστήμη, ερμηνεύει τάς άποκαλύψεις αύτής, τάς πνευματικάς αύτής 

εμπνεύσεις είς τήν ανθρωπότητα. Μεγάλη άποςολή, άλλά καί μεγάλη εύθύνη 
δι’ έκεϊνον, δστις μή άναλογιζόμενος τάς δυνάμεις αύτοΰ, νέος τής έπιστή- 

λ * Άπηγγέλθη έν τφ Πανεπιστημίφ τϊ) 3·$ Δεκεμβρίου 1877.
ΤΟΜΟΣ Β', 3. — ΜΑΡΤΙΟΣ 1878. It
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μης ’Ίκαρος, άνευ πολλής προμελέτης ζητεί ν’ άνέλθη έπΙ τοϋ χρησμωδοΰν- 

τος τρίποδος τής επιστήμης.
Είναι εύρεϊα ή σπουδαιότης και σημασία της επιστήμης κατά τούς χρό

νους τούτους της καθολικής άναπτύξεως τών λαών, άλλα τούτου ένεκα καί 
ευρύς ό έλεγχος και ή ευθύνη σπουδαία. ΊΙ επιστήμη δέν είναι, πλέον ή 

μυστική εκείνη τών άρχαίων χρόνων ιέρεια, η. άποκαλύπτουσα εις ολίγους 

μόνον μεμυημένους τά γριφώδη καί δυσκατάληπτα αυτής σύμβολα ρτερί. τής 
αρχής τέλους τών ό’ντων. Έστιάς έμ.πνευσμένη και ενθουσιώδης, ά-

σβεστον το πΰρ τηρούσα της αλήθειας, προσφέρει αύτό άνευ έξαιρέσεως, αδια

κρίτως είς πάντας. Καθολική ιδέα, άνήκουσα ούχί είς μίαν εποχήν, είς μίαν 

κοινωνίαν, άλλ’ είς πάντας τούς αιώνας και είς άπασαν την ανθρωπότητα, 
άνερευνώσα την φύσιν αύτής καί την άποστολην, τούς νόμους, τό τέλος αυ

τής, άπελευθεροΐ τό άνθρώπινον πνεϋμα, καθιστώσα αύτό ύπέρτερον παντός 

έν τόπφ καί χρόνφ δεσμού, παντός πεπερασμένου προσκόμματος., *Ο,τι  άλ

λοτε παρά τοΐς πρώτοις λαοϊς της ιστορίας ήτο ή θρησκεία, η μυστική αύτη 
γέφυρα, η συνενοϋσα την γην πρός τόν ουρανόν, τό πεπερασμένου πρός τό α

πόλυτον, τοΰτο έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις ή έπιστημη. Αυτή είναι η ύπερ- 

τάτη τών λαών θρησκεία, ής αί αποκαλύψεις είναι πράγματι ό θεόγραπτος 
τών νεωτέρων κοινωνιών Δεκάλογος, εντεύθεν εις τούς άνθρώπους άποστελ- 

λόμενος, εντεύθεν, άπο τον κεττ^ου τούτου χάσης ηβικής καί πτευματικής 
άναπτύζεως και πάσης επιστήμης και άΛηθεΐας !

Τί λοιπόν τό μετά τοσούτου γοήτρου παρασύρον με, τίς ή μυστηριώδης 

δύναμις, ή φέρουσά με έπι τοΰ ίεροϋ τούτου βήματος;Δέν ήσθάνθην τοσά
κις την ύψηλήν άποστολην της λειτουργίας ταύτης, και δέν έφριξα ύπό ίε- 

ροΰ ρίγους απέναντι της σπουδαιότητος. αύτής, μεθ’ δ'λον τό πϋρ άκράτων 
πόθων, τό όποιον διέκαιε την κεφαλήν μου, μεθ’ ό'λον τόν ζήλον, ό'στις πάν

τοτε μέ άνεκαίνιζε ; Δέν γσθάνθην την έπιβαλλομένην ύποχρέωσιν είς έκεϊ- 

νον, δστις ηθελεν άναλάβει την τόλμην νά παραστή ενώπιον της κοινωνίας ώς 

ό ερμηνευτής τών άποκαλύψεων της επιστήμης, ό άξιων νά διατυπώση αύτή 
τούς αιωνίους νόμους της ηθικής, τοΰ δικαίου, τής έλευθερίας, τούς διέπον- 

τας τόν άνθρώπινον βίον, τούς φωταγωγοΰντας αύτόν έν τω μέσφ τών πυ
κνών σκιών τών αιώνων καί της ιστορίας; Και δέν είναι μείζων έτι δι’ εμέ 

τόλμη νά παραστώ ενώπιον ύμών, κύριοι, ύμών, οϊτινες ήκροάσθητε ή'δη της 

έρμ.ηνείας της επιστήμης, ήν προτίθεμαι νά διδάξω, παρά τοΰ γεραροΰ καί 

παλαιμάχου μύστου της νέας ελληνικές έπιστήμ,ης και ήθικότητος;
Αισθάνομαι τάς έλλείψεις μ.ου πρός έκπλήρωσιν τής υψηλής λειτουργίας, 

ην περιβάλλομαι σημεοον. Εύελπιστώ έν τούτοις έκ προοιμίων είς την ύμε- 
τέραν επιείκειαν και άγαθότητα, εϊλικρινώς ύμιν υποσχόμενος, οτι άν ούδέν 

άλλο άξιον λόγου προσκομίζω σήμερον ένώπιον ύμών δείγμα επιστημονικής
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(κανότήτος, διάβεβαιώ ύμάς, οτι άνήλθον έπι τό βήμα τοΰτο, μόνον εφόδων 

’ έ'χων τήν άφοσίωσιν καί τόν ενθουσιασμών ύπέρ τής ’Επιστήμης !

’Ρίψωμεν έπι στιγμήν έν έταστικον βλέμμα πρός τόν περί ημάς κοινωνι
κόν κόσμον, κύριοι, έν ω δρώμεν, διαιτώμεθα και διανοούμεθα. Μία καθο

λική αρμονία διαπνέει τόν διάκοσμον τοΰτον, μ.ία ιδέα' έξάρχει καθ’ ολας 

αύτοΰ τάς απόψεις καί σχέσεις. Τό παν φέρει έν έαυτω την σφραγίδα ενός 

τελικού'λόγου, μιάς καθολικής, σκοπιμότητος. Πάντα τά στοιχεία τοΰ κοι
νωνικού τούτου κόσμου, τά άτομα, άφ’ ών ουτος συνίσταται, εί καί έ'χοντά 

μίαν σχετικήν αύθυπόστασιν καί άνεξαρτησίαν, ούδέν σημαίνουσιν έν τού- 
τοις, ούδέν δύνανται νά δημιουργήσωσιν ιδιαιτέρως, μόνον δέ διά τοΰ άμοι- 
βαίου, συνδυασμού δύνανται νά παράγάγωσι την άρμ,ονίαν καί τήν ενότητά, 

πλήρη άποτελούντα οργανισμόν. Αύτη ή αρμονία, ή ένότης έν τη ποικιλία, 

τελείται διά τίνος ύπερτέρας άρχης, συνδεούσης πάσαν έ'κφρασιν, πάσαν τίς 

άνθρωπίνης φύσεως ύπόστασιν. Τής έμφύτου δέ ταύτης τοΰ ανθρώπου τάσεως, 

της ώθούσης αύτόν πρός κοινωνικόν βίον και άποτελούσης τόν ύπέρτατον αύ
τοΰ οργανισμόν, άνώτατος δεσμός, παράγων τήν αρμονικήν ταύτην άλληλου- 

χίαν τοΰ έν μέρει και τοΰ καθόλου τής ανθρώπινης φύσεως, είναι τό δίχαιοτ. 
■I. Τό δίκαιον’δέν'είναι απόρροια εξωτερικής άφορμής καί έπιδράσεως, κατ’ 

' ανάγκην πρός τόν σκοπόν τού βίου δημιουργούμενον, άλλ’ αύτοφυές εμφανί
ζεται άμα τή πρώτη άποκαλύψει καί άνάπτύξει τοΰ πνεύματος έν τή άν- 

θρωπίνη toropi^’ ή ίστόρίκή αύτοΰ αρχή δέν έχει ώρισμένον έξόδόυ σημεϊον, 
αλλά κρύπτεται είς τά έσώτατα τής άνθρωπίνης φύσεως και προσωπικό

τητας, μετ’ αύτής γεννηθέν έν τω βίω καί αύτης ύφιστάμενον πάσας τάς 
αλλοιώσεις καί περιπετείας’ .

«αύ γάρ τε νΰν γε κάχθες; άλλ’ αείποτε 
, - ' - ‘ ■ ξή τοΰτο, κ’ όύδέί? οΐίεν έξ ότου ’φάνη».4

είναι ή ζείδωρος ψυχή της άνθρωπίνης ήθικότητος, ή μυστική αύτής ίσχύς, 

ή έκβάλλουσα τούς τόνους τής κοινωνικής’αρμονίας.

’Εν τφ δικαίω άπεικονίζεται ειλικρινέστερου καί γνησιώτερον ό καθόλου 

ήθικός καί πνευματικός βίος τής άνθρώπότητος’ ύφ’ οΐαςδήποτε φάσεις αυτή 
καί άν παρουσιάζηταί έν τή ιστορία, τό δίκαιον είναι άείποτε ό ισχυρότερος 
συνεκτικός δεσμός τών διαφόρων αύτής ηθικών σχέσεων*  τότε δέ μόνον α5- 

’ ται είναι τέλειαι, άληθώς τόν σκοπόν καί τήν άποστολήν τής άνθρωπίνης

κοινωνίας προάγουσαι, όπόταν ούδαμώς πρός άλλήλας συγκρουόμεναι, κανο- 
νίζωνται ύπό τού δικαίου κατά τον προσήκοντα έκάστη σκοπόν καί τέλος.

’Αλλά τό δίκαιον δέν πραγματοποιείται μεμονωμένον, ανεξαρτήτως έν τή 

ανθρώπινη κοινωνίγ. Άποκαλυπτόμενον, λαμβάνει τήν πλήρη αύτοΰ έφαρ-

1 Σοφοκλ.’Αντιγόνη 456, 457.
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μογην και πραγμάτωσιν έν τη πολιτεία καί διά της ποΛιτειας. Έν τη 
σφαίρφ ,ταύτης ιδίως άναπτυσσόμενον καί τελειοποιούμενου, συντελεί έξόχως 
είς την τελειότητα αύτης καί εις την τελειότητα καθόλου της ανθρώπινης 
κοινωνίας’ μόνον πολιτεία, δυναμένη νά πραγματοποίηση τδ δίκαιον, είναι 
άληθης πολιτεία, αξία του προορισμού αύτης. ’Ey αύτνί τδ δίκαιον επιτυγ
χάνει την πληρη αύτοΰ άποκάλυψιν, καθιστάμενον άναμφισβητητως εις τών 
Ισχυρότατων παραγόντων της άνθρωπίνης άναπτύξεως καί προόδου.

Άλλ’ ή πολιτεία, όπως πάσα ηθικη ιδέα, δέν παρίσταται αίφνης έν τ·η 
άνθρωπίνη ίστορίγ άρτιμελης, τελεία*  ακολουθεί τούς νόμ.ους της άνθρωπί
νης άναπτύξεως κα'ι τών κυριωτέρων αύτ·ης ιστορικών περιόδων καθόλου, έν 
μέρει δέ την ενός έκαστου λαοϋ άνάπτυξιν.

Ή ιστορία της άνθρωπότητος είναι η Ιστορία της πολιτείας. 'Όοω μάλλον 
εις λαός άναπτύσσεται καί ακμάζει, έπ'ι τοσοΰτον καί η πολίτικη αύτου 
συνείδησις κρατύνεται, έπ'ι τοσοΰτον και δ πολιτισμός αύτοΰ τελειοϋται. Εις 
λαός έπ'ι τά κρείττω προβαίνων, κτώμενος πληρη την συναίσθησιν τ^ς ηθι
κές αύτοΰ ελευθερίας καί προσωπικότητος, συλλαμβάνει έπίσης πληρεστεραν 
την άρχην τοΰ δικαίου κα'ι την ιδέαν τίίς πολιτείας, ητις διατυποϋται ιδίως 
έν τω πολιτεύματι,τδ όποιον ούδαμώς τυγχάνει άφθαρτον κάί αιώνιον, άλλ’ 
άείποτε ύφίσταται τάς αλλοιώσεις, άς ύφίσταται έν γένει η άνθρωπίνη συ- 
νείδησις καί η άνθρωπίνη ηθικότης έν τη ιστορική αύτών άναπτύξει καί 
σταδιοδρομία: ’. Κα'ι έντεΰθεν ή πάλη έν τω άνθρωπίνω βίφ, ή διηνεκής τοΰ 
πνεύματος τάσις έν τη ιστορία πρός έπιτυχίαν άείποτε πολιτεύματος, άξιου 
πρός την ηθικην αύτοΰ μόρφωσιν και κατάστασιν- ουδέποτε δέ δ άνθρωπος 
θέλει παύσει άναζητών έν πολιτικόν ιδεώδες, ως ουδέποτε θελει επιφωνησει 
έν τη άναζητησει της άληθείας, έν τη πνευματική αύτοΰ έρεύνη κα'ι έργασίη 
έν οριστικόν, έν τελευταϊον Εύρηκα !

Ό άνθρωπος δέν δύναται νά ζηση' καθ’ εαυτόν, μόνος, ξένος πρός τον 
περί αύτόν κόσμον. Ό .’Αριστοτέλης πρώτος μετά φιλοσοφικές βαθύτητος 
έχαρακτηριζεν αύτόν ποάιτικον ζωον^ μόνον έν κοινωνίγ μετά τών όμοιων 
αύτοΰ δυνάμενΟν νά διανοηθη πραγματικώς κα'ι νά ζηση- τείνει άείποτε προς 
τινα ενότητα, φυσικήν κα'ι ηθικην, δι’ ης και μ.όνης επιτυγχάνει και πραγ
ματοποιεί πάν αύτοΰ έν τω βίω ιδεώδες 3. Έν δε τ·η ίδεη ταυτη της ενο-

1 Die Form des Staates folgt den Gesetzen der Entwickelung des ganzen Lebens der 
Menschheit und der Hauptperioden dieser Entwickelung, und insbesondere die Staatsform 
eines jeden Volksstaates in den Hauptperioden des Lebens des Volks jederzeit angemef- 
sen gu gestalten. Krause’s das System der Rechtsphilosophie. s. 441.

2 ΓΙάσα πόλις φύσει ίστίν’ και ό άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον" και ό άπολις δια φυ- 
βιν και ού δια τύχην ήτοι φαΰλός έστιν, η κρείττων η άνθρωπος. ’Α ρισ τ. Πολιτ Α, α, 7.

3L’ unite, 1’ association est la loi du genre bumain·, 1’ hisloire del’ humanite n’est- 
autre chose qu’ une marche progressive vers cet ideal. Laurent, Uistoire du droit des 
Gens.

I..
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τητος λαμβάνει καί την άρχην αύτης η κοινωνία, έν μ.εγαλογραφία περιλαμ- 
βάνουσα καί έκπροσωποϋσα τήν ηθικην τού. άνθρώπου προσωπικότητα. Έν 
τη κοινωνία άντανακλώνται καί άναπτύσσονται μεγαλυνόμενα .άπαντα τά 
ποικίλα στοιχεία, έξ ών η άνθρωπίνη φύσις συνίσταται, κα'ι δι’ ών ενεργεί 
πρός την έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τοΰ βίου’ έν αύτη λαμβάνρυσι την άληθη αυ
τών ύπόστασιν καί πραγματικότητα διά τίνος βαθμ-ολογικές άναπτύξεως 
καί έξελίξεως άπασαι έκεΐναι αί σχέσεις, αί έν τω άτόμφ μέν κατά πρώτον 
εν σπερματι μόνον ύφιστάμεναι, άλλα βραδύτερον πληρέστερον άποτυπούμε- 
ναι καί τελειοποιούμενα! έν τ·η κοινωνίγ, ης έκάστη ηθικη λειτουργία, πρός 
τινα τοΰ βίου σκοπόν συντελούσα, είναι η περαιτέρω έ'κφρασις καί, άνάπτυ- 
ξις σωματικού τίνος οργάνου. 'Όλαι δέ αυται αί διάφοροι σχέσεις τοΰ κοι
νωνικού βίου συνδέονται πρός άλληλας διά κοινοΰ δεσμού, τοΰ JmozZoi·, τη- 
ροΰντος αύτάς είς αρμονίαν, διαπνέοντος αύτάς καί συντελοΰντος είς την κα
θολικήν αύτών ένέργειαν, ητις είναι η έπί τοΰ κόσμου τούτου πραγμάτωσις 
τού σκοποΰ τ*ης  άνθρωπότητος. ’

Έκάστη έποχη κέκτηται ί'διον τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι κάί άντιλαμβά- 
νεσθαι τών ό'ντων*  ή άνθρωπότης δέν έπιφαινεται πληρης έπί τοΰ θεάτρου 
της ιστορίας, η δέ ηθικη αύτης πρόοδος τελείται μόνον διά τοΰ χρόνου καί 
πης έργασίας. Καθώς χιονοστιβάς έξ ενός μόνον μορίου την άρχην αύτης λαμ.- 
βάνουσα, εΐτα δέ άναπτυσσομένη, μεταμορφοΰται βαθμ-ηδόν είς ό'γκον κο- 
λοσσαϊον, άκαταλογίστους διαστάσεις λαμβάνοντα, ούτως ή ιδέα της προό
δου τ·ης άνθρωπότητος, άπό μικρών λαμβάνουσα την άρχην, άναπτύσσεται 
καί κρατύνεται έν τη φορ^ τών αιώνων καί της ιστορίας. Πάσα ηθικη ιδέα 

. κατ’ άναπόφευκτον φυσικόν νόμον, εμφανίζεται άτελής κατά πρώτον, άλλά
προϊόντος τού χρόνου τελειοϋται υπό την άκατάπονον ένέργειαν της έργα
σίας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Κατά την άναλογίαν δέ ταύτην τό δίκαιον 
καί η πολιτεία, ύπέρταται ηθικαί ίδέαι έν τη άνθρωπίνη δ/ιμιουργίςι, άκο- 
λουθούσιν ιδίως τον καθολικόν τούτον νόμ.ον της πνευματικής τού άνθρώπου 
προοδου, άτελεϊς κατά πρώτον έν τίί ιστορική αύτών άποκαλύψει παριστά- 
μεναι, άλλά διά τού χρόνου άναπτυσσόμεναι. "Εν βλέμμ.α μόνον έπ'ι της ιστο
ρικές κα'ι φιλοσοφικής αύτών άναπτύξεως θέλει καταδείξει τόν καθολικόν 
τούτον νόμον έν τίί πληρει αύτοΰ σημασίγ καί σπουδαιότητι δρώντα καί υφι
στάμενον έν τ·η ίστορίγ.

- ' ¥ ' ' ■
Δυο ιδίως έποχάς, άντιθέτους καθ’ ολοκληρίαν άλληλαις, παρουσιάζει η 

ανθρώπινη ιστορία είς τόν μελετώντα αύτην μετ’ επιστασίας. Την πρώτην 
δυναμεθα ν’ άποκαλεσωμεν την ποιητικήν αύτης έποχην, την δέ δεύτέραν, 
την περίοδον της πραγριατικόζητος. ’Εν τίί πρώτη ό άνθρωπος λαμβάνει τά 
παντα εκ τίνος άνωτερας άρχης καί έμ.πνεύσεως, έξ άποκαλύψεως, έν δέ 
τ$ δεύτερα τούναντίον έπικρατεϊ δημιουργούσα η άνθρωπίνη άτομικότης*
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Πάσα *Λ0ι.κγ]  ιδέοο έν τφ βίφ τίς άνθρωπότητος ζαρίσταται ύπό τάς δύο 
ταύτας αντιθέτους Απόψεις καί φάσεις’ κατά μείζονα δέ καί ισχυρότερου 

λόγον τό δίκαιον καί ή πολιτεία, αί στενότερο» πάσης άλλης ηθίκΰίςιδέας 

μετά τοΰ βίου τΰίς άνθρωπότητος συνδεόμεναι,'παρέχουσι τό αύτό φαινόμενου - 

έν; τη καθολική αυτών αναπτύξει. Έν τΰί πρώτη αύτοΰ περιόδφ τό ανθρώπι
νου πυεϋμα νηπιάζει," διατελεϊ. είσέτι ύπό κηδεμονίαν, ούδεμίαν. κεκτημένον 
πληρη· ιδέαν αύθυποστάσεως και αύτενεργείάς έν τΰί Απόψει τών ό'ντων. Καί 

τοΰτο. τρανότερου καί εναργέστερου . καθορώμευ έν τη Ανατολή, τη κατ’ έξο

χην ταύτη πατρίδι τΰίς.· Ανθρώπινης ; νηπιότη’τος, 1 ένθα κατισχύει';ιδίως..η 
θρησκεία, ιδέα τά πάντα έν τοϊς κόλποις.αύτης.περιβάλλουσα;.-και απορρο- 

φώσα, Σφίγξ μυστηριώδης, Αντί άληθειών αινίγματα' μόνον έξαγγέλλουσα, 

Αντί φωτός - σκώφως μόνον καί σκότος αποστέλλουσα, φονεύουσα "έπΓ τέλους. 

τό Ανθρώπινον πνεύμα έν μέσω τών μυστικών αύτοΰ ρεμβασμών καί τών πα- 
ραπλανησεων.ι,Ούδέν/.ύφίστατάι·' έν ,τφ·, άνθρώ>πφ..καί:διά τοΰ .ανθρώπου'.- ού- 

. δεμίαν έχει ουτος έν τφ βίφ σημασίαν' η δέ Ατομικότης αύτοΰ έκμηδενίζε- 

ται καί άπόλλυται έν τφ πνεύματικφ τούτω λαβυρίνθφ, μάτην. ζητούσα'τόν 

μίτον της’Αριάδνης— την ΐσχύν τΰίς· επιστήμης —όπως ψηλαφώσα έξέλθη 

Από τΰίς σκ'οτίας εις-. τό φώς καί είς τόν ήλιον."+ .-· .-
- '’Οπου έλλείπει η έλευθερία, ’ έκεϊ .δέν ύφίσταται Ατομικότης’ μόνον δέ 
διά ,τ^^ΐ Ατομικότητος,'της . Ανθρώπινης; αύτοσυνειδησίας,' Αναπτύσσεται κα'ι

■ κρατύνεται πολιτεία, ή κατ’έξοχην, η έν μεγαλογραφίιη'αύτη τοΰ ανθρώ

που παράστασις καί 'Αποτύπωσις. .’Ατομικότης άνεύ ελευθερίας, όπως' έλευ
θερία. άνευ’ άτομΐκότητος, είναι δύο ivvoiat, μη δυνάμεναι<,νά ; κατανοηθώσιν

■ Ανεξαρτήτως', κεχωρνσμέναί απ’ άλληλων, εΐναι πρότασις ελλιπής, ούδεμίαν

ουναμενη να εχη σημασίαν «γ-*-  ?·<~ ··-- <-·*·  ■■· < - τ·... -■?
' ’Εντεύθεν, συμ.περαίνομεν'δτι έν τ-Ji Ανατολή, τΰί κατ’ έξοχην ταύτη πα
τρίδι τΰίς αύθεντείας καυτής παρ.άδόσέως, οπού τό άτομ.ον καί. πάσα ,αύτοδ. 

ελευθερία Απόλλυται έν τη άχανεΐ ίδέορ τΰίς θρησκείας, δέν ητο δυνατόν νά 
ύπάρξη'πολιτεία έν τη άληθεϊ αύτης έννοίη καί σημασία, πολιτεία άντικεί- 

μενον έχούσα ■ την προαγωγήν' τοϋ Ατόμου καί .σκοπόν την έζασφάλισιν . τΰίς, 
ελευθερίάς Λ’Αύτη δέν είναι'παραγόμενον τΰίς ανθρώπινης φύσεως καί προ- 

σωπικάτητος’ ύφίσταται μόνον κατά θεία», βούλησιν και πάραχώρησιν’ ούδε- 

μία, Αρχή πολιτικές αύτοσυνειδησίας διέπει τόν ηθικόν αύτών. βίου’ τό δί

καιον. ούδαμώς κατανοεϊται ώς Αναπόφευκτος δρος του κοινωνικού αύτών συν·4 Freie, Entwicklung der I’nd i νid ua 1 i t a t ist eine der ersten und wesentlichen Be
dingungen alter Wohlfart, die nicht bloss all dem, was man mit den Worten Civilisation, 
Bildung, Erziehung, Cultur bezeichnet, gleichbereohtigt zur seite steht, sondern einen 
Theil und eine nothwendige Voraussetzung alter diesen Dinge bildet. Mill’s die 
Freiheit.

8 DerEndzweck des Staates 1st im Grunde die Freiheit. (Spinoza), 

δεσμού'έξω τοΰ θρησκευτικού κόσμου ούδέν ού'τέ σχετικώς ούτε απολύτως 
ύφίσταται’ οί δέ ιερείς, οί προνομιούχοι ούτοι πάσης γνώσεως καί πάσης ε
πιστήμης φύλακες καί ύποφηται, είναι οί έρμηνευταί τοΰ πολιτικοΰ νόμου,. ρύ 

•η παράβασις έπιφέρει ού μόνον την ύπέρβασιν καί την προσβολήν αύτοΰ, 

άλλά καί τοΰ θρησκευτικού νόμου, συνεπώς καί της θεότητος, της Αποκα- 
λυψάσης αύτόν τω γένει τών Ανθρώπων *.

Άλλ’ η πολιτεία, Αναπτυσσομένου τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος, Αναπτύσ

σεται επίσης παραλληλως. "Αν έν τγί Άνατολΰ) αύτη θεωρείται, δημιούργημα 
τΰίς θεότητος, έκτός της οποίας ό Ανθρωπος ώς έλευθέρα προσωπικότης. ούδέν 

κέκτηται ζωΰίς δίκαιον, ούδεμίαν πραγματικήν ύπόστασιν, έν Έλλάδι καί 

'Ρώμη, έ'νθα κατά πρώτον τό Ανθρώπινον πνεΰμα, έλευθέρως άποκαλυπτό- 

μενον έν τη ίστορίιή, λαμβάνει πληρεστέραν καί έναργεστέραν έκυτοϋ συνεί- 
δησιν ~, καί δπου ιδίως Αποτυποΰται η τελειοτέρα έ'κφρασις τΰίς πρώτης αν

θρώπινης περιόδου, η ιδέα της πολιτείας άρχεται καθαρωτέρα άνατέλλουσα 

έν τη Ανθρώπινη συνειδησει' ούτω την ιδέαν της θρησκείας, ή'τις καί έν

ταΰθα,. εΐ καί Ατελώς, δεσπόζει έν τούτοις κατά πρώτον, διαδέχεται βραδύ

τερου στενή τις' εΐσέτι καί περιωρισμένη πολίτικη έννοια, η τΰίς πώέεωι?, εν

τός τών ορίων της όποιας δρα καί ύφίσταται η πολιτεία. Τούτου ένεκα η έλ.- 
ληνικη έπιστημ,η, εΐ καί θαυμασία ύπό πολλάς έπόψεις επί τΰί δημιουργική 

αύτης πρωτοτυπία, δέν κατορθοϊ εντούτοις νά συλλάβη καί νά διατύπωση 

αύτοτελη καί πληρη την ιδέαν της πολιτείας.

. Ή Ελλάς έκπροσωπεϊ ιδίως έν τη ιστορία την νεότητα τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος 3, είναι η κατ’ έξοχην πατρίς τοΰ καλοΰ, η χώρα τοΰ ιδεώδους 

έν τφ βίφ τΰίς ανθρωπότητας. Ή ποίησις, ή τέχνη εΐναι τά μυστικά τοΰ πο
λιτισμού αύτΰίς στοιχεία' παν α',τι η έλληνικη διάνοια συλλαμβάνει, περι
βάλλει αύτό διά μαγευτικού πέπλου' ύπό τόν στόνον της λύρας δημιουργοΰν- 

ται πόλεις καί άστη' ό δέ ’Απόλλων, ό θεός τοΰ φωτός, .τοΰ φυσικοϋ καί τοϋ 

ηθικοΰ φωτός, εΐναι δ κατ’ έξοχην ελληνικός θεός, εΐςτό μαντεϊον τοΰ οποίου 
καταφευγουσι διαλόοντες τάς διαφοράς αύτών οί λαοί τΰίς Ελλάδος, καί ύπό 

την σκεπήν τοΰ οποίου συνέρχεται έν Δελφοϊς τό συνέδριον τών Άμφικτυά-

t In der Orientalischen Welt folgen fur uns Staaten auf Staaten, aber innerhalb 
derselben ist der Staat selb st nicht der Zweck, denn das allgemeine Innere 
und Bethatigende desselben ist lediglich das Oberhaupt. Wir haben es hier also mit einem 
Reiche Gottes, mit einer The ocrat i e.zu thun, gegen die alles Suhjeotive ma· 
chtlos scheitern wiirde, wenn es Uber haupt schon die Kraft hbtte, nur zu bestehen. 
Hegel’s, Philosophie der Geschichte. 404.

2 Das griechische Leben, Kann sagen, ist das erste Erstaunen der Menschheit, da der 
Herr die Furcht seines Angesichts von ibr nahm, und sie frei und erwacht den unermes- 
slicben Glanz der welt vor sich sieht. .... Hier zu erst ist dem Mepschen. ein Geschaft 
flbertragen, bier zuerst freie Staatenbildung. Stahl’s die Philosophie des Rechts 1, 42. i;

3 Hier ist das Junglingsalter der Geschichte. Hegel’s Philosophie der Geschichte. 232-.
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νων. Έν τοιαύτη κοινωνί^ ή πολιτική πραγματικότης υποχωρεί, χχτκΚαφ,- 
βάνουσα τά δευτερεΐα ενώπιον της ακράτου ποιητικότητος τοΰ έλληνικοΰ πνεύ

ματος. ’Εντεύθεν ή ελληνική πολιτεία, ώς τό ομηρικόν έπος, ως η τραγφδία 

τοΰ Σοφοκλεους, ώς ή φιλοσοφική τοΰ Πλάτωνος έμπνευσις, ώς ό Παρθένων 
τοΰ Ικτίνου, έχει μέν λαμπράν την άρχιτεκτονικήν δημιουργίαν, πληρη χά- 

ριτος και εκφρασεως τόν εξωτερικόν τύπον, άλλ’ ώς θετικόν τοΰ πνεύματος 

παραγομενον, εντολήν έ'χον νά προαγάγη καί νά ικανοποίηση τάς ποικίλας 
αυτοϋ άνάγκας, στερείται τής προσηκούσης πραγματικές ύποστάσεως καί 
ισχύος' καί ιδού ό λόγος, δι’ δν ή άρχαία Ελλάς έν τφ πολιτικώ αυτές 
υπέρξεν άείποτε νεάζουσα, στερούμενη πάσης σπουδαίας πολιτικές δημιουρ

γίας, πάσης ίσχυράς εθνικές ένότητος· ίνεκα τές φύσεως αύτές ανίκανος νά 
δημιουργήση καί σύμπηξη πληρη, διαρκέ πολιτικήν κοινωνίαν, δυναμένην 

ευδοκίμως ν’ άν,τιπαλαίση κατά πάσης εξωτερικές έπιθέσεως, έν τή πολιτική 

αυτές άνικανότητι, υπό την πρώτην τοϋ πολεμίου προσβολήν, κατέπεσε καί 
συνετρίβη

Αυτή η ελληνική πολιτεία και τό δίκαιον διετυπώθησαν ιδίως έν τί) 

πλατωνική ΤΙοΛιτεία, τέ έξαισιωτάτη ταύτη πολιτικέ ουτοπία · πάντων 

τών αίωνων. Μη στηριζομένη έπί τών αληθών καί αμεταβλήτων νόμων τές 
άνθρωπίνης φύσεως, ασθενής καί ύποσκάζουσα έν αύτέ ^έ ήβη, μόλις άνα- 

τείλασα, δύει, πεσοϋσα υπό τό θριαμβευτικόν τοϋ ξένου κατακτητοϋ ξΐοος, 
διότι τόν πολίτην, ού η πολιτεία είναι η ύπερτάτη καθολική έκφρασις, δέν 

εζωογόνει καί δέν ισχυροποιεί τό δίκαιον τές ηθικές αύτοΰ προσωπικότη

τος, τές ανεξαρτήτου ατομικότατος έν τέ πολιτικέ αύτοΰ ενεργείς.

Ό ρωμαϊκός κόσμος, εΐ καί άμοιρεΐ τές ιδεώδους εκείνης διαύγειας καί 
πρωτοτυπίας, έφ’ ■?; διαπρέπει τό ελληνικόν πνεΰμα έν τή ιστορία, ζωοφο- 

ρεϊται έν τούτοις ύπό τάσεων γενναιότερων καί πραγματικωτέρων έν τέ πο

λιτεία' άπό τοΰ ελληνικού κόσμου λαμβάνει καθ’ ολοκληρίαν τό φώς καί την 
συνείδησιν τές πνευματικές αύτοΰ άναπτύξεως, άλλ’ έν τέ άπόψει τής πο

λιτείας υπερβαίνει τόν διδάσκαλόν του. "Ο,τι ό ελληνικός νοΰς είχε παρα- 

γάγει έν τέ περιφανεϊ άύτοϋ σταδιοδρομία, τοΰτο κατά τό μάλλον καί ήτ- 

τον συνεχίζει ή 'Ρώμη, ίδίώς διά τές εύρυτέρας αύτές πολιτικές ιδέας. 

Τούτου ένεκα 'Ελλάς καί 'Ρώμη είναι δύο άναπόσπαστα καί άλληλένδετα 

σημεία έν τέ άνθρωπίνη ιστορία, παρ’ οΐς άμφοτέροις έκπροσωπεϊται η πνευ
ματική σύνθεσις τές άρχαιότητος· διά τές πρώτης άναπληροΰται η δεύτε

ρα· η κατακτηθεϊσα 'Ελλάς δίδει τούς νόμους αύτης καί τόν πολιτισμόν,

' I La Grace est nee divisee. De Maistre, Du Pape, liv IV, Ch. 11.—Un caracterepar- 
ticulier de la Grace, et qui la distingue, je crois, de toutes les nations du monde, est 1’ina- 
ptitude a toute grande association politique ou morale. De Maistre, Du Pape, liv. IV 
ch. 9. 

κατακτ^ ’ πνευματικώς την δέσποιναν τοϋ τότε γνωστοΰ κόσμου, μηδόλως 

φαντασθεϊσα δτι η μεγάλη αύτές ήττα έτελεϊτο έπ’ άγαθώ κόσμου, έν βαρ- 
βάρφ εΐσέτι καταστάσει δικτελοΰντος, μη έπιφανέντος είσέτι έπί τές σκη

νές τές ιστορίας 2. Ελλάς καί 'Ρώμη είναι δύο διάφοροι απόψεις τοΰ ΓΙρω- 

τέως τοΰ άρχαίου πολιτισμού' εί καί άντίθετοι δέ κατά τό φαινόμενου, άμ- 
φότεραι πράγματι συνετέλεσαν επίσης είς την πρόοδον καί την άνάπτυξιν 

τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος.
Παρά μέν τοϊς "Ελλησι τδ ώραϊον έκεΐνο έ'ρρυθμον ήθος, η ελεύθερα πολι

τεία σύμφωνος πρός τόν ό'λον αύτών χαρακτήρα, η επιστήμη καί η τέχνη, 

η καθόλου φιλοσοφία ήσαν παραγόμενα τές άρχης τές ύποκειμενικότη- 
τος τοΰ ελληνικού πνεύματος, διασπάσαντος τά δεσμά τές παραδόσεως, 

άτινα μέχρι τές έποχης εκείνης έδέσποζον τό άνθρώπινον πνεΰμα’ αρχή τές' 

άκμ-ης, άλλά καί άφορμή τές ταχείας αύτοΰ παρακμές. Άλλ’ η άρχη αυτή, 
λαμβάνει έτέραν φάσιν καί άποψιν έν 'Ρώμη. Τό άτομον συλλαμβάνει καθα- 
ρώτερον καί εναργέστερου την σημασίαν αύτοΰ έν τω βίφ καί μετά μείζο- 

νος έπιτυχίας διεκδικεΐ τά άνθρώπινα αύτοΰ δίκαια έν τέ κοινωνία καί έν 

τέ πολιτείρρ ?. ’Εντεύθεν, άπό τές πληρεστέρας ταύτης τοΰ άνθρώπου άπό- 

ψεως, τό ρωμαϊκόν .ήθος, κατά μείζονα ή τό ελληνικόν λόγον, καθίσταται ar- . 

κρατύνει την αύτοσυνειδησίαν τοΰ πολίτου καί ούτω παρηγαγέ 

βαθμ.ηδόν τό Ιδιωτικόν των 'Ρωμαίων δίκαιον, τόν κάλλιστον καρπόν καί 

την εύτυ.χεστάτην. συγκομιδήν τοΰ ρωμαϊκού πολιτισμού άφ’ ενός καί τοΰ 

άρχαίου δικαίου άφ’ετέρου" άλλ’ η πνευματική σφαίρα καί τοΰ'Ρωμαίου 

ήτο λίαν περιωρισμένη*  δέν ήδυνήθη ν’ άνυψωθή ύπεράνω τών τειχών τής 

αίωνίας πόλεως, μόνον δέ περί τά τέλη, τοΰ άρχαίου κόσμου, οπότε ή 'Ρώμη 

καθίστατο μία παγκόσμιος μοναρχία, τό δίκαιον ή'οξατο λαμβάνόν καθολίτ 

κωτέραν τινά ύπόστασιν, υπό την έπίδρασιν δέ τών κοσμοπολίτικων άρχών 

τές ελληνικές Στοάς ή'ρξατο σχηματιζόμενον τό Jus Gentium, καθολικόν1 Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
intulit agresti I.ation.

2 Si les Grecs avaient pu prevoir Γ avenir, ils auraient trouve une consolation a ββαη
defaite dans cette pensee, que la philosophic, la litterature et les. arts de la GrSce al- 
laient se repandre dans le monde romain, et conserveraient une influence civilisatrise 
jiisque dans les ages les plus recules. Laurent, Uistoire du droit des Gens, tom. 3er, 147. ........

3 Was dem Hellenismus den Untergang. brachte, ist das Lebensprincip des Romer th urns.
Das Princip der Subjecti vi t4t trill hier in eine neue Phase, es erscheint 
als Individualismus, welcher den Einzelmenschen gegemiber dem Gemeinwesen zu 
einer selbsUndigen Bedeutung und einem unabhringigon Wirkungskreise erhebt, ja s6gar 
den Schwerpunkt der Existenz in diese individuolle Sphare verlegt. Hier ffthlt sich das 
Individuum als Trager eines ganz eigenthfim lichen Lebensprincipes unabhangig vom Lebens- 
principe der Gesammtheit, und ebenso berechtigt, die aus seinem Principe hervorquellen- 
den Sonderinteressen geltend zu maohen, wie der Staat das Gemeininteresse. Hi Iden- 
b rand’s Geschichte und System der Rechts=und Staatsphilosophie. 1, 524.
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τών λογικών όντων, τό απόλυτον τνίς εποχές εκείνης δίκαιον *.  ’Ανάλογου 
δε προς τό δίκαιον άνάπτυξιν ύφίσταται καί 'δ πολιτεία, την άρχην αύτίίς 

λαμβανουσα κατα πρώτον μέν εν μια πόλει, άλλ’ ε?τα έπεκταθεϊσα έφ’ ά

παντα τόν κόσμον, ώς ώνειροπόλησεν αυτήν η γενναία σκέψις της στωϊκης 
αίρεσεως καί τοΰ άνατέλλοντος τότε χριστιανικού θρησκεύματος. Ό άτομι- 

σμός ενεχυσεν είς την ρωμαϊκήν συνείδησήν κράτος ύπεροχ-ης καί ισχύος’, 
αλλα μοιραία δύναμις παρέπεισε καί παρώθησε την εθνικήν φιλαυτίαν μέ

χρι τών άκροτάτων αύτης ορίων., ’Εντεύθεν η πεποίθησις 'έκείνη'εϊς τόν δαί- 
μ·ονα της 'Ρώμης, είς την ύψηλην αύτης κλ'ησιν έν τη ιστορία, δπως, πρός 
βλάβην της ιδιοφυίας καί τών δικαίων τών άλλων εθνών, παραστη κέντρον 

και εστία μιβς καθολικής δυνάμεως, διά τών παλμών αύτ·ης συγκινούσης ά

παντα τόν κόσμον. Άρχη δόξης άμα κα'ι πτώσεως έν τη ίστορίη τ-ης 'Ρώ

μης, ητις ητο πάντη αντίθετος πρός τό πνεύμα: τών μικρών πολιτειών τνίς 
άρχαίας 'Ελλάδος,, ών σκοπός ·?)το ούχί ή πολίτικη τοΰ έ'θνους ύπεροχη, άλλ’ 

η ηθικη τοϋ άτόμου προαγωγή κα'ι τελειότης, άλλ’ ητις έπιτυχώς καλλιερ- 

γηθεΐσα έν 'Ρώμη, παρηγαγε τό τεράστιον εκείνο οικοδόμημα παγκοσμίου 

κράτους, καταστρέψαντος μέν άφ’ ενός την ρωμαϊκήν έλευθερίαν, άλλ’ άφ’ 

έτερου συντελέσαντος είς την μετοχέτευσιν τοΰ πολιτισμού άπό τοΰ αρχαίου 

εις τον νεωτερον κόσμον. ’Έκτοτε δέ τό δίκαιον καθίσταται πράγματι ανθρώ
πινον. Ίίτο ‘Ρωμαίος ό ποιητης ό γράψας : ·. , ... . .

1 II vint un temps ou le jus gentium, consider^ d’ abord comma un ignoble ap- 
pendico du droit civil, fut regarde comme le grand modele, encore imparfait, auquel tout 
droit devait se conformer autant que possible. Cette crise arriva lorsque la theorie grec- 
que du droit naturel fut appliquee a Borne a I’ administration pratique du droit commuu 
a toutes les nations. Maine I’ancien droit 50—51.

2 Die welthistorische Bedeutung und Mission Roms in ein Wort zusammengefasst ist die 
Ueberwindung des Nationalilatsprincips durch den Gedanken der Gniversalitat. Jhering’s 
Geist des rdmischen Recbts. I, 1.

3 Te renlii Heautontimoroumenos στ, 77.

“Homo sum, et humani nihil alienum a meputo» 3. , -

Ή ελληνική φιλοσοφία κα’ι τέχνη καί τό ρωμαϊκόν δίκαιον, τά εξοχότατα 
ταϋτα ύυο άδελφών λαών προϊόντα, κατέστησαν αί ηθικαί βάσεις τών νεωτέ- 

ρών Κοινωνιών καί η άφετηρία νέων ιδεών έν τη πορεία τνίς άνθρωπίνης ηθικό- 
τητος καί ιστορίας' δι’ αυτών σφραγίζεται η πνευματική τοΰ άρχαίου κόσμου 

ιστορία’ απ’ αυτών ωσαύτως λαμβάνει τά πρώτα τοΰ πολιτισμοΰ αύτης 

στοιχεία η νεωτερα άνθρωπότης' τό πΰρ, τό άποπεμφθέν άπ’ άμφοτέρων, τό 
θερμαναν τοσαυτας γενεάς κα'ι τοσαΰτα έθνη, κα'ι τό όποιον έίσται αείποτε 

το κάλλιστον καί σεμνότατου της άνθρωπότητος παλλάδιου, διετηρηθη ύπο- 

καϊον ύπό την έσβεσμένην εστίαν' μίαν ημέραν έμελλε νά παραγά^η μεγά 

λην πυρκαϊάν έν τ$ ίστόρίη, ζωοποιοΰν λαόν εύρωστότερον καί θερμουργότε- 

ρον. Ό λαός ουτος, ό εκλεκτός τοΰ νέου πολιτισμοΰ, δστις έπέπρωτο νά δια-

τύπωση είς αύτόν την άτομικότητά του, εμελλε να εξελθη από των δασών 

- της Γερμανίας, έν οΐς■ ,εΐχεν ηδη θαυμάσει αυτόν ό Τάκιτος, οίονε'ι προμαν- 

τεύων έν τη αύστηρ^ έκείνη περί τ'ς-, Γερμανίας μελετη την μελθ.ουσαν τοΰ, 

γερμανικοΰ πνεύματος σημαντικότατα έν τ$ί ίστοριγ. , Λ ,
_ · * * · .. . Λ :·ζ.>/·’« ■■· . - - * -·

Έν τοΐς δάσεσι της Γερμανίας δημιουργεϊται η δευτέρα τοΰ άνθρωπίνου πνεύ

ματος περίοδος, η περίοδος της πραγματικότητας. Άπό τών σπλάγχνων αύτης 
εξέρχεται η ιδέα της άτομικότητος, η μεγάλη αύτη ηθικη άρχη, έφ’ ίς βα

σίζεται τό δίκαιον και ή πολιτεία τών νεωτέρων χρόνων1. Ό άρχάϊος κόσμος 

πρω’ί'μως· εΐχε;,κάταβληθ·η, συνεπείς τοϋ πλημμελούς αύτοΰ κοινωνικοΰ καί 
πολίτικου οργανισμού, έξαντληθέντος πάντη τοΰ άτόμου, άποναρκωθεντος . 
έν τη άγκάλη τών στωϊκών' καί τών έπικουρείων δογμάτων. Ή παντοδυναι 

μία της άρχαίας πολιτείας, ή ύπ’ αύτης άπορρόφησις τοΰ άτόμου, πάσηςαύτ . 
τοΰ αύτοβουλίας καί ένεργείας, είχε μεταβληθίί έπ'ι τέλους είς δεσποτισμόν 

άφόρητον, ολέθριας σχόντα συνέπειας. Έν τι) άφηρημένη τών τύπων της πο
λιτείας ελεύθέρίη οί άνθρωποι ύπελάμβανόν ωσαύτως εαυτούς ελευθέρους,· δί

χως νά αισθάνονται οτι αί εύγενέσταται αύτών ηθικαί καί πνευματικαί'δυ

νάμεις άπερροφώντο ύπό τίς άνωτέρας ιδέας της πολιτείας καθ’ ολοκληρίαν. 
Άλλ’η δεσποτεία αυτή παρηγαγεν έπ'ι τέλους την άντίδράσΓν.Έν μέσφ ύπνου 

μακρών αιώνων τό άνθρώπινον πνεΰμα, η άνθρωπίνη άτομικότης ώνειρευετο 
τά δίκαια αύτης έν τφ βίω. Πόθος πρός έλευθερίαν είχε ταράξει τόν βαρύν 
ύπνον της Άνθρωπότητος έπίπέλρϋς, -μέχ-ρις οδ έκ.τνίς έξεγέρσ'εως,'άύτ^ςί έξ^λ- 

θεν η άντίθετο; ιδέα, ή ιδέα της έλευθέρας άτομικότητος, η δέ άνθρωπότης 

άρχεται έπανακτώσα τά δίκαιά της, άτινα επί μακρόν χρόνον είχεν άπολε- 

σει έν μέσφ της ερεβώδους πορείας τοΰ Μεσαίωνος. ·· " ’
Τό γερμανικόν.πνεΰμα άνατέλλει η'δη θερμουργότερον καί εύσταλεστερον 

έν τ^ ίστορίφ' η ελευθερία τοΰ άτόμου κρατυνθεϊσα έν τ·η άρχ?ί τοΰ τιμα
ριωτισμού 2 3, έν τ^ πάλη κατά τοΰ διττού δεσποτισμοϋ της .πολιτείας-καί 

• της έκκλησίας, έξηγέρθή τέλος'κατά τόν δέκατου εκτον αιώνα πληρης ρώ-

1 Der germanische Geist ist der Geist der neuen Welt, deren Zweck die Realisirung der absoluten Wabrheit als der unendlichen Selbst bestimmung der Freiheit ist, der Freiheit, 
-die ihre absolute' Form selbst zum lnhalte hat. .Diese Ijlee soilnun in gegenwart d.es Selbst- hewustseyns in die-wirkiiche Welt eingebjldet wer,den. ' Hegel’s Philosophe der Gescbi-. 
'chte 353. Ταϋτα ό Γερμανοί φιλόσοφος' δ δε.Γάλλος Montesquieu ?ν τφ Esprit des Lois καλιΐ τούς Γερμανού; προγόνου; του' άληθώς δ μελετήσα; τήν νέαν Ιστορίαν,·γνωρίζει 
δτι οό μόνον τό αίμα τής γερμανικής φυλής Ινεχύδη ϊν τω σώματι τής μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, άλλά και τδ πνεΰμα αίτής δϊαπνίει ιδίως τον ήθικδν όργανισμδ,ν τών νεω- 
τίρων λαών.2 Was erhielt die Freiheit in den Zeiten des Mittelaleters? Das Lehnssystem. W. voir 
Humbold t’s Ideea Ciher Staatsverfassung — Le gout de l’ind0pendance individuelle;.est 
.un sentiment noble, moral, qui tire sa puissance de la nature morale de i’honime: c’est 
le plaisir de se sentir omme, le sentiment de la pessonnaliuS, de la spontaneite humaine 
dans son fibre ddveloppement . . . o’est par les Barbares germains que' 'ee sentiment 
a dtd introduit dans la civilisation europeenne. Guizot, Ilistoire de la civilisation cu liu 
rope, 63. . '
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[Λης φυσικής και ήθικοΰ σθένους και άποτυποϋται έν τ$ μεγάλη είκόνι της 
Μεταρρυθμίσεις, άφ’ ^ς πράγματι νέα άρχεται εποχή ηθικού βίου έν τίί 

* ευρωπαϊκή κοινωνίφ,
Η Μεταρρύθμισες είναι ό θρίαμβος τ^ς έλευθέρας άτομΐκότητος, δι’ ·?ΐς 

εγκαινιζεται η κυριαρχία τοΰ 'λόγου έν τη κοινωνία, η έλευθερία της συνει- 
δησεως, η αυθυποστασις της σκεψεως, τό άτομικόν κριτήριου. Ή μεταρρύθμι- 
σις εΐναι η ρηςις τοϋ νέου πνεύματος πρός τό άρχαϊον, η άπελευθέρωσις της 
ιδέας, ως καθολικές και έλευθερας έν τφ βίφ άρχ·ης, άπολυτρούσης τό 
πνεΰμ.α από της πέδης τών σχημάτων καί τών τόπων τοϋ σχολαστικισμού, 
η επίσημος ανακήρυξες είς υφιστάμενον δόγμα έν τη έπιστημη τΰίς έλευθέ- 
ρας ερευνης, της σκεψεως, της αμφιβολίας 2. 'Η δέ άνθρωπότης τότε πρώτον 
συλλαμβάνει καί κατανοεί τό πρόβλημα αύτης ύπό την άπόλυτον αύτοΰ ση
μασίαν, αισθάνεται έαυτην έλευθεραν, χειραφετηθεϊσαν, άνεςάρτητον.

