
■ ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΙθΡΙΔΑΤΗΝ*

Μετά δέ την όμολογηθεΐσαν είρηνην ‘ό [/.έν Συλλας πορευθείς έπί τόν άνα- 

λαβόντα αντί τοΰ Φλάκκου την στρατηγίαν Φιμβρίαν, στρατοπεδ’ευοντα υπό 

τά τείχη τών θυατείρων, ταχέως προσείλκυσε καί συνηνωσέ μετά τοΰ ίδιου 

τον στρατόν εκείνου, ένεκα τ-ης απείθειας καί της πρός αύτόν αύτομολησεως 
είς Πέργαμον φυγόντος καί εκεί αύτοκτονησαντος. Διά δέ τοΰ Κόυρίώνος 

κατηγαγε τον μέν Νικομηδην είς Βιθυνίαν, τόν δέ Άριοβαρζάνην είς Καπ

παδοκίαν και,διέταζε προσωρινώς τά πράγματα Πης υπό την 'Ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν πάλιν έπανελθούσης ’Ασίας, πέμπων έπί τούς μιθριδατίσαντας 
στρατόν και τά δόξαντα αύτω πανταχοΰ έπιβάλλων. Συγκαλέσας δέ εις 

’Έφεσον πρέσβεις έξ έκάστης πόλεως και χώρας και έλεγξας τούς κατοίκους 

διά την πρός 'Ρωμαίους απιστίαν, έπέβαλεν είς την ’Ασίαν κοινήν ζημίαν, 

έκτος τών παρά τοΐς ίδιώταις μάλιστα δαπανηρών καί ύβριστικών στρατιω

τικών καταλυμάτων, δισμυρια τάλαντα, αύτός προσδιορίσας, τί ώφειλον 

έκαστοι ν’ άποτίσωσι κα'ι έκβιάζων διά στρατιωτών την τών χρημάτων 

είσπραζιν. ’Αντάμειψε δε και τούς πιστούς παραμείναντας Αυκίους, την πόλιν 

τών Ίλιέων κα'ι της Μαγνησίας τ·ης έπ'ι Σιπύλφ, την ίσχυρώς ύπό Μιθρι- 
δάτου πολιορκηθεΐσαν καί πολλά παθοΰσαν κακά νή’σον 'Ρόδον, ώς και την 

Χίον, δωρησάμενος αύτοΐς την ελευθερίαν και την πρός 'Ρωμαίους φιλίαν. 
Κατά δέ της ρωμαϊζούσης Χίου δ Μιθριδάτης είχε μάλιστα μηνίση, διότι 

ναυς χία έξ ών ηναγκάσθησαν οί Χϊοι θαλασσοκρατοϋντι αύτφ νά παράσχωσι 

προσέκρουσεν ίσχυρώς έν τφ θορυβώ της πρός 'Ροδίους ναυμαχίας είς ην ό 
Μιθριδάτης έπέβαινε τριηρη, ό'περ εκείνος έζελαβεν ώς έκ προμελέτης γενό-< 
μενον' διά τοϋτο δέ και διότι πολλοί Χϊοι ειχον μεταβη πρός Συλλαν, 

έπεμψε μετά δύο έτη τόν στρατηγόν Ζηνόβιον, ό'στις έξαίφνης κυριεύσας διά 

νυκτός τά τείχη και τάς ίσχυράς θέσεις της Χίου είσέπραξε παρά τών κα

τοίκων ώς πρόστιμον δισχίλια τάλαντα, μετά δέ ταΰτα συγκαλέσας αύτούς 
είς εκκλησίαν και περιστησας τούς στρατιώτας συνέλαβε πάντα;, έπιβιβάσας 

δέ αύτούς είς πλοία σύν γυναιξύ καί τέκνόις έπεμψε πρός Μιθριδάτήν, ό'στις 

διεσκόρπισεν αύτούς είς τό έσωτερικόν τοΰ Πόντου καί της Κολχίδος. Ό 
Συλλας λοιπόν έν ταϊς συνθηκαις ύπεχρέωσε τόν Μιθριδάτήν ν’ άποκατα- 

στηση έν τη πατρίδι αύτών πάντας τούς διασωθέντας Χίους. Μετά ταΰτα ό 
Συλλας άναχθεις έξ ’Εφέσου άφίκετο είς ’Αθήνας, δ'θεν άρπάσας την τά 

βιβλία τοΰ Άριστοτέλους και Θεοφράστου καί άλλα συγγράμματα πεθιέ-

* Συνέχεια καί τέλος. ’Ίδε οίλ. 489.
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χουσαν βιβλιοθήκην τοϋ Άπελλικώντος, ό'στις έν τφ όλέθρφ τοϋ Άριστίωνος 
ειχεν εύρει και-κύτος τόν ίδιον όλεθρόν, διά Θεσσαλίας καί Μακεδονίας κα- 

τέβη εις Δυρράχιον καί έπεραιώθη είς ’Ιταλίαν, άγων κατά τοϋ αντιπάλου 
Μαρίόυ και "Ελληνας καί Μακεδόνας ούκ ολίγους.

Ό δέ Μιθριδάτης, άφ’ ού έξήγαγε. τάς φρουράς αύτοϋ έκ τών πόλεων, ω
φελούμενος έκ της ειρήνης ύπέτασσε κατά τά εφεξής δύο έ'τη τούς περί τόν 

Φάσιν, τον Καύκασον καί τόν Κιμμέριον βόσπορον άποστάντας λαούς, νέας 

παρασκευάζων δυνάμεις προς έπανάληψιν τοϋ άγώνος. Και οί μέν Κόλχοι 
ή'τησαν έαυτοϊς βασιλέα τόν ομώνυμον τφ πατρί τοΰ Μιθριδάτου υιόν, ον 

λαβόντες ύπετάγησαν. Ό Μιθριδάτης ό'μως, ύποπτεύσας τόν υιόν, ό'τι έκ 
φιλοδοξίας είχε διεγείρει τούς Κόλχους καί προσκαλέσας πρώτον μέν περιέ- 

βαλε αύτόν χρυσοί δεσμά, έπειτα δέ καί άπέκτεινε,καίτοΐ πολλάς ούτος είχε 
παράσχει αύτώ υπηρεσίας, ό'τε προς Φψ.βρίαν έπολέμει. Κατά δέ τών Βο- 

σποριανών ναϋς καϊ στρατόν παρασκευάζων καθίστατο ύποπτος, ότι κατά 
'Ρωμαίων τάς παρασκευάς ταύτας έποιεΐτο. ’Άλλως δέ και. δέν εϊχεν ά- 

ποδώση τφ Άριοβαρζάνγ μέρος τής Καππαδοκίας. Έν τούτοις δέ και ό Αρ

χέλαος ύποπτος ήδη τφ Μιθριδά,τν) γενόμενος,. ό'τι έν τνί ειρήνη τφ Σύλλιη 

έχαρίσατο, κατέφυγε πρός τόν καταλειφθέντα έν Άσίη υπό τοΰ Σύλλα πρός 
άποκατάστασιν τών λοιπών Μούρην,αν. καί τόν Μιθριδάτην διέβαλλεν. Ό 

Μουρήνας λοιπόν, ήδη καί αύτός θριάμβων όρεγόμενος, έπί τή προφάσει, ό'τι 

ό Μιθριδάτης έβράδυνε νά έξαγάγη τών πόλεων τάς φρουράς, ώρμησεν εις 
την ύπό Μιθοιδάτη Καππαδοκίαν καί έκυρίευσε (83 π. X.) τά Κόμανα, πά

λιν μεγάλην καί σεβαστόν ιερόν της Συρίας Θεάς Μυλίττης- έχουσαν" άρνη- 
σάμενος δέ εις τούς παρά Μιθριδάτου πρέσβεις την ύπαρξιν ών ούτος πρού- 

βάλλετο συνθηκών, έξηκολούθει την χώραν εκείνου έπιτρέχων, ούδέ τών ιε

ρών άπεχόμενος. Είχε μέν πέμψη ό Μιθριδάτης πρέσβεις εις 'Ρώμην (82 

π. X.) κατηγορών τοΰ Μουρηνα την τών συνθηκών παράβασιν, άλλ’ ό Μου
ρηνας τόν "Αλυν διαβάς καί πολλήν συναγαγών λείαν έκ τής τοΰ Μιθριδά- 

του έπανηλθεν είς Φρυγίαν και Γαλατίαν. ’Εκεί δέ άφίκετο έκ 'Ρώμης δ 

Καλίδιος δημοσίη μέν άπαγορεύων τφ Μουρηνα νά κακοποιη τόν έν σπον- 
δαϊς πρός 'Ρωμαίους διατελοΰντα Μιθριδάτην, ίδίη δέ έν τνί πρός Μουρήναν 

διαλέξει αύτοϋ ό'τι είπεν άλλα εύλόγως υποπτευόμενος, ώς τοΰ Μουρηνα καί 
μετά ταϋτα έξακολουθοΰντος νά λεηλατή την τοΰ Μιθριδάτου. Ό Μιθριδά- 

της λοιπόν, ώς ύπό τών ‘Ρωμαίως προφανώς πολεμούμενος, αναλαμβάνει 
πάλιν τά ό'πλα πρός ύπεράσπισιν έαυτοΰ. Καί ό μέν Γόρδιος, διαταχθεΐς νά 

έξώση έκ της Καππαδοκίας τόν Μουρηναν, ήνάγκασεν αύτόν προελάσαντα 

μέχρι Σινώπης νά διαβγ πάλιν τόν "Αλυν, ούτινος έπί της ό'χθης άντεστρα- 
τοπέδευσεν αύτφ. Έπελθών δ’ έπειτα καί ό Μιθριδάτης μετά της κυρίας δυ- 

νάμεως συνεκρότησε μάχην ίσχυοάν περί τόν ποταμόν,- ον διαβάς έτρέψατο 

τόν Μουρηναν, καί βάλλων έδίωκε δι’ορεινών χωρών φεύγοντα είς Φρυγίαν. 

’Ενφ,δέ άνεκτάτο τά άπολεσθέντα και έξηλαυνεν έκ Καππαδοκίας τάς τοΰ 

Μουρηνα φρουράς, έ'ρχεται παρά τοΰ Σύλλα διαταγή έμποδίζουσα τόν πρός 

Μιθριδάτην πόλεμον, καί άνακαλοΰσα μέν τόν Μουρηναν, διορίζουσα δέ τόν 
Αυλόν Γαβίνιον, "να διατάξη τά πράγματα καί διαλλάξη πρός-άλλήλους 

Μιθριδάτην καί Άριοβαρζάνην. ’Ενταύθα λήγει- καί ό δεύτερος Μιθριδατικός 
πόλεμος (81 π. X.) ύπέρ τά δύο μέν έτη παραταθείς, είς τάς είρημένας δέ 

πράξεις περιορισθείς.
‘Άλλ’ ό Μιθριδάτης προβλέπων, δτι θάττον ή βράδιον έμελλε πάλιν νά 

δοθή αύτφ άφορμή, 'ίνα έπαναλάβτ) τόν αγώνα κατά τών πάσαν αύτοϋ αύ- 

ξησιν έκ παντός τρόπου έμποδιζόντων 'Ρωμαίων, μετέβη κατά τό παρόν είς 
Βόσπορον καί κατ,έστησεν αύτοϋ βασιλέα τόν υιόν αύτοϋ Μαχάρην' ύπέταξε 
δέ καί τινας βαρβάρους λαούς, πλήν τών διά τό ορεινόν καί ψυχρόν της χώ

ρας αύτών ίσχυρώς άντιστάντων ’Αχαιών, λαοΰ μεταξύ Κόλχων καί τής 
Ταυρικής Χερσονήσου λν,στρικοΰ, κατά τούς μύθους έξ Όρχομενοΰ καταγό
μενου, έπί δέ τής έκ Τροίας επανόδου πλανηθέντος καί είς ταϋτα τά πα

ράλια καταντησαντος. Άφοΰ δ’ έπέστρεψεν είς Πόντον, πολύν άποβαλών 

στρατόν, πρώτον έπεμψε πρεσβείαν έξαιτούμενος την τών συνθηκών έπίκύ- 
ρωσιν' άλλ’ έπειδη ή σύγκλητος διά τόν τότε θάνατον τοΰ Σύλλα ολίγον 

είς την πρεσβείαν προσέσχεν, εύχαριστηθείς μάλλον έπί τούτφ έξηκολούθησε 

συντόνως πρός πόλεμον παρασκευαζόμενος. Καϊ τόν μέν γαμβρόν αύτοϋ Τι- 

γράνην, δστις κυριεύσας προσέθηκεν είς την έπικράτειαν αύτοϋ τό βόρειον μέ

ρος τοΰ Συριακοϋ βασιλείου, έπεισε νά είσβάλγ ύπέρ αύτοϋ είς Καππαδοκίαν, 
αύτός ,δ’ έστρατολόγει πανταχόθεν. ©έλων δέ ν’ άποφύγη τά σφάλματα, έξ 

ών είχε πάθει, ώς ένόμιζε, πρότεοον, ώπλιζεν ήδη τούς στρατούς καί έγύ- 

μναζε κατά τόν ρωμαϊκόν τρόπον, μεταχειριζόμενος προγυμναστής τούς αύ- 

τομόλους τοΰ Φιμβρ'ου αξιωματικούς καί τούς άποσταλέντας αύτφ παρά 

Σερτωρίου, τοΰ προ πολλοΰ έπιτυχώς τήν Μαριανην σημαίαν έν Τσπανίγ ύ- 
ποστηρίζοντος περίφημου στρατηγού, ούτινος ειχεν έπιζητήση κατά τών κοι

νών έν 'Ρώμη έχθρών τήν συμμαχίαν έπί τφ δ'ρφ, αύτός μέν νά λάβη Καπ
παδοκίαν, Βιθυνίαν καί εί’τινα άλλην χώραν ήττηθεις άπώλεσε, τώ δέ Σεο- 
τωρίφ νά δώση τρισχίλικ τάλαντα καί τεσσαράκοντα ναϋς. Προσέλαβε δέ 

καί συμμάχους, πλήν τών προειρημένων Αρμενίων καί τών διαφόρων τοΰ 
Καυκάσου λαών καί τών περί τήν Ταυρικήν Χερσόνησον, καί τούς εξής έπί 
τής Εύρώπης βαρβάρους Σκύθας, Ίάζυγας καί Σαυρομάτας, καί τά περί τόν 

’Ίστρον καί τόν Αίμον καί τήν 'Ροδόπην φΰλα τών ©ρακών καί τούς μαχι- 
μωτάτους Βαστάρνας. "Εχων δέ ήδη συνηγμένας αύθις πεζών μέν καλώς 

γεγυμνασμένων δώδεκα μ,υριάδας, ιππέων δέ χιλιάδας δεκαέξ καί ναϋς τε- 

τρακοσίας, καί θελων ν’ άναλάβη ό’σας χώρας έν τη ειρήνη έξ άνάγκης πα- 
ρεχωρησεν, επειδή Νικομήδης ό τής Βιθυνίας βασιλεύς άπαις τελευτήσας 

κατελιπεν, όπως άλλοτε ό "Ατταλος, κληρονόμους τοΰ βασιλείου αύτοϋ τούς 
'Ρωμαίους, έσπευσε νά προκαταλάβη τήν Βιθυνίαν, πέμψας ύπό Ταξίλλην
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και Έρμ.οκράτην Ισχυρόν στρατόν εις Παφλαγονίαν. Οί δέ κάλλιστα τούς’ 
σκοπούς τοΰ Μιθριδάτου είδότες καί πάντοτε προσέχοντες 'Ρωμαίοι έκηρυξαν 

κατ’ αύτοϋ πόλεμον (75 π. X.), τον τρίτον καί τελευταϊον Μιθριδατικόν.
’Επειδή δ’ έν ‘Ρώμη άπ'ητει τότε την κατά Μιθριδάτου στρατηγίαν έκά’ 

τερος των υπάτων, ή σύγκλητος άπέστειλεν άμφοτέρους εις ’Ασίαν (74 π.Χ.), 
τφ μέν Μάρκφ Αύρηλίφ Κόττιγ αναθεΐσα την διοίκησιν της ηδη 'Ρωμαϊκής 

Βιθυνίας καί την φύλαξιν της Προποντίδος, τφ δέ Λευκίφ Λουκούλλφ την 
Κιλικίαν καί την κατά Μιθριδάτου στρατηγίαν. 'Ο δέ περί των δλων τον 

πόλεμον τοϋτον έσόμενον όρων Μιθριδάτης, έ’χων ηδη προκατειλημμένην την 

Παφλαγονίαν, τον μέν στρατηγόν Διόφαντον έπεμψεν είς Καππαδοκίαν,όπως 
έμποδίζγ τον προσερχόμενον Λούκουλλον, αυτός δέ είσέβαλεν εις Βιθυνίαν, 

πανταχοΰ πάλιν ασμένως υπό πόλεων ύποδεκτός γιγνόμενος διά τάς ύπό 

των 'Ρωμαϊκών τελωνών καί τοκοφλύφων αφόρητους καταπιέσεις. Άφ’ ου 
δέ προσβαλών ένίκησε τον Κότταν, δστις έ'σπευδε νά συγκρότηση μάχην, 

ϊνα λάβγ την δόξαν της νίκης μόνος, χωρίς νά συμμετάσχη αύτης καί ό 
ηδη έν Φρυγίγ ευρισκόμενος συνύπατος αύτοϋ, ένίκησε δέ άμα καί τόν ύπο 

Κότταν τεταγμένον 'Ρουτίλιον καί έφόνευσευ άνδρας τετρακισχιλίους, πο

λιορκεί τόν Κότταν έν Χαλκηδόνι, περί ην καί ό τοΰ Μιθριδάτου στόλος τόν 

'Ρωμαϊκόν ένίκησε, λαβών αύτοϋ ναϋς αύτάνδρους εξήκοντα. Μετά δέ ταΰτα, 

καταλιπών εις πολιορκίαν τοΰ Κόττα τόν έπαρκοΰντα στρατόν, έστράφη 

κατά τοΰ εις βοήθειαν αύτοϋ σπεύδοντος ετέρου ύπάτου. Αλλά τοϋ Λου- 
κούλλου, ώς είδε τό περί τόν Μιθριδάτην πλήθος, ού θελησαντος νά συνάψη 

μάχην πρός ύπερέχουσαν δύναμιν, αλλά φρονιμώτερον κρίναντος νά πολεμί) 
διά τ-ης χρονοτριβής καί της τών έπιτηδείων παρακωλύσεως, ό Μιθριδάτης 

άπ'ηλθε διά νυκτός, λαθών τον Λούκουλλον, καί έπολιόρκησε κατά γ'7)ν καί 

κατά θάλασσαν, έλπίζων, δτι θέλει κυριεύση αύτην έξ έφόδου, την ρω- 
μα'ιζουσαν καί έν τγ περί Χαλκηδόνα μάχη πολλούς άνδρας καί ναϋς άπο- 

βαλοΰσαν Κύζικον. Άλλ’ εύθύς έπεφάνη αύτω ό Αούκουλλος (73 π. X.), καί 
ίδρυθείς έφ’ ύψηλης θέσεως ηπείλει τόν Μιθριδάτην καί κατά δυναμιν τά εις 

τόν πολυάριθμον έκείνου στρατόν αναγκαία παρεκώλυεν. ’Επειδή δέ η πο
λιορκία πρού'βαινεν εις μήκος, άτε των Κυζικηνών άνδρείως πάσαν έ'φοδον 
τοΰ Μιθριδάτου άποκρουόντων καί πρός τάς ίσχυράς έκείνου έκ γης καί έκ 

θαλάσσης μηχανάς παντοϊα άντιμαχομένων, *τά δ’ επιτήδεια τω στρατφ 
τοΰ Μιθριδάτου αεί μάλλον έσπάνιζον, έως κατηντησαυ νά λιμώττωσι, πρός 
δέ τούτοις ένέσκηψε καί λοιμός εις τό στρατοπέδου, ό Μιθριδάτης έ'πεμψεν 

εις Βιθυνίαν τό ιππικόν καί μέρος τοΰ πεζικοΰ. ’Αλλά πάλιν ό Αούκουλλος 
προσδραμών έκώλυε την τοΰ 'Ρυνδακοϋ διάβασιν, και μάχης γενομένης πολ

λοί των τοΰ Μιθριδάτου έ'πεσον, πολλοί δ’ έληφθησαν αιχμάλωτοι, έν οΐς καί 

τό πλεϊστον τοΰ ιππικού, άχθέντες εις τό τοΰ Λουκούλλου στρατοπέδου. Καί 
δμως ό Μιθριδάτης ένέμενεν εις την της Κυζίκου πολιορκίαν, έν φ ό στρα

τηγός αύτοϋ Εύ'μαχος έπέτρεχε την Φρυγίαν, φονεύων τούς 'Ρωμαίους, καί' 
υπέτασσε την Πισιδίαν, Ίσαυρίαν καί Κιλικίαν. ’Επειδή όμως έπηλθε καί δ 

χειμών, την έκ θαλάσσης των αναγκαίων προσπόρισιν δυσκολωτεραν καθι- 
στών, καί πείνα καί η νόσος τόν στρατόν αύτοϋ έπενεμοντο, προσέτι δε και. 

ό κατά της ’Ιταλίας προορισμένος, ύπο Σερτωριανών δε ναυαρχουμενος στό

λος αύτοϋ ηττηθη παοά Τένεδον καί Λήμνον ύπο τοϋ Λουκούλλειου, ό Μι- 
Θριδάτης άπεφάσισε τέλος νά λύση την πολιορκίαν’ άναθείς δε είς δυο στρα
τηγούς αύτοϋ ν’ άγάγωσι διά ξηράς τόν στρατόν είς Αάμψακον, αύτός διά 

Θαλάσσης μετέβη εις Πάριον, έξ ου μετ’ ού πολύ είς Νικομήδειαν. Άλλ δ 

Αούκουλλος, διώξας τούς είς Αάμψακον πορευομένους, καταλαμβάνει παρά 
τόν Γρανικόν ποταμ.όν καί συγκροτησας μάχην πολλούς μέν αυτών άπε- 

κτεινε, παμπόλλους δέ γ/μαλώτισεν. Ό δέ Μιθριδάτης πεμψας ναϋς άπη- 

γαγε τά είς Αάμψακον διαφυγόντα λείψανα τοΰ στρατού αύτοϋ μετά πάν
των των Λαμψακηνών. "Οτε δέ ό Μιθριδάτης διέτριβεν έ'τι έν Νικομήδεια: 

έσπευσαν ο,τε Κόττας καί κατόπιν ά Τριάριος νά πολιορκησωσιν αύτόν’ αλλά 
τοϋ'Ρωμαϊκού στόλου ύστερησαντος, ό Μιθριδάτης άκωλύτως άπεπλευσεν εκ 
Νικομήδειας (72 π. X.) μετά τοΰ στόλου αύτοϋ, σπεύδων προ τ^ς άφίξεως 

τοΰ Λουκούλλου νά είσπλεύσγ είς τόν Πόντον. ’Αλλά κατά κακήν αυτού τύ
χην πάλιν είς δεινόν χειμώνα περιπεσών καί τό πλειότερον τοΰ ίδιου στό

λου ναυαγησαν η καταβυθισθέν, άποβαλών, μ.όλις αύτός μετεμβιβασθεις εις 

ληστρικόν πλοιάριον έσώθη είς 'Ηράκλειαν τοΰ ΙΙόντου, όθεν μετεβη εις Σι- 

νωπήν καί είς Άμισόν.
Άλλ’ ό Μιθριδάτης, καί περ τοσοΰτον ύπό της τύχης άντικοπτόμενος, δμως 

ούδόλως τοϋ σκοπού άφίστατο’ άλλά φροντίσας ν’ άσφαλίσ·/) εκ τών ενοντων 

τά φρούρια αύτοϋ καί νέας αίτησας δυνάμεις παρά τε τών Σκυθών καί τών 
άλλων ύπηκόων έθνών, ώς καί παρά τοΰ υιού Μαχάρους καί τοΰ γαμβροΰ Τι- 

γράνου, έπέμενεν είς τόν πόλεμον, έπί τού παρόντος παοεμβαλλων εις τον 

η'δη έπερχόμενον Λούκουλλον προσκόμματα, καί φθειρών την χώραν, ϊνα τ-Jj 

τών τροφών ένδείγ την πρόοδον αύτοϋ άναστείλνι. Άλλ’ δ Αούκουλλος, αμ.ε- 
σως μ.ετά την άναχώρησιν τοΰ Μιθριδάτου κυριεύσας την Βιθυνίαν και Πα
φλαγονίαν καί προνοησας περί τών είς τόν στρατόν άναγκαιων, δια Βιθυνίας 
καί Γαλατίας είσέβαλεν είς τόν Πόντον, καταδιώκων τόν Μιθριδάτην, καί 
.έπεχείρησε την. πολιορκίαν της άξιολόγου πόλεως Άμισοΰ καί της παρφκοδο- 

μ.ημένης αύτνί Εύπατορίας. Ό δέ Μνί^ιδάτης άποχωρησας διεχειμασεν εν 

Καβείροις’ άμα δέ τώ έ'αοι, έ’χων πάλιν συνηγμένους πεζούς μεν περί τετρά ■ 
κισμυρίους, ιππείς δέ τετρακισχιλίους, έξέρχεται τών Κάβειρων καί διαβαίνει 

τόν Λύκον, δπως άπαντησ·/) έν πεδιάδι τφ Λουκούλλφ. Ουτος δέ, άφ’ ού άνε · 

θηκεν είς Μουρηναν, υιόν τού προειρημένου Μουρηνα, την έξακολούθησιν τ·?ίς 
πολιορκίας, έπνίλθε κατά τού έν τη πεδιάδι τών Κάβειρων στρατοπεδευοντος 

Μιθριδάτου, άνεμποδίστως διεςελθών τά δρη ένεκα της πρός αύτόν αύτομο-
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λησεως τών την φύλκξιν τών στενοπορειών επιτετραμμένων Μιθριδατικώνί'
Επειδή δ’ έν ιππομαχία τών αντιπάλων στρατών οί περί τόν Μιθριδάτην 

τών 'Ρωμαίων έπλεονέκτησαν, ό Αούκουλλος άπεφάσισε καταλαβών άσφαλη 
θέσιν όπισθεν χειμάρρου νά περιορίζητοκ κατά τό παρόν είς αψιμαχίας, εις 

γενικήν δέ μάχην νά μη άποκινδυνεύσγ. Άλλ’ επειδή ηναγκάζετο νάπέμπη 

άποσπάσματα, όπως έκ της συμμάχου Καππαδοκίας πόρρωθεν τάς τροφάς 
πορίζητζι, έπεμπε καί ό Μιθριδάτης ί'δια αποσπάσματα πρός παρεμπόδισιν 

αυτών. Έκ τούτων συνέβησαν μεταξύ τών άποσπασμάτων συγκρούσεις καί . 
φυγή τις τών Μιθριδατικών* δ'τε προσδραμών ευθύς ό Μιθριδάτης έκ τοΰ στρα
τοπέδου καί έπιπληξας τούς έαυτοΰ ηνάγκασε ν’ άναστρέψωσιν έπί τούς πο

λεμίους καί νά φυγαδεύσωσιν έπί τά ορη. ’Εντεύθεν τό πλεϊστον τοΰ ιππικού 
έταξεν επιτηρούν νά έμποδίζγ τούς έκ της Καππαδοκίας τά επιτήδεια τφ 

στρατώ τοϋ Αουκούλλου κομίζοντας. Κατά δυστυχίαν όμως τοΰ Μιθριδάτου, 
επειδή ποτέ οί ίππ-εϊς αύτοΰ, έν στενώ τινι εόρόντες τούς εναντίους, δέν άνέ- 

μειναν την εκείνων έ'ξοδον, άλλ’ άπεφάσισαν εντός τ·ης στενοχώριας νά προσ- 
βάλωσιν αύτούς, έν γ τό ιππικόν άχρηστον αύτοϊς καθίστατο, έπαθον μεγί- 

στην ύπό τών 'Ρωμαίων φθοράν' διότι οί μέν έφονεύθησαν, οί δέ κατεκρημνί- 
σθησαν και κακοί κακώς διεσκορπίσθησαν. Ουτω. δέ οί την έν τώ στενώ 

επίθεσήν άποφασίσαντες ένεκα τ^ς άκαίραυ αύτών σπουδές έπηνεγκον είς τά 
τοΰ Μιθριδάτου πράγματα άπροσδόκητον καταστροφήν' διότι ό λοιπός στρα

τός, άμα την τών ιππέων φθοράν μαθών, καταπλαγείς έτράπη είς άτακτον 

φυγήν, καταλιπών τό στρατόπεδον. Και αυτός δέ ό Μιθριδάτης έξελθών τ·?ς 
σκηνης και ού δυνηθείς νά έπιστησγ τό κακόν, έπέβη ίππου καί έφευγε κα

τεσπευσμένος μακράν τών Κάβειρων επί τά όρη, μόλις έκφυγών τούς διώ

κοντας ιππείς τοΰ Αουκούλλου' διότι ούτοι κατ’ ευτυχίαν τοΰ Μιθριδάτου έν- 
τυχόντες έν μέσω αύτών ημίονον βασιλικήν φέρουσαν χρυσίον έτράπησαν έφ’ 

Αρπαγήν αύτοΰ, ό δέ Μιθριδάτης σπεύδων άφίκετο είς Κόμανα τοΰ ίϊόν- J

του, οθενάπορεύθη πρός Τιγράνην τόν ’Αρμένιον (71 π. X.), την εκείνου βοή
θειαν έπικαλεσόμενος, Έν δέ τγ τότε άπέλπιδι αύτοΰ καταστάσει πρού- 

νόησε νά πέμψη τόν εύνοΰχον Βακχίδην μετά της απάνθρωπου διαταγής νά 
φονεύσν) τάς έν Φαρνακεία γυναίκας καί συγγενείς αύτοΰ, όπως μη περιπέ- 

σωσιν είς αιχμαλωσίαν. Ό δέ Βακχίδης έξετέλεσε την τυραννικήν ταύτην 
διαταγήν διά ξιφών, διά φαρμάκων κάί διά βρόχων. Μεταξύ δέ τών τοσοΰ- 

τον οικτρώς φονευθεισών γυναικών τ?ΰ Μιθριδάτου ύπηρχον καί αί διά τό 
έξαίσιον κάλλος καί τά Θαυμαστά πλεονεκτήματα όνομασταί Βερενίκη η 

Χία καί Μονίμη η Μιλησία, άδελφαί δ’ αύτοΰ έ'τυχον η 'Ρωξάνη καί ή Στά- 

τειρα. Πολύ τούτων εύτυχέστεροι ύπηοξαν οί έν τοϊς δεσμωτηρίοις τών Κά
βειρων καθειργμένοι συγγενείς τοϋ βασιλέως, έν οις καί η αδελφή αύτοΰ

Νύσσα, καί διάφοροι "Ελληνες, ούς πάντας ό Αούκουλλος φιλάνθρωπος ή- |
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Άευθέρωσεν, άφ’ ου έκυρίευσε τά Κάβειρα καί τούς αύτόθι πολλούς τοΰ Μι- 
θριδάτου θησαυρούς.

’Επειδή δέ ό Αούκουλλος διώξας κατά πόδα τόν Μιθριδάτην μέχρι της 

Ποντικές πόλεως Ταχαυρων, δέν ηδυνηθη νά καταλάβγ αύτόν, ύπέταξε 

τούς Χαλδαίους καί τούς Τιβαρηνούς, έκυρίευσε την μικράν Αρμενίαν καί 
έπανηλθεν είς την πολιορκίαν της έ'τι άντεχούσης Άμισοΰ. Άντέσχε δέ ή 

πόλις αύτη τοσοΰτον πολιορκουμένη ένεκα τοΰ άριστα την ύπεράσπισιν αύ- 
της διευθύνοντος μηχανικού στρατηγού Καλλίμαχου. Τέλος δέ ό Λοΰκουλ- 

λος μετά πολλάς ματαίας απόπειρας προσβαλών έν άσυνηθει ώργ, έν ·?) ά- 
νεπαυοντο οί πολιόρκούμενοι, καί κ'υριεύσας μέρος τοϋ τείχους, κατόρθωσε 
την άλωσιν καί της ό'λης πόλεως, άναφθείσης δυστυχώς ύπό τοΰ διά θαλάσ

σης έκφυγόντος Καλλίμαχου πρός έμπόδισιν τών είσβαλόντων καί κατά τό 

πλεϊστον πυρποληθείσης, καίτοι ό φιλάνθρωπος Αούκουλλος πάν μέσον μετε- 
χειρίσθη πρός άπόσβεσιν τοΰ πυρός. Άφ’ ού δέ ό Αούκουλλος ύπέταξε καί τά 

φρούρια καί τάς άλλας τοΰ Μιθριδάτου πόλεις, καί μάλιστα την "Αμαστριν 

καί την ίσχυρώς καί κατά γην καί κατά θάλασσαν άντιστάσαν Σινώπην, 
πρός άς πάσας την αύτην φιλανθρωπίαν καί φοόνησιν έπεδείξατο, έκηρυξε τόν 

Πόντον, τό βασίλειον τοΰ φυγόντος Μιθριδάτου,ρωμαϊκήν έπαρχίαν (70 π. X ). 

Τότε καί ό τοΰ Βοσπορείου κράτους βασιλεύς Μαχάρης, ό άνάξιος τοΰ Μιθρι- 
δάτου υιός, πέμψας τφ Λουκούλλω στέφανον άπό χιλίων χρυσών, συνέθετο 

φιλίαν πρός 'Ρωμαίους καί συμμαχίαν κατά τοΰ ίδιου πατρός, ύπερλυπηθέν- 

τος έπί τούτφ καί άγανακτησαντος. Μετά ταΰτα εύκαιρησας δ Αούκουλλος 
έφρόντισε καί περί τακτοποιησεως τών κατά τάς μάλιστα κεκακωμένας τ^ς 

Ασίας πόλεις ένεκα τοϋ πολέμου καί τών καταχρήσεων τών 'Ρωμαϊκών ύ- 
παλληλων καί τοκογλύφων, δι’ δ αί πόλεις πρός τοΰτον ,ύπέρ πάντα άλλον 

εύγνωμόνως διετέθησαν.

Ό δέ ύπέρ τό έ'τος νίδη φυγάς έν ’Αρμενίιγ διατριβών Μιθριδάτης ηξιοΰτο 

μέν βασιλικής περιποιησεως, άλλ’ είσέτι δέν έγένετο δεκτός ενώπιον τοϋ 

Τιγράνου, ύπόπτως διατεθέντος κατά τοΰ Μιθριδάτου τό μέν, διότι ούτος έν 

τγ άκμν) της εύτυχίας ειχεν άναλάβει τόν τίτλον βασιλεύς βασιλέων, δν άλ- 
ληλοδιαδόχως έ'φερον οί κατά καιρούς έν Άσίφ ίσχύσαντες Άσσύριοι, Μηδοι, . 

Πέρσαι καί Σελευκίδαι τ’Ζς Συρίας βασιλείς, άντεποιοΰντο δέ τότε αύτοΰ οί 
δι’ άφαιρέσεως χωρών τών γειτόνων, καί μάλιστα τών βασιλέων της Συρίας, 

μεγάλοι γενόμενοι βασιλείς τ·ης Αρμενίας' τό δέ, διότι είς εισηγήσεις τοΰ Μι- 
θριδάτου άπέδιδεν ό Τιγράνης την τοΰ νέου Τιγράνου τοΰ υίοΰ αύτοΰ έπανά- 

στασιν. Άλλ’ οτε ό Αούκουλλος έ'πεμψε τόν ’Άππιον Κλαύδιον πρός Τιγράνην 
έξαιτοΰντα παρ’ αύτοΰ τόν Μιθριδάτην καί άπειλοΰντα αύτφ πόλεμον, εί μ.η 

έξέδιδεν, δ Τιγράνης, άπορρίψας μετ’ άγανακτησεως την περί έκδόσεως άν- 

δρός συγγενοΰς καί βασιλέως αί'τησιν, έπελάθετο παρελθόντων πρός άλληλους 
δυσάρεστων καί καλέσας πρός εαυτόν τόν Μιθριδάτην καί συνδιαλεχθείς μετ’
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αύτοϋ άνέλαβε την προστασίαν αύτοϋ. ’Ίίρξατο δέ ήδη σπουδαίος νά πα

ρασκευάζεται, όπως πολεμήσγι πρός 'Ρωμαίους, δπερ δμως ώφειλεν, εάν φρο- 

νίμως έσκέπτετο, έτι πρότερον νά πράξν), οτε ό Μιθριδάτης μάλιστα ί'σχυεν. 

Άλλ’ ό Αούκουλλος έπανελθών εις τόν Πόντον έκ τών έν Άσία πόλεων έ'νθα 
μεταβάς άπήλλαξε τούς κατοίκους έκ τών καταχρήσεων τών ύπαλλήλων 

και τών τοκογλύφων, κατέλιπεν αύτοϋ φύλακα τόν Σωρνάτιον και μετά δε- 

κακισχιλίων πεζών καί τρισχιλίων ιππέων έστράτευσε κατά Τιγράνου, διευ- 

Ουνόμενος μεσημβρινώτερον πρός άς εκείνος είχεν άφαιρέσγι από τών Σελευ- 
κιδών επαρχίας Μεσοποταμίαν και Συρίαν. Διαβας δε τόν Ευφράτην παρά 

πάσαν τοϋ Τιγράνου προσδοκίαν, αφ ου κατεστρεψε πρώτον τόν κατά τών 

έπιόντων 'Ρωμαίων άποσταλέντα δυνάστην της Σωφηνής Μιθροβαρζάνην, 

ετραπη επειτα εις πολιορκίαν τών Τιγρανοκέρτων, δπως τόν Τιγράνην προσ
έλκυση έζ ής είχε καταλάβει έπ'ι τοΰ Ταύρου δέσεως εις ύπεράσπισιν της 

πρωτευούσης αύτοϋ. 'Ο Τιγράνης, εις τό πλήθος τοϋ πεζικού και ιππικού 
αοτοΰ πεποιθως, ουδολως ηθελησε ν’ άκουσν; τάς σωτηρίους τοϋ Μιθριδάτου 
συμβουλάς, ν’ αποφυγή μάχας, καί νά χρονοτριβή φθειρών την χώραν και 
έμποδίζων διά τοϋ ίππικοΰ τά αναγκαία εις τον 'Ρωμαϊκόν στρατόν, άλλ’ 

ηθελησε, ταχμως να ελθη εις χεΐρας, ούδε τόν Μιθριδάτην τουλάχιστον 

προσμείνας, ΐνα.μή μετάσχη καί ούτος της βεβαίας, ώς ένόμιζε, νίκης. 'Ο 
δε Αούκουλλος, άφείς τόν Μου,ρηναν μετά έξακισχιλίων πρό τών Τιγρανοκέο- 

των πολιοοκοΰντα, ερχεται μ.ετα τών λοιπών και άντιστρατοπεδεύει τώ Τι* 
γράνη, πρσβαλόμενος ποταμόν. 'Ο Τιγοάνης, ίδών τό ολιγάριθμου τοΰ 'Ρω

μαϊκού στρατού, ειπεν επισκωπτων" ει μ.εζ ήλθον ώς πρεσβευταί, είναι πολ
λοί, ει δε ως στρατιώται, είναι άλιγοι. Άλλα την έπιοΰσαν, οτε άμα τή ά- 

νατολγι τοΰ ήλιου, ο τοΰ Αουκουλλου στρατός διεβαινε τόν ποταμόν, όπου 
ύπηρχε μέρος διαβατόν πρός μάχην, ό Τιγράνης είδε τότε ίδίοις όφθαλμοϊς, 

■ότι οί αντίπαλοι αύτοϋ δεν εφοβοΰντο τό πλήθος τών έκ πολλών έδνών μα
χητών αύτοϋ1 διότι όρμησαντες εύθύς μετά τόλμης κατά τών έπί κλιτύος 

λόφου τεταγμένων καταφράκτων αύταΰ ιππέων, οί μέν περί τόν Λούκουλλον 

ιππείς εκ τοΰ πλάγιου,αυτός δε ο Λουκουλλος μετά τών πεζών, τόν λόφον έκ 

τών όπισθεν αναβας, κατα νωτων συνεβαλον αύτοϊς έκ τοϋ· συστάδην καί 
διαταγή τοΰ στρατηγού ηρξαντο να τυπτωσι τοΐς ξίφεσι τούς άφράκτους πό- 

δας και μ.ηρους των ιππέων τούτων, ού όυναμενων έκ τοϋ πλησίον νά κάμωσ* 

χρήσιν τών μακρών λογχών, αλλ ευθυς φευγόντων καί εις τούς πεζούς άτά- 
κτως εμπιπτόντων" επεισδη δε τότε ό Τιγράνης, δτι ανωφελής άπέβη αύτώ 
ο αναρίθμητος εκείνος στρατός" διότι εκ της άνδρείας τών αντιπάλων καί 

τ·ης τοΰ στρατηγού αύτών έμπειρίας περί τάς κινήσεις είς μεγίστην περιέστη 
ευθυς συγχυσιν και αταξίαν και εις αίσχραν έτράπη φυγήν καταδιωκόμενος 

και ανηλεώς φονευομενος. Τότε δε ο Τιγράνης, ούκ άναμ.είνας τό τέλος της 

μάχης, μετά ολίγων ακολουθών εσπευσε νά φυγγ. Άφ’ ού δέ άπώλεσε ·τά 

.πλεϊστον τοΰ στρατοΰ αύτοϋ, άπωλεσεν αμέσως καί την πρωτεύουσαν αυ- 
τοΰ Τιγρανόκερτα, έφ’ ·?>ν, διατελούντων έν στάσει τών 'Ελλήνων κατοίκων 
-αυτής πρός τούς βαρβάρους, στρατεύσας εύθύς ό Αούκουλλος έκυρίευσεν εξ 

έφόδου, καί άφ’ ου έλαβε πάντας τούς θησαυρούς άφήκεν αύτην εις λαφυρα

γωγίαν τοΰ στρατοΰ. Τότε ό Λουκουλλος επετρεψεν εις τους θέλοντας εκ τών 

βιαίως ύπό τοΰ Τιγράνου έκ τών πκτρίδων αύτών άπαχθεντων 'Ελλήνων καί 
βαρβάρων καί συνοικισθέντων είς Τιγρανόκερτα έλευθερως να επιστρέψωσιν εις 

τάς ιδίας πατρίδας, καί πολλοί τώ ό'ντι έπέστρεψαν.
Ό δέ Μιθριδάτης, δστις δέν ένόμιζεν, δτι οΰτω ταχέως έμελλε νά. συγ

κρότηση) μ.άχην ό συνήθως βραδυνων Λουκουλλος και δια τόΰτο δέν παρευ-· 
ρέθη έν αύτή, άπαντησας ηδη τώ Τιγράνν) φεύγοντι μετά ολίγων συνελυπήθη 

αύτώ δακρύων, έπειτα άπελπιν παντάπασιν δντα διά την συμφοράν ένε- 
θάρρυνε, προτρέψας είς γενναίαν τοΰ κράτους αύτοϋ ύπεράσπισιν' αύτός δέ πα- 

ρεσκευάζετο έκ τών ένόντων, όπως εισβαλγ προς αντιπερισπασμ.ον εις τον 
Ιϊόντον. Άφ’ ού δέ κατά τόν χειμώνα προσεκάλεσαν μάτην άμ.φότεροι 

σύμμαχον κατά τών'Ρωμαίων, τών κοινών της Λσιας εχθρών, τον βασιλέα 
τών Πάρθων, δστις επαμφοτερίζων τή γνώμη ή'τει άμοιβήν της συμμαχιας 
παρά Τιγράνου την Μεσοποταμίαν καί πρός Λούκουλλον συγχρόνως διεπραγ- 

ματεύετο, συναγαγόντες έοδομηκοντα χιλιάδάς πεζών και τριάκοντα ιππέων 

κατέλαβον έπί τοΰ Ταύρου θέσιν έπιτηδείαν. 'Ο δέ Λουκουλλος, κυριευσας 

διάφορα της Ασσυρίας μέρη καί την Γορδυηνην, επήλθε κατα τών βασιλέων 
καί έπειράτο νά έξαγάγν) αυτούς έκ τής όχυράς θέσεως" ως δε ουδεν κατωρ- 

θωσεν, έτράπη έπί την έτέραν τοΰ Τιγράνου πρωτεύουσαν Άρταξατα, όπου 
είχε τάς γυναίκας αύτοϋ καί τά τέκνα μετά πολλών Θησαυρών. Τότε δ’ έ- 

σπευσεν ό Τιγράνης νά έμποδίσγ αύτώ την τοΰ Αρσανιου, τοΰ μεσημβρινού 

βραχίονος τοΰ Εύφράτου, διάβασιν. Έκεϊ δέ μεγάλης μάχης, συναφθείσης, 
πάλιν οί περί τούς βασιλείς ήττήθησαν καί φευγοντες προτροπαδην πολλοί 

μέν έφονεύθησαν, πολλοί δέ καί έζωγρήθησαν (68 π. X.) Τα προοίμια λοι

πόν τοΰ πολέμου ύπήρξαν είς τόν Τιγράνην δυστυχή" άλλα κατ ευτυχίαν 
αύτοϋ τε καί τοΰ Μιθριδάτου, ό Αούκουλλος, έν ω προσεδοκα την όσον ουπω 

εκπολιόρκησιν τών Άρταξάτων, ήναγκάσθη έκ τής κατακραυγής τοϋ έν τί) 

ψυχρ^ Άρμ.ενία κακοπαθοΰντος καί ύπό τών εχθρών αύτοϋ ερεθιζόμενου στρα
τοΰ νά λύσν) την πολιορκίαν καί διαβάς πάλιν τόν Ταΰρον να καταβγ εις την 

θερμοτέραν Μεσοποταμίαν" ένθα πολιορκησας την όχυοκν Νισιβιν, την υπο 

τών Ελλήνων Αντιόχειαν Μυγδονικην καλουμένην, πόλιν άνηκουσαν είς την 

ύπό Τιγράνην Μεσοποταμίαν, έκυρίευσε μετά ίσχυράν άντίστασιν Καλλίμα

χου τοΰ άλλοτε ύπερασπιστοΰ τής Άμισοΰ. Άλλα τοΰτον τον τοσαυτας εν
ταύθα τε καί έν Άμισώ κακοπαθείας προξενησαντα τοΐς 'Ρωμαίοις, αιχμά
λωτον ήδη ληφθέντα, διέταξεν ό Λουκουλλος δήσαντες νά φυλάξωσι πρός 

τιμωρίαν, ό'τι έπυρπόλησε την 'Άμισόν.
Ιέ' I 1
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Μετά την παρά τον Άρσανίαν ίτταν πΧς μέν άλλος έν όμόία θέσει άίθεΧε 

παραιτηθη από πάσης περαιτέρω απόπειρας πρός άνόρθωσιν τών πραγμάτων 

αότοϋ1 άλλ’ ό ακατάβλητος Μιθριδάτης, ωφελούμενος καί έκ της απείθειας 

τοΰ Λουκουλλείου στρατού, οστις άπητει νά έπανέλθη έκ της ψυ/ράς ’Αρμε
νίας εις την μικράν ’Ασίαν, συνηγαγε πάλιν στρατόν έξ ιδίων υπηκόων καί 

’Αρμενίων και έπιστρέψας εις Πόντον ένηργει δραστηρίως πρός άνάκτησιν τοϋ 

κράτους αύτοϋ. Καί κατά πρώτον έπελθών προσβάλλει ίσχυρώς καί κατα
στρέφει τόν έκεϊ διοιζοΰντα Άδριανόν Φάβιον. Συνάψας δέ καί δευτέραν μεί- 
ζονα. μάχην πρός τόν εις επικουρίαν τοΰ Φαβίου σπεύσαντα Τριάριον νικφ καί 

τούτον καί κυριεύει αύτοϋ τό στρατόπεδον. Κατά την μάχην ταύτην ό'μως ό 
Μιθριδάτης παρ’ ολίγον έδολοφονεΐτο ύπό 'Ρωμαίου, επίτηδες τοϊς περί τόν 

βασιλέα άναμιχθέντος καί δεινόν τρκϋμα εις τόν μηρόν αύτω έπενεγκόντος. 
Ο'ότω δέ άγωνιζόμενος έκβάλλει τούς 'Ρωμαίους και πάσαν ανακτάται την 

επικράτειαν αύτοϋ μετά και μέρους της Καππαδοκίας (67 π. X.). Και ό Τι- 
γράνης δέ της αύτνίς ένεκα τοΰ Λουκουλλείου στρατοΰ απείθειας κατακλεί- 

σας είς τι φρούριον τόν έν ’Αρμένιοι διοικοΰντα 'Ρωμαΐον Λ. Φάννιον, άνέλαβε 

την ’Αρμενίαν, ές ·ης δ Αούκουλλος ειχεν άπαγάγει τέλος τόν στρατόν, ύπό 
τών έχθρών αύτοϋ καταρρρρδιουργηθέντα καί έπ’ ούδενί λόγω στέργοντα ν’ ά- 

κολουθηό?η είς 8ν έκεΐνος, πασαν νέαν τοϋ Τιγράνου καί τοΰ Μιθριδάτου ποο- 
λαμβάνων ένωσιν, έ'σπευδε κατά τοϋ ’Αρμενίου πόλεμον. Εχθροί δέ τοΰ Λου- 

κουλλου ησαν οϊ τε φιλοτάραχοι Φιμβριανοί, ών είχε παρέλθει ό τεταγμένος 
χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας, καί οί ύπ’ αύτοϋ περιορισθέντες ύπάλ- 

ληλοι καί άσπλαγχνοι έκ'Ρώμης τοκογλύφοι, ο'ίτινες συστηματικώς καί παρά 

τφ στρατώ καϊ εις 'Ρώμην γράφοντες διέβαλλον τόν άνδρα, ώς δήθεν έζ. φι-r 
λαρχίας καί φιλοπλουτίας παρατείνοντα τόν πόλεμον, ηνάγκασαν δέ αύτόν 
νά έπιστρέψν) εις την μικράν ’Ασίαν. Πριν δέ τούλάχιστον έκδιώξ·/) έζ αύτ·ης 

τόν Μιθριδάτην, προλαβόντα νά εΐσβάλγι εις την επικράτειαν αύτοϋ, ηναγ- 
κάσθη νά παρχδώσν) την στρατηγίαν Πομπηίφ τφ ηδη άφικομένφ διαδόχω 

αύτοϋ.