Δια της Μεταρρυθμίσεως άρχεται ή νέα ζύμωσις έν Ευρώπη, νέα δέ Σύν~ 
θεσις εγκαινιζεται εν τί) ίστορίφ τοϋ πνεύματος, πληρη λαμβάνοντος την 
συνειδησιν τών δικαιωμάτων του. 'Ο Βάκων έπιχειρεϊ την άνακαίνισιν τών 
επιστημών, άποδιοπομπών άπό της έπιστημης τό πολυσήμαντου αυτός fya 
τϋς σχολαστικής στενότητας" ό Κάρτέσσιος έπιφωνεϊ τό Cogito ergo sum, πο·· 
λεμικον σύνθημα τ·ης νέας τοϋ πνεύματος έπαναστάσεως" καί τέλος δ Σπινό- 
ζας εν Ολλανδικό ρίπτει τά θεμελια νέας φιλοσοφικές δημιουργίας, ης τό 
Οικοδόμημα αποτελειοϋται βραδύτερον έν Γερμανία 3. Τό νέον πνεΰμα άνα- 
καινιζομενον, διεκδικεΐ τά δίκαια αύτοΰ έν άπασι τοϊς κλάδοις τοΰ ηθικού 
τών άνθρώπων βίου.

Αλλά τό παρελθόν δέν κλίνει, δέν υποκύπτει άμέσως πρό τ-ης νέας άπο- 
καλυψεως" πάλη μέχρι θανάτου, μυριόνεκρος έκρηγνυται μεταξύ τών δύο κό· 
σμ,ων, πάλη άναμιμνησκουσα τούς ζοφερωτέοους αιώνας της ανθρώπινης βαρ- 
βαροτητος. Το δίκαιον της άνθρωπότητος παύει πρό τοΰ δικαίου της ισχύος" 
πάν κακούργημα εν γνωσει τελείται διαρκοϋντος τοΰ μεγάλου έκείνου θρη- 
■σκευτικοΰ πολέμου, πάσα δ’ άλλη άρχη πολιτισμού και φιλανθρωπίας τίθε
ται έκτος ενεργειας. Έν τοιαύτη καταστάσει της τότε εύοωπαϊκης κοινω
νίας η δημοσία συνείδησις έξεγείρεται κατά τών διαπραττομένων φρικαλεο
τήτων, ·η δέ έπιστημη, ηχώ ιδεών φιλανθρωποτέρων, προσέρχεται έπίκου- 
ρος, διατυποΰσα νέας σκεψεις, άναγορεύόυσα νέας άρχάς, εύρυτέρας καί εύ- 

γενεστέρας τών μέχρι τοΰδε ίσχυουσών έν τφ κοινώνικφ βίφ της άνθρωπό
τητος.

Της έπιστημ.ονικης ταύτης έξεγέρσεως πρώτη δίδει τό σύνθημα η ελεύ
θερα ’Ολλανδία δι’ ενός τών τέκνων αύτης, τοΰ Ού'γωνος Γροτίου. Νοΰς-άνε- 
ξάρτητος ό Γρότιος και φιλελεύθερος, πεποτισμένος τά νάματα ύγιοΰς καί όρ- 
θόφρονος φιλοσοφίας, εύτολμος έξανέστη έν τη δυστυχεί έκείνη έποχη, ύψών 
την φωνήν ύπέρ τών δικαίων της άνθρωπότητος, βάλλων τά θεμ-ελια νέας τοϋ 
δικαίου άπόψεως έν τη έπιστημη. Αί σκέψεις αύτοΰ -/ίσαν γενναϊαι, άντάξιάι 
της ύπαυγάζούσης νέας έποχης έν τί) ίστορίιρ, καί διά τοΰτο κατέστησαν ρη
ξικέλευθοι έν τ·η ιστορία της έπιστημης. Τό σύγγραμμα αύτοΰ: De jure belli 
ac pads άναγορεύεται ό κώδιξ της έπιστημης τοϋ δικαίου, νέας έπιστημης 
καθισταμένης, τοΰ δικαίου, ούχί άπορρέοντος άπό τίνος θείας άποκαλύψεως, 
άπό τίνος θετικού νόμου, ώς διισχυρίζετο ιδίως ή μέχρι της έποχης εκείνης 
φιλοσοφία, άλλ’ άπό της αίωνίας και αναλλοίωτου τοΰ άνθρωπου φυσεως,πρδς 
κοινωνικότητα τεινούσης, άπό τ'ης έλευθερας αύτοΰ λογικές προσωπικότητος, 
συνφδά τοϊς νέοίς δόγμασι τ·ης θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως.1 2

1 Das princip der neueren Zeit, wie es sich als Philosophie aussprach, mit dem Zwei- 
fel an der Realitat und Wahrheit der sinnlichen Existenz anhob. .Feuerbach’s Ges
chichte der ueueren Philosophie 15.

2 Spinoza ist Ilauptpunkt der modernen Philosophie: entweder Spinozismus oder Keine 
Philosophie . . . Wenn man aufangt zu philosophiren, so muss man zuerst Spinozist 
sein ; dieSeele muss sich baden in diesem Aether der Einen Substanz, in der Alles, was 
man fCir wahr gehalten hat, untergegangen ist. He ge l’s Geschichte der Philosophie,

Πρώτος ό Γρότιος έ'θηκεν ασφαλείς τάς βάσεις της νέας τοΰ δικαίου φιλο
σοφικής έπιστημης" κατέστη ό πατήρ αύτης πράγματι 2. ’Έκτοτε η σημα
σία της μελέτης τοΰ φυσικοΰ δικαίου, η σπουδαιότης αύτοΰ έν τφ κοι- 
νωνικφ βίφ καθίσταται άναπόφευκτος έν τη σπουδή τών νομικών έπιστη- 
μών, πρώτη δέ η 'Αϊδελβέργη άξιοΰται της τιμ^ς της ίδρύσεως έδρας τΐίς 
φιλοσοφικής τοΰ δικαίου τ·ης έπιστημης 3.

Οί μαθηταΐ τοΰ Γροτίου, ό Πουφενδόρφιος 4, ό Λεϊβνίτιος 5, ό Θωμάσιος ®, 
ό Βόλφιος 2 έξακολουθοΰσι συνεχίζοντες την έν τη έπιστημη σκέψιν τοΰ με
γάλου διδασκάλου. 'Η Γερμανία, ύπέρ πάσαν άλλην της Εύρώπης χώραν, 
κοιτις καί μητηρ της νέας έπιστημης, δίδωσι τόν τόνον είς την πρόοδον τ^ς 
άνθρωπότητος διά της μελέτης τοΰ δικαίου, ώς τ·ης βάσεως και της άφε- 
τηρίας της έπιστημης τών νόμων. Βραδύτερον αί άφηρημέναι θεωρίαι της έ
πιστημης άρχονται λαμβάνουσαι σάρκα και ύπόστασιν έν τη πολιτεία, ό

1 Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans actui alicui ex eius convenientia aut 
disconvenienlia cum ipsa natura rational! et sociali inesse moralem turpitudmem aut ne- 
cessitatem moralem. Grotii de jure belli ac pacis, lib. I, cap. 1. § 70.

2 Er (Grotius) wurde mit Recht allgemein als der Begrunder der natur rechtli- 
chen Rechtsphilosophie und des modernen Vό 1 ckerrechts vererht. Blunt- 
schli’s Geschichte des allg. Staatsrechts. 74.

3 'Ο Σαμουήλ Pufendorf διωρίσθη εν ετει 1661 ύπο τοΐ» Ικλέκτορος Carl Ludvig 
von der Pfalz καθηγητής τοΟ φυσικοΟ και τοΰ άλληλεθνοΰς δικαίου Ιν "Αϊδελβέργη.

4 De jure naturae et gentium libri octo.
5 Nova Methodus jurisprudentiae και πολλαχοΒ τών ποικίλων συγγραμμάτων του.
6 Drei Bficher der gottlichen Rechtsgelahrtheit — Fundamenta juris naturae et gen

tium.
7 Jus naturae methodo scientifica pertractatum. ; - 
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Φρεδερικος δημοσιεύει τόν κώδικα αύτοΰ, πόρισμα τών νέων άρχών τές ευ

ρωπαϊκές επιστήμης *,  -η δέ ελευθερία της συνειδησεως, άνερχομένη μέχρι 

τοΰ θρόνου διά τοΰ αύτοΰ μεγάλου βασιλέως, άνακηρύτ.τεται έπισημω; πο

λιτικόν δόγμα, σύμφωνον τη άληθεϊ έννοίφ της άνθρωπί.νης' φύσεως ®.: .

" Ούτως άρχεται αναπτυσσόμενου τδ νέον δίκαιον έν τ^ έπιστημη, έξα-’ 

σκοΰν την άγαθοποιόν αύτοΰ έπίδρασιν έπί της πολιτείας. Άλλ’ η έπανά- 

στασις αυτή, δι’ ης έγκαινίζεται ό νέος κόσμος, δέν είχε τελεσθη εΐσέτι η 

έν τ?5 σφαίρα της έπιστημη;" η.κοινωνία κα'ι'η πολιτεία άναγνωρίζουσι καί 
ύποτάσσονται είς τό άρχαΐον δικέφαλον καθεστώς, τόν πάπαν και τόν αύτο- 

κράτορα, ώς τό Α καί τδ Ω τοΰ βίου, ώς τδ άδιάσειστον έ'ρεισμα τές πολι

τικές κοινωνίας. Τό πνεΰμα της εκκλησίας, κατισχύον έν τη πολιτεία, μο
ναρχικόν καί μισελεύθερον, έξηπλου τάς μελαίνας αύτοΰ πτέρυγας επί τές 
Εύρώπης. Άλλ’ η μεταρρνθμισις, η διαμ,αρτύρησις αύτη τοΰ νεωτέρου πνεύ

ματος κατά τοΰ άρχαίου καθεστώτος, ‘άρχεται τ$η δίδουσα. ώθησιν καί ζωήν 

εις την εύρωπαϊκην κοινωνίαν" Cogito, ergo sum, πολυσήμαντου δόγμα ύπερ- 
τέρου βίου" άρχη νέας ηθικές και πνευματικές δημιουργίας" η παράδοσις, 

η άποκάλυψίς έξοστρακίζονται καί άντ’ αύτών άναγορεύονται περιφανέ τοΰ 

νεωτέρου πνεύματος δόγματα η ελεύθερα έ'ρευνα καί σκέψις, άνευ τών οποίων 
ούδεΐς πολιτισμός, ούδεμ,ία κοινωνία δύναται νά προκόψη. Έπί τούτων δέ 

τών άρχών’.θεμελιοΰται άπασα η νεωτέρα έπιστημη. ■
Ταύτης τές πραγματικές έζεγέρσεως καί διαμαρτυρησεως άμεσος καθί

σταται συνέπεια η πολίτικη διαμαρτύρησις καί μεταρρύθμισις, η ’>Επανά~ 

στάσις, έν" τη πολιτείφ, έν τγ κοινωνίη. 'Η πρώτη τελείται έν’Αγγλία, η 

δέδευτέρα, η κατ’έξοχην, έν Γαλλίγ. -, - -

“Όπως έν τώ κόσμω τές φύσεως πασά βιαία μεταβολή, άλλοιοΰσα τόν 
παλαιόν, δημιουργεί έκ τών. έρειπίων τοΰ πρώτου νέον κόσμ-ον, τελειότερου, 

ούτω καί έν τώ κόσμω τές ηθικές ιδέας πάσα έπανάστασις κα'ι μεταβολή, 
μεταβάλλουσα την μορφήν τοΰ παρελθόντος, μεταδίδει νέον τύπον και έ'κ· 

φρασιν εις τόν γεννώμενον κόσμον. Ή άνθρωπότης δέν ποοοδεύει, ούτ’ ανα

πτύσσεται, κανονικώς βαίνουσα έν τη πορείη τές ιστορικές αύτές αποστο
λές, ύπόκειται έκ διαλειμμάτων εις βιαίους, άκαταληπτους έρεθισμούς καί 

σπαραγμούς, ο'ίτινες μεθ’ ό'λας τάς συμπαοομαρτούσας βλάβας, τά μάλιστα

1 II y avait de la grandeur a concevoir le projet d’ un code ginSral, et 4 convier a
Γ oeuvre la science detous les jurisconsultes de 1’ Europe............ L’ unit6 dans les lois
qu’avaient comjue r0cemment Bacon et Leibniz, etait Γ avenetnent de Γ esprit philoso- 
phique s’ 6Ievant al’ universalite sur les ruines du genie pontifical et catholique. Lertni- 
nier 1’ influence de la philosophic du XVIII Siecle sur la legislation du XIX.

2 In racinen Staaten Kann Jeder nach seiner Fagon selig vverden. To δόγμα τούτο ό 

-Φρειδερίκος εδρύτερον διετύπωσεν εν τώ Μακκιαβέλλη αδτοΟ (18,21, 26), βραδύτερου δ’ώς
βασιλεύς και ^πραγμάτωσε, καλέσας έν τη αυλή αύτοΟ τούς κορυφαίους τών έν τή Επιστήμη 
ξλευΟεριαζόντων τής Ιποχής ΐκείνης, ίν οις τόν Voltaire, τόν La mettrie κλπ, 

ε’ς την πρόοδον αύτης συμβάλλουσιν. *Η  έπανάστασις, έ θύελλα αύτη τοΰ 

ηθικού κόσμου, είναι επίσης άναγκαία κα'ι άναπόφευκτος έν τη άνθρωπίνη 

κοινωνίη, όπως και η θύελλα έν τώ βασιλείω τοΰ φυσικοΰ κόσμου. ' ’ ’
Πάσα έπανάστασις μεταδίδει νέαν ζωήν και ένέργειαν είς τό ηθικόν σώμα 

τές κοινωνίας, της δέ πνευματικής ταύτης ζωής καί ένεργείας τές άνθρωπό
τητος συνέπεια καθίσταται άναγκαία η παραγωγή και η δημιουργία νέων 

ιδεών κα'ι απόψεων έν τοϊς διαφόροις τοΰ έπιστητοΰ κλάδοες. Μετά σφοδρόν 

χειμώνα η βλάστησις είναι άείποτε ζωηροτέρα καί πϊουσιώτέρα. '

Ή κυρίως έπανάστασις έν τφ βίω τές νεωτέρας άνθρωπότητος ύπέρξεν.' 

ιδίως η γαλλική" ί άγγλικη δέν eivat η έν σποραδικόν φαινόμενον, οΐονεί! 

προανάκρουσμα τές γαλλικές έπαναστάσεως. Αύτη .ύπέρξεν έ'ργον καθολικές 
άνθρωπίνης σκέψεως·; Πάντα τά ανεξάρτητα καί ρηξικέλευθα .πνεύματα-Γ?ί: < 

Εύρώπης- συνεισηνεγκον άμέσως η εμμέσως τόν οβολόν αύτών : ό Σπίνόζας," 

ό Αωκιος, ό Βολταΐρος, ό 'Ρουσσώ, η ’Εγκυκλοπαίδεια, ών τάς ιδέας έζητησε 

κατά τό μάλλον καί ηττον νά πραγματοποίηση η έπανάστάσις. Τό περί κυ· 

βερνήσεως τοΰ Λωκίου σύγγραμμ.α, τό Πνεΰμα των Νόμων τοΰ Μοντεσκίου, , 
άλλά πρό πάντων η Κοινωνική Συνθήκη τοΰ 'Ρουσσώ ·?)σαν τά έντελέ- 

στατα έγχειρίδια τές έπαναστάσεως ταύτης, ητις είναι η κατ’ έξοχην έξέ- 
γερσις τές άνθρωπίνης ιδέας έν τη ίστορί^τ. ’Εντεύθεν η καθολικότης τοΰ 

πνεύματος αύτές,.άνακήρύττοντος τά δίκαια τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτου, 

συγκινοΰντός πάσαν άνθρωπίνην διάνοιαν καί καρδίαν.

Άπό τές γαλλικές έπαναστάσεως άρχεται νέα περίοδος έν τ$ ιστορώ" 

η άνθρωπότης κηρύσσεται πράγματι έλευθέρα, άνεξάρτητος. Τό άτομον άπε- 

λευθεροΰται καί άναγνωρίζεται έπισημως η "ηθικη αύτοΰ προσωπικότης. 
. Τό δίκαιον καθιεροΰται ηδη έν πάση αύτοΰ τη σημασίη ώς ό σπουδαιότε

ρος παράγων έλευθέρας πολιτικές κοινωνίας ι" τό δίκαιον καθίσταται η ζωηρ 

η ζωοποιούσα πάσαν έν αύτη ηθικην ιδέαν. ’Εντεύθεν η σπουδαιότης τές 

περί αύτοΰ έπιστημη; κατά τούς ημετέρους χρόνους" η φιλοσοφία τοΰ δι

καίου άναίρεται βαθμηδόν υπέρ την τετριμμένην σφαίραν τών, καθ’ ημέραν 

σμικρολογιών, άφιπταμένη είς τόν αιώνιον αιθέρα, τές άπολύτου αλήθειας. ■ 
Τό έ'ργον τοΰ φιλοσόφου δέν είναι απλέ ερμηνεία μόνον, λεπτομερής έ'ρευνα 

καί άνάλυσις μιας ιδέας, eivat έμπνευσις, ύπερτέρα σύλληψις ενός καθολικοΰ 

δέν άναγνωρίζει αύθεντίαν οίανδηποτε η τοΰ

σημασίαν, ύπερτέραν έν ταϊς τών άνθρώπων

κόσμου' η άληθης φιλοσοφία
λόγου τό κριτήριου. ’Εντεύθεν άπό τές έποχές ταύτης τό δίκαιον κτάται 

μείζονα έν τφ κοινωνικφ βίφ

σχέσεσι καθολικότητα. ’Έκτοτε η έπανάστασις έν τί) πνευματική σφαίρα
καί η έπανάστασις έν τη σφαίρη τές πολιτείας, η έλευθερία ώς η ύπερτάτη

1 ImGedauken desRechts ist also jetzt eine Verfassung errichtet worden, und - 
anf diesetn Grunde sollte nunmehr alles basirt seyn. Hegel’s Philosophie der Geschichte, 
411. 
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ήθ'.κή αρχή τοΰ βίον, ,συμβαδίζουσιν εν άρμονίγ. *0  Εμμανουήλ Κάντιος, 

σύγχρονος τίίς γαλλικές έπαναστάσεως, τών μεγάλων αύτης Ιδεών τρόφιμος, 

πλήρης φιλοσοφικές έμπνεύσεως, ονειροπολεί τόν άνθρωπον έν μεγαλογοά- 

φία, έν τή ύψίστν) αύ,τοϋ ένότητι, τέκνον μιας ώρισμένης πολιτείας καί δια- 

τυποΐ τάς περί αιωνίου, ειρήνης άποκαλύψεις του ή φιλοσοφία δέν είναι 
ήδη κλήρος και προνόμιον ολίγων εκλεκτών μόνον φύσεων, είναι πραγματική 

συνείδησις τής καθόλου κοινωνίας.

Τούτου τοΰ λόγου ένεκα 'δ νέα κοινωνία άνεξάρτητος, σκεπτομένη, αυτί) 
δίδωσι σήμερον τό σύνθημα καί εμπνέει τά εξοχότερα πνεύματα, άπό τών 

σπλάγχνων αύτης λαμβάνοντα τάς αποκαλύψεις των' ή έπιστημη κατέστη 
ή γνησιωτέρα έκφρασις της κοινωνικής τών λαών καταστάσεως. ’Εντεύθεν 

ή αύθεντεία, ήν έ'σχε κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή έπιστήμη τοϋ δικαίου 

καί τής πολιτείας, η βάσις αΰτη τών κοινωνικών επιστημών, η κατ’ εξο
χήν άνθρωπίνη έπιστημη,. ·ής η άνάπτυξις ύπέρ πάσαν άλλην συντελεί εις 

τών κοινωνιών την ευημερίαν. Αί κοινωνικαί, αί πολίτικα! έπιστήμαι λαμ- 
βάνουσιν έκτακτον άνάπτυξιν. Τό δημόσιον δίκαιον, τό άλληλεθνές, τό ποι

νικόν, η κοινωνική οικονομία σχηματίζονται, ιδίως έπ'ι τή βάσει κα’ι κατά 

τάς θεωρίας τοΰ φιλοσοφικού δικαίου' τό ιδιωτικόν δίκαιον ύφίσταται την 
άμεσον αύτοΰ έπενέργειαν, η δέ πολιτεία επιλύει τά άπασχολοΰντα τόν η

θικόν τοϋ. ανθρώπου βίου ζητήματα συνφδά τοΐς δόγμασι της επιστήμης. 

Πόσα κατά την ημετέραν εποχήν όφείλομεν είς την φιλοσοφικήν έρευναν τών 

βάσεων, έφ’ ών στηρίζεται ή κοινωνία κα’ι ή πολιτεία! Ό άνθρωπος άπό τής 

εποχής ταύτης έπισήμως άνακηρύττεται ον ελεύθερον, η δουλεία καταδικά
ζεται καί κατά θεωρίαν καί κατά πραξιν, άφοΰ ούδεμία θρησκεία έπαρκώς 

τοΰτο κατώρθωσεν, ή. δέ αδελφότης τών λαών ήρξατο πράγματι καθιστά

μενη καθολική τών ανθρώπων συνείδησις.

Καί τίνα τά αίτια τής πνευματικής ταύτης έπαναστάσεως έν τη άνθρω

πίνη ιστορία:; Μόνη ή φιλοσοφική μελέτη τοΰ δικαίου καί τής πολιτείας, ή 

έ'ρευνα τής κοινωνίας καί τών διεπόντων αυτήν ηθικών νόμων, ή άνύψώσις 
τοϋ άνθρώπου, ώς ύπερτέρου πνευματικού ό'ντος-έν τφ κοσμώ τούτφ, ώς η· 

θικοΰ μικροκόσμου, κέντρου καί εστίας πάσης ηθικής ιδέας, διεπούσης τόν 
άνθρώπινον βίον, συνετέλεσαν ιδίως είς την έξύψωσιν τοϋ πολιτικού σκοπού 

τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Οί άνθρωποι άνεκηρύχθησαν ίσοι άλλήλοις, δι’ 
ενός κοινού δεσμού συνδεόμενοι, πρός έν καθολικόν άποβλέποντες τέλος. ’Άλ

λοτε έν τγί πόλει μόνον έξετείνετο ολόκληρος ό ηθικός τοΰ άνθρώπου όρί- 
ζων, βραδύτερον έν ένί έ'θνει καί σήμερον έν όλοκλήρω τή άνθρωπότητι. Τά

1 Die idee eines Weitbiirgerrecht.s ist Koine phantastische und tiberspannte Vorsteliungs 
lart des Rechtg, sondern eine nothwendige Erganzung des ungeschriebenen Codex, sowohl 
des Staats als Veikerrechts zum offentichen Menschenrechte uberhaupt, und so zum ewi- 
genFricden, imia, Kant’s Zum evvigen Friede n. 2. Alshnnit. 

Δ0Γ02 ΕΙ2ΑΓΩΠΚ02 VtT

δνειρα’τής Στο&ς, οί πόθοι του χριστιανισμού όσημέραι λάμβάνουσι σάρκα 

καί ύπόστασιν διά της νεωτέρας έπιστημης, τό κύρος τοσοΰτον έξόχον έν 

τίί κοινωνία. Τό ιδεώδες τής μελλούσης άνθρωπότητος, τό ύπό τής έπιστη
μης παρασκευαζόμενον, έ'σται η κοσμοπολίτικη ιδέα της άδελφότητος -τών 

λαών, της πολίτικης αυτών έν ομοσπονδία ένότητος 'Η κοινωνικότης, δ 
ηθικός ουτος δεσμός, ό συνδέων τούς άνθρώπους πρός άλλήλους, δέν έχει έν

νοιαν, ούδέ περιορίζεται είς έν μόνον έθνος, είς μίαν μόνην φυλήν, άλλ’ είς 

άπασαν την άνθρωπότητα. Οία δικαιολογικη σχέσις ύφίσταται μεταξύ τών 

άνθρώπων πρός άλληλους, τοιαύτη ύφίσταται καί μεταξύ τών πολιτειών' 

έντεΰθεν'η ιδέα τοΰ δικαίου των 2αων έν τή νεωτέρα έπιστημη, άρξαμένη 

ήδη νά θριαμβεύγ καί έν τή πολιτική πράξει άπορρεόσασα ιδίως άπό της 
άπόψεως του φυσικού τών ανθρώπων δικαίου 3. Τοιαύτη η πολύτιμος ύπη- 

ρεσία, ήν προσήνεγκε τη νεωτέρα κοινωνίγ φιλοσοφία άνεξάρτητος καί πε
φωτισμένη. Εύγενές καί γενναΐον φιλοσοφικόν πνεΰμα, ιπτάμενον μέχρι τών 

ύψίστων σφαιρών τοϋ άπολύτου, έρευνών τόν άνθρωπον ύφ’ άπάσας αύτοΰ 
τάς σχέσεις, έν άπάσαις ταϊς λεπτομερείαις τοΰ άτομικοΰ και τού καθολικού 
αύτοΰ βίου,καταβιβάζον αύτόν άπό τοΰ κόσμου της ιδέας είς την χώραν τής 

πραγματικότητος, είσδύον είς την άνθρωπίνην συνείδησιν, άποκαλύπτόν αυτή 

την σημαντικότητα αύτίίς έν τφ κόσμω τουτω, τοιοϋτον κατέστη σήμε
ρον τό πνεΰμα της νεωτέρας έπιστημης, κατελθούσης πράγματι άπό τών 

συννέφων καί είσελθούσης είς τάς κατοικίας τών άνθρώπων, άνερευνησάσης 
τάς αδιεξόδους ατραπούς τής καθολικές ιδέας της άνθρωπότητος,: άναλυίά- 

σης άπαντα τά διαφέροντα τόν άνθρώπινον βίον ζητήματα, ών η όρθη κατα- 

,νόησις είναι ορος ζωής καί θανάτου διά τόν ηθικόν οργανισμόν της κοινω

νίας καί άφ’ ών έξαρτάται η καθολική τών λαών εύημερία,
* * <

¥
Έν τή διαλεκτική ίδέγ της προόδου αναπτύσσεται κατ’ ολίγον ή άλή- 

θεια αύτης καί τελεία άποκαλύπτεται έν τή ίστορίγ, διαφόρους λαμβάνουσα 

βαθμούς άναπτύξεως καί τελειότητας. Ό ηθικός βίος τοΰ άνθρωπίνου πνεύ
ματος έν τή ιστορική αύτοΰ σταδιοδρομία ούδέν έστιν έτερον, ή μία τοιαύτη 

βαθμολογική έξέλιξις καί άποκάλυψις τής ιδέας τοϋ άπολύτου.

Έν μι$ τών φάσεων τούτων της έπι τά πρόσω άναπτύξεως τοϋ άνθρωπίνου

1 Der einzelne Mensch Kann nur gewinnen voilwesenlich sein individuelles Recbt, 
wenn dieganze Menschheit auf Erden als Ein gesellshaftliches Ganzes vollendet sein wird. 
Krause’s System der Reclitsphilosop’nle, 467.

2 Έν τξ μεταξύ ’Αγγλία; κα,ι ’Αμερικής ϊριδι έπι τοΰ ζητήματος τής ’Αλαδάμας.
3 DerGedanke des Wei tburgerrechts, den Kant als eine ideale Uauptforderung 

des neuen Vdlkerrechts ausgesprochen, hat heute schon zum Theil eine reale Wahrheit, 
und dises Weltblirgerrecht ist so wenig unvertraglicb mit dem besonderen StaatsbUr 
gerreoht, als dieses mit dem Gemeinde—und OrtSbiirgerrecht. Bluntschli’s das .mo- 
derne Yolkerrecht, 27.

ΤΟΜΟΣ B', 3. —ΜΑΡΤΙΟΣ 1878, 12 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ178
πνεύματος διατελοΰμεν σήμερον, έν μια νέφ περιόδφ τοϋ βίου τής άνθρωπό- 

τητος, έν τρ περιόδφ τής αύτοσυνειδησίας, τής έλευθέρας άτομικότητος, έν 

τή ανδρική τής άνθρωπότητος ηλικία, ώς έλεγεν ό Κράουζε, έν τή θετική, 
ώς εΐπεν ό Α3γουστος Κόντης. Ή ελευθερία είναι ό ευελπις οιωνός των 

λαών, τό μυστικόν τοΰ μεγαλείου αύτών παλλάδιον, τό άσβεστον πϋρ τίίς 

άκαταπαύστου αύτών άναπτύξεως κα'ι προόδου. Ό έν τή έλευθερίφ καί τφ 
δικάίφ βίος τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος εΐναι ό βίος, δι’ ου τοΰτο έλευθέρως 

δρών τυγχάνει τής αποστολής αύτοΰ έν τή πολιτική κοινωνί^ι.

Άπό τής γαλλικής έπαναστάσεως—της κατ’έξοχην ταύτης άνθρωπίνης 

έπαναστάσεως έν τγί πορείφ της ιστορίας ~ άρχεται ιδίως χρονολογούμενη 
ή νέα αύτη περίοδος, ής. συνέπεια η ζύμωσις έν τω ήθικφ βίφ της νεωτέρας 
κοινωνίας.Ή ζύμωσις αύτη διαρκεϊ μέχρι της σήμερον, η δέ καθολική σύνθεσις 

τής νεωτέρας άνθρωπότητος δέν διετυπώθη είσέτι Αρκούντως κα'ι προσηκόντως. 

*0 πόλεμος τών Αντιμάχων ιδεών δέν κατέπαυσεν,. ό δέ ηθικός βίος τών νεω- 

τέρων κοινωνιών κυμαίνεται εως της ςκγμής ταύτης μεταξύ Αντιθέτων πνευ
ματικών ρευμάτων.Νέα ζητήματα καί νέαι λύσεις και έκ τών λύσεων τούτων 

έτερα πάλιν ζητήματα, αιωνίως άπασχολοΰντα τόν Οίδίποδα τής έπιστη

μης. 'Η πάλη αύτη, ή'τις μετά πείσματος τελείται σήμερον έν τή πεπολι- 
τισμένη Εύρώπη, καί ητις εύτυχώς ή δυστυχώς έλάχιστον συγκινεΐ τόν ηθι

κόν καί τόν πνευματικόν βίον της καθ’ ημάς Αρτιπαγοΰς κοινωνίας, δέν εΐναι 
άνευ ένδιαφέροντος διά τόν μελετώντα μετά προσοχής την ιστορικήν άνά- 

πτυξιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Μία νέα αλήθεια πρόκειται ν’ άποκαλυ- 

φθή έκ ·τ75ς πάλης ταύτης, άπό τών έοειπίων ενός καταρρεύσαντος κόσμου 
μέλλει ν’ άναγεννηθή ό φοϊνιξ νέου κόσμου, οΐον προπαρασκευάζει αύτόν ή 

καθ’ ημάς έπιστημη' και η Αλήθεια αύτη,απόρροια μακρών Αγώνων,δυσπόνου 
έγκυμονησεως, μέλλει νά έξέλθη σεμνή καί έξοχος, άνταξία της έποχης, 
έν ή διατελεΐ η νεωτέρα κοινωνία.^

Μία Σύνθεσις εΐναι αείποτε τό αναπόφευκτου πόρισμα δύο ή πλειόνων 
Αντιθέσεων. . .. Τοΰτο διατυποϋται έν παντί τοϋ επιστητού εΐδει, έν πάση 

μεγάλη ιστορική περιόδφ. Ούδεμία ιδέα παράγεται άνευ βαθείας λογικής 

αφορμής, την ρίζαν αύτής έχούσης έν τινι καταστάσει της κοινωνίας, ης 

κατά τό μάλλον καί ήττον τυγχάνει καθολική ή μερική έκφρασις.
. Έν τή έπιστημη τοϋ δικαίου καί τής πολιτείας, τή κατ’ έξοχην ταύτη 

Ανθρώπινη έπιστημη, . βλέπομεν ώσαύτως την θεωρίαν ταύτην έφαρμ,οζομε- 

νην. Άπό της γαλλικής έπαναστάσεως, άπό τής θυέλλης, ητις περί αύτ.ην 

διεχύθη, προήλθον διάφοροι σχολαί, διαφόρως συλλαμβάνουσαι τήν άρχήν

1 Wir mtissen uberzeugt sein, dass das Wahre die Natur hat durchzudringen, wenn 
seine Zeit gekommen, und dass es nur erscheint, wenn diese gekommen, und desswegen 
-nie zu frith erscheiDt, noch ein unreifes publicum findet. Hegel’s Phanomenologie des 
Geistes 57.

και τδν σκοπόν τοΰ δικαίου και τής πολιτείας, ποικίλως «υζητοΰσαι την 

πραγμάτωσιν αύτών έν τφ κοινώνικφ βίφ τής άνθρωπότητος. 'Η ιστορική 
σχολή, ή φιλοσοφική, η θεολογική, ή κοινωνιστική, 'ίνα παραλίπω άλλας Α- 

φανεστέρας έκφράσεις τής πολιτικής έπιστήμ.ης, εΐναι τοσαϋται απόψεις τής. 
ηθικής καί τής πνευματικής τής νεωτέρας κοινωνίας σκεψεως καί καταστά*  

σεως.
Ή ιστορική σχολή έχουσα μέν τήν άμυδράν αύτής άρχήν έν τη φιλοσο

φική όνειροπολίφ τοΰ Ίωάννου Βίκου ι, εΐτα.έν τω Πνεύμαζι ζων Νόμων 

τοΰ Μοντεσκίου, διατυπωθεΐσα πληρέστερου ύπό τής έξοχου εύγλωττίας τοΰ 

μεγάλου τής Αγγλίας ρήτορος Edmund Burke μετά δέ τήν έπανάστα- 

σιν μεταφυτευθεΐσα έν Γαλλία καί Γερμανίιγ, έν ή τελευταίοι ιδίως έρριζο- 

βόλησε, χάρις είς τήν εύφυίαν καί τήν πολυμάθειάν τοΰ Σαβινύ 3, έθηκεν 

επί τινας στιγμάς τήν Αποκλειστικήν σφραγίδα τών ιδεών καί τής αύθεν- 
τείας αύτής είς τήν σύλληψιν τοΰ δικαίου καί τής πολιτείας· ύποστάσα τήν 

έπίδρασιν τοϋ έν ταϊς κυβερνήσεσιν άρχοντας τότε Αντιδραστικού πνεύματος 

κατά τών ύπό τής γαλλικής έπαναστάσεως Ανακηρυχθεισών έλευθεριών, κα
ταδίκασε τήν ιδέαν ένός απολύτου, Ανθρωπίνου δικαίου, τό ρωμαϊκόν δίκαιον 
αναγνωρίσασα ιδίως ώς τό κατ’ εξοχήν δίκαιον, καθ’ δ έπρεπε νά ρυθμισθώσι 

κατά»τό μάλλον καί ήττον καί τών νέων κοινωνιών αί νομοθεσίαι. Κατά 

τήν ιστορικήν σχολήν τό δίκαιον, ή πολιτεία Αναπτύσσονται οίονεί έν φυ
τική καταστάσει, μόνον ύπό τήν ασυνείδητον έπίδρασιν τοΰ χρόνου καί τής 

ιστορίας έν τή μακρ^ τών λαών σταδιοδρομία’ ή Αρχή του δικαίου δέν εί
ναι λελογισμένη έκ τοΰ προτέρου δημιουργία τοϋ Ανθρώπου ή τής κοινωνίας,, 

άλλ’ Από τίνος έσωτερικοΰ ενστίκτου, ένεκα βαθείας Ανάγκης παράγεται, 
όπως ή γλώσσα, τό ήθος, τό πολίτευμα αύτοΰ έν γένεΓ τό δίκαιον έχει 
τήν αρχήν αύτοΰ καί τήν ύπαρξιν έν τή καθολική τοΰ λαοΰ βουλήσει, εΐναι 

τό παραγόμενον λανθανόντως ένεργουσών έν τφ βίφ τοΰ έθνους δυνάμεων 
καί ούχί τής βουλήσεως Ανδρός νομοθέτου. Ώς ή γλώσσα ούτω καί τό δί
καιον έν τφ βίφ ένός λαοΰ ούδεμίαν ύφίσταται στιγμήν απολύτου γαλήνης, 

μετά τοΰ λαοΰ, τοΰ ύποίου τυγχάνει ή έσωτάτη συνείδησις καί Ανάγκη, Α

κολουθεί πάσαν αύτοΰ κίνησιν καί Ανάπτυξιν, θνήσκον μετ’ αύτοΰ, όπόταν ή 
ιδιοφυία του λαοΰ άπόλλυται έν τή ιστορική Αναπτύξει τής άνθρωπότητος. 

Εντεύθεν ή Απέχθειά τής Σχολής ταύτης κατά τής ιδέας τής Κωδικοποιή- 

σεως, ή προφανής αύτής προτίμησις διά τό δίκαιον τών'Εθίμων, καθό κρεϊττον

1 Έν τω σογγράμματι αυτοϋ: de Universi juris uno pri ncipio et fine uno.
J Έν τοϊς κοινοβουλευτικοϊς οώτοΟ λόγοις, ώ;καί Ιν τω περί τής γαλλικής ίπαναστάαιως 

βυγγράμματι αύτοΰ: R eflections on the revolut ion i n France.
3 Έν τοϊς σογγράμμασιν auroO:-Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung καί 

System des heutigen rdmiscbeu Reohts, ΐν οΐς ’ιδίως Αναπτύσσεται τής ιστορικής 
σΖ°λής ή πιρι δικαίου θεωρία.
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έκφράζοv την ζώσαν εθνικήν συνείδησιν, η η έγγραφος, ύπό της βουλησεως 

ώρισμένων νομοθετών διατετυπωμένη νομοθεσία' διά της κωδικοποιησεως η 

περαιτέρω άνάπτυξις τοϋ. δικαίου καταστέλλεται ές άεί' τό δίκαιον άπο- 

κρυσταλλοΰται έν τγί νομοθετική τοϋ έθνους βίβλφ' ό δέ έν τφ διζαίφ βίος 

αύτοΰ ούσιωδώς.έξαντλεΐται έν τη πολίτικη καί ιστορικέ) αύτοΰ προόδφ καί 

άναπτύξει.1

Άλλ’ ή ιστορική σχολή περιέπεσεν εις προφανή πρός τάς ύπ’ αύτης άνα- 

πτυχθείσας περί τές άοχές καί τοΰ τέλους τοΰ δικαίου καί τές πολιτείας 

θεωρίας πλάνην, άφ’ ενός μέν άνακηρύξασα τό δίκαιον ώς παραγόμενον της ε
σώτατης τοΰ λαοΰ συνειδησεως, άφ’ ετέρου δέ ύποδεικνύουσα τοΐς νεωτέροις 

λαοϊς την άναγνώρισιν τοΰ μετά τοΰ ρωμαϊκού κόσμου κα'ι πολιτισμού άποθα- 
νόντος ηδη ρωμα’ίκοΰ δικαίου, ώς θετικοΰ αύτών δικαίου' αύτη άλλοτε διά τοΰ 
Σαβινύ διεκηρυζε τό δίκαιον παραγόμενον τές έθνικης ενός λαοΰ ιδιοφυίας 2, 

τό δέ ρωμαϊκόν δίκαιον κατά συνέπειαν, προϊόν ώρισμένης ιστορικής εποχές 

καί άναπτύξεως, έπιβαλλόμενον αύθαιρέτως έν τω ηθικό βίω τών νεότερων 
κοινωνιών, ηθελεν είναι ξένον πρός την γνησίαν τών λαών συνείδησιν, άση

μος τύπος, άδυνατών νά ζωοποιηση τόν έσωτερικόν αύτών βίον. ’Εάν δ 

ύπέρ τοΰ ρωμαϊκού δικαίου ένθουσιασμός ούτος της ιστορικής σχολής έθριάμ- 

βευεν έν τφ βίφ, ώς έπί τινας στιγμάς έθριάμβευσεν έν τη έπιστημη, τό 
δίκαιον στερούμενον της υψηλές αύτοΰ άρχης και σημασίας, ούχΐ ώς άρχη 

ζωηφόρος της άναπτύξεως τών κοινωνιών, άλλ’ ώς εις τών όρων της προόδου 

της άνθρωπότητος, ήθελε κοπέ τάς πτέρυγας. Τό ρωμαϊκόν δίκαιον ηθελεν 

έπιβάλει τούς νεκρούς αύτοΰ τύπους, οίονεΐ σαβανώσει τό νεώτερον δίκαιον. 

Πάσα έποχη και πάσα κοινωνία κέκτηνται ίδιον τρόπον περί την άποψιν 

τών οντων' τό ρωμαϊκόν δίκαιον, μεθ’ δλον τόν διισχυρισμόν τοΰ Puchta, 

διαβλέποντος έν αύτώ παγκόσμιον δίκαιον (Weltrecht), μεθ’ δ'λην την θαυ- 

μασίαν αύτοΰ επιστημονικήν μέθοδον, έ'σται άείποτε η έ'κφρασις τοΰ δι

καίου ώρισμένης ιστορικής έποχης, ακατάληπτου κατά τό μάλλον και 
^ττον σήμερον, 3 ούχΐ άποινεϊ καί άκινδύνως δυνάμενον νά έφαρμοσθη κα

θ’ ολοκληρίαν έν ταϊς νεωτέραις κοινωνίαις, έν ταϊς σχέσεσι τών οποίων 
άλλα αισθήματα, άλλα ιδεώδη, άλλοϊαι ηθικαΐ καί ύλικαΐ άνάγκαι προε- 

ξάρχουσιν, ύφ’ ών έπ’ έλάχιστον άνεκινηθη ό άρχαΐος τών 'Ρωμαίων βίος. 

Εντεύθεν η μεγάλη αλήθεια επιφανούς τών καθ’ ημάς χρόνων πολιτειολόγου,

' Περί τών θεωριών τής Ιστορικής σχολής ϊδε Puchta, Niebuhr, άλλ’ Ιδίως Sa Vi
gny ?ν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ και ιδίως ίν τώ Beruf unserer Ze,it zur Gesetz- 
gebung etc.

2 Das burgerliche Kecht . . . dem Volk eigenthumlicb, so wie seine Sprache, Sittc, 
Verfassung. Savign y, Beruf unserer Zeit etc. σελ. 8.

3 Ein wiedererstandener R0mer,wenn er das Jusromanum in foro ge r ma n ico er- 
Blickte, sicherlich sein quantum jnutatumab illo! ausrufen wurde. Ahrens, Na- 
turrecht etc, 1. 173.

isr
άποδόντος ιδίως εις την άποκλειστικην έπίδρασιν τών άρχών τοΰ ρωμαϊκού 

δικαίου την οϊκτράν πτώσιν της έλευθερίας τών λαών κατά τόν μεσαίωνα, 

μ.όνον ιδεώδες έχοντα την θρησκευτικήν καί πολιτικήν σύλληψιν της'Ρώμης,' 
εκτός της ’Αγγλίας, έν $ διά τούς έναντίους λόγους άνεπτύχθη και έκρα- 

τύνθη ή έλευθερία, ό δέ δημόσιος αύτές βίος κατέστη πράγματι τό έπιφανέ-, 

στατον τοϋ νεωτέρου πολιτισμού υπόδειγμα και σχολεϊον \

Ή φιλοσοφική σχολή, έξελθούσα έκ πάντη άντιθέτου άπόψεως τού δικαίου 

καί τές πολιτείας, άλλά και αύτη μεμονωμένος έρευνησασα την άνάπτυξςν 
αύτών έν τη κοινωνία, άνεκηρυξε τό δίκαιον καί την πολιτείαν, ώς αύθαίρετοί 
παραγόμενα τές βουλησεως, ύπό την έπίδρασιν τών ύπό τοϋ φιλοσόφου τές 

Γενεύης διατυπωθεισών θεωριών τές Κοινωνικής Συνθήκης. Ύποστάσα ποι

κίλας αλλοιώσεις έν τφ διαστηματι τές έπιστημονικης αύτές άναπτύξεω^- 

πρωταγωνιστησασα κατά τούς θυελλώδεις χρόνους τές γαλλικής έπαναστά

σεως, ποικίλος έκφρασθεϊσα έν τοϊς γερμανικοϊς φιλοσοφικούς συστημασι τοϋ 
Εαντίου, τού Φίχτε και τοΰ Σχέλλιγγ, τυχοΰσα τέλος της τελείας αύτης 
διατυπώσεος έν τφ μεγάλφ φιλοσοφικφ συστηματι τοΰ Έγέλου, άκμαία 

διεξεδίκησεν έπί τινα χρόνον μετά τνίς ιστορικής σχολάς τόν θαλλόν της δά

φνης έπί τοΰ πεδίου τνίς έπιστημης. Κατά τάς θεορίας τνίς φιλοσοφικές 

σχολής τό δίκαιον ό'πος καί η πολιτεία είναι καθαρά προϊόντα τές έλευθέ- 

ρας βουλησεως, αύθαιρέτως διατυπούμενα έν τη κοινωνίη.2 Άλλ’ η βούλησις 

αύτη, άφ’ ης άπορρέει τό δίκαιον, δέν είναι η έξ ύποκειμένου πάντων τών 

άποτελούντων την κοινωνίαν ατόμων βούλησις, είναι η καθολική, αντικίιμέ*·  
νική βούλησις τές απολύτου ιδέας, η άνάπτυξις διά τές πολιτείας τε- · 

λεϊται έν τη ιστορία. Έντ^ πολιτεία. ταύτη η άτομικη βούλησις μαραίνε
ται, πάσαι αί τοΰ άτόμου διάφοροι κλίσεις καί πόθοι, αί διάφοροι αύτοΰ ηθι

καΐ καί ύλικαΐ άνάγκαι άπόλλυνται, έξαφανιζόμενατ έν τν| άχανεϊ ιδέα τές

1 Le droit romain a joue un riile trfes important dans Γ histoire de presque toutes les 
nations modernes. Il leur a fait beaucoup de bien, et a mon avis encore plus de mal. II 
a perfections leur droit civil, etperverti leur droit politique’ car le droit romain 
a deux faces’ d’un c6te il regarde les rapports des particuliers entre eux, et par la il est 
un des plus admirables produits de la civilisation ; de l’autre il regarde les rapports de 
sujet a souverain, et alors il respire I’esprit du temps dans le qnel il a achev6 de se for
mer, c’ ast-i-dire Un esprit de servitude. C’est a l'aide du droit romain et de ses inter- 
pr6tes qu’aux quatorzieme et quinzieme siecles, les rois sont parvenus a fonder le pouvoir 
absolu sur les ruines des institutions libres du moyen Age. Les Anglais seuls ont refusd 
de le recevoir et seuls aussi ils ont couserve leur- independence. Tocqueville, Cor
respond. Oeuvres Completes.

2 'Επόμενος τώ 'Ρουσσώ ούτωσι άνχπτΰσσει και ό "Εγελος τήν ΐζ. τής καθολικής βουλή··
σεωςαοχήν.τοΰδικαίου: In Ansehung des Aufsuchens des Begriffes hat Rous sea u das Ver·», 
dienst .gehabt, ein Princip,das nicht nur seiner Form nach (wie etwa der Socialitlitstrieb 
die gottliche Autoritat) sondern dem Inhalte nach Gedanke ist, und zwar das Benke n, 
seibst, den Wi 1 len als Princip des Staates aufgestellt zu haben». He gel’s.Philosophic 
des Rechts 314. . · . .. '' 
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πολιτείας, ητις ’ άληθης Λεβιάθαν άπορροφδί πεδσαν άτομικην ενέργειαν καί 
δρασιν. Θρησκεία, τέχνη, έπιστημη είναι κατώτεροι βαθμοί της τοΰ ανθρώ
που πνευματικότητας, μηδέν έχοντος δικαίωμα ύπάρξεως έν τφ βίφ εκτός 

τές πολιτείας, χάριν του σκοπού της όποιας ύφίστανται μόνον καί άναπτύσ- 

σονται έν τη ιστορία
Ή δημιουργική αυτή τοΰ δικαίου και της πολιτείας βούλησις, είτε ύπο- 

κεϊμεηκη των συνημμένων ατόμων βούλησις (νοίοηίό g0n6rale), ως έπρέσβευ- 
σεν ό 'Ρουσσώ, εΐ'τε άηικ^ιμιπκή βούλησις, ως διετύπωσεν ιδίως ό "Εγελος, 

άπολύτως επιφαινόμενη έν τφ βίφ, ύπερτέρα παντός έν τόπφ καί χρόνφ κω

λύματος, έάν τυγχάνη κενή και άφηρημένη έννοια έν τη επιστήμη, μ.ηδε- 

μίαν δυναμένη νά ύποστίί σπουδαίαν εφαρμογήν, έν τ·η πολιτείφ τουναντίον 

καθίσταται η σημαία και τό λάβαρον τές αιώνιας μεταβολής, της έπανα- 
στάσεως. Ζητούσα τα πάντα νά δημιουργηση διά της έλευθέρας βουλησεως, 
διά τοϋ λόγου, άγνοοΰσα η μάλλον περιφρονοΰσα νά γνωρίση την ιστορικήν 

άνάπτυξιν τοΰ λαοϋ, τάς πραγματικάς αύτοϋ άνάγκας, άπολύτως έφαρμοζο- 
μένη, συντελεί μάλλον εις την καταστροφήν η την δημιουργίαν. Ή κατά τό 

μάλλον και ηττον άποτυχία τών τελευταίων έν τ^ ηπειρώτικη Ευρώπη έπα- 

ναστάσεων, έν αίς πρωτηγωνίστησαν ιδίως της φιλοσοφικές σχολής αί θεω- 
ρίαι, είναι η εύγλωττοτέρα άπόδειξις της εσφαλμένης άπόψεως αυτής περί 
τές αρχές καί τές άναπτύξεως τοϋ δικαίου καί της πολιτείας %. Τό δίκαιον 

δεν δημιουργεΐται έν τφ βίφ υπό τοϋ λόγου άπολύτως, δεν έξέρχεται τέλειον 

άπ’ αύτοϋ, ώς η Άθηνά άπό τές κεφαλές τοϋ Διός, ούδ’ εφαρμόζεται αύθαι-

1 Der Staatistals die Wirklichkeit des subslantiellen Wil le ns, die er in dem zu seiner 
Allgemeinheit erhobenen besonderer Selbst bew usstsein hat,das.an und fur sich Ver- 
puntige. Diese substantielle Einheit ist absoluter unbewegter Selbstzeck,in welchem die 
Freiheit zu ihrem hocbsten Recht Kommt, so wie dieser Endzweck das hochste Recht 
gegen die Einzelnen hat, deren hechste Pflicht es ist, Mitglieder des Staats zu sein. 
Hegel’s, Philos, des Rechts, 306.

2 Wer die Schriften Rousseau’s Kennt, λέγει ό Bluntschli (Geschichte des Staatsrechts 
320) der hat den Schlussel zu der Staatsthectie der Franzdsischen Revolution». Τοΰ 
'Ρουσσώ ή θεωρία δπήρξε κατά τό μάλλον και ηττον ό πολικός άστήρ τών πολιτικών άρ- 
χών τής γαλλικής έπαναστάσεως, τών παραφορών αύτής καί τής άποτυχίας έπι τέλους. Εκ 
τής φύσεως αύτής δποβάλλουσα τα πάντα εις τον λόγον, εις τό ατομικόν κριτη'ριον, αδιαφο
ρούσα διά την ιστορικήν τοΰ λαοδ άνάπτυξιν, διά τάς συγχρόνους αύτοϋ άνάγκας, ζητοΰσα 
νά δημιουργήση τήν πολιτικήν κοινωνίαν a priori, προάγει άείποτε τόν πυρετόν πρός νέας 
μεταβολάς, ών συνέπεια ή άποτυχία τής έπαναστάσεως, ώς τοΰτο κατά περιόδους συμβαίνει 
έν τή ’ιδίως πατρίδε τής θεωρίας ταύτης Γαλλίφ.’Άν ή θεωρία τοΰ 'Ρουσσώ ύπήρξεν ή συντε- 
λέσασα ε’ς τήν έπιτυχίαν μέν τό πρώτον, άλλ’ έπι .τέλους ε’ς τό ναυάγιον τής μεγάλης τοΰ 
1789 έπαναστάσεως, ή θεωρία τοΰ Έγέλου, ή τελευταία τής φιλοσοφικής .σχολής εκφρασις 
έν τή Επιστήμη, διεδραμάτισε μοιραίως άνάλογον πρόσωπον έν ταΐς κατά τό 1848 έπανα- 
στάσεσι τής ήπειρωτικής Εύρώπης. Ούδεμίαν 'ίσως ύπερβολήν λέγω, διατεινόμενος ότι ή 
κατά τό 1848 έπανάστασις έν Εύρώπη δπήρξε κατά τό μάλλον και ηττον έ'ργον τής πολι
τικής φιλοσοφίας τής σχολής τοΰ 'Εγέλου. Γνωστά! και έν Γαλλίφ και έν Γερμανία αί πρω- 
ταγωνιστήσασαι τάσεις εν τή έπαναστάσεί ϊκείνη. ’Εν μέν τή Γαλλία δ Σανσιμωνισμός καί τά 
λοιπά κοινωνιστικά συστήματα, συγγενείς αίρόσεις τοΰ Εγελιανισμού, δ Proudhon καί 
έτεροι θεωρητικοί, δποστάντες Ιδίως τήν έπίδρασιν τών αρχών τής φιλοσοφικής σχολής. Έν 
δε Γερμανία οί Νεοεγελιανοΐ (αριστερά πτ.έρυξ τής σχολής τοΰ Έγέλου, Arnold Ruge, Max 
Stirner, Feuerbach, Carl Mara, καί κατά τούς τελευταίους χρόνους Φερδινάνδός Lassalle), 
ύπήοξαν οί κύριοι μοχλοί και θεωρητικοί τής έπαναστάσεως έκείνης, ής ή άποτυχία ένέκειτο 
h αύταΐς ταΐς θεωρ'αις τής σχολής ταύτης.

μέτως έν τέ κοινωνίγ, υφίστοεται πόίσαν την έπίδρασιν της ποικίλης τοϋ λαοϋ 
άναπτύζεως, παραλληλως βαδίζον πρός την άνάπτυξιν αύτοϋ έν τη ιστορία.

'Ιστορική καί φιλοσοφική σχολή, μελετησασαι τόν άνθρωπον . καί.. την 
κοινωνίαν άπό μονομερούς μόνον άπόψεως, συνετέλεσαν μέν έκαστη τό κα
θ’ έαυτην, η μέν εις την έρευναν τές ιστορικέ; τοϋ δικαίου άναπτύξεως, 
η δέ εις την βαθυτέραν μ.ελέτην τές φύσεως αύτοϋ καί της άποστολές καί 

παρηγαγονκατά τούς χρόνους τές πάλης αύτών γενναία αποτελέσματα έν 

τη επιστημονική τοΰ δικαίου άναπτύζει, άλλ’ ιδιαιτέρως έκάσ.τη εις ούδέν 

άφίκετο οριστικόν συμπέρασμα. Μόνον συνηνωμέναε καί τη άμαιβαίφ ,έπικου- 
ρία δύνανται νά συντελέσωσιν εις τών διαφόρων τοΰ δικαίου .καί τές πολι

τείας προβλημάτων τάς λύσεις. Ό άνθρωπος, δεν είναι δν άπόλυτον έν.τφ 
βίφ, ζη έν τόπφ καί χρόνφ, άμφοτέρων τούτων τών κατηγοριών....τ,άς επι
δράσεις υφιστάμενον. Καί τοΰτο έρξατο ηδη κατανοούσα καί έφαρμόζουσα 

η νεωτέρα περί δικαίου καί πολιτείας φιλοσοφία, τό σύγχρονον φυσικόν δί
καιον, οΐον διετυπώθη ιδίως ύπό τοΰ Κράουζε, συνδιαλλάςαντος κατά τό 

μ.αλλον καί ίίττον τάς δύο άντιθέτους τάσεις τές ιστορικής καί φιλοσοφικές 

σχολής καί ουτινος η περί δικαίου καί πολιτείας θεωρία σπουδαίως έπέδρα- 

σεν επί τές πολιτικές επιστήμης κατά τούς τελευταίους χρόνους έν ταις 

πλείσταις χώρας τές Ευρώπης

Άλλ’ έκτος τούτων έτεράι δύο σχολαί, παραφθοραί κυρίως είπεϊν τών δύο 
προηγουμένων, η θεολογικη καί η κοινωνιστικη, άντιμάχονται ωσαύτως έν 

τη σφαίρα τές έπιστημης τοΰ δικαίου καί τές πολιτείας. Ή. μέν σύμβολον 

ηθικόν άναγορεύει τό κοινωνικόν καί πολιτικόν τοΰ μεσαίωνος ιδεώδες — 

Πάπαν άναμάρτητον, μαντεΐον καί άντιπρόπωπον παντός κόσμου, ύπεράνω 

ίστάμενον πάσης άλλης έν τφ πνευματικφ βίφ ιδέας — έν γένει η θεωρία 

τοϋ Άκυινάτου, προφανής άναχρονισμός, ζητών νά κατισχύση τών πνευμά
των κατά τόν δέκατον ένατον αιώνα, νά θριαμβεύση κατά πάσης προόδου, 

καπαρωμένη την έλευθερίαν τών λαών καί άναθεματίζουσα τά πορίσματα 

της νεωτέρας έπιστημης. Ιδεώδες αύτές, άζων, περί δν περιστρέφεται, είναι

ά La th6orie de Krause respecte Γ histoire et les. institutions qui se sont successivcment 
formees par Γ Evolution du corps social; mais elle les anime d’ un esprit nouveau, elle 
les appelle a un developpement harmonique, elle ouvr.e au perfectionnement social un 
avenir oil l’idial sera progressivement atteint par la r6alit6. L’ humanity n’est pas, d’ 
apres ce systems sur le άέοΐίιι, elle est a peine entree dans 1’ age de jeunesse, elle com
mence seulement a acquerir la conscience de son but social». . . . Ahrens, Cours de 
droit naturel. σελ. 84. Τό περί δικαίου καί πολιτείας σύστημα τοΰ κατά τόν βίον αύτοϋ 
παραγνωρισθέντος iv τή Ιδίφ πατρίδι Krause, διδαχθίν έν Γαλλία και Βελγική δφ’ ένας τών 
Ικανωτέρων οπαδών αύτοϋ τοΰ Ahrens, προεξάρχει σήμερον έν πολλαΤς χώραις τής. Εύρώ- 
ηης, Ιδίως τής Λατινικής, δίν εϊναι δΐί υπερβολικόν νά εΐπωμεν ότι κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον ε’ς τήν έπίδρασιν τών άρχών τούτων οφείλεται ή ύπ’ αισίους οιωνούς άρξαμένη τελευ
ταία πολιτική άναδίωσις τής 'Ισπανίας, Πλείονα ίν τ<5 γερμανικώ' περιοδιάώ Unser& 
Zeit.X, 3.
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‘η παραδοσις1 2 άντ'ι της έλευθέρας άτομικότητος ή αποκάΛυψις ύφ’ ολην αύ- 

τίίς την σημασίαν, ή αύθεντεία, ή παράδοσις, άρνουμένη και διαμφισβη- 
τοΟσα πάσαν ιδέαν προόδου άνθρωπίνης, μεταβολές κα'ι κινησεως τών ον- 
των· η ιδέα τοϋ δικαίου, της πολιτείας, πάσα έπιστημη όφείλουσι ν’ άπορ- 

ρεωσιν απο τίίς εζ αποκαλυψεως θρησκείας 1, ούδείς δέ δικαιούται κατά 
τάς άνάγκας της κοινωνίας νά μεταρρύθμισή αύτά, θεία δντα, αιώνια οικο
δομήματα’ εντεύθεν η καταδίκη τ^ς ελευθερίας, η άρνησις της άνθρωπίνης 

προσωπικότητες ως ελευθερας*  το παρελθόν, τά άποθανόν ηδη έν τη συνει- 
δησει τοϋ νεωτέρου κόσμου, εΐναι τά δρος Σινά, άφ’ οδ η σχολή αύτη 

άπεκδέχεται πάσαν αύτίίς σκέψιν, πάσαν έμπνευσιν' καί ύπά την έπίδρασιν 

τών πεποιθήσεων τούτων ζητεί την περιστολήν τίίς ελευθερίας έν τη κοινω

νία, την εις τά παρελθόν επιστροφήν τ-ης έπιστημης· άλλ’ άνευ έλευθερίας 

ούτε κοινωνία, ούτε έπιστημη δύνανται ν’ άναπτυχθώσι καί νά προοδεύσω- 

σιν η ιστορία της ελευθερίας είναι η ιστορία της προόδου. 'Η δέ έπιστροφη 
της έπιστημης εις τό παρελθόν (die Umkehr der Wissencbaft), ώς εΐπεν επι

φανής της σχολής ταύτης άντιπρόσωπος έν Γερμανίφ, ό Stahl, ή'θελεν εΐναι 

πράγματι η είς τά παρελθόν έπιστροφη της άνθρωπότητος Μόνη η έλευ- 

θερία οφείλει νά vjvat ή πολιούχος τών λαών θεότης, ά πολικός άστηρ, ό 
καθοδηγών την άνθρωπότητα έν μέσφ τών πυκνών σκιών τίίς ιστορίας' αύτη 
δέ άποστολην έχει ούχί νά σταματησγ, δ,περ ηθελεν εΐναι δι’ αύτην ό θά

νατος, άλλά νά βαδίσν; προς τά πρόσω, ιδεώδες την πρόοδον έχουσα, ητις 

δύναται άληθώς νά επιτευχθώ μόνον διά της έλευθερίας, μόνον διά της ανε

ξαρτήτου τών άνθρώπων άτομικότητος.

1 uToutes les sciences selon lui (de Bouald, ενα τών κορυφαίων τή; θεολογικής σχολής), 
avaient leur source dans la religion rivelee, le principe de tout gouvernement, comme de 
toule pensce; Dieu, la theocratic et la famille 6taient les elements sur les quels reposait 
fjxement la εοοϊέΐό». Capefigue, Hist, de la Bestauraiion, 4, 291.

2 Wilrde sie (die Umkehr der Wissenschaft) herrscbend werden, sollte der mens-
chlicbe Geist seit Jahrhunderten vergeblish gearbeitet und die Welt hatte wieder in die 
naive Gliiubigkeit des Mittelalters, Oder was sclimmer ware in die orthodoxe Geisteskne- 
chtschaft des siehenzehnten Jahrhunderts zurtick, Bluntschli’s Geschichte des Staatsre- 
phis, 647, -

Άλλ’ άν η θεολογικη σχολή ονειροπολεί την έπάνοδον παρελθόντος βίου, 

έτερα σχολή προκηρύττει καί έπιζητεϊ την βιαίαν έπίτευξιν ενός σκοτεινού 
καί συγκεχυμένου μέλλοντος.’Ατελης, εί μη μονομερής μελέτη τοΰ ανθρώπου, 

ώς ηθικού δντος, και τοΰ κοινωνικού αύτοΰ σκοποΰ, προαγγέλλει άπαίσια ά- 

ποτελεσματα. Ή κατάργησις πάντων τών δρων, έφ’ ών έρείδεται τά κοινω
νικόν καθεστώς, η άρνησις τνίς οικογένειας, της ιδιοκτησίας, ιδού τό ιδεώδες, 
δ έπιδιώκουσιν οί όπαδοί της σχολάς ταύτης έν τί) έπιστημ·ρ καί έν τη 

κοινωνίγ. Ζητοΰσι την δημιουργίαν νέου κοινωνικού καί πολιτικοΰ κόσμου, 
δίχως νά ύπάρχωσί που τά πρός τοΰτο άπαιτούμενα άναπόφευκτα στοιχεία’ 
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λησμονοϋσιν δτι μία τοιαύτη δημιουργία δέν επιβάλλεται έξωθεν, άλλ’ οτί 

εΐναι συνέπεια ιστορικές άνάγκης έν τφ βίφ τών κοινωνιών, άπόρροΐα τ·ής 
έσωτάτης συνειδησεως τών εθνών καί τών άτόμων ’. Μία ιδέα, οίαδηποτε 
καί άν έχγ έν έαυτη άληθείας καί πραγματικότητας σπέρματα, δέν πραγ

ματοποιείται άμα τί) άποκαλύψει αύτης, απαιτείται χρόνος, όπως αΰτ-ή' 

ριζοβολησγ έν τί) συνειδησει της άνθρωπότητος, έργασία, όπως παραγάγ-ρ 
στερεούς καί γενναίους καρπούς, καθολική είς αύτην πίστις της κοινωνίας.’ 

Μόνον ύπό οιωνούς τοιούτους δύναται αυτή νά θριαμβεύση έπΐ τέλους’ πάσά 

δέ. πρόωρος αύτης καί βιαία έφαρμογη καί πραγματοποίησις, ταράττουσα 

ματαίως τον αρμόνικάν της κοινωνίας διάκοσμον, μ.όνον άποτέλεσμα έζέί 
άναμφιβόλως τό ναυάγιον αύτης η την έπιτυχίαν. Τοΰτο διδάσκει η ιστο
ρία καί τοΰτο ώφειλε νά έχη ύπ’οψιν αείποτε η κοινωνιστικη σχολή, η διά 

τών άπολύτων αύτίίς μάλλον θεωριών, η διά τών διδαγμάτων τ^ς πείρας’ 

καί της ιστορίας αύτοσχεδίως ζητοΰσα νά δημιουργησγ τον νέον κοινωνικόν 

βίον τίίς άνθρωπότητος.
Ύπά τοιούτων ιδεών άντιθέτων, πολεμίων άλληλαις, συνταράσσετάΐ' σή

μερον η κοινωνία, τοιαΰτα τά ζητήματα, τά έπασχολοΰντα την έργασιαν 
καί την ένέργειαν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Άλλά τά μεγάλα ζητήματα, 

τά διαφέροντα αύτην την ύπαρξιν τίίς άνθρωπότητος, αύτό τό μέλλον αυ

τής, δέν λύονται αύθαιρέτως, ύπό την τυχαίαν έπίδρασιν έφημέρων παθών 

καί αισθημάτων, ύπό στιγμιαίας έμπνεύσεις, μόνη η έπιστημη, ή άμερόλη- 

πτος έπιστημη, άνηκουσα ούχί είς έν κόμμα, άλλ’ είς την άληθειαν, ‘η ά> 
κριβης αύτης καί. μεμετρημένη έρευνα καί έξέτασις δλων τών φαινομένων, 

τών έφαπτομένων τοϋ ηθικοΰ τών κοινωνιών βίου, μόνη αύτη δύναται νά 

λύση τάς άμφιβολίας, νά έμπνεύση την πεποίθησιν, νά καθάργ τάς άπο-’ 
ρίας. Τοιαύτη δέ εΐναι ιδίως η έπιστιίμη του δικαίου καί τίίς πολιτείας, η 

βασιλίς τών έπιστημών, ώς άπεκάλεσεν αύτην ό Πλάτων ητις ύπέρ πά· 
σαν άλλην δύναται νά έπιλύση άπαντα τά ηθικά προβλήματα, τά διαφέ-

1 Was im Menschen gedeihen soil, muss aus seinem Innern entspringen, nicht ihm von 
Aussen gegeben werden; und was ist ein Staat, als eine Summe menschlicher, wirkender 
und leidender Krafte? Auch fordert jede Wirkung eine gleiche starke Gegerwirkung, je- 
des Zeugen ein gleichthatiges Empfangen. Die Gegenwart muss daher anf die Znkunft 
vorbereitet sein. .... Die Vernunft hat wohl Fhhigkeit, vorhandenen Stoff . zu bilden, 
aber nicht Kraft, neuen zu erzeugen. Diete Kraft ruht allein im Weseh’der Dioge: diese 
wirken; . . . Staats verfasssungen lassen sich nicht auf Menschen, wie Scliosslinge auf 
Baums, pfropfen. Wo Zeit und Natur nicht vorgearbeitet haben, da ist’s, als bindet man 
Bllithen mit Faden an. Die erste Mittagssonne versengt sie. W. von Humboldt’s, Ideen 
Uber Staatsverfassung.

2 Την δ’ άπασών τε τούτων άρχοοσαν καί τών νόμων καί ξομπάντων τών κατίι πόλιν 
ξπφελουμόνην καί πάντα ξονοφαίνοοοαν ορθότατα, τοϋ κοινοΟ τή κλήσει ,περιλαβόντες την 
δύναμιν αύτής, προσαγορεύοιμεν δικαιότατ’ άν, ,ώς εοικε, πολιτικήν. Τήν αρα πολιτικήν καί 
πολιτικόν καί β α σιλ ι κήν καί βασ ιλ ι κ ό ν ξννθήσομεν, Πολιτικός 305, Ε, 259. A. -"!i 
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ροντα τό παρόν, τά πάρασκευάζοντα τό μέλλον τές άνθρωπίνης άναπτύ
ξεως. 'Η πολιτεία είναι τφόντι τό άκρον άωτον, τό ύψιστον προϊόν της έν τίί 

ιστορία εργασίας τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Έν ηθικη αύτές αναπτύξει 
αναπτύσσονται Ιδίως καί Αποκαλύπτονται άπασαι αί πνευματικαί τοΰ αν

θρώπου ιδιότητες*  αί δ’ εύγενέστεραι σελίδες της ιστορίας της άνθρωπότη

τος είναι αί εύγενέστεραι σελίδες τές πολιτικές αύτές ιστορίας. "Ολοι οί 

μεγάλοι ιστορικοί σταθμοί τές προόδου τοϋ Ανθρωπίνου πνεύματος άποτε- 

λοϋσι τό έξοχώτατον σημεϊον της πολίτικης αύτοΰ Αναπτύξεως, διότι η πολι

τεία είναι η Αληθέστατη καί καθαρωτάτη έ'κφρασις τές άνθρωπίνης ηθι- 

κότητος
Τούτων τών λόγων ενεκα αί ηθικαί και πολίτικα! έπιστημαι κατέστησαν 

σήμερον έν τών σπουδαιοτέρων μελημάτων τών νεωτέρων κοινωνιών, καθό 

τοσαύτην έ'χουσαι σχέσιν πρός την έρευναν αύτών, πρός την λύσιν τών έκά- 

στοτε άναφυομένων ζητημάτων, ώνη ορθή λύσις έστίν ο'ρος απαραίτητος 
τνίς λογικές καί πεφωτισμένης αύτών ύπάρξεως καί προόδου. Τό δέ φιλοσο
φικόν δίκαιον, η βάσις καί ό σύνδεσμος τών έπιστημών τούτων, ύπερτέρα 

τυγχάνον τές πολιτικές κοινωνίας άποψις καί θεωρία, είσδύον μέχρι τών εγ

κάτων αύτές, άνερευν^ τάς πηγάς, Αφ’ ών άπορρέουσι τά ποικίλα ρεύματα, 
τά διαρρέοντα τάς διαφόρους, σφαίρας αύτές, ύψοΐ τό πνεΰμα πρός την αϊω- 

νίαν Αλήθειαν, Απελεύθεροι αύτό Από πάσης πέδης οίαςδηποτε αύθεντείας, 

ιστορικής $ θρησκευτικές, καθιεροϊ τά αιώνια δόγματα τές έλευθερίας, 

τές προσωπικότητος, τές φιλανθρωπίας, παντός γενναίου θεσμού, έφ’ου οφεί
λει νά έρείδηται η άνθρωπότης. ’Αληθώς την ύψηλην αύτές Αποστολήν δέν 

έπέρανεν εΐσέτι η έπιστημη αυτή*  ολίγος χρόνος παρηλθεν, άφ’οτου τό αν

θρώπινον πνεΰμα ηρξα.το πράγματι άπολυτρούμενον άπό τοΰ δόγματος και 

τές, αύθεντείας*  μεγάλα δέ προβλήματα υπολείπεται νά λυθώσιν έν τφ 
μέλλοντι*  η Αρμονία έν τίί πολιτικ-p τές άνθρωπότητος κοινωνία δέν άπε- 

τελέσθη εΐσέτι. Ό ά/τθςιώπινος αίωκ, ώς προηγγελλεν αύτόν ό Schiller,^ ό 

αιών τές έλευθερίας, τές ίσότητος, η έποχη τές άδελφότητος τών λαών 
δέν επέστη καθ’ όλοκληοίαν*  η έπιστημη θέλει έργασθέ εΐσέτι, θέλει δρέψει 

πολλάκις άντί πάσης αμοιβές κα.ί εύγνωμόσύνης τόν οίκτον καί τόν γέλωτα, 
Θέλει έπικληθέ ουτοπική καί όνειροπόλος, άλλ’έπί τέλους θέλει θριαμβεύ

σει, Αν δέν εΐναι ψευδός η πρόοδος τές άνθρωπότητος, Αν δέν είναι φαντα

σιώδες, δτι ό άνθρωπος έν τίί ύψηλ-ρ αύτοΰ έννοια εΐναι κατ’ έξοχην ηθικόν 

ον, Ανώτερου έφημέρων παθών καί αισθημάτων, έν τω έύρεϊ αύτοΰ πνεύ-

1 Den Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Hegel’s Philosophie des Hechts, 
305.

2 Unser men sc inches Jahrhundert herbeizufuhren haben sich — ohne es zu wissen 
Oder zu erzieien—alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt,. Schiller’s, Was heisst und 
zu welchem Ende studiert man Universal geschichte.

ματί περιλαμβάνον πάσαν ηθικην του καθόλου Ανθρωπίνου βίου ιδέαν. Ίδου 

η: τάσις και ό σκοπός τές ημετέρας επιστήμης, οΐα Α.νεπτύχθη και έσχη - 
ματίσθη, οϊα όσημέραι διαμορφοΰται καί τελειοϋται ύπό τών έξοχώτέρων 

πνευμάτων Αρχαίων τε' καί νεωτέρων χρόνων. ... :. ·
Ή ιστορία καί η πείρα Απέδειξαν. ηδη. καί κατά θεωρίαν καί κατά πρά- 

ξιν, όπόσον μεγάλη είναι η σημασία, οποία η Αποστολή επιστήμης, σκοπόν 

καί άντικείμενον έχούσης την Ανθρωπότητα, πράγματι τελειον μικρόκοσμον, 

ύφ’ οσας αύτη σχέσεις εμφανίζεται έν τγί κοινωνία καί εν τίί ιστορία· Οπο- 
σον μεγάλα, τοΰ ηθικού αύτές βίου ζητήματα έπελύθησαν έν σχετικώς ελα- 
χίστφ χρονικφ διαστηματι, ιδίως ύπό την καθαράν έπίδρασιν τές έπιστη- 

μης τοΰ δικαίου καί τές πολιτείας ! Οί νέοι κώδικες, γνήσια, πορίσματα τές 

συγχρόνου τών λαών πολιτικές συνειδησεως, θεσμοθετοΰντα δλας έκείνας 
τάς μεγάλας καί γενναίας άρχάς, ας άνεκηρυξεν ηδη η έπιστημη, σπεύδει 

δέ όσημέραι νά πραγματοποίησή έν τί) ίστορικγ αύτές πορεία η ανθρωπό- 
της, καθίστανται τό νέον τών λαών εύαγγέλιον, τό παλλάδιον τές μελλου- 

σης αύτών κοινωνικές δημιουργίας. Ύπό τούς οιωνούς τούτους τελείται· σή
μερον η επιστημονική εργασία τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος*  νέοι, άγνωστοι 
τέως ορίζοντες ευρύνονται έκάστοτε προ τών πόθων αύτοΰ καί τών έλπίδων. 

’Από τών έρειπίων τοΰ παρελθόντος, άπό τών συντριμμάτων τοΰ παρόντος 
δημιουργεϊται άείποτε άρχιτεκτονικώτερος ό κόσμος τοΰ μέλλοντος*  εις την 

δημιουογίαν δέ ενός τοιούτου κόσμου τό νέον πνεΰμα προσφέρει την εκπολι
τιστικήν αύτοΰ συνδρομήν,, έν πληρει συνειδησει τές άποστολές. καί τές ση

μασίας αύτοΰ έν τίί κοινωνία·
• . * * ·

¥
Διατελοΰμεν σήμερον είς ζύμωσιν είς μίαν Αναλυτικήν τοΰ Ανθρωπίνου 

πνεύματος περίοδον. *Η  πάλη τών ιδεών δέν τελείται έν τφ ηθικφ τές κοι

νωνίας βίφ άνευ λογικών αφορμών, έχουσών τάς ρίζας έν αύτίί του άνθρώ
που τέ φύσει. Έν τί) συνειδησει τές άνθρωπότητος δημιουργεϊται σήμερον 

εις νέος κόσμος, έγκυμονεϊται μία νέα Σΰτθεσις. Ή ημετέρα, ιστορική περίο

δος, άνωτέρα κατά την Ανάπτυξιν, κατά την πνευματικήν άνεζαρτησίαν 
πασών τών προηγουμένων περιόδων, θέλει διατυπώσει την νέαν ταύτην δη

μιουργίαν, πληρεστέραν καί τελειοτέραν. Ιδού η έργασία, περί έν ένασχο-, 

λεϊται σήμερον η πεπολιτισμένη άνθρωπότης. Έλπίσωμεν δτι 'η σύγχρονος 
Ελλάς, νεαρά εΐσέτι έν τί) σταδιοδρομία τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, .πει,’ 
ίβγείουσα παρά τό HSior άβ«α τές ευρωπαϊκές επιστήμης, δέν θέλ.ει άπο- 

λειφθέ παντελώς έξω τοϋ χώρου τές εργασίας ταύτης τοΰ πνεύματος, ξένη 

πρός τά αισθήματα, Αδιάφορος πρός τάς άρχάς, πρός τά ιδεώδη, ύφ’· ών έμ.- 

πνέεται καί συγκινεϊται η νεωτέρα κοινωνία.
Laboremus !’Α.πό τοΰ μεγάρου τούτου πέπρωται ν’ Αποκαλυφθίί τελεία, 

άριπρεπης η νέα ελληνικέ έπιστημη*  ό νεώτερος ελληνικός πολιτισμός, τό ' 
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αριστούργημα τνίς άναγεννηθείσης Ελλάδος, μέλλει ν’ άνατείλη ύπό τδν 
είίελπιν τούτον ουρανόν, ύφ’ δν έσκέφθησαν, ύφ’ δν εΐργάσθησαν οι άθάνατοι 

τ?|ς αρχαίας έπιστημης ίεοοφάνται! Έργασθώμεν λοιπόν έν πίστει, έν άφο- 
σιώσει, άλλά πρός τούτο άναπτύξωμεν πρό πάντων την ιδίαν ημών άτομικό- 

τητα' άναρριπίσωμεν τό πϋρ τίίς έθνικίίς ημών συνειδησεως καί ιδιορρυθμίας, 
τό ύποβόσκον έν τοϊς ίδίοις ημών στηθεσι, μη θερμαινώμεθα άπλώς έν πυρά 
ξένη'μή όδηγώμεθα έν τη έκπολιτιστικίί όδφ τίίς νέας ·ημών άναβιώσεως 

άκρίτως ύπό τού φωτός ξένης έπιστημης' έ'χωμεν υπόδειγμα την άρχαίαν τού 
έθνους ημών ιστορίαν, έν πεποιθησει πρεσβεύοντες, δτι μέγα έθνος εΐναι μόνον 

έκεϊνο, τό οποίον έχει πίστιν εις την ηθικότητα, άφοσίωσιν εις την ιδέαν, 
ένθουσιασμόν εις την πρόοδον, και τότε θέλουσιν άνατείλει ημέραι έξοχοι έν 

τω βίφ ημών, καί τότε ή νέα Ελλάς έπαξίως θέλει συνεχίσει την άρχαίαν.
"οχ*,  δέν είναι ποιητική ουτοπία, δέν εΐναι φιλοπατρίας πόθος η άναγέν- 

νησις τίίς Ελλάδος, ούδέ στιγμιαϊον σφάλμα ένός ιδεώδους τίίς διπλωμα
τίας. Elvat ιστορική άνά.γκη η άναβίωσις τού ελληνισμού*  ,η συνεργασία 

αυτού έν τί)'έκπολιτιστικί! σταδιοδρομία τοϋ πνεύματος εΐναι εις δρος της 
καθόλου άνθρωπίνης προόδου' ούδέν τελείται άνευ άποχρώντος λόγου, άνευ 

σκοπού έν τίί ίστορίφ*  τό έθνος, τό όποιον παρέσχε τάς εύγενεστάτας τών ευερ

γεσιών εις την άνθρωπότητα, τό όποιον χθές είσέτι άνεγεννηθη μετά το- 
σαύτης ζωνίς καί εύρωστίας, κίνησαν εις θαυμασμόν κα'ι αυτού; τούς άντι- 

πάλους του, δέν πρόκειται νά διαδραματίση άφωνον, άδοξον πρόσωπον έν τφ 

πολυκυμάντφ δράματι τίίς άνθρωπίνης ιστορίας .... Καί σήμερον, δτε 
ευοίωνοι διοσημεΐαι προαναγγέλλονται έν τφ δρίζοντι τού ελληνικού μέλλοντος, 

όσημέραι όοατώτεραι καθιστάμεναι, σήμερον εΐναι καιρός μείζονος πίστεως, 

συντονωτέρας άφοσιώσεως καί εργασίας. Δέν αΐσθάνεσθε την στιγμήν ταύ- 
την μίαν μυστικήν προαίσθησιν τού μέλλοντος, ένα παλμόν κρύφιον; . . . . 
Δέν έ'πληξε την καρδίαν σας η κραυγή τίίς νέας έλληνικής έγέρσεως, η με- 

μακρυσμένη κραυγή τίς έλευθερίας, διατυπούσης εις τούς νέους τίίς Κρητης 
Κορύβαντας τούς θεσμούς τίίς μεγάλης ελληνικές πολιτείας; ’Έθνος έ'χον ζώ- 

σαν την συνείδησήν τίίς έλευθερίας του δέν θνήσκει. ’Ήδη η πατρις τοΰ Μί- 
νωος ηρξατο θεσμοθετούσα τούς νέους τίίς ελληνικές έλευθερίας νόμους, οΰς 

μετ’ ολίγον θέλει άνακηρύξει εύρυτέρους και ζωηροτέρους η καθολική τοϋ 
έξεγειρομένου έθνους συνείδησις, κάλλιστα γινωσκουσα, δτι μόνον ύπό έλευ- 

θερίαν έν έθνος άναπτόσσεται άρτιμελές καί ευρωστον, δτι άνευ αύθυποστά- 

του πολιτικού βίου, άνευ έθνικίίς ανεξαρτησίας, ούδεμία πρόοδος, ούδεμία η- 
-θικότης δύναται ν’ άναπτυχθ-ρ και δτι αί μεγάλαι, αί ένδοξοι ημέραι ένός 

έθνους έν τίί έπιστημη, έν τίί τέχνη, έν τω πολιτισμώ, είναι αί ημέραι της 

πολιτικίίς αύτοΰ έλευθερίας. . >

Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΠΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ" S. ΚΟΝΤΟΓ.

§ 13.

Συμ^ερώτεγος — μα,Λ,Λαν συμφέραν.

Τό έν τη καθ’ ημάς γλώσση συνήθως λεγόμενον συμφερώτερος —— συμ~ 

φερωζέρα — σνμφερώίερον παντελώς ύπό τών παλαιών 'Ελλήνων ηγνοεϊτο. 
Έν τοϊς Τοπικοϊς τοϋ Άριστοτέλους βιβλ. Γ', γ’, 17 άναγινώσκεται «οΐον 
τού συμφέροντος η τοΰ καλού η τοΰ ηδέος» καί μετ’ ολίγα «πότερον ηδιον 

η κάλλιον η Άλλ’ ό Αριστοτέλης έγραψεν άναντιλέκτως

σνμφορωτερον. Μεταβλητέον δέ και τό παρά Γαληνφ Τόμ. Η', σελ. 454 

«ού'τε εύσχημονέστερον ού'τε τίί χρείφ είς τό συμφορωτερον
και τό έν Τόμ. ΙΘΖ, σελ. 525 «αί άλουσίαι συμφερώτεραι» εις τό συμφορώ- 
τεραι. Ήμαρτημένον δέ πάντως εΐνε καί τό έν τφ κώδικι τού 'Ησυχίου 

«Λωϊτηνη : συμφερωτέραϊ). Τό ούδέτερον συμφερωτερον εύρέθη καί έν τοϊς 

κώδιξι τοϋ Πολυβίου, άλλ’οί έκδόται άποκατέστησαν την άληθη γραφήν 

«ούδέν γάρ είναι τούτου κάλλιον ούδέ συμφορώτερονν καί «άλλο τι σιγ/.φο- 
ρώτερον η προυργιαίτερον» (σελ. 160,24 καί σελ. 1195.13 Ούλσχ. Πρβ. 

και σελ. 194,7, καί σελ. 471,3 "Ετι δέ σελ. 1056,23). Τό συγκριτικόν 
σνμφορώτεροτ βλέπει τις παρά τω Εενοφώντι Άγησ. ς', 3 «άκινδυνότερον 

δέ καί συμφορώτερον τη τε πόλει καί τοϊς συμμάχοις» καί Έλλην. ς·', ε', 
39 «σνμφορώτερόν γε μεντάν ύμϊν αύτοϊς βοηθησαιτε» καί παρά Δίωνι τφ 

Χρυσοστόμφ Τόμ. Α’, σελ. 256 «έπ'ι κρείττω πολύ καί συμφορώτερα εργκΏ 
(Πρβ. σελ. 260: άσυμφορώτερον) καί παρ’ άλλοις, τό δ’ ύπερθετικόν σνμ- 

φορώτατον παρατώ Άριστοφάνει Πλούτ. 1162 «πλούτφ γάρ έστι τοΰτο 
σνμφορώταίοτη. Πρβ. κα'ι Θουκυδ. Η', 43 «δτφ τρόπφ άριστα καί ζνμ- 

«ριφώτατα άμφοτέροις πολεμησεται» καί Εενοφ. Κύρ. Παιδ. ΕΖ, γ', 22 «πώς 

άν συμφορώτατα χρωμεθα τφ φρουρίφ» καί Έλλην. Δ', β', 10 «πώς άν την 

μάχην συμφορώτατα σφίσιν αύτοϊς ποιησαιντο», κτλ.
Τά παραθετικά της μετοχής συμφέρων — ύνμφέρουσα — συμφέρον έσχη- 

ματίζοντο έν τίί Ελληνική γλώσση κατά περίφρασιν, ώς σαφέστατα μη- 

νύεται έκ τών ύποτεταγμένων παραδειγμάτων.
Άριστοτέλ. ΊΡητορ. Α', ζ', 1 «εφεξής άν εΐη λεκτέον περί τού.μείζονος 

αγαθού καί τού μαά.Ιον συμφέροντος».
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Ψευδοδημοσθέν. σελ. 1442 «τον μέλλοντα βελτίω λέγειν και μαΛΛον 

σνμφέρονθ’ ύμϊν».
Ίσοκράτ. Δ', 37 «ί πατριωτέραν—η μαΛΛον σνμφέρονσαν της τούς 

μέν βαρβάρους άναστάτους ποιησάσης, κτέ.». Ε', 10 «ούδέ κοινοτέραν ούδέ 

μαΛΛον άπασιν ημϊν συμφέρουσαν». 17 «οίκειοτέρας και καλλίους καί μαΛ
Λον συμγερούσας». Ίΐ, Π «ούτε δημοτικωτέραν ούτε τ-Jj πόλει μαΛΛον 
σνμφέρουσαν». Η', 16 «ού'τε δικαιοτέρας εΰρησομεν ού'τε μαΛΛον τη πόλει 
σνμερερούσας». 1Β', 14 «ουδέ μείζους ούδέ μαΛΛοΊ άπασιν ημϊν συμφερού- 
σας·». 147 «μηδέ βεβαιοτέραν μηδέ μαΛΛον τφ πληθει σνμφέρονσαν». 
Πρβ. και ΙΘ', 34 «πώς άν τις άμεινον η μαΛΛον συμγερόντως περί τών αύ
τοϋ πραγμάτων έβουλεύσατο ;» "Ετι δέ ΙΕ', 78 «ού μην περί αχρηστότερων 

ούδ’ ήττον τη πόλει συμφερόντων».
Δί. Χρυσόστ. Τόμ. Β', σελ. 71 «τών πυρών και τών κριθών άμείνων τροφή 

καί μαΛΛον σνμφέρονσα».
Και τών άλλων δέ μετοχών τοϋ ένεστώτος χρόνου τών τ’ ενεργητικών 

καί τών παθητικών τά παραθετικά περκροαστικώς άείποτε ύπο τών Ελλή

νων έξεφέροντο, οΐον μαΛΛον πρέπων — μάΛιστα πρέπων, μαΛΛον άρμότ- 

των — μάΛιστα άρμόττων, μαΛΛον 8υνάμενος —- ριάΛιστα 8υνάμενος, 
μαΛΛον όμοΛογοΰμενος—μάΛιστα ομοΛογούμενός, κτλ.

Ίσοκράτ. IB', 27 «ούδέποτ’ άν εύρεθηναι νομίζω διατριβάς ώφελιμωτε- 

ρας τούτων ουδέ μαΛΛον πρεπούσας». ΙΕ', 77 «τίς άν πολιτικώτερος καί 

μαΛΛον πρέπων τη πόλει κτέ.; ». Διον. 'Αλικαρν. π.-’ΐσοκρ. 7 «ά βελτίους 

’η άληθεστέρους η μαΛΛον πρέποντας φιλοσοφίςρ». Θεμίστ. σελ. 79, δ' 

«πολύ θειότερον καί πρέποντα μαΛΛον». Πρβ. καί Δημόκρ. 244 Μουλλ. 
«κυνώδες γάρ τοΰτο καί θηρίφ μαΛΛον η άνθρώπω πρέπον». Τοΰ έπιρρημ.α- 

τος πρεπόντως μετά τοϋ μαΛΛον χρησις εύρίσκεται έν τω Οικονομικοί τοϋ 
Εενοφώντος Γ, 12 «καθαρωτέρα οδσα πρεπόντως τε μαΛΛον ίμφιεσμένη».