'Ο Πομπηιος νίδη μέν όνομαστός και δι’ άλλα; αύτοϋ νίκας καί διά την 

προ μικροΰ καταστροφήν τών τά πέλαγη έπί πολύ λυμηναμένων πειρατών 
της Κιλικίας, έχων δ’ έτι την έκ τοϋ Μκϋιλίου νόμου απεριόριστον κατά γην 

καί κατά θάλασσαν πληρεξουσιότητα, προχωρεί έκ Κιλικίας εις Γαλατίαν 

καί προσκαλεϊ περί εαυτόν πάντας τούς ρωμαϊκούς στρατούς και τούς άρχον

τας καί ηγεμόνας τών υπηκόων καί συμμάχων- ηρξατο δ’ εύθύς καί νά με

τακινεί άτινα φρονίμω; καί δικαίως είχε διατάξη έν.Άσία ό Αούκουλλος, δι’ 
8 ούτος. δυσαρεστηθείς ένεκάλει τω Πομπηίφ.Άλλ’ δμως μεταβάς καί ό 

Αούκουλλος είς Γαλατίαν ηλθεν είς συνέντευξιν πρός έκεϊνον" δυσαρεστηθέν- 

τες ό'μως εύθύς έν τγ συνεντεύξει κατ’ άλληλων διέστησαν, άφ’ ού ό μέν 
Αούκουλλος ζπεκάλεσε τόν ΓΙομπηιον φιλόδοξον, ώς αίτησαντα στρατηγίαν 

πολέμου ηδη τετελειωμενου, ό δέ Πομπηιος τον Λούκουλλον πλεονέκτην, ώς 
άπό τών πολέμων χρηματιζόμενον. 'Ο Πομπηιος τότε προύκηρυξε μηδείς 

τοϋ λοιπού νά υπακούν) είς τόν Λούκουλλον, δι’ 8 πάς ό στρατός, έκτος ολί

γων, έγκατέλιπε τόν Λούκουλλον’ ούτος δέ μετά τών παραμεινάντων έπα- 
νελθών είς 'Ρώμην ηξιώθη μέν θριάμβου, άλλά πληρης ηδη άηδίας πρός τά 

πολιτικά άπεχώρησεν αυτών είς τό έξης, τραπείς είς τόν κατ’’Επίκουρον ά- 

πολζυστικόν βίον, τόν άπ’ αύτοϋ προσαγορευθέντα Λουκούλλειο/.
Ό δ’ έν τούτφ περί την καθυπόταξιν τοϋ πρός 'Ρωμαίους συνθηκολόγησαν- 

τος υίου αύτοϋ ασχολούμενος Μιθριδάτης έπεμψεν έρωτών τόν Πομπηιον, 
έπί τίσιν ό'ροις ηδύνατο νά τύχη παρά τών'Ρωμαίων είρηνης’ τοϋ δέ Πομ- 

πηίου άποκριναμένου, αν παραδώσν) τούς αύτομόλους καί έπιτρέψρ εαυτόν 

είς τόν δήμον τών 'Ρωμαίων, ό Μιθριδάτης είδεν, ό'τι άνάγκη ύπηοχεν αύτφ 
μέχρι τελευταίας αύτοϋ πνοή; πρός'Ρωμαίους νά πολεμη, καί μέχρι τελευ
ταίας τω δντι αύτοϋ πνοής πρός 'Ρωμαίους έπολέμησε. Καίτοι δέ τότε ειχεν 
ί'σζς περίπου δυνάμεις πρός τάς τοΰ Πομπηίου, ό'μως πρός μάχην δέν διεκύ- 

βευσεν, ύπε/ώρει δέ κατ’ ολίγον διευθυνόμενος πρός την ’Αρμενίαν, παρατη- 
ρών, άν που -εύρη πρός μάχην καιρόν, έπηκολούθει δέ καί ό Πομπηιος μετά 

ού/ί έλάσσονος περισκέψεως. Άλλ’ ό μέν Πομπηιος έφρόντισε νά φέρωσιν είς 

τόν στρατόν αύτοϋ πόρρωθεν τά τρόφιμα, ώστε νά μη στερηθη έν τ·η επίτη

δες ύπό τοΰ Μιθριδάτου γιρημέννι χώργ, ό δέ Μιθριδάτης ηναγκάζετο νά πο- 
ρίζηται ταϋτα δθεν διέβαινεν, Ό Μιθριδάτης ύποχωρών είχε στρατοπεδεύση 

έπί όχυροϋ ό'ρους, οπερ μετ’ ολίγον ώς άνυδρον κζτέλιπε, κατέλαβε δ’ αύτό 

εύθύς ό Πομπηιος, συμπεράνας έζ. της βλαστησεως την έν αύτφ υπαρξιν ΰδα- 

τος, δ καί ευρεν άφθονον, δικτάξας νά όρύξωσι φ.ρέατα, καί έθκύμαζε την 

τοϋ Μιθριδάτου άγνοιαν. Ό Πομπηιος έ'στησεν έ'νέδραν καί προσέβαλεν έπι- 

τυ/ώς τό ιππικόν τοΰ Μιθριδάτου, καθιστών αύτφ δυσχερή την τών επιτη
δείων προσπόρισιν. ’Αλλά καί πρός άνατολάς τοϋ Μιθριδάτου δι’ άλλης όδοΰ 

προδραμών καί επικαίρους θέσεις καταλαβών άπέκλεισε πανταχόθεν αύτόν 
καί τεσσαρακονταπέντε ημέρας έπολιόρζ.ησεν. Ό δέ Μιθριδάτης, μεγάλην 

έλλειψιν πάσχων τροφών, διά νυκτός, άφείς άνημμένα τά πυρά καί λαθών τόν 

Πομπηίαν, άπήλθε διά δύσβατων οδών. ’Αλλά πληροφορηθείς τοϋτο ό Πομ- 
πηιος την έπιοΰσαν έδίωκεν αύτόν’ό Μιθριδάτης όμως την ημέραν οχυρού* 
μένος έν στρατοπέδφ έπορεύετο διά νυκτός’ ώστε ό Πομπηιος άπεφάσισε διά 

νυκτός νά προσβάλν) αύτόν, σπεύδόντα νά διαβ-Jj τόν Εύφράτην, ό'πως. είσέλθη 

είς την επικράτειαν τοϋ Τιγράνου’ ό'θεν δι’άλλης όδοϋ πάλιν προελθών κα
τέλαβε θέσιν, ώστε απέκλειε πανταχόθεν τόν Μιθριδάτην, η δέ θέσι·ς αΰτη ■ 

έ'κειτο κατά τά σύνορα της Άκιλισηνης, επαρχίας της μεγάλης ’Αρμενίας· 

διά νυκτός δ’ έπ-ηγε τόν στρατόν κατά τοΰ πολυμήχανου έχθροϋ. Κατεπλά- 

γησαν τότε οί περί τόν Μιθριδάτην καί ύπό μεγάλου φόβου έκυριε.ύθησαη, 

ώς ηκουσαν έξαίφνη- τά; έφοδον σαλπιζούσας τών'Ρωμαίων σάλπιγγας καί.
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ία; ’Άλπεις και νά κίνηση εις επανάστασή τούς κατά τά βόρεια της ’Ιτα

λίας Γαλάτας, ΐνα πολεμηση πρός 'Ρωμαίους έν αύτη τη Ίτάλί^. Ουτω 
μεγάλα και παράβολα βουλεύματα έν τη διανοί<η άναπολών ό πολυμ.ηχανος 

γέρων έχώρει έπί τά πρόσω μετ’ ακατάβλητου θάρρους και καρτερίας. Καί 
τήν μέν χώραν τών ’Ηνιόχων διηλθεν ώς φίλος, τούς δέ άντιστάντας ’Αχαιούς 

προσέβαλε, παρά δέ τοϊς θαυμάζουσιν αύτδν Μακόταις έτυχε φιλοξένου υπο
δοχής. παρ’ οΐς καί έπί τινα χρόνον ύπό τών 'Ρωμαίων άγνοούμενος δίέτρι- 

ψεν. Ό δέ Πομπηιος, ύπό τοϋ άποστάντος νέου Τιγράνου είς ’Αρμενίαν προσ
καλούμενος, έστράτευσε κατά Τιγράνου, τοΰ συμμάχου τοΰ Μιθριδάτου. Άλλ’ 
ό Τιγράνης, προσελθών μετά τών οικείων κα'ι φίλων, προσέπεσε τφ νίδη μετά 

τοΰ νέου Τιγράνου περί τόν Άράξην ένωθέντι Πομπηίφ, τεταπεινωμένος πρός 

την μεταβολήν τ·ης τύχης, κα'ι έπέτρεψεν εαυτόν έκείνω, δστις δεςάμενος 

αύτόν εύμενώς συνέθετο είρηνην επί τφ ορφ, αύτός μέν νά μένη κύριος δσων 
έτι κατείχε χωρών, άποτίσας έξακισχίλια τάλαντα, τοϊς δέ 'Ρωμαίοις νά 

μείνωσιν αί ηδη ύπό Αουκούλλου προκυριευθεϊσαι χώραι αύτοΰ Κιλικία, Συ
ρία καί Φοινίκη' τφ δέ νέφ Τιγράνη παρεχώρει τί,ν Σωφηνην' άλλ’ ούτος δεί- 

ξας άφρόνως δυσαρέσκειαν έπί τούτοις, έδέθη κατά διαταγήν τοΰ Πομπηίου 

καί έφυλάχθη είς τόν εκείνου θρίαμβον. Τφ δέ Μιθριδάτη,άφ’ ού ό Πομ.πηιος 

δρμηθείς έξ ’Αρμενίας έδίωξεν αύτόν δι’ ’Αλβανών κα'ι ’ίβηρων, ους άντιστάν- 
τας ένίκησε και έλαβε πολλά λάφυρα, καθώς και διά τοΰ Καυκάσου, επειδή 

ούδέν περί αύτοΰ ηκουε, χαίρειν είπών αύτφ, ώς ηδη τεθνηκότι, έπαν’ηλθεν 

άπό Φάσιος, δπου μετά νηών άπηντησεν αύτφ ό Σερβίλιος, είς την μίκράν 
Αρμενίαν και είς τόν Πόντον. Έν Άμισφ δέ διέταξε κατά τό δοκοΰν τά 

της ’Ασίας καί τά περί ηγεμόνων καί βασιλέων τών διαφόρων χωρών' έπειτα, 

έπιθυμών ηδη έκ φιλοδοξίας νά προχωρηση τοοπαιοϋχος κα'ι μέχρι τ·ης Έρυ- 
θράς θαλάσσης, έστράτευσε κατά της Συρίας καί της Ίουδαίας, ών την μέν 
πρώτην κατέστησε 'Ρωμαϊκήν έπαρχίαν, την δέ δευτέραν, οπού οί άδελφοί 

'Υρκανός καί ’Αριστόβουλος ηοιζον περί της διάδοχης, καταστρεψάμενος συνέ

λαβε τόν βασιλέα ’Αριστόβουλον, άντ’αύτοΰ δέ κατέστησε βασιλέα τόν Ί- 
δουμαΐον ’Αντίπατρον, παύσας αύθαιρέτως τάς έκεϊ περί διαδοχές έριδας, και 

καταστησας την Ίουδαίαν όνόματι μόνον βασιλέων, πράγματι δέ τοϊς 'Ρω

μαίοις υπήκοον. Ούτως, άοα οί 'Ρωμαίοι τη άφορμη τοΰ Μιθριδατικοϊ πολέ

μου ού μόνον τό κράτος τοΰ Μιθριδάτου κατέλαβον, άλλά καί πάντα τά έν 
τη μικρή Άσίαρ, κα'ι ’Αρμενίαν μέχρις Εΰφράτου, καί Συρίαν καί Ίουδαίαν. 

Άλλά πολύς δέν παρηλθε χρόνος άπό της είς Συρίαν εκστρατείας τοϋ Πομ

πηίου καί ηγγέλθη αύτφ Μιθριδάτης μετά πολλοΰ στρατοΰ έπί τόν άποστά- 
την υιόν αύτοΰ Μαχάρην πορευόμενος. Τφ ϋ'ντι δέ ό Μιθριδάτης, πάντα τά 

έμποδών ύπερπήδησας, άφίκετο είς τόν Κιμμέριον βόσπορον' άφ’ ού δ’ έκυ- 

ρίευσεν ηδη πάσαν την Χερσόνησον, ό Μαχάρης, φοβούμενος τήν άμείλικτον 

τοϋ πατρός Οργήν δι’ ην είχε συνομολογηση πρός Αούκουλλον φιλίαν καί
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συμιιαχίαν, αύτδν εαυτός άπέκτεινε. Κυρίευσα; δέ δ Μιθριδάτης και τδ Παν- 

τικζπαιον εφονευσεν εν οψει τής γυναικός αύτοΰ Στρατονίκης xsct. τδν έκ 

τχυτη; γινόμενον- αύτφ υίδν Ηιφάρην, ταύτην τρ Στρατονίκν) έπιβαλών 

την τιμωρίαν, οτι επιτραπεϊσα παρ’ αυτοϋ, έτι τδν Πόντον περιόδεύοντος, 
την φύλαξιν όχυροΰ τίνος παρά την ’Αρμενίαν φρουρίου μετά των έν αύτώ 

πολλών αυτοϋ θησαυρών, αυτή παρεδωκε τδ φρουριον τώ Πομπηίω, ϊνα σώση 

τδν υίδν αυτής.
Ιίδη δε παντός τοΰ Βοσπορειου κράτους ών κάτοχος ό Μιθριδάτης σπου- 

δαιως εσκεπτετο εν Παντικαπαιω και συντόνως παρεσκευάζετο, στρατολο- 

γων, προετοιμαζων όπλα και τα αλλα αναγκαία, πρός δέ τδν σκοπόν τού

τον και τους υπηκόους αυτοϋ επαχθώς φορολογών, διανοούμενος νά πρανμα- 
τώοτ) ήδη τό αρχαίου"αυτοϋ βούλευμα, νά στρατηλατήση δηλαδή, ώς άλ- 

Τ,ος Αννιοας, δια ξηροίς επι την Ιταλίαν. Ένόμιξε δέ τό εργον τοσοΰτον 

μάλλον κατορθωτόν, κ-αθ οσον ου μονον Σκυθαι και Θράκες, αλλά και οί περί 
τδν ’Ίστρον οίκοϋντες καί οί κατά τά βόρεια της ’Ιταλίας Γαλάται προθύ- 

μως εμελλον επι χρυσω και επι λαφυραγωγία την επιχείρησήν αυτοϋ νά ύπο- 
στηριξωσιν, άλλως τε και οτε ουδέ του συμμαχικού πολέμου τό πΰρ ειχεν 

ετι εν Ιταλιςρ αποσβεσθή. Άλλ’ ως εγνωσθη εις τδν στρατόν η άπόφασις 

Ουτω μεγάλης zat παραοολου και πολυμόχθου έπιχειρήσεως, πάντας ώί ε’.κός 
κατεπληξεν, αποβλέποντας εις την παρούσαν μάλιστα τών πραγμ.άτων αύτοΰ 

καταστασιν, γενική δε ηγερθη καθ’ό’λον τόν στρατόν δυσαρέσκεια, κατακραυγή 

και απείθεια. Πρώτος δ εκ των αξιωματικών αυτοϋ ό Κάστωρ άπέστησε τήν 
. Φαναγόρειαν, τό δέ παράδειγμα τούτου καί άλλοι ταχέως έμιμήθησαν. Άλλ’ 
ό άκαμπτος Μιθριδάτης έμενεν άμετάτρεπτος. Βλέπων δέ, ότι διά στρατού 

τοιούτου δέν ήδυνατο ν’ άγάγν) εις πέρας έπιχείρησιν, ήτις, ώς ήλπιζεν, έ

μελλε νά περιάψγ εις τό γήρας αύτοΰ κλέος αθάνατον, καί νά έπαναγάγν) 

παλιν τα πραγματα αυτοϋ εις καταστασιν, ώστε ν’ άποθάντ) ώς βασιλεύς, 

αλλα μη τεταπεινωμενος, επεμπε δι’ εύνούχων προς γάμον τάς αύτοΰ θυγα
τέρας τοϊς περιξ Σκυθικοϊς αρχηγοϊς, προς ούς από πολλοΰ διετήρει φιλικάς 

σχεσεις, ελπιζων εκ τής συγγένειας πίστην παρ’ εκείνων συμμαχίαν και πρό

θυμον εις την προκειμενην εκστρατείαν συνδρομήν. Άλλ’ οί συνοδεύοντες 

στρατιώται, φονευσαντες καθ’ όδόν τούς εύνούχους ήγαγον τάς κόρας προς 

Πομπηιον. Γο καιριωτατον όμως και ήκιστα προσδοκητόν τραύμα εις τήν 
καρδίαν τοΰ Μιθριδάτου ύπήρξεν ή έξαίφνης άνακάλυψις, δτι και αύτός ό 

φίλτατος αύτοΰ υιός καί διάδοχος προωρισμένος -Φαρνάκης ειχεν ήδη συνο- 

μόση κατά τοΰ ίδιου αύτοΰ πατρδς, έλπίζων άνοήτως, δτι οί 'Ρωμαίοι ήθε- 
λον άποδώση αύτώ τό τοΰ Πόντου βασίλειον.

Καιπερ δε κατακαρδα επι τω απροσδοκήτω τούτιρ λυπηθείς, συνεχώρη- 

σεν όμως το έγκλημα' αλλ ό τοΰ εγκλήματος ένοχος υιός, φοβούμενος τήν 

τοΰ πατρος μετάνοιαν, συνομοτεϊ και δεύτερον κατά τοΰ πατρδς, άνακοινοί 

εις τόν στρατόν τά παράβολα εκείνου βουλεύματα, οικειοΰται τους ταυτα 
μάλιστ’ άποδοκιμάζοντας φυγάδας έν τώ στρατώ ’Ρωμαίους καί διεγείρει γε

νικήν τοΰ πεζικοΰ καί τοΰ ναυτικού έπανάστασιν. Προσέδραμε μέν έφιππος 

πρδς τάς κραυγάς ό Μιθριδάτης, όπως έπαναγάγν) τήν πειθαρχίαν εις τόν 
στρατόν, αλλά καί αύτοί οί πιστοί εγκαταλιποντες αυτόν, μετεβησαν προς τους 

εναντίους, ώστε μόλις έκφυγών έπέστρεψεν εις τά άνάκτορα. Εύθύς τότε οί 

έπαναστάντες, άναγορεύσαντες βασιλέα τδν Φαρνακ,ην, προχωρόΰσι κατα του 
Μιθριδάτου, -έπιφέροντες αύτφ πολλά καί δεινά εγκλήματα. Ό δέ Μιθριδά- 

της, άφ’ ύψηλοΰ πύργου τά γιγνόμενα ορών, επεμπε προς Φαρνακην άλλους 
έπ’ άλλοις άσφαλή αΐτούμενος άποχωρησιν. Ώς δε ουύεις επανηρχετο, απε- 
φάσισεν άμεταθέτως νά έπιθή τέρμα εις τόν βίον αύτοΰ, όπως προφυλάξν) 

εαυτόν από της εις τούς 'Ρωμαίους έκδόσεως. Άλλα πρότερον απο τοΰ περί 
τά άνάκτορα τείχους ώνείδισε πικρώς τον άγνώμονα υίδν, κατηράσατο αύτοΰ 
φρικτάς άράς καί έπεκαλέσατο τήν τιμωρίαν των θεών, εύξάμενος να χαρι- 

σωσι τώ Φαρνάκη υιούς όμοιους αύτώ, ίσως τήν στιγμήν εκείνην ένθυμηθείς, 

δτι καί αύτός διά τήν πρδς τήν μητέρα και προς τους άλλους αυτοϋ οικείους 
ασέβειαν ύφίστατο ήδη τήν δικαίαν ταύτην παρά τών θεών τιμωρίαν. ’Έ

πειτα δέ εύχαριστήσας καί πέμψας πρδς τόν νεον βασιλέα τους εν ταϊς.ευτυ
χίας καί ταϊς δυστυχίαις πιστούς αύτώ παραμείναντας καί τιμίως ύπηρετή- 

σαντας, εισέρχεται εις τον γυναικωνιτην και λαβών κιρν^ι οπερ αει περί τω 
ξίφει συνεπήγετο φάρμακον. Αι παρατυχοΰσαι δυο αυτοϋ θυγατέρες Μιθριδα- 

τίς καί Νύσσα, ήδη μεμνηστευμέναι τοϊς βασιλεΰσιν Αίγυπτου και Κυπρου, 

ίκετεύουσι νά προαποθάνωσι καί έμποδίζουσι τον πατέρα τοΰ να πιγ, εως 
ένέδωκε' πιοΰσαι δέ αύται τοΰ θανατηφόρου ποματος προαπεθανον, ως επο- 
θησαν. Τότε δέ καί τοΰ Μιθριδάτου πιόντος, δυστυχώς δέν ένήργησε τό 

φάρμακον επί της ίσχυρας καί έν έξει μακργ. δηλητηρίων γενομένης κράσεως 
αύτοΰ. Ήναγκάσθη λοιπόν νά προσφύγη εις τό ίδιον ξίφος' άλλ’ ούδέ τοΰ 

ξίφους παρασχόντος αύτΐρ τδ ποθουμενον, αποτείνεται προς Βιτοιτον, αζιω- 
ματικόν αύτοΰ Γαλάτην, δεόμενος αυτοϋ να τελειωσν] το εργον, το τελευ
ταίου τούτο δείγμα παρασχων τής πρός αυτόν πιστεως και προφυλαξας από 

τής πομπής τοΰ θριάμβου τόν έπί πολύ τηλικαυτης αρχής αυτοκρατορα και 
βασιλέα, άφ’ου αύτός διά τής καταχρησεως τών φάρμακων και τών αντιδό

των κατέστησεν άδρανές έφ’εαυτού τό φάρμακον, σκοπών ανοητως να προ- 
φυλάξν) εαυτόν άπό τών άλλων φαρμάκων, χωρίς να προβλεψν) τό κάκιστον 

καί σύνοικον τοϊς βασιλεϋσι φάρμακον, τήν άπιστίαν στρατού, παιόων και 
φίλων. 'Ο Βίτοιτος οίκτείρας τόν Μιθριδάτην άπηλλαςε τοΰ ζήν αυτόν (63 

π. X.), ήδη ύπέο τά έβδομήκοντα έτη γεγονότα, τα δε πλεϊστα τοΰ μακροϋ 
βίου αύτοΰ έ'τη έν τώ βουλεύεσθαι καί πολεμεϊν κατά τών 'Ρωμαίων διανυ- 

σαντα. Μετά δέ τούτου έπαυσε καί. ο δώδεκα περίπου ετη διαρκεσας τρίτος 

καί τελευταίος πρός'Ρωμαίους Μ ιθριδατικός πόλεμός.
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'Η αγγελία, ήν αύτός ό Φαρνάκης έπεμψε πρός Πομπήιόν, περί τοΰ θα

νάτου τοϋ Μιθριδάτου εύρεν αύτόν έπερχόμενον είς Πέτραν τνίς ’Αραβίας. 

"Απας ό στρατός μεγίστην ήσθάνθη έν τή χαρμοσύνφ άγγελία χαράν και 
έ'θυσεν ευχαριστήρια, όπως καϊ οΐ έν ‘Ρώμνι τά εύαγγέλια άκούσαντ,ες εόρ

τασαν, ώς από μεγάλου έχθροΰ άπαλλαγέντες. 'Ο Πομπήιος έπέστρεψεν εύθύς 

είς Πόντον καί Άμισόν, πλεύσας δ’έκεϊ καϊ ό Φαρνάκης έκόμισετφ ΙΙομπηίω 

τόν νεκρόν τοΰ πατρός αύτοϋ μετά δώρων πολλών. Ό Πομπηιος συγκινηθείς, 

ώς είδεν έν τή μεγαλόπρεπε? αύτοϋ κατά τάς μάχας πανοπλίας τόν νεκρόν 
τοΰ Μιθριδάτου, έδάκρυσε διά τό δυστυχές τέλος τοΰ άνδρός καϊ διέταξε 

μεγαλοφρόνως χορηγήσας νά θάψωσιν" αύτόν βασιλικώς, ώς άνδρα μεγαλουρ- 

γόν καϊ μέγαν βασιλέα, έγκαταθέντες τό σώμα αύτοϋ είς τούς έν Σινώπη 
βασιλικούς τάφους’ τόν δέ Φαρνάκην άνεγνώρισε βασιλέα τοΰ Κιμμερίου βο- 
σπόρου, πλήν της πόλεως Φαναγορείας, ήν έκήρυξε πόλιν έλευθέραν, άτε 

πρώτην άποστάσαν, αιτίαν δέ γενομένην της τοΰ Μιθριδάτου καταλύσεως.

Έν τη μάκρη διαρκεία τοΰ λίαν περιπετειώδους καϊ ένδιαφέροντος δρά
ματος, ούτινος πρωταγωνιστής ύπήρξεν ό Μιθριδάτης, συμμετέσχον δέ καϊ 

άλλα σπουδαία διαφόρων χαρακτήρων πρόσωπα, εί'δομεν μακρούς καϊ πει

σματώδεις πολέμους έκ φιλοδοξίας καϊ πλεονεξίας κινηθέντας, μάχας, νίκας, 

χωρών καταλήψεις, πόλεων αλώσεις, σφαγάς, άρπαγάς, καταστροφάς έπϊ της 
μικρας ’Ασίας, έπϊ τών ελληνικών νήσων, έπϊ τής Ελλάδος. Διότι έν ταϊς 

χώραις ταύταις έπικράτειαι πολλάκις τούς δέσποτας ήλλαξαν, πόλεις έξε- 

πολιορκήθησαν, έλεηλατήθησαν, έπυρπολήθησαν, κατεστράφησαν, ιερά έσυ- 
λήθησαν, τεχνών άριστουργήματα διηρπάγησαν, άπωλέσθησαν’ παραδείγ

ματα έ'στωσαν δσα έ'παθον αί Άθήναι καϊ ό Πειραιεύς ύπό Άριστίωνος, ’Αρ
χελάου καϊ Σύλλα" ό'σα ή τότε κέντρον ουσα τής έμπορείας Δήλος ύπό ’Αρ
χελάου καϊ Όροβίου· όσα ή τών Θηβαίων πόλις, ώς πρώτη έν Βοιωτία τά 
του Μιθριδάτου έλομένη, ύπό Σύλλα, Μακεδονία, Θεσσαλία, Βοιωτία, έπϊ 

πολύ τούς γενικούς στρατούς διέθρεψαν, ούτε ή ’Ήπειρος, ούτε η Αιτωλία έ'- 

μειναν άφορολόγητοι καϊ άβλαβεϊς. Παφλαγονια, Βιθυνία, Καππαδοκία, πΧσα 

ή έντεΰθεν μικρά Άσία τά πάνδεινα ύπέστησαν έν ταϊς άμοιβαίαις ύπό Mt- 
θριδάτου καϊ ‘Ρωμαίων καταλήψεσι καϊ άλώσεσι τών πόλεων. Ιδίως έκα- 

κώθησαν η διά μηχανών κυριευθεϊσα πόλις τών Ίλιέων ύπό Φιμβρίου, ή Κύ- 

ζικος ύπό Μιθριδάτου, ή Ηράκλεια ύπό Κόττα, η έν τή άλώσει άκοντος τοΰ 

Αουκούλλου πυρποληθεϊσα Άμισός. Αί νήσοι ‘Ρόδος καϊ Χίος, ή μέν μακράν 
πολιορκίαν ύποστάσα, η δέ ίδοΰσα τούς κατοίκους αύτης άναστάτους γι

νομένους καϊ είς τό έσωτερικόν τοϋ Πόντου διασκορπισθέντας. Άφ’ ου ό Μι- 

θριδάτης πάσαν την ύπ’ αύτοϋ κυριευθεϊσαν Ασίαν, μετά τάς έν Έλλάδι μά

λιστα ήττας, μεγάλως έκάκωσεν, έ'ρχεται ύστερον καϊ ό Σύλλας καϊ έπι- 
βάλλει αύτή κοινήν ζημίαν δισμύρια τάλαντα, είς ών τήν άπότι^ιν οί δυστυ

χείς κάτοικοι αύτης ού μόνον ο,τι ειχον έξεποίησαν ή έδωκαν ώς ένέχυρον, 

άλλά καί είς χρέη δυσβάστακτα ύπέκυψαν. 'Ο Συλλας έσυλησε τούς ιερούς 

θησαυρούς τών Δελφών, τής, ’Ολυμπίας καϊ της Επίδαυρου, καϊ ή'ρπασεν έξ 

’Αθηνών τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην τοϋ Άπελλικώντος' οί δέ πλεϊστοι τών 

ύστερον ‘Ρωμαίων στρατηγών κατά τό δοκοΰν μετεχειρίζοντο τά τών χωρών, 
άς ειχον κυριεύση, ιδιωτικά καϊ δημόσια καϊ ιερά. Πρός τούτοις δέ άναρίθ- 

μητα είναι τά έκ τών φίλων τοΰ Μιθριδάτου άγριων πειρατών τής Κιλικίας 

παθήματα τών τά παράλια μάλιστα τών χωρών τούτων οίκούντων καϊ τάς 
νήσους. Έκ τοσούτων λοιπόν συγχρόνων κακών πώς δέν έμελλον οί κάτοικοι 
τών πολυάνθρωπων καϊ εύδαιμόνων τούτων χωρών μεγάλως κατά τόν αριθ

μόν νά έλασσωθώσι καί είς μεγάλην δυστυχίαν νά περιπέσωσιν, άφ’ ού 
καϊ αί πηγαι τής ιδίας καί κοινής εύημερίας, γεωργία καϊ βιομηχανία καϊ 

εμπορεία έκλείσθησαν, καί άμα ή τών τεχνών καϊ τών έπιστημών καλλιέρ- 
γει άνεστάλη ; Πώς δέν έμελλον καϊ ύλικώς καϊ ηθικώς υπερβαλλόντως νά 

έκπέσωσι καϊ είς χειριστήν νά περιέλθωσι κατάστασιν;

Άλλ’ άρά γε οί βιαίως έζ άντιθέτων μερών φερόμενοι καϊ έν ταϊς χώραις 

ταύταις, οπού άλλήλοις συνήντησαν, συγκρουσθέντες δορικτήτορες ‘Ρωμαίοι 

καϊ Μιθριδάτης ούτοι .είναι οί κυρίως αίτιοι τών τοσούτων είς τάς χώρας 

ταύτας κακών, ή μάλλον οί τούτους μή δυνηθέντες ν’ άποκρούσωσι τών χω

ρών τούτων κάτοικοι; Έκ τών χωρών τούτων οί κάτοικοι, καϊ κατά τόν 
πληθυσμόν πολυάριθμοι οντες καϊ κατά τόν πολιτισμόν ύπέρτεροι, ήδυνάτουν 

ήδη ν’ άποκρούσωσι τούς τάς μέν χώρας αύτών παλαίστραν, αύτούς.δέ καϊ 

τά αύτών άθλα τοϋ άγώνος ποιουμένους ξένους έπιδρομεϊς, αίτιοι είναι αύ- 
τοϊ ούτοι οί προ πολλοϋ τάς δυνάμεις αύτών έν όλεθρία τυφλώσει κατ’ άλ 
λήλων έξαντλήσαντες. Διότι δτε πάλαι διά τάς αύτών ιδιοτέλειας ό'λως τυ- 

φλώττοντες καϊ ούδέν περισκοποϋντες ’/Αθηναίοι καϊ Λακεδαιμόνιοι έπολέμουν 

πρός άλλήλους τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον, δτε οί τελευταίοι τών Μακε- 

δόνων βασιλείς έκ παντός τρόπου τή τών Αίτωλών καϊ ’Αχαιών αύτονομία 
έπεβούλευον, δτε πρώτοι οί Αίτωλοϊ, έπειτα δέ καϊ ’Αθηναίοι και ‘Ρόδιοι και 
ό τοΰ Περγάμου’Άτταλος προσεκάλουν συμμάχους καϊ είς τα'τής Ελλάδος 

άνεμίγνυον τούς άλλοφύλους 'Ρωμαίους κατά τών ομοφύλων Μακεδόνων, δτε 

τέλος οί ’Αχαιοί συνεμάχουν πρός τούς πρ 

στροφήν τοΰ μεγαλόφρονος Κλεομε'νους καϊ τής Σπάρτης, 
έλάνθανον πάσας τάς ύλικάς καί ήθικάς αύτών δυνάμεις 
λεία εύκολος είς τόν τυχόντα δορικτήτορα καθιστάμενοι, 

δέν παρήλθε χρόνος καϊ ’Αθηναίοι καϊ Λακεδαιμόνιοι 

Αίτωλδί καϊ’Αχαιοί πάντες ομοίως τήν ελευθερίαν καϊ τήν αύτονομίαν άπώ’, 
λεσαν, έπϊ δέ τών ήδη έπιδοαμόντων 'Ρωμαίων καϊ Μιθριδάτου ύπέφερον 

τάς ολέθριας τών τότε αμαρτημάτων συνεπείας, τάς καϊ αύτούς τούς αύτών 
απογόνους έπί πλεΐσταν έπιβαρυνούσας. Οί τούτων λοιπόν τών Ελληνικών 
χωρών τάς τύχας διέποντες, γινώσκοντες κάλλιστα, δτι δορικτήτορες και 
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τρϊν εχθρούς Μακεδόνας πρός κατα- 

τότε οί 'Έλληνες 
κατατρίβοντες καϊ 

Διά ταϋτα πολύς 
καϊ Μακεδόνες και
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* ηγεμόνες καί 'λαοί έκάστοτε αναφαίνονται, τούς αδύνατους καταστρεφόμενοε
και βιαίως συγχωνεύοντες, ώφειλον εγκαίρως νά άροΐδωσιν, δτι διά τών μα

κρών ερίδων και τών έμφυλίων πολέμων έμελλον ταχέως νά καταντήσωσιν 

αδύνατοι εαυτούς και τά εαυτών άπό τών τυχόντων δοοικτητόρων νά ύπε- 
ρασπίσωσιν. ’Άρα αύτοί οί τών χωρών τούτων κάτοικοι, άλλ’ ούχί οί ξένοι 

δορικτήτορες, είναι οί πρώτοι καί κυρίως αΐ'τιοι τών άνωτέρω καταλεχθέντων 

[Λεγάτων κακών.
Ό δέ δορικτήτώρ Μιθριδάτης, εξεταζόμενος έν αίς έγένετο περιστάσεσιν, 

δσον καί άν ύπό τών εχθρών αύτοΰ 'Ρωμαίων κακολογήται, ί'σως τών 'Ρω
μαίων δέν ήτο γείρων. Δέν διεϊπε μέν τάς πράξεις αύτοΰ τό δίκαιον, άλλ 

ούδέ τάς τών 'Ρωμαίων' μόνη διαφορά αυτών ήτο, δτι ό μέν Μιθριδάτης έφέ- 

ρετο πρός τόν σκοπόν αύτοΰ διά τοΰ ξίφους, οί δέ 'Ρωμαίοι πρό τοΰ ςίφους 
μετεχειρίζοντο την καταχθόνιον αύτών πολιτικήν. 'Ο Μιθριδάτης, φύσει φι
λόδοξος ών, ώρέχθη κατά τό παράδειγμα τών διαδόχων τοΰ ’Αλεξάνδρου 

έκτείνας τό έαυτοΰ νά ίδρύσγ μέγα κράτος, έκ δέ της αιφνίδιας τών 'Ρω

μαίων έπεμβάσεως και της προτέρας αύτών διαγωγής έννοήσας τών άπ’ αύ
τών εις πάσαν την ’Ασίαν κίνδυνον, ήγωνίσατο πάση δυνάμει ν’ άποκρούσρ 
αύτόν. Διά τοΰτο δέ είναι άνήρ ενδιαφέρων και θαυμαστός, οτι την πρόοδον 

τών τοσοΰτον φοβερών 'Ρωμαίων, ήδη έν τή ακμή αύτών οντων, νά έπι- 

στησνι έτόλμησεν, εί καί ή τύχη δυσμενής έφάνη αύτώ έν τφ τρις έπανα- 
ληφθέντι γιγαντιαίω πρός αύτούς πολέμω. 'Ημϊν δέ ιδίως ό τοΰ Μιθριδάτου 

άγων δέν είναι άδιάφορος, καθότι έν εύμενεστέρφ τγί τύχνι ήθελεν άπαντήσν) 

ούτος, ΐσως ήθελε τότε άναχαιτίσγι την τών 'Ρωμαίων εις τήν ’Ανατολήν έκ- 

χυσιν, καί ίδρύσας μέγα έν ταϊς χώρκις ταύταις κράτος προαγάγει ήν Άλε- 

ξανδοος ό μέγας έπεχείρησε τών έν Άσί^ λαών έπί τό έλληνικώτερον συγ
χώνευσή* ί’σως δέ ό άπό ’Αλεξάνδρου άει μάλλον έν ταϊς χώραις ταύταις 

έξαπλούαενος ελληνικός πολιτισμός, ό ύπό τοΰ Μιθριδάτου μάλλον ή ύπό 

τών 'Ρωμαίων έκτιμώμενος, ήθελε πρωιμότερον έν ταϊς χώραις ταύταις κα- 
τισχύση κα'ι άποφυγών τήν ρωμαϊκήν έπίδρασιν, προσλαβών δέ βραδύτερου 

και τήν ηθικήν τοΰ Χριστιανισμού δύναμιν, γνησιωτέρους καί ώραιοτέρους 

ένταΰθα παραγάγει καρπούς. Άλλ’ όμως άλλως εδοξε τγ αορατως τα αν

θρώπινα οίκονομούσρ θεί^; Προνοίγ.
Ότι δέ ό Μιθριδάτης πρωίμως συνέλαβε καί έπικρατοΰσαν διά βίου έν

νοιαν είχε τήν άνίδρυσιν εύρυχώρου μοναρχίας, έν τούτφ τιθε'ις πάν άνθρω- 
πινον μεγαλεϊον, τοΰτο φαίνεται έκ τών μεγάλων παρά πάντα τόν βίον αύ
τοΰ μόχθων καί κινδύνων. Άλλ’ ειχεν άρά γε τά πρός έπίτευξιν τοιούτου 

σκοποΰ άπαιτούμενα; Πάντες οί τοΰ άνδρός άγώνες άπέδειξαν έν αύτώ έκ

τακτον ίσχύν καί σώματος καί νοΰ καί Οελήσεως’ διότι γενόμενος φύσει τό 

μέν σώμα μέγας καί ισχυρός διά τής άσκήσεως άπέβη εύρωστότατος και 
επιδεξιότατος’ τήν δέ ψυχήν άγχίνους τε άμα καί όξύνους καί φαντασίας 

κάτοχος ζώηράς κα'ι μνήμη; σπανίας διά τής άσκήσεως πάντα τά φυσικά 

ταΰτα πλεονεκτήματα έτελειοποίησεν. Αλλά καί φύσει φιλότιμος καί τολ

μηρός γενόμενος διά τής θαυμασίας τήν ψυχήν έπαιρούσης ελληνικής παι
δείας, ήν έν ταϊς ύπηκόοις αύτώ έλληνικαϊς πόλεσι προσέλαβε, καί ταύτας 

καί τάς λοιπάς άγαθάς αύτοΰ διαθέσεις εις άκρον άνέπτυξεν, άποβάς μεγα- 
λόφρων, μεγαλεπήβολος, διορατικός, εις έκτέλεσιν τών σκοπών αύτοΰ πολυ- 

μ.ηχανος, καρτερικός, φερεπονος. Ιστορείται, οτι διά τοΰ ήρωϊκοΰ- άναστήμα- 
τος φοβον τοϊς πολεμ.ιοις ενεπνεε, παραδόξως δέ πρός πάντα κόπον καί τά-' 

λαιπωριαν άντεϊχε, μαχομενος, διωκων, φεύγων' μέχρι δέ γήρατος άριστα 

καί ήκόντιζε καί ίππευε καί τήν ημέραν χίλια στάδια, κατά διαστήματα 
τούς ίππους άλλάσσων, διήνυε, καί άρμα διφκει ύπό δεκαέξ ίππων έλκόμενον. 
’Αλλά καί άνδρεϊος προσωπικώς ών καί στρατηγών διεκινδύνευε καί ώς στρα

τιώτης παραβόλως έξετίθετο, ώστε πολλά καί έκ πολεμίων καί έξ έπιβου- 
λων έλαβε τραύματα, δι* ά όμως ούδέποτε τοΰ σκοποΰ άπετράπη. Πρός δέ 

τουτοις και φύσει άρχικός γενομενος έπιτηδείως έκυβέρνησε κράτος τοσοΰτον 
έκτεταμένον καί έκ πολλών έθνών σύμμικτον, καί τήν κυβέρνησιν αύτοΰ αί 

κατά τήν Ασίαν πόλεις προύτίμων τής ρωμαϊκής, εί καί έκυβέρνησε κατά 

τόν έν Άσίορ έπικρατοΰντα αύθαίρετον καί δεσποτικόν τρόπον. Μέγιστον δέ 

αύτοΰ δμολογεϊται ελάττωμα τό πρός τάς γυναίκας ακόλαστον, ών πλείστας 
μέν έλαβε, πολλούς δ’ έξ αύτών υιούς καί θυγατέρας έγέννησεν. Άλλ’ έτι 

μάλλον έσκότισε τάς άγαθάς αύτοΰ διαθέσεις τό τοΰ ήθους φιλύποπτΟν καί τό 
μέχρι ωμοτητος φιλεκδικον, εξ ου καί τήν μητέρα καθείρξας έθανάτωσε, καϊ 
τόν άδελφόν, καί τρεις υιούς καί τρεις θυγατέρας, καί εις τήν άσεβεστάτην 

τών έν Άσία 'Ρωμαίων σφαγήν προήχθη. Αί βαρβαρικα'ι αύται πράξεις πάμ- 
πολυ τής άξίας τοΰ άνδρός άφαιροΰσιν. Άτε δέ καί ελληνικής παιδείας καί 

μορφωσεως μετασχών καί εύγλωττος άπέβη καί μουσικής καί τών καλών τε

χνών καί τών έπιστημών φίλος. Ιδιαιτέρως δέ ήσχολήθη, ώς προερρήθη, πε'ρϊ 
τας δυνάμεις τών φυτών καί τών έξ αύτών δηλητηρίων καί άντιδότών, χρή- 

σιν εκατερων εφ εαυτοΰ ποιούμενος, όπως προλάβν) ένδεχομ.ένην δηλητηρία- 
σιν* αλλα και πέρι ιατρικας ερευνάς φαίνεται διατρίψας, ώς άποδεικνύουσϊ 
τά κατά διαταγήν αύτοΰ συνειλεγμένα ιατρικά βιβλία, άτινα δ μέν Πομ.πήιο; 