Πλάτ. Πολιτ. σελ. 274, β' «περί δ’ άνθρώπων βραχύτερα καί μαΛΛον 
προσήκοντα». Δί. Χρυσόστ. Τόμ. Α', σελ. 110 «ύπόθεσιν σπουδαιοτέραν -η 

σοί μαΛΛον προσήχουσαν». Πρβ. καί Θεμίστ. σελ. 37, δ'.

Ίσοκράτ. Ε', 155 «βελτίω τούτων καί μαΛΛον άρμόττοντα τοϊς ύπάρ- 
χουσι». ΙΕ', 302 «πολύ γάρ καλλίω δόξαν έκείνων κτώμενοι τη πόλει τυγ- 

χάνουσι καί μαΛΛον άρμόττουσαν».
Ίσοκράτ. Η', 145 «τοϊς δέ νεωτέροις καί μαΛΛον άκμάζονσιν εγω τ.α- 

ραινώ καί παρακελεύομαι».
Άριστοτέλ. Πολιτ. ς', ε', 13 «ίδίίη δέ ταϊς σχολαστικωτέραις καί μαΛ

Λον εύημερούσαις πόλεσιν».
Δί. Χρυσόστ. Τόμ. Β', σελ. 197 «εις έτερον μετέστη τδ μεϊζον η μαΛ

Λον εύθενονν»,.

ΤΙλούταρχ. Νικ. 19 «πολύ ρωμαλεωτέρους Γυλίππου καί μαΛΛον χο- 

μωντας».
Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 299 «και εύστομαχώτερον καί μαΛΛον διά τδ 

είναι ώριμ-ον άρωματίζον».
Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 552 «ελκώδη δέ αΐ'σθησιν έμποιοϋσιν οί τούτων δα- 

κνωδέστεροι, φρίκην δέ οί τούτων μαΛΛον 8άκνοντες».

Γαλήν. Τόμ. Η', σελ. 475 «σκληρότερους καί μαΛΛον εμπ ρέοντας καί 
μικρότερους τούς σφυγμούς εργάζεται». Πρβ. καί Τόμ. Θ', σελ. 163 καί 

σελ. 167.
Γαλήν. Τόμ. Η', σελ. 845 «καί τάχ’ άν τινι δόξειε τοΰτ’ εύλογώτερρ,ν 

είναι καί τη χρείφ μαΛΛον όμοΛογονν».
Γαλήν. Τόμ. ΙΑ', σελ. 747 «αλλά τοϊς δριμυτέροις τε άμα καί μαΛΛον 

θερμαίνουσιν».
Γεωπον. Β', ς·', 34 «οσφ δέ μαΛΛον βρίθοντα καί χλωρότερα».

Έρφδιαν. Ίστορ. Α', ς·', 5 «αλλά τά ενταύθα προυργιαίτερα οντα καί 

μαΛΛον επείγοντα έπέχει την επιθυμίαν».
Πλάτ. Νόμ. σελ. 663, δ' «τούτου ψευδός λυσιτελέστερον άν έψεύσατό 

ποτέ καί 8υνάμενον μαΛΛον ποιεϊν κτέ.» (Πρβ. καί Ίππ. Έλ. σελ. 376, 

α'). Ίσοκράτ. ΙΕ', 47 «πολύ σοφωτέρους καί βελτίους καί μαΛΛον ώφελεϊν 

8υναμένονς». Φίλων Τόμ. ς·', σελ. 149 «χαλεπώτερον η άπελέγ-

ξαι την έν τη ψυχή δυσγένειαν 8υνάμενον».
Εενοφ. Άναβ. Γ', β', 30 «πολύ δέ τούς άρχομένους εύτακτοτέρους καί 

πειθομένους μαΛΛον τοϊς άρχουσι νΰν η πρόσθεν».
Ίσοκράτ. Γ', 27 «πολύ τούτου συντομότερος καί μαΛΛον ομοΛογούμε- 

νος ό λόγος έστίν».

Θεόφραστ. Αίτ. Φυτ. Α', ις·', 2 «μικροπυρηνότερον άννγραινόμενόν τε 
μαΛΛον». Πρβ. καί ς', ιδ' 5 «λεπτότερου καί ξηρότερου καί 8ιαπνεομένο» 

μαΛΛον».
Φίλων Τόμ. Β', σελ. 303 «θεωρητικού γάρ τίς άμείνων βίος η μαΛΛον 

οίκειοΰμενος λογικώ;»
Άλέξ. Άφροδ. Προβλ. Α', 148 «ποικιλωτέρα καί τεχνικωτέρα καί δι

δαχές μαΛΛον 8εομένη».
Ίσοκράτ. Β', 2 «καλλίστην δωρεάν καί χρησιμωτάτην καί μάΛιστα πρ'έ- 

πονσαν». Γ', 10 «καλλίστους ηγοϋμαι καί βασιλικωτάτους καί μάΛιστα 
πρέποντας». Ψευδαριστοτέλ. π. Ιίόσμ. 1 «άλλά καί συγγενεστάτην έαυτ-η 

καί μάΛιστα πρέπονσαν ένόμισεν είναι την έκείνων μάθησιν». Πολύβ. ΚΒ' 

ε', 7 «τη μέν γάρ αυτών πατρίδι δοκεϊν τοΰτο κάλλιστον είναι καί μάΛι
στα πρέπον 'Ρωμαίοις ». Πρβ. καί Γαλήν. Τόμ. Δ', σελ. 26 καί Εύσέβ. 

Κωνσταντ. Δ', μβ', 1.

Θεόφραστ. π. Όσμ. 14 «τούτο γάρ χρονιώτατον καί άμα προς την χρείαν
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μάΛι.σΰ"' άρμύττον'ϋ. Διον. 'Αλικαρν, 'Pou.. Άρχ. σελ. 212 8 «τους κρατ ι
στούς νόμους καί μάΛιστα τοΐς ημε^έροις άρμόΐτοντας βίοις».

Πρόκλ. Διάδ. σελ. 260,2 Τεϋβν. «τά καθόλου καταφατικόν ταϊς έπιστη- 

μαις έστί μάΛιστα προσήκον».
Άριστοτ. Ζφ. 'Ιστορ. Δ', α', 15 «έν μέν τό μάΛιστ' έπιποΛάζον καίμέ- 

γιστον αυτών».
Διον. Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 2098 «τών άνδρειοτάτων τε καί μάΛι

στα έν τ·ρ πόλει τότ’ άνθούντων». Πρβ. και π. Λεκτ. Δημοσθ. Δειν. 39 

«συγγραφέων δέ λαμπρότατος τε και μάΛιστα πων άλλων κατορθων περί 

ταύτην την ιδέαν Θουκυδίδης».
Άρριαν. Έπικτ. Διατρ. Γ', β', 3 «τούτων κυριώτατος καί γιά^ιστα επεί

γων έστιν ό περί τά πάθη».
"Αλεξ. παρ’ Άθην. σελ. 562, ς·':

εί δεϊ γε πρώτον μέν στρατευτικωτάτους 

είναι πονεΐν τε δυναμένους τοΐς σωμασι 
μάΛιστα προσεδρεύειν' τ’ άρίστους τφ πόθφ.

Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 207 «ώς οΐκειότατόν τε και μάΛιστα τρέφειν δυνά- 

μενονκ. Τόμ. Γ', σελ. 767 «τό γάρ ισχυρότατον έν αύτοΐς και μάΛιστα 
στηρίζειν αυτά καί σκέπειν δυνάμενον ό χιτών ούτός έστιν».

Άριστοτέλ. Ζφ. 'Ιστορ. ς', κα', 2 «τό δέ μάΛισθ' όμοΛογούμενον διε

τείς».
Θεόφραστ. Φυτ. 'Ιστορ. Η\ θ’, 2 «ισχυρότατον καί μάΛιστα καρπιζό- 

μενον».
Λέγεται δέ καί «τούτου γένοιτ’ άν τις σχετλιώτερος άνθρωπος η μαΛ

Λον έκών τά δίκαι’ άγνοεΐν προσποιούμενος;» παρά Δημ.οσθένει σελ. 874, 
36 καί «ηγούνται τούτου’Άτλαντα άν ποτέ ΐσχυρότερον καί άθανατώτερον 

’και μαΛΛον άπαντα ζυνέγοντα έξευρεΐν» παρά Πλάτωνι Φαίδ. σελ. 99, 
γ'. Πρβ. καί Φίλων. Τόμ. Β', σελ. 275 «τούτων δέ τί αν γένοιτο έπιληπτό- 

τερον η μαΛΛον ύπό της αλήθειας έΛεγχόμενον\». Τό έν'τοΐς Τοπικοϊς τοΰ 
Άριστοτέλους ς·', ιδ', 5 «εάν γάρ φαίνηται βελτίων καί μάΛΛον δηΛών τδ 
όριζόμενον» έ'χεται όμοιας έννοίας τφ δηΛωτικώτερος (η παραστατικότεροι!) 
τοΰ οριζομένου, ώς τό έν ταϊς Κατηγορίαις Θ', 5 «τούς έντιμοτέρους καί 

μαΛΛον άγαπωμένους ΰπ αύτών» εινε ισοδύναμον τφ αγαπητότερους η 

προσφιΛεστε’ρους αύτοϊς (αύτοΐς). Πρβ. καί Εενοφ. Άναβ. Α', θ', 29 «καί 

ούτοι μέντοι οί μάΛιστα ΰπ’ αύτοΰ άγαπώμενοι». Παρά Θεοφράστφ Φυτ, 
'Ιστορ. Δ', ια\ 11 φέρεται «σαρκωδέστατος δέ πάντων καί μάΛιστα κάμ- 

ψιν δεχόμενος», ό'περ δύναται κάλλιστα νά μεταληφθ?) εις τό κάμψεως δε- 
κτικότατος (η έπίδεκτικώτατος). Έν τφ περί ’Οσμών 19—20 άδιαψόρως
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8Ϊνε παρειλημμένοί ύπό τοϋ Θεοφρζστου τό όεκτιχώταϊον κα’ι μάΛιΰΐα, δε

κτικόν καί τό μάΛιστα δεχόμενον. Πρβ. καί Διοσζορίδ.. Τόμ. Α', σελ. 757 
«δηκτικότερος μέντοι καί μαΛΛον στύλων ούτος ύπάρχει», ηγουν στυπτι- 

κώτερος, καί Άθην. σελ. 69, ς·' «η δέ τρυφερωτέρα θρϊδαξ εύστομαχωτέρα 

καί μαΛΛον ύπνον ποιούσα», τουτέστιν ύπνωτικωτέρα.

Τό νοΰν μαΛΛον εχον καί τό νουνεχέστερον σημαίνουσιν ολως τό αυτό,' 
ρϊον Πλατ. Συμποσ. σελ. 181, γ' «τό φύσει έρρωμενέστερον καί νουν μαΛ

Λον εχον άγαπώντες». Πρβ. καί Μένανδρ. παρά Στοβ. Άνθολ. IJI', 8 :

άπαντα τά ζφ’ έστί μακαριότερα

. καί νουν ε’χοντα μάΛΛον άνθρώπου πολύ.

^•ουτέστι καί νουνεχέστερα τοϋ ανθρώπου ποΛύ. Παρατηρητέον δ’ όμως ότι 

τό έπίθετον νουνεχής ητο άγνωστον τοΐς δοκίμοις (Πρβ. Αόγ. Έρμ'ην Τόμ. 

Α', σελ. 314).
Ώς δέ λέγεται π.Ιατντερα ούσα, ούτω καί μ,αΛΛ,ον έχονσα π Λάζος, οΐον 

Θεόφραστ. Φυτ. 'Ιστορ. Δ', ς·', 7 «τ·ης δέ δρυός σκολιωτέρα και μαΛΛον 
εχουσα πΛάτος». Πρβ. καί Ίσοκράτ. Έπιστ. ς·', 5 «πολύ καλλίους έτέρας 

άν ευρον καί μάΛΛον Λόγον έχούσας» (==· εύλογωτέρας).

Τό έκ μετοχής έσχηματισμένον έπίρρημα όντως συνωνυμεϊ τώ άΛηθως, 
μεθ’ ού καί εύρίσκεται συνημμένου παρά Πλάτωνι Σοφιστ. σελ. 263, δ'· «όν

τως τε καί άληθώς». Είπε δ’ ό Πλάτων καί ςμαΛΛον ό'ντως τε καί αλη

θέστερος» Πολιτ. σελ. 585, ε'.

§14

,Εγρηγορό>ς μάΛΛον, μάΛΛον άφεστηκώς, κτλ. άπηΛΛαγμένος μ&ΛΛον, 

μαΛΛον γεγυμνασμένος, μαΛΛον απονενοημένος, κτλ. μάΛιστα πεπαιδευ

μένος, κτλ.

Ού μόνον δέ τοΰ ένεστώτος άλλά καί τοΰ παρακειμένου αί μετοχαί αί τ’ 

ενεργητικά! καί. αί παθητικαί πλην όλιγίστων, περί ών έποιησάμεθα λόγον 
έν τοΐς έμπροσθεν (§ 11 καί S 12), κατά περίφρασιν έν τοΐς παραθετι- 
κοΐς έσχηματίζοντα, οΐον έγρηγορως μαΛΛον, μαΛΛον άφεστηκώς, νπλ. ά'- 

πηΛΛαγμένος μαΛΛον, μαΛΛον γεγυμνασμένος, νπ\. μάΛιστα πεπαιδευ

μένος, κτλ.
,Εενοφ. π. 'Ιππ. ΑΖ, 9 «καί μην τφ εξόφθαλμος είναι εγρηγορως μαΛΛον 

φαίνεται τοΰ κοιλοφθάλμου». 71, 10 «ην μέν κυφαγωγότερος % ό ίππος — 
ην δέ μαΛΛον άνακεκυφώς».

; · Άριστοτέλ. Ζφ. 'Ιστορ. Ε', ζζ 2 «τό δ’ επικάλυμμα μεϊζόν έστι τό τνίς 

ΤΟΜΟΣ Β’, 3. «-ΜΑΡΤΙΟΣ 1873. 13 
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θηλείας καί μαΛΛον άφεσϊηκός vm\ συνηρεφέστερον», Μετεωρ. Β', ε', 9 «τά 
μαΛΛον πεπηγότα πλείονος δεϊται θερμότητος».

θεόφραστ. Φυτ. Ίστορ. Γ', θ', 4 «καί αύχμωδέστερα καί πεφρικότα 
μα22ονϊ>. ί1', θ', 5 «έ'τι δέ και τδν κώνον έλάττω φέρει καί πεγρικύτα. 
μ&ΛΛονν. ς’, β', 6 «τό μέν γάρ θίΐλυ λεπτοφυλλότερον καί ζύτεστηκδς μα.Ι- 
Joyn. Φυτ. Αιτ. Δ', ιγ', 2 «τφ ξηρότερα ποιεϊν και πυκνότερα και ζυνε- 
στηκότα μαΛΛονί). Πρβ. καί Ίπποκρατ. Τόμ. Γ', σελ. 364 «ό δ’ από
πατος σμικρότερός τε καί ζννεστηκως μαΑΙον τούτφ γένοιτο».

Χρησμ. παρά Διογ. Λαερτ. Α', 30 καί 106 :

σου pUjJov πραπίδεσσιν άρηρότα πευζαλίμγσι.

Ήρόδ. Α', 61 «έδν καί δεξιώτερον κα'ι εύηθείης ηλιθίου άπη22αγμένοτ 
/ια.Αΐοκ». Η', 62 «λέγων μα.Λΐοζ έπεοτραμμέναν.

Πλατ. Νόμ. σελ. 816, α' «καί κοσμιώτερος μ.έν ων πρός τε άνδρείαν 
μα.Ι.Ιον γεγυμνασμένοςν. Φαίδ. σελ. 111, γ' «τούς μέν βαθύτερους και 
αναπεπταμένους μα22ονΏ. Φαίδρ. σελ. 230, α' «εί'τε τι θηρίον τυγχάνω 
Τυφώνος πολυπλοκώτερον καί μα22ον έπιτεθυμμένον εί'τε ημερώτερόν τε 
καί άπλούστερον ζωον».

Εενοφ. Κυρ. Παιδ. Ε', β', 33 «τοσούτφ μείζω καί έκπεπ2ηγμένον μα2· 
Joy τον φόβον κέκτηνται». 'Ελλην. Δ', η', 22 <ΐμα22όν τε συντεταγμένος 
κα'ι έγχειρητικώτερος στρατηγός». 'Ο Δοβραϊος εί'κασε συντεταμένος, δπερ 
ένέκρινε κα'ι δ Δινδόρφιος έν τ-ρ Τεϋβνηρείφ τών Ελληνικών έκδόσει (1870, 
σελ. XXV).

Δημοσθέν. σελ. 363,69 «πώς άν άνθρωποι κακίους vj μα22ον απονενοη
μένοι τούτων γένοιντο ;»

Άριστοτέλ. 'Ρητορ. Γ', β', 13 «έ'στι γάρ άλλο άλλου κυριώτερον καί ώ- 
μοιωμένον μα22ον καί οίκειότερον».

Θεόφραστ. Φυτ. Ίστορ. Γ', θ', 3 «καί βραχύτερόν καί έπεστραμμένον 
μα22ον και δυσεργότερον» (Πρβ. καί 6). ς·', β', 5 «τό μέν γάρ έ'χει ποώ
δες τδ φυλλον καί μαΐίον έπικεχαραγμένον*  (Πρβ. το μετ’ όλίγά κείμενον 
έπικεχαραγμένον ήττον}. Φυτ. Αιτ. Β', ις·', 6 «άτακτοτέραν γάρ ν.αλ μα2~ 
2 ον 'ζυγκεχυμένην είκδς εΐναι -ταότην την φυσιν». Πρβ. καίπ. Άνέμ. 3.

Ίπποκράτ. Τόμ. Γ', σελ. 365 «όξύτερός τ’ άν εί'η και 2ε2υμένος μα22ονΐ>,
Πλούταρχ. Θεμιστ. 21 «πολύ δ’ άσελγεστέρφ και αναπεπταμένη μα2- 

2ον είς τδν Θεμιστοκλέα κέχρηται βλασφημία».
Αίλιαν. π. Ζφ. Θ', 24 «ούκοΰν δποκρύψας εαυτόν έν τοϊς θολερωτέροις τε 

καί paJ.lov πεπίηρωμένοις ησυχάζει».
Δί. Χρυσόστ. Τόμ. Α', σελ. 166 «ό δέ τρίτος άμφοτέρων έπιφανέστερός 

τε κα'ι μα22ον τεταραγμένος^, Πρβ. κα'ι Τόμ. Β', σελ. 61.

195

Φίλων Τόμ. Α', σελ. 153 «έ'στι δέ τις τελεώτερος καί μα2.1ον χεχαθαρ- 
μένος νους».

Θεμίστ. Παραφρ. Τόμ. Β', σελ. 121 Τεϋβν. «άπδ τών λειοτέρων και λε- 
πτοτέρων καί μα22ον τεταμένων όξότερος ήχος άποτελεϊται».· Πρβ. καί 
Τόμ. Α', σελ. 47,6.

Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 400 «Ισχνότερα δέ τά πρδς άκρφ τφ καυλφ 
καί μα22ον έπεσχισμέναν. σελ. 491 «τραχύτερα δέ και μείζονα καί μΰ.2- 
Λον έσχισμέναη.

Γαλήν. Τόμ. IB', σελ. 852 «εύτονωτέρας τε κα'ι μα22ον έσφιγμένας». 
Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 228 «τδ κατά την θάλψιν έπιτεταμένον μα22ονι> καί 
«τό έπιτεταμένον μα.ΙΙον κατά την ποιότητα την λευκήν» καί «άποκρί- 
νασθαι έ'στιν όρθώς τδ μα22ον κεχυμένοντ) (Πρβ. και σελ. 229 κα'ι σελ. 
232). Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 862 «εύ'λογον ο.3ν έ'δοξέ μοι μα22αν έκτεταμένον 
σχηματίζειν τδ σκέλος έφ’ ών εί'θισται πλείστφ χρόνφ τοΰτο έ'χειν τό σχήμα, 
καθάπερ καί ήττον έκτεταμένον έφ’ ων δι’ όλης ημέρας κέκλιται».

Πάππ. Άλεξ. Συναγ. σελ. 270,16 «ποικιλωτέραν έ'χουσαι την γένεσιν καί 
βε(>ιασμένην μα22ον». Έν σελ. 54,19 άναγινώσκεται «ποικιλωτέραν καί 
βεβιασμένην έχουσαι την γένεσιν». Άλλ’ ί'σως έξέπεσε τδ μα22ον, ώς έν ■ 
τφ Αεξικφ τοϋ Φωτίου σελ. 149,17 «Κ,ατηρεφέστερον : κατεστεγασμένογ 
$ κατώτερον έστεγασμένον». Πρβ. Ίϊσόχ. «Κατηρεφέστερον : νΜτεστεγα· 
σμένον paJJov'b.

Άλέξ. Άφροδ. είς’Αριστοτ. τά μετά τά Φυσ. σελ. 140,2 «άλλά καί ά*  
κριβεστάτην καί μάΐιστα ειίυϊανί).

Δί. Χρυσόστ. Τόμ. Α', σελ. 151 «τούτον σοφώτατον καί μά2ιστα πεπαι- 
όευμένον».

’ίάμβλιχ. π. Μυστηρ. σελ. 112 Παρθ. «τδ άληθέστατον αύτοΰ καί δυνα- 
τώτατον καί μά2ιστα τεταγμένον».

Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', α', σελ. 229 «τδ μάΛιστα τεταμένου κατά την θάλ- 
,ψιν». Πρβ. καί σελ. 230. 232. 233.

Κατά τδν αύτδν-τρόπον λεγεται «πρδς μέν ένίας όδυρτικωτέρως καί συ- 
νεστηχότως μά,ΛΛον^ (Άριστοτ. Πολιτ. Η', ε', 8), άνθ’ου δ Μαδβίγιος εί'κασε 
σνντετηκότως {Adversar. Τόμ. Α', σελ. 470), καϊ «πρδς τά τοιαΰτα πεγυ- 
2αγμένως μαΐίον τ8ν>ΑΧΚωΊ έ'χοντες» (Ίσοκράτ. π. Είο. .97} καί «ώστε 
τρ υστεραία; Κϋρος έπορευετο ήμε2ημένως μα22ον^ν.αϊ «ώς οΐόν τε μάΛι- 
ϋτα πεφν2αγριένως.Ί> (Εενοφ. Άναβ. Α', ζ', 19 καί Β', δ', 24. Πρβ. καί Οΐ- 
κονομ. Ζ', 18) καί «καθαρώτερον καί ύιακεκριμένως μά-ΛΛον» (’Ιουλίαν, 
σελ. 164, δ') καί «άλλ’, δπερ ηξίου, μάΛισΐα, πεφροντισμένως» 
Άρχαιολ. ΙΕ', β', 7), κτλ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ TOY I' 1

(1475—1521)

*0 πάπας Ιούλιος ό Β' άπέθανε j/.vjvt Φεβρουαρίφ τοΰ 1513 α τέλειος κύ
ριος των περιπετειών τοΰ κόσμου», ώς έ'γραφεν Ενετός πρεσβευτής, καταλι- 
πών τγί ’Εκκλησίφ την κοσμικήν δυναστείαν έπι της Ιταλίας και την κυ

ριαρχίαν επί της Χερσονήσου άπό Πλακεντίας μέχρι Ταρρακίνης, πεποιθώς 

οτι τό έ'ργον αύτοϋ ην καλόν καί στερεόν, καί ό'τι, τών Γάλλων τέλος έκδιω- 
χθέντων πέραν τών ’Άλπεων, της Ένετικης Δημοκρατίας συντριβείσης ύπό 
της έν Καμεράκφ (Kambrai) συμμαχίας, τών Μεδιολάνων αδθις ύποτεταγ- 

μένων οπό τούς Σφόρζα, και της Φλωρεντίας τεθείσης αυθις ύπό τόν ζυγόν 
τών Μεδίκων, ή 'Ρώμη παρά τών Αύτοκρατορικών καί 'Ισπανικών οπλών 

προστατευομένη, έγένετο τοΰ λοιπού πολιτικόν κέντρον της χριστιανωσύνης. 
«Σήμερον αύτός ό τές Γαλλίας Βασιλεύς, έ'λεγεν ό Μακιαβέλλης, αιδεϊται 
την δύναμιν τοΰ ύπερτάτου ιεράρχου». ’Εκείνος δέ δν έπώνόμαζον οί σύγ

χρονοι Πάπαν-, καίτοι έκπορθών πόλεις φέρων περικεφαλαίαν καί

ξίφος έν τη δεξι£, ούδέν ίίττον πολυμέριμνος έν τών ακολασιών καί τών 

καταχρήσεων τών διαφδειρουσών την ’Εκκλησίαν. ’Ίσως δέ καί τεταραγμέ- 

νος περί τές έκλογές τοΰ διαδόχου αύτοϋ, είχεν αναθεματίσει τούς σιμω

νιακούς' κατά την έκλογην τών Παπών. Ό θάνατος δμως έξάίφνης τόν 

προσέβαλεν έν τη έπάρσει ύπερφιάλου ύπερηφανίας, καί η πρώτη τών Καρ- 

δινάλεων φροντίς άμα τό) ένάρξει της Συνόδου ητο τό νά ψηφίσωσιν οτι αί 

πρόσοδοι καί τά αξιώματα τοΰ μέλλοντος Υπάτου Άρχιερέως έ’μελλον νά 
διαμερισθώσι μεταξύ τών εκλογέων αύτοϋ' δθεν έσαν έτοιμοι νά έκλέξωσι 

τόν πλουσιώτατον συγχρόνως δέ καί μετριώτατον έκ τών Συνοδικών, τόν

1 Λέων δ (’ (’Ιωάννης ο έκ Μεδίκων) υιός Λαυρέντιου τοϋ έκ Μεδίκων έγεννήθη έν Φλω
ρεντία τω 1475 και άπέθάνε τφ 1521. Έχειροτονήθη καρδινάλις 13 έτών και έξελέγη πάπας 
τφ 1313.Έπι τής άρχής αύτοϋ συνέβησαν σπουδαία πολίτικα και εκκλησιαστικά γεγονότα καί 
προώδευσαν αί τέχναι. ’ Απέστειλε πανταχοϋ τής χριστιανωσύνης συγχωροχάρτια, πωλών τήν 
άφεσιν τών άμαρτιών και-δρίσας τά ε’ισπραχθησόμενα εις δαπάνην σταυροφορίας κατά τών 
Τούρκων, άλλ’ έπειτα έδαπάνησεν αύτά προς άποπεράτωσιν τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Πέτρου. Τά 
δε συγχωροχάρτια ταϋτα έγένόντο, ώς γνωστόν, αίτια τών έρίδων έξ ών προήλθεν ή Μεταρ
ρύθμισες τοΰ Μαρτίνου Λουθήρου, δν ό Λέων άφώρισε μέν'τω 1520,άλλά δέν κατώρθωσε καί 
νά καταπνίξω) τήν αί'ρεσιν αύτοϋ. Ό Πάπας ούτος έπροστάτευσε πάση δυνάμει, τάς τέχνας 
τά γράμματα και τάς έπιστήμας, άνίδρυσε τό έν'Ρώμη Πανεπιστήμιου, έξέδοτο άρχαίους 
συγ'γραφεΐς και ί'δρυσε τήν λεγομένην Λαυρεντιανήν Βιβλιοθήκην. Έπ’ αύτοϋ ήκμασεν ό 
Άριόστος, δ Μακιαβέλλης, δ Μιχαήλ’Άγγελος, ό'Ραφαήλ, δ Άνδρέας Σάρτος, δ’Ιούλιος 
'Ρωμαίος κλπ,κλπ., ώστε δικαίως & αιών αύτοϋ Ιπωνσμάσθη Αιών Δέοντος τοϋ Γ. 

ΐαφαηλ'Ριάριον, άνεψιόν τοΰ Σέξτου Δ’’ άλλά χάρις εις τάς διαπραγματεύ

σεις τών νεωτέρων Καρδινάλεων, έπιθύμούντων νά έ'χωσι πάπαν φιλελεύθε
ρον καί ειρηνικόν,αί ψέφοί άπεδόθησαν εις Καρδινάλιν άγοντα τό ό'γδοον καί 

τριακοστόν έ'τος της ηλικίας του, Ίωάννην τόν έκ Μεδίκων, υιόν Ααύρενι- 

τίου τοΰ Μεγαλοπρεπούς, Λέοντα V μετονομασθέντα. Ούτος δέ ητο τότε 

πλους διάκονος" έχειροτονηθη ίερεύς τη 15 Μαρτίου, τό) 17 επίσκοπος, τη 
1 9 πρώτην φοράν έλειτούργησεν, έδέξατο την τιάραν καί ηύλόγησε τον λαόν 
ώς άρχιερεύς. Τη 11 ’Απριλίου, Λέων δ I' άναβάς τόν αύτόν αραβικόν Ιπ

πον, θν μετεχειρίσθη κατά την μάχην τές 'Ραβέννης, καθ’ ην έπολεμησε 

χάριν ’Ιουλίου τοΰ Β' κατά τών Γάλλων, καί παραπεμπόμενος ύπότώνΚαρ- 
δινάλεων καί τών ξένων πρέσβεων περιηλθε την πόλιν έν μεγάλη πομπή καί 

παρατάξει,μετέβη είξ τόν "Αγιον Ίωάννην τοΰ Αατερανοΰ,έ'νθα εύρε τριακοσίας 

χιλιάδας χρυσών συναχθέντων παρά τοϋ προκατόχου του,άπερέ'σπευσε νά κα- 
ταδαπανηση εις πανηγύρεις καί εις θεάματα. Προς τούτοις, ώς αγαθός συγ
γενής, έ'δωκε μετά τινας ημέρας τόν αρχιερατικόν θρόνον τές Φλωρεντίας 

μετά τοϋ έρυθροϋ πίλου τφ έξαδέλφφ αύτοϋ Ίουλίφ, τω μέλλοντι Ιίλη- 

μεντι Ίΐ, συγχρόνως δέ ό Ιλαρός Βιββιένας καί εικοσαετής έ'γγονος τοΰ Ίν- 

νοκεντίου Η' ύψώθησαν εις τό Καρδιναλικόν αξίωμα.

Άπ’ αρχές τές νέας βασιλείας σμικρότατον νέφος έφαίνετο εις τόν ορί
ζοντα, ήτοι η έν Φλωρεντία τεκταινομένη κατά τών Μεδίκων συνωμοσία, έν 

3) σκαιώς περιεπλάκη καί ό φρόνιμος Μακιαβέλλης μικρόν πρό τές εκλογές" 

τοΰ Δέοντος. Ό έξ άπορρητων γραμματεύς έξέπεσε τές τοϋ όίρχοντος εύ

νοιας, έδέθη τούς πόδας έ'χων καί έξ στροφάς σχοινιού περί τούς ώμους, 

καί εις βασάνους παρεδόθη' ό Βόσκολης καί ό Καππόνης, ώς άρχηγοί τέί 
συνωμοσίας, ύπέστησαν την κεφαλικην ποινήν. Δύω μοναχοί, παραμυθούμε- 

νοι αύτούς κατά την τελευταίαν νύκτα, άνέμνησαν αύτούς μετά παρρησίας, 
αξίας τοϋ επαναστάτου Σαβοναρόλα 1 την έξης γνώμην τοΰ αγίου Θωμά.2' 

«’Εάν τύραννος άρχη διά τές βίας καί παρά την βούλησιν τοΰ λαοΰ, έξε- 

στιν αυτόν άποκτεΐναι καί χάριτος άξιοι είσιν οί κατ’ αύτοϋ συνωμοσίαν- 

ποιοΰντες». Πλήν ό νέος Ποντίφιξ κατεφρόνει τών μοναχών, καί η λαμπρό*  

της τές άναγορεύσεώς του άπέκρυψε τά σημεία τά προαναγγέλλοντα 

την θύελλαν, ές προησθάνθη τούς κινδύνους ’Αλέξανδρος ό £' καί ην Ιού

λιος ό Β' ηύκαίρησε ν’ άποτρέψη.

1 ’Ιερώνυμο; Σαβοναρόλα; (1452—1498) Ιχ Φερράρας δεινός ιερόκήρυξ χάΐ έπαναστάτής 
κατά τοϋ ο“κου τών Μεδίκων καείς ώς αιρετικός, άφ’ ού έκ φανατισμού είχε καύσεε τά ποιή
ματα τοϋ Δάντου τοϋ Πετράρχου και τοϋ Βόκακκίου, Σώζονται πολλά θρησκευτικά και πο
λιτικά αύτοϋ συγγράμματα. ’Έβλεπε δί συχνάκις καί οπτασίας άς έν ΐδίω συγγράμματι πε
ριγράφει.

2 ‘Ο άγιος Θωμάς d’Aquin (1227—1274) διάσημος θεολόγος,έπέχων, έντή δυτική έκκλησή, 
τον τόπον τοΰ ήμετέρου άγιου Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού (676—754) τοϋ πρώτου έφαρμό- 
σαντος ε’ς τήν διδασκαλίαν τής Θεολογίας τήν λογικήν τοΰ Άριστοτέλους.
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A'

’Εάν ή Σύνοδος ja<5vqv σκοπόν είχε νά θέση αρχηγόν τ·75ς ’Εκκλησίας 
ευπατρίδην λόγων και εύνουν, βεβαίως ή εκλογή τοΰ'Λέοντος ήτο έκ τών 
επιτυχέστατων. Μέλος τής ισχυρότατης έν Ίταλίιη οικογένειας, έκ παιδι
κής ηλικίας ητο συνειθισμένος είς τάς βιωτικάς τιμάς. ’Οκταετής ών είχε 
λάβει παρά Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ’τής Γαλλίας τήν αρχιεπισκοπήν τοϋ Άκυι- 
σγρανου, μόλις δέ τριςκαιδεκαέτης έγένετο καρδινάλις, κανονικός τών μη- 
τροπολεων Φλωρεντίας, Φιεζόλων καί Άρρητίου, έπιστάτης τών εκκλησιών 
τοΰ Καρμινιάνου, Γιογγόλη, 'Αγίου Ίωάννου, 'Αγίου Πέτρου, 'Αγίου Μαρκελ- 
λίνου (Karminano, Giogoli, San Giovanni del val d’ Arno, San Pietro di 
Casale, San Marcillino de Cecchiano), έςαρχος τοΰ Μοντεβάρκη, ψάλτης τοΰ 
έν Φλωρεντιιη άγιου ’Αντωνίου, προστάτης τοΰ Πράτου, άββάς τοΰ Μόντεκασ- 
σίνου, τοΰ πρώτου της ’Ιταλίας μοναστηριού και δεκαπέντε άλλων. Τά ποί
κιλα ταΰτα και υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα ούχ ήττον ούδέν πνευμα
τικόν καθήκον έπεβαλλον τφ έφήβφ Καρδινάλει. "Οθεν αδύνατο έν πλήρει 
σ/μλή ν3£ διδαχθή τα'Ελληνικά παρά τοΰ ίταλοΰ Πολιτιανοϋ, Δημητρίουτοΰ 
Χάλκοκονδυλου του ’Αθηναίου και Πέτρου τοΰ Αίγινήτου, τά άρχαϊα κα'ι τά 
νεωτερα γράμματα παρά τοΰ Βερνάρδου Μιχελώτζή κα'ι Βιββιένα,την φιλοσο
φίαν καί τάς έπιστήμας παρά τοΰ Μαοσιλίου Φικίνου 1 2 κα'ι τοϋ Πίκου Μιραν- 
δουλου.· Ούτως έκτήσατο σπουδήν πρός τά ωραία και τά καλά, έτι δέ μάλλον 
έπεζεργαζόμενος τάς πλούσιας καλλιτεχνικά; συλλογάς τοΰ πατρός τόυ,μ.εταξύ 
τών εικόνων καί τών άγαλμάτων τών πατρικών μεγάρων κα'ι άγροκηπίων.Έξφ- 
κειωθη τή ελαφρά ποιήσει άκούων Διονυσιακά φσματα καί ορχηστικά; φδάς, 
ών αυτός ό Λαυρέντιος συνέγραφε τάς λέξεις. Ό Φίλιππος Δέκιος καί Βαρθο
λομαίος Σοτζίνη; έμύησαν αύτόν την τε κανονικήν καί άστικήν δικονομίαν" 
μετά πάθους συγχρόνως έπεδίδετο είς τάς σωματικάς ασκήσεις,καί άνήλισκεν 
έφιππος είς την Θήραν δσον ύπέκλεπτε τήσπουδή καιρόν.Έπί τινα χρόνον ήσχο- 
ληθη περ'ι την Θεολογίαν, καί δεκαοκτάέτης ών έλαβε παρά τής έν Π ίση

1 Marsilio Ficino Φλωρεντίας(4 433—1499) φιλόσοφο; κάτοχο; τη; 'Ελληνική; γλώσ- 
ση; καί φιλοσοφία;. Εΐνέ δέ ί> πρώτος μεταφράσα; ε’; την λατινικήν τον Πλάτωνα, ον το- 
σοΟτον έλάτρεοεν, ώστε ’ήθελε κα'ι έπ’ έκζλησία; ν'α κηρύττονται αί πλατωνικα'ι διδασκαλίαι.

2 Pious Mirandulus ?κ Μοδόνη; !(1463—149 4) διάσημο; Ιπι πολομαθείφκαι προώριρ Αναπτύ
ξει τών διανοητικών δννάμεων.Δεκαέτη; ήδη έξεΐχε πάντων τών Ιν ’Ιταλία, συγχρόνων Ρητόρων 
καί ποιητών Έπί έπταετίαν ^σπούδασε πάσα; τά; έπιστη'μα; έν τοΐς ιταλικοί; καί γαλλικοί; 
Πανεπιστημίοις. Έλθών δ' et; 'Ρώμην τριών καί ε’ίκοσιν ίτών νέος τώ 1486 διεκήρυξεν ότι 
δύναται νά λύση οϊον δήποτε ζήτημα καί προ; τούτο έδημοσίενσεν 900 προτάσεις, ων όμως 
13 κατηγγέλΟησαν ύπό τών φθονερών ώ; αίρετικαι καί κατεδικάσδησαν ύπό τοΟ πάπα Τότε 
δέ κατέφυγεν ε’; Γαλλίαν καί ίπειτα ε’; Φλωρεντίαν καταγινόμενο; περ'ι μόνην την θρησκείαν 
καί τ'ην πλατωνικήν φιλςσοβίαν κα'ι Απίθανε 31 έτών.

Ο ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ 1’

Άκαδημείας τόν βαθμόν Διδάκτορας. Μακραί περιηγήσεις τής Γερμανίας, 
τών Φλανδριών καί τής Γαλλίας μετά ένδεκα νέων ευπατριδών, άγνωστος έν 
*Ρωμ.η διατριβή περ'ι τά τέλη τής αρχής ’Αλεξάνδρου τοΰ 'χ , καί η στρα
τιωτική δίαιτα παρά τοΐς στρατοΐς τοϋ Πάπα ’Ιουλίου τοΰ Β ,διεπαιδευσαν 
τόν νέον ευπατρίδην, είς δν ή Τύχη έπεφύλαττε τόν θρόνον Γρηγοριου τοϋ Ζ 
καί Βονιφατίου τοΰ Η'.

Μόλις έν τη άποστολική έδρα καθεσθείς, ό Αέων έθεώρησεν εαυτόν άρ- 
κούντως ισχυρόν όπως άφεθη εις τό χαλεπόν πάθος,τό πρό εικοσαετία; περίπου 
βασανίζον τήν Παπωσύνην,τουτέστι είς τόν νεποτισμόν.κΣκοπώμεν τα παρόντα 
καρποΰσθαι, συχνάκις έλεγε τφ άδελφφ αύτοΰ Ίουλιανφ, καί τους περί η- 
μ.άς εύεογετεϊν», μή άρκούμενος δένά άρχη τής Φλωρεντίας διά τής οικογέ
νειας του, έπωφθαλμία ύπέρ αυτής τή δυναστεί^ τών Μεδιολάνών ώς καή 
τφ βασιλείφ τής Νεαπόλεως. Έσκέφθη πρός τούτοις νά καθιδρύση βασι
λέων τοσκανικόν διά τόν ανεψιόν του Λαυρέντιον, και διά τόν ’Ιούλιον δυνα
στείαν έν Μοδένη, Πάρμιη, Πλακεντίορ καί'Ρηγίφ" έσκέφθη προσέτι νά δωση 
εις συγγενή του καί αυτό τό αύτοκρατορικόν στέμμα. Ταΰτα πάντα τά σχέ
δια, διά προπετοΰς, άστάτου καί πανούργου πολιτικής έπιδιωκόμενα, έκ νέου 
έρριψαν τήν ’Ιταλίαν είς δυσχερείς περιπλοκάς, καί χάριν οικογενειακής φι
λοτιμίας ό Αέων έπέσυρεν έπ'ι τοΰ παπικοΰ κράτους σπουδαιοτάτους κίνδυνους. 
Ούτως άνεχώρει πολύ πέρα τοΰ’Ιουλίου Β', ό'στις μόνον έπολέμησε πρός δό
ξαν τής ’Εκκλησίας, πέρα έτι καί ’Αλεξάνδρου του Τ', δστις τουλάχιστον ά-. 
πήλλαξε τήν Ιταλίαν τών τυράννων της. Ό Λέων έκ νέου κατέπιπτεν είς 
τήν σκανδαλώδη καί γεροντικήν έκείνην πολιτικήν Σέξτου τοϋ Δ'. Ούδέν ήτ- 
τον άνελάμβανε τούς τοϋ προκατόχου του σκοπούς, καί έν ένί συνεχεε τά 
δύωκυριώτατα σχέδια αύτοΰ, τήν ύποδούλωσιν τής Ένετικής πολιτείας καί 
τήν ταπείνωσιν τής Γαλλίας. Έρειδόμενος τη συμμαχία τής Γερμανίας,, τής, 
’Αγγλίας καί τής'Ισπανίας, έν Νοβάριη άντέταξεν Ελβετικόν : στρατόν κατά 
τών Γάλλων καί ένφ οί ’Άγγλοι είσέβαλλον είς τήν βόρειον Γαλλίαν, είσή- 
λασαν οί 'Ισπανοί διά τής Γουυέννης καί οί 'Ελβετοί διά τής Βουργουνδίας" 
τά παπικά στρατεύματα είσέδυσαν μέχρι τών Ένετικών τενάγων,' αί σφαΐραι 
τοϋ άντιβασιλέω; τήςΝεαπόλεως'Ραιμόνδου Καρδόνα έπυρπόλησαν τήν πλου- 
σιωτάτην τής πόλεως συνοικίαν, καί μετά φρίκης ήκούσθη ότι στρατηγός, υ
ποτελής μέν τής αύτοκρατορίας, άλλ’ ύπό τοΰ αγίου Πατρός μισθοδοτούμενος, 
έξέκοπτε τούς οφθαλμούς καί τόν λιχανόν,τών κατοίκων τής Φρωόληςν'ΗΤτα- 
λία ύπό τοΰ Πάπα προδοθεϊσα, άκωλύτως διάρπαζομένη ύπό τών 'Ελβετών, 
ύπομένουσα τάς τών 'Ισπανών ωμότητας, έπιμόνως πρός τήν Γαλλίαν άπε- 
βλεπεν, ητις άπαξ ήδη έπί Καρόλου τοϋ Η’ είχεν αύτήν ελευθερώσει έπί 
τινα; ημέρας τοϋ ζυγοΰ τών Μεδίκων. Πλήν Λουδοβίκος ό IBZ, δυσχεραίνων 
τόν πόλεμον, ύπεΐκε ταϊς δεξιαϊς τοΰ Πάπα φίλοφροσύναις, φοβούμενου τάς, 
άπειλάς τοΰ Σουλτάνου Σελήμ, διό καί προσπαθοϋντος ϊνα τούς χριστιανούς 
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Βασιλείς αλληλοίς διαλλάζη. 'Η ’Ιταλία τοΰ λοιποΰ έφαίνετο ουσα άπλοΰν 

κτήμα τών Μεδίκων, ό'τε άνέβη έπί τον Θρόνον Φραγκίσκος δ Α',έδοξε δέ τφ 

χριστιανικωτατφ βασιλεϊ να κατάρξηται τής βασιλείας του έκτελών κεφάλαιον 

ιπποτικου μυθιστορήματος, συναμ,α δε νά καταρρήξη τά δεσμ.ά τής ωραίας 
«ιχμάλωτιδός, καιπερ κατακτωμενος την πλουσίαν τών Μεδιολάνων ηγεμο

νίαν. Εξεστρατευσε λοιπον μετά τής άπρονοήτου ορμής αληθούς ιππό

του μυθικής ιστορίας, και διαλαθών την στρατηγίαν τών 'Ελβετών, φυ- 

λασσοντων πασας τάς πορευσίμους τών ’Άλπεων διόδους, έβαλε τό πεζικόν 
καί το βαρύ πυροβολικόν του διά μέσου τών βράχων, τών κρημνών και τών' 
παγετωδών χαραδρών τοϋ στενού της’Αργεντιέρης,εντός δέ τεσσάρων ημερών 

δια της υπονομου, παρά τούς κρημνούς, επί ολισθηρών δοκών υπέρ τά χάσμα

τα,τών πυροβόλ.ων καταβιβαζομένων καί Ανελκυόμενων διά κάλων, δ γαλλικός 

στρατός,συγκείμενος έκ τεσσαρακοντακισχιλίων άνδρών,άλλά ψιλός έπισιτίων, 
διήλθεν, έφθασεν εις τάς πηγάς τοΰ Πάδου, καί τρέψας εις φυγήν τόν μ.έγαν 

στρατηγόν Πρόσπερον Κολόνναν, έν Αρίστφ καταληφθέντα, βοηθείφ εμπείρου 
στρατηγήματος τών 'Ενετών, έπορεύθη προς τά Μεδιόλανα, και έστρατοπέ- 
δευσεν εν τφ πεδιφ του Μαρινιάνου. Οί ίσπανο'ι καί οί παπικοί έδίσταζον, 

έτοιμοι να επανακαμψωσεν*  άλλ’ εΐκοσακισχίλιοι 'Ελβετοί, σπεύσαντες άπό 
τοΰ Άγιου Γοθάρδου προσήλθον παρά τά Μεδιόλανα πρός δεκακισχιλίους δμ.ο- 

γενεϊς, οΐς δ έξαρχος Καρδινάλις τής Σιών ένέπνεε τήν μανίαν τής μάχης. 

— «Θέλω, έκραζε, νά βάψω τάς χεΐρας έν τφ α'ίματι τών Γάλλων». Τή 1 3 

7βρίου 1499 ή'ρξατο ή μάχη, διαρκέσασα επί δύω ημέρας" τήν μέν πρώτην 

ο Βασιλεύς Φραγκίσκος καί ό Κοντόσταβλος Βουρβώνος, καίπερ τρις παραι- 
νεθέντες, κατελήφθησαν έξαίφνης ύπό τών πολεμίων, καί ό Φραγκίσκος μ.ό- 

λις ε'σχε τόν καιρόν νά προχειρισθή ιππότης ύπό τοΰ Βαϋάρδου καί νά 
άναπηδηση έπί τόν ι’ππόν*  τήν ήμ,έραν ταύτην ή μάχη έφαίνετο άπολεσθεΤσα 

καί Ανευ τοΰ πεζικοΰ καί τής ένεργείας τοΰ πυροβολικού, οί Γάλλοι έμελλαν 

νά καταστραφώσιν" ό Καρδινάλις τής Σιών έπεμψεν εις 'Ρώμην πρώτον τα

χυδρόμον, καί δ Πάπας Αμέσως διέταξε ν’ άνάψωσιν έπίνίκια πυρά. Πλήν 

μετά τήν δύσιν τής σελήνης, ένφ έν τφ πεδίφ έσήμαινον αί σάλπιγγες τοϋ 

Ούρή καί τοΰ Ού'ντερβαλδ, οί παλαιοί τοΰ Φραγκίσκου στρατηγοί ήλλαξαν 

έν σιωπή τάς θεσεις τοΰ πυροβολικού, καϊ πάλιν έταξαν τόν στρατόν δπίσω 
τών πυροβόλων" πρωίας δέ γενομένης 72 χαλκά στόματα έξερράγησαν έπί 

τών έκπεπληγμένων Ελβετών, οΐτινες κατά πρώτον ολίγον ύπεχώρησαν,άλλ’ 

■έπειτα ώρμησαν κατά τών πυροβόλων καί κατασυνετρίβησαν. Κατά τήν δε- 

κάτην ώραν τής πρωίας μχκρόθεν ήκούσθη δ τών ‘Ενετών πολεμιστήριος Α

λαλαγμός : San Marco ! San Marco ! ’Ητο δέ τό ιππικόν τής Δημοκρατίας, 
δ'περ έτρεχε καθ’ ολην τήν νύκτα,καταλιπον όπίσω τό πεζικόν τοΰ αγίου Μάρ
κου. Τότε οί 'Ελβετοί διαλελυμένοι, δεδεκατευμένοι, άπολέσαντες δεκακισ- 

χιλίους έκ τών ιδίων έπι τοϋ πεδίου τής μάχης, ώπιαθοδρόρησαν πρός τά

Μεδιόλανα, άλλ’ ύπερηφάνως καί βάδην' τήν έπαόριον δμως φιλοφρόνως. έδέ- 
χθησαν τόν χρυσόν τοΰ Γάλλου μονάρχου, και άνέλαβον τήν οδόν τών όρέων 

των, διά παντός έκπεσόντες τής αρχαίας αύτών στρατιωτικής εύκλειας.
- At φωταψίαν δέν ειχον είσέτι σβεσθή έν'Ρώμη δτε δ ■ Ενετός πρεσβευτής^ 

μετέβη λίαν πρω’ί εις τό Βατικανόν, καί παρίστατο τφ Πάπφ προσδραμ,όντι ·. 

ήμιγύμνφ" «Ή ύμετέρα άγιότης, είπεν, εχθές έδωκε μοι πικοάν καί ψευδή ■ 

Αγγελίαν' έγώ νΰν φέρω αύτή άληθή καί αισιαν. Οι Ελβετοί κατετροπω- 
θησαν!» Τότε έδειξεν αύτώ γράμματα παρά τοΰ Δανδόλου,οδ τόν χαρακτήρα 
καλώς έγίνωσκε δ Λέων. ,α'Γί θά γείνωμεν, άνέκραξεν ουτος περίφοβος;» ,

— «Κύριε πρεσβευτά, θά ί’δωμεν τί μέλλει νά πράξη δ χριστιανικωτατος. 

Βασιλεύ;, καί έν χερσίν αύτοϋ θά παραδοθώμ.εν, αίτουμενοι ελεος». Ο Ενε
τός άπήντησεν" «άγιε Πάτερ, ύμεϊς δέν θέλετε ύποστή τήν έλαχίστην ζη

μίαν*  δ χριστιανικώτατος βασιλεύς δέν είναι δ πρωτότοκος υιός τής ’Εκκλη
σίας ;» Έν τούτοις δ καιρός κατεπείγει" δ Φραγκίσκος ήδυνατο, ώς εις στρα
τιωτικόν περίπατον πορευόμενος, ν’ άρπάση τήν Τοσκάνην, νά διώξη τούς 

Μεδίκους τής Φλωρεντίας καί νά εισέλθη εις 'Ρώμην δι’ ής;πύλης είσήλασε 

καί δ Κάρολος δ Η'. «Τότε ήτο κύριος τής ’Ιταλίας», ώς γράφει συγγραφεύς. 

τις. Ό Λέων εις τήν άνάγκην ύπείκων καί ένώπιον τοΰ νικητοΰ έταπείνωσε τό 
Αρχιερατικόν αξίωμα, διό παρά τήν γνώμην τών Καρδινάλεων προέβη πρός 

τήν Βονωνίαν,. ένθα έμελλε νά εύρη τόν Γάλλον μονάρχην.

Ό πάπας θριαμβευτικώς είσήλθεν εις τήν Φλωρεντίαν" άπασα ή πόλις ήν 

κεκοσμημένη δι’ άνθέων καί περιπετασμάτων" παραπεμπόμενος ύπό εκατόν 
νεανιών έκ τών διασημοτάτων οικογενειών, καί ύπό ούρανόν βασταζόμενον 

παρά τοΰ δημάρχου, δ ΙΙάπας έφιππος καί τήν τιάραν έστεμμένος, άνέβη 

εις. τήν Μητρόπολιν, καί έκλινε τό γόνυ πρό τοΰ αύτοϋ θυσιαστηρίου, έξ ού 

εϊχεν Αποσπασθή δ Σαβοναρόλας; ημέρας δέ τινας άνεπαύθη έν τή μονή τής- 

Θεοτόκου (Maria Novilla),δακρυρροών έπεσκέφθη τόν τάφον τοΰ πατρός' αύτοϋ 
τοΰ Μεγαλοπρεπούς καί παρήν έν τφ μεγάρφ τοΰ Βερνάρδου Όρικκελλαρίου 1 

διδασκομένου δράματός τίνος τοΰ Τρισίνου. Τέλος άνέλαβε τήν πορείαν, καί 

είσήλθεν ούχί αμέριμνος εις τήν άγρίαν Βονωνίαν έν μέσφ πλήθους απειλή- . 

τικοΰ, κραυγάζοντος ένώπιόν του, αίνιττομένου τά οικόσημα τών Αρχαίων τής 
πόλεως δεσποτών, τών Βεντιβόλλιων: Serra! Serra ! 'Η πρώτη συνέντευξις 

τών δύω ήγεμ,όνων παρεσκευάσθη έν τφ μεγάρφ τής πόλεως κατά τούς, 

τύπους τής αύστηροτάτης έθιμοταξίας. Ό πάπας καθήμενος, έχων άπαντα

1 Bern. Oricellarius έκ Φλωρεντίας (1449—1514) σύμμαχος τών Μεδίκων διάσημος ώς 
προστάτης τών λογίων καί κτήτωρ μεγαλοπρεπών κήπων (οΐτινες και νϋν ϊτι λέγονται Orti 
Oricellarii) έν οίς σονήρχοντο οί Νεοπλατωνικοί. "Εγραψε περί 'Ρώμης κλπ.

2 Γεώργιος Trissino ποιητής Ιταλός (1478—1550) έκ Βικεντίας. Γνωστός τήν σήμερον 
μόνον ώς πρώτος ποιήσας τακτικήν τραγιρδίαν τήν Σ οφον ί σβην και έκ τών πρώτων με
ταχειρίσεις άνομοιοκαταλήκτονς στίχους.
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τάρχιερκτικ.^ κοσμήματα, περιέμενε τόν βασιλέα. Πλήν ή ορμή τών Γάλ
λων εύτατριδών παρ’ ολίγον ν’ άνατρέψη τά τής πομπής*  ό Πάπας καί οί 
Καρδινάλει;, τεταραγμένοι εΐδον συγκεχυμένως προστρέχοντας μέγαν όμιλον 
εύθυμων καί ζωηρών νέων ευπατριδών, ούς έπειράτο δ Φραγκίσκος νά διά
θεση· έπί τέλους ήδυνήΘη ούτος νά κάμψη τον γόνυ, νά φιλήση τόν πόδα, 
είτα δέ την παρειάν τής αύτοΰ άγιότητος, και κατόπιν αύτοΰ οί περί αυ
τόν. Γηραιός όμως αξιωματικός ύπό τοΰ πλήθους κωλυόμενος νάφθάση μέχρι 
τοΰ Ιΐάπα, πόρρωθεν έφώνησεν*  «Εύλόγησόν με; άγιε πάτερ, διότι είμί μ.έ- 
γας άμ.αρτωλός, δεινώς πολέμησα; κατά τοΰ προκατόχου σου ’Ιουλίου». Ό 
Βασιλεύς αΐσχυνθεΐς διά τό άτοπον τοϋτο προσφώνημα, είπε τφ Πάπα' «Τή 
άληθείιη ’Ιούλιος ό Β' ητο φοβερός πολεμιστής, καί ήτταν ιεράρχης η στρα
τηγός». 'Ο δέ Λέων μειδιών ηύλόγησε τόν πολιόν μαχητήντοϋ Μαρινιάνου.

Ό Λαυρέντιος έλεγε περί τών τριών υιών του' κ'Ο Ίουλιανός είναι άγα- 
Θός καί άνευ πονηριάς, δ Πέτρος άφρων, καί ό ’Ιωάννης σοφός». Ό σοφός λοι
πόν ευκόλως ύπερίσχυσε τοΰ νικητοϋ του, κάϊ ή ’Εκκλησία τής Γαλλίας, 
άπολέσασα την αυτονομίαν αύτής άπέτισεν οδτω τόν φόρον τής διαλλαγής. 
Τότε άπό τών κανονικών συνεδρίων άφηρέθη τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν τούς 
έπισκόπους κα'ι τούς Ηγουμένους, ών η άνάδειξις άπενεμήθη τ·η βασιλείς*  έξ 
άλλου δέ ό Πάπας έ'λαβε δι’ εαυτόν τάς προσόδους τών χηρευουσών επισκο
πών*  απέδιδε μέν την Μόδεναν καί Φηγιον, άλλ’ άπεστέρει τόν δοϋκα τοΰ 
Ούρβίνου τών κτήσεων του πρός ό'φελος τοΰ ίδιου αύτοΰ άνεψιοΰ, καί έπειθε 
τόν γάλλον μονάρχην ν’ άφηση τόν σκοπόν τοΰ νά κατακτηση τό βασιλείου 
τής Νεαπόλεως, καί νά ύποστρέψη εις τά ί'δια.

’Ήδη ό'μως καί αυτός δ Φραγκίσκος έπόθει τάς λαμπράς έπί τοΰ Λείγηρος 
έπάύλεις του, τάς Θήρας τοΰ Φονταινεβλώ, καί τάς άγχίνους ομιλίας της 
άδελφής του Μαργαρίτας των μαργαριτών, ως την ώνόμαζεν δ άδελφός διά 
την καλλονήν της' δ'θεν έπανέκαμψε σύρων μεΘ’ έαυτοϋ πέραν τών*Αλπεων  τον 
καλλιτέχνην άμα καί ποιητήν ίταλόν Λεονάρδον Βίγκη, καί κομίζων είς την 
Γαλλίαν τό πνεΰμα της ιταλικές άναγεννησεως.

*0 Λέων ύπέρκορος της φιΛοποΛέμου φιλοτιμίας του, έκρινε καλόν ν’άρ- 
κεσθή ών τέλειος κύριος μόνον της αύτοΰ χώρας, καί ν’ άρχη τής Το
σκάνης διά τής οικογένειας του*  συνωμοσία δέ κατά τής ζωής του παρα- 
σκευασθεΐσα ύπό τών Καρδινάλεων Πετρούτζη, 'Ριαρίου καί Σαούλη, έχορη- 
γησεν αύτφ την εύκαιρίαν νά κατάπληξη την ίεράν σύνοδον' συγκαλέσας 
συνέδριου έν μέσφ τών σωματοφυλάκων του, άφοΰ κατεκεραυνοβόλησε διά 
τής οργής του τούς Καρδινάλεις, άπήγγειλε τών τριών ενόχων την έζπτω- 
σιν τών άξιωμάτων καί τόν Θάνατον. Ό Καρδινάλις Πετρούτζης νύκτωρ άπη- 
χθη είς τό δεσμωτηριον,δ δέ γραμματεύς κα'ι δ ιατρός αύτοΰ διεσπάσθησαν’ 
δ Σαοόλης καί δ 'Ριάριος άντί μεγάλου ποσοΰ χρυσίου έλυτρώθησαν, άλλ’ 
ήναγκάσθησαν νά μεταναστεύσωσι*  μετά ταΰτα,. δ Πάπας έπώλησε διά μιάς 

31 καρδιναλίους πίλους’ ούτως ένεπληρωσε τδ ταμεϊόν του, συνάμα δέ εξα
σφάλισε την έαυτοΰ άρχην έν τφ συνεδριφ, καί τήν ευχερή διαχείρισιν τών 
εκκλησιαστικών^ πραγμάτων’ άμέριμνος τοϋ λοιποϋ ώς εις αύτά, ησχολήθη 
εν πληρει, άνέσει περί τάς διανοητικά; τέρψεις, γυμναζόμενος είς τά λα 
τινικά*  συνεργεία δέ τοΰ 'Ραφαήλ ήσχολήθη νά οίκοδομηση έπί τής είρη- 
νευΘείσης 'Ρώμης, ώς μεγαλοπρεπές τής παπικής ισχύος σύμβολον, την Βα
σιλικήν τοϋ άγιου Πέτρου.

Β'

Τρία έτη μ.ετά τήν μάχην τοΰ Μαρινιάνου κατά τό 1518, δ 'Ραφαήλ 
άπείκασεν έν τη είκόνι τοϋ μεγάρου Πίττη τόν Λέοντα I’, ώσπερ ή πάρά- 
δοσις τής 'Ιστορίας έπιεικεστέρα, Θά επινόηση πάντοτε αύτόν, και οΐον 
οί μεταγενέστεροι θά νοησωσιν καί άγαπήσωσιν αύτόν*  δέν έχει τό σκε
πτικόν καί τό σκυθρωπόν σχήμα τοΰ γέροντος ’Ιουλίου τοϋ Β', οίονεί βεβαρη
μένου ύπό τών φροντίδων, καί τοΰ οποίου ή ψυχή κινεί τό μέλλον τής ’Εκ
κλησίας. 'Ο Λέων ήσύχως κάθηται πρό τής τραπέζης, πορφύρφ περιβεβλημέ- 
νος λευκφ δέρματι καί λευκφ μεταξίνφ ύφάσματι θαυμασίως ύφασμένη*  αί 
ώραΐαί του χεΐρες, λιπαραί καί ώσεί γυναικείαι, έπίκεινται άνατολικφ τά- 
πητι*  κρατεί διόπτραν, δι’ ής πρό μικροΰ κάλλιον έξήταζε τούς λεπτούς 
χρωματισμούς λειτουργικής βίβλου, δ'λως πεποικιλμένης διά λαμπρών εικό
νων*  παρά τή βίβλφ ύπάρχει χρυσοϋς κωδωνίσκος εύ'γλωττος μετ’ ερυθρών 
άρτημάτων*  κάτωθι δέ τοΰ άνοικτοΰ φύλλου έπιφαίνονται γοτθικοΐς γράμμα 
σιν αί πρώται λέξεις τοϋ κατά Ίωάννην Εύαγγελίου : er ap%y ην <5 Λό~ 
γος (In principio erat Verbum)*  άνέκυψεν, εύθύ άτενίζει, ήττον σκεπτόμενος 
περί τών λόγων τοΰ ΕύαγγελιστοΟ ή περί τής χάριτος τών χρυσών καί κυα
νών εικόνων, έπεμβεβλημένων ώσεί πολύτιμοι λίθοι κύκλφ τοΰ ίεροϋ κειμέ
νου. Έρασμία καί αβρά κεφαλή, ευρύ πρόσωπον, φαιδρόν καί κεχρωτισμένον, 
δεικνύον εύστάθειαν άμα δέ καί πραότητα*  τό στόμα διά τών χειλέων έξε- 
χόντων και συνεσταλμένων, δηλοΐ τόν φιλήδονον καί ένταυτφ τόν άγχίνουν 
δνδρα*  τδ βλέμμα είναι ανδρικόν καί φιλόφρον*  έν συνόλω δέ ή είκών έμφαί- 
νει αληθή σεμνοπρέπειαν, καί άναμιμνήσκει τόν στίχον τοϋ Δάντου, Θν ή τών 
συγχρόνων κολακεία έγνω έξευρεϊν*

A guisa di lion quaudo si posa
τουτέστιν: ώσπερ λέων δτε κεΐται. Τοιοΰτος ήν δ άνήρ, ού τό όνομα ή άρ- 
χαία κριτική, ήττον έξησκημένη περί τό άναλυτικόν πνεΰμα, συνέδεσε τή 
λαμπρότατη έποχή τής τών γραμμάτων έν Ιταλία άναγεννησεως., ’Ίσως η
θελεν εΐναι νΰν καιρός νά μεταπεισθώμεν άπό κρίσεως άγαν ευνοϊκής τφ 
Λεοντι 1', καί μή συναδούσας τοΐς πράγμασι. Παρά τώ Μιχαήλ Άγγέλφ, 
τφ Μακιαβέλλη καί· τω ’Λριόστφ ούδέν ΐσχυσε, καί ούτοι έβίωσαν πόρρω



S6A ' HAPNASSOS
αΰληζ αύτοΰ. Τά ετνι τίίς βασιλείας του άζ.ριβώς άντίκεινται τά ^ΑΙβτΚ 

γονίμφ περιόδφ τοΰ πρώτου, όστις φαίνεται τότε ώσεί συντετριμμένο; ύπδ 

τών μεγάλων προσπαθειών πρός την οίκοδόμησιν τοΰ Σεξτίνου ναΐσκου, καί 
δέν εμφανίζεται εκτοτε ειμ·η σπανίω; έν 'Ρωμ.η.Ό Μακικβέλλη;, υποβλεπό

μενος καί πένη;, άληθέ; τοΰτο δτι συνέγραψε τά άξιολογώτερά του συγράμ.- 

μκτα κατά την βασιλείαν τον Λέοντος*  πλην αυτά; ό Πάπα; άπέσπασε 
τόν ιστορικόν άπδ τοΰ διπλωματικού του σταδίου, και δέν έμνησθη αύτοΰ ·η 

τδ 1520 έτος, δτε βουληθείς νά μεταρρύθμιση τά της Φλωρεντίας, έζη- 

τησε περί τούτον υπόμνημα παρά τοΰ αρχαίου γραμματέως της Δημοκρα
τίας. ‘Η πρώτη έκδοσις, τοΰ Mairofterov 'ΡοΛάνδου εν Φερράρφ έξετυπώθη 

τδ 1516, έξ ό Άριόστος δέν ηθέλησε πλέον νά έξέλθη*  έν τη τρίτη σα- 
τύρ£ του διηγείται την είς 'Ρώμην οδοιπορίαν του 'ίνα χαφετίση τον πάπαν 

δτε άνηγορευθη· ό άγιος πατήρ δαψι.Ιως ησπάσθη τδν ποιητην έπΐ άμφο- 
τέρων τών παρειών*

1 Ρ. Bembo καρδινάλις καϊ ποιητής έκ πατρικίων τήςΈνετίας (1470—1547) γραμματεύς
Λέοντος τοΰ 1' και έπειτα· έφορος της έν Ένετίφ Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Υπήρξε δέ εραστής
και τής διαβοήτου Λουκρητίας Βοργίας. — Desiderius Erasmus έκ 'Ροττερδάμης (1467—·
1535) είς τών σοφωτάτων λογίων τής έποχής του. Πρώτος ούτος έξέδοτο τδ ελληνικόν κεί
μενον τής Πτολεμαίου (β' μ. X. αιώνα) Γ ε ω γ ρ α φ ί α ς καϊ έδίδαξε'τήν Ελληνικήν έν 
Όξωνίφκαϊ Κανταβριγίφ.’Εκ τών ϊργωντου μετεφράσθη εις τήν ήμετέραν γλώσσαντο Μωρίας 
έγκώμιον ύπό Κοσμά Κοκκίδουέν Άθήναις τω 1864.—-’Ανδρέας I. Λάσκαρις & ‘Ρυνδακη- 
νδ; (1445—1536) έκ τής φρυγικής πόλεως 'Ρύνδακος. Έλθών ε’ς Φλωρεντίαν μετά τήν αλω- 
σ·.ν τής Κωνσταντινουπόλεως, άπεστάλη ύπο Λαυρέντιου τοΰ έκ Μεδίκων ε’ς 'Ελλάδα πρδς

«La mano e poi le gote ambe mi prese, 
Ε Ί santo bacio in ambedue mi diede».

άλλά τδ όσιον τοΰτο φίλημα ^το η μόνη άμοιβη του, και ό Άριόστος, άφοϋ 
Ικανά; ημέρας μάτην άνεμίχθη περιμένων έν τφ ό'χλφ τών αίτητών, ύ- 
πέστρεψεν οΐ'καδε Ιδί^ρ δαπάνη, καί αρκούντως δυσχεραίνων, πλην στερεώς 

πεπεισμένος ουδέποτε πλέον νά έπισκεφθη την αιώνιον πόλιν.

Αληθώς είπεϊν δ 'Ραφαήλ ιδίως ανήκει είς τδν Λέοντα, ούχί πλέον ό 
ευσεβής καλλιτέχνης κα'ι ό βαθύς φροντιστής τής "Εριδας καί τής τ&νΣθη- 

r&r ΣχοΛης, δστις, επί ’Ιουλίου ΒΖ καί παρά τω Μιχαήλ Άγγέλφ, παρίστα 

τον αύστηρδν μυστικισμδν τών διδασκάλων τοΰ ΙΕ' αίώνος, άλλ’ ό ζωγρά
φος τοΰ ζωηροΰ κάλλους τών Παναγιών καί τών Σιβυλλών, δ 'Ραφαήλ ό πλέον 

η κατά τδ ή'μισυ έθνικός τών τοιχογραφιών τής Φαρνεζίνης, τών μωσαϊκών 
τοΰ ναΐσκου Κίζη τής Παλατίνης έπαύλεως, τοΰ λουτρώνος τοϋ Καρδινάλεως 
Βιββιένα. Κάλλιον δέ νυν ένορώμεν, κατ’ έμήν γνώμην, τδν ί'διόν, τδν κυριώ- 

τατον, τδν ίδιοφυά χαρακτήρα Λέοντος τοΰ 1' καί τής εποχής αύτοΰ, δ έστιν 
τήν είδωλολατρείαν. Έν τη περιπαθεϊ ταύτη ζητήσει αρχαίων χειρογράφων 

καί κειμηλίων, έν αύτη τή σοφ^ αλληλογραφία μετά τοΰ Βέμ.βου καί Ερά
σμου, τοΰ Άνδρέου Λασκάρεως καί Μάρκου Μουσούρου,1 * * έν αύτοϊς τοϊς έπι- .
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στημονικοϊ; ίδρύμασι, Βιβλιοθήκαις, Άκαδημείαις, τυπογραφείοις, έλληίιικαϊς 
σχολαϊς, πεπαιδευμένων εδραϊς, άς δ Πάπας έπολλαπλασίασεν εν 'Ρώμη, έν 

τό) ύπερμέτρφ αύτοΰ αγαλλιάσει ήν ησθάνθη δτε δι’ αύτδν άνεκαλύφθησαν 

τά πρώτα πέντε βιβλία τών Χροπκωκ τοΰ Τακίτου, άπαντώμεν ώς φιλό·4 
λόγου ευσέβειαν παραδόζως ύπέρβάλλουσαν τήν περεεσκεμμένην Νικολάου 

του Ε' φιλοκαλίαν περί τά εθνικά γράμματα, καί ήν ή'δη έ'γνω ή ’Ιταλία έν 

τφ άφελεϊ ενθουσιαστώ τοΰ Πετράρχου, καί έν τω άκρφ ζηλφ τών Φλωρεν
τινών Νεοπλατωνικών*  άλλά τδ σπουδαϊόν δέν φαίνεται μόνον έν τή συνθέτφ 
φυσιογνωμία τοΰ Πάπα Λέοντος τοϋ I'*  δέν πρέπει νά ζητώμεν έν αύτφ ε7δός 

τι χαρακτήρας τοΰ αύτοκράτορος ΊουλιανοΟ*  ό Πυροωνισμδς είχεν άρκετά 
βκθέως καταλάβει τδν νοΰν καί τόν χαρακτήρα αύτοΰ*  καί έάν ώς υπέρ

τατος. ιεράρχης ολίγον έφρόντίζεν ύπέρ τής τών δογμάτων άδιαφθαρσίας, ώς 

φιλόσοφος ωσαύτως αδιάφορος έφάνη πρός τάς προσβολάς θεωρητικών τινων^ 
(οΐος ό Πομπόνατζος καί άλλοι), κατά τού πλατωνικού Ιδανισμού. ’Αληθές 
έτι δτι οί αίρεσιάρχαι καί οί ύλισταί έπέτυχον, βασιλεύοντος τοΰ . Λέον

τος,τοΰ νά μή τεθώσιν επί τής πυράς. Πρό πάντων ήτο απαράμιλλος έραστής 
dilettante, τών αβρών ηδονών, ήττον ΐ'σως φροντίζων περί τής προόδου τοΰ 

άνθρωπίνου νοΰ ή τής ιδίας αύτοΰ διανοητικής τέρψεως. Τελετή πολυτελής 

έν τή Σεξτίνη, ύποδοχή πρέσβεων ή Καρδινάλεων έν τή αιθούση τής '2ύτο- 
γραφής, ής οί τοίχοι ήσαν έρυθροϊς μετάξινοι; ύφάσμασιν έμπεπετασμένοι, 

ένθα όμοιος ήμιθέφ ένεκάθητο ύπδ σκιάδα διάχρυσον, πκσαι αδται αί πομ- 

παί τόσον έγοήτευον αύτδν δσον ελληνική τραγφδία. Ηύφραίνετο έπί τ$ ά- 

κούσματι τών λατινικών έργων τοΰ Σαδολέτου1 ώς εΐ ήν σύγχρονος τφ Αύ- 

άναζήτησιν χειρογράφων. Προστάτην εσχε πλήν Λέοντα τδν I καί τούς βασιλείς τής Γαλ
λίας, ών Φραγκίσκος Λ' άνέθετο αύτφ τήν "δρυσιν τής βιβλιοθήκης τοϋ Φονταινεβλώ. Έδί- 
δαξε τήν 'Ελληνικήν τούς γάλλου'ς Βουδαϊον και Δανέσιον και άπέθανεν έν 'Ρώμη. “Εργα 
αύτοΰ σώζονται Επιγράμματα, λόγοι, μετάφρασις λατινική έκ τών τοΰ Πολυβίου, κλπ. 
— Έκ τών μαθητών του ό μέν Βουδαϊος Guil. Bude (1467—1540) ix Παρισίων, iv ή» 
λικίφ ?4 ίτών ήρξατο σπουδάζων καϊ τοσοΰτον ηύδοκίμησεν, ώστε b "Ερασμος άπεκά- 
λει αύτδν Τέρ ας τής Γαλλ ίας. Έσπούδασε δϊπάσαςτάς έπιστήμας θεολογίαν, νομικήν, 
μαθηματικήν, φιλολογίαν, άλλ’ ιδία είναι γνωστός κατ’ έξοχην ώ; Ελληνιστής ,τά μάλιστα 
συντελέσαςπρός διάδοσιν τής σπουδής τής έλληνικής γλώσσης έν Γαλλία. Αύτός δέ κατέπεισε 
Φραγκίσκον τόν Α'νά ίδρύση τό βασιλικόν κολλέγιον (τό σήμερον Κολλέγιον τής Γαλλίας 
λεγόμενον). Πλήν άλλων έγραψε πραγματείαν περί αρχαίων νομισμάτων, σχόλια ε’ς τήν 
έλληνικάν γλώσσαν λατινιστί καί έπιστολάς εις καθαρωτάτήν Ελληνικήν γεγραμμένας. —Ό δέ 
Δανέσιος Ρ Danesius καί αύτός ήτο έκ Παρισίων (1497—1577) έδιδάχθη δέ τάς αρχαίας 
γλώσσας ύπό τοΰ Λασκάρεως. καϊ τοΰ Βουδαίου. Πρώτος δ’ αύτος διωρίσθη καθηγητής τής 
Έλληνικής έν τω Βασιλικφ Κολλεγίω (1530) μορφώσας μαθητάς'διακεκριμένοΟς τόν’Αμυότον 
κλπ. ’Ερρίκος ό Β' διώρισεν αύτδν διδάσκαλον Φραγκίσκου τοΰ Β' καί τον άνέδειξεν Επίσκο
πον. Έξέδοτο διαφόρους συγγραφείς ύπό τό ψευδώνυμον Βελλοκίριος, συνέγραψε δέ καϊ διά- 
φορασυγγραμμάτια καϊ έγκώμια.

1 ’Ιάκωβος Sadolet έκ Μοδένης (1477—1547) ηύδοκίμησεν έν ταϊς κλασικαϊς γλώσσαις, 
τή ποιήσει, τή βητορική καϊ τη φιλοσοφί^. έγένετο δέ μετά τοΰ Βέμβου γραμματεύς Λέοντος 
τοΰ Γ καϊ μετέπειτα καρδινάλις.Ώς δ’ δ Βέμβος οΰτωκαϊ ό Σαδολ.έτο; μιμούμενος τόν Κικέ- 
.ρωνα εγραφε καθαρώτατα τήν λατινικήν. “Εγραψε διάφορα έπιστημρνικά συγγράμματα καί 
ποιήσεις Ιν αίς Έούρτιον και Λασκόοντα, . ■
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σονίφ' κζίόσάχις έν %ων σιψ/κηοίων ταυ Βατιζαγοϋ, πέριξ των τρα
πεζών ύπό πολυτίμων καϊ σπανίων σκευών πβριλαμπουσών,περιήχει ή συναυ
λία τών βιολιών, τών κιθαρών, τών συριγγών καί τών κλειδοκυμβάλων, δ 
Πάπας χωριστά καθήμενος, προσφδε τφ μελωδί^, ύποτονθορίζων. Πας di
lettante, είναι τρόπον τινά καί επικούρειος' ό δέ έπικουρισμ.ός τοϋ Δέοντος 
I', οστις άναντιρρητως ήθελε φζνή λίκνσώφρων εις τούς μη έπιλήσμονας 
τών ακολασιών καί τών οργίων ’Αλεξάνδρου τοΰ Τ', προθόμως έθηρευε παν 
περίεργον' πολύ τφ ηρεσκον τά έκτακτα εδέσματα, ώς λόγου χάριν άλλαν- 
τες έμπεπλησμένοι ταωνίου κρέατος, και πρός τοϊς άλλως δέν άπηρέσκετο 
ταϊς τερπναϊς και ολίγον άκολάστοις κωμφδίαις’ πολλάκις, ενώπιον τής. Πα*  
πικτ,ς αύλής, έδεδάχθησαν αί κωμ-φδίαι τοΰ Πλαύτου, ή Κα.Ιάτδρα τοϋ 
Βιββιένα, καί δ θαυμαστός τοϋ Μακιαβέλλν) Μαηζοαγιφας. Οί 'Ρωμαίοι ή- 
δύναντο είπεΐν, μεταποιοΰντες τό λόγιαν τών πατέρων των: Habemus face
turn pontificem (έ'χομεν ιλαρόν ιεράρχην). Ό. εράσμιος Πάπας άπεδέχετο τάς 
γελωτοποιίας καϊ αύτάς τάς βωμολοχίας' ή'δετο επιστατών τφ τροφφ τοΰ 
γελωτοποιού του Έβρονδίνου τοϋ εξήκοντα αλλεπάλληλα ωά καταβροχθί- 
ζοντος,καϊ διά μιόδς ολόκληρον περιστεράν' πρέπει ν’άναγνώση τις έν τ<5 ίταλφ 
ίστορικφ Παύλφ ’ίωβίφ (Paolo Giovro), τά σκώμματα καϊ τάς παιδιάς τάς 
έπινενοημένας ύπό τοΰ αγίου Πατρός. κατά δύω αθλίων ποιητών, πρός τιμήν 
τών οποίων σεμνοπρεπώς παρφδήθη ή έν τφ Καπετωλίφ στεφάνωσις τοϋ 
ΙΙετράρχου. Τό έτερον τών θυμάτων τούτων,ό Κουέρνος, ένόησε τόν χλευασμόν, 
έπέστρεψε περίλυπος εις την πατρίδα του, είσήλθεν άσθενών εις τό νοσοκο
μείων, καί μελαγχολικώς διά ψαλίδος διετρύπησε την κοιλίαν. Ό Καρδινάλις 
Βιββιένας ·ήν ό πρωτουργός τών εύθυμων τούτων παιδιών έν τφ Βατικανφ : 
Erat enim, γράφει ό μνημονευθείς Παύλος Τώβιος, minis artifex hominibus 
etate vel professione gravibus ad insaniam impellendis, ό' έστιν : ητο θαυμά
σιος τεχνίτης τοΰ προτρέπειν ν’ άνοηταίνωσιν άνδρες σεμνοπρεπείς εί'τε της 
ηλικίας ένεκα εί'τε τοΰ επαγγέλματος των. Τά δεξιώτατα δέ πανουργεύματα 
αύτοϋ τοΰ θαυμάσιου τεχνίτου έφυλάσσοντο διά τούς ρ.οναχούς' ενίοτε πα
ρετίθεντο αύτοΐς κοράκων η πίθηκων κρέατα, ώς τρυφερά και σπανία άγρα 
Αρτυμένα, καϊ ό Πάπας αραιών δίοπτρα έθεόίτο αύτούς τούς ταλαιπώρους 
μετά της νοσηρας περιεργίας τινός τών παραδοξότάτων εκείνων ηγεμόνων τής 
'Ιστορίας τών Αύγούστων. Αύτόπτης τις, ό γραμματεύς τοΰ Δουκός τής Φερ- 
ράρης, κατέλιπε την -επομένην έκθεσιν τών ημερησίων τοΰ Δέοντος ασχολιών :

«Τή κυριαζή έσπέρας έπορεΰθην εϊς την κωμφδίαν, καϊ ό Καρδινάλις 'Ραγκώνης 
ε’σήγαγέ Ρ·? el<> την αίθουσαν ένθα ητο ο Πάπας μετά τών νέων καϊ σεβασμιωτάτων 
Καρδινάλεων, έν τινι προθαλάμφ· ή αύτοϋ άγιότης περιεπάτει άφίνων νά είσέρ- 
χωνται όσων τό αξίωμα ή ό χαρακτήρ ήρεσζεν αύτφ· άμα δέ συμπληρωθέντος του 
ώρισμένου αριθμού, μετέβημεν εις τό θέατρον- ό.Αγιος πατήρ ϊστατο παρά τή θύρ^ι, 
δίδων άθορύβως'τήν εύλογίαν του καϊ συγχωρών τήν είσοδον εις δν τινα έδόκει αύτφ·
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μετά τήν ε’ίσοδον τών λαϊκών, 6 Πάπας έκάθισεν έπί τοΰ θρονίου τού, κατά πέντε 
βαθμίδας ύψηλοτέρου, έπαζολουθούμενος ύπό τών Καρδινάλεων καϊ τών πρέσβεων· 
τότε, ,παινιαζούσης τής μουσικής, δπεβιβάσθη ή αύλαία, έφ’ ής ήτο Απεικονισμένος δ 
Αδελφός Μαριάνας μετά πολλών διαβόλων παιζόντων καϊ πηδώντων κύκλω αύτοϋ. 
Πρώτον ήκούσαμεν συναυλίαν, και ό Πάπας διά τών διόπτρων του έθαύμ.αζε τήν σκη
νήν, έ'ργον τοΰ'Ραφαήλ- έπειτα ένεφανίσθη πρόσωπον έπιχείρημα Απάγγειλαν· 
έπέσκωψε τήν έπιγραφήν τής κωμφδίας I Supposti, (ot 'Υποβολιμαίοι), τοσοϋτον, ώστε 
δ Πάπας άπό καρδίας έτράπη ε’ις γέλωτα· ot γάλλοι δμως έσκανδαλίσθησαν ολίγον 
ένεκα τής ύποθέσεως τής κωμφδίας, ήτις έδιδάχθη έπιτυχώς. Πάσαν δέ πράξιν διε- . 
δέχετο χορός μετά ποικίλων μουσικών δργάνων, και δ τελευταίος χορός ήτο δ τής 
Μαυριτανής, δπαινιττόμενός τόν μύθον τής Γοργόνος. Αήξάσης τής παραστάσεως 
οί θεαταϊ ήρξαντο τόσον προπετώς ν’ άποχωρώσ.ι, καϊ τοσοΰτο πλήθος συνεπιέζετο, 
ώστε, τής κακής μου μοίρας φερούσης με κατά θρανιδίου, έκινδύνευσα νά θραύσω τόν 
πόδα. 'Ο Βονδελμόντης ύπέστη σφοδράν σύγκρουσιν παρ’ 'Ισπανού τίνος, καϊ ένφ δ 
πρώτος έκολάφιζε τόν δεύτερον, εύκολον έποίησάν μοί τινες τήν φυγήν. Έν τούτοις εί
ναι βέβαιον οτι μέγιστΟν διέτρεξα κίνδυνον διά τόν πόδα μου’ίού μην Αλλά έσχον τήν 
Αμοιβήν, λαβών πλήρη εύλογίαν καϊ εύμενή δεξίωσιν δι’ ών έτίμησέ με ό Αγιος Πατήρ.

«Κατ’αύτάς έγένοντο ίπποδρομίαι, και μεταξύ αύτών ήτο τάγμα Ισπανικών ίπ
πων, έχον αρχηγόν τόν Πανιερώτατον Κορνέρον, μέρος δέ τών ιππέων ήσαν Μαυριτα- 
νικήν έσθήτα ήμφιεσμένοι καϊ μέρος Ισπανικήν σηρικού Αλεξάνδρειάς μεθ’ δποβλή- 
ματος έκ ποικιλόχρου σηρικού. Τούτων ηγείτο δ Σεράκικας μετά πολλών Ακολούθων 
καϊ θεραπόντων. . . . Ό Πάπας έδωρήσατο πέντε καϊ τεσσαράκοντα δουκάτα έκάστφ 
ϊππεϊ .... έλθόντες εις τήν πλατείαν τοΰ άγιου Πέτρου, ήρξαντο άνά δύω τρέχοντες 
Από ρυτήρος πρός τήν πύλην τών Ανακτόρων, προ τών θυρίδων τών όποιων ίστατο δ 
Πάπας. . . . Τήν ,έπαύριον. παρευρέθημεν εις ταυρομαχίαν μετά τοΰ Κυρίου Μάρκου 
Αντωνίου· τρεις άνθρωποι έφονεύθησαν καϊ πέντε ίπποι έτραυματίσθησαν, έξ ών δύω 
Απεβίωσαν" μεταξύ αύτών ήν καϊ δ τοΰ Σεράκικα, δν έρριψε κατά γης,καϊ οΰτω μέγαν 
διέτρεξε κίνδυνον, διότι δ ταύρος, έφορμήσας κατ’ αύτοϋ, έμελλε νά τόν φονεύση έάν 
μή έκεντάτο Αμέσως διά δοράτων· λέγεταιδέ οτι δ Πάπας Ανέκραξε: «δύστηνε Σερά
κικα ! » καϊ οτι έθρήνει. Τή έσπέρφ έδιδάχθη κωμφδία μοναχού τίνος, άλλ’ επειδή 
αΰτη δέν ήρεσε τφ άγίφ Πατρϊ, άντϊ νά έπιτρέψη τήν όρχησιν τής Μ α υ ρ ι τ α ν ή ς, 
διέταξε νά ταλαντεύσωσιν έναέριον τόν μοναχόν έντός στρωμνής τοσοΰτον, ώστε πεσών 
δέινώς έ'πληξε τ^ν κοιλίαν έπϊ τοϋ έδάφους τής σκηνής· έ'πειτα προσέταξεν άμέσως νά 
διαταμώσιν ·οϊ δεσμοί τών περικνημίδων του, καϊ ν’ άρπάσωσιν αύτάς· πλήν δ κα
λός μας μοναχός τότε έδηξε τρεις ή τέσσαρας τών υπηρετών· έπϊ τέλους ήνάγκα- 
σαν αύ.τόν νά ίππεύση καϊ έπϊ τήν ρα'χιν τόσας πληγάς έπέθεντο αύτφ, ώστε μετά 
ταΰτα άκρα ήτο Ανάγκη νά τόν σικυάσώσι- μένει δέ νΰν κλινήρης, καϊ βαρεως ά- 
οθενεΐ. Έν τούτοις λέγεται ό'τι δ Πάπας έπραξε τοΰτο ί'να παράσχη τοίς λοιποίς 
μοναχοϊς παράδειγμα, καϊουτω παύση αύτούς τοϋ λοιπού τοΰ νά προφέρωσιν είς τό 
δημόσιον τά αύτών ληρήματα· ή παιδιά αίίτη τά μέγιστα έ'τερψε τόν Πάπαν.

«Σήμερον ήλθεν ή σειρά Ιπποδρομίας κατά δακτυλίους προ τών Ανακτόρων, τοϋ 
Πάπα έκ τών θυρίδων θεωμένου. ’Έπειτα έγένετο βουβαλοδρομία, καϊ ήτο γελοϊον νά 
βλέπη τις τρέχοντα τά δυσειδή ζφα, δτέ μέν φερόμενα έπϊ τά πρόσω, ότέ δέ Ανα- 
χωροϋντα*  έπειδή δέ βήμα προέβαινον, καϊ ύστερον έπορεύοντο τέσσαρα . βήματα οπί- 
σω, ήτσ-δύσκολος ή έπίτευξις τοϋ τέρματος· ήσαν δέκα ζφα, καί τή άληθεία περίερ
γος ή διατριβή. "Υστερον παρά τφ Βέμβφ άπεχώρησα, καί μετ’ ολίγον έπεσκεφθην 
τήν αύτου 'Αγιότητα, παρ’ή άπήντησα τόν έπίσκοπον τοΰ Βαγιώ· δέν έγένετο δ’έζεΐ 
λόγος άλλος εΐμή περϊ προσωπείων τών μετημφιεσμένων καϊ άλλων τερπνών Αντικει
μένων.

«Έν 'Ρώμη, σήμερον τή 8 Μαρτίου 1818 τή εσπερινή ώρφ.
Τής ύμετέρας έκλαμπρότητος

Ό ταπεινός θεράπων

’z/.Zj-ώ'σοζ· TJaov.lovtcor.
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Προδήλως αύτη ή 'Ρωμαϊκή αύλή ητο άγαν φαιδρά" ούκέτι πρό οφθαλ

μών είχε τδ Εύαγγέλιον,καί ούκ ήτο πλέον δυνατόν αύτή συνιέναι την δει

λίαν τοΰ Σωτήρος την έπ'ι τοΰ ορούς τών Έλαιών" ό Πάπας λέων έφερε κατά 

βαράθρου την ’Εκκλησίαν" ό τέλειος ουτος λόγιος, δς -ήθελε Θεωρηθή. ώς αλη
θώς έξοχος κατά την ΙΗ' εκατονταετηρίδα, κατά την εποχήν τοΰ ΒολταίρΟυ 

καί τοΰ Καρόλου Δεβρός \ δέν εΐχεν άρκούντως έξοχον την ψυχήν ΐνα 
δάδη τά συμβησόμενα, ών η ώρα προσήγγιζεν. Δέν ηδυνηθη νά ναήση δτι η 

Διαμαρτύρησις ητο ούχΐ μόνον αποστασία, άλλ’ αύτό τοϋτΟ μεταβολή' προσ
έτι-ηττον ηδυνηθη νά εΐσδύση είς τά ενδότατα τής μεγίστης ταύτης κρίσεως 

αΐ'τια, καί συλλάβη έν τοΐς σπλάγχνοις αύτής της άναγεννησεως, ώς ένόμιζεν 

δτι είναι ό υπέρτατος ρυθμιστής, την άρχην της άναμορφώσεως, κατ’ ούσίαν 

οΰσης άντιτυπίας κατά της άναγεννησεως, άλλ’ ητις καί έξ αύτής έξήλθεν 
ώς διά διαόΐεχχιχης άναπτύξεως αυστηρότατης άκριβείας.

Διά τδν παλαιόν χριστιανισμόν, διά την άρχαίαν έκκλησίαν Γρηγορίου 

τοΰ Ζ' κα'ι Ίννοκεντίου τοϋ Γ’, πρώτος υπήρξε κίνδυνος έν αύτή τί) έξεγέρ- 

σει τοϋ Ελληνισμού, μετά γενναίου ενθουσιασμού άποδεχθέντος ύπδ τών 
Παπών της ΙΔ' καί ΙΕ' έκάτονταετηρίδος. Ούδέν ήττον ό κίνδυνος ουτος 
σαφέστατα έφάνη τώ Ίερωνύμφ Σαβοναρόλγ" δ' μέσος αιών εΐχεν υποτάξει 

την φιλοσοφίαν τη θεολογία." η άναγέννησις έξεποίησε την φιλοσοφίαν, έπα- 

νεϋρε τδν Πλάτωνα, και άποκατέστησεν έν τη άληθείγ τδ έ'ργον τοΰ Άρι- 
στοτέλους.’Ενώ οί παλαιοί ζωγράφος οΐοι ό Φραγκίσκος Τρα’ίνης, ό 'Ρενότζος 
Γόζολας, ό Θαδδαϊος Γάδης άπεικόνιζον τδν άγιον Θωμάν^, τδν άγγεΛιχοτ. 

Λιόάσχαίον, ύπερέχοντα τοΰ Άριστοτέλους, κα'ι καταπατοΰντα τδν Άβερ- 
ρόην3 ώς άντίχριστον, έν τίί ’Λθηγαϊχη .ζ/ί’σγη,ό 'Ραφαήλ άντέταξε τοΐς 

χριστιανικοΐς διδασκάλοις τούς αρχηγούς τής ελληνικής σοφίας, τη θεολο-

. 1 Charles Debrosses (1709—1777) γάλλος πολίτικος κα'ι λόγιος, ό πρώτος δημοσιεύσας 
(1750) σύγραμμα περ'ι. τοΰ μετίκ. τής Πομπηίας συνταφέντος ‘Ηρκλάνου (79 μ. X.) ’Επι
χείρησε δε νά σομπληρώση και την άπολεσθεΐσαν μεγάλην ιστορίαν τοΰ ρωμαίου ιστορικοί 
Σαλλουοτίου μεταιρράσας πάντα τά περισωζόμενα αποσπάσματα αύτης και σομπεριλαδών 
αύτά Ιν τώ συγγράμματί του «'Ιστορία τής 'Ρωμαϊκής δημοκρατίας κατά την Ζ’ εκατον
ταετηρίδα». .