μετά τών άλλων λάφυρων ειχεν εις 'Ρωμ.ην μετακομ-ίσ·/), ό δέ τοΰ Πομπηίοΰ 
απελεύθερος Ληναϊος μ,εθερμηνεύσγ. 'Ιστορείται δέ πρός τουτοις, ό'τι είκοσι- 
δυο γλωσσάς εγινωσκεν, ωστ’ εύχερώς πρός έκαστον άνθρωπον τοΰ έκ πολ

λών εθνών συγκείμενου κράτους αύτοΰ έν τή έκείνου γλώσσν) διελέγετο.
Τοιοΰτος λοιπον ο Μιθριδάτης καί φύσει καί έπιμελεί^ γενόμ,ενος, εί ώρε- 

χθη τής ανιδρυσεως ευρυχωρου μοναρχίας, δέν ώρέχθη πράγματος ύπέρ δύ- 
ναμιν' διότι τά τε είρημένα προσόντα αύτοΰ καί μάλιστα ή μεγάλη έπι- 

μονη και η ακαματος δραστηριοτης, πολλακις καταστραφέντός καί πάλιν 

ευθυς μετά, νέων δυνάμεων αναφανεντος, άπόδεικνύουσιν, δτι κατείχε τά ά-
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παιτούμενα προσόντα; εις τό ν’ άναγάγη εις πέρας δν προέθετο κόπον. Τοϋτο Se 

άποδεικνυουσι και αύταϊ αί πράξεις αύτοϋ’ διότι ύπέταξε τούς περί τόν Καύ

κασον λαούς καί τούς Σκύθας μέχρι θροίκης, άντέστη ύπέρ πάντα άλλον 

πρός τούς κοσμοκρατορίαν κατασκευάζοντας 'Ρωμαίους, κατέλαβε πολλάκις 
Παφλαγονίαν, Βιθυνίαν και Καππαδοκίαν, έλεηλάτησε τήν'Ρωμαϊκήν ’Α

σίαν, έπεμψε πολυαρίθμους στρατούς εις την 'Ελλάδα καϊ παρ’ ολίγον έξε- 

δίωκεν αύτης τούς 'Ρωμαίους. Ένικηθη μέν πολλάκις, άλλ’ ουδέποτε ού'τε τό 

φρόνημα έταπεινώθη, ούτε τοϋ άρχικοΰ σκοπού άπέστη. Ένικηθη, άλλα μό

λις και ύπό τών 'Ρωμαίων, έθνους έν τη άκμη τότε τ’λς αύτοϋ άναπτύξεως 

καϊ άριστα και πολιτικώς καϊ στρατιωτικώς συντεταγμένου, οΐτινες ειχον 
ήδη νικήση Καρχηδονίους, 'Ισπανούς, Μακεδόνας, 'Έλληνας’ και ύπό τών ά

ριστων τότε στρατηγών Σύλλα, Λουκούλλου, Πομπηίου, έν. φ τούς άλλους 

πάντας, πρός οΰς έπολεμησεν, ένίκησε, Κάσσιον και Άκύλιον καί "Οππιον 
και Μουρηναν καϊ Κότταν καϊ Φάβιον κα'ι Τριάριον’ ένικηθη τέλος, άλλ’ άφ’ 
ού έπραξε πάντα τά άνθρωπίνως δυνατά καί ούδέν κατά 'Ρωμαίων άφήκεν 

άπείρατον, ώς και πρός Σκύθας κα'ι Θρακας συνάψας σχέτεις, και πρός τόν έν 

’Ισπανία έξοχον στρατηγόν Σερτώριον συμμαχήσας κα'ι μετ’ αύτών τών πο

λεμίων τοϊς 'Ρωμαίοις πειρατών της Κιλικίας συνεννοηθείς" μέγας τώ ό'ντι 
και έν ταϊς πράξεσι, καί έν ταϊς συμφοραϊς και έν τώ θανάτω, οστις έπέ- 

θηκε τέλος είς τόν μεγαλοπράγμονα καί άεικίνητον βίον αύτοϋ. Εί δέ καϊ 

παν έφ’ έαυτφ μέσον έζαντλήσας άπέτυχε τοΰ σκοποϋ, εις την αποτυχίαν 
πρός πολλοϊς άλλοις άπό τής τύχης έναντιώμασιν, έν οίς κα'ι η προδοσία 

τών ιδίων αύτοϋ υιών, συνετέλεσε μέν κα'ι η ού συντετελεσμένη ακόμη είς 

έν συμπαγές κα'ι ομοιόμορφον συγχώνευσις τών πρό ολίγου ύπ’ αύτοϋ κατα- 
κτηθέντων διαφόρων λαών, ώστε νά διέπωνται πάντες ούτοι ύπό κοινών πο

λιτικών καϊ στρατιωτικών οργανισμών τοιούτων, οποίοι τούς 'Ρωμαίους παν- 
ταχοΰ θριαμβεύοντας άνέδειξαν* συνετέλεσε δέ κα'ι ή τύφλώσις πάντων τών 

έν Άσίφ ηγεμόνων, κα'ι μάλιστα τών ισχυρότερων βασιλέων ’Αρμενίων καϊ 
τών Πάρθων, οΐτινες, ώς είχε συμβή πρότερον έν Έλλάδι, δέν προεϊδον έγκαί 

ρως τόν έπικείμενον πασιν άπό τών 'Ρωμαίων κίνδυνον, ούδέν δέ δλως περι- 

σκοποϋντες, η καϊ φθονοΰντες, έμενον αδιάφοροι καϊ ούδεμίαν παρεϊχον τώ 
Μιθριδάτη άγωνιζομένφ βοήθειαν, εως πάντες αλληλοδιάδοχος ύπό 'Ρωμαίων 

κατεστράφησαν. ’Αλλά ταϋτα τά άπό της τύχης έναντιώματα καϊ τά τών 
άλλων αμαρτήματα ούδόλως άφαιροΰσι την δόξαν τοΰ Μιθριδάτου ώς μεγά

λου βασιλέως καϊ έξοχου πολιτικοΰ και στρατηγοΰ. Καϊ έν τοϊς άρχαίοις καϊ 

έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις μεγαλοπράγμονες και βασιλείς καϊ στρατηγοί έκ 

δυσμενοΰς τύχης δέν έπραγμάτωσαν τάς μεγάλας αύτών βουλάς, άλλά προα- 

πέθανον αύτοκτονήσαντες ή μαχόμενοι, ή είς αιχμαλωσίαν περιπεσόντες, ό
ποιοι ’Αννίβας καϊ. Πύρρος καϊ Δημήτριος ό Πολιορκητής καϊ Ναπολέων ό Α'’ 

άλλ’ ή ιστορία ούδέποτε ήρνήθη αύτοϊς τό μεγαλεϊον τοΰ φρονήματος καϊ τών 

άγώνων, δι’ ών τούς σκοπούς αύτών έπεδίωξαν. Δικαίως άρα καϊ τώ Μιθρι-' 
δάτη την επωνυμίαν τοΰ μεγάλου ή ιστορία άπένειμεν. "Οτι δέ τφ όντι μέ

γας ύπήρξε τοϋτο καϊ αύτοϊ οί άσπονδοι αύτοϋ έχθροϊ 'Ρωμαίοι προσεμαρτύ- 

ρησαν, θυσίας καϊ έορτάς πρός την άγγελίαν τοΰ θανάτου αύτοϋ έπιτελεσαν- 

τες, ώς άπό μεγίστου έχθροΰ άπαλλαγέντες.

Γ. ΣΟΪΡΙΑΣ γυμνασιάρχης Χίον.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΓ.

§17*

= Γρα^ενς αντί τοΰ βιδίιογράφος,

Σπζνίως τό όνομα χραφεός· παραλαμβάνεται έν τή'Ελληνική γλώσση πρός 
δήλωσιν τοΰ συγγραφέως, συχνότερα δέ καί παλαιοτέρα εΐνε ή χρήσις αύτοϋ 

έπϊ της έννοιας τοϋ βι.6 βιογράφος, ό'τε καϊ κατ’ άντίθεσιν έκφέρεται ένίοτε 

πρός τό σνγγραφεύς.
Άριστοτέλ. 'Ρητορ. Γ', η', 6 «άλλά δεϊ τή μακρ^ άποκόπτεσθαι καϊ δή- 

λην είναι την τελευτήν μη διά τόν νραγεα μηδέ διά την παραγραφήν άλλά 

διά τόν ρυθμόν».

Πολύβ. σελ. 813, 15 Ούλσχ. «τοϋτο γάρ ούδεϊς άν εί'πειε δήπου τοΰ 

συγγραφέως είναι τό διάπτωμα, τοΰ δέ όμολογουμένως» καϊ σελ.

813, 21 «φανερόν οτι τό μέν αμάρτημά έστι τοϋ γραφεως».
Πλούτ. Ήθικ. σελ. 60, «τοιοϋτος γάρ ό κόλαξ, οΐος — σύγγραμμα κε- 

λεύσθείς άθλιον διελθεϊν αϊτιάσθαι τό χαρτίον ώς δασύ καϊ τόν νραγέα μια

ρόν καϊ όλίγωρον άποκαλεΐν». Πρβ. καϊ Κάτ. Νεωτ. κεφ. 23.

Στράβ. σελ. 609 «καϊ βιβλιοπώλαί τινες γραφεΰοτ φαύλοις χρώμενοι καϊ 

ούκ άντιβάλλοντες».
Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 893 «ένδεικνυμένου κάνταΰθα σαφώς τοΰ γρα-

ήτοι ραθυμίαν έσχάτην ή ραδιουργίαν», σελ. 900 «άλλ’ έ'γωγ’ άν—- 

τοΰ γραφέως αμάρτημα ύπάρχειν αυτό μάλλον ·η 'Ιπποκράτους είπεϊν έτόλ ■ 
μ.ησα». Τόμ. IT', σελ. 738 «πλήν εί καϊ (Γρ. εί μη) τοΰ γραφέως έστϊν α
μάρτημα». σελ. 740 «άλλά τό μέν έλλιπές της λέξεως καϊ διά τήν τοΰ 

γραφέως αμαρτίαν δύναται γεγονέναι». Τόμ. 1Ζ', α', σελ. 706 «μήτ’ ούν 

(Γρ. μηζι οί;ζ=μήποτε) ή λέξις ήμάρτητζι, κζθάπερ καί άλλα πολλά τών

* Ίδε σελ. 34, 189, 339, 449. - 
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αμαρτημάτων εν πολλοΐς τών βιβλίων έφυλάχδη, τοΰ πρώτου γραφεως 

μαρτόντος».

Λογγϊν. Άποσπ. 2 (σελ. 186 Ούεισκ.) «Καί κέκτημαι μέν δσα δο- 

κεΐν παντα και τα νυν υπό σοΰ πεμ.φθέντα, κεκτημαι δέ ^μιτελώς' ού γάρ 
μετριως ην διημαρτημενα. Kaixot τόν έταΐρον Άμέλιον φμην άναληψεσδαι 

τχ των γραφτών πταίσματα* τω δ’ ην άλλα προυργιαίτερκ της τοιαύτης 
προσεδρειας, Ό Κόβητος άνέγνω « .τω δ’ ην <5ζοα άλλα προυργιαίτερα» 

’Έπιταφ. σελ; 26).
Ευναπ. σελ. 83 Βοισσ. «τοϋ δέ πάρελθεΐν τούς άκρους τών γραφείων έπι- 

τρέψαντος, κτέ.»

Ωριγεν. Τόμ. Γ , σελ. 357 «νυν'ι δε δηλονότι πολλή γέγονεν η τών αντι
γράφων διαφορά εί'τε άπό ραθυμίας τινών γραφέων εί'τε κτέ.». Τόυ·. II', σελ. 

55 «τό βίβλος έν τω τόπφ τούτφ ού κεΐται παρ’ Έβραίοις, άλλ’έ'στι πλάνη 

Εβραίου γραφέως πλανηδέντος κτέ.». Πρβ. και Γρηγόρ. Νύσσ. Πατρολ. Έλλ. 

Τόμ. Μ Τ', σελ. 1053, &.
Ευσεβ. Πατρολ. ‘Ελλ. Τόμ.. ΚΒ', σελ, 948, β' «άπαξ'τοϋ γραφέως κατά- 

την γραφήν σφαλεντος». Έν Τόμ. ΚΔ', σελ. 925, δ' κεΐται τφ γραφεί άντι 

τοΰ τω συγγράφει.
Θωρ.. Μάγιστρ. σελ. 75, 10 «εί μη ’Αριστείδης άπαξ έν τφ προς βασι

λέα είπε λόγω, δπεο μοι δοκεΐ αμάρτημα είναι τών γραφέων»1.

Μοΐρ. σελ. 135 «άντ’ι τοϋ Ν τό II ό γραφεύς έγραψεν».
5χολ. ’Απόλλων. 'Ροδ. Α', 1165 «οί'ομαι δέ τινα άγνοοΰντα τόν μΰδον 

το ηρ'ιον μεταπεποιηκέναι η γραφέως άμαρτηματι παραλελεΐφδαι τό Η».

2χολ. Θουκυδ. Α', 144 «οίμαι τό τοϊς Λακεδαιμονίοις αμάρτημα τοΰ 

γραφέως ένθέντος τω κειμένω κτέ.».
Ουδαμώς δ’ ημείς άμφιβάλλομεν δτι κακώς έν τοϊς Όμηρικοΐς Ζητημασι 

του Πορφυριου κεφ. II' αναγινωσκεται «τοϋτο δέ θεραπευων τις ούχ ‘Ηροδό
του φησιν αμαρτημα γεγονεναι, μάλλον δέ τόν Σϊ'Γγραγέα φησί διαμαρτεΐν 
παρεμβαλόντα τό Γ πολλά δέ φέρεσθαι μέχρι νΰν "αμαρτήματα κατά την ‘Η
ροδότου συγγραφήν και έτι την θουκύδίδου», Τό όρθώς έ'χον είνε γραφέα 

ηγουν βιβλιογράφον.

Λεγεται και γραφεύς τίνος, ό'περ πας τις κατανοεί δτι ούδέν άλλο δύνα- 
ται να σημαίνγ η τόν ύπηρετοϋντά τινι είς τά της γραφής, τουτέστι τόν με- 

ταγρκφοντα τά ύπο τίνος γραφόμενα η τόν γράφοντα τά ύπό τίνος υπαγο

ρευόμενα. Άθην. σελ. 354, γ' .«έν δέ τγ αύτγ επιστολή ό Επίκουρος καί 

Πρωταγόραν φησι τόν σοφιστήν έκ φοομοφόρου και ξυλοφόρου πρώτον μέν γε- 
νεσθαι γραφέα Δημοκρίτου, κτέ.».

Εν ταϊς τοϋ Ψευδοφαλάριδος Έπιστολαϊς κεΐται «όσα δέ νεότητός έστι 

τω υίφ σου, τόν τε οίνον καί τούς γραμματείς παΐδας καί τά Στησιχόρου 
ποιήματα», περί ού σημειοϋται ό Λεννηπιος (σελ. 377) «Per γραμ.ματεΐς 
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παΐδας pueros intelligere scribas videtur, quales vulgo γραφέας et βιβλιο- 

γοάφους vocabant». ’Αλλά δυσπαράδεκτος ή γνώμη αυτή φαίνεται. Κάλ

λιαν δ’ ί'σως έχει νά μεταγραφή τούς γραμματείς παίδΩΝ ήτοι τούς γραμμα

τοδιδασκάλους παίδων. Πρβ. ‘Ησύχ. «Γραμματεύς: ό άναγνώστης, γράμματα 

εΐδως καλώς», άνθ’ ού ό Κοραίίς ^Ηλιοδ. Τόμ. Β', σελ. 24) ανεγνω γραμ

ματοδιδάσκαλος. Δέν είνε δ’ άπίθανον νά είκάσγ τις γραμματιστάς άντί 

τοϋ γραμματείς παΐδας.

Τό ύπό τοϋ γραφέως γινόμενον αμάρτημα $ σφάλμα η πταίσμα λέγεται 

γραφικόν αμάρτημα η σφάλμα η πταίσμα.
Στράβ. σελ. 25 (Πολύβ. ΛΔ',· γ', 11) «τό δέ τρις μέν γάρ τ’ άνίησιν αντί 

τοϋ δίς γραφικόν είναι αμάρτημα η ιστορικόν». Πρβ. και σελ. 4 «καί γάρ 

εί μη τρις άλλά δίς, τάχα της ιστορίας παραπεσόντος η της γραφής δεη

μαρτημένης» .
Πορφΰρ. Ζητημ. Όμηρ. κεφ. II' «τί δέ; ούχ'ι καί τά ποιήματα σχεδόν 

άνάπλεα πάντα τυγχάνει αμαρτημάτων γραφικών και τών άλλων παραδιορ- 

Οωμάτων πάνυ αγροίκων;» καί «ούκέτι ούν ωμήν αμάρτημα είναι γραφικόν, 

’Ιωνικόν δέ μάλλον ιδίωμα». >
Ώριγέν. Τόμ. ΙΕ', σελ. 286 «ύστερον δέ έπισκεψάμενοι και τάς λοιπάς 

εκδόσεις έγνωμεν γραφικόν είναι αμάρτημα». Πρβ. καί Τόμ. IB', σελ. 1 6 

«ημάρτηται τό κατά Ματθαίον γραφικώς»,
Εύσέβ. Εύαγγ. Άποδ. I', δ', 13 «η καί σφάλμα γραφικόν γεγονέναι». 

I', η', 40 «ώς συμβαίνειν ποτέ σφάλματι γραφικω τοιαύτας τινάς έναλλα- 

γάς φέρεσθαι». Έκκλ. Ίστορ. Β', ι', 10 «ήτοι κατά τι σφάλμα γραφικόν 
ένηλλαγμένου τοΰ ονόματος».

Άρποκρατ. σελ. 54, 1 Δινδ. «μηποτε γραφικόν αμάρτημα». Πρβ. καί 

σελ. 209, 4 καί σελ. 221, 4.
‘Ρητ. Ούαλζ. Τόμ. Ε', σελ. 177, 14 «σφά. Ιμα γραφικόν γέγονεν». Τόμ. 

Ζ', σελ. 984, 26 «γραφικόν γέρωιε πταίσμα», σελ. 1246, 5 «σφάλμα έστί 

γραφικόν» ·

§ 18.

’Δντιγραφεύς έκ τοΰ αντιγράφω.

Έκγράφω, άπογράφω. ·

Συχνοτάτη έν τ$ νέο: τών ‘Ελλήνων φωνγ χρησις γίνεται τοΰ τε ρήμα
τος άντιγράφω, άνθ’ ού οί χύδην λαλοΰντές λέγουσι ζεσηκωνω, και τοϋ έξ 

αύτοΰ ονόματος άντιγραφεύς. Άλλ’ έν τγ παλαι^ γλώσση «είνε άμφότεοα 
σπανιώτατα.

Καί τά μέν φημα κατά μέσον προενηνεγμένον τύπον εύρομεν παρά τφ 
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Γαληνφ Τόμ. ΪΖ', α', σελ. 991 «δίς γάρ, ώς έφην, γεγραμμένου του μακρός, 

είκός έστιν ώ; περιττόν (τό έτερον) παρελθεΐν τον άντιγραφόμενον έκ τών 

αρχαίων υπομ,νημ.άτων» και Τόμ. ΙΖζ, βζ, σελ. 30 «την γάρ εκείνων γραφήν 

αει προστίθημι, kSv ημαρτησθαι δοκή) κατά τούς πρώτους άντιγραψαμένουςτι f 
τό δ’ όνομα παρά τω ’Αριστείδη Τόμ. Αζ, σελ. 705 «ούδέν ούν άλλο έστιν 

ουμός λόγος η ώσπερ τίνος άντιγραφέως άνάγνωσις συντεθεικότος έξης την 
έκζτερων ρησιν καί μίαν έκ δυοϊν πεποιηκότος».

Έν τώ Λεξικώ τοΰ Σου’ιδα φερεται λ. Άδ ριανός «καί άντιγραφεύς των 

έηιστο.Ιών ύπό Κομμόδου έγένετο», εις § ποιείται την παρατηρησ.ιν τηνδε ό 

Κουστηρος’ «Id est, dictator epistolarum. Non enim άντιγραφεύς manum scri- 
bendis epistolis ipse commodabat, sed sub se habebat scribas it librarios, 

quibus verba dictabat». Ούδέν δ’ άλλο τοΰτο εμφαίνει η ότι τό ταπεινόν τοΰ 

άντιγραφέως επιστολών εργον έντιμότερον τφ χρόνφ καταστάν άπέβη αξίωμά 
τι καί ό ταϊς ίδίαις πριν χερσΐν αντιγράφων έγένετο έπειτα έφορος η επιστά

της άντιγραφέων ύπαγορεύων αύτοϊς τάς πρός αντιγραφήν παρεσκευασμένας 
επιστολάς. ’Επειδή δ’ότοιοΰτος άντιγραφεύς dictabat (ήτοι ΰπηγόρευε), διά 

τοΰτο παραδόξως πως τό ‘Ρωμ,αϊκόν ονομα dictatoT (δικτάτωρ). μετεφράσθη 

άντιγραφεύς έν Χρον. Πασχ. σελ. 171, βζ «,Παπίριος Κούρσωρ άντιγραφεύς 
κατέστη, Δροΰσος στρατηγός ιππέων».

Έν τφ Όνομαστικω τοΰ Πολυδεύκους βιβλ. Η', 98 άναγινώσκεται a’Ar- 

τιγραφενς πρότερονμέν αιρετός, αυθις δέ κληρωτός %ν' καί πάντα άντεγρά- 
φετο παρακαθημενος τ·ρ βουλ-ρ’ δύο δέ ·ησαν, ό μέν της βουλής, ό δέ της διοι- 

κησεως» και εν τφ Αεξικφ τοΰ Άρποκρατίωνος «’Αντιγραφεύς: ο καθιστά

μενος επι τών καταβαλλόντων τινά τγί πόλει χρήματα, ώστε άντιγράφεσθαε 

ταΰτα. Δημοσθένης έν τω κατ’ Άνδροτίωνος καί Αισχίνης έν τφ κατά Κτη- 

σιφώντος. Διττοί δέ ησαν αντιγράφεις, ό μέν τ·ης διοικησεως, ώς φησι Φιλό- 

χορος, ό όε της βουλής, ώς ’Αριστοτέλης έν ’Αθηναίων Πολιτείας» (Πρβ. καί 
Βεκκ. Αν. σελ. 410, 3 καί Σου'ίδ. λ. άντιγραφεύς) καί «Γραμματεύς: Δη

μοσθένης ύπερ Κτησιφώντος. 'Ο γραμματεύς — τά ψηφίσματα τά γενόμενα 

φυλάττει και τά άλλα πάντα αντιγράφεται καί παρακάθηται τΰ) βουλή», 
ένθα παρατηρησεως άςία εινε η γινομένη σύγχυσις τών τοΰ γραμματέως καί 
τοΰ άντιγραφέως έργων. Άλλ’ έν τοϊς Βεκκηρου Άνεκδότοις σελ. 185, 14 
φερεται «ο δε καταγραφόμενβς τχ έν τγί βουλ'ρ γενόμενα άντιγραφεύς έλέ- 

γετο» και εν τώ Αεξικφ τοΰ Σουιδα λ. γραμματεύς «ό δέ άντιγραφεύς καί 

ουτος άπό τοΰ γράφειν τά παρά τϋ) βουλή ώνόμασται». Περί τών άντιγρα- 
φέων τούτων, οΐτινες λατινιστί ερμηνεύονται eontrascriptores, διέλαβεν ά 

Σχοιμαννος Opusc. Τομ. Αζ, σελ. 297 κέξ. Πρβ. καί Βαλέσιον ’Αρποκρ,. 
Ιομ. Β, σελ. 63 Δινδ. καί Βαλεντ. 'Ρώσην Άριστοτ. Ψευδεπιγρ. σελ. 439 

καί Εϊτζιον Άποση, Άριστοτ. σελ. 240.

Ιό εν τώ Ιίροοιμιφ τών Ποιμενικών τοΰ Λόγγου κείμενον «Πολλά καί 
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άλλά καί πάντα ερωτικά ίδόντα με καί Θαυμάσαντα πόθος εσχεν άντιγρα- 
ψαι τή γραφή' 'καί άναζητησάμενος έξηγητην της εικόνος τετταρας βίβλους 

έξεπονησάμην» μ.εταφράζεται ρωμ.α’ίστι: «cupido incessit SCTiptO quasi Τβ- 
spondendi picturae isti eamque veluti repraesentandi». Καθ’ έτέραν έκδο- 

χην εινε ισοδύναμον τώ γράφοντα (η περιγράφοντα) άνθαμιΛΛηθήναι τή 

γραφή (η τη είκόνι), δπερ άλλως έκφερόμενον γίνεται άκριβως και πιστως 

τά έν τή γραφή Λαραστήσαι.
Τοΰ ονόματος αντιγραφή παρέχει ημϊν παράδειγμα Διονύσιος ο Αλικαρ- 

νασσεύς 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 793 «οί δέ νΰν δντες έκ πολλών είσι συμφορη- 
τοί τόπων, οί μέν έκ τών έν Ίταλίγ. πόλεων κομισθέντες, οί δ’ έξ ’Ερυθρών 

τών έν’Ασία, κατά δόγμα βουλής τριών άποσταλέντων πρεσβευτών έπί την 
άντιγραφήν' οί δ’ έξ άλλων πόλεων καί παρ’ άνδρών ιδιωτών μεταγραφέν- 

τες» καί ό Πλούταρχος Ήθικ. σελ. 577, &' «αλλ’ ϊδιός τις ο τύπος και 

βαρβαρικός τών χαρακτήρων έμφερέστατος Αίγυπτίοις' διό καί ’Αγησίλαος, 

ώς έφασαν, έξέπεμψεν άντιγραφάς τφ βασιλεΐ δεόμενος δεϊςαι τοϊς ιερευσιν 
εί ξυνησουσιν», τοΰ δ’ άντίγραμμα ό Γαληνός Τομ. ΙΖΖ, α, σελ. 59 «δί

χως έστιν έν τοϊς άντιγράμμασιν εύρεϊν την κατ’ ίητρεϊον φωνήν" εν τισΐ 
μέν ώς είρηται νΰν, της έσχάτης συλλαβής διά τοΰ Ο γραφόμενης, έν τισι 

δέ διά τοΰ Η», άν ύγιώς έχη ή γραφή. Μυριόλεκτον παρά τφ Γαληνοί εινε 

τό έν τοϊς άντιγράφοις, εν τισιν η έν ένίοις των άντιγράφων, κτλ. Έν τφ 
Έρμοτίμφ τοΰ Λουκιανοΰ φέρεται § 40 «ούτω μέν γάρ, ην άρτιοι ώσιν οι 

άγωνισταί, οΐον οκτώ η τέτταρες η δώδεκα' ην δε περιττοί, πεντε επτά 

έννέα, γράμμα τι περιττόν ένί κληρφ έγγραφέν συμβάλλεται αυτοϊς άντί- 
γραφον άλλο ούκ έχον' 8ς δ’ άν τοΰτο άνασπάση, έφεδρευει περιμενων, εστ 

άν έκεϊνοι άγωνίσωνται' ού γάρ έχει τό άντίγραμμα», τουτέστιν «ού γάρ 

έχει τό γράμμα τό ομοιον η τό άντιστοιγοΰν τώ έαυτοΰ γράμματι».

Συνώνυμον τώ αντιγράφω έπί της έννοιας τοΰ ΐδιωτικώς λεγομένου ζε~ 

σηκώνω είνε τό έκγράφω σημαίνον ”ΕΚ τίνος γράφω ήτοι τά γεγραμμενα 
εν τινι μεταφέρω ΈΞ αύτοΰ αντιγράφων εις αΛ,Λο. Άπαντφ δέ συνήθως 

κατά μέσ^Ι φωνήν, καθ’ ην εί'δομεν έν τοϊς έμπροσθεν καί τό άντιγράφω 
προενηνεγμένον' και παρά μέν τοϊς παλαιοΐς εμφανώς παρισταται η δυνα- 

μις της φωνής ταύτης δηλούσης έκγράφω χάριν έμαυτοΰ η πρός ιδίαν χρηίιν 

(εί'τε δι’ έμαυτοΰ είτε δι’ ετέρου), παρά δέ τοϊς μεταγενεστέροις σαφέστατα 

πολλάκις φωράται ό μέσος τύπος άπλώς άντί τοΰ ένεργητικοΰ κείμενος, ώς 

συμβαίνει καί έπ’ άλλων.
Έπιγρ. 1842,1 1 «τάν δέ προξενιάν έκγρά^αντες εις χάλκωμα άναθέμεν».

Άριστοφ. Βατρ. 151 «η Μορσίμου τις ρησιν έζεγράψατο». Πρβ. καϊ 

*Ορν, 983.
Δημοσθ. σελ. 1 180, 48 «και κοινή έκγρα^/αμένονς ημάς τάς συνθηκας 
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πάλιν σημήνασθαι, τά δ’ αντίγραφα έμβαλέσθαι έίς τον έχΐνον». Πρβ. καί 

σελ. 1 197, 43.
ΆΟην. σελ. 4, γ' «άρχάς ποιημάτων πολλών ίχγραψάμινος άνειλήφει ■ 

μέχρι τριών καϊ τεσσάρων στίχων πολυμαθείας δόξαν προσποιούμενος». .

Γαλήν. Τόμ. ΙΒΖ, σελ. 251 «έξ ών καϊ αύτός ό Ξενοκράτης έζεγράγατο 
τά πλεϊστα». Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 688 «τάχα δέ καϊ γεγραμμένον ύφ’Ίππο- 

κράτους τό πυρετός ού λίην οξύς ύπό τοΰ πρώτον έκγραψαμένον σφαλέντος 

έ'μεινεν ήμαρτημένον» (Γρ. «ύπό τοϋ πρώτΟΈ έκγραψαμένου σφα.Ιέν έμει- 

νεν ήμαρτημένον»). Τόμ. YL', β', σελ. 61 «έν τοϊς τοϋ πατρός ύπομνήμασιν 
εύρών έζεγράψατοϊ). Άλλ’ έν πολλοϊς τόποις εινε μεταβεβλημένη ύπό τών 
βιβλιογράφων ή πρόθεσις ΕΚ είς την ΕΓ (= ΕΝ), οιον Τόμ. ΙΓ', σελ. 996 

«τών έγγραφομένων αύτοϋ την βίβλον». Τόμ. ΙΕ', σελ. 624 «μη δυνηθέν- 
τος δέ τοΰ έγγγαφομένου την οίκείαν έκάστφ τάξιν άποδοϋναι». Τόμ. IT', 

σελ. 508 «ή αύτός ό συγγραφεύς άμελώς ηρμηνευσεν η ό πρώτως (Γρ. ,πγώ- 
ro<) την ρήσιν ημαρτεν». Τόμ. ΙΖ', α', σελ.. 991 «τά έτερον

άφεϊλον οί έγγραφόμεν οι — είκός έστιν ως περιττόν (τό έτερον) παρελθεϊν 
τόν άντιγραφόριενοΓ — έν η τό μακρός έγώ φημι δϊς ύφ’ Ιπποκράτους εί- 
ρημένον άπαξ γραφήναι πρός τοΰ βιβ^ιογράφοοΛ. Τόμ. ΙΖ', β', σελ. ill 

«πολλά γέγονεν αμαρτήματα, τών έγ]ραφομένων ού κατά την γνώμην τών 

γραψάντων την μετάθεσιν τών γραμμάτων ποιησαμένων». Τόμ. 111', α', σελ. 

871 «ίσως ουν άμφότερα γεγραφότος αύτοϋ τοϋ ’Ιπποκράτους, ώς έν οίλΆοις 
συνέβη, τό (Γρ. τόν) ΐγγραφόμενον [ού] τό έτερον αύτών άλλά μη τά δύο 

γράψαι», σελ. 880 «καϊ τοϋτο αύτό καθ’ εαυτό γεγραμμένον έν τύποις ύπό 

τοϋ συγγράψαντος τό βιβλίον είς τοΰδε σαφώς έγγραφόμενος (Γρ. «είς τόόε 

ασαφώς ό έγγραφόμενος») μετήνεγκεν' είρηται δέ και τελέως-καϊ σαφώς 
έμπροσθεν, ώ; νϋν [ούκ] έλλειπτικώς». ΆναγινώσκεταΓ δέ καϊ παρ’ Εύσεβίφ 

Έκκλ. Ίστορ. Ε', κη', 16 «Εί γάρ τις θελήσει συγκομίσας αυτών έκάστου 
τά αντίγραφα έξετάζειν πρός άλληλα, κατά πολύ άν εύροι διαφωνόΰντα' ά- 

συμφωνα γοϋν έσται τά Άσκληπιοδότου τοϊς ©εοδότου. Πολλών δέ έ'στιν εύ- 
πορήσαι διά τό φιλοτίμως έγγεγράφθαι τούς μαθητάς αύτών τά ύφ’ έκά 

στου αύτών, ώς αύτοϊ καλοϋσι, κατωρθωμένα» άντϊ τοΰ έχγεγρΙ&φϋαι καϊ 
παρά Θεοδωρητφ Έρμην. είς Ίων. Γ' «τούς δέ την αρχήν έγγραψαμένονς 

άμαρτεϊν περί τοϋτο» άντϊ τοΰ έχγραψαμένονς. Πρβ. καϊ Στούρζιον κ/ι. Κασσ. 

Τόμ. Β', σελ. 125.

Τοΰ ένεργητικοΰ τόπου ποιείται χρήσιν ό Γαληνός έν Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 

875 λεγων «εύ'δηλον κατ’ αύτης της ρήσεως (Γρ. «.χάζ αύτης της ρήσεως») 
ό'τι τό βιβλίον τοϋτο γεγραμμένον έν τύποις έξεδόθη μετά τον τοΰ γράψαν- 

το: αύτοϋ θάνατον είώθασι γάρ οί τά τοιαΰτα έχγράφοντες (τά) διττώς ύπό 
τοΰ συγγραφέως γραφέντα— ταϋτα έπιγράφειν (Γρ. εγγράφειν) αύτφ τώ 

συγγράμματι». Φέρεται δέ καϊ έν Τόμ. ΙΑ', σελ. 7 93 «'Ο δέ γε Πάμφιλος ό 

τά περϊ τών βότανών συνθεϊς εύδηλός έστι κάξ αύτών ών γράφει γραμματι
κός ών καϊ μήθ’ έωρακώς τάς βοτάνας ύπέρ ών διηγείται μήτε τής δυνάμεως 

αύτών πεπειραμένος άλλά τοϊς προ αύτοϋ γεγραφόσιν άπασιν άνευ βασάνου 

πεπιστευκώς. Ουτο; μέν έζέγραψε βιβλία πλήθος ονομάτων έφ’ έκάστγ βο· 

τάνη μάτην προστιθείς, κτέ.», ό'περ ερμηνεύεται λατινιστί «.Sic sane libros 

explevit etc.», ώς άν ήτο γεγραμμένον όντως άντϊ τοΰ ούτος. Άλλ’ ήμεϊς 

άναγινώσκοντες «Ούτος μέν οϋν έξέγραψε βιβλία» άποφαινόμεθα ό'τι έ'θηκεν 

ό Γαληνός τό έζέγραψε βιβ.Ιία ούχϊ άντϊ τοϋ άπεπ.Ιήρωσε βι6Λία αλλά 
κατά τήν συνήθη χρήτιν άντϊ τοϋ μετέγραψε θέλων νά παραστήσγ ότι ό ’ 
Πάμφιλος ού συνέγραψεν άλλά μετέγραψε βιβλία ή'τ.οι ού συγγραφεύς έγένετο 

άλλά βιβλιογράφος μόίλλον.
Τό έκγράφω ήτο σύνηθες κα'ι έν τφ έσ-χάτφ έλληνισμφ' ό'θεν άναγινώ- 

σκεται έν τελεί κωδίκων «Μιχαήλης Αποστολής Βυζάντιος τή πενία ίζέ~ 
γραψενν καϊ «Μιχαήλος ’Αποστολής Βυζάντιος — καϊ τόδε τό βιβλίον έζε- 

γραψεν» καϊ «Αντώνιος Δαμιλας Κρής τό έ'θνος καϊ τοϋτο έζε'γραψ·ε», κτλ. 
Πρβ. καϊ ιιΜετεγράφη ή τοΰ 'Ομήρου Ίλιάς διά χειρός έμοϋ Ίωάννου ίερέως 

‘Ρώσου τοϋ Κρητός», κτλ.
Ώς δέ λέγεται έχγράφω — ίχγράφομαι, ουτω καί άπογράφω — άπο- 

γράφομαι ενίοτε, οΐον έν τφ βίω τοΰ Σοφοκλέους σελ. 6, 10 «τούς τε γάρ 
μύθους φέρει κατ’ ι'χνος τοϋ ποιητοΰ καϊ τήν ’Οδύσσειαν δ’ έν πολλοϊς δρά- 

μ ασιν άπογράφετα ι»· Πρβ. καϊ Κλήμ. Άλεξ. σελ. 779 «άπ’ έκείνων άνω
θεν τών άρχετύπων τήν περϊ τά άνθρώπεια αύτοϋ διοίκησιν άπογραφάμενόςτ> 

καϊ ΓΙλουτ. Ήθικ. σελ. 552, δ' «τόν δ’ έν Αιγύπτιο νόμον άο’ ούκ εικότως 

ύμϊν άπογράψασ^αι δοκοϋσιν ένιοι τών Ελλήνων, δς κελεύει τήν έ'γκυον, 

άν άλφ θανάτου, μέχρι τέκη φυλάττειν ;», κτλ. (Πρβ.

ΠΛοντ. Τόμ.
590, ς·' άποκατέστησαν οί νέοι έκδόται έξ άντιγράφων

καϊ ΒυττεμβάχιΟν 

Ζ', σελ. 353). Έν τοϊς Δειπνοσοφισταϊς τοΰ ’Αθηναίου σελ.

τό «καϊ απ’ αύτης 
Άπελλής τήν άναδυομένην Άφροδίτην άνεγράψατο' καϊ Πραξιτέλης δέ ό ά- · 

γαλματοποιός έρών αύτης τήν Κνιδίαν Άφροδίτην άπ’ αυτής επλκσατο». 

άντϊ τοΰ άπεγράψατο.
§ 19.

Μεταγραφεΰς ίχ. τον μεταγράφω.

Τό ρήμα μεταγράφω σημαίνον συνήθως έν τή Ελληνική γλώσσή μετα- 
βά.ΙΙω ή μεταποιώ γραφών παραλαμβάνεται ένίοτε καϊ πρός δήλωσιν τοΰ 

αντιγράφω ή έκγράφω, τουτέστι ΜΕΤΛφέρω γράφων εχ τίνος είς α.Ι.Ιο. 
Πρβ. Στράβ. σελ. 609 «διό καί ζητών έπανόρθωσιν τών διαβρωμάτων είς 

άντίγραφα καινά ΜΕΤήνεγχε τήν γραφήν άναπληρών ούκ ευ» καί θεμίστ. 
σελ. 60, α' &ί\Χ οί τής Κάδμου καί Παλαμήδους τέχνης δημιουργοί, οί 
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ικανοί εΐσι τον νουν ΜΕΤοιχΙζίΐγ Ιν. παλαιού σκηνους έκτβττ)κ<5τος ε’ς &ξ- 

τιπαγες τι καί νεουργόν». Λέγεται δέ κα'ι κατά μέσον τύπον μεταγράφο

μαι, ως αντιγράφομαι καί εχγράφομαι.

Γαλήν. Τόμ. Ίΐ, σελ. 899 «ην έγώ πέπεισμαι παραλελεϊφθαι πρδς τών 

μεταγραφόντων μάλλον η πρδς Ίπποκράτους αύτοΰ». Τόμ. ΙΕ', σελ. 46 
«ασαφές δέ έστιν η μη καλώς ηρμηνευμένον ύπδ του γράψαντος ν) διά τούς 

μεταγραψαμενους ημαρτημένον». σελ. 195 «μητι ούν έτέρως μέν ην γε- 
γραμμένον, ημαρτε δέ ό μεταγραψάμενος αύτό». Τόμ. 17', σελ. 688 «διό 

και πιθανώς τις επ’ αύτης τΐίς ρήσεως έ'λεγε λείπειν άπόφασιν την μη παρα- 

λελειμμενην υπο τοΰ πρώτον (Γρ. πρώτΟΕ) τδ βιβλίον μεταγραψαμένον». 

Ιομ. ΙΖ , α , σελ. 80 «ενίοτε γάρ υπέρ ένδς πράγματος διττώς ημών γρα- 
ψαντων, ειτα της μεν ετερας γραφής κατά τό ύφος ού'σης, της δ’ έτέρας 

επι θατερα τών μετωπων, όπως κρίνωμεν (Γρ. ’ΕΓχρίνωμεν) αύτών τηνέτέ- 

ραν έπί σχολής δοκιμάσαντες, ό πρώτος μεταγραφών τό βιβλίον άμφότερα 
έγραψεν». σελ. 634 «τάχα δέ τις κα’ι προσέγραψεν ένεκεν έαυτοΰ, καθάπερ 

ειωδαμεν (εις) ύπόμνησιν έν τοϊς μετωπίοις τά τοιαΰτα πρόσγράφειν’ ειτά 

τις τών μεταγραφόντων (τδ) βιβλίον ώς αύτοΰ τοΰ συγγραφέως ον είς τδ ύφος 
αύτό μετέδηκεν».

Διογεν. Ααερτ. Γ , 9 «πολλά δέ κα’ι παρ’’Επιχάρμου τοΰ κωμφδοποιοΰ 
προσωφέληται τά πλεΐστα μεταγράψας». Γ', 37 «τούς .Νόμους'αύτοΰ με· 

τε'γραψεν όντας ένκηρώ». Η', 85 «γέγραφε δέ βιβλίον έν, δ φησιν "Ερμιπ- 

πος λεγειν τινα τών συγγραφέων Πλάτωνα τδν φιλόσοφον παραγενόμενον είς 
Σικελίαν πρδς Διονύσιον ώνησασθαι παρά τών συγγενών τοΰ Φιλολάου αργυ
ρίου ’Αλεξανδρινών μνών τετταράκοντα καί εντεύθεν μεταγεγραφε'νατ τδν 

Τίμαιον».

Ευσεβ. Έκκλ. Τστορ. Ε', κ', 2 «ορκίζω σε τδν μεταγραψάμενον τδ βι- 
βλιον τούτο — ΐνα άντιβάλγις 8 μετεγράψω καί κατόρθωσες αύτό πρδς τό 

άντίγοαφον τούτο, δθεν μετεγράψω, έπιμελώς' και τδν δρκον τούτον ομοίως 

μεταγράψεις κα’ι θησεις έν τφ άντιγράφω» (Πρβ. Οίκονόμον περί των θ' 
Τομ. Α', σελ. 537). Ε', κη', 18 «καί δεΐξαι αντίγραφα, δ'Οεν αύτά μετε- 
γράψαντο, μη έ'χωσιν».

Λουκιαν. πρδς Άπαίδ. 4 «τά τοΰ Δημοσθένους, δ'σα τγί χειρ’ι τγί αύτοΰ ό 

ρητωρ έγραψε, κα’ι τά τοΰ θουκιδίδου, δσα παρά τοΰ Δημοσθένους και αύτά 

όκτακις μεταγεγραμμενα ευρέθνι χαλίίζ». Παρατηρητέον δ’ δτι και ένταΰθα 

φερεται πλημμελής γραφή παρΕΓγεγραμμένα κα’ι έν τφ πώς δεϊ ιστορίαν 

συγγραφειν § 5 «ως οί τοιοΰτοι μεταποιησωσιν η μετΕΓγράψωσί τι τών άπαξ 

κεκυρωμενων» αντί τοΰ μεταποιήαΟΥιτιν $ μετ^γράψΟΥσι κα’ι § 21 «η- 
ξιωσεν ούτος καί τά ονόματα μεταποιησαι τών 'Ρωμαίων καί μετΕΓγράψαι 

ες τδ Ελληνικόν» άντί τοΰ μετΛγράψαι.

685

'Ως δέ λέγεται αντιγραφή έκ τοΰ αντιγράφω, ούτω χμ μεταγραφή εκ τοΰ 
μεταγράφω, οΐον ’Ιουλίαν, σελ. 378, γ «επισταμαι δε εγω τα Γεωργίου βι-_ 

βλία καί εί μη πάντα πολλά μεντοΓ μετεδωκε γαρ μοι περί την Καππαδο

κίαν δντι πρδς μεταγραφήν τινα καί ταΰτα ε'λαβε παλιν» καί Επιφαν, Τομ. 
Γ', σελ. 587 «άμα τε καί 'ϊπάτιος δ τιμιότατος συνδιάκονος, ό την μετα
γραφήν άπό τών σχεδαρίων έν τετράσι ποιησαμενος». Φερεται δε και παρα 

Λογγίνφ Άποσπ. Ε', 5 «τών δ’ ούν γραψάντων οί μέν ούδέν πλέον η συνα

γωγήν καί μεταγραφήν τών τοϊς πρεσβυτέροις συντεθέντων έποιησαντο». 
Σκοπεί δ’ό συγγραφεύς νά παραστησγ) την έ'ννοιαν της άντιγραφής λέγων 

προφανώς δτι τών γραψάντων άλλοι μέν συνηγαγον μόνον και άντ.εγραψαν 

απλώς τά ύπό τών παλαιοτέρων συνταχθέντα (Πρβ. καί Φωτ. Βιβλ. σελ. 