2 "13. άνωτ. σελ. 197 σήμ. 2.
3 ’Αβερρόης άραβιστι "ίβν-ροχδ άραψ φιλόσοφος και ιατρός γεννηθείς ?ν 'Ισπανία (1120 

■—1198) γνωστός ώς μεταφραστής και σχολιαστής άπάντων τών συγγραμμάτων τοΰ Άρι·*  
στοτέλους· ’Επί πολύν δέ χρόνον ή Εύρώπη έγίνωσκε τόν ’^ριστοτόλην έκ λατινικών μετα
φράσεων γενομένων ?ζ τής άραδικής τοΰ Άβερρόου. Αί θρησκευτικά! αύτοΰ θεωρίαι πολεμη- 
θεΐσαι ΰπό τοΰ Αγίου Θωμά κατεδικάσθησαν ύπό τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων τφ 1240. 
Ό "Αβερρόης σχολιάζων τόν ’Αριστοτέλη διεφώνει ίν πολλοΐς πρός’Αλέξανδρον τδν’Αφρο
δισία (Β’μ. X. αιώνα)*  οθεν οί έκατέρω τούτων άκολουθοΰντες διηρίθησαν εις’Αδερροϊ- 
κούς καί Άλ εξανδρ ι κ ούς. Περί Άβερρόου όγραψεν ΰ 'Ρίναν τ<5 1852 και I860,

γί«{ΐ τήν φιλοσοφίαν.. Συγχρόνως δ’ έκ νέου άνέβλυζενή βαθεϊά πηγή πάσης 

έθνικής ποιήσεως, ό “Όμηρος, ον ό Πετράρχης δέν ήδύνατο εΐσέτι ν’ άνα- 
γνώση έν τφ κειμένφ καθ’ ήν εποχήν έν Φλωρεντία έσχολιάζοντο τά ποιή

ματα τοΰ Δάντου, καί δστις έγένετο ό αίτιος νά παραλειφθώσιν ύπδ τών 
Πλατωνικών τής ΙΕ' έκάτονταετηρίδος, έν ταϊς ’Ακαδημείαις τοΰ Κοσμά καί, 

τοϋ Λαυρέντιου τών άπό Μεδίκων, αί πένθιμοι όπτασίαι τοϋ Τοσκανου ποιή
σου. Μικρόν κατά μικρόν δ ορθολογισμός, συχνά δέ και δ πυρρωνεσμδς εισέ- 

δυον εις τά πνεύματα, έν φ χρόνφ, χάρις εις τήν ’Ιταλικήν ήδυπάθειαν καί 
εις τήν αβρότητα ενίοτε γεννωμένην ύπδ έκπαιδεύσεως περιέργου, ή ειδω

λολατρία είσέδυσεν είς τά ήθη. ’Επίσης κατά τοϋτο τδ ζήτημα ό άνταγώ- 

νιστής τής άναγεννησεως, ό Σαβοναρόλας, έν ταϊς όμιλίαις του περί τοΰ Προ
φήτου ’Αμώς,θαυμαστήν έ'δειξεν οξυδέρκειαν’ούχ ήττον, τήν είδωλολατρείαν, 

τδν πυρρωνισμδν, τδν ορθολογισμόν, μή ό'ντας μήτε διαρρήδην αιρέσεις, μήτε 
αί'τια σχίσματος, ή ‘Ρώμη ουδόλως έφοβεϊτο. Ό Αέων καίπερ διασταθ- 

μώμενος Κικερωνείους περιόδους, άληθώς ένομίζετο πάντοτε κύριος τοϋ ροϋ, 

δστις παοέσυρεν αύτόν έν άγνοια. *
Κατά τδν Νοέμβριον τοϋ 1517, ήτοι μήνα ένα μετά τήν δημοσίέυσιν τών 

τοΰ Λουθήρου θέσεων, παρήγγειλε τοΐς έν Γερμανίά Δομινικανοϊς νά τφ πέμ- 

ψωσιν έπί τής τιμής τών συγχωροχαρτίων 147 χρυσά δουκάτα,όπως πλήρωσή 

χειρόγραφον τοΰ λγ' βιβλίου τής ιστορίας τοΰ Τίτου Λιβίου. Τη άληθείγ περί 
Τίτου Λιβίου τότε προέκειτο! οί λόγιοι τοΰ Βατικανού ήγνόουν εΐσέτι δτι πολύ 

πέρα τής Λατινικής άρχαιότητος, πέρα καί αύτής τής Ελληνικής, οί τής Ι
ταλίας, τής Γερμανίας και τών Κάτω Χωρών σοφοί εΐχον άνεύρει τήν Ε

βραϊκήν αρχαιότητα, καί δτι προσέφερον τή θρησκευτική συνειδησει τής Ευ
ρώπης τήν ‘Εβραϊκήν φιλοσοφίαν καί θεολογίαν, σύναμα δέ καί τήν 'Ιεράν 

Γραφήν, τδ Ταλμ,ούδ καί τήν Καββάλαν μετά τοΰ βιβλίου τών Προφητών. .

Τω 1488 ό Πϊκος Μιράνδουλος, εις τών διδασκάλων Δέοντος τοΰ I' εΐ- 

χεν έκδώσει τάς περί τής Καββάλας θέσεις του, καί-έλεγε περί αύτής’ «Ευ
ρίσκω έν αύτή τδν άγιον Παΰλον άμα δέ καί τόν Πλάτωνα ...» Τφ 1492 
καθ’ δν χρόνον οί 'Ραββϊνοι τοΰ Τολέδου καί τής Κορδούης, έξωσθέντες τής 
‘Ισπανίας, άθλίως περιεπλανώντο έν μέσφ τής Χριστιανοσύνης, Ίουδαΐός 

τις, ιατρός τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ, έδωρήσατο τφ 'Ροΰχλινίφ1, τφ 

πρώτφ τών τής Γερμανίας λογίων, πολύτιμον τής Τεράς Γραφής χειρόγρα
φον. Τφ 1494 ό 'Ροϋχλίνιος έξετύπου τό σύγγραμμά του «De Verbo miri- 
fico» (περί τοϋ θαυμάσιου Λόγου), ου ή έννοια είναι ό'τι μόνοι οί 'Εβραίοι

1 J. Reuchlin toS μεγάλου δουκάτου τής Βάδης (1455—1522) φιλόλογος γινιόσκων 
κατά βάθος τήν 'Ελληνικήν χα! τήν εβραϊκήν άς καί έδίδαξε. Πρώτος ουτος ε’σήγαγεν έντοϊς 
ίκπαιδευτηρίόίς την ύπό τών μαθητών διδασκαλίαν δραμάτων, ατινα αύτός συνίγραφεν. Ώνο- 
μάζετο δέ καί Καπνιών μεταφράσας Ελληνιστί τό γερμανικόν του όνομα Reuchlin Ικ τοΰ 
Rauch, καπνός.

ΤΟΜΟΣ Β', 3. - ΜΑΡΤΙΟΣ 1878. ί4



210 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΛΈΩΝ V 211

έγνώκασι τδν Θεόν. Τφ 1498, τρεις μήνας μετά τδν τραγικόν του Σαβονα- 

ρόλα θάνατον, έπεσκέπτετο τήν Φλωρεντίαν, έξεδέχετο τήν ψυχήν τοϋ μάρ
τυρας μεταξύ τών φαντασιωδών οπαδών του, εισέτι πενθούντων αύτδν, έπα- 

νήρχετο είς τάς μελετάς του, καί έξέδιδε τω 1506 τά Rudimenta Hebraiea 

(τά εβραϊκά στοιχεία}, το 1512 τδ ‘Εβραϊκόν Λεζικον, άπό τοϋ 1509 μέ

χρι τοϋ 1512.Ό Μιχαήλ ’Άγγελος έζωγράφει έν τφ Σεξτείφ να’ίσκφ τούς φο
βερούς Εβραίους προφήτας κα'ι τάς ύψηλάς έκείνας σκηνάς τίίς Γενέσεως. 

Άντεπιστέλλων τις τω Πάπα Αέοντι τφ 1', ό ’Έρασμος, έξέδιδεν Ελληνιστί 

τήν Καινήν /ίιαθήκην, ενώ ό Λούθηρος ήτοίμαζε τήν γερμανικήν έκδοσιν 

τής ΙΙαΛαιάς. Παρά τί) έπιστήμγ, τίί έξερευνήσει τών δογμάτων τών κει
μένων, ή'τις, άρξαμένη κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα άπό τοϋ Όμηρου και 

τοϋ Πλάτωνος, ή'πτετο κατά τήν 1χ' τοϋ ΊΙσαΐου καί τοΰ άγιου Ίωάννου, 
άνεπτύσσετο ή κριτική καί έμορφοΰτο ό τύπος. Τυχοδιώκτης τις τών Παραρ- 
θηνίων έπαρχιών, ό Ούττεν 1 έζέδωκε τδ 1514 κατά τών θεολόγων τής Κο

λωνίας,ύπερασπίζων τδν 'Ροϋχλίνιον, δεινήν σάτυραν,τάς Έπιστο.Ιάς τωνάφα· 

νων άνδρών Epistolae obscurorum virorum, είδος τών τοϋ γάλλου Πασκάλ 
’Ε π ιστό.Ιών πρός τινα επαρχιώτην, δν τδ θράσος δέν ύπερέβαλον ούτε οί 
Συμποσιακοί Λόγοι τοΰ Λουθήρου, ούτε ή τοϋ 'Ραβελαίου βωμολόχος φαν
τασία έν τω εφημερίω τοΰ ΛΜών. Τδ έργον τοΰτο έτυπωθηέν Ένετίςρ παρά 

τών τυπογράφων ’Άλδων τδ 1515, προνομίφ τοΰ Πάπ<κ, καί σύν δεκαετεϊ 
δικαιώματι κατά τής παραποιήσεως.

3 Φίλιππος Μελάγχθων (1497—1560) γερμανιστι Schwarlz-Erde (μέλαινα χθών) ό 
έτερος τών κορυφαίων τής Μεταρρυθμίσεως, διακρινόμενος άπδ τοϋ βιαίου Λουθήρου διά τήν 
ήπιότητά του, Υπήρξε καθηγητής τής 'Ελληνικής έν τή Άχαδημείφ τής έν Πρωσσία Ούιτεμ- 
βέργης χαι συνέγραψε πλε'στα θεολογιχά καί φιλολογικά συγγράμματα. — ’Αλβέρτος Durer 
έκ Νυρεμβέργης (1471—1528) διάσημος καλλιτέχνης, ζωγράφος καϊ χαράκτης. — Lucas 
de Cranach ίκ Βαμβέργης (1472—1553) ζωγράφος και χαράκτης έξοχος άλλά κατώτερος τοϋ 
Δύρερ. ■— Hans Holbein διάσημος Βαυαρδς ζωγράφος (1498—-1554) άποθανών . ύπδ λοιμοϋ 
έν Αονδίνφ. 'Ο βίος κα’ι δ κατάλογος τών έργων του περιέχονται ?ν τω Μωρίας έγκώμιον 
τοϋ ’Εράσμου. -Οί Froban πατήρ καί υίοι τυπογράφοι (1491 —1527) έν Βασιλεία, φίλοι τοϋ 
’Εράσμου,Άνέλαβον τήν έκδοσιν τών'Ελλήνων Πατέρων Χρυσοστόμου, Βασιλείου κλπ,

Κατά τδν αύτδν χρόνον ό Ουττεν μετά τήν είς 'Ρώμην οδοιπορίαν του 
έξετύπωσε τήν σάτυραν τοϋ Λαυρέντιου Βάλλα 2 περί τοϋ δωρήματος τοϋ 

Κωνσταντίνον, καί Ορασέως αυτήν άνέθετο τώ Αέοντι. Σύσσωμος ή Γερ

μανία, φιλόλογοι καί δημοτικοί ποιητα'ι, καλλιτέχναι καί μεγάλοι τυπογρά

φοι, ό Μελάγχθων, ό Δύρερ, ό Κράναχ,ό Όλβέην, καίοί Φρόβεν3 άνέμενον μό-

1 Ulrich de Hutten (1488—1523) συνεργαστείς μετά τοΰ Λουθήρου πρδς Επιτυχίαν τής 
Μεταρ?υθμ.(σεως ύπηρίττσεν και ώ;_ στρατιώτης έν τώ αίστριαχφ στρατφ. Βίώοχίμει δέ είς 
τήν ποίησιν τώνλατινικών στίχων ών ένεκα και έστέφΟη ύπδ τοϋ αύτοχράτορος Μαξιμιλια- 
νοϋ. Πλήν έν τφ κειμένω μνημονευόμενων έργων του έγραψε Διαλόγους έν οίς καθάπτεται 
δεινώς, τής καθολικής έκκλησίας έξέδοτο δί τδ 1578 δύο βιβλία ανέκδοτα τής ιστορίας τοϋ 
Τίτου Λιβίου και τω 1519 άνεχάλυψε χειρόγραφα τοϋ ΚοϊντιλιανοΟ καϊ τοϋ Πλινίου.

Τ Λαυρέντιος Valla λόγιος έκ'Ρώμπς (1406—1457) πλεΤστον συντελέσας ε’ς διέγερσιν τής 
πρδς τούς κλασικούς συγγραφείς άγάπης. Μετέφρασεν ε’ς τήν λατινικήν τδν 'Ηρόδοτον, τδν 
θουκυδίδην, τήν Ίλιάδα κα'ι τούς Μύθους τοϋ Αισώπου. 

νον τδ σύνθημα τίίς μάχης, άρχηγδν καί δόγμα, ινα μεταβάλωσι τδν τρό

πον τοϋ χριστιανισμού, καί άνατρέψωσι τδ έργον τοΰ αγίου Βονιφατίου.

Τδ σύνθημα δέν έβράδυνε νά δοθή' τδ δόγμα τής σωτηρίας διά της πί- 

στεως άνεφάνη" εκείνος,Sv έκάλουν έν ταϊς Άκαδημείαις καί ταϊς μοναϊς τής 

Γερμανίας τδν Βιβώίικδν ΔιδάσκαΛον, έξέδωκε τάς θέσεις του’ κατ’ άρχάς 
ό Πάπας δέν ήθέλησε νά πιστευσγ δτι σπουδαίος ήν ό κίνδυνος, καί είπεν 

έπαίρων τούς ώμους: «Είναι Γερμανός οίνόφλυξ, άφετε αύτδν ν’ άνανήψγ, 

καί τότε άλλως θά λαλήσγ». Έφαντάζετο δτι ή ύπόθεσις τών συγχωροχαρ- 
τίων, ή φανερά τής Διαμαρτυρήσεως πρόφασις, πιθανώς έξογκωθεϊσπ ύπδ 
τών δεαμαρτυρομένων Ιστορικών, ήτο ή μόνη ουσία τής έριδος, καί δ'τι α

πλώς ήτο λόγος περί έριδος μεταξύ Αύγουστίνων καί Δομινικανών. «Είσιν 
έριδες μοναχών ?» ενίοτε έλεγεν ύπεροπτικώς. Σπανίως έν τ$ ίστορί^ άπαντ^ 
τις κουφότερον λόγον καί έπιμαρτυρίαν τόσον άθλιας κουφότητος. ’Έριδες 
μοναχών ! Έλησμόνει δ'τι μ.οναχικά τάγματα κατά δέκα αιώνας διά τής 

άποστολής των ύπήρξαν ή ισχύς καί ό στύλος τής παπικής εκκλησίας, δτι 

οί μοναχοί, άνέμαζαν, ούτως είπεϊν, έν ταϊς ίσχυραϊς αύτών χερσί τδν κα
θολικισμόν, ότι κατά τούς εισέτι βαρβάρους χρόνους καθυπέταξαν τί) 'Ρώμτι 

τήν Γερμανίαν καί τήν ’Αγγλίαν, οτι οι επιφανέστατοι πάπαι καί οί τήν 

διάνοιαν βαθύτατοι διδάσκαλοι ήσαν μοναχοί! 'Ωσαύτως έλησμόνοι ότι συ- 
χνάκις τά μοναχικά τάγματα έγένοντο τή Έκκλησή αίτιον άπειρου μερί- 

μνης, ότι ό διάπυρος τών μοναχών μυστικισμδς, ή υπεροψία αύτών πρδς τά 

εγκόσμια, ή νεωτερίζουσα αύτών πολιτική, ή άκρα αύτών έπιρροή επί τοϋ 

χύδην λαοΰ εΐχον πλέον ή άπαξ ταράξει τά δόγματα, άνασείσει τήν ιε
ραρχίαν, πτοήσει τήν παπωσύνην. Έάν ή ’Εκκλησία άνέγραψεν έν τοϊς ά- 

γίοις τόν Φραγκίσκον δ’ Άσσίζην1, τδν Θωμάν Δακουίνον καί τδν Φλωρεντινόν 
Άντωνϊνον, ήγωνίσατο έξ άλλου κατά τών Τωακεΐμ. Φλώρε καί Ίωάννου 
τής Πάρμας. Ό Ιάκωβος Δεδώτης έκ τοΰ θυριδίου τής φυλακής του ύβρισε 

Βονιφάτιον τδν Η'. ’Αλέξανδρος δέ ό Τ' καίτοι επί μικρόν, κατεπτοήθη ύπδ 
σοΰ άδελφοΰ Ιερωνύμου. ’Ήρκει στάσις μοναχών, ή ονειροπολήματα έξημμέ- 

νης κεφαλής, ίνα άπασα ή χριστιανωσύνη φανίί κλυδωνιζομένη. Παπάς 

τφόντι έξόχου νοΰ, οΐος Σέξτος ό Ε', ίσως ήθελεν άποτρέψει τδ θρησκευτι
κόν διαζύγων μεταξύ τών λαών τής Λατινικής παραδόσεως και τών τής 
Γερμανικής φυλής, χωρισμόν έπενεγκόντα τή Εύρώπγ διακοσίων ετών πολέ

μους, δγώσεις, ταραχάς καί άδικίας. Έν έ'τει 1512 ήτο .εισέτι καιρός νά 

έπαναχθή ό Λούθηρος· έγραφε τφ ΙΙάπ^ επιστολήν, έν τ) μετά σεβασμού ώ- 

μίλει περί τής ρωμαϊκής εκκλησίας, άποκαλών αύτήν μητέρα, Ecclesia Ro- 

mana mater nostra. Ύπισχνεϊτο τά όπλα νά κατάθεση έάν οί άνταγωνισταί 
του Δομινικανοί έπαύοντο τών κατ’ αύτοΰ μανιωδών κηρυγμάτων, διαρρήδην 

τότε άπεφαίνετο οτι ή άρχή τής Έκκλησίας άνωτέρα ήτο πάσης άλλης επί 

1 Τδ. Παρνασσού τόμ. Κ σελ. 906 ένλ. Σίσια καί τάς σημειώσεις.
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τής γης και έν τω ούρακω. Έν έ'τει 1520, ό Αυγουστίνος μονάχος γράφει 
νέαν έπιστολην, άλλά πληρη πικρίας, ίδη άπειλητικην, καί παραδόξως άνα- 
μιμνησκουσαν τάς τελευταίας τοΰ Σαβοναρόλα δμιλίας κατά της διαφθοράς 
τίς Βαβυλώνος*  έν αύτϊί άντιπαρέβαλλε τόν Ιίάπαν πρός τόν Δανιήλ έν τφ 
λάκκφ τών λεόντων, και πρός τόν 'Ιεζεκιήλ ύπό σκορπίων κύκλφ περιεχό
μενο». Έκκαιόμενος δέ ύπό τών αναμνήσεων, άς είχε διατηρήσει άπό της έν 
'Ρώμη διατριβής του έπι ’Ιουλίου Β', έ'λεγεν*  «Υπάρχει τι ύπό τόν ούρανδν 
μ.αλλον διεφθαρμένου και μ,υσαρώτερον τίς ρωμαϊκί ς φατρίας; αυτή ύπερέ· 
χει και τών Τούρκων κατα την άσέβειαν». Ό Λέων έθέλχθη ύπό τών εν
τόνων χαρίτων τών λατινικών τοΰ Λουθήρου, καί εϊπεν*  «αυτός ό αδελφός 
Μαρτίνος είναι ευφυέστατος». Άλλ’ είτε ή χολή τών Καρδινάλεων τόν ηρέ- 
θισεν όπως έπισπεύση την λύσιν,εί'τε η εκλογή Καρόλου τοϋ Ε' ώς αύτοκράτο- 
ρος τόν ένεθάρρυνεν,δ Λέων αυτό τό 1520 έτος,τίί 17 πρό τών καλανδών τοϋ 
’Ιουλίου (15‘Ιουνίου) άνεθεμάτισε τόν Λούθηρον έν τη βού22α Exsurge .... 
«’Ανάστα, Κύριε, καϊ κρίνων την σην δίκην, πρόσχες ταϊς ημετέραις δεησε- 
σιν, αί γάρ άλώπεκες έπίλθον ζητοϋσαι καταλΰσαι την σην άμπελον .... 
Ανάστα, Πέτρε, καϊ βοηθησον τ^5 άγίη 'Ρωμαϊκή έκκλησή, τ$ μητρί πα
σών τών έκκλησιών. . . . ’Ανάστα, Παΰλε, συ ό φωτίσας την 'Ρώμην διά 
τών σών γνώσεων, και ό καθιερώσας αυτήν διά τοϋ σοΰ μαρτυρίου». Πλην 
ό λόγος τοϋ δού2ου τωκ δονΛωκ τοΰ Θεοΰ έκ προοιμίων έπεπρωτο ν’ άποβ$ 
μάταιος, διότι cd έριδες τωκ μοκαχωκ έντός ολίγων μηνών έπανέστησαν τάς 
άκαδημείας,τούς λαϊκούς άρχοντας και αύτάς τάς δημοτικάς τάξεις. Ό Λού
θηρος άνταπηντησε διά τών σατυρικών πονημάτων του περί τίς Λειτουργίας, 
κατά της Πακωσύκης τής ΒαβυΛωκος, καί &ερι τοΰ διατάγματος τοΰ Άκ- 
τιχρΐστον.Ύρ 10 Δεκεμβρίου, έμπροσθεν μιάς τών πυλών τίς Ούιτεμβέργης, 
ενώπιον τών σπουδαστών και τοϋ όχλου, ό αδελφός Μαρτίνος έκαυσε την 
κατάγνωσιν τοΰ Πάπα ώς και τά κανονικά βιβλία. 'Ο Προτεσταντισμός ^ν 
ίδη τεθεμελιωμένος.

Καιρός ?ίτο νά εγκατάλειψη δ Λέων την σκηνην τοΰ κόσμου τούτου*  η 
Γερικανία σχισματική, ηνωμένη ύπό τό σκηπτρον τοΰ αύτοϋ ηγεμόνος τη 'I- 
σπανίγ, ταϊς Κάτω Χώραις, τφ Βασιλείφ τίς Νεαπόλεως, ηδη ςφαίνετο τοϊς 
ΰξυδερκεσι πολιτικοϊς πολλφ φοβερωτέρη τη ’Ιταλία καί τ$ ΤΙαπωσύνη τίς 
παλαιός αγίας αύτοκρατορίας τών Όχενστάουφεν. Ό Μακιαβέλλης προσελι- 
πάρει τφ Λεοντι ΐνα σκεφθη ύπέρ τίς αύτονομίας τών χριστιανικών εθνών. 
«Ή βάρβαρος αύτη αύτοκρατορία, έγραφεν αύτφ, τοϊς πάσιν είναι άπεχθης. 
Ιδού καιρός νά εκ.Ιέζπτε γεκκαίακ άκογ,ασικ !» Άλλ’δ πάπας έπροθυμ.ηθη τε- 
λευταΐον νά έξαμαρτηση, καϊ τά μέγιστα, δπερ αμάρτημα άπηνώς έξέτι- 
σαν οί διάδοχοι αύτοϋ, Έπτοημένος, έρρίφθη εις τάς άγκάλας τοϋ αύτοκρά- 
τόρος, καί πάλιν έπανίλθεν είς τό πρότερον αύτοϋ κατά τίς Γαλλίας άδιάλ· 
λακτον μϊσος, παρασχών ούτως αφορμήν τοϊς γερμανικοϊς καί. ίσπανικοϊς 
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βτρατοΐς νά είσβάλωσυ? εϊς την Λομβαρδίαν. . Κατ’ έκεϊνο τοϋ χρόνου άπώ- 
λεσε καί τόν 'Ραφαήλ,την δόξαν καί την χαράν τίς Βασιλείας του’ δ οχλος, 
συμ,πιεζόμενος έν τη ’Εκκλησία τίς Παναγίας (Santa Maria Rotonda) κατά 
την κηδείαν τοΰ καλλιτέχνου, μ-ετά πολλίς συγκινησεως είδε τόν γενναϊόν 
του Πάπαν γονατίζοντα παρά τφ νεκρφ, καί μετά δακρύων κατασπαζόμέ- 
νον τάς χεϊρας τοΰ φίλου του. ’Έκτοτε δ’ έφάνη ύπείκων, καϊ κατέλιπέ τί? 
τύχη την φοβερά» ταύτην τοΰ κόσμου κυβείαν, ην ’Ιούλιος δ Β' μέχρι τί ς 
τελευταίας αύτοϋ πνοίς εϊχε διευθύνει. "Ιστη τάς άρκϋς έν Βιτέρβη, 
έκαλάμευεν έν τη λίμ,νη Βολσένη, και έθηρευεν έλάφους έπί τών δύσ- 
βάτων λόφων τοϋ Κορνέτου. Κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1521 άπεχώρησέν 
ούχ'ι πόρρω τών μελαγχολικών τοΰ Τιβέρεως οχθών, έν τη έπαύλει αύτοϋ 
Μαλιάνφ, ην δ 'Ραφαήλ εϊχε κοσμήσει. Έν αύτη ησύχως έζη μετ’ ολιγά
ριθμου θεραπείας, έν μέσφ οικείων τινών φιλολόγων και μουσικών, τυύς α
γρούς διατρέχων, ώς έλεημων εύπατρίδης, πάντοτε παρακολουθούμενος ύπό 
υπηρέτου κομίζοντος έλεημοσύνας. Οί ποιμένες μ,ετά σεβασμοϋ έγονάτιζον 
δτε διέβαινε, δεχόμενοι την εύλογίαν του συνάμα δέ καί σκοΰδον, καί έλε· 
γον όπισθεν αύτοϋ ; Ε buona personna, ma ama a vivere δ έστιν*  «είναι 
αγαθός άνθρωπος, άλλά τρυφηλώς ζη». Τη 24 Νοεμβρίου, καθ’ίν στιγμήν 
απάγγελλε την πρό τοΰ έσπερινοϋ σίτου προσευχήν, άφίκετο ταχυδρόμος αγ
γέλων αύτφ την ήτταν τών Γάλλων ύπό τών αύτοκρατορικών, την άποχώ· 
ρησιν τοϋ Λωτρέκ άπό τών Μεδιολάνων, φυγομαχησαντος έπί της Ένετικίς 
χώρας*  «άρίστην αγγελίαν έκόμισάς μοι», τφ εϊπεν δ Πάπας. Τότε οί 'Ελ
βετοί της σωματοφυλακίς του ήρξαντο πυροβολοΰντες*  δ δέ Λέων άμέσως 
διέταξεν αύτούς νά ησυχάσωσιν, άλλ’ έκεϊνοι έξηκολούθησαν παταγοϋντες*  
άπό τίς πόλεως ηκούοντο οί κανονοβολισμοί τοϋ φρουρίου Αγίου ’Αγγέλου. 
'Ο Λέων, σύννους καί εύδαίμων, παρέμεινεν έν τφ ταμείφ του, μέχρι προ- 
κεχωρημένης ώρας τίς νυκτός, βαδίζων άπό τίς θυρίδας πρός την εστίαν, έν 
η έίφλεγεν άφθονον πυρ*  τη επαύριον έ'τυχεν ολίγον κεκμηκώς*  ούδέν ηττον 
■ηθέλησε νά έπιστρέψη είς την πόλιν. Εύρεν αυτήν θορυβώδη, καί τόν δχλον 
έορτάζοντα. Ό Λέων έσκόπει νά συγκαλέση την Σύνοδον την πρασεχί τε- 
τάρτην, δτε αί'φνης ήσθάνθη. δτι προσεβληθη ύπό άγνωστου πάθους, καί κα· 
Ν«κλίθη εϊπών τοϊς ύπηρέταις του’ « προσεύχεσθε ύπέρ έμοΰ ϊνα πάλιν δυ- 
νηθώ νά εύεργετησω πάντας ύμάς»*  άλλά δέν τφ έδάθη κάν καιρός νά μυ
ρωθώ, καί παρέδωκε τό πνεΰμα τ·5| α' Δεκεμβρίου περί μέσην ημέραν’ δ τε
λετάρχης αύτοϋ Δεγρασσίς τόν είδε μετά δύω ώρας, άίδη ψυχρόν, τό σώμα 
μέλαν καί πεφυσημένον*  άνεμνησθησαν τότε τόν έκπληκτικόν ’Αλεξάνδρου τοϋ 

θάνατον. «Πυνθάνονται, γράφει τις τών οικείων του, εί δ Πάπας φαρ- 
μάκφ άπέθανεν*  έτάφη δέ τό πτώμα, καί δ ιατρός Φεράνδας νομίζει δτι 
έδηλητηριάσθη*  άλλοι δ’ δμως πάλιν φρονοΰσι τουναντίον*  δ ιατρός Σεβερϊ· 
νος, παρευρεθεις κατά την άνατομγιν, εϊναι τί.ς αϋτίς γνώμης».
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Ό Λέων πρό τής τελευτής του παρεπονεΐτο δτι πυρ φλογερόν κατέκαιε τδν 
στόμαχόν καί τά σπλάγχνα του. ΤΙρό τινων δ’ ήμερών άγνωστος μετημ- 
φιεσμενος, δν ούκέτι πλέον ήδυνήθησαν νά εύρωσιν, προέτρεπε μοναχόν τινα 
τοΰ μοναστηριού τοΰ άγιου 'Ιερώνυμου όπως δηλώση τφ Πάπρρ δτι άνθρωπος 
τής υπηρεσίας του θά παρεισάξη φάρμακον εντός ρινομάκτρου, χιτώνας ή χει- 
ρομάκτρου*  δ μονάχος, μη τολμών δ ίδιος νά ύπάγη είς την παπικήν έ'παυ- 
λιν, διεκοίνωσε άμέσως τά πάντα τφ τελετάρχη έν τω Βατικανφ. Ό Λέων 
μαθών τούτο μετεπέμψατο τδν μοναχόν, καί άκούσας αύτόν, άνεφώνησε 
μετά ζωηράς συγκινήσεως’ «Γενηθήτω τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, άλλ’ έπιμελώς 
θά προφυλάττωμαι».

Την επαύριον άπό πρωίας, οί έν 'Ρώμη παρόντες εννέα καί είκοσι Καρδι- 
νάλεις μετέβησαν είς τδ Βατικανόν’ ό λαός έπλήοου τάς αύλάς, τάς κλί
μακας και τάς αίθουσας τών άνακτόρων, οί μέν θρηνοΰντες τδν άποθανόντα 
ΙΙάπαν,οί δέ όργιζόμεναι διότι δέν έκοινώνησε τών Άχράντων Μυστηρίων, καί 
άπεβίωσεν ως εθνικός· άπηνώς δέ καί άδίκως κατέκρινον αύτοΰ’ «Παρεισέδυς 

ώς άλώπηξ, ώμως έκραύγαζον, έβασίλευσας ώς λέων, άπέθανες ώς σαώ/ίος». 
Έν επιστολή φερούση ημερομηνίαν 21 Δεκεμβρίου, μάρτυς τις γράφει .... 
«Conclude» che non ό morto mai Papa con peggior fama dapoi c la Chiesa di . 

Pio,δ έστι «περαίνω λέγων ό'τι ούδέποτε πάπας άπέθανε τοσοΰτον κακοδό- 
ξως, άφότου υπάρχει η τοΰ Θεοΰ ’Εκκλησία»· Πλην δέν δυνάμεθα πάντοτε 
νά παραδεχώμεθα τάς τών συγχρόνων κρίσεις περ'ι τών επιφανών τής 'Ιστο
ρίας προσώπων, διότι πολύ μετέχει αύτών η άναλογία καί δ άδικος ψόγος*  
ή μερις Λεοντος τοΰ I', καίτοι άπαλλασσομένη τών ύπερβολών τών συναξα- 
ρίων, πάλιν μένει άρκουντως καλή. Έάν άνεδείχθη μέτριος πολιτικός οτε 
έφάνη η έκραγεϊσα κατά τής ’Εκκλησίας κατάιγΐς, τουλάχιστον διά τής 
γέννα ιοψυχ_ίας του ήτο έξοχος ήγεμών. Έάν υστέρησε τοΰ άληθινοΰ μεγα
λείου, έάν περ'ι τήν πολιτείαν τής χριστιανωσύνης έφάνη ένδεής άνωτέρας 
θεωρίας, ούδέν ήττον διεφύλαξεν άκεραίαν τήν υπεροχήν τοΰ πνεύματος, ήν 
οί Γάλλοι Πάπαι τής Άβενιώνος κατέστησαν, καί ήν άπέθεντο οί διάδοχοι 
αύτοΰ. Λέων δ I' δέν ήτο ούτε άγιος, ούτε αληθινός πολιτικός, άλλά πεπαι
δευμένος ήγεμών, δ τελευταίος τών μεγάλων Μεδίκων, οστις μιμούμενος τδν 
πατέρα καί τδν πάππον αύτοΰ, δ'λως εαυτόν καθιέρωσε τη άναγεννήσει τών 
γραμμάτων.

Έν Μασσαλία
(Έκ το3 Γβλλικο») Σ, Δ. ΒΛΑΣΤΟΣ

ΕΣΤΙΑΣ
ΡΩΜΑΪΚΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ς·/ Ά

ίΥΝΔΙΑΙΚΕΨΙί

"Οτε ή ’Αρσινόη, ή θαλαμηπόλος τής Καικιλίας έκτελέσασα τήν έν τω 
ναφ υπηρεσίαν, έ'λαβε τήν άδειαν νάπέλθη είς τό δωμάτων αύτής, ήτο ήδη 
ήμερα. Έλθοΰσα δέ είς τδ δωμάτιον τής Καικιλίας αύτήν μέν δέν εϊρε, τήν 
δέ κλίνην εϊδεν έστρωμένην καί άθικτον ώς ήτο τήν προτεραίαν. Έξελθοϋσα 
δέ ευθύς νά ερώτηση τί συμβαίνει, παρετήρησε κίνησιν ασυνήθη έν τη κα
τοικία τών Έστιάδων. Αί ίέρειαι συνηθροισμέναι ύπό στοάν τινα πλησίον τοΰ 
ναοΰ συνδιελέγοντο μετά ζωηρότητος. Διερχομένη δ’ ή ’Αρσινόη ήκουσε τάς 
λέξεις ταύτας. .

— Πρέπει νά δοθή δικαιοσύνη διά τήν θρασεϊαν ταύτην βεβήλωσιν.
Τάς λέξεις ταύτας είπε παλαιά τις Έστιάς καί αί άλλαι επευφήμησαν, 

διότι ή άρετή τής Καικιλίας είχε διεγείρει τήν ζηλοτυπίαν τών άλλων.
Ή Βιβιδία παρούσα καί αύτή άπεκρίθη’
— Παρευθύς θά πορευθώ εις τοΰ ήγεμόνος και θά τφ αναγγείλω τήν α

παγωγήν τής Καικιλίας.
'II ’Αρσινόη δέν ήθελε νάκούση άλλο τίποτε, αί όλίγαι αυται λέξεις ή'ρκε- 

σαν είς τήν εύφυεστάτην Αίγυπτίαν, ητις έν τφ άμα συνδυάσασα τήν άπο- 
μάκρυνσιν αύτής άπό τής Καικιλίας τήν παρελθοΰσαν εσπέραν καί τήν άπα- 
γωγήν τής νεαρής Έστιάδος, συνεπέρανεν οτι τδ πράγμα δέν ήτο τυχαΐόν 
τι, άλλ’οτι ήτο έ'ργον καταχθόνιον τής μεγάλης Έστιάδος Βιβιδίας, ητις 
ώς γνωστόν 6$r έχώνενε τήν Καικιλίαν. Αί θεραπαινίδες τών άλλων ίερειών 
έγίνωσκον τήν άπαγωγήν τήν γενομένην τήν νύκτα, τινές δ’ αύτών μάλιστα 
ύβρισαν τήν άτυχή Άρσινόην λέγουσαι είς αύτήν"

— Ή δέσποινα σου, ένεκα τοΰ έγκλήματος τοΰ φρικτοΰ, θά τιμωρηθη 
αύστηρώς καί πρός παραδειγματισμόν θά ταφ^ ζώσα, νά μάθη νά μή κάμ.η 
άλλην φοράν τοιαύτας άταξίας.

Άλλ’ ή ’Αρσινόη ούδέν άπεκρίθη. Εύροΰσα δέ μετ’ ολίγον εύκαιρίαν έφυγε 
κρύφα καί έδραμεν είς τήν οικίαν τοΰ Μετέλλου τοΰ άδελφοΰ τής Καικιλίας, 
ένθα συνήντησε πρώτον τδν έλληνα Πολύβιον, είς δν μέχρι τότε εΐχεν ά- 
κραν ύπόληψιν νομίζουσα αύτόν πιστόν Χριστιανόν. Διηγήθη είς αύτόν οτι ή 
Καικιλία έ'γεινεν άφαντος- τήν νύκτα έκ τής κατοικίας τών Έστιάδων καί 
δτι ή Βιβιδία έμελλε νά κατηγορήση αύτήν πρός τδν Νέρωνα.

* Τδε «λ. 59.
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Ταϋτ’ άκοόσας ό Πολύβιος έμειδίασεν άλλόκοτον μειδίαμα, καί δεν έφάνή 
συγκινηθείς ύπό τής διηγήσεως τής ’Αρσινόης.

— Εΐνε γνωστός ό συνένοχος της δεσποίνης σου; ήρώτησεν ό ‘Έλλην έμ- 
παικτιζώς πως,

— 'Ο συνένοχος ! άνεφώνησεν ή ’Αρσινόη ώς κεραυνόπληκτος καί προση- 
λωσασα βλέμμα έπτοημένον επί τοϋ Πολυβίου.

—■» Νοεί, ναι, ό συνένοχός της, έπανέλαβενό Πολύβιος γελών μετά βίας, 
Μήπως νομίζης ατι ή Καικιλία επέταξε μόνη της χωρίς σύντροφον ;

—- Άλλ’ είξεύρεις σύ δτι ί δέσποινα μου εΐνε τό εύγενέστατον τών πλα
σμάτων, καί δέν εΐνε ικανή νά πράξη ούδέ απλήν άνοησύζν*  Πολύβιε, πολύ 
απορώ άζουουσά σε ουτω πως λαλοϋντα περί της Καικιλίας.

Ό Πολύβιος βλέπων δτι άδεξίως φερόμενος διήγειρέ πως την δυσπιστίαν 
τής Αρσινόης, προσεπάθησε νά διόρθωση τδ πράγμα καί είπε μετά τίνος 
στενοχώριας*  -

—— Κακώς έξεφράσθην, Αρσινόη. Ήθέλησα απλώς νά εΐπω μήπως ή δέ
σποινα σου έφυγεν έκουσίως. Καί τάχα τί κακόν έπραξε δραπετεύσασα, 
άφ’ ου την διώρισαν Έστιάδα παρά τόν νόμον και παρά την επιθυμίαν της;

-— Ή Καικιλία θά μ’ έλεγε τό σχέδιόν της, έάν είχε προαποφασίσει νά 
φύγγ, “Όπως δήποτε ποτέ δέν θά ύπέπιπτεν είς τά λάθος νά δραπέτευσή 
έκ τοΰ ναοΰ της Εστίας χωρίς νά γνωστοποίησή πρότερον την άποφασίν 
της είς τούς αδελφούς μας,

—- Καί δέν ύποπτεύεις πώς έγεινε τό πράγμα ;
—■ "Οχι βέβαια, καί διά τοΰτο ήλθον έπίτηδες νά σ’ έρωτήσω καί νά σ® 

συμβουλευθώ,
— Άλλά καί εγώ δέν είξεύρω τίποτε. Καί τί συμβουλήν νά σοι δώσω;
■·— Έδώ εΐναι ό Μέτελλος;
•— "Οχι. Έπορεύθη είς τά Ανάκτορα, διότι συνέβη είς τόν ηγεμόνα συμ

φορά μεγάλη. *0  Βρετανικός ό γαμβρός του άπέθανεν αίφνιδίως χθες την 
νύκτα καί σήμερον τελείται η κηδεία του. Τώρα ευθύς θά υπάγω νά αναγ
γείλω τό πράγμα είς τόν Μέτελλον καί είς τόν Σοεμάν, διότι καί αυτός εΐνε 
είς την κηδείαν.

— Τόν Ζοεμάν ! άνεφώνησεν ή Αρσινόη. Άλλ’ αυτός εΐνε δεινός διώκτης 
τδν Χριστιανών, καί πρέπει νά φυλαττώμεθα τδν άνθρωπον τοΰτον.

— Καλά λέγεις, έλησμόνήσα, άπεκρίθη ό νέος μετά τίνος ελαφρότη
τας, ιδτις έφείλκυσεν αυθις την προσοχήν της Αρσινόης. Ή γυνή ;αυτη αλη
θής Χριστιανη ουσα ύπώπτευσεν ευθύς μήπως , ό Πολύβιος δέν εΐνε άνθρωπος 
ειλικρινής άλλά διπρόσωπός τις. "Οθεν ουδόλως έπιμείνασα, παρήγγειλεν είς 
αυτόν απλώς νάεί’πη είς τόν Μέτελλον την αρπαγήν τής αδελφής του, καί 
απήλθεν.

Έκ της οικίας τοΰ Μετέλλου έπορεύθη η Αρσινόη είς την οικίαν τι>“

fiSTlAS

Σαβίνουκαί έζητησε τόν επιστάτην Άρβογάστ., Ό άπελευθέρβς ουτος πα- 
ρευθύς έξήλθε, καί έν ω ή Αρσινόη έκίνει τά χείλη νά άναγγείλη είς αυτόν 
την δεινήν συμφοράν, έκέΐνος προλαβών αυτήν είπε στενάζων*

— Τό είξεύρω. . . Ό δεσπότης μου τήν νύκτα ταύτην κατεδίωξετούς 
άπαγωγεϊς, άλλά δέν ήδυνήθη νά τους προφθάανι. Καί ό Μετελλος ήτο μετ’ 
αύτοΰ μετά συνοδείας πολλών δούλων, διότι ό Πολύβιος εΐχεν άναγγείλει δτι 
υπήρχε συνωμοσία κατά τής Καικιλίας.

— Τί! ό Πολύβιος προεγίνωσκε; ...
—· Βεβαίως, διότι τήν νύκτα ταύτην ήλθεν έδφ έπίτηδες νά το άναγ- 

γείλν) είς τόν Σαβϊνον καί τόν Μέτελλον.
Λοιπόν έψεύσθη τώρα πρό ολίγου ; . . , άνεφώνησεν έ'κθαμβος ή δούλη, 

καί διηγήθη είς τόν γαλάτην Άρβογάστ τήν μετά τοΰ Πολυβίου συνδιάλε- 
ξιν αύτής,

— Άναμφιβόλως υπάρχει έδφ μυσαρά μηχανορραφία, εΐπεν ό Άρβογάστ 
σύννους άμα καί άνησυχών. Άλλά τό δεινότατον εΐνε δτι ό δεσπότης μου 
καί ό Μέτελλος λέγουσιν δτι ό Λίνος εΐνε ό εργάτης τής συμφοράς ταύτης,

— Άλλά τοΰτο εΐνε άνοησία! εΐπεν ή Αρσινόη.
— Καί όμως έπιμένουσι καί το έπιβεβαιοΰσι. Λέγουσι δέ δτι μεταξύ τών 

άπαγωγέων άνεγνώρισαν καί τόν Λίνον.
— Αδύνατον I

Κα'ι εγώ είμαι τής γνώμης σου, άλλ’ δμως αύτοΐ εΐνε άκλόνητοι, καϊ 
άπεφάσισαν νά καταμηνύσωσι τόν Λίνον είς τόν Αύτοκράτορα.

Καί πριν ή ό Άρβογάστ συμπλήρωσή τούς λόγους τούτους ιδού έπεφάνη 
εισερχόμενος αύτός ό Λίνος,"Ηκουσε δέ μέρος τής συνδιαλέξεως τοΰ Άρβογάστ 
καί τής ’Αρσινόης, διότι άμα εισερχόμενος είπε μετ’ άκρας άταραξίας*  

' — Ό Μέτελλος καί ό Σαβίνος δέν ήπατήθησαν. Τώ δντι μέ εΐδον τήν
νύκτα πλησίον τοϋ φορείου διά τοΰ οποίου άγνωστοί τινες άπήγαγον τήν Και- 
κιλίαν. Εις τών άδελφών μας, ό Σκαΰρος μ.’ έβίασεν άπό μέρους σου, Αρ
σινόη, νά σπεύσω είς τό άλσος τής Εστίας περί τήν δευτέραν φυλακήν καί 
έγώ παρευθύς υπάκουσα. Ιδού πώς έγενόμην μάρτυς τοΰ κακουργήματος 
τοΰ διαπραχθέντος κατά τής άδελφής ημών.

■ Τί νά σας εί'πω, έγώ δέν καταλαμβάνω πλέον τίποτε! άνεφώνησεν ή 
Αρσινόη, πιέζουσα τήν κεφαλήν διά τών συσπωμένων χειρών αύτής. Αίνε, 
σέ ήπάτησαν. Έγώ δέν είπα τίποτε είς τόν Σκαΰρον. Ό άνθρωπος ούτος 
εΐνε πλαστός άδελφός καί μας προδίδει "

Έν ώ δέ οί τρεις ούτοι Χριστιανοί συνδιελέγοντο μετά σπουδής, ήκούσθη 
θόρυβος έν τώ παραζεψ-ένω δωματίφ. 'Ο Άρβογάστ ήκροάσθη καί ήκουσε 
δύο φωνάς γυναικείας, ών ή μέν έδιδε παραγγελίας είς τήν έτέραν,

— Σιγάτε! εΐπεν ό Άρβογάστ λάλων χαμηλή τίί φωνίί. 'Η μήτηρ τοΰ 
ίΣαβίνου έμαθε τά συμβάντα τής νυκτός ταύτης καί εΐνε καί αυτή κατά
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τοΰ Αίνου. Νά [χνι μάθη οτι είσαι έδφ, εΐπεν άποτεινόμενος τερος τον Αίνον»
— Ή Βελλέδα είνε γυνή ευθεία τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν, καί δέν θά 

με κατακρίνει βίνευ περαιτέρω πληροφοριών.
Jljir . — Δεν αντιλέγω οτι εινε πεπροικισμένη διά πάσης αρετής, άλλά έ'χουσα
jin τήν κεφαλήν μεστήν τών δεισιδαιμονιών τής πατρίδος της, μισεί τδν Χρι-
''J στιανισμόν, δστις καταδικάζει τάς δεισιδαιμονίας ταύτας. Κατά τοϋτο είνε

πληρέστατα σύμφωνος μετά τοΰ Σοεμάν. ...
Τήν στιγμήν εκείνην φωνή νεάνιδος γλυκύτατη καί μελφδική είπε λέξεις 

II·/ τινάς σχεδόν πλησίον τής θύρας τής αιθούσης, καί ό Άρβογάστ διέκοψε τδν
λόγον άμ’ άκούσας τούς καθαρού; και μελάγχολικούς ήχους τής φωνής ταύ
της. Ζωηρά συγκίνησις άνέτειλεν έπί τοϋ προσώπου τοϋ επιστάτου, δσ- 
τις έφαίνετο διστάζων έάν πρέπη νά έξέλθη, άλλ’ ευθύς ή κύρη έσιώπησε 
καί τά βήματα αύτής άπερχομένης ήκούσθησαν, κα'ι μετ’ ού πολύ τδ μέρος 

ί |ι: τούτο τής οικίας άπέμεινεν έρημον.
|JJ — Παράξενον ! έψιθύρισεν ό Άρβογάστ. 'Ο Σαβίνος έφερε χθές νεαράν δού-

λην, τής οποίας τδ πρόσωπον, τδ βήμα και ή φωνή μ’ έξέπληξαν παραδό- 
ξως. Είνε αύτή τής οποίας τήν φωνήν τώρα δά ήκούσαμεν. Ή Βελλέδα έλε- 
γεν εις αύτήν τάς εργασίας της.