99, 13). Ό Μώρος έποιησατο είς τδ προκείμενον χωρίον την επομενην πα- 
ρατηρησιν (σελ. 523 Ούεισκ.) «Est μεταγράφειν rem ex alterius libro in 

suum transferred non semper quidem verbum de verbo, sed habitu et modo 
tractandi mutato. Aristeas de Demetrio Phalereo, qui coemendis atque de- 

scribendis libris Ptolemaei bibliothecam auxerat, ποιούμενος άγορασμούς καί 

μεταγραφάς έπί τέλος ηγαγε την τοΰ βασιλέως πρόθεσιν. etc.» ’Εν τοϊς τοΰ 
Άριστέου παρ’ Εύσεβίφ Εύαγγ. Προπ. σελ. 350 άναγινώσκεται «Καταστα- 
θείς έπί τ^ς τοΰ βασιλέως βιβλιοθήκης Δημητριος ό Φαληρεύς έχρηματίσθ.η 
πολλά διάφορα πρδς τδ συναγαγεϊν άπαντα τά κατά την οικουμένην βιβλία 

καί ποιούμενος άγορασμούς καί μεταγραφάς έπί τέλος ’ίίγοεγεν δσον έφ’ εαυτφ 
την τοΰ βασιλέως πρόθεσιν. Παρόντων ούν ημών, έρωτηθείς πόσαι τινές μυ
ριάδες τυγχάνουσι βιβλίων εΐπεν’ ύπέρ τάς είκοσι,’ βασιλεύ. Σπουδάσω δ’ έν 

όλίγφ χρόνφ πρδς τδ πληρωθηναι πεντηκοστά μυριάδας τά λοιπά’ προσηγ- 

γελται δέ μοι καί τά τών ’Ιουδαίων νόμιμα μεταγραφής άξια καί της παρά 

σο’ι βιβλιοθήκης είναι. Τί τδ κωλΰον ούν, ειπεν, έστί σε τοϋτο ποιησαι; πάντα 
γάρ άποτέτακταί σοι τά πρδς την χρείαν. Ό δέ ειπεν ερμηνείας προσδεϊται’ 

χαρακτϋρσι γάρ ίδίοις κατά την Ίουδαίαν χρώνται, κτέ,.» καί σελ. 354 

«Καί δπως γένηται συμφερόντως καί μετά άσφαλείας η τοΰ άγίού νόμου με
ταγραφή, παρόντων πάντων, έπελεξάμην άνδρας καλούς καί άγαθούς, πρε- 

σβυτέρους, άφ’ έκάστης φυλής έξ, ούς καί άπεστάλκαμεν έχοντας τον νόμον. 
Καλώς ούν ποιήσεις, βασιλεύ δίκαιε, προστάξας ώς άν η μεταγραφή γένη

ται τών βιβλίων, ΐνα πάλιν άποκατασταθώσι πρδς ημάς άσφαλώ^οί άνδρες». 

’Επειδή δ’ έν τφ πρώτφ χωρίφ εινε τδ μεταγραφάς ισοδύναμον τφ άντιγρα- 

φάς και τδ μεταγραφής τφ άνΐιγραφής, ως γίνεται φανερόν εκ τοϋ επιφε- 
ρομένου μετ’ ολίγα «-ερμηνείας προσδεϊται», δύναταί τις νά νομίσν) δτι κα’ι 

έν τώ δευτέρφ την αύτην έννοιαν .προτίθεται ό συγγραφεύς ώς κυρίαν να εμ

φάνιση καταλείπων τοϊς άναγινώσκουσι νά νοησωσιν ώς άναγκαίως προϋπο- 
κειμένην την της ερμηνείας η μεταφράσεως. Έν τγί Ίουδαϊκγί ’Αρχαιολογία 

τοΰ Ίωσηπου βιβλ. IB', β', 12 κεΐται «μεταγραφε'ντος δέ τοΰ νόμου καί
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τοΰ κατά την ερμηνείαν έργου τέλος έν τοιχεροεες έβδομηκοντα καί δυσ'ι λα- 
βόντος, συναγαγών ό Δημητριος τούς ’Ιουδαίους, άπαντας εις τόν τόπον, ένθα 

κα'ι μετεβ-Ιήθησατ οί νόμοι, παρόντων καί των έρμηνέων, άνέγνω τούτους» 
(Πρβ. καί Οΐκονόμ.ον περί -car O' Τόμ. Β', σελ. 594 κέξ.).

Έκ τοΰ μεταγράφω έσχηματίσθη τό όνομα μεταγραφεύς, ού ποιείται 
χρησιν ό Τζέτζης έν τοϊς εις Αυκόφρονα Σχολίοις στίχ. 354 «καν οί μετα

γράφεις ούκ οίδ’ δ τι παθόντες δύο ΜΜ γοάφωσιν» καί στίχ. 496 «οί δέ με

ταγράφεις— δι’ ενός Ρ γράφοντες αμαθείς γραμματικές τέχνης φαίνονται». 

Πρβ. καί στίχ. 664.
Είπε δ’ ό Τζέτζ ης καί μεταγραφιχαν πταίσμα έν τοϊς εις 'Ησίοδον Σχο- 

λίοις Έργ. 694 «μη γράψης τριηκόντων, είτε 'Ησιόδου είτε μεταγραφικατ 

τό πταίσμα τυγχάνει, άλλα τριάκοντα».

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ

• ΤΗΣ

ΕΚΠΡ ΟίΩΠΗίΕΩί ΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΩΝ*

Έαν ύπάρχη πολίτευμα, τδ όποιον να θεραπεύη άφ’ ενός τάς δυσχερείας 
τών νεωτέρων κοινωνιών πρός την αύτοκυβέρνησιν, νά εινε δέ άφ’ ετέρου τδ 
προσφορώτατον πρός την πρόοδον και την εύημερίαν ενός "Εθνους, τοΰτο εινε 

όμολογουμένως τό άντιπροσωπικόν. Έν τω πολιτεύματι τούτω ανευρίσκει τις 

τά άληθη στοιχεία καί τάς στερεάς βάσεις τ·ης προόδου καί εύεξίας τών νεω
τέρων Κρατών. Έάν άληθώς η πρόοδος καί η άνάπτυξις τών έθνών ύπό μ.ό· 
νον ελεύθερον καί δημοτικόν πολίτευμα δύναται έπιτυχώς καί τελείως νά 

έπέλθη, τελειότερος τύπος έλευθέρου πολιτεύματος δέν δύναται νά ύπαρξη 

άλλος τοΰ άντιπροσωπικοϋ. Καί έν τοϊς δεσποτικώς κυβερνωμένοις Κράτεσι 

δέν εινε μέν άδύνατος ή πρόοδος’ άλλ’ αυτή έν αύτοϊς καί άτελης ύπάρχει 

καί ώς φαινόμενον μάλλον έν τη ίστορίιγ παρίσταται. Πλειστάκις δέ ύπό τό 
ψευδές αύτης κάλυμμα ούδέν άλλο έν αύτοϊς σκιάζεται η αύτη η.οίκτρά 

αύτών άποσύνθεσις καί διαφθορά. Ή άλήθης πρόοδος δέν συνίσταται εις την 

έπίδειξιν στρατιωτικές ισχύος η ύλικοϋ πλούτου καί εξωτερικές λαμπρότη- 

τος, ώς αυτή συνήθως έμφανίζεται έν μοναρχίαις άπολ.ύτοις. Την άληθη πρόο
δον άποτελεϊ η άπασών τών δυνάμεων τοΰ Έθνους, τών τε ηθικών, ύλικών 

καί νοητικών άνάπτυξις καί ίσχυροποίησις. Ταύτην δέ μόνον τό έφ’ εαυτό 

πεποιθός καί τό εαυτό κυβερνών "Εθνος δύναται νά παράνη. Τοιοΰτον δ’ Έ
θνος εινε τό έρειδόμενον έπί τοΰ πολιτεύματος, τδ όποιον άποτελεϊ τδ εφεύ

ρημα'ιδία τών νεωτέρων χρόνων.

ΆνεγνώσΟη Ιν τφ Συλλόγφ τδν Φεβρουάριον 1876.

Άλλ’ ϊνα αληθώς τοιοΰτον ψ τό πολίτευμα τοΰτο, 'ίνα πράγματι πρδς την 
πρόοδον τό ύπ’ αύτοΰ διεπόμενον "Εθνος προάγη, δεϊται μελετης -καί έ’χει ά- 

νάγκην βαθείας καί άκριβοΰς κατανοησεως. Δέν άρκεϊ έπιπολαίως νά συλ- 
λαμβάνηται καί άτελώς νά έφαρμόζηται,διότι οΰτω ούδέποτε πρός τά άληθέ 

αύτοΰ άποτελέσματα όδηγεϊ. Άφότου ή Πολίτικη ’Επιστήμη ύπό την κριτι
κήν αύτης ερευνάν άνέλαβεν αύτό, έτέθησαν αί βάσεις αύτοΰ, οί Spot, 

καθ’ ούς δύναται έπιτυχώς νά λειτουργέ, δ σκοπός, τδν όποιον πρεπει νά έπι- 

διώκη ϊνα ώφελίμως έφαρμόζηται. Διότι έν έθνος έκλέγει εθνικήν άντιπροσω- 

πείαν, δέν έπεται οτι κυβερνάται ύπό τοΰ άντιπροσωπικοϋ πολιτεύματος, ώς 
τδ έννσεϊ η Πολίτικη ’Επιστήμη. Άντιπροσωπικόν πολίτευμα δέν δύναται νά 

όπάρχη η έκεϊ,ό'που τηρούνται οί ιδιαίτεροι αύτοΰ όροι, έκεϊ όπου κατανοοϋν- 

παι αί προϋποθέσεις καί αί βάσεις, έπί τών όποιων δέον νά στηρίζηται. Εις 
πάν "Εθνος έν πρώτοις δέν δύναται ομοίως καί κατά τδν αύτδν βαθμόν νά 

έφαρμόζηται. "ίνα έφαρμόζηται,άπαιτεϊ πρωτίστως συναίσ.θησιν εθνικής ύπάρ» 
ξεως καί άτομικης αύτοβουλίας. ’Αλλά καί παρά τοϊς Κράτεσι, παρ’ οΐς ά- 

νευρίσκει τά στοιχεία ταΰτα, δέν δύναται πάντοτε έπιτυχώς νά λειτουργέ, 
διότι ούχί ομοίως πάντοτε κατά βάθος καί κατ’ ούσίαν έξετάζεται, καί ούχί 

επίσης πάντοτε τίθεται εις αρμονίαν πρδς τούς ιδιαιτέρους ό'ρους, τούς έν τη 

φύσει καί τφ σκοπφ αύτοΰ προσκειμένους.

Τό μέσον δι’ ου καθίσταται έμφανές καί λειτουργεί τό άντιπροσωπικόν πο
λίτευμα εινε η εκλογική νομοθεσία. Έν αύτέ τίθενται αί βάσεις της έκλο- 

γης τών άντιπροσώπων καί ρυθμίζονται τά τές ένασκησεως τών πολιτικών 
δικαιωμάτων. Τοιαΰται η τοιαΰται βάσεις, τοιάδε η τοιάδε ρύθμισις τών πο

λιτικών δικαιωμάτων, συνεπάγεται βεβαίως καί διάφορα άποτελέσματα. 

Εινε άληθές ό'τι δέν εΐνε εύχερές τδ θέτειν έν ταϊς έκλογικαϊς νομοθεσίαις τάς 

άρίστας βάσεις καί ρυθμίζειν ώς άριστα τά της ένασκησεως τών Πολιτικών 
δικαιωμάτων. Ή Πολίτικη όμως Έπιστημη, δέν έ'παυσεν έπί τούτφ έργα- 

ζομένη καί δέν δύναται τις νά εινε έν τέ πλάνη, ίσχυριζόμενος, ό'τι έν αύτέ 

άνευρίσκει τά τελειότερα στοιχεία της συγκροτησεως άγαθές εκλογικής νο
μοθεσίας πρδς την εύ'ρυθμον καί κανονικήν τοΰ άντιπροσωπικοϋ πολιτεύματος 
λειτουργίαν.

Έν τέ προκειμένη μελέτη δέν πρόκειται νά όρίσωμεν τάς βάσεις καί τούς 
ορούς, έφ’ οις τδ άντιπροσωπικόν πολίτευμα δύναται έπιτυχώς νά λειτουργέ· 

Απλώς θέλου-εν ,έξετάσει άτέλειάν τινα τών έκλογικών νομοθεσιών, ητις 
όμως έ'χη σπουδαίαν επιρροήν έπί τε της καθόλου ρυθμίσεως τών νομοθεσιών 

αύτών καί έπί της έννοιας τοΰ άντιπροσωπικοϋ πολιτεύματος.

Έάν παρατηρησωμεν έν τοϊς έκλογικοϊς νόμοίς τών πλείστωνΈθνών, πώς 
διατάσσονται έν αύτοϊς τά της εθνικής αύτών αντιπροσωπείας, θέλομεν ΐδει 
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δτι μόνη βάσις ρυθμ.ίζουσα αυτήν, εΐνε τό κράτος της πλειοψηφίας, η υπέ

ροχη τοΰ αριθμού. Διά νά έκλέχθγ τις αντιπρόσωπος τοΰ "Εθνους, αρκεί έν 
τί) έπαρχίγ, έν η έξετέθη ώς υποψήφιος, νά λάβη' τάς σχετικώς πλείονας 

ψήφους, αρκεί πολλάκις κατά μίαν ψήφον νά ύπερτερηση τών αντιπάλων 

αύτοϋ. Εις πάσας τάς ψήφους τών έκλογεων δέν αποδίδεται η αύτη άΐςία, η 

αυτή ισχύς. Τότε μ.όνον αί ψήφοι αύτών έ'χουσιν ίσχύν κα'ι πρακτικήν σημα

σίαν, δταν ώς πλείους εύτυχησωσι νά συγκεντρωθώσιν έπ'ι τοϋ αύτοϋ προσώ

που. Μη εύτυχησασαι τοϋτο, θεωρούνται ώς μηδέν, ώς μηδέποτε ριφθεΐσαι 
είς την κάλπην υποψηφίου τινός. Αί 50 χιλιάδες ούτω καϊ μία ψήφος εχουσι 
μείζονα αξίαν και εχουσι τό δικαίωμα νά συμμετέχωσι τον σχηματισμοΰ της 

εθνικές Αντιπροσωπείας, ούχ'ι δμως και αί 49,999. Άλλά τίς ό λόγος τού
του ; Προσιδιάζει αληθώς τοιαύτη αρχή πρός την έ'ννοιαν και την ούσίαν της 

αντιπροσωπείας ·, Προέρχεται τουλάχιστον έξ ύπερτέρας ανάγκης μη δυνα- 
μένης άλλως, νά θεραπευθη; Ούχί. Εΐνε απλώς συνέπεια εσφαλμένης ιδέας, 

ητις έπεκράτησεν, δτι τά πάντα πρέπει νά κανονίζγ καϊ περϊ τών πάντων 

ν’ Αποφαίνηται μόνη ή πλειοψηφία. Κα'ι τό τοιοΰτον δύναται ό'ντως νά έ'χν) 

λογικήν ύπόστασιν, προκειμένου περϊ άποφάσεως όμάδος, σωματείου η συνε- 
λεύσεώς τίνος. Έν τοιαύτη περιπτώσει η κανονική λειτουργία της όμάδος η 

τ·ης συνελεύσεως απαιτεί νά απονεμηθίί ή υπέροχη είς την θέλησιν της πλειο- 

ψηφίας. Μη ΰπαρχούσης της αρχής ταύτης θά ητο αληθώς δυσχερές, πολ- 
λάκις δέ και ανέφικτον νά λειτουργώσι και έργάζωνται συνελεύσεις οίαιδη- 

ποτέ Ατόμων. Άλλά προκειμένου περϊ Αντιπροσωπείας, προκειμένου ν’ ανα- 
θέσωσί τινες την άντιπροσώπησιν αύτών εί'ς τινας, εΐνε πρέπον καϊ σύμφωνον 

πρός την φύσιν αύτης, οί πλείονες ν’ ανκδεικνυωσί τόν αντιπρόσωπον, οί δ’ 

έλάττους νά ύποκύπτωσιν είς την εκλογήν τών πλειόνων καϊ ν’ αναθέτωσιν 
είς ξένης εκλογές αντιπρόσωπον την διεκπεραίωσιν καϊ διεξαγωγήν της εν 

τολές των; "ίνα η αντιπροσιοπεία -η αληθης, πρέπει ού μόνον πάντες νά έκπρο- 

σωπώνται έν συνόλω,άλλά καϊ εις έκαστος κατ’ ιδίαν,πρέπει ού μόνον οί πλείο

νες, αλλ’ εις έκαστος νά συναίνεση περί τοϋ προσώπου, τό όποιον μέλλει νά 

βουλευθ-ρ περϊ πάντων. «Τό δικαίωμα της αντιπροσωπείας» ώς παρατηρεί ό 
κ. Vitet, σπουδαιοτάτην μονογραφίαν περϊ τών δικαιωμάτων της μειοψη

φίας συγγράψας, «δέν εΐνε, ώς τό δικαίωμα της άποφάσεως αθροιστικόν (col- 

lectif), άπρόσωπον. Τό δικαίωμα της αντιπροσωπείας εΐνε Ατομικόν, προσω

πικόν, ύπάρχον καθ’ εαυτό καϊ άπαράγραφον είς πάντα πολίτην»1. ’Εάν δέ 

την Αρχήν ταύτην Αναγνωρίζη και έφαρμόζν) τό ιδιωτικόν δίκαιον, έπι τίνι 
λόγω ν’ άποκρούν; αυτήν τό δημόσιον δίκαιον; Μήπως ή θέλησις τοΰ έντο- 
λέως πρέπει νά εΐνε σεβαστοτέρα δταν διορίζη κοινόν έντολοδόχον, ούχι δέ ο

μοίως καϊ δταν Αναδεικνύη δημόσιον έντολοδόχον; "Η μη τά δικαιώματα 
τοϋ ιδιώτου εΐνε σπουδαιότερα τών δικαιωμάτων και καθηκόντων τοϋ πολί-

1 Έν Revue des deux Mondes 15 Μαίου 187Θ σελ. S79. 
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του; Κα'ι έν τη μια καϊ έν τ-ρ έτέρρε περιπτώσει πρόκειται περϊ αναδοχές 

εντολής. “Όπως έν τη κοιν^ έντολγ ούδείς δύναται ν’ άναδεχθν) εντολήν, έάν 

δέν λάβη την συναίνεσιν τοΰ έντολέως, ούτω καϊ έπ'ι της πολίτικης έντολίίς,. 
η αύτη Αρχή δέον νά έπικρατη. Εΐνε δέ καθαρά νόθευσις της έννοιας της έν- 

τολης τό νά έξαρτάται ή σύστασις αύτης έκ της θελησεως τών πλειόνων, 

πρός δέσμευσιν ού μόνον αύτης, Αλλά κα’ι της θελησεως τ·ης μειονότητος. 
Έάν ύπάρχγ επομένως αύθαιρετωτέρα άρχη, η άρχη αυτή εΐνε ή της υπέ

ροχης της πλειοψηφίας, ή καθιερουμένη έν τοϊς έκλογικοΐς νόμοις τών πλεί- 

στων συνταγματικών καϊ δημοκρατικών έθνών. Διά της Αρχής ταύτης τό 
άτομον, η ιδέα καταπνίγεται, έξαφανίζεται, άνακηρύσσεται δέ ώς υπέροχος 

έν τη πολιτεί^ ό Αριθμός.
Ιδού, λοιπόν, έν μέγιστον έλάττωμα τών έκλογικών νομοθεσιών, αίτινες 

την Αντιπροσωπείαν τοΰ ’Έθνους βασίζουσιν έπϊ της ύπεροχης τοΰ αριθμού. 
Καϊ έάν μέν τό ελάττωμα τοϋτο περιωρίζετο μέχρι τοΰ σημείου της αδικίας, 

τοΰ Αποκλεισμού μιάς μερίδος πολιτών Από της έκπροσωπησεως αύτών, δέν 

0ά ίτο ίσως μεγάλης κατακρίσεως Αξιόν.Άλλά τό έλάττωμα τοϋτο, ή εσφαλ
μένη αυτή άρχη της υπεροχές τών πλειοψηφιών,άλλοιοϊ. δυστυχώς καϊ νοθεύει 

αύτην την ούσίαν καϊ τόν σκοπόν τοΰ άντιπροσωπικοΰ συστηματος.Καί όντως 
ύπό τό σύστημα τών πλειοψηφιών, ήτοι ύπό τό σύστημα τίίς Ανισότητος τών 
εκλογέων κα'ι της Ανισότητος τών μερίδων, γεννώνται.αί καταπιέσεις τών ε

κλογέων, αί κομματικαϊ άντιζηλίαι, οί συνδυασμοί, αί άποχα'ι τών έκλογέων 

άπό της ένασκησεως τοΰ έκλογικοϋ των δικαιωμάτος,ό Αποκλεισμός τών ικα

νοτήτων,αύτη η κυβερνητική έπέμβασις/Οταν ή πλειοψηφία εχγι την ύπεροχην 

έντφ έκλογικφ σταδίφ δέν εΐνε φυσικόν πασαμερίς,και αύτη η μικροσκοπικωτά 
τη,ή έπιζητοΰσα νά περιβληθη τόν τοΰ Αντιπροσώπου μανδύαν,νά κατέλθη είς 

την χρησιν τών μέσων, τά οποία Αποτελοϋσιν έν πάσγ βουλευτική έκλογίϊ 
την λυπηράν εικόνα της καταπτώσεως τών χαρακτήρων καϊ της διαφθοράς 

τών ηθών ; Δέν εΐνε φυσικόν η μερίς αύτη καί δωροδοκίας νά κάμη χρησιν, 

καϊ βίαν νά μετέλθνι καϊ δόλον περϊ την νόθευσιν της έκλογης νά κατεργά- 
σηται καί την σύμπραξιν Αλλης μερίδος νά έξαιτησηται καί είς Αμοιβαία 

μετ’ αύτης συνυποσχετικά νά προβη, ; Έφ’ ό'σον τό πλεϊστον μέρος κρκτνϊ, 

πάσα μερις, συναισθανομένη ίκανην περί εαυτόν δύναμεν, Θά θέλγ νά σχη- 
ματίση ύπέρ έαυτης την πλειοψηφίαν. Διά νά την σχηματίσγ; δέ δέν χρειά

ζεται βεβαίως έλευθερία εκλογών καϊ σεβασμός πρός την ψήφον τών έκλο- 

γέων' πρός τοϋτο αρκεί η βία η τε κυβερνητική καί κομματική, ό δόλος, ό 

συνδυασμός. Άλλά μη τούλάχιστον άπαντες οί έκλογεϊς, καίτοι τοΰ κλει
στού μέρους αύτών πιεζομένου καϊ δολιευομένου, ένασκοΰσι τό έκλόγικόν των 

δικαίωμα ύπό τό σύστημα τών πλειοψηφιών ; Αρκεί τούλάχιστον, μ.’ δλην 
την έξασκουμένην πίεσιν καί τόν δόλον, νά ψηφίζωσι πάντες, ΐνα η έντεϋθεν 

σχηματιζομένη Αντιπροσωπεία ψ Απόρροια της καθαράς πλειοψηφίας τοϋ 
TOMOS Β', 9.— ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 47
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έ'θνους. Δυστυχώς δμως τό σύστημα τών πλειοψηφιών, έάν έπιφέργι καί 
κΏμ άτοπα, επιφέρει ιδίως την άποχην τών έκλογέων άπό της ψηφοφορίας. 
Ούδέν άλλο σύστημα ύποβοηθεϊ τοσοΰτον την άπομ,άκρυνσιν τών έκλο

γέων άπό τοΰ τόπου της έκλογης, την άπονάρκωσιν καί αδιαφορίαν τών 
πολιτών, ίδίγ; δέ τών νοημονεστέρων καί μάλλον ανεπτυγμένων, άπό της 

ένασκησεως τών πολιτικών δικαιωμάτων, δσω τό ϊσχύον. "Οταν ηνε 

γνωστόν δτι η πλειονότης υπερισχύει, δταν ηνε γνωστόν δτι ως έκ ταύ- 
της πλεϊσται νοημονες, ηθικαί καί εύπαίδευτοι μειοψηφίαι άπέχουσιν άπό " 

της εκλογικής παλαίστρας, τίς νοημων κα'ι αληθώς άνεξάρτητος έκλο- 
γεύς θέλει έ'χει ποτέ τό θάρρος νά ρίψγ) την ψηφόν του υπέρ τοΰ άρεστοΰ 
αύτφ, δταν τοιοΰτον δέν εύρίσκγ) έν τφ έκλογικω σταδίφ, η και εύρίσκων 

αύτόν ένίοτε, γνωρίζγι έκ προοιμίων δτε η ψηφός του δέν θέλει τόν ωφελή
σει ; 1 Διά νά έπιτύχγ) ό έκλογεύς έν τγί ψηφφ του, ανάγκη νά συνενωθη 

μετά τών πλειόνων, άνάγκη νά ψηφοφορησγ) τόν παρέχοντα πλείονας πιθα
νότητας έπιτύχίας. Τοϋτο μη δυνάμενος ενεκα τών φρονημάτων αύτοΰ νά 

πράξγι, οφείλει νά πράξη τό φρονιμώτερον, ν’ άπόσχγι τών έκλογών. Πόσοι 
δέ εινε οί ουτω άπέχοντες έν έκάστη εκλογή ; Άτυχώς δέν είνε ολίγοι. Ά- 

παρτίζουσι δέ αύτοί ώς έπ'ι τό πλεϊστον την μάλλον άνεπτυγμένην τάξιν 

τών πολιτών, ήτοι την τάξιν έκείνην, έπί της οποίας πρέπει νά έδραιοΰταε 

τό πολίτευμα τό άληθώς ελεύθερον. Σύστημα λοιπόν τοιοΰτον, καθιεροϋν την 
βίαν, τόν·δόλον, τούς συνδυασμούς, την άποχην τών έκλογέων, είνε δυνα

τόν ποτέ ν’ άνταποκρίνηται πρός τόν σκοπόν καί την φύσιν τοΰ άντιπροσω- 

Χ πικοΰ συστήματος; Πρός τί έφευρέθη τό άντιπροσωπικόν σύστημα ; Τινα 
σκοπόν έπιδιώκει; Έφευρέθη πρωτίστως ΐνα αύτό εαυτό τό "Εθνος κυβερνά 

διά τίίς έκλογης αντιπροσώπων του. Άλλά τό τοιοΰτον δύναται νά έπιτυγ- 

χάνηται, έάν μερίς τις μόνον τοϋ λαοΰ έ'χγι τό κράτος έν ταϊς έκλογαϊς; Έάν 

έ'πρεπε ,μεοίς τις μόνον τοΰ έ'θνους νά ύπερισχύη, αΰτη ούδέποτε ηδύνατο 
νά ίνε ό αριθμός μόνον. ’Αληθώς δέ ύπό τό εκλογικόν σύστημα τών πλειο

ψηφιών, μερίς τις μόνον τοΰ έ'θνους καί αυτή ώς έπί τό πλεϊστον ό άριθμ,ός, 
άναδεικνύει τούς αντιπροσώπους αύτοΰ, έξ ών εξέρχεται η κυβέρνησις της 

χώρας. Ή μερίς δέ αύτη μη νομίζωμεν οτι είνε πάντοτε η πλειοψηφία τοΰ 

έ'θνους. Ή μερίς αύτη είνε πλεεστάκις ή μειοψηφία μόνον αύτοΰ. Πρός τοϋτο 
δέ άρκεϊ νά λάβωμεν ύπ’ δψιν ούχί τούς πιεζομένους διά της βίας καί τών 

άλλων ανήθικων μέσων έκλογεϊς, άλλά μόνον τούς άπεχ-οντας άπό τών έκ- 

λογών και τούς ήττωμ&ους έν ταϊς έκλογαϊς. Καί ούτοι καί έκεϊνοι άποτε- 
λοΰσιν άφ’ εαυτών την πλειοψηφίαν τοΰ έ'θνους, ένφ η μερίς η έκλέγουσα 
τούς είσερχομένους εις τό Κοινοβούλιον δήθεν αντιπροσώπους αύτοΰ δέν είνε η 

η άληθης μειοψηφία αύτοΰ. Καί έάν δμως ύποθέσωμεν δτι έν τφ Κοινο

ί Πρβλ. και F. Beaussire, Les abstentions eleetorales ένRevue des deux Mondes 1ης Φε- 
δροοαρ. 1872. σελ. 662, 

βουλίφ εδράζει η πλειοψηφία τοΰ έ'θνους, η κυβέρνησις δμως είνε πάντως 

απόρροια της μειοψηφίας αύτοΰ. Διότι η κυβέρνησις δέν ύποδεικνύεται ύφ’ 

δλου τοΰ Κοινοβουλίου, τό όποιον ύπεθέσαμεν οτι είνε η πλειοψηφία τοϋ 

έθνους, άλλ’ ύπό της πΛειοψηφΙας μόνον τοΰ Κοινοβουλίου. Άλλ’ η πλειο

ψηφία τοΰ Κοινοβουλίου δέν είνε καί η πλειοψηφία τοΰ έ'θνους. Άπ’ εναντίας 

η μειοψηφία τοΰ Κοινοβουλίου συναριθμουμένη μετά τ^ς μειοψηφίας τοΰ έ'θνους 
άποτελεϊ πιθανώτερον την πλειοψηφίαν αύτοΰ *. Έκ τούτου έξηγεϊται, διατί 

κυβερνήσεις, καίτοι ύποστηριζόμεναι ύπό της πλειοψηφίας, πολλάκις δέ καί 

ύπό τ^ς παμψηφίας τοΰ Κοινοβουλίου είνε ούχ ίττον άντιδημοτικώταται καί 

δυσμενείς είς τό έθνος, άποτέλεσμα, διαταράξαν πολλάκις την μονιμότητα 

της πολιτειακής τάξεως εθνών τινων, έν οίς καί τοΰ ημετέρου,’ προερχόμενον 

δμως κατά μέγα μέρος έκ τοΰ έλαττωματικοΰ έκλογικοΰ συστήματος, τό ό
ποιον κατά τό φαινόμενον δίδει την ύπεροχην είς την πλειοψηφίαν τοϋ 

έ'θνους, ένφ κατά τό πλεϊστον πράγματι έ'χει αύτην η κατά τό φαινόμενον 

μειοψηφία αύτοΰ.
Τοιαϋτα τά λυπηρά άποτελέσματα ά έπιφέρει ή έσφαλμένη άρχη της ά- 

πολύτου ισχύος τών πλειοψηφιών, άποτελέσματα νοθεύοντα, ώς εί'δομεν, κατ’ 

ούσίαν καί παρεκτρέποντα τοΰ αληθούς του σκοποϋ τό άντιπροσωπικόν πολί
τευμα. Κατά της άρχης δμως ταύτης ηγέρθησαν πρό πολλοΰ αί πεφωτισμένα! 
καί έμβριθεϊς φωναί περιφανών δημοσιολόγων καί σήμερον δυνάμεθα νά εΐ'πω- 

μεν οτι η έπιστημη την κατεδίκασε πλέον.Ή έπιστημη δέν άνέχεται είς τό έξ’δς 

νά περιφρονώνται αί μειοψηφίαι, νά μενωσιν άνευ άντιπροσωπείας αί άρχαί 
καί αί ίδέαι μιάς μεγάλης πάντοτε μερίδος τοΰ έ'θνους. Θέλει μέν η πλειο

ψηφία νά εχγι πάντοτε τό μεϊζον μέρος, ώς άπαιτεϊ ή δικαιοσύνη, έν τ·?ί άν- 

τιπροσωπείφ τοΰ έ'θνους, θέλει δμως καί η μειονοψηφία νά έ'χγι τό άνάλογον 

αύτης έν αύτγί μέρος, ώς ή αύτη δικαιοσύνη καί ό σκοπός τοϋ άντιπροσω- 

πικοϋ συστήματος απαιτεί. Έάν μία ιδέα, μία άρχή έπιπολάζη παρά τινι 

μερίδι τοΰ έθνους, θέλει ή ιδέα καί η άρχη αύτη νά μη μαραίνηται έν τγί 
άφανείφ, ούδέ νά έπαπειλγί άνατρεπτικούς κινδύνους έν τφ σκότει, άλλά νά 

ί'δη τό φώς της λογικότητος καί όρθότητος αύτης έν αύτγί τγί έστίφ τοϋ 
έ'θνους, τγί έθνικγί άντιπροσωπεί^, έ'νθα συζητουμένη καί βασανιζομένγ) έπί 

τέλους η ύπερισχύει μεταβαλλομένη είς πλειοψηφίαν τοΰ έ'θνους η ύποχωρεϊ 
διά τοΰ λόγου πάντοτε καί της συζητησεως. Είνε άδίάφορον είς την έπι- 

στημην, άν μία ιδέα ηνε συντηρητική η άνατρεπτικη τοΰ πολιτικοΰ η θρη- 
σκευτικοϋ καθεστώτος. "Εχει η ιδέα αύτη οπαδούς, υποστηρίζεται παρά το- 

σούτων, δσοι δύνανται νά την καθιστοΰν σεβαστήν, πρέπει πάντως κατ’ αύ

την ν’ έκπροσωπηται Ούτω καί μόνον πάντα τά προκυπτοντα άτοπα

1 Ύπό τό πνιΰυ,ατοϋτο όμιλεϊ καί 6 Naville, du reforme Electorate GenEve 1837.’Ίδεκαί 
Bluntschli, Politik σελ. 440.

2 Ουτω δώτι δ κοινωνισμός ϊχει δλεθρ'ας άρχας, δέν επεται ότι δέν πρέπει ν'α ϊχη είσο
δον εις τήν ίΟνικήν αντιπροσωπείαν. 'II δέ εισαγωγή της καθολικής ψηφοφορίας εις Γέρμα- 
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εζ τοΰ δεσποτισμοΰ της πλειοψηφίας, ητις πολλάκις εινε άπλοϋς άριθμός, ά- 

ποσοβοΰνται, οΰτω μόνον ικανοποιούνται αί Απαιτήσεις τοϋ άντιπροσωπικοϋ 

συστήματος ζαϊ επανέρχεται τοΰτο εις την άληθη θέσιν, ην πρέπει νά έ'/η 

της έκπροσωπησεως άπασών τών θελήσεων καί τών αναγκών τοΰ έθνους. 
Ούδέν άλλο άρα έπεζητησε καί επιζητεί η πολίτικη επιστήμη $ τό άνάΛο- 

γογ της έκπροσωπήσεως. Έάν λοιπόν έν μι£ έκλογικγί περιφερείς έκ 30 χι
λιάδων εκλογέων άποτελουμένγ, άναδεικνυούση δέ τρεις βουλευτάς, δυο με

ρίδες, δυο ίδέαι ζρατοΰσιν, ών η μία έχει υπέρ έαυτης τάς 20 χιλιάδας τών 

εκλογέων, η δ’ έτέρα τάς 10, ή έπιστημη επιθυμεί ή μέν μία μερίς η έ- 

χουσα ύπέρ εαυτός την πλειοψηφίαν τών εκλογέων ν’ άντιπροσωπευθη ύπό 
δύο βουλευτών,-η δ’ έτέρα η μειοψηφούσα ύπό ενός βουλέυτοΰ. Οΰτω καθίστα

ται η Απαιτουμένη αναλογική ίσότης μεταξύ τών δύο μερίδων η τών δύο 
ιδεών. Ή πλειοψηφία θέλει έχει πάντοτε τά 2/3 η τά 3/4 ύπέρ έαυτης τών 

Αντιπροσώπων, αλλά καί η μειοψηφία θέλει έχει τό ι/3 η τό ’[4 αύτών.

Β'

Παραδεκτής γενομένης της Αρχ-ης ταύτης, ί'δωμεν τίνα συστήματα έκλο- 

γής δύνανται νά πραγματοποιησωσιν αύτην καί νά έπιτύχωσιν οΰτω τό άνά- 

λογον της αντιπροσωπείας. Πρός τοΰτο τά έξης σπουδαιότερα συστήματα 
έπροτάθησαν ύπό διαφόρων δημοσιολόγων κατά τό μάλλον καί ηττον προσεγ- 

γίζοντα πρός έπίτευξιν της άρχνίς-ταύτης.

1) τό καλούμενον ψηφοφορία άτεΛης (vote incomplet).’

Κατά τό σύστημα της άτελοΰς ψηφοφορίας έκαστος έκλογεύς δύο μόνον 
ονόματα δύναται νά έγγράψγ, έν τφ ψηφοδελτίφ του, ήτοι όλιγώτερα τών 

έκλεχθησομένων βουλευτών έν έκάστη έκλογικ-ρ περιφερείς. Οΰτω έν έκλο- 

γικ·?ϊ περιφερείς έκλεγούσν) τρεις βουλευτάς,ην καλοΰσιν οί ’Άγγλοι τριγω- 
rialar ύποστηρίζεται δτι διά τοΰ συστήματος τούτου τά 2/3 θέλει επιτύχει 
η πλειοψηφία, '/3 δ’ ή μειοψηφία. Τό σύστημα τοΰτο έπροτάθη ύπό τοϋ 

G. L. Graik καθηγητοΰ τ-ής ιστορίας έν τφ Αυκείφ τ·ης Βασιλίσσης έν Βελ- 
φάστ (Queens college de Belfast) έδημοσιεύθη δέ ύπ’ αύτοΰ έν έ'τει 1836 

νίαν δι’ ής τό ζοινωνιστιζόν κόμμα (Socialdemokralie) ζατώρθωσίι να ε’σαγάγη οπαδούς ε’ς 
τόν Reichstag δέν εινε δια τοΰτο μεμπτόα. Αύτοι iz τών Γερμανών οΐ ^χθιστα διαζείμενοι 
πρός τήν μερίδα ταύτην ζαί πρός τήν πρόοδον αύτης, δεν τήν πολεμοϋσιν ύπό τήν ίννοιαν 
ταύτην. Ό Bamberger πραγματεοθεις Εσχάτως τα τοΰ ζοινωνισμοϋ ?ν πραγματεία τή ?πι- 
γραφομένη «Deutschland und der Socialismus», ζαί τοι Αναφέρει τήν.?πίδρασιν ήν έξήσζη- 
σεν ή ζαθολιζή ψηφοφορία ε’ς τήν άνάπτοξιν τής ζοινωνιζής δημοκρατικής μερίδος 1·> Γερ- 
μανίφ δέν τήν κατακρίνει όμως απολύτως «Diesem (τή καθολική ψηφοφορία), λέγει, bur· 
det man jetzt viele Sunden auf und die meisten davon mit Dnrecht Der Schade, den es 
im Gefolge hat, liegt nicht darin, dass es alien Schichten der Bevolkerung zum A usdruck 
ihrer Gesinnungen verhilft. Im Gegentheil,diesist Gewinns.
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έν τφ Companion to the newspaper,» VEv έ'τει 1854 έπροτάθη ύπό τοΰ Λόρ

δου Russel εις τό Κοινοβούλιον, άλλ’ άπερρίφθη. Κατά την τελευταίαν όμως 
τοϋ 1867 εκλογικήν μεταρρύθμισιν έν Άγγλίς έγένετο δεκτόν διά τά έζ- 

λογικά σωματεία τά τρεγωνιαΐα καλούμενα, ήτοι τά έκλέγοντα τρεις βου

λευτάς. Τό σύστηυ.α δμως τοΰτο ζατακρίνεται ώς λίαν έλλειπές καί έπί 

προϋποθέσεων στηριζόμενον, αίτινες σπανίως έν τγ πράξει συντρέχουσι. Κατά 

τόν ζ. Vitet ϊνα έπιτύχ·/) τό σύστημα τοΰτο, άνάγκη νά προϋποτεθη δτι η 
μειοψηφία εινε ακριβώς ΐ'ση πρός τό ι/3 τών έκλογέων, ζαί συμπαγής, δτι 

δέ η. πλειοψηφία έπίσης εινε ΐ'ση μέ τά 2/3, έξ ΐ'σου καλώς πειθαρχούσα καί 
δέν παρουσιάζει η δύο ύποψηφίους. Έάν έλλειψη μία τών προϋποθέσεων 

τούτων, τό σύστημα τοΰτο δέν δύναΐάι νά δώση τ’ άποτελέσματα, τά όποια 

επιδιώκει. Άλλ’ έπειδή αί προϋποθέσεις αΰται δέν εινε εΰκολον πάσαι νά 

συντρέξωσι, θέλει άναγκαίως συμβη η παντελώς νά μένουν άνευ αντιπροσω
πείας αί μειοψηφίαι, καί δταν ηνε ΐ'σαι πρός τό '/3 τών έκλογέων, δπερ θέ

λει έπέλθει όταν συμπαγεστέρα καί μάλλον πειθαρχούσα ουσα η πλειοψηφία 
δέν παρουσιάζη έν ταϊς έκλογαΐς δύο ύποψηφίους άλλά τρεις, η αί πλειοψη- 

φίαι νά μείνουν Ανευ αντιπροσωπείας δταν δέν κατορθώσουν νά συνεννοηθοΰν 

καλώς η έπέλθωσι διαιρέσεις μεταξύ τών μελών της, α'ίτινες θά έ'χωσιν ώς 

αποτέλεσμα την διασκόρπισιν τών ψήφων της πλειοψηφίας πρός όφελος Απο
κλειστικόν της συμπαγέστερου, διατελούσης μειοψηφίας. Τ’ άποτελέσματα 

ταΰτα έπιμαρτυρεΐ ό κ. Vitet διά της έν Άγγλίς πρακτικές, άναφέρων τάς 

προτελευταίας έκλογάς, καθ’ άς έν μέν Βιρμιγκάμ.η η φιλελεύθερα μερίς, η- 
τις είνε αυτόθι Αρκούντως ισχυρά, δέν ηδυνηθη νά έπιτύχη μίαν μόνην έδραν 
ενεκα της πειθαρχίας της πλειοψηφουσης έν τ·?ί έπαρχίγ ταύτγ μερίδος, της 

συντηρητικής, έν δέ τφ Λονδίνφ, ό δηυ.οτικώτατος οπαδός τών Ούίγων, ά 

βαρών 'Ρόσχιλδ άπέτυχε, διότι ή μερίς του έπαναπαυομένη έπί της δημο- 
τικότητος αύτοΰ ένόμισε δέον νά ένεργηση δραστηριώτερον ύπέρ τών ετέρων, 

συνυποψήφιων του. Οΰτω δέ η μειοψηφία ύπερίσχυσε 2. Εννοείται δέ δτι 

καί ύπό τό σύστημα τοΰτο, οί συνδυασμοί, η πάλη, ή διαίρεσις μεταξύ τών, 

πολιτών έξακολουθοΰσι νά ύφίστανται.

2) Τό καΰ.ούμενον ψηφοφορία έπισωρεντικη (vote cumulatif) η κατά τόν 
Prevost-Paradol vote accumule. 3

Κατά τό σύστημα τοΰτο έκαστος έκλογεύς διαθέτων τρεις ψήφους έ'χει τό 

δικαίωμα καί τάς τρεις ν’ απονείμη εις ένα καί τόν αύτόν ύποψηφιον, η'τοι 

αντί νά έγγράψη έν τώ ψηφοδελτίφ του πολλά ό,νόματα έγγράφει πολλάκις 
τό αύτό όνομα. Οΰτω καί αί μειοψηφίαι, αί κατά τό τρίτον ύποδεέστεραι

1 Ε. de Laveley,Revue des deux Mondes τής 1ης 1877 «Des formes de gouvernementu 
σ. 64.

2 Vitet, Revue des deux Mondes ϊνθ’ ανωτέρω.
3 Prevost Paradol, La France N’ouvelle_osX. 69·.
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τών πλειοψηφιών, δύνανται ν’ άναδείξωσιγ αντιπρόσωπον. Τό σύστημα τοΰτ'ο 

έπροτάθη ύπό τοϋ James Garth Marshal1, έγένετο δέ δεκτόν έν <τει 1870, 

ως και η μυστική ψηφοφορία εν Άγγλίιγ 2 ra^ έκλογαϊς τών σχοίικων 
«ηγιδου J/ωκ (seools boards) κα'ι κατά τον κ. Ε. de Laveley 3,έδωκεν εξαγόμενα 

ικανοποιησαντα δλας τάς μερίδας. Διά τάς έκλογάς δμως τοϋ Κοινοβουλίου 
άπεκρουσθη, ύπερισχύσαντος τοΰ πρώτου συστήματος. Τό αύτό σύστημα έφηρ- 
μοσθη απο τοΰ 1856 διά διατάγματος της βασιλίσσης τής Άγγλίάς (Rua- 

tan Warrant) εΐ'ς τινας νήσους τοΰ κόλπου τοΰ Honduras, les Pray-Islands, 
ίδρυθείσας τότε εις αποικίαν ανεξάρτητον 4. Είσήχθη δέ ομοίως είς Πενσυλ- 

βανιαν και Ιλλινοι’αν πολιτείας της ’Αμερικάνικης ομοσπονδίας καί είς την 

χωράν τοΰ Ευελπιδος ’Ακρωτηρίου. Πλειότερα κατωτέρω θέλομεν διαλάβει 

περί τοΰ συστήματος τούτου.
3) Ίο καλουμενον σύστημα τον εκλογικού ποσοστού (quotient electoral).

Ίο σύστημα τοϋτο το μ,αλλον υποστηριζόμενον και τό πλειότεοον πα

ρουσία,ον παντα τα πλεονεκτήματα της άναλόγου αντιπροσωπείας εινε 
το τοΰ Δανοΰ Andra κα’ι τοΰ "Αγγλου Hare δημοσιευθέν ύπ’ αύτοΰ έν 
έ'τει 1859.5 Κατά τό σύστημα τοϋτο ό έκλογεύς εγγράφει, οίαδήποτε ονό

ματα υποψήφιων θελει έν τφ ψηφοδελτίφ του, κατά τάξιν δμως προτι- 

μησεως, ήτοι τοΰ πρώτου προτιμωμενου τοΰ δεύτερον, τοΰ δευτέρου προ— 

τιμωμένου τοΰ τρίτου καί ούτώ καθεξής. Μετά την άποπεράτωσιν της ψη
φοφορίας, διαιρείται ό άριθμός τών ψηφοφορησάντων διά τοΰ άριθμοΰ τών 

πληρωτέων εδρών εν τγ βουλγ. “Άμ.α δέ ό υποψήφιος δ έγγεγραμ.μέ-■ 

νος εν τν; κορυφγί έκαστου ψηφοδελτίου, λαβγ) τό έκ της διαιρέσεως 
ταύτης προκυψον νόμιμον ποσοστόν τών ψηφοδελτίων, άνακηρύσσεται βου

λευτής. Οθεν εαν 2 5 χιλιάδες ψήφοι ήνε τό ποσοστόν τό άπαιτοόμενον 
ϊνα άναδείξωσί τινα βουλευτήν, άρκεϊ έν 25 χιλιάσι ψηφοδελτίων, νά 

προηγήται τό όνομά του τών επομένων υποψηφίων. Άφοΰ έξαντληθγί δι’ αύ-

1 Stuart Mill Le gouvern. repres. p. 159.
2 Τα συμβούλια ταΰτα οιοικοΰσι τα της δημοτικής εκπαιδεύσεως, άπολαμβάνοντα εύρυτά- 

την Εξουσίαν ιοιως εχοντα το δικαίωμα νά Επιβάλλωσι και φόρους (rates) δια τάςδαπάνας 
αύτης, να διοριζωσι και παυωσι τους οιοασκάλους κλπ. Συνέστήθησαν δε δια νόμου τοΰ 
1870 έπι τή βάσει των άρχων τής αύτοδιοικήσεως (selfgovernment) πρός Εμψύχωσιν τής δη
μοτικής Εκπαιοευσεως ητις ήν λίαν παρημελημένη μέχρι τής Εποχής Εκείνης. ’Οφείλεται δέ 
ή Εκπαιδευτική αΰτη μεταρρύθμισή (education act) εις τόν άπό τοΰ 1869 ίδρυθέντα Εν Βιρ- 
μιγκαμη Επι τιϋ σκοπού τούτω σύλλογον τόν καλούμενου National education league. Και Ευ 
γίνει πάντα τάσπουδαΐα ζητήματα Εν ’Αγγλία διά τών συλλόγων λύονται.