— "Οτε τήν ήγόρασεν ό Σαβίνος ή'μην καί έγώ έκεϊ, είπεν ό Λίνος. Δέν 
την είδες άφ5 δτου είσήλθεν εις τήν οικίαν;

— ’Όχι. Καί τοι διακαίομαι ύπδ τής επιθυμίας νά την ί'δω, δέν έτυ- 
χεν άκόμη τοιαύτη εύκαιρία.

// Καί δ επιστάτης κατέστη αύθις σύννους.
Άλλ’ δ Λίνος καί ή Αρσινόη είχαν τδν νοϋν είς τήν Καικιλίαν. Ή δ’Άρ- 

| σινόη πρώτη άναλαμβάνουσα τδν λόγον είπεν είς τδν Άρβογάστ.
ΐ — Τί ποιητέον ; πώς θά ευρωμεν τήν αδελφήν τοϋ Μετέλλου ;

— Πρέπει νά σκεφθώμεν, άπεκρίθη δ Άρβογάστ. Άλλ’ επειδή δυνατόν 
νά έλθη αί'φνης δ Σαβίνος μετά τοϋ Μετέλλου, είνε φρόνιμον νά φύγωμεν, 

Λ μή συμβή δυσάρεστόν τι. Ό συγκλητικός Πούδης κατοικεί έδφ πλησίον. Ύ-
πάγωμεν έκεϊ, τφ διηγούμεθα τά γενόμενα και αί συμβουλαί του δέν θά 

|;J μας είνε άνωφελεϊς.
||;1 Ή πρότασις τοϋ Άρβογάστ έγένετο άποδεκτή καί συνεφώνησαν οί τρεις
( ! Χριστιανοί νά πόρευθώσιν είς τοϋ Πούδου άνά εΐς,και έκεϊ νά τα είπωσιν έλευ-

ΐ . θέρως καί άνευ φόβου μήπως τούς ταράξη τις. Πρώτος έξήλθεν δ Λίνος καί
μετ’ αυτόν ή Αρσινόη.

(jj Έν ω δέ καί δ Άρβογάστ ήταιμάζετο νά έξέλθη, αίφνης ή νεαρά δούλη,
ίίι περί ής εί'πομεν άνωτέρω, ένεφανίσθη έν τω διαδρόμω τω άγοντι πρός τδ

arpior. Ό έπιστάτης έστη θαμβωθείς ύπδ τοΰ κάλλους τής νεάνιδος, ητις 
|jl· έλαμπεν υπό άπαραμ,ίλλου αίγλης. Ή Βελλέδα καίτοι ουδόλως έπιδοκιμά-

ζουσα τάς κακίας τών ρωμαίων δεσποινών, ήρέσκετο δμως στολίζουσα τάς
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δούλάς αύτής. Ή νεδδνίς δέ ήν χθές ήγόρασεν δ υιός αυτής μόλις κεκαλυμ- 
μένην ύπδ άθλιων ρακίων, προσείλκυσε τήν προσοχήν τής μητρδς τοΰ Σα
βίνου. Ή vsavt; ήτο συμπολϊτις τής Βελλέδας, ή'τις ώς γνωστόν ήτο καί αύτή 
έκ Γαλατίας,τά κάλλη τής νεάνιδος κατεγοήτευσαν τήν δέσποιναν καί άπεφά- 
σισε νά διορίση αύτήν θαλαμηπόλον. Ού μόνον δέ έφρόντισε νά έκλέξη αύτή 
τά ενδύματα τής νεήλυδος κομψά καί καλά, άλλά καί κοσμ.ήματα τή έδωκε 
παραγγείλασα αύτη νά τα φορ^. Μεθ’ δλα δέ ταΰτα τά δείγματα τής εύ
νοιας τής δεσποίνης ή νεάνις Ίσνέλδα — τοϋτο ήτο τδ ό'νομα τής δούλης— 
δέν προσεπάθει νά κρύψη τήν λύπην τήν βαρύνουσαν τήν καρδίαν αύτής καί 
ή'τις άνεφαίνετο καί έπί τοϋ προσώπου τής νεαράς Γαλάτιδος. Καί άπλώς 
έάν έβλεπες αύτήν θά ένόεις ύπδ ποιων άλγηδόνων έσπαράσσετο ή τάλαινα.

Ό επιστάτης έσίη θεωρών τήν νεάνιδα, ήτις καί αύτή δψωσέν έπί τΟΰ 
Άρβογάστ βλέμμα μεστόν μελαγχολίας. ’Εκείνος ήσθάνθη τήν καρδίαν αύ
τοΰ πάλλουσαν ύπό συγκινήσεως, καί έν ω έμελλε νά λαλήση, ένεφανίσθη ή 
δέσποινα Βελλέδα καί είπεν είς τήν δούλη ν'

— Σπεϋσον, Ίσνέλδα, θά σε περιμένω έν τφ ταβ.Ιίνω.
Ή νεάνις ύπήκουσεν ούδέν είποΰσα, δ δέ Άρβογάστ έξηκολούθησε τδν 

δρόμον του τήν κεφαλήν νεύων πρός τήν γήν καί δ'μοιος πρός άνθρωπον . προσ- 
παθοΰντα νά ένθυμηθή και νά συγκέντρωση τάς ιδέας αύτοΰ.

Καίτοι δέν ήτο ό έξ άπορρήτων τοΰ Σαβίνου καί είχεν άπόλυτον σχεδόν 
εξουσίαν έφ’ άπασης τής οικίας, άλλά δέν έτόλμησεν δ'μως δ έπιστάτης νά. 
εί'πη εις τήν Ίσνέλδαν νά σταθη καί νά τη λαλήση έν άνέσει. Ή. παρουσία 
τής Βελλέδας έπέβαλλεν ή μάλλον άπηγόρευεν αύτφ οΐαν δήποτε έρώτησιν. 
*Η δέσποινα έπετήρει τάς έν τή ύπηρεσίη αύτής γυναίκας μετ’ αύστηρότη- 
τος ούτως είπεϊν ζηλότυπου. Καί αύτός δέ ό Σαβίνος σπανίως έβλεπεν αύ
τάς, διότι έζων μονήρεις καί άόρατοι. Τοσοΰτον δ’ έτίμα τήν μητέρα δ φίλος 
τοΰ Μετέλλου, ώστε ούδέποτε παρεπονήθη διά τήν αύστηρότητα ταύτην. 
Έσέβετο τήν ύπερηφάνειαν τής Βελλέδας καί τήν ύπ’ αύτής άκριβεστάτην 
τήρησιν τών έθνικών παραδόσεων.

Ό Άρβογάστ έβάδιζε βήματι βραδεϊ, έ'χων κατά νοΰν βεβαίως τήν εύ'-. 
μορφον νεάνιδα, ήν δίς είχεν ίδεϊ άπό τής χθές. Έλθών δέ πρό τής οικίας 
τοΰ Πούδου ύψωσε τά ό'μματα πρός τόν ούρανδν στενάξας καί είσήλθεν. 'Ο 
Λίνος, ή Αρσινόη, δ Πούδης άνέμενον αύτόν συνδιαλεγόμενοι χαμηλή τη 
φωνή καί μετά πολλής άνησυχίας.

— Τά πράγματα μοί φαίνονται κρισιμώτατα, είπεν δ Πούδης άμα είσ- 
ελθόντος τοΰ Άρβογάστ. Πρέπει δ αδελφός ημών Αίνος νά μή φανή δημο
σία μάλιστα δέ καί νά άπέλθη έπί τινα χρόνον.

— Καί έγώ τήν αύτήν γνώμην έχω, είπεν ό έπιστάτης τοϋ Σαβίνου.
— Καί τίς θά φροντίση περί τών Χριστιανών, οϊτινες είνε επιτετραμμένοι 

είς εμέ ; ήρώτησεν δ Λίνος μετά γαλήνης. Ό Απόστολος Πέτρος ό άκρος·
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Άρχιερεύς μ’ έτίμησε διά τοΰ επισκοπικού αξιώματος διά μόνον τόν λόγον 
ΐνα εργάζομαι δραστηρίως βοηθών αύτόν έν τφ άποστολικώ αύτοϋ έργφ.

-— Kai τό συμφέρον τών Χριστιανών καί ή φρόνησις άπαιτοϋσιν ΐνα είσαι 
έλεύθερος, ύπέλαβεν ό Πούδης. Ένταΰθα ού μόνον δέν θά δυνασαι νά μας 
βοηθησης νάνεύρωμεν την Καικιλίαν, άλλά καί, 8 μη γένοιτο, θά συλληφθ^ς, 
καί πολλοί τών ήμετέρων αδελφών θά κηρυχθώσι συνένοχοί σου και δειναί 
κατά τγίς ’Εκκλησίας συμφοραί θά έπιπέσωσι.

Τί λοιπόν συμβουλεύεις;
— Νά άπέλθης τ·7,ς πόλεως. Μεϊνον εάν Θέλης έν τοϊς πέριξ, έν τφ Τούσ· 

κλφ λόγου χάριν. Έκεϊθεν δέ θά σοι είνε εύ'κολον νά συνεννοείσαι μετά τών 
πιστών.

— Οΰτω πρέπει νά γείνη, εϊπεν ό Άρβογάστ ύποστηρίζων την γνώμην 
τοΰ Πούδου. “Όσον σκέπτομαι τό συμβάν τϋς παρελθούσης νυκτός, τοσοΰτο» 
πείθομαι δτι καί ό Σοεμαν, είνε μέτοχος τοΰ καταχθονίου τολμήματος.

— Είνε λυσσώδης τών Χριστιανών εχθρός, εϊπεν ό Λίνος.
■— Ναί, καί είςεόρωέν τών αιτίων τοΰ εναντίον ημών μίσους του.
•— Τί είνε;
— Ό Σοεμαν δέν είνε Σύρος, ώς ψευδόμενος λέγει, άλλ’ είνε ’Ιουδαίος.
— Καί πόθεν τό είξεύρεις; ήρώτησεν ό Λίνος. :
— Τόν εϊδον κατ’ αύτάς μετά τίνος ’Ιουδαίου’Ιακώβ, όστις πολλάκις πε

ριπλανιέται ύπό την οικίαν τοΰ Μετέλλου καί περί τόν ναόν τ?ίς Εστίας. 
’Έκ τινων δέ λόγων του ένόησα ότι καί αύτάς είνε ’Ιουδαίος.

— Καλόν είνε νά το είξεύρωμεν καί τούτο, παρετηρησεν ό Πούδης.
— Βεβαίως. Πλην δέ τούτου μ’ έπληροφόρησαν δτι ό Σοεμαν επαγγέλ

λεται καί τόν κατάσκοπον.
—- Πώς λοιπόν δ Μετελλος εχει πρός τόν άθλιον τούτον τοσαύτην οικειό

τητα; , _
— Διότι τφ οφείλει πολλάς και άξίας πλείστου λόγου εύεργεσίας.
— Καί νομίζεις δτι ό φίλος ουτος καί οίκεϊος τοΰ Μετέλλου είνε συνένο

χος ί καί αύτουργδς τϋς άπαγωγίς τ$ς Καικιλίας ;
—-Δένείπον τοΰτο, άλλά δέν θάπορησω έάν μάθω δτι είχε και αυτός 

γνώσιν τοΰ πράγματος.
—- "Ωστε θά εί'πη τά πάντα είς τόν Μέτελλον.
-— Δέν πιστεύω, διότι αυτός βουλεύεται καταχθόνια σχέδια, καί εϊνε ικα

νός τά πάντα νά τόλμηση πρός επιτυχίαν τών κακόβουλων σκοπών του.
— Καί τί άρά γε βουλεύεται; Σύ τί νομίζεις;
— Τόν άφανισμόν τών πιστών καί τόν διάπυρον καί άνόσιον πόθον τοΰ νά 

γείνν] κύριος τ·7,ς Καικιλίας.
— Της Καικιλίας! Καί διατί; 'δρώτησεν ό Λίνος, πόθεν η τολμηρά αυτή 

εικασία;

— Δεν είνε εικασία, είνε βεβαιότης δτι θέλει νά νυμφεύθ^ί τ^ν Καικιλίαν.
— ’Εκείνος νά ύψωση τούς οφθαλμούς του είς την δέσποιναν μου! άνε- 

φώνησεν η ’Αρσινόη μόλις καταπνίγουσα την όργην.
— Καί διατ '<■ δΧι'> εϊπεν ό Άρβογάστ μειδιών θλιβερώς καί πικρώς. Δεν 

είνε χήρος και δέν είνε φίλος τοϋ Μετέλλου;
— Ώστε λέγεις δτι ό Σοεμάν είνε ό άπαγαγών την Καικιλίαν ;
— ’Ίσως.
— Τότε πρέπει νά μηνύσωμεν τό πράγμα δσον τάχιστα είς τόν Μέ

τελλον.
— Μάταιος κόπος. Ό νέος πατρίκιος δέν θά πιστευτή τίποτε.
— Τότε λοιπόν άς καταφύγωμεν είς τόν Σαβίνον, δστις ούδέν κοινόν έ'χει 

πρός τόν άχρεϊον Ιουδαίον, εϊπεν ό Πούδης.
— Μάλιστα, άπεκρίθη ό Άρβογάστ. Άλλ’ ό Σαβίνος πιστεύει δτι έ’νο- 

χος της άπαγωγης είνε ό Λίνος, καί η Βελλέδα η μητηρ του τόν παροξύνει 
άδιαλείπτως κατά τών πιστών.

— Εΐξεύρει ·η Βελλέδα δτι είσαι Χριστιανός; ηρώτησεν η Αρσινόη τόν 
Άρβογάστ.

— Μεχρις ώρας δέν το έ'μαθε.
Μετά τΐνα σιωπήν, καθ’ ιόν έκαστος έσκέπτετο πώς νά εύρη τρόπον νά 

μάθη ποϋ είνε ή Καικιλία, ό Πούδης έπαναλαβών τόν λόγον είπε’
— Ιδού τί όφείλωμεν νά πράξώμεν. Έν πρώτοις μέν ό Λίνος θάπέλθή 

της 'Ρώμης, τοΰτο είνε άναντίρρητον. “Έπειτα δέ ό Άρβογάστ θάνακοινώση 
είς τόν δεσπότην αύτοϋ ειλικρινώς τάς έναντίον τοϋ Σοεμάν ύποψίας του καί. 
τούς λόγους τών υποψιών του τούτων. Έάν δ’ ό Σαβίνος ώς άνηρ έ'ντιμος 
καί δίκαιος συγκατάνευση νά τον άκούση, θά μας χρησιμεύση ώς η κυριω- 
τάτη οδός είς επιτυχίαν τοΰ ποθουμένου. 'Η δέ Αρσινόη θά έπανέλθη είς 
την οικίαν τοϋ Μετέλλου, διότι δυστυχώς είνε περιττή πλέον είς την κα
τοικίαν τών Έστιάδων, καί έκεϊ πλέον θά σπουδάση διάφορα πράγματα. 
Και άν μέν η παρουσία της ένοχλη τόν Σοεμαν, κατά πάσαν πιθανότητα 
αυτός θά την κατατρέξη. Άλλ’ είμαι βέβαιος δτι η Αρσινόη θά ύπομείνη 
καρτερικώς πασαν περιφρόνησιν καί βάσανον προσέτι, χάριν της άτυχοΰς δε- 
σποίνης της.

— Ώ ! την ζωήν μου την άψηφώ χάριν τγίς Καικιλίας, άνεφώνησεν άν
θους η Αιγύπτια.

— ’Εγώ δέ, προσέθηκεν ό Πούδης, θά προσπαθήσω νά βλέπω συνεχώς 
τόν Μέτελλον, καί δέν άπελπίζομαι οτι θά διασπάσω τούς δεσμούς τούς 
συνδέοντας αύτόν καί τόν ’Ιουδαίον.

Φεϋ ! εγώ δέν το πιστεύω, Αύρηλιε Πούδη, εϊπεν δ επιστάτης τοϋ Σαβί- 
νου. 'Ο Σοεμάν έ’χει είς χεΐράς του την κληρονομιάν δλην του Μετέλλου.

•— Καί εγώ είμαι πλούσιος δσον άμφότεροι εκείνοι καϊ ούδεμιάς δαπά-
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νης ζαϊ θυσίας νά φεισθώ 'ίνα σώσω την KatzAiav. Εί'πομεν λοιπόν δτι δ Αί
νος θάπέλθη σήμερον, η ’Αρσινόη θά έπανέλθη εις τοϋ Μετέλλου καί σύ, 
Άρβογάστ, θά όμιλησης φανερά είς τδν δεσπότην σου.

— Ή γνώμη σου εΐνε συνετή καί την δεχόμεθα άνευ άντιρρησεως, 'εΐ
πεν ό Αίνος.

— ’Αληθινά, εΐπεν δ Ποΰδης έν ώ έ'μελλε νά προπέμψη τούς ξένους του, 
δέν με λέγετε έμάθετε την σπουδαίαν εί'δησιν ητις διαδίδεται μεταξύ τών 
■πιστών;

— Τίνα εί'δησιν, ηρώτησεν ό Λίνος.
— Λέγεται oTt δ Σίμων δ διαβόητος έκ Σαμαρείας Μάγος εΐνε έν 'Ρώμη. 
—- Πρδς τίνα σκοπόν ;
— "Ινα καταπολέμηση τδν ’Απόστολον Πέτρον, δστις άλλοτε δέν ηθέ- 

λησε νά τον χειροτόνηση έπϊ χρημασιν έπίσκοπον.
— ’Αληθέστατου εΐνε δυστυχώς, προσέθηκεν δ Άρβογάστ. Καί μάλιστα 

αύτδς μετά τών οπαδών του διέφθειοαν πολλούς Χριστιανούς καί έπεχείρησαν 
νά μας περιζώσωσι διά πλαστών άδελφών.

— Τώ ό'ντι υπάρχει τοιοΰτόν τι. "Εχομεν ηδη τδν Σκαΰρον καί τδν Πολύ
βιον, οΐτινες μας προδίδουσιν, εΐπεν δ Λίνος. 'Ημέραι δειναϊ κατά της Έκ
κλησίας και τοϋ κόσμου έπίκεινται. Ο.» ’Ιουδαίοι καταδιώκουσι μετά σατα
νικού μίσους τούς μαθητάς τοϋ Χρίστου. Ό έξευτελισθείς Ιουδαϊσμός συνήψε 
τάς δυνάμεις του πρδς τάς δυνάμεις τ·ης είδωλολατρείας έν αύτίί τη έστίη 
της καταπολεμούμενης καί φοβερά κακουργήματα θά έπιπολάσωσι. Ό Νέ- 
,ρων άναφανδόν χειραγωγείται ύπδ εταιρίας άριστα συγκεκροτημένης, αί δέ 
ροπαί αύτοΰ ένωρϊς διαφθαρεϊσαι ύπδ της κακής άγωγης, ώθοϋσιν αύτδν είς 
την κακίαν. Τίς οΐδε μήπως ό σκληρός θάνατος τοΰ Βρετανικού εΐνε τδ 
προανάκρουσμα κακουργιών. Αδελφοί, γρηγορεϊτε καί δέεσθε, παρασκευαζό
μενοι είς τδ μαρτύριον. Διά δέ τοϋ αίματος ημών καί τών πτωμάτων τών 
καθαγιασθέντων ύπδ τοΰ μαρτυρίου, δ Χριστός θα έγείρη περιφανέστατου οι
κοδόμημα νέας τινδς κοινωνίας, θά καθαρίση την άτμόσφαιραν την ύπδ παν- 
τοίας διαφθοράς μεμολυσμένην, καί θάναγεννηση την άνθρωπότητα.

Καί δ Λίνος ταΰτα λέγων εΐχεν ύψωμένον τδ βλέμμα πρδς τδν ουρανόν 
καί τδ πρόσωπον αύτοΰ κατέλαμπε περικεχυμένον θείαν τινά αΐ'γλην. Ένό- 
μιζέ τις δτι έθεώρει έν τφ μέλλοντι τά θαυμάσια περί ών έλάλει είς τούς 
άκροατάς αύτοΰ. Ούτοι δέ ήλεκτρισθέντες ύπδ τών λόγων τοϋ έπισκόπου, 
8ν δ Πέτρος εΐχεν άναδείξει άξιον βοηθόν αύτοΰ, άπεσπάσθησαν στιγμιαίως 
άπό τών παρόντων φόβων καί ησθάνθησαν εαυτούς έμψυχουμένους ύπδ τ-ης 
προσδοκίας, ην τοσοΰτον λαμπρώς παρέστησεν δ Αίνος.

Πρώτος συνελθών άπό της έκστάσεως αύτδϋ δ Άρβογάστ, άνεφώνησε*
— Μη χρονοτριβώμεν, Αίνε, φύγε.
Και δ Λίνος στενάξας ηύλόγησεν αυτούς έπιθεϊς τάς χεϊρας επί τών κε

φαλών αύτών καί έπικαλεσάμενος την έξ ΰψους βοήθειαν. Έπειτα δέ άπο- 
χαιρετίσας αυτούς άπεχώρησε μετά τίνος δούλου, δν δ Πούδης έκέλευσε νά 
συνοδεύση τδν Λίνον μέχρι τοΰ άκρου της πόλεως, ίνα μη διέλθη την πόλιν 
μόνος. Καϊ δ Άρβογάστ έπορεύθη είς τοϋ Σαβίνου καϊ η Αρσινόη είς τοΰ Με- 
τέλλου.

ΜΙΚΡΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΙΩ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΤΘΡΑΙΣ 

ΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΤ

'Ο ελλόγιμος κ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, έκδούς πρό ολίγου έν τφ 
Παρναονω (σελ. 134) Έρυθραϊκάς τινας καί Χιακάς έπιγραφάς, άναγο- 
μένας είς τούς πρό Χριστού αιώνας, έκόσμησεν αύτάς μετά πολλών καί 
άξιολόγων παρατηρήσεων, διαλευκάνας ουτω τούς έν ταϊς χώραις ταυταις 
έπικρατοϋντας γλωσσικούς ιδιωτισμούς. Έν τη σειρη όμως τών παρατηρη- 
σεών του ύπάρχουσι καί τινες, αί δποϊαι καθ’ άιμάς επιδέχονται βραχείας 
άντιπαρατηρησεις, καί συμπληρώσεις. Αυται δ’ είσιν αί ακόλουθοι.

1) Άναδιφών ό έκδότης τάς Έρυθραϊκάς έπιγραφάς, έν αΐς-άπαντ^ ή 
τροπή τοΰ Υ είς Ο τών διφθόγγων ΑΥ, καί ΕΥ, γνωματεύει δτι τδ ιδίωμα 
τοΰτο τών ’Ερυθραιών εΐναι μοναδικόν έν τη καθόλου ’Ιωνική διαλέκτφ’φρο- 
νοΰμεν δμως δτι την γνώμην του ταύτην καί δ ί'διος θ’ άπεδοκίμαζεν έάν $- 
Οελεν ένθυμηθη δ'τι ύπάρχουσι καί άλλαι Έπιγραφαί, μαρτυροΰσαι τδν ιδιω
τισμόν τοΰτον κοινόν καί είς άλλας Ίωνικάς η καί Άττικάς χώρας. Τοιαύτη 
εΐναι η ύπδ Βοικχίου έκδοθεϊσα ύπ’ άριθ. 2008, ητις άνήκει είς την έν 
Μακεδονίη Άμφίπολιν, άποικίαν τών Αθηναίων, ένθα άναγινώσκομεν δίς

~ειν αντί φεύγειν, καθώς καϊ έτερα ύπ’ άριθ. 2121, ή'τις άνηκει εις την 
ίωνικην Μίλητον, ένθα άναγινώσκομεν Έοπάριονος άντϊ Εύπάμοτος.

2) Τδν ιδιωτισμόν τοΰτον ούχί άδιστάκτως, άλλά μετ’ ένδοιασμοΰ φαίνε
ται δ έκδότης παραδεχόμενος ώς ίωνισμδν, διότι (λέγει) καϊ οί Αίολεϊς 
έχρώντό τφ Ο άντϊ τοΰ Υ, φέρων ώς παράδειγμα τό πρόταης άντϊ πριίτα- 
πς. Είς τδ παράδειγμα τοΰτο προσθετέα καί τά τ·ης Αίολιζούσης Λατινικές 
ηοχ=·νύζ, $ονβχ=νραζ, (ΐηΰοτα^ΐίγκυρα, ηιοΙβ=ρ,ύΛη, sportd—^cfKvplc;^ 

SOmnus====ujtroc κτλ., καθώς καϊ τά της δημοτικής όγρδς=ύγρύς, γΛνκί>ς 
’=γ.1υκύς κτλ. Άλλ’ έξ δλων τούτων ούδέν άλλο μανθάνομεν, είμη δτι η 
παρ’ Αίολεΰσι τροπή τοΰ Υ είς Ο, τότε μόνον έσυνειθίζετο, δτε τδ Υ ητο 
μονήρες, καϊ άπετέλει φθόγγον αύτοτελη, ούδέποτε δέ δτε ητο υποτακτι
κόν διφθόγγου ώς έν προκειμένφ’ επομένως πρέπει νά παραδεχθώμεν ούχί 
μετ’ ενδοιασμού, άλλ’ άδιστάκτως οτι η τροπή τοΰ Υ έν ταϊς διφθόγγοις εΐ-
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m άποκλειστικδν ιδίωμα τές ’Ιωνικής διαλέκτου. Πρόσθες τούτοις κα'ι τά 

άναμφισβήτητα ’Ιωνικά θωμά, (ω=ο + ο) άντί θαύμα, κώμα άντ'ι κανμα, 

άρον άντ'ι αοριον κλ. (Γρηγ. KoptvO. σ. 698), καθώς καί τά Ίωνοδωρικά 

χάεϋνες, δοκεϋμεν, χηάεϋς, βοηθεΰσαν κτλ., άτινα οί "Ιωνες (ούχΐ δέ καί 
οί Δωριείς) άνέλυον εις τά π.Ιεονες, δοκέομεν, Πη.Ιέος, βοηθέονσατ κτλ. ώς 
θέλεις βεβαιωθη πληρέστατα δτι τδ ιδίωμα τοϋτο δέν άνήκει, είμή είς μό

νον τούς "Ιωνάς.

3) Μεταβαίνων έπειτα είς τάς Χιακάς έπιγραφάς, ένθα άπαντώσιν αί 

γενικαι χεντηκόντων δυων, τεσο-αρακόντων, ένενηκόντων κτλ., γνωματεύει 
δτι αδταί είσιν ιδιωτισμοί, χαρακτηρίζοντες την Χιακήν διάλεκτον’ ώριμο- 

τέρα δμως μελέτη ή'θελε τδν πείσει δτι οδτοι ηύχρήστουν κα'ι αλλαχού τές 
Ελλάδος, ώς έστιν ίδεΐν παρά τφ Μ. Έτυμολόγφ, λέγοντΓ εΚαΛ2ίμαχος 

εν τοΐς ΈΛεγεΙοις—Έκ §i τριηκόντων μοίραν άφεΐ.Ιε μίαν" (έν λ. Δυσί) 
και πάλιν’ Παρ’ Άλκαίφ «Εις τδν διοκαίδεκον άντί τοϋ διοκαίδεκαΌ (Αύτ.), 
ένθα τδ διοκαίδεκον υποθέτει γεν. πληθ. διοκαιδέκων κτλ.

’Εν Αευκάδι,

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΑΟΣ σχολάρχης.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ.

Κατά τδ 1877 έδημοσιεύθησαν τέσσαρες εθνογραφικοί πίνακες τές Ευ

ρωπαϊκές Τουρκίας α') ό του γνωστοΰ Γερμανοΰ γεωγράφου Κεΐπερτ (β' έκδο- 
σις) μετά κειμένου 12 σελίδων' β') ό τοΰ Συνβέ καθηγητοϋ έν τφ Αυκείφ τοΰ 

Γαλατά Σεράϊ τές Κωνσταντινουπόλεως μετά 56 σελίδων κειμένου’ γ') ό 
τοϋ Έδουάρδου Στάνφορδ έν Λονδίνφ έκδοθείς ’Αγγλιστί καί έν Παρισίοις 

Γαλλιστί μετά κειμένου 48 σελίδων, καί δ') ό τοΰ Φ. Βιαγκόνη άλλοτε αρ
χιμηχανικού τών σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκές Τουρκίας έκδοθείς έν Παρι

σίοις μετά κειμένου 51 σελίδων.

Έκ τών πινάκων τούτων ό ηττον ευνοϊκός προς τδν Ελληνισμόν είνε προ
φανώς ό τοΰ Κεΐπερτ, οί δ’ άλλοι τρεις είσιν ευνοϊκοί μάλλον πρδς αύτόν.

’Επειδή δ’ έν αϊς περιστάσεσι διατελοΰμεν ή έζακρίβωσις τών πληθυσμών 

τών τριών έπαρχιών ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας είνε σπουδαιότατη, 
^αίρομεν δτι δυνάμεθα νά παράσχωμεν τοΐς άναγνώσταις τοΰ Παρναασου 

ειδήσεις λίαν ακριβείς περί τών πληθυσμών τούτων, βασιζόμενα; έπί πληρο
φοριών, άξιων πάσης συστάσεως.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2'25·

Ό πληθυσμός τές ελληνικές ’Ηπείρου, ήτοι τών διοικήσεων Ίώαννίνων, 

Πρεβέζης, Άργυροκάστρου καί Βερατίου ανέρχεται εις 733,000, έξ ών

/

Έλληνες (μετ’όλίγων’Αλβανών) . . . . . 415,000

Μωαμεθανοί ... . . . . . · . . 318,000

Έάν δμως εις τδν Ελληνικόν πληθυσμόν προσθέσωμεν α') 30,000 περί- · 

που βλαχοποιμένας ελληνίζοντας κατά τδ πλεϊστον’ β') τδν Ελληνικόν πλη

θυσμόν, τές παραλίας άπό Δυρραχίου μέχρι τοΰ Αώου ποταμοϋ, οΰς ύπολο- 

γίζομεν είς 25,000 περίπου, εύρίσκομεν τδν δλον τές Ηπείρου Ελληνικόν 

πληθυσμόν περίπου 470,0.00 ψυχών.
Ό δέ ολικός πληθυσμός τές Θεσσαλίας άνέρχεται είς 354,000 ψυχών, 

έξ ών 'Έλληνες 31 1,000, οί δέ λοιποί Μωαμεθανοί καί Ίσραηλΐται.
Περί δέ*  τοΰ πληθυσμού τές Μακεδονίας η περισύναξις καί συγκέν 

τρωσις πληροφοριών είνε δυσκολωτέρα ένεκα της μεγίστης άναμίξεως τών 

διαφόρων φυλών, άλλ’ όμως καί είς τοϋτο αί ήμέτεραι πληροφορίαι παρι- 
στώσιν αύτόν δσον έ'νεστιν άκριβέστερον, Διαιροΰμεν δέ την Μακεδονίαν είς 

τέσσαρα διακεκριμένα τμήματα’ ·
Α') Διοικητική περιφέρεια Βιτωλίων, είς ήν προσθέτομεν καί τήν διοικη

τικήν περιφέρειαν Σκοπιών, ώς καί τινα αλβανικά διαμερίσματα, οΐα ή 

κάτω Δίβρη καί τδ Στάροβον. Τά διαμερίσματα τά περιλαμβανόμενα έντδς 

τών άνωτέρω περιφερειών είνε τά έξές’

1) Περιφέρεια Βιτωλίων. — Βιτώλια, Φλώρινα, Καστόρια, Άνασελίτσα, 
Σερβία, Κοζάνη, Κορυτσά, Στάροβον, Άχρίς, Κολόνια, Πρίλαπον, Γρέβενά, 

Σαριγκιδλ (Έορδαία),Πρέσπα, καί τμήματά τινα διαμερισμάτων τοΰ Τίκβες 

καί Μοριχόβου.
2) Περιφέρεια Σκοπιών. —- Σκόπια, Καλκανδήλιον, Τέτοβον, Κοσμάνοβον, 

Ίστίπιον, Παλάγκα.
Αί περιφέρειαι αυται περιλαμβάνουσι περίπου άπασαν τήν δυτικήν Μα

κεδονίαν. 'Υπολογίζομεν δέ τδν πληθυσμόν αύτών κατά τάς άκριβεστάτας 

πληροφορίας είς ψυχάς 1,314,000. Διαιρούνται δέ

Κατδ, θρησκεύματα

Χριστιανοί . . » . . . ? . . 934,000

Μωαμεθανοί  ...................................................  . 350,000

’Αθίγγανοι, Ίσραηλϊται κλπ. ..... 30,000

1,314,000

ΤΟΜΟΣ Β', 3.—ΜΑΡΤΙΟΣ 1878. 15,
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Κατ’ εθπχόϊηΐα,ς

1) "Ελληνες καί ,'Ελληνίζον.τες. Βλάχοι και’Αλβανοί
άναγνωρίζοντες τά Πατριαρχεΐαν. ..... . . . . 384,000

2) "Ελληνες Βουλγαρόγλωσσοι άναγνωρίζοντες επίσης

άποκλειστικώς τά Πατριαρχεϊον............................................... 350,000

3) Βούλγαροι Σλαυίζοντες άνηκοντες εις την Εξαρχίαν. 200,000

4) Μωαμεθανοί..........................................................  350,000

5) Ίσραηλϊται, Αθίγγανοι κλπ. !..................................... 30,000

Τά δλον ώς άνω 1,314,000

’Εν τώ κατωτέρω πίνακι παρέχεται ακριβέστερα διαίρεσις των χριστια» 

νών κατά διαμερίσματα.

Διαμερίσματα
"Ελληνες και 
έλληνίζοντες 
πληθυσμοί.

Βούλγαροι
'Ολικός 

πληθυσμός 
Χριστιανών

Βιτώλια. ....... 114,000 20,000 1 34,000
Φλώρινα ....... 51,000 4,000 55,000
Καστόρια............................................. 78,000 6,000 84,000
Άνασέλιτσα..................................... 45,000 —. 45,000
Σέρβια..................................... ....... 60,000 - — 60,000
Κοζάνη..................................... 80,60ο — ■ 80,000
Κορυτσά ....... 28,000. 2,000 30,600
Στάροβον................................................ 8,700 1,000 9,700
’Λχρίς.............................................  . 45,600 10,000 55,600
Κολόνια.............................. ....... 30,000 1,500 31,500
ΙΙρίλαπον............................................. 12,000 8,600 20,600
Γρεβενώ..................................... 26,000 ■ 26,000
Σαριγκιάλ (Έορδαία).... 17,000 8,000 25,000
Πρέσπα............................................ 22,000 10,000 32,000
Τμήματα Τίκβες και Μοριχόβου 12,000 5,000 17,000
Σκόπια..................................... , 20,000 10,000 30,000
Καλικανδηλιον.............................. 11,000 33,000 44*000
Τέτοβον.................................................. 8,000 12,000 20,000
Κομ.άνοβον..................................... 21,100 30,900 52,000
Ίστίπιον . . . 20,000 19,000 39,000
Παλάγκα ............................................. 24,000 19,000 43,000

734,000 200,000 934,000

Β') Διοικητική περιφέρεια Σερρών, ήτοι διαμερίσματα Σερρών, Ζίχνης, 

Δεμκρ-ίσσάρ, Πετριτσίου,Μελενίκου,Νευροκόπης.'Ολικάς πληθυσμός 230,000.

Kata βρηΰχεύμαΐα

Χριστιανοί . . ■ · · · · · · · 163,000

Μωαμεθανοί, ’Αθίγγανοι, Κιρκάσιοι.. . . 66,000

Ίσραηλϊται. . .................................................... 1,000

230,000
Καί' έβηχόΐηίας

Μωαμεθανοί . . . - . · » · ί · 56,000
’Αθίγγανοι καί Κιρκάσιοι..................................... 10,000
"Ελληνες έλληνόγλωσσοι καί Βουλγαρόφωνοι

πιστοί είς τά Πατριαρχεϊον ..... 148,000
Βούλγαροι άναγνωρίζοντες την Εξαρχίαν . . 15,000

Ίσραηλϊται ......·> · · 1,000

230,000

Γ*)  Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αυτή είνε η δυσκολωτάτη πασών κατά 

τάς άπογραφικάς πληροφορίας. Ιδού οί μάλλον προς την αλήθειαν προσεγ- 

γίζοντες άριθμοί συμφώνως πράς τά διαμερίσματα εις ά διαιρείται’ 

Θεσσαλονίκη (μετά τών πέριξ) άνευ τοϋ κινητού .

πληθυσμού * » * » · » · , · 104,000..

, Κασσάνδρα . . » • e ο a e • * 65,000

Στρωμνιτσα . . » 5 ο · · · • · 80,000

Βοδενά. • 5 • · 4> · « » 44,000

Βέρροια. . , * • · « « 34,000

Γιαννιτσά • • s ·» · 22,000

Τμΐίμά τοϋ Τίκβες καί Μοριχόβου.. .» .* 15,000

Δοϊράνη . . . • • · 65,000

Άβρέτ-Ίσσάρ. . ·-., ». » fc • · 55,500

Βελισσά . . • « · « · • · 37,000

Τά ολον 521,500
.αιροϋνται δ’ ούτοι

Kata βρησκΐύ/ιαζα

Χριστιανοί. » - .' ■ it « • · · ό • » 320,000

Μωαμεθανοί . . • a a · * # 146,500

Ίσραηλϊται.· . ■ . - ° α · « · 4 * 55,000

521,500
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Κατ’ ί^νικύτητας.

"Ελληνες καί Έλληνίζοντες πιστοί τω Πατριάρχη 228,000

Βούλγαροι σχισματικοί . . . . . . . . 92,000

Μωαμεθανοί ...... . ... . 146,500

Ίσραηλΐται...................................................  55,000

521,500
Ό κατωτέρω πίναξ περιέχει άκριβίί άνάλυσιν του πληθυσμού κατ’ επαρχίας,

* Μετά τινων ’Αθιγγάνων.

Έπαρχίαι
"Ελληνες 
καί’ Έλ- 
ληνόφρον.

Βούλγ. Μωάμεθ. ’Ισραήλ. Τό δλον

Θεσσαλ. μετά τών πέριξ 25,000 4,000 20,000 55,000 104,000
Κασσάνδρα. . . , . 50,000 5,000 10,000 — 65,000
Στρώμνιτσα .... 40,000 15,000 25,000 — 80,000
Βοδενά................................... 2 3,000 9,000 12,000 — 44,000
Βέρροια. , 28,000 — 6,000 — 34,000
Γιαννιτσά. . . . . 12,000 3,000 7,000 — . 22,000
ίΓίκβες καί Μορίχοβον. . 5,000 5,000 5,000 ...—:. - 15,000
Δοϊράνη.................................. 25,000 15,000 25,000 * 65,000
Άβρέτ-Ίσσάρ 15,000 16,000 24,500 * 55,500
Βελισσά.............................. 5,000 20,000 12,000 — 37,000 '

228,000 92,000 146,500 55,000 521,5001
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Κατά θρησκεύματα δέ
1,467,000Χριστιανοί . . , . . . . .

Μωαμεθανοί........................................................... 662,000

Ίσραηλΐται, ’Αθίγγανοι κλ................................... 87,000

2,216,000
Οί Χριστιανοί δ’ υποδιαιρούνται ούτως’

"Ελληνες καί έλληνίζοντες πιστοί τω Πατριάρχη . 1,160,000

Βούλγαροι . . . .................................................... 307,000

1,467,000

"Ωστε κατά ταΰτα ό πληθυσμός τών τριών επαρχιών
άνέρχεται εις 3,358,500 ώς έξης’

’Ήπειρος.................................................................. ....... 788,000

Θεσσαλία ........... . 354,000
Μακεδονία , .................................................... 2.216.500

3.358.500
Έξών

"Ελληνες............................................ ....... 1,941,000,

Μωαμεθανοί . ............................................ ....... . 1,020,500
Βούλγαροι . . . . . . . 307,000
Ίσραηλΐται, ’Αθίγγανοι κλ. . . . . . 90,000

3,358,500

Δ') Δέον δμως νά προστεθώσι διά την ακριβή καταμέτρησιν τών έν Μα

κεδονία πληθυσμών καί οί τών επαρχιών Δράμας, Ξάνθης, Καβάλλας μετά 

της νήσου Θάσου. Τούτων κατά προσέγγισιν ό πληθυσμός υπολογίζεται εις 
151,000 έξών

Μωαμεθανοί . ; . . ; ; ; ·. ; ; 100,000

"Ελληνες Χριστιανοί- . . . . . . . 50,000
Ίσραηλΐται, ’Αθίγγανοι κλ. ..... 1,000

• - — ’ 151,000
Ούτως έχομεν ολην την Μακεδονίαν’
1) Δυτική Μακεδονία χωρούσα μέχρι Σκάρδου μετά

περιφερειών τινων της Βορείου ’Ηπείρου, οΐον Δίβρης, 
Κορυτσας, Άχρίδος κλ......................................... ....... . . 1,314,000

2) Διοίκησις Σερρών. . . . . . .... 230,000
3) Βιλαέτιον Θεσσαλονίκης .... . . . 521,500

4) Δράμα, Ξάνθη, Θάσος κλ, . . . . . . 151,000
"2,216,000

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ (ΧΟΛΗ

Συνεδρίασις της 5]17 Μαρτίου 1878.
Ό κ. ΆΛβέρτος dovuar όμιλεΐ περί τών κατά τό λγίξαν έτος άρχαιολο- 

γικών ευρημάτων καί δημοσιεύσεων.

Ό κ. Ε. Φερνίκ. Περί τών έν Παλεστρίνη ύπό την διεύθυνσίν του γενομέ- 

νων ανασκαφών.
Ό κ. Σλ. Κ. Λάμπρος, υποβάλλει μ.ονφδίαν ά,νέκδότον τοϋ αύτοκράτο- 

ρος 'Ρωμανού Β' έπί τφ θανάτφ τίίς συζύγου του Βερθας.
Ό κ/βίΤσουΛέ ύποβάλλει φωτογραφίας τών αρχαιοτήτων τοΰ Σπάτα.

Ό κ. Ποττιε περί τών έν τω Λυσικρατείφ μ.νημείφ άνασκαφών.

Συνεδρίασις της 20 Μαρτίου (α' ’Απριλίου).
.. Ό κ. Λονμων περί δύο επιγραφών έκ Γάνου καί ΧΛκηδόνος. δημοσιευ»·
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θεισών έν ταϊς έφημερίσι της Κωνσταντινουπόλεως Π ραία καί Jxlrato2y κάΐ 
περί τών επιγραφών; τών ,δημοσιευθεισώ,ν έν,τΰί,έκθέσει τοϋ Συλλόγου Βοδενών.

Ό αυτός περί της Ανμκαλύψεως τορ ν.. Φορζέ, τ$ς Αναφερομένης εις την 
διζγνωσιν δια τοϋ μικροσκοπίου τών προϊστορικών Αγγείων της Θήρας.

Ό ζ. Κ. ΙΙακαρρηγόπον^ος Αναλύει τό τελευταίως έκδοθέν πόνημα τοΰ 
X. 2. Π. Λάμπρου «αί’Αθ’ηναι περί τά τέλη τοϋ δωδεκάτου αίώνος κατά 
πηγάς Ανεκδότους».

Ό αύτός περ'ι τών εθνογραφικών χαρτών τνίς Εύρωπαϊκης Τουρκίας.
— Έξεδόθη καΓτό δ' τβϋχας τοϋ Β' έτους τοΰ ζ/«Ζτι'ου τής ‘Ε.12ηπχής 

άΛΛηΛογραφίας περιέχει δέ τάδε. 1) ΏσσουΛιΐ, Περιγραφικός κατάλογος 
τών έν Σπάτφ ανευρεθέντων μετά 7 πινάκων' 2) Κ. Σ. Κοντού, σύμμικτα 
κριτικά' 3) Άο^ιηόζ, έπιγραφαί της εν Φρυγίφ’Ορμηλης. 4) Σπυρ. Π. Σάρ·- 
ίίρου, ανέκδοτος μονφδία 'Ρωμανού Β'. 5) Ζ. Μάρτα, επιγραφή έξ ’Επίδαυ
ρου' 6) Π. Γιράρδ*  έπιγραφαί έξ Εύβοιας' 7) Ειδήσεις' 8) Συνεδριάσεις τοϋ 
’Ινστιτούτου της Ελληνικές αλληλογραφίας' 9) Βιβλιογραφία,

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ (ΧΟΛΗ
Σννεδρίασις της 9(21 Μαρτίου (3 Απριλίου).

*0 κ. Καΐ.όερ περ'ι τών Sy ’Ολυμπία άνασκαφών κατά τόν μ$να Φε
βρουάριον.

*0 αυτός περ'ι τής θέσεως τοϋΘεσμοθεσίου έν Άθηναις,
‘Ο κ. Λέσχε, 'περί της ερμηνείας αρχαϊκές τίνος στηλης εν Σπάρτη,
’Ο κ. Φουρτβεγγ^ερ, περί τίνος αναγλύφου έξ-Άργους,'■

Συνε3ρ!«σις-της 22 Μαρτίου.
Ό κ. Καΐρτε, περί τίνος επιγραφές έξ’Επίδαυρου, 
Ό κ. Μιάχαΐφερ, περί τίνος Αττικοί! Αγγείου. .
Ό αυτός, περί τινων αττικών Αναγλύφων. "
Ό κ. Άαΐρτε.περί τίνος αττικής αγγειογραφίας,

' Τοϋ περιοδικού τνίς Γερμανικές Σχολές έξεδόθη τδ τέταρτον τεύχος, τετ, 
λευταϊον τοϋ δευτέρου τόμου, συνιστάμενον έκ σελίδων 182 μετά έξ πινά
κων, περιέχον δέ κατάλογον τών έν Σπάρτν) καί τ-Jj περιχώρφ έργων της, 
Αρχαίας τέχνης, συνταχθέντα ύπό τών κκ. Δρέσσελ καί Μιλχαΐφερ.