3 Revue des d. m. 1 θβρίου 1871.
4 E. de Laveley αύτόθι.
5 Hare «Α Treatise on the election of Representation, London». Ό Δανός Andra υπουρ

γός ων τω 1855 εισήγαγε δι’εκλογικού νομού τό σύστημά του εις Δανίαν τό όποιον κατά 
τό πλεϊστον ομοιάζει τω συστήματι τοΰ Hare,μή διαφέρον αύτοΰ ή κατά τινας δευτερευούσας 
διατάξεις καθιστώσας αύτό πρακτικώτερον. Εΐνε δΕ περίεργον ότι ό Hare δ’εν είχε γνιδσιν 
τοΰ συστήματος τοΰ Andra ότε Εδημοσίευσε τό σύστημά του.

«τόν δ άριθμός οδτος, έρχεται ή σειρά τοϋ άμέσως επομένου έν τοϊς ψηφοδελ· 

τίοις, μετά την εκλογήν τοΰ πρώτου ύποψηφίου. Και εάν ουτος εχν] υπέρ εαυ
τού* τό αυτό ποσοστόν τών ψήφων άνακηρύσσεται και ουτος βουλευτής. Έαν 

δ πρώτος ή· ό δεύτερος, έξαντλουμ,ένων τών ψηφοδελτίων τοΰ πρώτου κλπ. 
υποψήφιος, λάβγι ύπέρ έαυτοΰ πλέον τών 25 χιλιάδων ψηφοδελτίων,τα πλέον 

ταΰτα λογίζονται ώς μηδέν, ήτοι διαγράφονται καί δεν λαμβανονται ποσώς 
ύπ’ δψιν, λαμβάνει δέ την θέσιν αύτοΰ ό άμέσως επόμενος έν τοϊς ψηφοδελ- 

τίοις εγγεγραμμένος διά την έκλογην τοΰ όποιου εφαρμόζονται τ αυτα.

’Ενδέχεται δμως πολλάκις νά μην ύπάρξγι ή άπαιτουμένη αναλογία με
ταξύ τών ψηφοφόρων καί τών πληρωτέων εδρών έν τί; Βουλγ. Ενδέχεται 

δηλαδή ένεκα διχογνωμίας μιας μερίδος ή ένεκα κακής συνεννοήσεως ή 

ένεκα μηχανορραφήματος τής αντιθέτου μερίδος νά· μη εψηφισαν οι απαι- 
τούμενος υπέρ ενός κα'ι τοΰ αύτοΰ υποψηφίου εκλογείς. Διεσκορπισθησαν δε 

ούτω 100 χιλιάδες ψήφων. Στερείται δέ ώς έκ τουτου ·η αντιπροσωπεία τοϋ 
έθνους τεσσάρων εδρών, υποτιθεμένου πάντοτε ότι 25 χιλιάδες ψήφοι απαι- 

τοΰντας πρός άνακήουξιν ενός βουλευτοΰ. Πώς αί έόραι αυται μελλουσι να 
πληρωθώσι κα'ι πώς αί 100 χιλιάδες αύται ψήφοι μελλουσι ν αντιπροσω- 

πευθώσιν; Ή δυσχέρεια αύτη λύεται διά τοΰ εξής τρόπου. "Απαντα τα «σκορ
πισμένα ταΰτα ψηφοδέλτια πέμπονται έν φακέλλω έσφραγισμενφ είς κεν

τρικήν τινα επιτροπήν, έδρεύουσαν έν τγί πρωτευουσγι τοΰ κράτους και εχου- 
σαν ώς έργου νά συγκεντροϊ έν έαυτγί δλας τάς ψήφους, αιτινες εις τους δια

φόρους έκλογικούς συλλόγους εύρεθησαν ανεπαρκείς εις το να δωσωσι το α- 
παιτούμενον ποσοστόν εις τινα ύποψηφιον. Ένταΰθα δε γίνεται νεα διαλογή 

τών ψή©ων. Ό λαβών αυθις τό άπαιτούμενον ποσοστόν τών ψήφων άνακη

ρύσσεται βουλευτής, καίτοι προερχόμενου τοΰ ποσοστού τουτου εκ διαφόρων 

εκλογικών συλλόγων. Είς έκεϊνον δε τόν εκλογικόν σύλλογον κατατασσεται, 

άφ’ ού έ'λαβε τόν μείζονα άριθμόν τών ψήφων. Έάν όμως και μετά την γε- 
νομένην ταύτην διαλογήν δέν πληρωθώσιν εόραι τινες, διότι δεν συνεκεν- 

τρώθησαν είς τούς ύποψηφίους αύτών αί άπαιτουμ.εναι ψήφοι, τότε ανακη- 
ρύσσονται βουλευτα'ι οί σχετικώς λαβόντες τάς πλείονας ψήφους, τιθέμενου 

κα'ι ένταΰθα ενός έλαχίστου όρου ψήφων. Αυται εινε αι κυριωτεραι βάσεις τοΰ 
συστήματος τούτου. Ένόοεϊται δέ δτι τό σύστημα τοϋτο λαμ.βανει πολλας 

εγγυήσεις καί άλλα προσήκοντα μέτρα ΰπερ τής άκριβοΰς εφαρμογής τών 

δρων αύτοΰ, ά δμως παραλείπομ.εν μ.ή προτιθεμενοι ένταΰθα η τον σκελετόν 

μόνον αύτοΰ νά κάμωμεν γνωστόν.1

Τοιοΰτον είνε τό σύστημα τοΰ έκλογικοΰ ποσοστοΰ, οπερ ικανοποιεί πα-

1 “Ιδε και Stuart Mill, du gouv. repres. — ’Εκτός τών συστημάτων τούτων Επροτάθησαν 
και άλλα τινά δευτερεύουσαν ολως αξίαν εχοντα, ώς τό τής ένότητος τοϋ σωματείου (unite 
de college) ύπότοΰ Girardin, Ετερον ύπό τοΰ Ilferold και άλλα ύπό άλλων ά βλέπε Εν Yitet 
Εν τή βηθείση μελέτη του και Εν Bluntschli (Politik), ών την Εςέτασιν παραλείπομεν Ενταΰθα. 
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σας τας απαιτήσεις τ^ς αναλογικής έκπροσωπησεως κα'ι αί'ρει τ’ άτοπα, τά 
οποία ό δεσποτισμός της πλειοψηφίας γεννγ, άτοπα τά όποια άλλοιουν σπου- 
δαιως την ούσίαν καί τόν σκοπόν τοΰ άντιπροσωπικοΰ συστήματος, τά όποια 

όμως ούδέν σύστημα ηδυνηθη έτι έπιτυχώς, ώς τοϋτο νά θεραπεύση.

’Όντως διά τοϋ συστήματος τούτου κατορθοΰται πράγματι' η αναλογική 

εκπροσώπησις, εισερχομένων απάντων τών οπαδών σπουδαίων μειοψηφιών 
εις τό Κοινοβουλίου, χωρίς νά βλάπτωνται έκ τούτου αί πλειοψηφίαι. Εις 
πασαν μερίδα, εις πασαν ιδέαν καθίσταται ανοικτόν τό κοινοβουλευτικόν στά- 
διον, αρκεί μόνον νά διαθέτη τό ποσοστόν, τό όποιον θέλει ορίζει ό νόμος. Ή 

κατα το φεινομ,ενον πλειοψηφία δεν θά ε’χη μόνη τό κράτος έν τη αντιπρο
σωπείας τοΰ έθνους, αλλα πλειοψηφία τε και μειοψηφία, έκατέρα άναλόγως 
τ·ης δυναμεως αυτής. Εννοείται όμως οτι καί πλειοψηφίαι καί μειοψηφίας 

ανκγκη να ωσι συντεταγμένα: και πειθαρχοΰσαι, ΐνα έπέλθη η πραγμ.ατικη 
αναλογία μεταζύ αύτών έν τη αντιπροσωπεία: τοΰ έθνους. ’Επιτυγχανόμε

νης ουτω της αναλογικής αντιπροσωπείας, ούδείς έκλογεύς, ούδεμία ψηφο,ς 
θελει υπερτερεί έτερας. Πάντες οί εκλογείς, πάσαι αί ψήφοι θέλουσιν είναι 

ί'σαι καί θέλουσιν έπίσης έπηρεάζει τό αποτέλεσμα έκάστης έκλογης. Τό 
τοιοϋτον δέν εινε μκκρόν έπιτύχημα, διότι καταργεί η κατά το πλεϊστον 

ελαττοΐ τάς έκλογικάς άποχάς, πράγμα, τό όποιον σήμερον εινε ό γενικός 

κανών εκαστης εκλογής. Δεν Οεωροΰμεν δε ισχυρόν τόν ίσχυρισμ,όν τςνων, ότι 
αι αποχαι Θέλουσιν εξακολουθεί και τότε, ως προερχόμεναι έκ της μ.ικροτέ- 

ρας συναισθησεως της ανάγκης τοΰ νά ένόνωνται αί μερίδες, έκάστης. έλπι- 
ζούσης νά έπιτύχη ένα αντιπρόσωπον και ώς έκ της άπομονώσεως τών έκλο

γεων, ητις γεννάται έκ της δυσπιστίας αύτών πρός πάσαν μερίδα ’Εάν 

άλλο τι σύστημα γεννη την άπομόνωσιν καί τών έλαχίστων μειοψηφιών καί 

τών έκλογεων, τοϋτο εινε τό σύστημα ό'περ καταδικάζομε, ούχί δέ τό σύ

στημα, δπερ ένθαρρύνει τάς μειοψηφίας καί τούς ανεξαρτήτους έκλογεΐς. Ή 
δυσπιστία καί η ψυχρότης γεννώντας διότι ό ανεξάρτητος έκλογεύς άπο- 

τυγχάνει πάντοτε, δίδων την ψηφόν του είς άνδρα μη άνηκοντα είς κόμμα η 
όπωςδηποτε έν μειοψηφίφ διατελοΰντα. Άλλ’ δταν ασφαλίζηται όπωςδηποτε 

η επιτυχία αυτόν, τις λογος υπάρχει πλέον είς τό νά δύσπιστη ό έκλογεύς 
καί αδιάφορη νά ενάσκηση ιερόν του καθήκον ; Ά®^θώς λοιπόν έάν θερα- 

πευη ουσιώδη ατελειαν τοϋ ίσχυοντος νΰν έκλογικοΰ συστήματος θεραπεύει 

την άτελειαν τών έκλογικών αποχών. Έπί πλέον δμως η έπιτυγχανομένη 
ίσότης τών ψήφων άνυψοΐ τό φρόνημα τοΰ έκλογέως καί τόν καθιστφ προσε- ■ 
κτικώτερον περί την χρησιν της ψήφου του. Ό έκλογεύς μετά μείζονος σκέ« 

ψεως καί μετά μείζονος ελευθερίας συνειδησεως θέλει τότε ρίπτει είς την 

κάλπην ενός υποψήφιου ψήφον, ητις θα εχη άναμ,φιβόλως μεγίστας συνέ
πειας διά την τύχην τοΰ έθνους. Έκ τούτου τά πολιτικά δικαιώματα θέ-

1 Beaussirre, Revue des deux Mondes ένΟ’άνωτ. σιλ. 673. 
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λουσι καταστη μάλλον σεβαστά παρα τφ Λαφ xat η πολίτικη ανατροφή 
και άνάπτυξις του έθνους ,θέλουσι τύχέι σπουδαίου μέσου διευκολύνσεως καί 

προόδου.
Διά της έφαρμογης τοϋ συστήματος τουτου καταπνίγονται επίσης αι το

πικά! αντιζηλίας καταστρέφονται οί συνδυασμοί τών υποψήφιων, εςασθε- 

νοϋνται τά μέσα τών κυβερνήσεων περί τό ύποστηρίζειν υποψήφιους εαυτών 

βουλευτάς καί δ έκλογεύς καθίσταται αληθώς έλευθερος περί την ενασκησιν 
τών πολιτικών του δικαιωμάτων. Βεβαίως δέν εινε δυνατόν να εκλειψωσιν 

αί περί την ηθικην πίεσιν τών εκλογέων ένέργειαι τών υποψηφίων και τών 

κομμάτων. Άλλά πάσαι αί ένέργειαι, πάσαι αί πιεσεις θα περιστρεφωνται 
εντός της νομίμου σφαίρας τοϋ άτομ.ικου περί το πειθειν δικαιώματος. Ιοιαυ- 

ται δ’ ένέργειαι καί πιέσεις ούδέποτε δύνανται νά έχωσί τι τό επιληψιμον. 
Εκείνα τά οποία εΐνε αληθώς επιλήψιμα καί καταδεικνύουσι μεγίστην ατέ

λειαν καί δυσαρμονίαν τών έκλογικών νομοθεσιών προς το αντιπροσωπικον. 
πολίτευμα εινε οί συνδυασμοί καί η μέχρι φανατισμού διαμάχη τών κομμά 

των, ητις έπιτείνεται δταν τό έν έξ αύτών εύρίσκηται έν τοίς πράγμασιν. 

Άλλά καί τούς συνδυασμούς, ήτοι τά έξαμβλώματα της ποταπότητος τών 
χαρακτήρων καί της αδυναμίας τών συνδυαζομενων, και τας κομ.μ.ατικας 
διαμάχας, ούδέν άλλο σύστημα τοσοΰτον καταστρέφει, δσον τό ΰπ’ δψιν ημών 

κχι διά ^ογον ότι szxtjTcp το icov x.oci ocvocXoyoVj cuicjue suuth

tribuere, έν δέ τη ίσότητι ταύτη πάντων τά συμφέροντα ίκανοποιοΰνται διά 

της νομίμου όδοϋ, τών έκθέσμων μέσων καθισταμένων .ένεκα τούτου άνω- 

φελών. 4 '
Ή έπιφανεστάτη δμως συνέπεια τοϋ συστήματος τούτου της κατ’ άναλο- 

γίαν έκπροσωπησεως εινε ότι επιτυγχανόμενης δι αυτής τν;ς εκπροσω— 
πησεως τών μειοψηφιών εξασφαλίζεσαι οπωσδήποτε η έν. τώ κοινοβου- 

λίφ καί τ·ρ κυβερνήσει της χωράς υπέροχη τών κρειττονων. ϊ'πο το υ- 
πάρχον συστημ.α της έπικρατησεως των πλειοψηφιών, σπανιως μια πο

λίτικη ίκανότης, έρειδομενη μόνον επι της αζιας και τών προτερημ.ατων αυ
τής, δύναται νά ύπεοισχύση έν τη εκλογική παλαιστργ, επ ωφελειγ του 
έθνους. Ώς έπί τό πλεϊστον, οί τοπικήν έχοντες έπιρροην, οί διά χρημάτων 

έξωνούμενοι τάς ψήφους τών έκλογέων καί διαφθείροντες αύτούς, $ οί παρά 

της κυβεονησεως ύποστηριζόμενοι δύνανται νά ύπερισχύσωσιν έν τφ έκλογικφ 
σταδίω ύπό τό έν ίσχύϊ σύστημα. Ύπό τό σύστημα δμως της κατ’ άναλογίαν 
άντιπροσωπεύσεως εύρυνομένου σπουδαίως τοΰ έκλογικοΰ σταδίου καί παρεχόμε
νων τοσούτων έχεγγύων σεβασμοΰ είς τάς μειοψηφουσας μερίδας, ουδεμ.ιπ 

πολίτικη ίκανότης, ούδεμία πολίτικη η κοινωνική ίόεα θά διατρεχη τον κίν

δυνον έν τφ κοινοβουλευτικοί σκότει καί τη άφανείγ νά διάγη. Αρκεί καί 

μικράν μερίδα καί ολίγους οπαδούς ν’ ασφαλίτη εαυτό) καί η αντιπροσωπεία 

της έν τώ Κοινοβουλίφ θέλει είναι βεβαία. Κατά τό σύστημα μαλιστα τοΰ
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Hare, τό όποιον ιδίως έξασφαλίζει την αναλογικήν έκπροσώπησιν, καί 

καθ’ § ό έκλογεύς έχει τδ δικαίωμα ού μ.όνον εις τούς ύποψηφίους τνίς επαρ
χίας αύτοΰ να δώση τήν ψήφόν του, άλλ’ εις παν πρόσωπον, οίασδήποτε 

επαρχίας, άπολαμβάνον βεβαίως φήμης εθνικής, ού συμμερίζεται τάς πολι- 

τικάς άρχάς, οΐ κρείττονες έ'χουστ άσφαλέστερον στάδιον επιτυχίας έν ταϊς 

έκλογαΐς. Και ούχί μόνον διά της έκπροσωπησεως τών μειοψηφιών θά έξα- 
σφαλίζηται ή είσοδος τών κρειττόνων εις τδ κοινοβούλιον. Ώς παρατηρεί ό 

Stuart Mill ύπδ τδ σύστημα τής αναλογικής έκπροσωπησεως και αίπλειο-. 
ψηφίαι θέλουσιν άναγκάζεσθαι ν’ άναζητώσι μέλη μεγαλειτέρας αξίας, ΐνα 

τά θέτωσιν εις άντιμετώπισιν πρδς τούς ύποψηφίους της μειοψηφίας. Δεν θά 

ίκανοποιώνται τότε αί πλειοψηφίαι, διότι θά εινε απλώς άνώτεραι κατά τδν 

αριθμόν τών. μειοψηφιών. ’Έχουσαι ανάγκην νά έπιβάλλωνται εις τούς έκλο- 
γεΐς πρωτίστως διά προσόντων νοημοσύνη; καί παιδείας, θ’ άναγκάζωνται 

. ή τούς κρείττονας καϊ ικανούς άνδρας αύτών νά προβάλλωσιν ύποψηφίους 

των έν ταϊς_έκλογαΐς ή νά καταλείπωσι τδ στάδιον της νίκης εις τούς φέ

ροντας τά προσόντα ταΰτα άνδρας της μειοψηφίας. Ούτω τό σύστημα τοΰτο 
ένώ έπιτυγχάνει διά της έκπροσωπησεως τών μειοψηφιών τήν εί'σοδον κρειτ- 

τόνων προσώπων εις τό Κοινοβούλιον, έμμέσως καϊ τάς πλειοψηφίας βελτιοΐ, 
ύποχρεουμένας, χάριν της ύπεροχης αύτών, νά ε’.σάγωσι και αύται εις αύτδ 

κρείττονα πάντοτε πρόσωπα.
Ιδού επομένως ό'τι διά της έκπροσωπησεως τών μειοψηφιών κατορθοΰται 

κατά μέγα μέρος ή ύπό τών κρειττόνων έκπροσώπησις και κυβέρνησις τοΰ 

έθνους. Έάν δέ ύπάρχγ) άσφαλέστερον τέλος, πρδς 3 πρέπει νά τείνγ έλεύ- 
θερον πολίτευμα, έπιδιώκον τήν μονιμότητα αύτοΰ καϊ τήν πρόοδον της χώ

ρας, τοιόΰτον εινε μόνον ή διά παντός μέσου έξασφάλισις της ύπεροχης τών 
κρειττόνων. «Έάν λαός τις ήνε έλευθερος, λέγει δ Κικέρων έν τή Πολιτεία 
αύτοΰ 2, θά έκλέγτ) έκείνους, πρδς οΰς έμπιστεύεται και, έάν θέλν) τήν σω

τηρίαν του, θά έκλέγη τούς κρείττονας». Έν τοϊς δεσποτικοΐς κράτεσι τά 

τοιοΰτον δύναται έν μέρει νά έπιτευχθή μόνον, έάν ό δεσπότης ή ό μονάρ

χης τύχωσιν έξόχου διανοίάς καϊ κραταιάς Οελήσεως. Άλλ’ έπειδή τδ τοιοΰ- 

τον σπανίως συμβαίνει, σπανίως έν Κρατεί τοιούτω, έν ω κρατεί ή θέλησις 

τοϋ ενός, έπιτυγχάνεται νά ύπερισχύουν οί κρείττονες καϊ διευθύνηται ή Πο
λιτεία ύπδ της νοήμονος και δεξιάς αύτών χειοός. Έν έλευθέρω δμως πολι- 
τεύματι, ού φύσις και προορισμός εινε ού μόνον νά μή άνεγείρωνται κωλύ

ματα πρδς τήν κατάληψιν τών διαφόρων άρχών τοΰ Κράτους, άλλ’ απ’ έναν- 
τίας νά έξασφαλίζηται εις πάντα έχοντα τήν δύναμιν καϊ τά προσόντα νά 
ύπηρετήσγ τήν πατρίδα του ή εις τάς άρχάς είσοδος, μόνον ·η της αρχής 
ταύτης πραγματοποίησις δέον νά έπιδιώκηται καϊ κραταιώται διά τής κα

ί Stuart Mill, du gouvern. represent, σελ. 166.
2 Cicero, de Bepublica. Βιβλ. I. Κεφ. Cap. XXXIV.
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ελεύθερον πολίτευμα, ανέπτυξαν καϊ έθεσαν ώς βάσιν ευνομούμενης Πολι
τείας, πρώτοι, οι δύο τής Πολιτικής έπιστήμης καϊ Φιλοσοφίας πατέρες, ό 

Πλάτων καϊ ό ’Αριστοτέλης. Ό μέν Πλάτων έπί τής μετριότατος τήν πρόο
δον τών Πολιτευμάτων στηρίζων έν τοϊς Νόμοι; του \ ό δέ ’Αριστοτέλης 

έπ’ι των μέσων έν τοϊς Πολιτικοί; του 2, άμφότεροι τόν αύτδν σκοπόν έπε- 

δίωξαν καϊ τήν αύτήνσύστασιν έδωκαν πρός τού; συντάκτας τών Πολιτευ
μάτων νά έξασφαλίσωστ διά νομοθετημάτων επι τών άρχών τούτων στηρι- 
ζομένων, τήν ύπεροχήν τών κρειττόνων έν τή Πολιτείςρ. Ταϊς ίδέαις δέ τών 

δύο τούτων Ελλήνων φιλοσόφων επόμενος καϊ δ Κικέρων 3, ΐδίιγ δέ ταϊς θε- 

τικωτέραις τοΰ Άριστοτέλους, παρομοίαν άρχήν πολιτειακήν άνέγραψεν έν 

τή Πολιτεία αύτοΰ, άρχήν μικτήν στηριζομένην έφ’ όλων τών κοινωνικών 
τάξεων, λίαν δέ παρεμφερή πρδς τδ Συνταγματικόν πολίτευμα, άρχήν δμως 

έξ ής ν’ άπορρέή ή τών κρειττόνων ύπεροχή. Άλλ’ έάν ή άρχή αύτη ήνε ή 
κρατίστη κατά θεωρίαν, έάν έκ τής έπιτεύξεως αυτής έξα’σφαλίζηται ή υ- 

παρξις τών έλευθέρων πολιτευμάτων καϊ βαδίζουν τά έ'θνη πρδς τήν ύφ’ δ- 

λας τάς έπόψεις πρόοδον καϊ τδν πολιτισμόν, όμολογητέον' δτι έν τή έφαρ- 
μογή εινε λίαν δυσχερές νά πραγματοποιηθή. Ata τοΰτο, έάν έξάιρέσωμεν 
τάς αρχαίας Δημοκρατικά; Πολιτείας, έν αΐς ύπήρχε άκώλυτον τδ στάδιον

■ τής άναδείξεως τών κρειττόνων, διότι έν ταύταις πάς πολίτης έλθών εις νό

μιμον ηλικίαν ήδύνατο νά παρουσιάζηται έν ταϊς έκκλησίαις τοΰ λαοΰ καί νά 

λαμβάνγ μέρος έν ταϊς συζητήσεσιν αύτοΰ, έκ τών νεωτέρων όμως έθνών ού
δέν σχεδόν δύναται νά καυχηθή οτι έπέτυχε, άν ούχϊ νά κυβερνάται, διότι 

ούδέ αί άρχαϊαι δημοκρατίαι έκυβερνώντο πάντοτε ύπδ τών κρειττόνων, άλλά 
νά έξασφαλίζη οπωσδήποτε τήν εί'σοδον τών κρειττόνων εις τάς διαφόρους 

άρχάς τοΰ κράτους. Όπωςδήποτε ή ένασχόλησις τής Πολιτικής Επιστήμης 

δέν άπέβη άτυχή; έπϊ τοΰ άντικειμένου τούτου καϊ δύναται τις μετά θάρ
ρους νά υποστήριξή δτι άνεΰρε τέλος εύτυχεΐ; τινας συνδυασμούς, έξασφαλί- 
ζοντας αρκούντως τήν έπίτευξιν τής άρχής ταύτης. Εις δέ τών συνδυασμών 

τούτων, ή μάλλον ό κράτιστος, εινε τό σύστημα τής κατ’ άναλογίαν έκ- 

προσωπήσεως, δι’ ής ού μόνον αί πλειοψηφίαι,άλλά καϊ αί μειοψηφίαι έ'χουσι 
τήν εί'σοδον των εις τήν εθνικήν αντιπροσωπείαν. Τοΰ συστήματος τούτου 
έφαρμοζομένου καϊ άσφαλέστερον έφαρμόζεται διά τοΰ εύφυοΰς συνδυασμού 

τοΰ Hare, τό πολιτικόν μέλλον τών κρειττόνων, έάν δέν θέλει είναι έντε- 
λώς ασφαλές, δέν θέλει δμως ποτέ άπαντ^ τά κωλύματα, τά όποια άνεγεί- 

ρει τό ίσχϋον έκλογικόν σύστημα τοΰ κράτους τών πλειοψηφιών.
Έπϊτέλει προσθέτομεν δτι τδ σύστημα τοΰ Hare εΐσήχθη ή'δη έν Δανίι>: άπό

1 Πλάτων έν Νόμοι? Βιβλ. Γ'.
2 Άριστ. Πολιτικά Βιβλ. IV. Ιίεφ. IX.
3 Cicer. de Republica 1 έν τίλει Βιβλ. Β. 3, Κεφ. XXt κλπ.
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τοϋ 1355 καί θριαμβεύει, ώς λέγει ό κ. Vitet, τών φόβων και τών προλή
ψεων. Είσήχθη επίσης κα'ι έν Σύδνεϊ της Αυστραλίας. Πανταχοϋ δέ τής Ευ
ρώπης έν Έλβετίικ, ’Αγγλία καί Γερμανία συνεστάθησαν έταιρίαι, έργαζόμε- 

ναι ύπέρ τής παντ'ι σθένει έπικρατησεως τοϋ συστήματος τούτου. Έ.ν Αμε
ρική δέ τό σύστημα τοϋτο κατώρθωσε νά συζητηθή έν τή Constituante τής 

Νέας Ύόρκης καί τή Γερουσία τών Ηνωμένων Πολιτειών, δέν έγένετο δμως 
ετι δεκτόν. Θιασώται δέ υπέρμαχοι τοϋ συστήματος Γούτου έκηρύχθησαν έν 

Άγγλίιγ μέν ό Stuart Μ 11, μετά πολλοϋ ζήλου έργασθείς, ύπέρ της εισαγω

γής του είς ’Αγγλίαν ι, μή ,εύτυχήσας δμως καί νά ί’δ·ρ αυτό έπιψηφιζόμε- 
νον ύπό τοϋ κοινοβουλίου αύτης, έν Γαλλί^ δέ ό κ. Vitet

Ούχ ήττον ού μικραΐ αντιρρήσεις εγείρονται κατά τοΰ συστήματος τούτου, 
ιδίως κατακρίνεται τοϋτο ώς περίπλοκου καί δυσεφάρμοστου. Ό Bageot μά

λιστα δέν διστάζει νά εΐ'π·ρ δτι ευρίσκει έν αύτφ καί τι ρωμανικόν. Δέν δύ- 

ναταί τις βεβαίως ν’ άρνηθή δτι τό σύστηνα τοϋτο παρουσιάζει έκ πρώτης 
οψεως περίπλοκόν τινα μηχανισμόν. Άλλά τό περίπλοκου τοϋτο συνίσταται 

μάλλον είς τό δτι τό σύστημα τοϋτο εινε δλως νέον κα'ι κατά πάντα διάφο
ρον τών μέχρι το”δε λειτουργουντων συστημάτων έκλογης. Άλλ’ ό Bageot 
προβαίνει ν’ απόδειξη καί τά πρακτικά ατοπήματα έν τή έφάρμογή τοΰ συ,- 

στηματος τούτου, ά προσκρούουσι κατ’ αύτόν πρός δύο δρους τοΰ ,άντιπροσω- 

πικοϋ συστήματος. Πρός τοϋτο συγκρίνει τούς λεγομένους εκούσιονς εχΛογι- 

χονς συΛΛύγους (colleges volontaires) πρός τούς κανονιστικούς εκ.Ιογικους 
ΰν.Ι.Ιόγους (colleges r^glementaires) και έξάγων τ’ άτοπα, ά παρουσιάζουσιν 

οί εκούσιοι εκλογικοί σύλλογοι άποφαίνεται υπέρ τής καταδίκης τοϋ συστή

ματος τοϋ Hare, ώς και τούτου άνήκοντος είς τήν κατηγορίαν ταύτην κα'ι 
παρουσιάζοντος περιπλοκότερα μάλιστα φαινόμενα τών εκουσίων έκλο

γικών συλλόγων. Εκουσίους έκλογικούς συλλόγους καλεΐ τούς εκλογικούς 
συλλόγους, οΰς μόνοι οί έκλογεΐς, οϊους θεωρεί ό νόμος, εχουσι τό δικαίωμα 
νά σχηματίζωσι. ΙΙας έκλογεύς λοιπόν, οπουδήποτε καί άν κατοική, εις ό- 
ποιανδήποτε επαρχίαν καί άν άνήκν), δύναται νά είσέλθη εις όποιονδήποτε 

εκλογικόν σύλλογον θέλη, δταν ίσχόη τό σύστημα τών εκουσίων έκλογικών 

συλλόγων. Ύπό τό έτερον σύστημα τών κανονιστικών έκλογικών συλλόγων, 

ό έκλογεύς, ώς τόν ορίζει κα'ι αυθις ό νόμος, ύποχρεοΰται ν’ άποτελή μέρος 
ώρισμένου έκλογικοΰ συλλόγου. Ποιον τών δύο τούτων συστημάτων εινε προ- 

κριτώτερον; Ό Bageot θεωρεί τοιοΰτον τό τών κανονιστικών έκλογικών συλ

λόγων διά τά εξής άτοπα, τά όποια παρουσιάζει τό άντίθετον σύστημα τών 

εκουσίων έκλογικών συλλόγων, κατ’ αύτόν, καίτοι όμολογών δτι κα'ι ούκ

1 Vitet ένθ’ ανωτέρω.
2 Και έν Ίταλίοι συνηγοροΰσι πολλοί ύπέρ τοϋ συστήματος τούτου ιδίως ο Palma «Potero 

Elettorale» Milano 1869,Padillelti έν τω περιοδικω «N.uova Antologia» Firenze 76ρ:ος 1871 
και έπροι- έν δέ tzj Γερμανία ό Bluntsch'i έν τω νεωτάτω αύτοϋ συγγράμμκτι «Die Politics. 
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ύλίγα πλεονεκτήματα παρέχει. ’Εν πρώτοις, λέγει, οί εκλογείς θά παρασύ- 

ρωνται ύπό τών οπαδών τών κομμάτων κα'ι οί έκλογικοί σύλλογοι θά όργα- 
νίζωνται κατά τήν βούλησιν αύτών, ώστε ανεξάρτητός τις έκλογεύς θά ήνε 

αδύνατον νά κατορθώση νά εύρη 1C00 οπαδούς, ΐνα προβή μετ’ αύτών είς. 
τήν εκλογήν τοΰ κατ’ αύτούς αρεστού προσώπου, δπερ πάντως θ’ άνήκη είς 

τήν μειοψηφίαν. Ουτω θ’ άποστέλλωνται είς τό Κοινοβούλιον άνθρωποι έμ- 
φορούμενοι πολιτικών παθών, ή διά νά έκλεχθή καί τις ανεξάρτητος, οφεί

λει ν’ άπαρνηθή οίασδήποτε άρχάς έ'χει καί νά έγκολπωθή το πρόγραμμα, 
τό όποιον θέλει τφ ύποβάλει ό έκλογικός σύλλογος, δστις ύπό μόνον τόν δ- 

ρον τοϋτον θά συναινή νά έκλέγη τόν έκλιπαροΰντα τήν προστασίαν του. ’Ε

πειδή δέ τό πρόγραμμα θά ήνε κομματικόν, θά έπελθη τό αποτέλεσμα νά 
σχηματισθή Κοινοβούλιον, ού τά μέλη θά συνεδέοντο διά τών κομματικών 
δεσμών ίσχυρότερον τών σήμερον έκλεγομένων. Τοιαύτη δ’ εκλογή, έξακο- 
λουθεϊ νά προ.σθέτη, θά καθίστα τούς αντιπροσώπους τοΰ έ'θνους υποδούλους 

εις τούς εκλογικούς συλλόγους ή μάλλον είς τόν εύφυέστατον καί ίκανώτατον 
τών έκλογέων, δστις θά κατορθοΐ νά έπιβάλλη τήν γνώμην του είς τόν σύλ

λογον ή έν τοϊς κατωτέροις έκλογικοϊς συλλόγοις, είς τούς κομματικούς ρα

διούργους (meneurs de parti).Ουτω συμπεραίνει δτι τό σύστημα τών εκουσίων 
έκλογικών συλλόγων, άσυμβίβαστον πρός τήν ανεξαρτησίαν τών άντιπροσώ- 

πων τοΰ έθνους καί πρός τό μετριόφρον πνεύμα,τό όποιον πρέπει νά επικρατή 

έν τή Βουλή, ήτοι πρός δύο ούσίώδεις δρους τοΰ άντιπροσωπικοΰ συστήματος 

εΐνε άποκρουστέον, τοσούτφ μάλλον δέ οσφ τό σύστημα τών εκουσίων έκλο

γικών συλλόγων έχει μορφήν περιπλοκωτέραν, ώς τό τοΰ Hare Οί λόγοι 
δμως ούτοι δέν φαίνονται λίαν ισχυροί 'ίνα καταδικασθή σύστημα επιτυχέ

στατα λύσαν τήν δυσχέρειαν τής συναρμολογίας τής- έκλογικής νομοθεσίας 

μετά τών ορών τοΰ άντιπροσωπικοΰ συστήματος. Δέν εΐνε τόσον πειστικόν 

έπιχείρημα δτι ό έκλογεύς δυσκόλως θά κατορθοΐ νά εύρίσκη όμοφρονοΰντας 
αύτφ ΐνα άναδείξωσι διακεκριμένου τινά, άλλά μειοψηφοΰντα άνδρα βου

λευτήν, ινα μή πίπτη είς τήν παγίδα τών κομμάτων. Δέν εΐνε έν πρώτοις 

ανάγκη νά εύρη όμοφρονοΰντας αύτφ. ’Αρκεί νά γινώσκη οτι δ αρεστός αύτφ 

δύναται, ώς έκ τής κοινής φήμης, νά ήνε αρεστός καί είς άλλους καί τοϋτο 
θέλει πείσει αύτόν-μετ’ έλπίδος έπιτυχίας νά τόν ψηφίση, Άλλά καί άν ά-’ 
παιτήται συνεννόησις μετ’ άλλων έκλογέων εΐνε τό τοιοΰτοι δύσκολον, καί 
αδύνατον νά εύρεθώσι συμ.φρονοΰντες τοσοΰτοι, δσοι δύνανται νά ύποστηρίξωσί 

τινα ώς βουλευτήν; Έν τή έπαρχίορ, έν τώ δήμφ, έν τώ χωρίφ, έ'νθα ό έκλο

γεύς ούτος κατοικεί, δέν εΐνε πολύ πιθανόν δτι θέλει εύρει πολλούς όμοφρο· 
νοϋντας καί άν μή δσους απαιτούνται ΐνα άναδείξωσι τινα βουλευτήν, πάντως 
δμως ικανούς ΐνα ένθαρρύνωσι τήν υποψηφιότητά του; Εΐνε δέ δύσκολον τό

1 Bageot La Constitution Anglaise. Γαλλ. μετάφρασις VI σελ. 220—223 καί Stuart Mill 
178-184.
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έλλεϊπον ν αναπληρωθώ δι’ έκλογέων έτέρας επαρχίας καί νά συμπληρωθώ ουτω 

το ποσοστον, τό οποίον ο νο^,ος Θε^ει ορ&ζε& πρός' έτν&τυ^ίαν τινόζ βοο7^ευτου $ 
Βεβαίως δέν άρνούμεθα οτι και ύπό τό σύστημα τοΰ Hare,ai διάφοροι πολίτικα! 

μερίδες θέλουσι εξακολουθεί τας συνήθεις ενεργείας των περί τόν προσηλυτι

σμόν τών έκλογέων και θέλουσι κατορθοϊ νά προσηλυτίζωσι τοιούτους., Άλλά 
τό τοιοΰτον μη περιέχον τι εναντίον τών εκλογικών κα’ι τών τοϋ άντιπρο- 

σωπικοϋ πολιτεύματος αρχών, δεν δυναται ν’ άλλοιοϊ τόν έπιδιωκόμενον διά 

τοΰ συστήματος τουτου σκοπόν. Τό σύστημα τοϋτο αν κα’ι εύνοη και 
τάς πολιτικάς μερίδας, συγχρόνως όμως προστατεύει κα’ι εκείνους οΐτι- 

νες ύπό τό ύπαρχον σύστημα διεσπαρμένοι δντες και ασθενείς, ούδεμίαν επιρ

ροήν έπί τών εκλογών έξασκοϋσι. Έάν ύπάρχ-ρ εύλογος άντίρρησις κατά τ·ης 

κομματικές έπενεργείας, ύπάρχει κατά τοϋτο, ώς παρατηρεί καί ό Mill 1 ότι 
ό ανεξάρτητος έκλογεύς άφοΰ έγγράψν] όνόματά τινα αντιπροσώπων τές προ· 
τιμησεώς του θέλει άναγκασθη νά πλήρωσή τόν κατάλογόν του, έν έλλείψει 

άλλων προσώπων της άρεσκείας του, διά τών ύποδεικνυομένων ύπό τών πο 
λιτικών μερίδων υποψηφίων. Άλλ’ η δυσχέρεια αυτή ητις δέν έχει σχεδόν 

επιρροήν έπί της λειτουργίας τοΰ συστήματος τούτου δυναται νά θεραπευθη 
επιτρεπόμενου εις τόν έκλογέα νά έγγράψν) είς τό ψηφοδέλτιόν του οσα μό_- 
νον ονόματα προτιμά 2. Περιττόν δέ θεωροΰμεν νά έμμείνωμεν είς τόν έτερον 
ισχυρισμόν δτι δύνανται οί αντιπρόσωποι τοΰ έ'θνους και τά κοινοβούλια νά 

καθίστανται ύπόδουλα τών εκλογικών συλλόγων, διότι τοιοΰτος φόβος πολύ 

απέχει τοΰ νά πραγματοποιηθώ ποτέ. 'Ίνα πραγματοποιηθώ ό φόβος οδτος, 

άπαιτοΰνται νά ύπάρχωσι σύλλογοι διφργανωμένοι, τοιοΰτοι δέ δέν εινε εύ- 
κολον νά ύπάρξωσιν έκεϊ μάλιστα οπού έλλείπει η ένότης τοΰ τόπου, ώς υ

ποθέτει τό σύστημα τοϋτο, καί πρό πάντων παρ’ ημϊν. Άλλά κα'ι διωργανω- 

μένους συλλόγους άν ύποθέσωμεν, έλάχιστα εινε πιθανόν οτι θέλει κατορ- 

Θωθη η εις αυτους υποδουλωσις των αντιπρόσωπων καί της αρχής ταύτης 

έπεκτεινομένης, δλου τοΰ Κοινοβουλίου. Τό αληθές είνε δτι τό σύστημα τοϋ 

έκλογικοΰ ποσοστοΰ δέν παρουσιάζει τ’ άτοπα,· διά τά όποια κατακρίνεται. 

Εαν αληθώς παρουσιαζ-ρ ατοπον, τούτο εινε, ως παρατηρεϊ εύστόχως ό κ. 

Vitet, η πρόληψις. Ίας προλήψεις όμως μονος ό χρόνος αί'ρει καί ουτος άναμ- 
φιβολως θελει άρει και τας κατα της παραδοχής τοΰ συστήματος τούτου 

ύπαρχούσας.

Γ'

Παρ’ ημϊν δμως τό σύστημα τοΰ Hare, ύπέρ ού πάντες- σχεδόν οί νεώ- 
τεροι δημοσιολόγοι συνηγοροΰσι, δύναται νά έ'χ·ρ έφαρμογην; Δύναται η Έλ-

1 S. Mill αύτόθι.
2 Καί ό Bluntschli, Die Politik σελ. 444 Αναφέρει τήν δυσχέρειαν ταύτην, ητις 6α καθι- 

Χςμίαν μόνκν υπ°χειρζον τών πολιτΐ!(ώ* μερίδων και συνιστ? τόν περιορισμόν τών ψήφων 

λάς, έφαρμόζουσα αύτό, νά έπιτύχιρ τά εύεργετικά αποτελέσματα, τα όποια 

έγγυάτάι πρός την εύρυθμον τοΰ άντιπροσωπικοΰ αυτής πολιτεύματος πο
ρείαν; Άτυχώς δχι. Ή Συνέλευσ,ις τοΰ 1862, είσαγαγοΰσα ώς μέσον ψηφο

φορίας τά σφαιρίδια αντί τών έπί της πρώτης Βασιλείας εν χρησει ρντων 
ψηφοδελτίων καί θεωρησασα απαραίτητον την αναγραφήν τών σφαιριδίων εν

τός τοΰ Συντάγματος ώς θεμελιώδους ί'σως θεσμοΰ τοΰ Πολιτεύματος, α
πέκλεισε πάσαν δυνατήν τοΰ συστήματος τούτου έφαρμογην εν τη πατριδι 

μας. Τό σύστημα τοΰ Hare, ώς εί'δομεν έ'χει βάσιν τό ψηφοδέλτιον καί μό
νον δι’ αύτοΰ δύναται νά έφαρμοσθγ. Καί ισχύει μέν τοϋτο δι’ ένα ύποψη- 

φιον, άλλ’ έκ τών προτέρων δέν δύναται νά $νε γνωστόν διά τίνα ύποψη- 

φιον ισχύει. Κατά πρώτον, προτιμάται, ώς εί'δομεν, ό πρώτος εγγεγραμμένος 
έν τφ ψηφοδελτίφ. Άφοΰ δέ λαβή ουτος τό άπαιτούμενον ποσοστόν τών ψή
φων καί άνακηρυχθη βουλευτής, τό ψηφοδελτίου παύει να ισχυνι δι αυτόν 

καί ισχύει διά τόν δεύτερον, έάν εξακολουθώ ο πρώτος και υπο πλειοτερων 
τών νομίμων ψηφοδελτίων νά ύποστηριζηται. Καθίσταται επομένως αδύνα

τον διά τών σφαιριδίων νά ί'δωμεν τδ σύστημα τοΰ έκλογικοΰ ποσοστού 

εφαρμοζόμενου παρ’ ημϊν.
Ούχ ηττον καί παρ’ ημϊν φαίνεται δ'τι έληφθη σκεψις περί τ·ης προστα; 

σίας τών δικαιωμάτων της μειοψηφίας καί περί της εισαγωγής αυτής εις 
την έθνικην αντιπροσωπείαν 2. Πρός τοϋτο ύποστηρίζεται η έφαρμογη συστή

ματος, διαφόρου μέν τών μάλλον ύποστηριζομενων σήμερον συστημάτων, ουχί 
όμως καί πάντη αγνώστου τγ πολιτική επιστήμη· σύστημα τοϋτο είνε 

τό τοΰ ενιαίου της ψήφου.
Κατά τό σύστημα τοϋτο πάς έκλογεύς διαθέτει μόνον μίαν ψήφον, ην μό

νον είς ένα ύποψηφιον δύναται ν’ άπονειμν). Ουτω εαν μια εκλογική πε
ριφέρεια άποτελουμένη έκ 50 χιλιάδων εκλογέων συγκειται εκ όυο μ.ερι- 
δων καί άναδεικνύει 5 βουλευτάς, πιστεύεται οτι η μέν πλειοψηφία 

διά τοΰ συστήματος τούτου θά έπιτύχη ύπέρ έαυτης τά 3/5 Αντιπροσω

πείας ήτοι τρεις βουλευτάς, ένφ η μειονοψηφία τά 2/5 νίτοι δύο βουλευτάς. 

Άτυχώς δ'μως τό σύστημα τοϋτο κατά τό φαινόμενου μόνον ικανοποιεί τας 
απαιτήσεις της έπιστημης καί προστατεύει τα δικαιώματα των μ.ειοψηφιων. 

Πράγματι δέ εινε λίαν αμφίβολον άν θά δύνηται η μειοψηφία ν’ άντιπροσω- 
πεύηται έν τφ Κοινοβουλίφ ύπό .τό σύστημα τοϋτο. Έπί πλέον δε είνε λίαν 

αμφίβολον, άν τά έλαττώματα έφ’ οϊς κατηγορεϊται τό ύπάρχον σύστημα, 

θέλουσι δυνηθη ύπ’ αύτό νά έκλείψωσιν.
Και τφόντι, ΐνα είνε δυνατόν αί μειοψηφίαι να ε'χωσι την μερίδα των

1 ”Ι3ε άρΟρ. 66 Συντάγμ.τοΰ 1864.Κατ’α τοϋ συστήματος τών σφαιριδίων ΐδεαρΟρον ημών 
έν τη άλλοτε έκδιδομένη έφημερίδι ημών ό «Φιλόπατρις Ελλην» (11 Ιουλίου 1875).

2 Ό Βασιλικός λόγος τοϋ 1875 τήν άνάγκην τής μεταρρΟθμίσεως τοϋ ■ έκλογικοΰ νόμου 
Βστήριζε καί έπί τοΰλόγου τούτου.
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εντός τοΰ Κοινοβουλίου κατά τό σύστημα τοΰ ένιαίου τώς ψήφου, άπαιτεΐται 

νά ·ηνε ακριβώς έκ προοιμίων γνωσταϊ αί δυνάμεις έκάστης μερίδος. ’Ήτοι 
έάν, ώς έν τω παραδείγματι, τό όποιον άνεφέραμεν, μία έκλογικ-Ji περιφέ- 

ρια έκλέγουσα πέντε βουλευτάς σύγκηται έκ τριών μερίδων, ών η μέν μία 
πλειοψηφεί Ίων δύο άλλων, άπαιτεΐται, κατά τό σύστημα, τό όποιον προ- 

τείνεται, 'η μέν πλειοψηφούσα μερίς ΐνα έπιτύχη τρεις βουλευτάς νά διαθέτη 

άκριβώς τά %, αί δ’ έτεραι έκατέρα ακριβώς τό ^/g. Έάν ό'μως αί μειοψη

φία! δέν διαθέτωσιν έκαστη τό ’/g ήτοι όμοΰ τά 2/g, έάν η μία ηνε πο- 

λυαριθμοτέρα της άλλης, η κα'ι αί δύο δέν διαθέτωσιν όμοΰ τά 

τότε τί θέλει συμβώ; Έν μέν τη πρώτη περιπτώσει πιθανόν η μία μειο

ψηφία νά έπιτύχη μίαν έδραν έν τη Βουλ·η, ενώ η έτέρα θέλει άφεύ- 
κτως αποκλεισθώ, έν δέ τ-Jj δευτέργ καί αί δύο μειοψηφίαι αποκλείονται τοΰ 

βουλευτηρίου καί τό στάδιον της κοινοβουλευτικής ένεργείας μένει ανοι

κτόν πάλιν εις την πλειοψηφίαν. Ύποθετέον πρός τούτοις μίαν πλειοψη- 
φίαν, μικράν ό'μως, και δύο μειονοψηφίας ύπερτερούσας όμοΰ την πλειοψη
φίαν καί ύποθέσωμεν σύμπνοιαν καί σύμπραξιν άμοιβαίαν ό'σω τό δυνατόν 

μεγάλην. Τί θέλει συμβώ έκ τούτων ; Ό αποκλεισμός της πλειοψηφίας καί 
η δπερίσχυσις τών μειοψηφιών. Μη εί'πη δέ τις δτ.ι έπειδη ό έκλογεύς θά έχη 
μίαν μόνην ψήφον δέν εινε δυνατόν σύμπραξις καί συνάφεια νάύπάρξη μεταξύ 

δύο μερίδων. Βεβαίως η σύμπραξις δέν Θά φαίνηται ύπό την μορφήν, ην σή

μερον παριστ^, πάντοτε δμως θά ηνε δυνατή καί θά ύπάρχη. Ύπαρχουσι 

τεχνάσματα καί στρατηγήματα έκλογικά, τά όποια καί αύτάς τάς αύστη- 
ροτάτας καί προνοητικωτάτας διατάξεις τών νόμων κατασοφιστεύονται, καί 

τά όποια δέν πιστεύομεν ν’ άγνοώσιν οί έν Έλλάδι περί τά έκλογικά ασχο
λούμενοι. Εινε παράδοξον, ,προΰπολογιζομένων άκριβώς τών δυνάμεων τών 

μάλλον στρατηγικών μερίδων, καί διανεμόμενων τούτων μεταξύ των, δύο· 

μειοψηφίαι νά δυνηθώσι νά ύπερισχύσωσι μιας πλειοψηφίας καί έάν δέν δυ 

νηθώσι παντελώς νά την άποκλείσωσι τοϋ Βουλευτηρίου νά την άφαιρέσωσι 
τούλάχιστον μίαν έδραν έν αύτώ, ώ εινε παράδοξον μία πλειοψηφία αρκούν

τως ισχυρά διά της αριθμητικής ισχύος της η διά μηχανορραφημάτων ·η και 

ένεκα ιδίων αύτών σφαλμάτων ν’άποκλείση αύτάς πάσης άντιποοσωπείας έν τφ 

βουλευτηρίω; Ουδέποτε εινε πιστευτόν δτι έκαστη μερίς θέλει εύχαριστεΐσθαι 

εις την άνάλογον αύτη θέσιν έν τη αντιπροσωπείας τοϋ έ'θνους. Ουδέποτε η 
πλειοψηφία θά θεώρηση έπαρκές νά λάβη δύο έ'δρας έν τη Βουλή καί ούχί 

άπάσας. Καί αί μειοψηφίαι δέ αύταί δέν θά εύχαριστώνται διότι έ'τυχον τοΰ 

δικαιώματος ν’ άντιπροσωπεύωνται. Θά ζητησωσι νά δεσπώσωσιν έν τώ εκλο

γική περιφερεία πρός έντελώ αποκλεισμόν τώς πλειοψηφούσης μερίδος. Ταΰτα 
δέ θαυμασίως ύποβοηθεΐ τό σύστημα, τό όποιον ίσως θεωρείται ώς τό συν- 

τελεστικώτατον μέσον της έκμηδενίσεως τών έλαττωμάτων τούτων, τά ό

ποια σήμερον ιδίως αναφαίνονται ύπό τό σύστημα της ύπερισχύσεως τών. 
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πλειοψηφιών. Άλλ’ η έπιστημη δέν επιθυμεί έκ της τύχης καί έκ της εκλο

γικής δεξιότητος νά έξαρτώνται τά δικαιώματα τών μειοψηφιών. Επιθυμεί 
άκριβώς καί άσφαλώς νά όρίζωνται καί κανονίζωνται ταΰτα. ’Αληθώς δέ τό 

σύστημα τώς ενιαίας ψήφου, έάν θά είσάγη τάς μειοψηφίας εις τό Κοινοβού- 

λ.ιον θά τάς είσάγη τυχαίως και άκουσίως, ούτως είπεΐν, αύτοΰ.

Άλλά καί άλλως ή θέσις τών μειοψηφιών εινε επισφαλής καί η κατ’ άνα- 
λογίαν έκπροσώπησις τοΰ έθνους δυσχερής. ’Επειδή ό έκλογεύς θά έχη μίαν 

μόνην ψήφον, ην μόνον ύπέρ ενός ύποψηφίου δύναται νά διαθέση, προκειμένου 

νά έκλέξη μεταξύ δύο προσώπων, ών τό μέν άπό πολλών έτών πολιτεύεται 
καί διακρίνεται έν τφ πολιτικό) σταδίφ, τό δέ έντελώς άγνωστον έν τη 

πολιτική παλαίστργ διατελεΐ, βεβαίως θέλει προτιμήσει τό πρώτον, τό πα- 
ρέχον μεγίστας έγγυησεις έπιτυχίας. "Οσοι δ’ έχουσι πεποίθησιν έπί τοΰ δευ

τέρου προσώπου, έάν δέν θέλωσι νά τω παράσχωσι ψήφον άνωφελώ, θέλουσι 

άπόσχει τώς έκλογης. Ουτω οί έξοχώτεροι καί επιφανέστεροι τών πολιτευό
μενων θέλουσιν απορροφά τάς ψήφους τών εκλογέων έπί βλάβη τών μειο
ψηφιών καί έπί παραβιάσει τώς άρχώς της άναλόγου διανομώς. τών ψήφων 

εις άπάσας τάς μερίδας, τάς ύπό ίκανοΰ άριθμοΰ, εννοείται, ψήφων ύποστη- 

ριζομένας, ώστε νά καθίστανται σεβασταί, Προκειμένου λοιπόν έν μι^ έκλο- 
γικη περιφερείς άριθμούση 50 χιλιάδων εκλογείς νά έκλεχθώσι 5 βουλευταί, 

ών δύο η καί εΐς κατέχουσι θέσιν έπιφανώ μεταξύ τών πολιτευομένων, θά 

συμβη οί δύο οιίτοι η καί ό εις νά λάβωσι 30 χιλιάδας ψήφων η καί πλειό- 

τερον, ένφ οί έτεροι τέσσαρες 20 μόνον χιλιάδάς η καί όλιγώτερον. Τό 

τοιοΰτον ό'μως ούδέποτε βεβαίως εινε δίκαιον καί συμφέρον εις την καθόλου 

τώς αντιπροσωπείας διαρρύθμισιν, έπί τη βάσει τών αληθών άρχών τοϋ άν- 

τιπροσωπικοϋ συστήματος. Πιθανόν ό'μως νά μη συμβη τοΰτο, θά συμβη ό'μως 

τότε τό έτερον, δ άνεφέραμεν, ώτοι θά παρασκευασθώσι τά πράγματα ού
τως ώστε ό έξοχος ούτος πολιτευόμενος νά λάβη τάς ίκανάς μόνον ψήφους, 
α'ίτινες κατά πάσαν πιθανότητα άρκοΰσι νά τόν άναδείξωσι βουλευτήν, τάς 

δέ περιπλέον, άς έμελλε νά λάβη, έάν έμενεν άμέτοχος τώς έκλογικώς πάλης, 

νά λάβωσιν οί φίλοι του πρός έντελώ άποκλεισμόν τών μειοψηφιών. Τίς ό'μως 
δέν βλέπει δτι διά τών μέσων τούτων εις ούδέν άλλο αποτέλεσμα φθάνομεν 
είμη είςτά ύπό τόν σήμερον ίσχύοντα έκλωγικόν νόμον, δι’ άλλης δμως όδοΰ, 

κατά τό φαινόμενον δικαιοτέρας καί λογικωτέρας; Ή μειοψηφία ποιον όφε

λος θέλει, έχει έκ τώς είσαγωγώς τοΰ νέου συστήματος; "Η ούδέν η έλάχι- 

στον βεβαίως.
Έκτος δμως τών άτελειών τούτων καί έτέραν τινά άτέλειαν .παρουσιάζει 

τό σύστημα τώς ενιαίας ψήφου, άτέλειαν ή'τις έν ταϊς μάλιστα ύπάρχει, ώς 
εΐδομεν, ύπό τό ένεστώς εκλογικόν σύστημα καί ης η έξάλειψις έπρεπεν ιδίως 

νά έπιδιωχθη. Τό ύπαρχον έκλογικόν σύστημα προνοοΰν μόνον περί τών πλειο

ψηφιών καί εις ταύτας μόνον δίδον την ύπεροχην, ύποβοηθεΐ θαυμασίως την 

ΤΟΜΟΣ Β', 9.— ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 48 
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έπίτασιν τών αποχών τών έκλογέων. Καί τούτο, ώς εΐ'δομεν άνωτέρω, έκ τής 

βεβαιότατος τοΰ έκλογέως δττ δ-άρεστός αύτφ υποψήφιος εΐνε δυσχερές ή α

δύνατον νά έπιτύχν;. Την μεγάλην ταύτην ατέλειαν, ήν σήμερον καταδικά
ζει ή πολίτικη έπιστήμη καί δι’ ενός εύφυοϋς συνδυασμ,οΰ κατόρθωσε ,ν.ά έξα- 

λείψγι,τό προτεινόμενονένΈλλάδι νέον εκλογικόν σύστημα την θεραπεύει; Ούχι. 

Κα'ι τοϋτο διότι, ώςεί'πομεν, τό σύστημα τοϋτο δέν εξασφαλίζει άποχρώντως 

τά δικαιώματα τών μειοψηφιών,άλλ’έξαρτ^ αύτά.έκ της τύχης καί τών πε

ριστάσεων. Τών μειοψηφιών σπανίω; καί μόνον δτε ίκανώς ισχυρά μερ'ις ύπο- 
στηρίζει αύτάς δυναμένων νά έπιτύχωσιν έν ταϊς έκλογαΐς, οί εκλογείς οί μή 

άνήκοντες είς τάς μειοψηφίας ταύτας, άλλ’ είς μικροτέρας, θέλουσιν εξακο
λουθεί ν’άπέχωσιν ώς έκ της άβεβαιότητος τής έπιτυχίας τοϋ άρεστοΰ αύτοϊς.

Ώς βλέπει τις λοιπόν καί τό σύστημα, τό όποιον παρ’ ήμϊν ύποστηρί- 
ζεται, δέν ικανοποιεί ποσώς τάς νέας απαιτήσεις τής πολιτικής επι
στήμης καί δέν συναρμόζει πρός τάς άληθεϊς βάσεις τοΰ άντιπροσωπικοΰ 

συστήματος. Αί μειοψηφίας καί ύπό τό σύστημα τοϋτο θά μένουν, ώς έπί 
τό πλεϊστον, άνευ άντιπροσωπείας, και αί ψήφοι τών έκλογέων ούχ'ι πάσαι 
θ’ άναδεςκνύωσι Βουλευτής. Πάντα δέ τά παρεπόμενα τή αρχή τής έπικρα- 

τήσεως τών πλειοψηφιών έλαττώματα αί άποχα'ι, οί συνδυασμοί, ών ιδίως 

τήν έξάλειψιν έπιζητεΐ τό σύστημα τοΰ ενιαίου τής ψήφου, θά έξακολουθώσι 
νά ύφίστανται, καί τινα τούτων μάλιστα αί δωροδοκίας καί. τά κομματικά 

πάθη καί τά έκλογικά μηχανορραφήματα μετά μείζονος ή ύπό τό μέχρι τοΰδε 

ϊσχύον σύστημα έπιτάσεως.
Τό καθ’ ημάς, θά ηύχόμεθα βεβαίως ν’ άντικατασταθοϋν ταχέως, εί δυ

νατόν, τά σφαιρίδια διά τών ψηφοδελτίων καί νά έφαρμοσθή καί παρ’ ήμϊν 

τό σύστημα, δπερ οί πλεϊστοι τών νεωτέρων δημοσιολόγων ύποστηρίζουσιν, 

τό σύστημα τοΰ έκλογικοΰ ποσοστοΰ. ’Αλλά τοϋτο όμολογουμένως εΐνε δυσ
χερές, διότι καί ήμεϊς βεβαίως δέν έ'χομέν τήν αφέλειαν νά πιστεύωμεν οτι 
χάριν τών σφαιριδίων ή άλλων έπουσιωδών διατάξεων τοΰ Συντάγματος εΐνε 

δυνατόν ευκόλως νά συγκληθή Συνέλευσις ΐνα τάς μεταβάλφ. Τά σφαιρίδια 
έπί πολύν ί'σως χρόνον θά δεσπόζωσι τών ήμετέρων έκλογικών.καλπών. Άλλ’ 

έν τοιαύτη περιπτώσει πώς εΐνε δυνατόν νά έφευρεθή άσφαλέστερόν τι. μέ

σον καί ύπέρ τής έκπροσωπήσεως τών μειοψηφιών ; Τό καθ’ ημάς φρονοΰμεν 
δτι έξασφαλίζεται άρκούντως είς τάς μειοψηφίας ή έκπροσώπησίς των έν 

τώ Κοινόβουλίφ, έάν είσαχθή παρ’ ήμϊν τό σύστημα τής έπισωρευτικής ψη

φοφορίας (vote cumulatif), περί ής εΐ'πομέν τινα άνωτέρω. Κατά τό σύστημα 
τοϋτο ό έκλογεύς δύναται καί τάς τρεις ψήφους, άς διαθέτει, νά δώσγι είς 

ένα καί τόν αύτόν ύποψήφιον. Φρονοΰμεν δμως οτι πρός άσφαλεστέραν λει
τουργίαν αύτοϋ δέον νά δρισθή ύπό τοΰ νόμου καί ποσοστόν τι ψήφων, τό ό

ποιον άπαιτεϊται νά λάβγι τις ύποψήφιοςΐνα άναδειχθή βουλευτής. Διά τοΰ 
συνδυασμού τούτου αί μειοψηφίαι θά είσέρχωνται ευκόλως, εις τό Κοιχοβού- 
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λιον. ’Εάν ύπο^έσωμεν λοιπόν ό'τι 10 χιλιάδες ψήφοι άρκοΰσι πρός άνακή- 

ρυξίν τίνος. βουλευτοΰ, άρκεϊ μία μειοψηφία ν’ άριθμή τό τρίτον τών 10 

χιλιάδων ψήφων, .ΐνα έκπροσωπηθή έν τφ Κοινοβουλίφί Αί μειοψηφίαι 

ούτω ύπό τό σύστημα τοϋτο θά έ'χωσι μεγάλην πιθανότητα έπιτυχίας έν 
ταϊς έκλογαΐς καί δέν θά κινδυνεύωσι ν’ άπορροφώνται ύπό τών πλειοψηφιών, 

ώς τοϋτο συμβήσεται διά τοΰ συστήματος τοΰ ενιαίου τής ψήφου. Ώς έννοεΐ 
τις, τό δικαίωμα τοΰ έκλογέως τοΰ νά ψηφοφορή συγχρόνως τρίς ένα καί 

τόν αύτόν ύποψήφιον, ωφελεί τάς μειοψηφίας μάλλον ΐνα φθάσωσι τόν έλά- 

χιστον δ'ρον τών ψήφων, θν θέλει δρίζει ό νόμος, ένφ είς τάς πλειοψη

φίας, αΐτινες πληροϋσι τόν δρον τοΰτον, τό δικαίωμα τοϋτο εΐνε βλως αλυ

σιτελές. Τό μόνον σπουδαϊον έλάττωμα τοΰ συστήματος τούτου, ώς παρατη

ρεί καί δ Stuart Mill, εΐνε δτι αποκλείονται τής αντιπροσωπείας αί μεεοψη- 
φίαι αί μή διαθέτουσαι τό τρίτον τών ψήφων. Διά τοΰ συστήματος τοΰ Hare 

τό τοιοΰτον θεραπεύεται, άλλ’ έν Έλλάδι άποχρώσα ίκανοποίησις διά τάς 
μειοψηφίας εΐνε νά δύνανται νά τριπλασιάζωσι τάς ψήφους των k Νομίζο- 

μεν δέ δτι καί άλλως δέν εΐνε δίκαιον ν’ άπονέμηται καί είς τήν μικροσκο- 

πικωτάτην μειοψηφίαν τό δικαίωμα τής έκπροσωπήσεως. "Ινα μία μειοψη

φία έπιζητή τοιοΰτον δικαίωμα πρέπει καθ’ έαυτήν νά ήνε σεβαστή καί 

τοιαύτη εΐνε δταν τούλάχιστον τό τρίτον τοΰ άπαιτουμένου ύπό τοΰ νόμου 
ποσοστοΰ τών ψήφων διαθετν;. Τοϋτο δέ λέγοντες έννοοΰμεν νά optoO-p ύπό 

τοΰ νόμου έλάχιστος όρος ψήφων,δστις νά ήνε άνάλογος πρός τόν δλον αριθ

μόν τών έκλογέων μιάς τοπικής περιφερείας, ούτως ώστε καί τών πλειοψη
φιών τά δικαιώματα νά έξασφαλίζη καί είς τάς μέτριας μειοψηφίας νά πα- 

ρέχν; όπωσοΰν εύρύ τό στάδιον τής έκπροσωπήσεως. Καθ’ ημάς επομένως 

τό σύστημα τοϋτο εΐνε τό καταλληλότατον δυνάμενον νά έφαρμοσθή έν Έλ
λάδι, έπί σεβασμφ τών δικαιωμάτων τών μειοψηφιών. Τό σύστημα δέ τοϋτο, 

ένφ έξασφαλίζει άρκούντως τά δικαιώματα τών μειοψηφιών, θεραπεύει ίκα

νώς καί τάς λοιπάς άτελείας, τάς παρεπομένας συνήθως τή σφαλερά άρχή 

τής ύπεροχής τών πλειοψηφιών. Διότι καθισταμένης άνωφελοΰς τής χρήσεως 
τήν ανήθικων έκλογικών τεχνασμάτων, δέν δύνανται ταϋτα ή νά έκλείψωσι. 

Ουτω δέ μόνον δύναται. νά έπιτευχθή άληθής καί γνησία αντιπροσωπεία καί 

έπανέλθν) τό άντιπροσωπικόν σύστημα είς τήν ορθήν καί άσφαλή αύτοϋ τροχιάν.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΓΕΑΑΚΗΣ,
1 Ό Bluntschli (Politik σελ. 448) δεν άοε'σζεται ε’ς το σύστημα τοϋτο, άλλ’ ό λόγος ον 

ίπί τούτω φέρει δέν φαίνεται λίαν καταληπτός «Dan Gesetz, λέγει, theilt einetn jcden Wahl- kreise mehrere versebiedene Stellen zur Besetzuug zu ; und dieser Absicht des Gesetzes 
bandelt der Wahler entgegen,wenn er fur Eine Stelle densellen Namen mebrlach wahlet».

2 'Ο ψηφιστείς πρό τίνος εκλογικός νόμος άπήλειψε τήν έν τοϊς ύποδληΟεΐσι Νομοσχεδίοις περιεγο'μένην δίάταξιν τοϋ ένιαίου τής ψήφου, ούχι δια τόν λόγον ότι δι’ αύτοϋ δέν έξα
σφαλίζεται ή έκπροσώπησίς τών μειοψηφιών, διότι περί τοΰ ζητήο,ατος ■ τούτου ούδείς λό
γος έγένετο έν τή Βουλή, ίσως ώς άχαταλήπτου, άλλα διότι πολλοί τών νΰν βουλευτών και 
ίκ τών έξεχόντων έφοβήθησαν μή δια τοΰ ένιαίου τής ψήφου, ύπαρχούσης τής ’Επαρχίας ώς 
Εκλογικής περιφερείας, άποτυγχάνωσιν έν ταϊς έκλογαΐς. Ώς βλέπει ης ή ούσία παντός ζη
τήματος ίν 'Ελλάδι εΐνε ώς έπί τό πολύ τό πρόσω π ον.
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Θ' *

* ’Ίδε ανωτέρω σελ. 459—464 και Παρνασσού τ. Α'σ. 915—921.
4 ’Εκ της 'Ρωσικής Άρχαιότητος 1873 Νοέμβριος.
2 'Ο γνωστός αρχιστράτηγος τής ε’ς Πελοπόννησον Εκστρατείας έπι Αικατερίνης τής Β’,
3 *Ί3ε τήν έν τή Επομένη σολίδι διεξοδικήν σημείωσιν.
4 Θεόδωρος Όρλόβ. Είχεν άποσταλή ώσαύτως εις ’Αρχιπέλαγος κατα τήν ε’ς Πελοπόννη* 

σον Εκστρατείαν συμμετασχών τοΰ άγώνος, μένων δε παρατώ ναυάρχω Σπορίδοβ. Τδε άνω”, 
τέρω σ. 459,

Έπιατοάη 1 ’ΛΛεζΐου Γρηγ. ΌρΛοβ^· τω άδείφω αύτοΰ χρίγχεχι 

Γρηγ. Γρ. ’’Ορ.Ιύβ 3.

27 ’Ιουνίου 4770. Έκ τοϋ μεταξύ τής νήσου Χίου καί τής Μιχρας’Ασίας πορθμού.

Αδελφέ χ α ΐ ρ ε.

Προτίθεμαι νά σοι ανακοινώσω ολίγα τινά περί της εκστρατείας ημών. 

Την Πελοπόννησον ήναγκάσθημεν νά έγκαταλείψωμεν άνάψαντες έν αύτή 
πανταχοΰ πυρ· διά τοΰ στόλου κατεδιώξαμεν τόν εχθρόν, έφθάσαμεν, έπλη- 

σιάσαμεν, έπελήφθημεν τών εχθροπραξιών, ήγωνίσθημεν κατ’ αύτοΰ, κατε- 
στρέψαμεν, ένικήσαμεν, κατεθραύσαμεν, κατεβυθίσαμεν, κατεκαύσαμεν καί 

εις τέφραν μετεβάλομεν αύτόν.
Έγώ ό εύπειθέστατος θεράπων ύμών υγιαίνω και ό αδελφός 4 ωσαύτως, 

άμφότεροι δέ εύχόμεθα ύμΐν τό αύτό και μένω πιστός ές άεί θεράπων ύμών 

κόμις
Άάιίζιος Όρ.Ιόβ.

Ύ σ τ. Μεθ’ άπαντα τά προειρημένα ταΰτα συγχαίρω ύμϊν, τί δέ τέξε- 

ται ή έπιοϋσα ό "Υψιστος γινώσκει. ’Ιδού ό λίθος δστις έπεκρέματο έπί τοϋ 
τραχήλου μου, περί ου έγραφαν ύμϊν έξ ’Ιταλίας άστεϊζόμενος. Νυν άπηλλά- 

γην αύτοΰ. Δέν εΐξεύρω πώς διάγεις νΰν σύ.

Σημ. 'Ο Γρηγόριος Γρ. Όρλόβ ήτο στρατηγός τοΰ πυροβολικού έπί Αι

κατερίνης της Β', χαίρων μεγίστην εύ'νοιαν παρά τή αύτοκρατειρ^ ταυτή, 
αδελφός πρεσβύτερος τοΰ Άλεξ.Όρλόβ. Τά έξης περί αύτοΰ περίεργα αρυομαι 
παρά τοΰ Μπαρσουκόβ ^Ρωσ.'Λρχεϊον 1873 άριθ. 2). «Ό Γρηγ. Όρλόβ είχε 

λίαν ώρισμένην και αύτοτελη ιδέαν περί τής έν τή ’Ανατολή πολιτικής τής 
'Ρωσίας. Προ τής ένάρξεως εϊσέτί τοΰ ρωσοτουρκικοΰ άγώνος (1737 1803)
ΙΙαπάζογλούς τις Έλλην Θετταλός’ έπέσυρε τήν προσοχήν αύτοΰ, καί άνεζω- 

πύρωσεν έν αύτφ τήν ιδέαν τής άνεξαρτησίας τών χριστιανών άπό τοΰ όθω- 
μανικοΰ ζυγοΰ. 'Η άποκατάστασις τής όμοδόξου Ελλάδος παριστατο τφ. 

Όρλόβ τό άριστον μέσον πρός έπίτευξιν τοΰ σπουδαίου τούτου έ'ργου. Και 
τοι δέ ό Νικήτας Πάνην (καγκελάριος τής 'Ρωσίας τφ 1763) διορι- 

σθείς ύπό Αικατερίνης τής Β', τέως δέ πράκτωρ διπλωματικός εν Στοκ
χόλμη τής ρωσικής αύλής) άπεδέχετο τήν έλπίδα τής άπό τοΰ ’Οθωμα
νικού κράτους άπαλλαγήν τής ελληνικής χώρας, και αύτή δέ ή αύτοκρα- 

τειρα προετίμα τήν προσχώρησή πρός τήν δημοκρατίαν τής Βενετίας τον 
φυσικόν τούτον εχθρόν τής Πύλης, ό Παπάζογλους ούχ ήττον άπεστάλη υπο 

τοΰ Όρλόβ είς Ελλάδα. Μετά δέ τήν έν ταϊς ύπογείοις φυλακαϊς έν Κων- 
σταντινουπόλει κάθειρξιν τοΰ ήμετέρου πρέσβεως Α. Μ· Όβραίζκόβ, δτε δ 
πόλεμος ήτο άναπόφευκτος, ή'ρξαντο έν Πετρουπόλει ύπουργικά συμβούλια·. 

Κατά τήν πρώτην συνεδρίασή παρούσης τής αύτοκρατείρας ό Όρλόβ προε- 

τει^εν «εί δυνατόν ύπό τό πρόσχημα άπλοΰ περίπλου νάποσταλώσι πλοία 
τινα εις Μεσόγειον έ'νθα νά έπιληφθώσι τών κατά τοΰ έχθροΰ εχθροπραξιών 

τή συμφωνία δ'μως τοΰ άγγλικοΰ ανακτοβουλίου». Ή αύτοκράτειρα ενεκρινε 
τήν πρότασιν ταύτην χορηγήσασα τήν άδειαν τής .θαλασσιας εκστρατείας 
καί νά γείνη τό σχέδιον τών ένεργειών αύτής. Ό Όρλόβ κατά τήν έπομενην 

συνεδρίασιν ύπέβαλε τήν έ'κθεσιν «τής γνώμης αύτοΰ περί τής είς Μεσόγειον 

έκστρατείας έν η· ύπεδείκνυε και τάς ιδέας αύτοΰ περί τής έκ τοΰ όθωμανι- 

κοΰ ζυγοΰ άνεξαρτησίας τών έν Ανατολή χριστιανών» καθ’ ο,τι μετ’ αυτόν 
δ ύποκαγκελάριος πρίγκιψ Α. Μ. Γολίτζην ειχεν ύποβάλει έγγραφον εν φ 
έσημειοΰντο διάφοροι έθνότητες ποθοΰσαι δυνάμει τής όμοδοζίας νά τυχωσι 

τής προστασίας τοΰ ρωσικού σκήπτρου" ό δέ κόμις Τζερνισόβ προετεινε τον 

σχηματισμών 'Ελληνικής λεγεώνας. Ή τελευταία αύτη γνώμη ήρεσε τή αύ- 
τοκρατείργ ητις διέταξε νά παράστήσωσι τοϋτο αύτή έν ίδιαι,τερφ ύπομνη- 

ματι καί ό κόμις Όρλόβ κατά τήν συνεδρίασιν τής 27 Νοεμβρίου άνηγγειλεν 
οτι έσχημάτισε γνώμην τινά, ήν θά έκθέσγ έγγράφως, κυρίως περί τής ίδρυ- 

σεως ΣυΠόγον πρας άνεζαρτησίαν των 'ΕΛ-Ιήνων, διά χρηματικού κεφα

λαίου, διαιρουμένου είς δύο μέρη φέροντα ,τό^δνομα Γιεγόροβσκαγια καί Νϊ· 
κολάγιεβσκαγια, δπερ έ'μελλον νά χορηγήσωσιν είς ά,νδρας άπολαυον- 

τας τής έμπιστοσύνης τών έθνών έκείνων, άφ’ ού δέ έπιτευχθή ή άνε-

i Έτέρας τινας ειδήσεις περί Παπάζογλου ϊδε Εν Παρνασσού τ. Α' σελ. 916. 
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ξαρτησία, νά. ΐδρυθώσι διάφορα κράτη ύπδ τήν προστασίαν τής 'Ρωσίας, 

καϊ ύπδ ηγεμόνα ον νά έζ/λέζωσο τά έθνη ταΰτα κατ’ ιδίαν βούλησιν. Ό 
’Ορλόβ τοσοΰτον έπιμόνως ύπεστήριξε τδ περί τής ανεξαρτησίας τών χρι

στιανών της ’Ανατολής λαών σχεδίαν αύτοΰ, ώστε ύπεκίνησεν υποψίαν 
ιδιοτέλειας. Οί δυσμενώς- προς αύτόν διακείμενοι, έλεγαν δτι ό ’Ορλόβ 

ορέγεται νά έπιθέσνι έπί της κεφαλές αύτοΰ στέμμ»' προσπαθεί δέ περί 

της άνιδρυσεως 'Ελληνικού βασιλείου πρδς ί'διον όφελος, καί τούτου ενεκεν 

,έπέσυρεν άπασαν την προσοχήν τνίς ρωσικές πολίτικης κατά .τής Τουρκίας. 

Έν ταϊς ριεταγενεστέραις συνεδριάσεσι ό ’Ορλόβ έπέμεινεν ΐνα όσον τάχιστα 

άποσταλωσιν εις Μεσόγειον δυο ναυτικαϊ μοϊραι πρδς ύπόθαλψιν στάσεων έν 
Έλλάδι, Μαυροβουνίφ και απειλήν -ταυτοχρόνως τής ΙΙύλης εις μέρη τής 

Άδρικτικής θαλάσσης κα'ι τοΰ ’Αρχιπελάγους. Τφ κόμιτι Άλεξίφ Γρηγ. 

’Ορλόβ διαμένοντι τότε έν Ίταλίςρ άπεστάλη επίσημον πληρεξούσιον έγγρα

φον πρός συναφήν σχέσεως έξ ονόματος τής αύτοκρατείρας «πρδς άπαντας 
τούς εύσεβεστάτους 'Έλληνας κα'ι Σλαύους, καϊ χορηγίαν αύτοϊς πυροβόλων, 
πολεμεφοδίων κλπ.» Ταύτοχρόνως άπεστάλη έτερον πληρεξούσιον πρός τάς 
ξένας αύλάς έν περιπτώσει άναγκης τής άρωγής αύτών, πρός τούτοις δέ αύ- 

τοκρατορική διακοίνωσις, μεταξύ πολλών λέγουσα τά εξής : «’Έχοντες αξιό
πιστους πληροφορίας περί τοΰ δτι πλεϊστοι εύσεβέστατοι Έλληνες καϊ 

Σλαϋοι έν τή Χερσονησφ κα'ι ταϊς νησοις τοΰ ’Αρχιπελάγους οίκοΰντες στενά- 
ζουσι ύπό ζυγόν αφόρηταν τής μωαμεθανικής ατιμίας .... έπιποθοϋμεν* νά 

χορηγησωμεν αύτοϊς τήν προστασίαν καί αρωγήν τής ΐσχυρας άύτοκρατορίας, 
όπως έζαγάγωμεν αύτούς έκ τών σιαγόνων τής έπαχθοΰς αιχμαλωσίας (ί'δε 
ΙΙά.Ιεμος ρωσοΐονρχίκδς ύπό Πετρόβ). Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ Φεβρουά

ριου συνεζητήθησαν τά σχέδια τής εις Μεσόγειον απόπλου τοΰ στόλου. Ό 

’Ορλόβ άνήγγειλεν οτι πρός έξοπλισμόν τής ναυτικής μοίρας δωρεϊται τά ά- 
νήκοντα αύτώ τηλεβόλα διαφόρου μεγέθους τριάκοντα τόν αριθμόν. Κατά 

τόν ’Ιούνιον άπέληξαν αί παρασκευαϊ καί περί τά τέλη τοΰ μηνός τούτου ά- 

πέπλευσεν ή ύπδ τδν ναύαρχον Σπυρίδοβ ναυτική μοίρα, μετ’αύτήν δέκατα 

τόν ’Οκτώβριον ή ύπδ τδν ναύαρχον ’Έλφινστον δευτέρα, κατά τάς άρχάς δέ 
τοΰ έ’αρος ή τρίτη ύπδ τόν ναύαρχον’Άρφα. Καί αί τρεϊς δ’αύται ναυτικαϊ μοϊ- 
ραι ήσαν ύπό τήν άμεσον διοίκησιν τοϋ κόμιτος ’Αλεξίου ’Ορλόβ, διορισθέν- 

τος αρχιστρατήγου καϊ άρχιναυάρχου τοΰ κατά τήν Μεσόγειον 'Ρωσικοΰ στό

λου. Μεγάλα χρηματικά δέ δάνεια συνήφθησαν ύπό τής Κυβερνήσεως έν 

Κέρκυρα, ’Ολλανδία, Λιβόρνφ, Γενούη καϊ Αούκκα; άποκλειστικώς ύπέρ τής 
διεξαγωγής καϊ πραγματώσεως τοΰ ΈΛΛηνιχον σχεδίαν.

I'

ΈπιστοΛη 1 στρατηχοϋ Σονβύροβ 2 εω κόμιτι Ο. Μ. 'Ριβάς 3 

κατακτητοϋ τγ<· Χατζήβεν.

Χέρσων τή 9 Σεπτεμβρίου Ί793.

Έκλαμπρότατεφίλτατεφίλε!

Μή βασίζεσθε έπί τών ασθενών Μαυροβουνίων" καίτοι ούτοι έπιχειροΰσιν 
εισβολάς άδυνατοΰσιν δμως νά προχωρήσωσι μακράν. Ό Μαχμούδ τής Σκό

δρας θέλει έπιληφθή τών έχθροπραξιών ύπέρ τής άνεξαρτησίας αύτόϋ, άρκεϊ- 
ται δέ νά καταλάβη τήν μέχρι τοΰ ορούς Όλύμπου χώραν, έάν μόνον γινώ- 

σκωσι τίνι τρόπφ νά διεξαγάγωσι τοΰτο. Έχετε μείζονας έλπίδας περί τοΰ 

ύμετέρου Άλή-πασέδ.'Ο φίλος αύτοΰ Μπητσίλλης4 θέλει χορηγήσει ύμϊν περί 
αύτοΰ ακριβείς ειδήσεις. Πρό τινων μηνών ό δυστυχής Λάμπρος Κατσώνης 

κατέφυγεν εις τήν απέναντι τής Κερκύρας χώραν παρά τώ Πασκαδόρω Έλ- 

ληνι όπλαρχηγφ, έχοντι πολλούς άνδρας μεθ’ έαυτοΰ. Ό Μπητσίλλης εινε 
ωσαύτως οπλαρχηγός γνωστότατος έν Χειμάρρι»; καϊ έν έτέραις χώραις. Μέ

χρι τοΰδε ούτος δέν θέλει νά καταπεισθή δτι οί Βενετοϊ δέν θά έπέμβωσιν, 

άλλως ήδύνατό τις νά έπωφεληθή τής πληθύος τών γενναίων 'Ελλήνων τών 

κατοικούντων έπϊ τών νήσων τής Άδριατικής εξαιρούμενων τών προμνημο- 

νευθέντων ·5.
Ό ήμέτερος Φ. Π. 6 ώς γνήσιος ’Ολλανδός δέν θέλει νά παραχώρηση τήν 

Κρήτην εις τήν ’Αγγλίαν. Ιδού άνέκδοτά τινα περί τοΰ Λάμπρου Ιίατσώνη 

άτινα θέλετε μοϊ άποδώση κατά τήν έπιστροφήν ύμών.

Άρχιστράτ. Α. Σουβόροβ 'Ρίμϊ-ινσκηι 7.

1 'Ρωσ. Άρχ. 1866 σελ. 976.2 Αλέξανδρος Χουβόροβ, ό περιώνυμος ’Αρχιστράτηγος έπϊ Αικατερίνης και Παύλου τοΰ Α'. 
Μετέσχε πάντων τών άγώνων τοΰ ‘Ρωσικού έθνους άπό τοΟ 1759 μέχρι τοΰ 1800. Δϊς έπο- 
λέμησε κατά τών ’Οθωμανών έπιτυχώς λαβών τόν τίτλον τοΰ 'Ριμνίνσκηι μετά τήν παρα τω 
ποταμώ της Βλαχίας 'Ρίμνηκ καταστροφήν τώ 1799 τών Τούρκων. Άνεκλήθη ύπό τοϋ 
αότοκράτορος Παύλου τοΰ Α’ ε’ις'Ρωσίαν μετά τήν ύπό τοΰ στρατηγού τής Γαλλίας Μασσένα 
ήτταν τοΰ ρωσικού στρατού παρά τή Ζυρίχη τής 'Ελβετίας. Κατέστη περιώνυμος διότι ύπε- 
ρέβη τάς "Αλπεις.3 ’Ίδε κατωτέρω διεξοδικήν σημείωσιν.4 'Ο Μπητσίλλης ουτος καϊ όμνημονευόμενος έν Παρνασσού τ. Α’ ,σ. 918. Πάνος Μπι- 
τσιτσήλης βεβαίως εινε εϊς καϊ ό αύτός.5 ’Εννοεί βεβαίως τούς περϊ τόν Πασκαδόρον και Μπιτσίλλην.

6 Φραγκίσκος Παύλου Λεβαλλάν, όλλανδός τό γένος ύπηρέτει έν 'Ρωσία έπϊ Αικατερίνης 
ώς μηχανικός κυρίως (ingenieur). Κανά τό 1795 άνήγειρε τά παρά τή Όδησσφ καϊ Κινβούργη 
οχυρώματα.7 'Η έπιστολή αυτή εινε γεγραμμένη γαλλιστί, ήγοράσθη δέ παρά τής έν Πετρουπόλει αί>- 
τοκρατορικής βιβλιοθήκης τφ 1865. Τά έν αύτώ άνσφερόμενα άνέκδοτα περϊ Λάμπρου Κα- 
τσώνη δυστυχώς ούδαμοΰ μέχρι τοΰδε εύρον.
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Σημ. ’Ιωσήφ 'Ριβάς, ναύαρχος Ιταλός τό γένος. Τφ 1772 έλθών είς 
'Ρωσίαν κατετάχθη έν τφ ρωσικφ στρατφ φέρων τόν βαθμόν τοΰ άντισυν- 

ταγματάρχου. Μετέσχε της αλώσεως της παρακτίου κωμοπόλεως Χατζή- 
βεϋ η ΚοτζάμπεΰΓ ανηκούσης τγ 'Γουρκίγ. Διεκρίθη ωσαύτως κατά την κατά- 

ληψιν της Τούλτζας καί Τσακτζας. ΙΙάντα δέ ταϋτα κατά τόν έπί Αικατε

ρίνης πόλεμον της'Ρωσίας πρός την Τουρκίαν, Τή συμβουλή και τφ σχεδίφ 

αύτοϋ άπεφάσισεν ή Αύτοκράτειοα νά οικοδομήσγ τήν'Οδησσόν έπί τ·?1ς δέσεως 
της Χατζηβεΰ δ και έγένετο. Μέχρι τοϋδε ή κεντρικωτάτη οδός τής ’Οδησ

σού φερει τό ό'νορια Σίε-’Ριβάς. ’Αρκούντως περίεργος εΐνε η πρός. αύτόν έτέρα 
έπιΤολή τοϋαύτοΰ στρατηγού Σουβόροβ έν τφ αύτφ ‘Ρωσικω ’ Αρχεία (186& 

σελ. 976) καταχωρισθεϊσα καί έχουσα ουτω:

Βαρσοβία 46 Ίανουβρίου 1795.

Έκ.Ιαμπρότατε, ακριδε και φίΛτατε φί.Ιε.ι’'Οσσηπ ΜιχαίΛοβιτζ 

χαίρετε.

.... Έν τούτοις ή ύμετέρα Χατζηβεΰ εΐνε θαυμασία’ έξακολουθίίτε 
μεγεδύνοντες τόν στόλον ύμών καί προδ ιαγράφονζες την προς τον Βόσπορον 

άγουσαν όπως τό πάλαι έν τω Δουνάβει. Στρατηγός Σουβάροβ».

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ .
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΑΜΠΟΥ

7'*

Ιδιοτροπία, νεάνιδος.

Ή Κλημεντίνα δτε ήγάπησε τόν Λέοντα είχε την καρδίαν άθωοτάτην καί 
ούδέν Ανθρώπινον πάθος είχε ποτέ διαταράξει αύτην. Πρό τοϋ Δέοντος ένα 

μόνον Ανθρωπον ειχεν αγαπήσει, την μητέρα της. Ούτε έξάδελφοι, ούτε έξα- 
δέλφαι, ούτε θείοι, ού'τε θεϊαι, ούτε πάπποι, ούτε μάμμαι, διέσπασαν καί 
διεσκόρπισαν διανεμηθέντες τόν μικρόν έκεϊνον θησαυρόν τ·ης αγάπης, ον τά 

καλώς γεννηθέντα τέκνα φερουσι μεθ’ εαυτών είς τον κόσμον. Διότι ή μέν 
μάμμη της Κληριεντίνα Πισώ ύπανδρευθεΐσα έν Νανσή τόν ’Ιανουάριον τοΰ 

1814 ειχεν άποθάνει τρεις μήνας βραδύτερον έν τοϊς περιχώροις της Τουλώ-

* Ί8ε σ5λ. 562, 643, 

νος κατά την πρώτην αύτης λοχείαν’ ό δέ πάππος κ. Λαγγεβϊνος στρατιω
τικός ύπεπιμελητής πρώτης τάξεως μείνας χήρος μετά δυγατρίου έν σπαργά- 
νοις, έπεδόθη είς την αγωγήν τοϋ τέκνου του, καί τφ 1835 τό έ'δωκεν είς 

άνδρα άξιότιμον καί χαρίεντα τόν κ. Σαμποΰκκον ίταλόν τό γένος γεννηθέντα 

έν Γαλλία, έν Μασσαλίγ. Τφ δέ 1838 ό κ. Σαμ.ποϋκκος έπειδη, καθ’ δ εύ

πορος, ήτο Ανήρ Ανεξάρτητος, περιπεσών είς την δυσμένειαν τοϋ ύπουργοΰ 
μετετέθη ώς δικηγόρος είς Μαρτινίκαν, και μετά τινας ένδοιασμούς Αποφα- 

σίσας Απήλθεν είς την νέαν του θέσιν. Άλλ’ ό γηραιός όμως Ααγγεβΐνος 

δέν έπαρηγορεϊτο τοσοΰτον εύκόλως διά την Αποδημίαν της κόρης του καί 
απέθανε μετά διετίαν χωρίς νά Ασπασθή την μικράν Κλημεντίναν την έγ- 

γόνην του, ής αύτός έ'μελλε νά εΐνε ό άνάδοχος. Καί ό μέν γαμβρός του έφο- 
νεύθη τφ 1843 κατά τινα σεισμόν θΰμα τοΰ καθήκοντος γενόμενος, ώς διη

γούνται αί της εποχής έκείνης εφημερίδες, η δέ νεαρά χήρα μετά την δει

νήν ταύτην συμφοράν σπεύσασα διέπλευσε τάς θαλάσσας μετά τοϋ Ουγα- 

τρίου της, καί έπανελθοΰσα είς Γαλλίαν κατφκησεν έν Φονταινεβλφ χάριν 
τοΰ παιδιού, διότι η πόλις αύτη εΐνε έκ τών εύαερωτάτων καί ύγιεινοτάτων 

της Γαλλίας.
Ή χήρα Σαμπούκκου έάν εΐχε τοσοΰτον διοικητικόν, ώς λέγομεν, νοϋν, 

δσην καί φιλοστοργίαν, θά κατέλειπεν είς την κόρην της Κλημεντίναν 

περιουσίαν ούκ εύκαταφρόνητον, άλλ’ όμως διεχειρίζετο κακώς τά της οί 

κίας καί είς μυρίας τούτου ένεκα οίκονομικάς δυσχερείας περιέπεσε. Πρός 
δέ τούτοις συμβολαιογράφος τις έσφετερίσθη μεγάλην ποσότητα χρημά
των, δύο δέ κτήματα άγορασθέντα ύπέρ αξίαν ούδέν σχεδόν Αντέδιδον είς 

την Αφειδώς δαπανώσαν. Συνελόντι δ’ είπεϊν ηγνόει καί αύτη ποΰ βαδίζει 

καί διετέλει έν ταραχή πολλή καί Αγωνία, δτε η αδελφή τοΰ Ανδρος της, 

γηραιά παρθένος θρήσκος, Αλλά καί Αγαπώσα ούχ ήττον νά φαίνηταί πως 

αβρά, έδήλωσεν είς αύτην δτι έπιθομεϊνά συζησωσι κοινά έ'χουσαι τά πάντα. 
Ή άφιξις τοΰ κατεσκληκότος έκείνου ειδώλου δεινόν ένεποίησε φόβον είς τήν 

Κλημεντίναν, ητις έκρύπτετο ύπό τά έ'πιπλα ή κατέφευγεν είς τάς πτυχάς 

της έσθητός της μητρός της. Άλλά τό φόβητρον τοϋτο ύπηρξεν ή σωτηρία 
τοϋ οΐ'κου. Ή Βιργινία Σαμπούκκου ούτε άγχίνους ήτο ούτε'ομιλητική, άλλ’ 
ήτο αυτή ή τάξις έν σώματι ανθρώπου. Ήλάττωσε τάς δαπάνας, είσέποατ- 

τεν αύτη τάς προσόδους, έπώλησε τά δύο κτήματα τφ 1847, ήγόρασε με- 
τοχάς τών 3 τοϊς 100 τφ 1848 καί άποκατέστησε διαρκώς τήν ισορρο

πίαν έν τφ προϋπολογισμω. Διά της δραστηοιότητος τοΰ θηλυκού τούτου επι

στάτου ή γλυκυτάτη καί Απρονόητος χήρα έν καί μόνον έ'ργον εΐχε τοϋ λοι- 
ποΰτό, νά Θωπεύη καί περιέπτ) τήν κόρην της, ήτις έ'μαθε μέν νά τιμ^ τάς 
άρετάς της θείας, άλλ’ έλάτρευεν δμως τήν μητέρα. "Οτε δέ ή μήτηρ άπέ- 

θανεν, ή Κλημεντίνα είδεν οτι άπςμεινεν έ'ρημος καί μόνη έν τφ κόσμφ, μό
νον έρεισμα έχουσα τήν θείαν Βιργινίαν ώς φυτόν νεαρόν έρειδόμενον έπί ξη. 
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ροϋ ξυλίνου στύλου. Τότε δέ πρώτον καί ή προ; τον Λέοντα φιλία τη; έχρω* 

ματίσθη δι’ άορίστου τινδ; καί άμυδράς ερωτική; λάμψεως, την δέ άνάγ- 

κην, ήν εΐχεν ή νεαρά εκείνη ψυχή νά εκχύση το πληρούν αυτήν αί'σθημα, 

μετεχειρίσθη προς όφελος του ό υιός τοϋ κ. ‘Ρενάλτου. Κατά τά τρία ,δέ ολα 
έ'τη άτινα ό Λέων διήλθε μακράν τής Κλημεντίνης, αύτη μόλις ήσθάνδη οτι 
ήτο μόνη, διότι ήγάπα, έγίνωσκεν ότι άγαπόίται, έπίστευεν εις τό μέλλον, 
έζη δι’ ενδομύχου έρωτος και μυστικής έλπίδος, καί ή εύγενής και αβρά 

καρδία ούδέν πλέον άπήτει.