Τό δέ πρώτον τοΰ γ' τόμου έκδοθησόμενον προσεχώς θά περιέχγ την έξ^ς 
δλην, . .· ; -

ΚαΐΛερ, περί τ'?|ς χρονολογίας τών έν Μηκύυαις καί Σπάτα τάφων καί 
^ής προελεύσεως τών έν αύτοϊς κτερισμάτων.

’/ουΛιου, περί δύο πελοποννησιακών χάλκινων αγαλματίων.
, περί τίνος συμμαχικές συνθήκης μεταξύ Φωκαίων καί Βοιωτών,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Φόν "ΑΛτεν, αί πύλαι παρά τη άγίφ Τριάδι έν Άθηναις. 
Καΐ.Ιερ, έπιγραφαί περί τειχοποιών έξ ’Αθηνών καί Πειραιώς. 
Παπαδοπούλαν Κερά ρέως, έπιγραφαί έκ Λυδίας.
Φόζ dovr, έκθεσις περί τίνος περιηγησεως έν Άχοά'φ. 
‘Ρόδερτ, περί δύο ελληνικών προσωπείων έξ όπτης γης. 
Ποικίλα.

ΕΙΔΗ1Ε11

Αί άνασκαφαί έν Όλυμπίφ έξακολούθοΰσι. Τελευταίως εύρέθη ίτρό 
της κατά τό ληξαν έ'τος Ανακαλυφθείσης έξέδράς-ρωμαϊκής έποχης, κατά 
την ΒΑ γωνίαν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός κατέναντι τοΰ Κρονίου Λόφουj 
Ακέφαλον μαρμάρινου γυναικείου άγαλμα έ'χον ύψος-μέτρου 1,20 καίάπο- 
κεκομμένον τούς πόδας. Ωσαύτως άνευρέθη καί μαρμάρινος ταΰρος ύψους μέ
τρου 1,60. ’Εν δέ τφ ανατολικφ βυζαντιακφ τείχει βάθρα Ανεπίγραφα-Ανα
γόμενα εις τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους.

— Ύπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. ΙΙόττιέ μέλους της Γαλλικής σχολής έπε-
χειρηθησαν Ανασκαφαί περί τό Λυσικράτειον μνημείου πρός Ανεύρεσιν λει
ψάνων αρχιτεκτονικών, δυναμένων νά βοηθησωσι τόν παρεπιδημοϋντα έν- 
ταΰθα κ. Λόβιό εταίρου τής έν 'Ρώμη Γαλλικής Άζαδημείας εις την Ανί- 
δρυσιν τοΰ μνημείου ώς $το έν τ·ρ άρχαιότητι. Έ,ν ταϊς Ανασκαφαϊς ταύταϊς 
διαρκεσάσαις ένα μ·ηνα Ανευρέθη μία τών έν τώ ανω μέρει τοΰ μνημείου πλα
κών φέρουσα τρίποδα γεγλυμμένον, τεμάχιά τινα γλυπτικά ώς κεφαλή, πούς 
καί λείψανα τοΰ κόσμου της κορυφές καί πέντε έπιγραφαί, ών μία περιέχει 
καί τό όνομα κουρέως. Εύρέθη δέ καί λίθος έχων τρεις όπάς Ανίσους τό μέγεθος 
χρησιμεύων πιθανώς ώς μέτρου ρευστών καί σταθμός μαρμάρινος. Πλην δέ 
τούτων εύρέθη καί αποθηκη πλείστων τεμαχίων αγγείων τεθραυσμένων, ώσεί 
διακοσίων πεντηκοντα, διαφόρων ποιοτήτων, λευκών μετ’ ερυθρών εικόνων, 
μελανών, έρυθρών κλπ. Τά τεμάχια ταΰτα άπό της Αρχαιότητος τεθράυ- 
σμένα : θά ύπηρχον, φαίνεται, Από της έποχΰίς τών κατεχόντων τόν περί τό 
μνημεϊον τοΰ Αυσικράτους χώρον καπουκίνων μοναχών μετά καί τελείων, 
καί θά έρρίφθησαν όπου σημ-ερον εύρέθησαν. Τινά μόνον τούτων κατώρθωσεν 
ό κ. Ποττιέ νά συμπληρώσν). - ' --

— ’Επειδή δέ περί τοϋ Αυσιζρατείου μνημείου ό λόγος Αναφέρομεν ότι ό 
γνωστός έν Μονάχφ γλύπτης Jolissen έξέθηκεν έκ γύψου κατ’ αύτάς έν τη 
Kunstverein συμπεπληρωμένον τό μ.νημεϊον πρός διδασκαλίαν τών φοι
τητών τοΰ Πολυτεχνείου. Έπί της κορυφές τοΰ μνημείου συνεπληρώθη ό δελ- 
φίν καί έτέθη όρειχάλκινος τρίπους.

— Σπουδαιοτάτην εφαρμογήν τοϋ μικροσκοπίου έποιησαντο-κατ’ αύτάς 
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οί γεωλόγοι Φουκέ-kxl Σεσσάκ,' μέλλουσαν νά έπιλύση πολλά ζητήματα’άρ- 
χαιολογικα. Έσπουδασαν δηλον δτι βοηθούμενοι' ύπό τού μικροσκοπίου τά 

έν Θήρα, θηρασίγ καί Άσπρονησίφ άνευρισ.κόμενα αγγεία προϊστορικές επο

χές πρός έπίλυσιν τού ζητήματος, άν τά άγγεϊα'ταΰτα κατεσκευάζοντο έν 

&Tto% ή ήσαν προϊόντα τοϋ εμπορίου έξωθεν κομιζόμενα. Έν απολεπίσμασι 

τών αγγείων τούτων, άποσπασθεΐσι μετά προσοχές καί ύποβληθεΐσιν ύπό τό 

μικροσκόπιον, άνεϋρον οί ειρημενοι γεωλόγοι ήφαιστιογενη τέφραν υποθαλασ
σίου καταγωγές ώς την ευρισκομένων έν τγ ΜΔ άκτη τές Θήρας, τεμάχια 

μαρμαρυγιακοϋ σχιστόλιθου, έξ ών άποτελεϊται τό όρος "Αγιος Ή.Ιίας της 

Θήρας, κόκκους άγρολίθου καί χαλαζιού καί λείψανα κογχυλίων. Έκ τού
του άποδείκνυται δτι τά έν λόγφ αγγεία κατεσκευάσθησαν έν Θήρ<>:, δι’ 

άργίλλου συναγμένης έν τοποθεσία περί τό Άσπρονέσι κείμενη και σήμε

ρον κεκαλυμμένη ύπό της θαλάσσης. Τά’κεραμευτικά προϊόντα τές Θή
ρας, έξηραίνοντο άπλώς είς τόν ήλιον, διότι άλλως ή θερμότής τοϋ 

κλιβάνου ή'Οελεν αποσυνθέσει τά ευρισκόμενα ίχνη μαρμάρου. Ό κ. Φουκέ 
διά τών παρατηρήσεων άς έποίησε, πορίζεται δτι κατά προϊστορικούς χρό

νους ύπέρχεν έν Θήρφ πόλις λίαν πεπολιτισμένη καί δτι μεγάλη έκρηξις η

φαιστείου κατέστρεψεν αυτήν. Οί πρώτοι. κάτοικοι τές Θήρας ήσαν άπλοϊ 

γεωπόνοι, οΐτινες όμως έν τγί κατασκευή τών κοινών σκευών εΐχον αποκτή
σει τέχνην καί φιλοκαλίαν άνάλογον πρός την έπικρατοϋσαν άλλαχοϋ της 

Ελλάδος. Ό διευθυντής της ένταΰθα Γαλλικές’σχολής κ. Δουμών άναγ- 

γέλλων διά βραχέων τινά έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων έν τη τελευταία συνε
δριάσει της σχολές άνηγγειλεν δτι άπεστάλησαν πρός τόν κ. Φουκέ άπο- 

λεπίσματα αγγείων έν Μυκηναις καί Σπάτιη εύρεθέντων, ϊνα έφαρμοσθη καί 
έπί τούτων ή μικροσκοπική έξέτασις. Έν τούτοις δέ πρόχειρός τις παρατή- 
ρησις έδειξε σύστασιν τών άγγείων τούτων όμοίαν πρός τά τές Θήρας. Πλη

ρέστερα! έ'ρευναι γενήσονται, άς θ.ά άνακαινώσωμεν προσεχώς τοϊς άναγνώ- 

σταις τοΰ Παγπισαοΰ.
—-Τό Μουσεϊον τοϋ Αούβρου έλαβε γύψινα εκμαγεία τών κυριωτέρων έκ 

τών έν Όλυμπί# εύρεθεισών αρχαιοτήτων. Τά έκμαγεϊα πολύ θέλουσι χρη
σιμεύσει πρός συμπλήρωσιν τών άνακαλυφθέντων τφ 1829 ύπό τές Γαλλι
κές επιστημονικές εκδρομής, άτινα εύρίσκονται έν τφ Αούβρω.

— Τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας έξεδόθη πολυτελέστατα έν Παρισίαις 
δαπάναις της έπιλεγομένης Sociele Latine ύπό τοϋ κ. Γουσταύου Σλουμ-l· 
βέργερ βιβλίον πολύτιμον διά την ελληνικήν ιστορίαν τών μέσων αιώνων πε- 

ριέχον τά έν ταϊς κκτακτηθείσαις ύπό τών Φράγκων δυναστών έλληνικαις 
χώραις κοπέντα νομίσματα. Τό βιβλίον έπιγραφόμενον Numismatique de 

Γ Orient Latin ενέχει καί ιστορικήν άνάλυσιν προτασσομένην έκάστοτε τές 

περιγραφές τών νομισμάτων’ έν τφ βιβλίφ τούτφ υπάρχει κατακεχωρισμένη 

μονογραφία περί τών ύπό τών γενουηνσίων κυρίων της Μυτιλήνης κοπέντων
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ί νομισμάτων γραφεϊσα ύπό τοϋ ήμετέρου νομισμάτολόγου κ. Π. Λάμπρου,
περί ού ό κ. Σλουμβέργερ έν τφ προλόγφ αύτοϋ λέγει τά έξές’

«’Οφείλω νά ποιήσω ιδιαιτέραν μνείαν συγγραφέως εις ον πολλήν οφείλω 

ευγνωμοσύνην. Ό κ. Π. Λάμπρος έξ’Αθηνών, τοσαϋτα έ'πραξεν άπό έτών 

πολλών πρός έπέκτασιν τοΰ πεδίου τών γνώσεών μας έπι της νομισματικής 
τών Λατίνων έν ’Ανατολή κατά τούς μέσους αιώνας, διεφώτισε τοσαΰτα 

σκοτεινά σημεία, ώστε μοΐεινε σχεδόν έπιτετραμμένον νά βεβαιώνω οτι 

! τό έργον μ.ου θά ητο αδύνατον, άν πανταχοΰ δέν ήθελε προηγηθη έμοΰ ό

τολμηρός ουτος εργάτης».
— Άνασκαφαί εγένοντο ύπό την διεύθυνσιν τοΰ ένταΰθα παρεπιδημούν·4 ., 

τος κ. Έ. Fernique εταίρου της έν'Ρώμη γαλλικές σχολής έν Παλεστρίνη, 
τ-ρ παλαιφ τυρρηνικίί Πραινέστφ, άναλώμάσι της έν 'Ρώμη Γαλλικές Σχο

λές. Ό κ. Fernique ηύτύχησε νάνεύρη όλόκληρον στρώμα αρχαίων άθικτου 
έτι. Έν βάθει τεσσάρων μέτρων καί είς ολίγον τετραγωνικών μέτρων διά

στημα έσύναξε περί τά εξακόσια άρχαΐα, άριστα διατετηρημένα καί πλήθος 
πολύ κομματίων. Είνε δέ ταΰτα αναθήματα, τά όποια δύναταί τις νάπο*  

δώση είς τον πλησίον ποτέ κείμενον ναόν τές Τύχης. Τά πλεϊστα τών άνατ 
θημάτων είνε τά παριστάνοντα μέλη ανθρώπινα’χεϊρας, πόδας, βραχίονας, ■’ 

κνήμας, στέρνα παντός μεγέθους, ζφα έκ τών συνανθρωπευομένων, ,'κεφαλάς 

άνδρών καί γυναικών, κεφαλάς yairav μετά πιλιδίου καί ώτων τριχωτών, 
ειδώλια ανδρεία καί γυναικεία. Είνε δέ έξ οπτές γης πάντα καί εΐχόν ποτέ 

κόκκινα τά πρόσωπα κεχρωματισμένα καί μαύρους οφθαλμούς καί την κό
μην, φαίνονται δέ έντοπίου εκεί βιομηχανίας προϊόντα.

—- Έν τφ φύλλφ της 8 Μαρτίου τοΰ ΝεοΛόγον Κωνσταντινουπόλεως ό 
κ. Ματθαίος Παρανίκας έδημοσίευσε τά έξης’

«Γιγνομένων κατά τόν παρελθόντα φεβρουάριον άνασκαφών παρά τό ναΐ- 

διον τοϋ έν άγίοΐς πατρός ημών Ίωάννου'τοΰ Χρυσοστόμου, πατριάρχου Κων- 
; σταντινουπόλεως έν Καλαμισίοις κατά την Χαλκηδόνα, άνευρέθη τάφος
: πλακί έπικαλυπτόμενος την δε φερούση την επιγραφήν έν μέτρφ ήρωελεγείω*

i ΕΥΤΡΟΠΙΟΥ ΤΑΦΟί ΕΙΜΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟί’ Η ΓΑΡ ΑΛΗΘΕί
ΟΥΝΟΜΑ ΤΗί ΑΡΕΤΗί EIXEN ΑΕΙΔΟΜΕΝΟΝ 

ΑΤΡΟΠΕ ΜΟΙΡΑ, ΩΝ ΤΙ ΤΟΝ ΈΥΤΡΟΠΟΝ ΗΡΡΑίΑί ΑΝΔΡΑ 
Οί ΦΕΡΕΝ ΕΞ ΜΟΝΑΔΑί ΤΡΕΙί ΔΕΤΕΩΝ ΔΕΚΑΔΑί ·, 

ΡΕΤΡΟί ΔΕ ΓΝΩίΤΟί ίΤΑΘΕΡΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΗΝ ΔΕ ΧΑΡΑΞΑί 
l· ίΤΗίΕΝ ΑΠΟΦΘΕΙΜΕΝΩΙ, ΤΟΥΤΟ ΓΕΡΑί ΠΑΡΕΧΩΝ Τ

»Ή θέσις ένθα αί άνασκαφαί εγένοντο, ήν κατά τούς Βυζαντινούς ό λιμήνί 
ή μό.Ιος Εύτροπίου, τοΰ περίφημου ευνούχου τοϋ αύτοκράτορος Άρκαδίου, 

j υίοΰ Θεοδοσίου τοϋ μεγάλου. Ό Εύ.τρόπιος, δν πάντες γινώσκουσιν έκ του

I λαμπρού είς αύτόν λόγου τοϋ Χρυσοστόμου περί της ιιαταιάτηΐος rar άν

άρωπιζωΓ, ΐ'σχυσέ τά μέγιστα έν τή αύλή της Κωνσταντινουπόλεως έπί
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.ασθενούς Άρκαδίου. Καταβαλών τόν 'Ραυφϊνον τφ 395 και παντοδύναμοί 
γενόμενος ?ίγε καί έφερεν επί τέσσαρα έτη τόν ’Αρκάδων και τά ρωμαϊκόν 
κράτος, εως ου τω 399 δ αρχηγός τών επικούρων Γότθων Γαϊνδίς ίσχύσας χ- 
πητησε ρητώς παρά τοϋ αύτοκράτορος την πτώσιν τοϋ Εύτροπίου, εις ην 
ένέδωζεν ό Άρκάδιός. Ό ιστορικός Ζώσιμος, άκμάσας τφ 450, λέγει δ'τι έξω- 
ρίσθη είς Κύπρον, έκεϊθεν δέ μετάπεμπτος γενόμενος άποσφάττεται είς Χαλ
κηδόνα (Ζωσίμ. ίστορ. βιβλ. ε', κεφ. 18). Έσφάγη: λοιπόν έν Χαλκήδόνι καί 
έτάφη πιθανότατα έν τφ μεγάρφ αύτοΰ παρά τόν ομώνυμον αύτφ λιμένα, 
ένθα εύρέθησαν άρτίω; τά οστά αύτοΰ καλυπτόμενα ύπό της άνωτέρω ένε- 
πιγράφου πλακός. Ούτως έκ της άνωτέρω έπιγραφ^ς κεχαραγμένης γράμ- 
μασι τϋς Ε' μ. X. έκατονταετηρίδος, άνακαλύπτεται, νομίζομεν, μετά 1478 
ετών παρέλευσιν ό τάφος τοΰ εις μέγιστον άρθέντος ύψος καί είς τά βάθη 
της άθλιότητος' καταπεσόντος άνθρώπου, ού την τύχην έκ παίδων ·?)δη έ- 
γνωμεν έν τφ «’Αεί μέν, μάλιστα δένΰν» τοϋ χρυσορρημονος Πατρός λόγφ.

»Ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος έν τ^ΕΛΙηνιχ^ 'Ιστορία, (τόμ. β',705) λέγει*  
«άλλά τότε συνεννοείται, κατ’ άρχάς κρυφίως ό Γαϊνάς μετά τών Τριβιγίλ- 
δων καί άπαιτεϊ ρητώς παρά τοϋ βασιλέως την πτώσιν τοϋ Εύτροπίου. ‘Ο 
άθλιος Άρκάδιός ηναγκάσθη νά ένδώση. Ό πρό ολίγου παντοδύναμος εύνοΰ- 
χος έξωρίσθη τώ 399 καί μ.ετ’ ού πολύ έθανατώθηέν τη έξορίη». Άλλ’, ώς 
εί'δομεν, ό Ζώσιμος άναφέρει ρητώς οτι έπανελθών έκ της έξορίας ό Εύτρόπιος 
άπεσφάγη έν Χαλκήδόνι καί έτάφη, ώς δείκνυσιν ό ηδη άνακαλυφθείς τά
φος αύτοΰ, παρά την Χαλκηδόνα έν τοϊς μ.εγάροις αύτοΰ, τοϊς άλλως λεγομε- 
νοις Εύτροπίου ("Ορα καί Σκαρλάτου Βυζαντίου ΚωνσταντίνούποΛιν έν 
τόμ. Β', καί άρθρφ ΚαδΙχιοΐτ,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τόν ληξαντα μήνα δύο έγένοντο τακτικαί συνεδριάσεις καί τρεις άνεγνώ- 

σθησαν διατριβαί.
Τοΰ κ. Άριστείδου Σπαθάκη τακτικού παρέδρου μέλους περί τών παιδα

γωγικών δεωριών τοΰ ΙΙεσταΛότση.
Τοΰ κ. Γ. Σουρία έπιτίμου μέλους έν Χίφ τά κατά τδν Μιθριδάτην.
Τοϋ κ. Ίω. Σταματέλου άντεπιστέλλοντος έν Αευκάδι Πάεκτάναι κατά 

τών ίν Πέίοποννήσω Γραικών κατά το 1705 (κατ’ άνέκδ. χειρόγραφον).
Τόν ληξαντα μηνα άπεβίωσαν πέντε μέλη τοΰ Συλλόγου, ών τέσσαρα μέν 

έπίτιμα Δημητριος θωμαίδης έν Άθηναις, Γεώργιος Συμ.βουλίδης έν Όδησ-< 
σφ, ’Ιωάννης Καλλέργης έν Κωνσταντινουπόλει, Παναγιώτης Ααζαράς έν 
Κερκύρα, έν δέ έ/,τακτον Παναγιώτης Πανουργίας έν Άθηναις.

'Ο Αημητριος Θωμαίδης έκπαιδευθεις έν τη πατρίδι του Κωνσταντίνου- 
πόλει ησχοληθη είς τό έμπόριον, μετά δέ τόν Αγώνα κατηλθε.ν είς την Ελ
λάδα καί έ'ζη ησύχως συντρέχων προθύμως είς πάν φιλανθρωπικόν έργον’ίν 
δέάνηρ χρηστός καί άγαθός.Μέλος τοΰ Συλλόγου έξελέχθη τό παρελθόν έτος.

Ό Γεώργιος ΣυμβουΛίδης άρχίατρος τ·ης αύτοκρατορικ·ης ρωσικές φρου- . 
ράς καί βαθμόν στρατηγοΰ φέρων, εΐνε ό ιδρυτής τοϋ Συμβουλιδείου ίατρι-, 
κοΰ διαγωνίσματος, παρασχών πλεϊστα δείγματα φιλοπατρίας πρός την γεν- 
νησασαν πατρίδα. Μέλος διετέλει τοΰ Συλλόγου άπό τοΰ 1872, ίν δέ καί . 
εύεργέτης αύτοΰ έκ τών πρώτων.

Ό ’Ιωάννης ΚαώίΛέργης υιός τοΰ άειμνηστου στρατηγοΰ Δημητρίου Καλ- , 
λέργου, είσηλθεν άπό τοΰ 1856 είς την διπλωματικήν ύπηρεσίαν της .'Ελ
λάδος ώς ακόλουθος, καί .ταχέως διαπρέψας έφθασε μέχρι τοϋ βαθμού πρώ- . 
του γραμματέως πρεσβείας, ην επί έτος κατεϊχεν έν Κωνσταντινουπόλει, 
καί ικανότητα έπιδείξας καί τρόπων εύγένειαν ού την τυχοΰσαν. Μέλος τοϋ 
Συλλόγου διετέλει άπό τοΰ 1868, ην δέ καί εύεργέτης αύτοΰ, πολλά έρτ 
γασθείς έν Κωνσταντινουπόλει πρός συναγωγήν συνδρομών, δτε τό πρώτον 
συνέστησεν ό Σύλλογος την έν Άθηναις σχο,Ιην των απόρων παίδων.

'Ο Παναγιώτης Λαζαρας έκ Ζαγορίου της ’Ηπείρου γεννηθείς τφ 1798, 
τά μέν έγκύκλια μαθήματα έδιδάχθη έν’Ιωαννίνοις παρά τφ διασημφ Ψαλ- 
λίδα, την δέ ιατρικήν ηκροάσατο έν τ·η Ίονίω Άκαδημεί^, καί έν Παρισίοις. 
Καί περί τά γράμματα δέ κατέγεινε καί έπανελθών είς Κέρκυραν έγένετο.. 
είς τών πρώτων ιδρυτών της έ'τι ύπαρχούσης Αναγνωστικής Εταιρίας. Μέ- ... 
λος τοΰ Συλλόγου διετέλει άπό τοΰ 1872.

Ό Παναγιώτης Πανουργίας έξ Άμφίσσης είς τών εκλεκτότερων άντιπρο· 
σώπων της έμπορικ^ς τάξεως της πρωτευούσης, διέπρεπεν έπί. άκρ<£ τιμιό- 
τητι καί άγαθότητι. Ήν δ’ έκτακτον μέλος άπό τοΰ 1875 καί ευεργέτης.· 
της έν ’Αθηναις σχολάς τών απόρων παίδων.

Πρδς τάς οικογένειας τών θανοντων ό Σύλλογος άπέστειλε τά συλλυπητή
ρια αύτοΰ, ;

'Ο Σύλλογος συνήψε σχέσεις πρός τόν ένταΰθα -Σύλλογον η Εστία, άναγ?; 
γ.είλαντα τφ Παρνασσώ την σύστασιν αύτοΰ. ... γ

Έξελέχθησαν μέλη τοΰ Συλλόγου τακτικόν ένεργδν μέν ό κ. Αντώνιος Παπ- 
παγεωργίου,έπίτιμα δ’οί κκ. Λύσανδρος Καυταντζόγλους καί Άλέξ.,Κουμελβς.;

'Ο Σύλλογος έώρτασε καί έφέτος μεγαλοπρεπώς έν τφ δημαρχείω την 
εθνικήν εορτήν της ΚΕ' Μαρτίου. Λόγον έξεφώνησεν ό κ. Τιμολέων Φιλη?- 
μων, ποίημα δ’ ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος.
γ Κατά την κηδείαν τοΰ έν Βώλφ σφαγέντος άνταποκριτοϋ τοΰ . άγγλικοϋ; 

.Χρόνου Καρόλου "Ογλ, τελεσθεϊσαν τη 29 Μαρτίου έν τώ καθολικφ ναφ. 
τοΰ άγιου Διονυσίου, παρέστη κληθείς καί ό Σύλλογος, άποστείλας καί κα·».· . 
τάλληλον στέφανον, · . .. .

•Μ
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AYKOYPSi. —-Μετά τήν τελευταίαν έν Ήπείρφ καταστροφήν τών έπα- 
ναστάντων χωρίων της Χειμάρρας,τό Αυκούρσι φέρεται άνά τά στόματα πάν
των. Όλίγαι λέξεις περί αύτοϋ θαναγνωσθώσι, νομίζομεν εύαρέστως ύπό 
τών άναγνωστών τοϋ Παρνασσού.

Τό χωρίον τοΰτο κεϊται εις άπόστασιν τριών τετάρτων της ώρας άνατο- 
λικώς τοΰ λιμένος τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα έπί εύρέος βραχώδους ύψώ- 
ματος, περιέχον 42 οικίας άπάσας χριστιανικής, καί 260 περίπου ψυχάς. 
Έπί τοΰ ύψίστου μέρους τοΰ λόφου ό Άλή πασάς είχεν οικοδομήσει φρού- 
ριον δπερ έδέσποζε τοΰ λιμένος τών Άγιων Σαράντα καί της είς Δέλ- 
βινον καί Άργυρόζαστρον καί τά παρακείμενα αύτοϊς χωρία άγούσης οδού. 
Τό φρούριον τοΰτο ή Υ. Πύλη μετά τήν καταστροφήν τοΰ αποστάτου σα
τράπου αφόπλισε και έγκατέλιπε, καί ήδη δύναται νά θεωρηθή ώς έν τών 
σπουδαιότατων ερειπίων έξ ών πληροΰταί τό χωρίον Αυκούρσι.'

Πόθεν καί πότε ώνομάσθη διά τοΰ ονόματος τούτου δέν είνε ευκολον νά 
έξαζριβωθή. ΤΑρά γε έν τγί θέσει εκείνη ύπήρχεν ή αρχαία πόλις Λυζία και 
έκ τοΰ ονόματος αυτής κατά παραφθοράν παρήχθη ή σημερινή ονομασία ; 
Τινές όνομάζουσι τό χωρίον καί Λυκούριον καί ό.’Αραβαντινός υποθέτει δτι 
δκτισται έπί τοΰ χώρου τής άρχαίας Φανωτής. Τό βέβαιον εινε δτι κεϊται 
έπί ωραίας γραφικής θέσεως καί έχει εύρύτατον ορίζοντα' δτι άπφζίσθη 
κατά τούς τελευταίους χρόνους τεκμαιρόμεθα έκ τής γλωσσης τών κατοίκων 
ήτις είνε ’Αλβανική. Πολύ δέ πιθανόν καί τό δνομα αυτό νά εινε ’Αλβανικόν 
παραγόμενον έκ τοΰ Λυκουρ δπερ άλβανιστί σημαίνει δέρμα.

Φαίνεται δέ έκ τών σωζομένων έρειπίων δτι άλλοτε περιείχε πολύ πλείο- 
νας οικίας, ώς καί έκ τοΰ αριθμού τών εκκλησιών, ών μία ή έπί τής κορυ
φής τοϋ λόφου κρημνισθεΐσα συμπεριελήφθη έν τφ πασσαλητικφ φρουρίφ, δ 
δέ σωζόμενος τοίχος τοϋ Τε’ροΰ διατηρεί τοιχογραφίας ώσημάντους άγίών. 
Δύω δέ ετέρων κατά τά δύο τής πόλεως άκρα κειμένων,σώζεται τό μέγιστον 
μέρος. 'Ώστε συμπεριλαμβανόμενος καί'τής ύπαρχούσης είχε 4 εκκλησίας 
ούχί μικράς.

Οί κάτοικοι τοΰ Λυκουρσίου κατεστράφησαν δ'ις ύπό τοΰ Άλή πασά, μή 
πεισθέντες νά άναγνωρίσωσιν αύτόν καί υποταχθώσι. Μετά τήν πρώτην αύ
τών καταστροφήν μετφκησαν είς τόν κάτωθι τοϋ Λυκουρσίου λοφίσκον όνό- 
ματι ϊ’σοόζαζ άλβανιστί ήτοι Πόρον, οπού έκτισαν τάς οικίας των, ών τά 
ερείπια διασώζονται έτι. 'Υποστάντες καί έν Τσούζφ τήν αύτήν καταστρο
φήν, ήναγζάσθησαν νά διασκορπισθώσιν είς διάφορα τής ’Ηπείρου μέρη καί 
είς τήν απέναντι Κέρκυραν, <Μέτά δέ τόν θάνατον τοΰ Άλή Πασσά, αί δια- '-
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σωθεϊσαι οίκογένειαι ήρξαντο επανερχόμενοι καί άνοικοδομοΰσαι τάς κατε- 
δ αφισθείσας οικίας των.

Ή κυρία αυτών έπανασχόλησις είνε ή καλλιέργεια τής παρά τόν Τσού- 
καν γονίμου πεδιάδος, ήν καταρδεύει ό ποταμός Σιμόνης τανϋν Βότριτσα, 
δστις πηγάζων πλησίον τοϋ ’Αλβανικού χωρίου Μουρζίνα χύνεται είς τόν 
λιμένα Βουθρωτοΰ. 'Η πεδιάς αυτή ικανής έκτάσεως άνήκει είς διαφόρους 
Τουρκαλβανούς μπέυδας τοΰ Δελβίνου.

Οι κάτοικοι τοΰ Λυκουρσίου διακρίνονται έπϊ φιλομουσία. "Αν καί ευάριθ
μοι έ'χουσιν δμως καλώς κατηρτισμένον 'Ελληνικόν καί’Αλληλοδιδακτικόν 
σχολεϊον καί Παρθεναγωγείου, άμφότερα νεόδμητα καί καλώς έκτισμένα' 
ό αριθμός δέ τών μαθητών άνέρχεται είς εξήκοντα.

* *ής
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΜΟΑΤΒΔΟΒΟΥΑΔΟΝ τοΰ Πατριάρχου Γρηγορΐου Ε'. —- 

Έν τή μονή τοϋ αγίου Δημ.ητρίου τή έπιλεγομένη Καρακα.Ια τής έπαρ- 
χίας Άργολίδος υπάρχει έ'γγραφον έπί μεμβράνης έν ώ αναγράφονται.πάντα 
τά τής Μονής προνόμια, περιγράφεται δέ ύπό τής έν Ναυπλίφ Ανεξαρτησίας 
(φύλλ. 9 Μαρτίου 1 878) ώς εξής"

«Ή μεμβράνη αυτή, μ,ήκους 0,75 καί πλάτους 0,52, φέρει κάτωθεν διά 
κυανών κλωστών έκ μετάξης άυηρτημέυου τό μολυβδόβουλλον, άφ’ ενός μέν 
είκονίζον τήν Θεοτόκον φέρουσαν είς τάς άγκάλας της τόν Ίησοΰν Χριστόν 
βρέφος, φέρου δ’ άφ’ ετέρου τήν επιγραφήν « Γρηγόριος έλέφ Θεοΰ ’Αρχιεπί
σκοπος νέας'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης».

»Τό έ'γγραφον έχει τόν αύτόν τίτλον έπί κέφαλής, άυαφέρει δέ δτι Ζ7α- 
τριαρχικόν ΣιγγιΛ.Ιιωδες Συνοδικόν γράμμα τοΰ αοιδίμου εν Πατριάρ- 

χαις ΓαβριήΛ πιστοποιεί οτι τό μοναστήριον τοΰτο, δπερ ΗΕΡΟΚΑΣΤΕΛΙ 
επονομάζει, προ άμνημονεύτων χρόνων Σταυροπηγιακή * άξιη. εζετετίμητο 
καί δτι τά αρχαία αύτοϋ σιγγιΐιώδη γράμματα άπο.Ιω.Ιέκεσαν έπί τη επι- 
συμβάση τότε εκεί ανωμαλία. Χαρακτηρίζει δέ τό" μοναστήριον τοΰτο ό πα
τριάρχης «ήμέτερόν, Πατριαρχικόν, Σταυροπηγιακόν, αδιάλυτου, άκαταπά- 
τητον, καί δλως ανενόχλητου»' δίδει τό διζαίωμα τοϋ μνημονεύειν τοϋ πα 
τριαρχικού ονόματος, τόν δέ ηγούμενον φορεϊν μανδύαν καί πατερίτσαν 
κατά τάς εορτασίμους ημέρας έπ’ εκκλησίας, κηρύσσει αύτό άπηλλαγμένον 
πάσης έζαρχικής έξουσίας καί έποπτείας, έπιβάλλει δέ μόνον αύτφ τήνύπο- 
χρεωσιν νά πληρών/) γρόσια 28 είς τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν ώς σημεϊον 
ύποτάγής. Ό ηγούμενος ώς επίσκοπος δικαιούται νά γράφη άπ’ ευθείας τφ 
Πατριάρχη. Έν τοϊς άρχε-ίοις τοΰ Πατριαρχείου δέον νά σημειώται τό ό'νομα 
τοΰ ηγουμένου, καί έν τφ ζώδικι τά κτήματα τής μ.ονής. Ούδείς γίνεται, 
κατά τό προκείμενον έ'γγραφον, ηγούμενος άνευ γράμματος πατριαρχικού καί

I Τί έστι σταυροπηγιακή άξια ϊδε Παρνασσό S σελ. 133 Ιν τή ’περί Ίθώμη; καί. 
Μεσσήνης» διατριβή τον Ιν Ναυπλίω γυμνασιάρχου κ. Ν. Πετρή.
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συνοδικού, οφείλει δέ νά πέμπγι άπολόγισμόν ετήσιον. Τδ έγγραφον τοϋτο" 
φέρει τάς ύπογραφάς τοϋ Πατριάρχου κα'ι τών Συνοδικών ’Αρχιερέων, ·Λρά τού
των δμως τόν έξης αφόρισαν’ «Ό τολμήσων παραβήναι τάς διαταγάς ταύ- 
τας άφωρισμένος εί'η καί κατηραμένος κα'ι άσυγχώρητος, καί μετά θάνα
τον άλυτος, καΤ πάσαις ταϊς πατριαρχικαϊς καϊ συνόδικάϊς άραΐς υπεύθυνος 
καί υπόδικος, και ένοχος τοϋ αιωνίου πυρός τής γεένης». Τό έγγραφον τοϋτο 
έξεδόθη τόν Μάρτιον τοϋ έτους 1798.

" * ** .
ΣΥΝΟΨΙΧ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ τού έκ 'Αθηναις εθνικού Νοιίισρ,ατικού Μου

σείου.—Ή δημοσιευθησομένη σύνοψις τοϋ καταλόγου τοϋ ’Εθνικού Νομισμα

τικού Μουσείου περ'ι ής εί'πομεν δύο λέξεις έν τφ προλαβόντι τεύχει επιγρά
φεται Synopsis numorum veterum qui in Museo numismatico Athenarum 
publico adservantur. Disposuit et edidit Achilles Postolacca, etc. Athenis 
1 878. Είς 4ov.

Κατά την σύνοψιν ταύτην τά έν τφ Έθνικφ Νομισματικφ Μουσείω υ
πάρχοντα νομίσματα άνέρχοντάι είς 18,872 διαιρούμενα ως έξής'

’Αρχαία Νομίσματα.
Νομίσματα λαών, πόλεων και βασιλέων, τά κοινώς έλ“ 

ληνικά λεγάμενα νομίσματα, χρυσοί 67, άργυρά 3353, 
χαλκά 4139, μολύβδινα 1214, πήλινα 35 . . . . . έν δλφ 8808

Νομίσματα τής ρωμαϊκής δημοκρατίας, χρυσοΰν 1, άρ
γυροί 381, χαλκά 42  ..........................  » 424

Νομίσματα τών ρωμαίων και βυζαντινών αύτοκρατόρων
χρυσά 160, άργυρά 797, χάλκινα 3436, μολύβδινον 1 . » 4394

Κίβδηλα νομίσματα, χρυσά 7, άργυρά 121, χάλκινα
163, μολύβδινα 19, πήλινον 1 . . . . ... , » 311

Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα. . . . ... . . » 138
Φυλακτηοια μολύβδινα καί tesserae . ...... . - . » 17

14092
Μεσαιωνικά και νεώτερα νομίσματα.

Τά νομίσματα καί μετάλλια τής σειράς ταύτης, ητις δέν 
είνε εΐσέτι κατατεταγμένη ανέρχονται μετά τών διπλών είς 4780

V Τό δ'λον 18872
ελληνικά καλλιτεχνήματα sr τί) 'Εκθέσει των Παρισίων. — 

Έν τω πρώτφ τμήματι τής προσεχούς διεθνούς έκθέσεως τών Παρισίων τφ 
περιλαμβάνοντι έργα τών καλών τεχνών, έκτεθήσονται έν τφ Έλληνικώ 
διαμερίσματι τά έξης καλλιτεχνήματα.

Γραφικής έργα τά έξης. Νικηφόρου.Λύτρα έλαιογραφίαι’ 1) 'Αρπαγή νέας 
κόρης’ .2) ή ορφανή' 3) τό φίλημα*  4) ό πυρπολητής Κανάρης' 5) ή πάρα.τ 
μονή τής πρωτοχρονιάς’ 6) μαγειρεϊον’ 7) νεαρά ορφανή.

Ν. Γκίζη έλαιογραφίαι 1) Κεφαλή ’Άραβος*  2) Τελεσις άρραβώνος έν Έλ- 
λάδι' 3) Ή τέχνη παίζουσα.

Ίωάννου ΆΛταμούρα ελαιογραφία είκονίζουσα τήν παρά τό άκρωτήριον 
Πάππα ναυμαχίαν τοΰ Μιαούλη.

Α. Οικονόμου έλαιογραφίαι δύο ών ή μέν παριστ$ μικράν κόρην έν παρα- 
θύρω, ή δέ προσωπογραφίαν.

Π. Α. Πακταζη έλαιογραφίαι 12 αί έξής' 1) Σκληρά άνάγκη' 2) Νεκρά 
φύσις*  3) Κλοπή’ 4) Σκέψϊς' 5) ό ίππος τοΰ Νέου λιμένος*  6) Αί θϊνες τής 
Βλάγκεμ.βεργ’ 7) ’Ομίχλη έν ταϊς Βορείαις θαλάσσαις' 8) ύπό τάς μηλέας’ 
9) Βράχοι’ 10) Δρόμος μεταξύ τών όρέων’ 11) Απρίλιος’ 12) Μάιος.

X. ZZajjpi» έλαιογραφίαι 1) Ό Σαμουήλ και οί πέντε έν Κοΰγκι του Σόυ- 
λίου’ 2) Τοποθεσία έν Κερκύρφ' 3) ’Αγροτική άποψις έν Κερκύρφ' 4) Ή 
πανσέληνος τοϋ Μαρτίου’ 5) Δύσις τοϋ ήλιου έν Κερκύρα.

Α. ^α.-Ζΐόγου ύδρογραφία «πανόραμα τών’Αθηνών».
Α. ΚόΛ.Ια εικόνες έπί έλεφαντοκοκκάλου' 1) ό μουσικός’ 2) ή παναγία 

τοϋ 'Ραφαήλ' 3) Πίστις είς τόν Θεόν’ 4) ή Παναγία μετά τοΰ Χρίστου.'..5). η 
οικογένεια τοΰ Καρόλου.

I. ΚαΛΛσκα, έλαιογραφίαι τής Κρητικής σχολής’ 1) τό Πιστεύω. 2) τά 
Θεοφάνεια' 3) άπό τής Γεννήσεώς τοΰ Χριστοΰ μέχρι τής’Αναστάσεως.

X. ΧατζηγιανκοιΐούΣου άγιογραφίαι διάφοροι.
Λ. ΓαΛάσση εικόνες διά μελάνης’ 1) ό ναός τής Εστίας’ 2} ή άγορά 

τής 'Ρώμης.
Σπ. Πατρικίου ίχνογραφίαι δύο κατά μίμησιν γρανίτου Γ) ή'Ελλάς πεν- 

θοΰσα έπί τοΰ τάφου τοΰ Καποδιστρίου’ 2) εις οιωνός άριστος άμύνεσθαι 
περί πάτρης.

Φ. 'Άγιου ιχνογραφία «ό Άγιος Φίλιππος.»
Σ. Λιασση ιχνογραφία «νεαρά κόρη.»
ΓΛυπτικά δ’ εργχ τά έξής. Λεωνίδα Αρόσση 1) ή μετόπη τής Σιναίας Ά·? 

καδημείας’ 2) Μνημεϊον Βαρβάκη' 3) Σκέψις, προτομή μαρμάρινος’ 4) ή 
Ελλάς, προτομή μαρμάρινος' 5) ή 'Ιστορία, μαρμάρινος' 6) ή Πηνελόπη κα- 
θημένη, έκ μαρμάρου' 7) δύο προτομαί έν άναγλύφφ, έκ γύψου' 8) διάφορα 
δοκίμια.

. Α. Φιΐιπκότου 1) ό αλιεύς έκ μαρμάρου’ 2) ό θεριστής έκ μαρμάρου.
I. ΧαΛεΛα Σάτυρος παίζων, σύμπλεγμα μαρμάρινον.
Γ. Βρούτου 1) τό πνεΰμα τοΰ Κοπερνίκον έκ μαρμάρου’ 2) Μετόπη τοΰ 

μεγάρου τών ’Ολυμπίων, έκ μαρμάρου’ 3) Άχιλλεύς, προτομή μαρμάρινος. 
4) Πάρις ομοίως' 5) Κανάρης ομοίως' 6) ή Ήώς’ 7) ή Νύξ.

Πι Ζακόνη τέσσαρα κοσμ.ήματα κατά μίμησιν μωσαϊκού.
Γ. ΚαΛοΰ, ό ’Όλυμπος έ'ργον έκ Κερκυραϊκοϋ μαρμάρου.
Έν τφ αύτφ τμήματι εκτίθενται ύπό τής διευθύνσεως τών δημοσίων έ'ρ-
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γων έν τώ Ύπουργείω, των’Εσωτερικών σχέδια τοΰ άνεγειρομένου έν Άθη

ναις μεγάρου τών Δικαστηρίων, της Βουλής, τοΰ στρατώνος τοϋ ίππικοΰ καϊ 
του έν Κέρκυρά έπ'ι τοϋ νησιδίου Βίδου άνεγεοθησομένου Σωφρονιστηρίου.’Έτι 
εκτίθενται ύπδ τοϋ δήμου Έρμουπόλεως σχέδια τοΰ άνεγειρομ.ένου μεγάρου 

τών ’Αρχείων,ύπδ τοΰ δήμου Κέρκυρας τέσσαρα σχέδια άνακαινίσεως τοΰ δη

μοτικού θεάτρου,ύπδ τοϋ κ. Τσίλλερ σχέδιον οικίας έν Άθηναις και 'λιθογρα

φικά και χαλκογραφικά έκτυπώμ.ατα.

ΧΡΟΛΊΚΑ
, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. —Ό Γάλλος συγγραφεύς κ. Βίκτωρ Τισσω γνωστός γενόμε

νος διά τών δημοσιεύσεων αύτοΰ Un. voyage aux pays des milliards καϊ 

Vienne et la vie viennoise ετοιμάζει . νέον περί Γερμανίας σύγγραμμα ύπδ. 
τδν τίτλον Γ Alemagnq amoureuse, δπερ έ'στα: λίαν περίεργον.

— Ό κ. Barthelemy Saint-Hilaire εκδίδει λίαν προσεχώς γαλλικήν με- 
τάφρασιν τ-ης Μεταφυσικής τοϋ Άοιστοτέλους είς τρεις τόμους.

— Ή δ'.σύνοδος τών ’Ανατολιστών γενησεται .τδν προσεχή Σεπτέμ

βριον έν Φλωρεντία ύπδ την προεδρείαν τοΰ ίταλοΰ ιστορικού Άμάρη.
* *
¥■·-■·

ΤΕΧΝΑΙ και ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ. — Ό γερμανικός τύπος άσχολεϊται περί σχέ- 
διόν τι τολμηρδν,άμα και ευεργετικόν, προταθέν ύπδ τοΰ διδάκτορος Rohlfs, 
ενός τών διασημοτάτων περιηγητών τών ενδοτέρων της ’Αφρικής. Πρόκειται 

περί σιδηροδρόμου κατασκευαστέου πρδς τδ κέντρον της ’Αφρικής. 'Η γραμμή 

θά ηρχιζεν έκ Τριπόλεως καϊ Θά διευθύνετο πρδς νότον. Θά ώχυροϋτο δέ 

κατά τών πολεμίων στιφών έν τοϊς έπικινδύνοις τόποις διά φρουρίων έχόν- 

των φρουράς ευρωπαίων στρατιωτών. ’Επίσης δέ θά έλαμβάνετο κατάλλη

λος φροντίς πρδς άμυναν κατά τοΰ λιβός.' Ο σιδηρόδρομος θά έλάμβανε την 
καύσιμον ύλην έζ Ευρώπης, πλην άν κατωρθοΰτο η άντικατάστασις τοΰ άν

θρακας δι’ίσχυρών ηλιακών παρασκευασμάτων.Άλλά και άν μη τοΰτο ακριβώς 

κατωρθοΰτο, δ Rohlfs υπολογίζει δτι ό.ήλιος θά παρεϊχέν δπωςδηποτε σπου
δαίας οικονομίας καυσίμου ύλης, διότι τδ ύδωρ της. μηχανης θά εΐχεν ή'δη 

θερμοκρασίαν 50 βαθμών τοΰ έκατονταβάθμου θερμομέτρου πρδ της τεχνη
τής θερμ,άνσεως. Εννοείται δέ δτι η έπιχείρησις έ'μελλε νά εΐνε οΐκονομικώς 

έπικεοδεστάτη.
—■ ‘Η έν Λονδίνω κυρία Στίλμεν, τδ γένος Σπάρτάλη, γνωστή διά την 

εζέχουίαν αύτνίς γραφικήν δύναμιν, ιδίως δέ διά τδν χρωματισμόν τών ζω

γραφιών αύτης, άνεχώρησεν έζ ’Αγγλίας είς ’Ιταλίαν, ένθα θά εύρη τδν, έκ 

Μαυροβούνιου καϊ ’Ερζεγοβίνης έρχόμενον σύζυγόν της, Θά μείνρ δ’ ικανούς 

μνίνας έν Ίταλίιγ και ταϊς έλληνικαϊς νησοις.