Άλλά τό μάλιστα έκπλήξαν τόν μνηστήρα της τήν θείαν και αυτήν τήν 

Κλημεντίναν, τό άνατρέπον παραδόξως πάσας τάς πιστευομένας κα'ι ευδο
κιμούσα; θεωρίας περί τής γυναικείας καρδίας, οπερ ή διάνοια θά ήρνεϊτο νά 

πιστεύσν] έάν μή προέκειντο έκεϊ αύτά τά πράγματα, ήτο τοϋτο, ότι ή 

Κλημεντίνα τήν ημέραν καθ’ ήν έπανεϊδε τόν εκλεκτόν αυτής, μίαν ώραν 
άφ’’ού έρρίφθη είς τάς άγκάλας τοΰ Αέοντος μετά τοσαύτης παραφοράς καί 

χάριτος, ήσθάνθη αίφνης έαυτήν κατειλημμένην ύπό νέου τίνος αισθήματος, 

δπερ ούτε έ'ρως ήτο, ούτε φιλία, ούτε φόβος, άλλά ύπέρτερόν τι λαλούν δε-' 

σποτικώς είς τήν καρδίαν της. Ευθύς ώς ό Λέων έδειξεν είς αυτήν τόν συν

ταγματάρχην ή Κλημεντίνα κατελήφθη ύπό άληθοΰς πάθους πρός τήν ά- 
νώνυμον εκείνην μομίαν. Άλλά τό πάθος τοϋτο ούδέν είχε τό κοινόν πρός 

τό αί'σθημα οπερ ήσθάνετο πρός τόν υιόν τοΰ κ. 'Ρενάλτου' διότι τό πρός τόν 

συνταγματάρχην ήτο κράμα τι εύνοιας, οί'κτου και αίδήμονος συμπάθειας. 
Καί άν μέν ειχον διηγηθή ανδραγαθίαν τινά ή ρωμαντικήν τινα ιστορίαν 

ή'ρωκ έ'χουσαν τόν συνταγματάρχην, τό αί'σθημα έκεϊνο τής Κλημεντίνης 

θά ήτο όπωσοϋν εύλογον, ή τούλάχιστον εύεξήγητον. Άλλ’ ούχί. Ούδέν 

εκείνη έγίνωσκε περί αύτοΰ, εΐ μή δτι είχε καταδικασθή ώς προδότης ύπό 

τοϋ πολεμικού συμβουλίου" καί δμως εκείνον είδε καθ’ ύπνους τήν αύτήν 
νύκτα τής επανόδου τοϋ Αέοντος.

Ή απίστευτος αύτη μέριμνα τής Κλημεντίνης έξεδηλώθη κατά πρώτον 

ύπό σχήμα θρησκευτικόν. Έτέλεσε λειτουργίαν ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 

τοϋ συνταγματάρχου, παρεκίνει τόν Λέοντα νά παρασκευάστ; τά τής κηδείας, 
ύπεδειξε μάλιστα και τόν τόπον έν ώ έ'μελλον νά τον θάψωσιν. Ύπό τών 

μ.εριμνών τούτων κατε/ομένη ούδόλως έλησμόνησεν ούδέ παρέλειψεν ούτε τήν 
καθημερινήν είς τον συνταγματάρχην έπίσκεψίν της, ούτε τήν μετ’ εύλα- 
βείας γονυκλισίαν παρά τφ νεκρφ, άλλ’ ούτε τόν άδελφικόν ή υΐικόν άσπα- 

σμόν δν τακτικώς έναπέθετεν έπί τοΰ μετώπου του. Ή οικογένεια ’Ρενάλ
του βλέπουσα τά αλλόκοτα ταΰτα συμπτώματα, ή'ρξατο άνησυχοΰσα καί 

άπεφάσισε τήν ταφήν τοϋ εύμορφου άγνώστου, δπως άπαλλαγή αύτοΰ όσον 
τάχιστα.Ώρίσθη δέ καί ή ήν.έρκ τής κηδείας' άλλά τήν προτεραίαν τής ημέ

ρας ταύτης ή Κλημεντίνα μεταβαλοΰσα γνώμην «Καί τί δικαίωμα έ'χομεν, 
®Ιπε, νά θάψωμεν άνθρωπον δστις ί'σως δέν εινε νεκρός; Αί θεωρίαι τοϋ σο- 
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φοΰ ίατροϋ Μάιζερ δέν έ'πρεπε νά κριθώσιν άπορριπτέαι άνέυ τινός πρέτερον 
έρεύνης. Τούλάχιστον έ'πρεπε πριν άποφασίσωσί τι νά σκεφθώσιν ημέρας τι- 

νάς. Δέν ήτο δυνατόν νά ύποβληθή τό πτώμα τοϋ συνταγματάρχου εις πει- 
ράματά τινα; Ό έν Βερολίνφ καθηγητής Χίρζ ύπεσχέθη είς τόν Λέοντα νά 
τφ άποστείλϊ) πολύτιμα έγγραφα περί τε τοΰ βίου καί τοΰ θανάτου τοϋ δύσ

μοιρου αξιωματικού, δέν έ'πρεπε δέ νά έπτχβιρήσωσι τίποτε πριν ή λάβωσι 

τά έγγραφα. "Οθεν ώφειλον νά γράψωσιν είς Βερολϊνον ΐνα δσον τάχιστα ά- 
ποσταλώσιν». Ό Λέων στενάζων ύπήκουσεν εύπειθώς είς τήν νέαν ταύτην 

ιδιοτροπίαν τής Κλημεντίνης, καί έγραψε πρός τόν Χίρζ.

’Εν τή δευτέρφ ταυτή έκστρατείορ της ή Κλημεντίνα εύρε σύμμαχον τόν 

ιατρόν Μαρτοΰ. Ό μετριώτατος ουτος κατά τό πρακτικόν μέρος ιατρός καί 
πλεϊστον περιφρονών τήν πελατείαν, δέν ήτο άμοιρος παιδείας. Έσπούδαζεν 

άπό πολλοΰ χρόνου περί πέντε ή έξ μεγάλα ζητήματα τής φυσιολογίας οΐοντό 

τής άναβιώσεως,τό τής αύτομάτου γενέσεως καί τά τούτοίς όμοια. Τακτικώς 
δ’ έλάμ.βανεν έπιστολάς παρά διαφόρων, έξ ών έμάνθανε πάσας τάς νεωτέρα.? 

άνακαλύψεις, ήτο δέ καί φίλος τοΰ έκ 'Ρουένης ίατροϋ Πουχέτου καί γνώριμος 

τοϋ διασήμ.ου Καρόλου Νίμπορ τοΰ τελειοποιήσαντος είς τον ύπατον βαθμόν τό 
μικροσκόπιο/.Είχε δέ άποξηράνει καί άναστήσει μ,υριάδας έγχελιδίων,τροχο

φόρων καί βραδυπόδων. Περί δέ τής ζωής έπρέσβευεν δτι αυτή ούδέν έτερον 

είνε ή αύτός ό οργανισμός έν ένεργείγ διατελών,· καί δτι ή δοξασία περί τής 
άναβιώσεως άπεξηραμένου άνθρώπου ούδέν έχει τδ άτοπον. Έπεδόθη δέ είς 

μακράς μελέτα; ό'τε ό Χίρζ έξαπέστειλεν έκ Βερολίνου τό παρά πόδας έγγρα
φον, ου τό πρωτότυπον εύρηται έν τοϊς χειρογράφοις τής τοΰ Ούμβόλδου συλ

λογής.
ll

τοΰ κα^ηνηΐοΰ Μάιζερ ΰπερ ζον «/r/r συνταγματάρχου.

Σήμερον τή 20 ’Ιανουάριου 1824 έξηντλημένος ύπό οδυνηρής νόσου καί 

αισθανόμενος προσεγγίζουσαν τήν ημέραν καθ’ ήν τό είναι μου θάπορροφηθή 

ύπό τοϋ σύμπαντος, έγραψα ίδίγ χειρί τήν διαθήκην ταύτην, ητις είνε καί ή 

τελευταία μου βούλησις.
Διορίζω εκτελεστήν τής διαθήκης μου /τόν ανεψιόν μου Νικόλαον Μάιζερ 

πλούσιον ζυθοποιόν έν τή πόλει ταύτγ; Δανσίκγ.
Κληροδοτώ τά βιβλία μου τά χειρόγραφά μόυ καί συλλήβδην πάσας τάς 

οΐας δήποτε συλλογάς μου, πλήν τοΰ ύπ' άριθμόν 3712 κιβωτίου, είς τόν έν- 

τιμότατον καί σοφώτατον φίλον κ. Ούμβόλδον.
Κληροδοτώ πάσαν τήν άλλην περιουσίαν μου κινητήν τε καί άκίνητον 

τιμωμένην έκατοντακισχιλίων πρωσσικών ταλλήρων ή'τοι 375000 φράγκων 
είς τόν συνταγματάρχην κ. Πέτρον Βίκτωρα Φουγαν άπεξηραμένον μέν νΰν, 

άλλά ζωντπ και εγγεγραμμένο/ έν τώ καταλέγω ύπ’ άριθ. 3712 έν τφ



716 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τμηματι τω έπιγραφομένφ Ζωο.Ιογΐα. Είθε δέ νάποδεχθή τήν εύτελή ταύτηιΐ 
άποζημίωσιν άνθ’ ών ύπέστη έν τφ έργαστηρίφ [/.ου ύπηρετήσας τή έπιστήμνμ

'Ινα δέ ό άνεψιός [/.ου Νικόλαος Μάιζερ λάβη ακριβή γνώσιν τών υποχρεώ

σεων,ας τφ παραγγέλλω νά έκτελέσγ,άπεφάσισα νά επισυνάψω ενταύθα τήν 
λεπτομερή ιστορίαν τής άποξηράνσεως τοΰ συνταγματάρχου κ. Φουγά, του 

γενικού μου.κληρονόμου.
Τή 11 Νοεμβρίου τοϋ δυστυχοΰς έτους 1813 έγνώρισα τόν γενναϊον τοϋτον 

άνδρα. Προ πολλοΰ καταλιπών τήν πόλιν Δανσίκην, έ'νθα ό τών τηλεβόλων 

κρότος και ό τών σφαιρών κίνδυνος καθίστα αδύνατον οΐαν δήποτε εργασίαν, 
κατέφυγον μετά τών οργάνων καί τών βιβλίων μου ύπό τήν προστασίαν, τών 

συμμαχικών στρατευμάτων εις τό ώχυρομένον χωρίον Λίμπεμφελδ. Αί γαλ- 
λικαΐ φρουραί αΐ έν Δανσίκγ, Στεττίνφ, Κουστρίνφ, Γλογάφ, 'Αμβούργφ κα'ι 
έτέραις γερμανικαΐς πόλεσι,. δέν ήδύναντο νά συγκοινων.ήσωσιν ού'τε πρός 

άλλήλας ούτε πρός τήν πατρίδα των, καί δμως ό στρατηγός 'Ράπ έπέμενεν 

άμυνόμενος κατά τοϋ αγγλικού στόλου καί τοϋ ρωσικαΰ στρατού. Ό συνταγ
ματάρχης Φουγάς επιχειρών νά διαβή τόν Ούιστούλαν ποταμόν κατά τά 

πεπηγότα αύτοΰ μέρη καί κατευθυνόμενος πρός τήν Δανσίκην συνελήφθη ύπό 
άποσπάσματος, Άπήχθη δ’ αιχμάλωτος εις Λίμπεμφελδ τή 11 Νοεμβρίου 
έν φ εγώ έδείπ.νουν και ό ύπαξιωματικός Γαρόκ ό διοικών τό χωρίον άπέ- 

στειλε καί με παρέλαβε διά τής βίας, ΐνα χρησιμεύσω ώς διερμηνεύς κατά 
τήν άνάκρισιν τοΰ συνταγματάρχου. Ή φαιδρότης τοΰ προσώπου, .τό άρρε- 

νωπόν τής φωνής, ή γενναία άπόφασις και τό μεγαλοπρεπές τοΰ ή'θους τοΰ 
δυ σμοίρου τούτου έδελέασαν ύπέρ αύτοΰ τήν καρδίαν μου. Άπαφασίσας νά 

θυσιάση τήν ζωήν του έλυπεΐτο, έλεγε, διότι διελθών διά τεσσάρων εχθρι

κών στρατών έναυάγησεν έν τω λιμένι χωρίς νά δυνηθή νά έκτελέστ) τάς 
παραγγελίας τοΰ αύτοκράτορόςτου.Έφαίνετο δέζφογονούμενος ύπό τοΰ γαλλι

κού εκείνου φανατισμού, οστις τοσούτων δεινών αίτιος έγένετο εις τήν άγα- 
πητήν μας Γερμανίαν, καί ό'μως δέν έδίστασα νά τον ύπερασπίσω μεταφρά- 
ζων τούς λόγους του ώς συνήγορος μάλλον ή ώς διερμηνεύς. Δυστυχώς εύρέθη 

έπ’ αύτοΰ επιστολή τοΰ Ναπολέοντος πρός τόν στρατηγόν 'Ράπ, ήν αντι

γράφω ενταύθα έχουσαν ωδέ πως'

“Καταλιπών τήν Δανσίκην, ώάρρηξον τήν πολιορκίαν σονενώΟητι μετά τών φρουρών 
τοΰ Στεττίνου, Κουστρίνου κα'ι Γλογάου, πορευΟητι κατά τής ’Έλβας, συνεννοήθητι 
μετά τοϋ Σαινσύρ καί τοϋ Δαβούτ πρός συγκέντρωσιν τών έν Δρέσδη, Τοργάω, Βιτ- 
τεμβέργη, Μαγδεμβοΰργφ και 'Αμβουργω διεσπαρμένων δυνάμεων, και διαβάς τήν 
έλευΟέραν οϋσαν Βεστφαλίαν έλθε νά δπερασπίσ^ς τήν γραμμήν τοϋ 'Ρήνου μετά στρα
τεύματος 170,000 Γάλλων, ους σώζειςΙ

uNanoJ.ear'n.

*Η επιστολή αύτη άπεστάλη εις τό έπιτελέΐον τοΰ ρωσικοΰ στρατού, έν φ ; 
ήμίσεια δωδεκάς σπαθοφόρων άναλφαβήτων καί μεθυόντων υπό τής χαράς 
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καί τής ρακής κατεδίκαζον εις θάνατον τόν γενναϊον συνταγματάρχην τοΰ 

23 συντάγματος ώς κατάσκοπον καί προδότην. Ή δ’ έκτέλεσις τής ποινής 

ώρίσθη τήν επιούσαν 12 τοΰ μ.ηνός καί ό κ. Πέτρος Βίκτωρ Φουγάς εύχαρι- 
στήσας καί άσπασθείς με μετά συγκινήσεως ανέκφραστου (εινε δέ σύζυγος 

καί πατήρ) καθείρχθη έν τφ όχυρφ πυργίσκφ τοΰ Λίμπεμφελδ, δν ό άνεμος 

πανταχόθεν δεινώς μαστίζει διά τών πολεμιστρών βιαίως είσορμών.
Ή νύξ τής 11 πρός τήν 12 Νοεμβρίου ύπήρξεν έκ τών άγριωτάτων τοΰ 

δεινοΰ έκείνου χειμώνος. Τό εκατοντάβαθμου θερμόμετρόν μου κρεμάμενον έξω 
τοΰ παραθύρου μου νοτιανατολικώς, έδείκνυε 19 βαθμούς κάτω τοΰ μηδενός. 

Έξελθών δέ λίαν πρωί ΐν’ αποχαιρετίσω τό ύστατον τόν συνταγματάρχην συν- 
ήντησα τώ ύπαξιωματικφ Γαρόκ, οστις μ’ είπε διεφθαρμένη? λαλών τήν 

γλώσσάν μας.
«Δέν θά λάβωμεν άνάγκην νάφονεύσωμεν τόν ^ραντζονσκη διότι έπάγωσε» 
Σπεύδω είς τήν ειρκτήν καί βλέπω τόν συνταγματάρχην κείμενον κατά 

γης εκτάδην καί άπεξυλωυιένον. Άλλά μετά μικράν έξέτασιν εΐδον δτι δέν 

ήτο νεκρός' διότι αί αρθρώσεις καί τοι δέν εΐχον τήν συνήθη εύκαμψίαν, 
άλλ’ έκάμπτοντο δμως καί έπανήρχοντο είς τήν θέσιν των άνευ πολλής δυσ

κολίας. Άπτόμενος δέ τών μελών, τοΰ προσώπου, τοϋ στήθους, ήσθανόμην 
ψύχος, άλλά πολύ διαφέρον τοΰ ψύχους, δπερ πολλάκις ήσθάνθην έκ τής επα
φής τών πτωμάτων. Γινώσκων δέ δτι πολλάς ημέρας δέν έκοιμήθη ύποφέ- 

ρων πόνους καί μόχθους εκτάκτους, ούδόλως άμφέβαλλον δτι άνεπαισθήτως 
κατελήφθη ύπό τοΰ βαθέως καί ληθαργικού ύπνου βν συνεπάγεται τό δριμύ 

ψΰχος, καί οστις πέρα τοΰ μέτρου παρατεινόμενος άναστέλλει καί τήν ανα
πνοήν καί τήν κυκλοφορίαν ούτως, ώστε, ΐνα βεβαιώσ»! τις ό'τι ή ζωή ύπάρ- 

χει έτι έν τφ σώματά άπαιτεΐται έπιμελεστάτη και λίαν έξηκριβωμένη ια

τρική έξέτασις. Ό σφυγμός ήτο άνεπαίσθητος ή τούλάχιστον οί ύπό τοΰ ψύ

χους κατεψυγμένοι δάκτυλοί μου δέν ήδύναντο νά τον αίσθανθώσιν. "Ενεκα 
δέ τής βαρηκοΐας μου (ή'μην δέ τότε ετών έννέα καί εξήκοντα) δέν ήδυνήθην 
νά βεβαιώσω διά τής στηθοσκοπήσεως έάν οί παλμοί τής καρδίας ύπεδήλουν 

έτι τούς ασθενείς μέν άλλά παρατεταμένους σφυγμούς, ούς δύναται έτι νά 

άκούστ? τό ους δ'τε ή χείρ δέν δύναται πλέον νά τους αισθανθώ· Ό συνταγπ 
ματάρχης ήτο ήδη έν τή περιόδφ έκείνν) τής άποναρκώσεως, καθ’ ήν, έάν 

θέλν) τις νά έξεγείρνι τόν πάσχοντα χωρίς νά τον θανατώσή, εινε άνάγκη 
πολλής προσοχής καί έπιμελείας καί μέσων δυσκολωτάτων. Έάν παρήρ- 

χοντο ώραί τινες έτι θά έπήρχετο ή άποκρυστάλλωσις τοΰ σώματος συνε- 
πάγουσα τό άδύνατον τής είς τήν ζωήν έπανόδου. Διό κατειχόμην ύπό δει

νής άμηχανίας τά μέν αισθανόμενος αύτόν άποθνήσκοντα μεταξύ τών χει- 

ρών μου, τά δέ αδυνατών μόνος νά τφ παράσχω τάς άναποφεύκτους περι

ποιήσεις. Διότι έάν τφ έδιδαν έρεθιστικά άνευ ταύτοχρόνως έπιτρίψεων τοΰ 
κορμού καί τών μελών ύπό τριών ή τεσσάρων βοηθών ρωμαλέων, θά τον έπα·
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νηγον μέν είς τ^ν ζωην,*άλλά μόνον ΐνα τον ί'δω άποθνησκαντα. Ειχον δ’έτι 

πρό οφθαλμών τό θέαμα της καλλιμόρφου έκείνης νεάνιδος τ-ης ύπό άσφυξίας 
προαβληθείσης έν τινι πυρκαϊ^, ην άνεζωογόνησα περιάγων πρό τών κλειδών 

της άνθρακας άνηρ.μένους, άλλα μόλις ή τάλαινα συνελθοϋσα καί καλέσασα 
την μητέρα της άπεθανε πάραυτα, καί τοι τγ έδιδον έσωτερικώρ ερεθιστικά 
και διά τοϋ Ηλεκτρισμού προσεπάθουν νά προκαλέσω τάς συστολάς τοΰ δια

φράγματος καϊ της καρδίας. Άλλα και αν έπετύγχανον νά τφ αποδώσω την 
ίσχύν καί την ύγίειαν, μη δέν ητο καταδεδικασμένος είς θάνατόν ύπό τοϋ 

πολεμικού συμβουλίου ; 'Η φιλανθρωπία δέν μ’ άπηγόρευε νά τον άποσπάσω 

άπό τΗς άναπαύσεως 'τνίς γείτονας ούτως είπεΐν τοΰ θανάτου,· ΐνα τον παρα
δώσω είς τάς φρικαλεότητας της τιμωρίας; ’Οφείλω δέ νά ομολογήσω οτι 

ενώπιον τοΰ οργανισμού εκείνου, έν φ η ζωη ειχεν άνασταλη, αί περί άνα* 
στάσεως δοξασίαι μου ένισχύθησαν καί μ’ έπολιόρκησαν. Τοσάκις δέ άπεξη- 

ρανα και άνέστησα ζφκ έκ τών της άνωτέρας τάξεως, ώστε ουδόλως άμφέ- 
βαλλον περί τ·ης έπιτυχίας μου καϊ κατά την παρούσαν περίστασιν, Άλλά 

μόνος έγώ άνευ βοηθού δέν θά ηδυνάμην νά αναζωογονήσω καί σώσω τόν 

συνταγματάρχην, έάν μη ειχον έν τώ έργαστηρίφ μου πάντα τά πρός άπο- 
«■ ξηρανσιν όργανά.

Έν κεφαλαίφ τρία τινά μοι έπηρχοντο* α' μέν νά καταλίπω τόν συνταγ
ματάρχην έν τώ πύργφ ένθα αυθημερόν θάπέθνησκεν, β' δέ νά τον άναζφο- 
γονησω δι’ έρεθιστικών κινδυνεύων ό'μως η νά τον θανατώσω, και πρός τί; 

η βεβαίως, έάν έπετύγχανον, τόν παραδώσω είς άφευκτον τιμωρίαν, γ' δέ 
νά τον άποξηράνω έν τώ έργαστηρίφ μου μετά τνίς ένδεχομένης έλπίδος νά 

τον άναστησω μετά την συνομολόγησιν της είρηνης. Πάντες δ’ οί φίλοι της 
ανθρωπότητας θά έννοησωσιν άναμφιβόλως ό'τι δέν ώφειλον νά διστάσω πολύν 

χρόνον. Προσκαλέσας λοιπόν τόν ύπαξιωματικόν Γαρδκ τόΊ παρεκάλεσα νά 

μοι πώληση τό πτώμα τοΰ συνταγματάρχου. ’Επειδή ‘δέ δέν Ητο πρώτη 
φορά καθ’ Ην ηγόραζον πτώμα ΐνα το άνατάμω, η πρότασίς μου αύτη ούδε- 
μίαν διηγειρεν ύποψίαν. Γενομένης της συμφωνίας έ'δωκα τέσσαρας φιάλας οί

νου καί πάραυτα δύο ρώσοι στρατιώται έκόμισαν έπί φορείου τόν συνταγμα

τάρχην ΦουγΧν. Μείνας μετ’ αύτοϋ μόνος έκέντησα τόπ δάκτυλόν του κα’ι 

πιέσας αύτόν είδαν έξερχόμενον θρόμβον αΐματος. Λαμβάνω τόν θρόμβον πα

ρευθύς και τάχιστα τόν θέτω μεταξύ τών δυο ύαλίνων έλασματίων τοϋ μι

κροσκοπίου. "Ω της εύτυχίας ! η ίνίνη δέν εΐχε συμπαγή ! Τά ερυθρά αίμο- 
κύτταρα έφαίνοντο καθαρώς περιφερνί, συμπεπιεσμένα, άμφίκοιλα, άνευ οδον

τοειδών προεξοχών η σφαιροειδούς έξοιδησεως. Τά δέ λευκά παρεμορφοΰντο 

καί πάλιν άνελάμ.βανον εναλλάξ τό σφαιρικόν σχΗμα καί πάλιν παρεμορ
φοΰντο βραδέως. “Ώστε δέν ηπατηθην. Τώ ό'ντι ενώπιον μου έ'κειτο άνθρωπος 

άπονεναρκωμένος καί ούχι πτώμα. Ζυγίσας δ’ έπειτα τόν συνταγματάρχην 
τόν εύοον έλκοντα εκατόν τεσσαράκοντα λίτρας μετά τών ένδυμάτων. Δεν 
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ένόμ.ισα δέ καλόν νά τον έκδύσω, διότι έκ πείρας έγίνωσκον ό'τι τά έντομα 
ταποξηραινόμενα γυμνά καί ύποκείμενα είς την επαφήν τοΰ άέρος, άπέθνη- 

σκον συχνότερον η τά κεκαλυμμένα όπως δήποτε κατά τό διάστημα τής ά- 

ποξηράνσεως.
Έμελλον άρα νά χρησιμεύσωσι τά άχρηστα μέχρι τοΰδε κείμενα έν τώ έρ

γαστηρίφ μου παντοΐα φυσικά όργανα, άτινα μετ’ άνηκούστων μόχθων απέ

κτησα, άφίνω πλέον τούς έμπαιγμούς τών φθονούντων με καί την λύπην μου 

διότι έβλεπον είς ούδέν χρήσιμον την μεγάλην πνευματικήν μου αντλίαν 

μετά τοϋ παμμεγίστου δίσκου καί τοϋ πελωρίου ωοειδούς έκ σφυρήλατου 
σίδηρου κώδωνος, οστις άνυψοΰτο καί κατεβιβάζετο εύκολώτερον διά κρεμά- 

Ορας όλισθαινούσης έπί τοΰ τοοχοΰ τροχιλαίας προσηλωμένης στερεώς έπϊ 
τοΰ φατνώματος. Περιστάσεις απρόοπτοί μοι παρεϊχον ηδη έτοιμον ο τι μά- 
την τοσοΰτον χρόνον άνεζητουν νά εύρω, προσπαθών δι’ άποψυκτηρίων μιγμά

των νά αποναρκώσω κύνας, λαγιδεϊς, πρόβατα καί άλλα μαστοφόρα. Πρό 
πολλοϋ βεβαίως θά ειχον επιτύχει τά έπιχειρηματά μου, έάν μ’ έβοηθουν οί 
περί έμέ άντϊ νά μ’ έμπαίζωσίν, έάν με ύπεστηριζον οί έν τοϊς πράγμασι διά 

τ·ης έπιρροης των άντϊ νά με μεταχειρίζωνται ώς πνεΰμα άνατρεπτικόν.
Λοιπόν κλεισθείς έν τφ έργαστηρίφ μου μόνος μετά τοΰ συνταγματάρχου 

άπηγόρευσα καϊ είς αύτην την γηραιάν Γρέτχην την θεράπαινάν μου, τεθνη-' 

κυΐαν ηδη, νά με ταράττη έργαζόμενον. Τόν βαρύν μοχλόν τών παλαιών 
πνευματικών άντλιών άντικατέστησα διά τροχοΰ έχοντος μηχάνημα, δι’ ου 
■η περιστροφική κίνησις τοΰ άξονος μετετρέπετο είς εύθύγραμμον έφηρμοσμέ- 

νην έπϊ τών έμβόλων καϊ εύκολώτατα έκτελουμένην, ώστε μόνος ηδυνάμην 

άνευ βοηθού νά έργάζωμαι. Τό ψΰχος ούδόλως έκώλυε την κίνησιν της,μη
χανής, ούδέ τά ελχιχ έπηγνυντο, διότι έγώ τα ειχον καθαρίσει διά νέας τι- 

νός μεθόδου κατά τάς προσφάτους τότε άνακαλύψεις τοΰ σοφοΰ γάλλου Σχε- 
βρέλου, Καί πρώτον μέν έξηπλωσα τό σώμα έπϊ τοΰ δίσκου τνίς πνευματικές 
άντλίας, κατεβίβασα τόν κώδωνα καί έ'χρισα διά πηλοϋ την περιφέρειαν, έ
πειτα δέ έπεχείρησα νά τον κενώσω βαθμηδόν άφ’ ού έθηκα πέριξ τοΰ’συν* 

ταγματάρχου άγγεΐα μεστά έγχλωρίου τιτάνου, ΐν’ άπορροφώσι τό έκ τοϋ 

σώματος έξατμιζόμενον ύδωρ καϊ έπιταχύνωσι την άποξηρανσιν.
Βεβαίως τά πάντα κατά τό δυνατόν συνέτεινον είς τό νάποξηρανθη κατά 

μ,ικρόν καί έντελώς τό άνθρώπινον σώμ,α, άνευ άποτόμου παύσεως τών λει
τουργιών αύτοϋ, άνευ άλλοιώσεως τών ιστών η τών χυμών. Σπανίως δέ τά 

έπϊ τών αρογοιρόρωζ καϊ πειράματά μ.ου ένέφαινον τοσαΰτα
δείγματα έπιτυχίας καϊ ό'μως πάντοτε έπέτυχον.. Άλλά'η διάφορος φύσις τοϋ 

ύποβαλλομένου είς τό πείραμα καϊ η άκρίβεια ητις έπεβάλλετο είς την συ- 
νείδησίν μου, μέ ηνάγκαζον νά έκπληρώσω τότε πρώτον νέους τινάς δ'ρους, 
ούς βεβαίως πρό πολλοϋ ειχον προϊδεΐ. Φροντίσας λοιπόν άνέφξα δύο όπάς 

κατά τά δύο άκρα ·τόϋ·, ωοειδούς κώδωνος καί τας έφραξα διά παχυτάτης 
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ύκλου, ώστε νά δύναμαι κατά πάσαν στιγμήν νά παρακολουθώ} διά τών 

οφθαλμών τήν έπί τοϋ συνταγματάρχου έπενέργειαν τοϋ κενοϋ. "Εκλεισα δ’ 
έξ άρχής τα παραθυρα τοϋ εργαστηρίου μου μήπως ύπερυψωθεϊσα ή θερμο

κρασία καταπαύση τήν ληθαργίαν ή έπενέγκγ άλλοίωσίν τινα τών. χυμών, 
διότι έάν αί'φνης διελύοντο οί πάγοι, τετέλεσται ! τό πείραμά μου έμα- 

ταιοΰτο. Αλλα το θερμομετρον έπί πολλάς συνεχώς ημέρας έδείκνυεν 6 και 
8 βαθμούς κάτω τοΰ μηόενός και κατ’ εύτυχίαν μου ό ληθαργικός. ύπνος πα- 
ρετείνετο χωρίς νά ύπάρχν) φόβος συμπήξεως τών ίστών.

Κατ αρχας τό κενόν εγινετο λίαν βραδέως καί τοϋτο διότι τά έν τώ αϊ- 
ματι αέρια, ελευθερουμενα αίφνης, ενεκα τής διαφοράς της έντάσεως αύτών 
καί της τοΰ άραιωθέντος άέρος, ήδύναντο νά άπολυθώσιν έν τοϊς άγγείοις 

και να επελθγ αμέσως ό θανατος. Μετά προσοχής δέ παρετήρουν άδιαλείπτως 
τήν έπενέργειαν τοΰ κενοϋ έπί τοΰ αερίου τών σπλάγχνων, διότι διαστελλό- 

μενον εσωτερικως καθοσον ηλαττοΰτο περί τό σώμα ή πίεσις τοΰ άέρος δυ
νατόν να εγινετο αίτια σπουδαίων αταζιων. 'Η μακρά διατήρησις τών ίστών 
δέν θά έβλάπτετο έκ τουτου, άλλ’ δμως καί ή έλαχίστη εσωτερική βλάβη 

ή'ρκει ΐνα έπιταχύνν) τόν θάνατον ώρας τινάς μετά τήν άναβίωσιν,δπερ συνήθως 

παρατηρείτε παρα τοϊς πλειστοις τών άνευ προσοχής άποξηραινομένων ζφων.
’Επανειλημμένη καί ταχυτάτη έξοίδησις τοΰ ύπογαστρίου έφείλκυσε τήν 

προσοχήν μου- προέλαβον δέ τόν κίνδυνον άφείς νά είσέλθη ολίγος άήρ είς 
τονκωδωνα. Τέλος δέ ή διακοπή πάντων τών τοιούτων φαινομένων μοί ά- 
πέδειξεν δτι τά αέρια έξηφανίσθησαν διά της έξοσμώσεως εί'τε έξωθήθησαν 

διά της αύτομάτου συστολές τών σπλάγχνων. Μόλις δέ τήν εσπέραν της 

πρώτης ημέρας ηδυνηθην να παραιτηθώ των λεπτολόγων τούτων ποοφυλά- 
ξεων καί νά επαυξήσω τό κενόν. Τήν έπιοΰσαν, 13 τοϋ μηνδς. έπηύξησα αύτό 

τοσοΰτον, ώστε τό βαρόμετρου κατέβη πέντε ύποχιλιόμετρα. ’Επειδή δέ ού- 
δεμια εφαινετο μεταοολη της θεσεως ούτε τοΰ σώματος ούτε τών μελών, 

ήμην βέβαιος δτι δέν έπηλθε σπασμός τις. Ό ‘συνταγματάρχης άπεξηραί- 

νετο; ήτο ακίνητος, δέν ήδύνατο νά έκτελέσν) τάς λειτουργίας της ζωής,άλλά 

χωρίς δμως καί νά έπέλθγ ό θάνατος μήτε νά παύσν) τό δυνατόν της είς τήν 
ζωήν έπανόδου. Ή ζωή- του άνεστάλη, δέν άπεσβέσθη ! Έξηκολούθουν δέ 

άντλών οσάκις τό.πλεονάζον τοΰ εξατμιζόμενου υδατος άνύψονε τό βαρόμε

τρου. Τήυ 14 τοΰ εργαστηρίου μου ή θύρα διερρήχθη ύπό τοΰ ρώσου στρα

τηγού κόμιτος Τρολοχούπ άπεσταλμέυου ύπό τοΰ στραταρχείου. Ό έ'υτιμος 
ούτος αξιωματικός έ'σπευσε διά παυτός τάχους έυτολήυ έ'χωυ υά παρακωλύση 

τήυ έκτέλεσιυ της ποινής τοΰ συυταγματάρχου καί υά του όδηγήση πρός τόν 

άρχιστράτηγον. Τφ ομολόγησα δέ είλικρινώς τήυ ύπό της συνειδήσεώς μου 

ύπαγορευθεϊσαυ άπόφασίυ μου, τώ έδειξα τό σώμα διά της οπής τοΰ κώδω- 

υος τής πνευματικής μου αντλίας είπών δτι ένόμιζον έμαυτόν εύτυχή, διότι 
έσωσα άνδρα δυνάμενον νά παράσχν) ειδήσεις ωφελίμους είς τούς έλευθερω- 
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τάς τής πατρίδος μου, καί ύποσχεθείς νά τον άναστήσω ίδίοις άναλώμασιν 

έάν μ’ ύπέσχοντο δτι έ'μελλον νά σεβασθώσι τήν τε ζωήν καί τήν ελευθε

ρίαν του. Ό στρατηγός κόμις Τρολοχούπ άνήρ άναντιρρήτως μέν διακεκριμέ

νος άλλά τυχών άγωγής μόνον στρατιωτικής, ένόμισεν δτι δέν λαλώ σπου- 

δάζων, διό και έξήλθε κλείσας βιαίως τήν θύραν μου καί φερόμενος πρός με 

ώς πρός γέροντα μωρόν. Έγώ δέ έξηκολούθουν άντλών καί διατηρών το κε
νόν είς πίεσιν 3 μέχρι 4 ύποχιλιομέτρων τρεις δλους μήνας, διότι έκ πείρας 

έγίνωσκον δτι τά ζώα δύνανται νά άναβιώσωσιν άφ’ ού ύποβληθώσιν είς τό 

κενόν όγδοήκοντα ημέρας.
Τή 12 Φεβρουάριου 1814 παρατηρήσας δτι άπό μηνός ούδεμία μεταβολή 

έπήλθεν είς τήν άποξήρανσιν τών σαρκών, άπεφάσισα νά ύποβάλω τόν συν

ταγματάρχην είς έτερά τινα πειράματα, ΐνα διά τής τελείας αποζηρανσεως 
τοΰ σώματος εξασφαλίσω χρονιωτέραν τήν συντήρησιν αύτοΰ. Είσηγαγον. εις 
τόν κώδωνα ολίγον αέρα διά τής έπί τούτφ στρόφιγγας, έπειτα δε αφαιρε- 

σας τόν κώδωνα έξηκολούθησα τό έ'ργον μου. Τό σώμα εΐλκεν ες καί τεσσα

ράκοντα μόνον λίτρας, ήτοι τό τρίτον τοΰ άρχικοΰ αύτοΰ βάρους. Σημειωτέου 
δ’ δτι τά ενδύματα 'δέν ειχον άπολέσει τόσον ύδωρ δσον τά λοιπά μέρη. 

"Ωστε έν τφ άνθρωπίνφ σώματι περιέχεται ύδωρ ί'σον πρός τα τεσσαρα 
πέμπτα τοΰ δλου βάρους του, ώς άποδεικνύει ή καλώς γενομένη άποξηραν- 

σις έν χημικφ κλιβάνφ. Άπέθηκα λοιπόν τόν συνταγματάρχην έπί δίσκου 

καί άφ’ ου τον είσήγαγον είς τόν μέγαν κλίβανόν μου ηΰξησα κατά μικρόν 
τήν θερμοκρασίαν μέχρι 75 βαθμών. Δεν έτόλμησα δέ νά ύπερβώ τόν άριθ- 
μόν τούτον μήπως αλλοιώσω τό λεύκωμα, τό καταστήσω άδιάλυτον, καί 
άφαιρέσω άπό τών ίστών τήν δύναμιν τοϋ νά άναλαβωσι το αναγκάϊον ύδωρ 

κατά τήν έπανάληψιν τών έργασιών των. Έφρόντισα δέ νά διαθέσω συ
σκευήν κατάλληλον ώστε νά διέρχηται διαρκώς διά τοΰ κλιβάνου ρεΰμα ξη- 

ροΰ άέρος. Ό άήρ δέ ούτος άπεξηραίνετο διερχόμενος διά σειράς φιαλίδων 

μεστών θειικοΰ οξέος, τιτάνου καί έγχλωρίου τιτάνου.
Μετά μιάς έβδομάδος διαμονήν έν τφ κλιβάνφ ούδόλως ήλλοιωθη ή ό'ψις 

τοΰ συνταγματάρχου, άλλά τό βάρος του ηλαττωθη εις 40 λιτρας συμπερι
λαμβανομένων καί τών ενδυμάτων. Παρήλθον όκτω ετι ημεραι καί ουδεμια 

έλώττωσις έφάνη. "Οθεν συνεπέρανα δτι ή άποξήρανσις ήτο ήδη επαρκής. 

Έγίνωσκον δέ καλώς δτι τά πτώματα τά εις μομίας μεταβεβλημένα έν τοϊς 
ύπογείοις τών έκκλησιών προ ενός αίώνος καί πλέον, καταντ^ νά έλκωσι δέκα 

μόνον λίτρας, άλλ’ δμως γίνονται τοσοΰτον ελαφρά άλλοιουμένων έπαισθη- 

τώς τών ίστών αυτών.
Τή 27 Φεβρουάριου άπέθηκα τόν συνταγματάρχην έν ταϊς θήκαις άς έπι- 

τηδες χάριν αύτοΰ κατεσκεύασα. "Εκτοτε δέ ήτοι έπί εννεα ετη και ενδεκα 

μήνας ούδέποτε άπεχωρίσθημεν. Τόν παρελαβον μετ εμού εις Δανσικην και 
διαμένει έν τή οικία μου. Δεν τον εταςα δε εν τφ οικειφ αριθμφ τής ζφο- 

ΤΟΜΟΣ Β', 9.— ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 49 
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λογικής συλλογής μου, άλλ’ άναπαύεται κατ’ ιδίαν έν τώ θαλάμφ της τι* > 
μής. Εις ούδένα δέ άλλον επιτρέπω την εύχαρίστησιν τοΰ νά άνανεοϊ την 

έγχλώριον τίτανον.
Θά μεριμνώ περί σοϋ μέχρι τής ύστατης πνοής μου, ώ συνταγματάρχα 

Φουγά, προσφιλέστατε καί άτυχέστατε φίλε ! Άλλά δέν θά τύχω τής χα

ράς καί ηδονής τοϋ νά παρασταθώ κατά την άνάστασίν σου ! Δέν θά συμμε- 

τάσχω τών ήδίστων συγκινήσεων τοΰ εις την ζωήν επανερχόμενου πολεμι- 
στοϋ. Οί δακρυγόνοι άδενες σου, αργοί την σήμερον, άναβιώσαντες έν όλίγαις 

ήμέραις, δέν θά ραντίσωσι τον κόλπον τοϋ γηραιοϋ εύεργέτου σου διά της 
γλυκείας δρόσου της ευγνωμοσύνης· διότι θά έπανέλθης είς το είναι την 

ημέραν μόνον καθ’ ην πλέον εγώ δέν θά ζώ. ’Ίσως δ’ έκπλαγης διατί εγώ 

έν φ τοσοΰτον σ’ αγαπώ έβράδυνα νά σ’ έξαγάγω έκ τοΰ βαθέως σου υπνου. 

Τίς οίδεν έάν πικρά έπίπληξις διαφθείρη την ήδύτητα τής πρώτης ευχαρι

στίας, ην θά έ'λθης νά προσενέγκης έπί τοϋ τάφου μου ! Ναί,παρέτεινα άνευ 

ούδεμιάς ώφελείας σου πείραμα γενικής ώφελείας. ’Ώφειλον νά έμμείνω πι
στός έν τη πρώτη μ.ου άποφάσει και νά σοι αποδώσω την ζωήν εύθύς μετά 

την συνομολόγησιν της είρηνης. Άλλά τί! ’Έπρεπε λοιπόν νά σε άποστείλω 
είς Γαλλίαν οτε τό έ’δαφος της πατρίδος σου έκαλύπτετο ύπό τών στρατιω

τών ημών καί τών συμμάχων ; Ήθέλησα νά απαλλάξω τοΰ πικροϋ τούτου 
θεάματος ψυχήν οποία η ψυχή σου. Άναμφιβόλως θάπελάμβανες την χαράν 
κα'ι παραμυθίαν νά έπανίδης τόν Μάρτιον τοΰ 1815 τόν δύσμοιρον άνδρα εις 

δν άφιέρωσας πάσαν την άφοσίωσίν σου* άλλά κα'ι είσαι βέβαιος οτι δέν θά 
κατεβροχθίζεσο μετ’ αύτοΰ έν τώ ναυαγίφ τοΰ Ούαρτελώ;

Άπό έξ ήδη ετών δέν με κωλύει νά σ’ άναστησω ού’τε τό συμφέρον σου 

ού’τε τό της επιστήμης, άλλά . . . σύγγνωθί μοι, συνταγματάρχα, άλλά 

άνανδρος φιλοζωία. Τό πάθος ύφ’ ου πάσχω καί όπερ μετ’ ού πολύ θά με 

Οανατώση εινε ύπερτροφία της καρδίας και τούτου ένεκά μ’ εινε άπηγορευ- 

μέναι αί βίαιαι καί σφοδραί συγκινήσεις. Έάν έγώ έπεχείρουν τό μέγα τοΰτο 

εργον, ού προδιέγραψα την πορείαν έν προγράμματι συνημμένφ τη διαθήκη 

μου ταύτη, ήθελον καταβληθή βεβαιότατα πριν ή τό άποπερατώσω’ ό δέ 
θάνατός μου θά ήτο δυσάρεστον γεγονός δυνάμενον νά ταράξη τούς βοηθούς 

μου και νά γείνη αιτία νάποτύχη ή άνάστασίς σου.
Άλλά θάρρει καί δέν θά προσμείνης πολύ. ’Έπειτα δέ καί τί ζημιοΰσαι 

προσμένων ; Δέν γηράσκεις, μένεις πάντοτε είκοσι καί τεσσάρων έτών, τά 

τέκνα σου ήλικιοΰνται, καϊ ό'ταν άναγεννηθης θά είσαι σχεδόν όμηλιξ καί 
σύγχρονος αύτών! ’Ίΐλθες πτωχός είς Λιμπεμφέλδην, πτωχός είσαι έν τη 
οίκίφ μου έν Δανσίκη, η δέ διαθήκη μου σέ άποκαθιστ^ πλούσιον. Εύδαιμό- 

V8t, αΰτη είνε η μόνη μου εύχή.
Παραγγέλλω δέ ϊνα την έπιοΰσαν τοΰ θανάτου μου ό άνεψιός μου Νικό

λαος Μάιζερ συγκαλέση διά προσκλητηρίων δέκα ιατρούς τούς διασημοτά- 
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τους έν Πρωσσία, νά τοις άναγνώση την διαθήκην καί τό έπισυνημμένον 

υπόμνημα, κα'ι άνευ άναβολής νά επιχείρηση έν τφ έργαστηρίφ μου την άνά- 
στασιν τοΰ συνταγματάρχου Φουγά. Αί δέ δαπάναι της έλεύσεως τών ια

τρών της διαμονής κλπ. κλπ., θά ληφθώσιν έκ τοΰ ένεργητικοΰ ττίς κληρο
νομιάς. Δισχίλια δέ τάλληρα θά όρισθώσιν είς την δημοσίευσιν τών άποτε- 

λεσμάτων τοΰ πειράματος γερμανιστί, γαλλιστί καί λατινιστί. Αντίτυπου 
δε τοΰ συγγράμματος τούτου θάποσταλή είς πάσας τάς έπιστημονικάς εται
ρίας τάς ύπαρχούσας έν Εύρώπη τόν χρόνον τής έκδόσεως αύτοΰ.

Έάν δέ παρά πάσαν προσδοκίαν δέν κατορθώσωσιν αί προσπάθειαι τής 

έπιστημης νά άναστήσωσι τόν συνταγματάρχην, ό'λον μου τό έ'χειν θά έπα- 
νέλθη είς την κυριότητα τοΰ Νικολάου Μάιζερ τοϋ μόνου ύπολειπομένου μοι 

συγγενούς. ’Ιωάννης Μάιζερ z/. I.

Η'

Πως ό ΝικόΛαος Μάιζερ άνεψιός Ζοΰ Ίωάννον Μάιζερ, 
έζεζε'ΐεσε ζην διαθήκην ζοϋ θείου ζου.

Ό έκ Βερολίνου ιατρός Χίρζ ό άντιγράψας καί άποστείλας την διαθήκην 
ταύτην, παρεκάλει νά τφ συγχωρήσωσι, διότι άπουσιάζων της πρωτευούσης 

δι’ ιδίας ύποθέσεις δέν την άπέστειλεν έν καιρφ. Διερχόμενος δέ διά Δαν- 

σίκης έπεσκέψατο μετά χαράς τόν Νικόλαον Μάιζερ πρφην μέν ζυθοποιόν, 
τότε δέ πλουσιώτατον γεωκτήμονα καί παχύν προσοδοΰχον έξ περίπου καί 

εξήκοντα έτών. Ό γέρων ούτος ένεθυμεϊτο κάλλιστα τόν θάνατον καί την 
διαθήκην τοΰ θείου του τοΰ σοφού" άλλά δέν έλάλει περί τών πραγμάτων 

τούτων άνευ άποστροφής. Έβεβαίου δ’ ό'τι άμ’ άποθανόντος τοΰ θείου του 

συνεκάλεσε δέκα ιατρούς της Δανσίκης περί την μομίαν τοΰ συνταγματάρ
χου’ έπεδείκνυε δέ καί έ'γγραφον τών ιατρών όμοφώνως μαρτυρούντων ό'τι άν
θρωπος άπεξηραμένος έν κλιβάνφ κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά άναζήση. 

Τό πιστοποιητικόν τοΰτο συνταχθέν ύπό τών εναντίων καί τών εχθρών τοΰ 
θανόντος ιατρού, ούδένα λόγον έποιεϊτο περί τοϋ έπισυνημμένου τη διαθηκη 
ύπομ,νηματος,. Ό Νικόλαος Μάιζερ διεβεβαίου μεθ’ ό'ρκου’(άλλ’ούχί βεβαίως 

καί χωρίς νά έρυθρι^) ό'τι τό περί ού ό λόγος έ'γγραφον τό περιέχον τάς οδη

γίας πρός άνάστασίν τοΰ συνταγματάρχου, ούτε αύτός ποτέ το είδεν ούτε η 
γυνή του. Έρωτώμενος δέ πώς άπεφάσισε καί έπώλησε τοιαύτην πολύτιμον 

παρακαταθήκην, οποία ήτο τό σώμα του συνταγματάρχου, άπεκρίνετο δτι 
διατηρησας αύτό δεκαπενταετίαν ό'λην έν τφ οί'κφ του μετά πάσης έπιμε- 

λείας καί τιμής, έ'πειτα κατελαμβάνετο ύπό ενυπνίων καί καθ’ έκάστην 

σχεδόν νύκτα άφυπνίζετο ύπό τοΰ φάσματος τοΰ συνταγματάρχου, οστις επι
φαινόμενος τόν έ'συρεν άπό τών ποδών καί παντοίοις τρόποις τόν ήνόχλει, 
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. τούτου δ’ ένεκα άπεφάσισε καί τον έπώλησεν άντϊ είκοσι ταλλήρων έν Βε

ρολίνο). "Αμα δ’ απαλλαχθείς τοΰ όχληροΰ τούτου συνοίκου έκοιμόίτο τοϋ λοι· 

ποϋ ήσυχος [κέν, άλλ’ ούχι τελείως, διότι ήτο αδύνατον νά λησμονήση την 

μορφήν τοϋ συνταγματάρχου.

Πρός ταϊς πληροφορίαις ταύταις προσέθηκεν λέξεις τινάς καί έξ έαυτοΰ ό 
Χίρζ ιατρός της A. Β. Τ. τοΰ άντιβασιλεύοντος ήγεμόνος της Πρωσσίας, δη- 

λων οτι δέν ένόμιζεν αδύνατον κατά θεωρίαν την ανάστασή ανθρώπου μετ’ 

έπιμελείας άπεξηραμένου, μάλιστα δέ ό τρόπος δι’ ου ό ένδοξος ’Ιωάννης Μάι- 
ζερ άπεξήρανε τόν συνταγματάρχην ήτο ό καταλληλότατος πάντων. Άλλ’ 

έν τή παρούσν) περιστάσει δέν τφ έφαίνετο πιθανή ή άναβίωσις τοϋ συνταγ
ματάρχου Φουγά’ διότι αί άτμοσφαιρικαί έπήρειαι καί αί διάφοροι μεταβο- 

λαί της θερμοκρασίας είς άς ύπεβάλλετο έπί έξ κα'ι τεσσαράκοντα δλα έ'τη 
θά ήλλοίωσαν έπαισθητώς κα'ι τούς χυμούς καί τούς ιστούς. Τοιαύτη δέ ητο 

καί ή γνώμη τοΰ κ. 'Ρενάλτου καί τοΰ υίοΰ του.
"Ινα δέ καταπραυνωσι την έ'ξαψιν της Κλημεντίνης τή άνέγνωσαν μέν.τάς 

τελευταίας παραγράφους τής επιστολής τοΰ ίατροΰ Χίρζ, άπέκρυψαν δέ τήν 
διαθήκην τοΰ Ίωάννου Μάιζερ, ητις βεβαίως ή'θελεν έξάψει την κεφαλήν της 

έ'τι μάλλον. Άλλ’ ή νεαρά εκείνη φαντασία άδιαλείπτως έπυροΰτο καί μά- 
την έπειρώντο νά την κατασβέσωσι. Διότι η Κλημεντίνα έπεζήτει ήδη 

την μετά τοΰ ίατροΰ Μαρτοΰ ομιλίαν συζητοΰσα μετ’ αύτοϋ και θέλουσα νά 
ί'δν] τά περί άναβιώσεως τών τροχοφόρων πειράματά του. Έπανερχομένη δέ 

οί'καδε είχε τόν νοϋν της ολίγον εις τόν Λέοντα καί πολύ είς τόν συνταγμα

τάρχην. Τό τών γάμων σχέδιον έξηκολούθει ύπάρχον, άλλ’ούδείς έτόλμα νά 
λαληση περί τής δημοσιεύσεως αύτοϋ. Είς δέ τάς τρυφερωτάτας θωπείας 

τοΰ μέλλοντος νυμφίου.της η Κλημεντίνα άπεκρίνετο συζητοΰσα περί της 
ζωτικής άρχής. Έρχομένη δέ είς την οικίαν τοΰ κ. 'Ρενάλτου -ήρχετο ούχί 

χάριν τών ζώντων άλλά χάριν τοϋ νεκροΰ. Πάνθ’ δσα δ’ έλεγον είς αύτην 

ΐνα θεραπεύσωσι την μ.ωράν ελπίδα της,είς ούδέν άλλο συνετέλεσαν η νά την 

ρίψωσιν είς βαθυτάτην μελαγχολίαν. Ή εύ'χροια τών παρειών της έμαράνθη 
καί έσβέσθη η λάμψις του βλέμματος. Έκτηκομένη ύπό πάθους άποκρύφου 

άπώλεσε την χάριν καί την ζωηρότητα αιτινες τρόπον τινα εινε αί μαρμα- 

ρυγαί τής νεότητος καί της χαράς. Φαίνεται δ’ οτι ή μεταβολή αύ'τη έγε- 
νέτο κατάδηλος, διότι ή θεία της, καί τοι δέν ειχεν δμματα μητρός, έτα- 

ράχθη σφόδρα.
Ό δέ ιατρός Μαρτοΰ πεποιθώς δτι η ψυχική αυτή -της Κλημεντίνης άρ- 

ρωστία μόνον δι’ ηθικης θεραπείας ήδύνατο νά έξαλειφθή, την έπεσκέφθη 

πρωίαν τινα καί τη είπε’

«Κόρη μου, καί τοι δέν δύναμαι νάέξηγήσω τήν προθυμίαν ήν έ'χεις πρός 

τήν μομίαν, έπεχείρησα κάτι τι χάριν καί έκείνης καί σοΰ. Άπέστειλα πρός 

τόν Κάρολον Νιμπόρ τό τεμάχιον τοΰ ώτίου δπερ ό Λέων άπέκοψε».

Ή Κλημεντίνα άνοίξασα τούς οφθαλμούς ούδέν άπεκρίνατο.

«Δέν μ.’ εννοείς ·, εΐπεν ό ιατρός. Πρόκειται νά άναγνωρίσωμεν έάν οί χυ

μοί καί οί ιστοί τοϋ συνταγματάρχου ύπέστησαν σπουδαίαν τινα άλλοίωσιν. 
Ό κύριος Νιμπόρ διά . τοΰ μικροσκοπίου του θά μας εί'πη τήν αλήθειαν’καί 

δ τι λέγει ό άνήρ ουτος εΐνε άξιον πάσης πίστεως, διότι ούδέποτε σφάλλε

ται. "Ωστε έκ τής άποκρίσεώς του Θά μάθωμεν έάν πρέπγ νά τον θάψωμεν.

— ,Τί! άνεφώνησεν ή νεάνις, εΐνε δυνατόν νά άποφανθή τις δτι άνθρωπός 

τις εΐνε ζωντανός ή νεκρός έάν ΐδη ώς δείγμα τεμάχιον τοΰ σώματος του;
— Ό ιατρός Νιμπόρ τίποτε περισσότερον δέν θέλει. Λοιπόν, κόρη μου, λη- 

σμόνησον μίαν εβδομάδα τούς πικρούς λογισμούς σου καί εύθύς ώς λάβω τήν 
ώπόκρισιν θά σοί την φέρω νά την ανάγνωσης. 'Ο ιατρός Νιμπόρ δεν ειξευρει 

τί πράγμα εΐνε τό τεμάχιον οπερ τφ εστειλα. Αλλ εκν, παρ ελπίδα, μας 

ε?πη οτι τό άκρον εκείνο τοΰ ώτίου άνηκει εις άνθρωπον ζωντανόν, θα τον 

παρακαλέσω νά έ'λθη είς Φονταινεβλώ, νά μας βοηθήση είς τήν άνάστασιν 

τοΰ συνταγματάρχου».
*Η άμυδρά αυτή λάμψις διεσκέδασε τήν μελαγχολίαν τής Κλημεντίνης 

καί τη άπέδωκε τήν ύγίειαν. Έπανέλαβε πάλιν τά ^σματά της, τούς γε- 

λωτας καί τά σκιρτήματα έν τφ κήπφ τής Θείας καί έν τή οίκίγ τοΰ κ. 
‘Ρενάλτου. Αί τρυφεραί καί γλυκεϊαι συνομιλίαι έπανελήφθησαν, έγένετο λό
γος πολύς περί τών γάμων καί ή έπ’ έκκλησίας πρώτη περί αύτών δήλωσις.

«Τέλος πάντων, έ'λεγεν ό Λέων, τήν έπανευρίσκω !»
Άλλ’ ή κυρία 'Ρενάλτου, ώς μήτηρ νοΰν έ'χουσα καί προβλέπουσα τά μέλ

λοντα νά συμβώ.σιν, έσειε τήν κεφαλήν περίλυπος.
«Τά πράγματα κατά τό ή'μισυ μόνον έ'χουσι καλώς, έ'λεγεν ή μήτηρ. Δέν 

μ’ άρέσκει νά έγη ή νύμφη μ.ου τόσον πολύ τόν νοΰν της είς εύμορφον άπε- 
ξηοαμένον νέον. Τί θά γείνωμεν δταν μάθγ) δτι εΐνε τών αδυνάτων νά τον 

άναστήσωμεν ; Δέν θά έ'χωμεν πάλιν τά αύτά τοϊς αύτοϊς; Άλλά καί άν, 
ώς έκ θαύματος, έπιτύχη ή άνάστασίς του, εΐσθε βέβαιοι δτι δέν' θά τον ά- 

γαπήση; Μά τό ναί, ήτο μεγάλη ανάγκη νά κάμη ό Λέων μου αύτήν τήν 

αγοράν, τά χρήματά του επιασαν τόπον!»
Κυριακήν τινα πρωί δ ιατρός Μαρτοΰ είσήλθεν είς τήν οικίαν τοΰ γηραιοΰ 

καθηγητοΰ ψάλλων νικητήρια. Εΐχε λάβει έκ Παρισίων τήν άπόκρισιν ταύτην:

«Αγαπητέ μοι συνάόεΐ^ι.

»Έλαβον τήν επιστολήν σου καί τό τεμάχιον δπερ με παρεκάλεσας νά 
εξετάσω καί προσδιορίσω τί εΐνε. Δέν έχρειάσθην πολλήν έργασίαν νά ευρώ, 
περί τίνος πρόκειται. Είκοσάκις έξετέλεσα πράγματα δυσκολώτερα άναφερό- 

μενα είς τήν ιατροδικαστικήν. Δύναμαι μάλιστα νά σε απαλλάξω τής ανάγ
κης τοΰ νά μ’ εΐπης τό τετριμμένον εκείνο, δτι δήλα δή «άφ’ ου το έξετά- 
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βγις δια τοΰ μικροσκοπίου θά σοι είπω τί πράγμα είνε». Ή πονηριά αύτη' ε’ς 
ουδεν χρησιμεύει, διότι τό μικροσκόπιόν μου είξευρει πολύ κάλλιόν σου τί μ’ 

απεστειλας. Διότι συ μεν γινωσκει? τό σχ^μα και τό χρώμα τών πραγμά
των, αλλ εκείνο βλεπει την εσωτερικήν αύτών κατασκευήν, τόν λόγον τίίς 
υπαρξεως των, τούς ορούς τ·?|ς ζω^ς καί τοΰ θανάτου.

»Γό τεμαχιον σου τό απεσπασμενον άπό ύλης' άπεξηραμένης, έχον πλά

τος το ημισυ τοϋ ονυχος μου, κα'ι σχεδόν τό πάχος του, διαμεΐναν τέσσαρας 

και είκοσιν ώρας υπο ΰαλίνην σφαίραν έν ατμόσφαιρα κεκορεσμένη υδατος εις 
θερμοκρασίαν τοΰ ανθρωπίνου σώματος, έγένετο εύκαμπτον καί πολύ πλέον 
η ελαστικόν. Ουτω δε ηδυνηθην νά το άνατάμω καί νά το μελετήσω ώς 

τεμαχιον νωποΰ κρέατος και νά ύποβάλω εις την διά τοϋ μικροσκοπίου έξέ- 

τκσιν έκαστον αυτοϋ μέρος, οπερ μ.οι έφαίνετο διαφέρον κατά την σύστασιν 
η τό χρώμα.

»ΚαΙ πρώτον μεν ευρον κατά τό μέσον τοΰ τεμαχίου, μ,έρος τι λεπτόν 

σκληροτερον και ελαστικωτερον, έν ώ παρετήρησα τόν κυτταρώδη ιστόν τοϋ 
χονδρού. Ο χονδρος δε ουτος δεν ητο ούτε της ρινός, ούτε τίνος άρθρώσεως 

αλλ ητο ακριβώς ό χονδρος τοΰ ωτός. Λοιπόν μ’ άπέστειλας εις έξέτασιν τό 

ακρον ωτος και ουχι τό κατωτατον άκρον, τόν λοβόν θν αί γυναίκες δια- 
τρυπώσι καί κρεμώσι τα χρυσά ένώτια, άλλά τό άνώτατον άκρον εις 8 έκ- 
τείνεται δ χόνδρος.

» Απεσπασα λεπτοτατον δερμ.α έν φ τό μικροσκοπίου μ’ έδειξε λεπτοτά· 
την επιδερμίδα αναλοιωτον μετά μικρών θηλών καί πυκνοΰ λεπτότατου χνου 

ανθρωπίνου. Εκαστη Θριξ τοϋ χνοΰ τούτου είχε την ρίζαν της έντός τοΰ θύ
λακος εχοντος και τους δυο του άδενίσκους. Πλην δέ τούτου αί τρίχες τοϋ 

χνοΰ ειχον μήκος μεν τεσσάρων μέχρι πέντε ύποχιλωμέτρων,πάχος δέ πέντε 

εκατοστών τοΰ υποχιλιομετρου, ο έστι τό διπλάσιαν τοΰ μεγέθους τοϋ άπα- 
λοΰ χνοΰ τοΰ άνθοΰντος έπί ώτός γυναικείου, έζ ου συμπεραίνω ότι τότεμά- 

χιον τοΰ ώτός δπερ μ’ άπέστειλας είνε άνδρός.

»Κατα το κεκυρτωμενον άκρον τόϋ χόνδρου ευρον τάς λεπτοτάτας ραβδω- 

τας μ,υΐκας ινας τοΰ μυος τοΰ ελικος έν άρίστη καταστάσει μονονουχ'ι μέλλον
τας να συσταλώσι. 'Ιπό τό δέρμα και παρά τούς μΰς ευρον πολλάς νευρικάς 

ινας συνισταμενας ες όκτω μέχρι δέκα σωληνίσκων, ών η μυελώδης ουσία ητο 

αναλλοίωτος και ομ-ογενης ως εαν εζηχθησαν έκ ζωντανοΰ ζφου, η έκ μέ
λους άκρωτηριασθέντος.Είσαι εύχαριστημένος ; μοι λέγεις εύχαριστώ ; Άλλ’ 
έγώ έχω κα'ι άλλα νά σοι άνακοινώσω.

»Έν τφ κυψελωδει ίστφ τφ μεταξύ τοΰ χόνδρου καί τοΰ δέρματος ευρον 

μικρας αρτηρίας και μ,ικρας φλέβας, ών η ύφη διεκρίνετο ευκρινέστατα, πε- 

ριεχουσας τον ορρόν μετά τών ερυθρών αίμοκυττάρων. Τά αίμοκύτταρα δέ 
ταΰτα ησαν περιφερή, αμφίκοιλα και κανονικώτατα δέν ένέοαινον δέ ούτε 

οδοντοειδείς προεξοχάς, ούτε μοροειδίί μεταβολήν τό χαρακτηριστικόν τών 

αίμοκυττάρων τοϋ νεκροϋ σώματος.
»Έν συνάψει, άγαπητέ μοι συνάδελφε, άνεΰρον εν τφ τεμαχκρ τουτφ σχε

δόν πάν ο τι υπάρχει έν τφ άνθρωπίνφ σωματι, οιον χόνδρον, μΰν, νεΰρον 

δέρμα, τρίχας, αδένας, αΐμα κτλ. κα'ι ταΰτα εν καταστασει κατά παντα 
ύγιεΐ κα'ι φυσική. Λοιπόν δέν μ.’ άπέστειλας πτώμα, αλλα τεμαχιον ανθρώ

που ζώντος, ού και οί χυμοί κα'ι οί ίστο'ι ουδόλως αποσυνετεθησαν.

»Δέςαι κτλ.
ηΚάροΛος Νψπόρ.

»Έν Παρισίοις τη 30 ’Ιουλίου 1859».

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΝΑΟί ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ϊϊρό τινων ημερών έδημ,οσιεύθη ύπό τών αθηναϊκών έφημεριδων η ειδησις 

δτι κατά τηλεγράφημα έκ Μαραθώνο’ς σταλεν ευρεθη αυτόθι μετά ραγδαιαν 

j βροχήν ναός, δστις ένομίσθη ών τοΰ Διονύσου εκ τίνος επιγραφής ανακαλυ-
φθείσης. Εις ταύτην τ^ν είδησιν πεισθέντες μετέβημεν εις Μαραθώνα συνο- 

I δευόμενοι δέ ύπό τοϋ άξιολόγου δημάρχου κ. Καλεμη επεσκεφθημεν τα ευρε-
θέντα* γράφομεν δέ νΰν ένταΰθα περί τούτων τινα,σκοποΰντα εις την έπανόρ- 

θωσιν τών έν ταϊς έφημερίσιν άνακριβώς και υπερβολικώς γραφεντων περί 

της άνακαλύψεως.
Εις τούς έξ αυτοψίας η έκ βιβλίων είδότας την πεδιάδα τοΰ Μαραθώνος 

είνε γνωστόν, δτι τό Πεντελικόν κατατείνει είς αυτήν τρεις τών τελευταίων 
' αύτοΰ προπόδων γνωστούς ύπό τά ίδια ονόματα 'ΛγφιεΛηχι (κακώς όνομα- 

ζόμενον ’ Αργα^Ιχι έν πάσι τοϊς περί ’Αττικής τοπογραφικοΐς βιβλιοις), Κο 

ΐρ&τι κα'ι Στανροχοράχι. Καί τό μέν πρώτον τών όρεων τούτων κεΐται πρός 
τά νοτιοδυτικά, τό δέ Σταυροκοράκι πρός τα βορειοανατολικά τοΰ πεδίου. 

Έν δέ τη είσόδφ τοΰ αύλώνος δςτις χωρίζει μέσα το Κοτρώνι και τό Σταυ- 
μ ροκοράκι κεΐται τό κτήμα τοΰ κ. Σκουζέ, τό καλουμενον Μπέη-, ένθα ετύχο-

μ.εν εύγενοΰς φιλοξενίας. Παρά τό κτήμα τοϋτο διέρχεται, εκ τών υψών τοϋ 
' Πεντελικοΰ κατερχόμενος, χείμαρρος δςτις διαρρεων το πεδιον εκοαλλει εις

μέσον περίπου τόν κόλπον τοΰ Μαραθώνος. Πώς εκαλείτο ο ποταμος ουτος 
κατά την άρχαιάτητα είνε άγνωστον, τινες δ όμως ονομα,ουσιν αυτόν Άα- 

ραδροτ. Τούτου δέ τοΰ ποταμοΰ τό ρεΰμα παρακολουθοΰντες έφθασαμεν μετά 

δρόμον είκοσι περίπου λεπτών άπό τοϋ Μπέη εις την θεσιν dia6o.la.xi πλη
σίον τοΰ Πλασοΰ, διακριτικώτερον όνομαζομενην Γχοριτσαΐο, ΐοΰ Χ^ναονΛα,
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ένθα βύρέθτησαν τά θρυληθέντα λείψανα τοϋ ναοΰ τοϋ Διονύσου. Άλλά μεγί
στη ύπήρξεν ή άπογοήτευσις έπί τ^ πενιχρά θέα ήτις πάρέστη πρό ημών. 

Αντί ναοΰ, έστω καί έρηριμμένου, οίον ήγγειλαν αί εφημερίδες, εί'δομεν τά 
πρώτον ρ,όνον λίθον ένεπίγραφον κείμενον έν μέσφ τών κροκαλών καί τών 
πετρών τής ξηράς κοίτης τοΰ χειμάρρου.. Καί περί μέν τής επιγραφής, ταυ- 

της θά ρηθώσιν Αμέσως κατωτέρω τά δέοντα. Πλήν δέ ταύτης εί'δομεν είς 

ολίγων βημάτων άπόστασιν τά ερείπια δύο χθαμαλών καμαρών τών νεωτέ

ρων χρόνων, έν αίς εινε προφανώς ένφκαδομημένοι καί παλαιοί λίθοι. Προ- 
σερείδονται δ’ αί δύο αύται καμάραι είς αντηρίδα, ής φαίνεται ή κατατομή, 

περιστοιχιζομένη ύπό τών παρόχθιων χωμάτων. Κατά πόσον ή αντηρίς αύτη 

προχωρεί καί άν συνέχονται μετ’ αυτής άλλαι οίκοδομαί μόνον τακτική άνα- 
σκαφή δύναται νά δείξη. Πλήν δέ τούτων εί'δομεν κατά τά ανωφερή τής 

όχθης καί τάφων πλινθίνων λείψανα και ήσάν τινες ανοικτοί, σεσυλημένοι 
ήδη ύπο τών χωρικών' τής δέ άποπείρας ανασκαφών τεκμήρια προφανή ήσαν 

ί'χνη νεοσκαφή δικελλης καί πτύου. ’Έκειντο δέ χαμαί έσκορπισμένα καί 

όστα ανθρώπων καί όστρακα αγγείων και τεμάχη ύέλων. Έν δέ τοϊς ύπό 

τοΰ ροΰ άπεστρογγυλωμένοις λίθοις τής κοίτης ήδόνατό τις ύποτοπάζων νά 
διίδη καί άποκρούσματα έργων τής γλυπτικής’ ουτω δή ένόμισα οτι άνεγνώ- 

ptoa ωμοπλάτην μικρού Αγάλματος έ» τινι λίθφ παρά τήν αναθηματικήν 
στηλην. ’Ίσως δ’ όμως ε'χει πλάσει τον λίθον εκείνον έπί το ανθρωποειδή- 

στέρον ουχι γλυπτου χειρ, αλλ’ η φυσις ή πολλαχώς τοΰ ανθρώπου κατειρω- 
νευομένη.

Και ταΰτα μέν ήσαν τά κατά χώραν ύπάρχοντα, ό δέ κ. δήμαρχος εϊπεν 

ημϊν και περί τινων άλλων λειψάνων άτινα άποκομίσαντες οί περίοικοι ειχον 
μεταγάγει είς το χωρίον Μαραθώνα. Μεταβάς δ’ έκεϊσε περί τό απόγευμα 

ειόον καί ταΰτα, άτινα σημειώ ενταύθα, Έν τοϊς οίκίσκοις τών χωρικών Κα- 
λιοΰ Δημογιάννη καί Σπύρου Δημαντώνη ευρηνται δύο βάσεις κιόνων., μία παρ’ 
έκάστφ’ έχουσι δ’ αί βάσεις αύται διάμετρον μέν 0,43, περιφέρειαν δέ 0,40 

καί αναγνωρίζονται εύχερώς έκ τών σπειροειδών κυματίων ώς άνέχουσαί 

ποτέ κίονας ίωνικοΰ ρυθμοΰ. Έν δέ τφ οΐ'κφ τοΰ Παναγή Χρυσούλα έπεδεί- 

χθη μοι περίεργον, μαρμάρινον κατασκεύασμα έν σχήματι δίσκου έχοντος έν 

τφ μέσφ ομόκεντρον κυμάτων. Καί ή μέν διάμετρος αύτοΰ εινε 0,75 περί
που, τις δε η χρήσις άγνωστον καί δυσνόητον. Αυτόθι είδον καί τινας όλίγας 

πλίνθους φερούσας έπιτετυπωμένον κόσμ.ημα ζητοειδές. Έβεβαίουν δέ οί πα- 
ρευθέντες ότι καί νομίσματα χαλκά εύρέθησαν, ών μοι έπεδείχθη έν αθηναϊ
κόν κακής διατηρήσεως, καί μόλυβδος δέ ώσεί τριακοσίων δράμίων καί ήλοί 

τινες. Ίελος δ’ εν τφ οί'κφ τοΰ δημάρχου είδον μικρόν λίθον ένεπίγραφον, 

εφ ου, κατα τα λεγομενα τοΰ κ. Καλεμη, ό γερμανός διδάκτωρ κ. Αόλλιγκ 
ειχεν εί'πει οτι εινε έπιγραφή γεγραμμένη βουστροφηδόν. Άλλ’ ό λίθος εινε 

ούτως εφθαρμενος ώστε Αμφιβάλλω άν θά είνε δυνατή ή κνάγνωσις αύτοΰ.
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*ϊσως δέ δέν θά ήτο παράτολμον νά εί'πω, οτι ουδέ βέβαιον φαίνεται άν εινε 

τά γράμματα έθύληνικά.

ί Εύρέθησαν δέ ταΰτα πάντα, περί' ών έγένετο λόγος Ανωτέρω, ούχί πρό
τινων ημερών κατόπιν βροχών, ώς έγράφη, άλλ’ άνεφάνησαν ήδη τό πρώτον 

| πρό μηνών, ρεύσαντος τοΰ χειμάρρου πολλοΰ ·τόν χειμώνα. Άπεκαλύφθησαν

’ δ’ έντελώς δτε πρώτον άπεξηράνθη ή κοίτη Αρχομένου τοΰ ’Ιουνίου. Ανήγ
γειλε δέ περί,αύτών διά τακτικής Ικθέαεως τά δέοντα ό δήμαρχος πρό τι- 

νων ημερών, παρακινηθείς ί'σως έκ τής αφίξεως τοΰ κ. Λόλλιγκ είς Μαρα
θώνα. Ό λίθος έχει μήκος μέν 0,70, ύψος' δέ 0,31, πλάτος δέ 0,66’ ή δ 
έπιγραφή, γεγραμμένη κατά τήν έτέραν τών πλευρών τοΰ πλάτους, ε'χει ώδε 

πανομοιοτύπως, τών μέν διατεθραυσμένων στοιχείων δηλούντων, κατά τό 

έθος, τά έν τώ λίθφ άμυδρότερα'τών γραμμάτων, τών δέ μικροτέρών οσα 

καί έν τω λίθφ διά μικρότερων εινε γεγραμμενα’

ΤΕΤ Ρ ΑΠΟΛΕΕ^ΤΩΙΔΙο 
V Υ£Ω IAKEOECAI7 
AYSAN1 Αί ΚΑΛΛΙΟ ΥΤΡΙΚ 
ΟΡ Υ ί 10C ΗΡΧΕ Γ/ ιεροποιοι

. ΦΑ!7 ΟΔΩΡΟίΜΑΡ Α©ΩΡ ΙΟί
9 ΜΕΛΑ^ΩΠΟίΤΡ ϊΚΟΡ Υί Γόί

Φ ί.ΛΟΚ ΛΗ'ίΟ IΝ A IΟί
ΑΚΤΙΚΡΑΤΗέΡΡΟΒΑΛΗ,ΙΟί

Μεταγραπτέα δέ τάνωτέρω διά μικρών γραμάτων ώς εξής’

ΤετραποΛέες τω Λιονόσω ανέθεσαν. Λ ο σ ανίας ΚαΙ.Ιίου Τρικορύσιος ηρ~ 

χεν. ΊεροποιοΙ. Φανόόωρος Μαραθώνιος, Με.Ιάνωπος Τρικορύσιος, ‘Φι.1ο~ 

κ^ης Οΐναΐος, ’Λντικράτης Προβ αΐίσιος.

-Τής έπιγραφής ταύτης θέλοντες νά όρίσωμεν τόν χρόνον καί τήν αιτίαν 
τής αναγραφής, εύρίσκομεν πολλά τά δυσεξήγητα. Αί λέξεις ΛυσανΙας ΚαΛ-

■ 11ου Τρικορύσιος ηρχεν δηλοΰσιν ώρα τόν έπώνυμον άρχοντα, ώς τις εικάζει

τό πρώτον; Δύο έπωνύμους γνωρίζομεν φέροντας τό ό'νομα ΛυσανΙας, τόν μέν 

άρξαντα κατά τήν Όλυμπ. 78, 3,.τόν δέ Όλυμπ. 84, 2’ άλλά καί τόν 
$ δεύτερον τούτον καί μεταγενέστερον, άν θελήσωμεν νά νοήσωμεν, δέν συμ

βαδίζει μετά τοΰ χρόνου καθ’ ον ήρξεν (442 π. X.) ό ρυθμός τών γραμμά

των τής στήλης. Διότι άνεμένομεν νά ί'δωμεν τά γράμματα τοΰ Αττικού Αλ
φαβήτου, Αντί δέ τούτων ό λίθος έχει τόν ιωνικόν καλούμενον Αλφάβητου. 

Μόνον δ’ Αρχαιοπρεπές γράμμα φέρει ή έπιγραφή τό Κ, Αλλά καί τούτου έν 

τώ τρίτφ στίχφ εύρηται τό νεώτερον σχήμα Ν· Μάλιστα δ’ απγιτεϊτο, άν ή
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επιγραφή αυτή άληθώς ήτο περί τά τεσσαράκοντα δλα έτη προγενέστερα 

τής κατ’ Εύκλείδην γραμματικής, νά εύρωμεν τά προσήκοντα σχήματα τοϋ 

γ κα'ι Λ, ήτοι τό Λ αντί τοϋ Γ, άντϊ δέ τοϋ Λ. τό |/ . Άλλος δέ Αύσανίας 
έπωνυμος καθ’ δν νά έγράφη ή στήλη δέν εΐνε ήμϊν γνωστός, ούδ’ εύρίσκομεν I

χρόνον κατάλληλον οπού νά θέ’σωμεν αύτόν \ "Αρα ούτε ό λίθος έστάθη τφ 
442, ούδ’ ό αναγραφόμενος Αύσανίας εΐνε επώνυμος αρχών. Κα'ι δ μέν χαρα- 

κτηρ τών γραμμάτων, πλήν τοΰ |/ ου τό άρχαώτροπον ξενίζει πως, άγει 
ημάς είς τά τέλη τοϋ ε' ή τάς άρχάς τοΰ δ' αίώνος, ό δέ Αύσανίας εΐνε πι
θανότατα ούχί επώνυμος τοϋ δήμου τών ’Αθηναίων, άλλ’ αρχών τής Τετρα- 

πόλεως. Άπετέλουν δέ αύτην αί τέσσαρες κατά τόν Μαραθώνα πόλεις Μά

ραθων, Οίνόη, Προβάλινθος, Τρικόρυθος. Τό δέ δημοτικόν τοϋ κατοίκου τής 

Τετραπόλεως ήτο έν μέν τώ ένικφ Τετραπο.Ιιευς (Στέφ. Βυζ. έν λ. Άκρό-
■ πόλις), κατά τόν πληθυντικόν δέ Τεζραπο.Ιεΐς κα'ι ΤετραποΛΐται (Στέφ. Β«ζ. 

έν λ. ΤετράποΛ,ις). Καί ήμφισβήτησε μέν τόν πρώτον τύπον ό Meineke γρά- 
ψας Τετραποίιεΐς, άλλ’ ή επιγραφή ήν ενταύθα δημοσιεύομεν τρανώς μαρτυ

ρεί τήν αλήθειαν τής παρά Στεφάνφ τώ Βυζαντίφ είδύσεως τοΰ Φαβωρί- 
νου. Κα'ι ένομίζετο μέν άλλοτε οτι ή πληθυντική ονομαστική τών είς ενς άτ- 

τικών ονομάτων ήρξατο κλινομένη είς ίλς μικρόν μόνον πρό τοΰ θανάτου τοΰ 
’Αλεξάνδρου άΧΚ’ άπό τής εύρέσεως τοΰ διασήμου περί Χαλκιδέων ψηφί

σματος τών'Αθηναίων, ένθα άπαντφ ό τύπος Χα,Ικιδίες 1 2 3 4, ή γνώμη αύτη ®

1 Δεν θεωρώ περιττόν να σημειώσω ένταϋθα ότι Ιν τη Επιγραφή τοΰ C. I. G. τη δπ’ άρ:θ.
177 άναφίρεται Άντικράτη; Δυσανίοο Π ρο βαλίσι ο ς ώς θεσμεθετήσα; έπ'ι Κηφι- 
σοφώντος άρχοντος, ήτοι Όλομπ; 112, 4. ’Ίσως δ’ ύπήρξεν ουτος άπόγονός τις τοΰ έν τή ή,
προκειμένη στήλη έπιγεγραμμένοο Άντικράτους τοΰ Προδαλισίου.

2 We cklein, Curae epigraph, σ. 20 κ. έ.
3Κοομαναύδης έν Άθηναίω Ε' 77. — Kahler Mitlheilungen des deutschen Insti

tutes 1877, Ίανουάρ.—Egger Journal des Savants 1876, Ίοόλ.—Foucart, Revue Ar- |
chAol. 1877. A' 242. . ί

4 Graux έν Revue de Philologie .1, 262. Πρδλ. Kuhn er, Ausfilhrl. Gramm. I, 350
Aum. 6.

έξηλέγχθη πεπλανημένη *. Κατά ταϋτα δέ ούδαμώς άπορος προσπίπτει ήμϊν 

έν τή προκειμένη στήλγ ό τύπος ΤετραποΛέες αντί τοΰ ύπό τοΰ Στεφάνου 
μαρτυρουμένου ΤετραποΛεϊς. ί

Περί τοΰ όργανισμοΰ τής Τετραπόλεως ούδέν εΐνε γνωστόν, ή δέ προκει
μένη έπιγραφή προστίθησί τι άξιον γνώσεως, άν όριστικώς άποδειχθή δτι εΐ- 

χεν ί'διον άρχοντα. "Οπως δήποτε δέ άπό τοΰδε δυνάμεθα νάποφανθώμεν δτι 

έν τή διοικήσει τών κοινών πραγμάτων τής Τετραπόλεως, τούλ,άχιστον τών 

θρησκευτικών, έκαστη τών τεσσάρων πόλεων εΐχε ί'διον αντιπρόσωπον. Διά 
τοϋτο δέ τέσσαρας βλέπομεν ίεροποιούς έν τή στήλη, ένα έξ έκάστης πόλεως. 

’Αλλά τί ήσαν οί ίεροποιο'ι ούτοι και τί υπήρξε τό άνατεθέν ; ΊεροποιοΙ πολ- 
λάκις μνημονεύονται έν έπιγραφαϊς άττικαΐς, εΐνε δέ δέκα άρχοντες, φροντί- 

ζοντες δέ καί περί τοΰ δερματικόν, ήτοι τών προσόδων αϊτινες είσεπράττοντο 
έκ τής πωλήσεως τών δερμάτων τών θυομένων ζφων 5. Σπανίως δέ μόνον 

εύρίσκομεν τούς ίεροποιούς εντεταλμένους τήν φροντίδα τής άναρρήσεως στε

φάνων ή τής άναθέσεως αναθημάτων "Αρα δέν εΐνε έκ τούτων προφάνώς 

οί ίεροποιο'ι τοΰ προκειμένου λίθου, άλλ’ ιδία άρχη τοϋ κοινοΰ τών .Τετρα- 
πολέων, ή έπ’ι τούτφ όρισθεϊσα ή ένιαυσία τις καί χρονία. "Αν δ’ εΐνε τις 

άρχη έπ'ι ώρισμένφ λόγφ έκλεχθεΐσα, ώς μάλλον νομίζω, τίς ό σκοπός τής 
εκλογής αύτής κα'ι όποιον τό άνάθημα περί’ ού λόγος γίνεται έν τφ λίθω ; 
Τοϋτο εΐνε δυσερμήνευτον. Ναός μέν τις τοϋ Διονύσου δέν εΐνε δυνατόν να ά- 

νετίθετο είς τόν θεόν διά ταύτης τής έπιγραφής, ή τρίπους ή. τι άλλο ά
γαλμα είς ήδη ύπάρχοντα ναόν. Άλλ’ δμως δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν 

ποΰ έφηρμόζετο κα'ι έν όποίικ σχέσει εύρίσκετο πρός τόν ένεπίγραφον λίθον τό 
άνάθημα, διότι ή πρός τά άνω έπιφάνεια τής στήλης, μόνη πασών, εΐνε ά- 
νώμαλος καί άκατέργαστος, έν ώ πάσαι αί άλλαι έλεάνθησαν διά τοΰ γλυ

φάνου* ούδέ φαίνονται έπ'ι τής άνω επιφάνειας έντομα'ι πρός έ'νθεσιν λίθου ή 

μετάλλου.
Πολλά λοιπόν άφίνει τά σκοτεινά ή σπουδαία αύτη έπιγραφή και καθ’ 

έαυτήν και έν σχέσει πρός τά περί αύτήν. Άλλ’ όπωςδήποτε δέν φαίνεται 
άπίθανον δτι έ'νθα εύρέθη αύτη τε κα'ι τάλλα περί ών εΐπον άνωτέρω, έ'κειτό 
ποτέ ναός τοΰ Διονύσου, καί τοι ούδεμία περί αύτοϋ μαρτυρία περιεσώθη 

παρά τοϊς άρχαίοις συγγραφεΰσι. Καί φαίνεται μέν πως άντικειμένη πρός 

ταύτην τήν γνώμην ή ύπαρξις τάφων έν τή πλησιεστάτη γείτονίφ τοΰ λί
θου, ώς εΐπον, άλλά τήν άληθή τοϋ πράγματος σχέσιν θά δείξη ή σκαπάνη, 

Δέν δυσχεραίνει δέ τό παράπαν τήν εικασίαν ταύτην ή εΰρεσις τών ερειπίων 
έν τή κοίτν) τοϋ ποταμού, διότι προφανώς ό ροΰς αύτοϋ ήλλαξε δρόμον διά 

τών αιώνων, δπερ εύχερέστατον έν τφ πεδίφ οΐον τό τοΰ Μαραθώνας* ώστε 

δέν εΐνε άνάγκη νά είκάσωμεν δτι άλλοθεν ό ροΰς άπεκόμισε τούς λίθους, 

δπερ θά ήτο δυσχερές μάλιστα διά τήν βαρεϊαν ένεπίγραφον στήλην. ’Έπειτα 
δέ, τοϋτο δεχόμενοι, θά εΐχομεν άνάγκην άλλων πάλιν εικασιών πρός έξή- 

γησιν τής ένταΰθα ύπάρξεως τών άλλων καμαροειδών έρειπίων κα'ι τής άν- 

τηρίδος ήν περιέγραψα άρχόμενος τοΰ λόγου.
. Τοιαΰτα τά κατά τήν τελευταίαν άνακάλυψιν, πενιχρότερα τών προσδο- 

κωμένων κατά τόν θρύλον* εύχόμεθα δ’ δμως νάναλάβγ ή αρχαιολογική εται

ρεία τακτικάς άνασκαφάς πρός άποκάλυψιν καί σπουδαιοτέρων εύρημάτων,

ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

1 Backh, Staatschaushaltung I, 302 καί άλλ. —Ussing Inscr. Gr. ined. 47 κ. έ.
2 Ussing ϊνθ’ άνωτ.
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Η ΕΝ ΔΕΛΦΟΙί ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Τό συμβούλιον τίς άρχαιολογικίίς εταιρίας προτιθέμενον νά προβγ είς ά- 

ασκαφάς έν Δελφοϊς, άπέστειλε δυο των μελών του τούς κκ. Ε. Κκστόρ- 

χην και Σ. Δραγούμην δ’πως προβώσιν εις αγοράν οικιών κειμένων έπί τών 

αρχαιοτήτων. Περί τών εργασιών τίς έπιτροπης ταύτής έ'γραψεν ί 
(27 Σεπτεμβρίου 187 8) τάδε: ■ ■

«Άπό τοϋ έτους 1870,δτε ύπό τών μεγάλων έν τη Παρνασσίδι σεισμών, 

πολλών κατακυλισθέντων βράχων καί χωμάτων, κατεχώσθη ή er Λε,Ιφοΐς 
Κασταλία. μέρους μέν τών ύδάτων αύτ^ς εύρόντος άλλην διέξοδον, μέρους δ’ 

• άπολλυμένου ύπό γης, μόλις σήμερον άνασκαπτομένη αποδίδεται τγί τε Έλ
λάδι καί τοϊς πανταχόθεν έπισκεπτομένοις τό άρχαϊον μαντεϊον η περίδοξος 

αυτή κρηνη, ης αί Άγγλίδες περιηγητριαι ώς κειμηλιον φυλάττουσι τό ύδωρ 
έν φιαλιδίοις έπί τούτω είς Δελφούς κομιζομένοις.Διότι η πρός αγοράν της έπί 

τοϋ χώρου τοϋ ναοΰ τοΰΆπόλλωνος κείμενης οικίας τοϋ άποστράτου άντισυν- 

ταγματάρχου Δ. Φράγκου μεταβάσα είς Δελφούς επιτροπή τνϊς αρχαιολογικής 
εταιρίας άπορησασα εύλόγως έπί τγ τελεία, της κρηνης κατακεχωσμένης έγκα- 
ταλείψει,άνέλαβεν αύτη την της άνακαθάρσεως έπιχείρησιν,άλλως τε καί μι- 
κράς δεομένην δαπάνης, καί έν δυσίν ήμέραις έπεράτωσε τοϋ έργου τό ημισυ, 

ώποκομίσασα μέν τούς πλείστους τών λίθων,διαρρηξασα δέ διά πυρίτιδος τούς 
μεγίστους, άρασα δέ τών χωμάτων ικανά καί διανοίξασα δίοδον είς τό ύπό 

γης άφανισμένον ύδωρ. Τοΰ δέ λοιπού έ'ογου ώ διεξαγωγή άνετέθη ύπό της 
έπιτροπης άναχωρούσης τγί φιλομούσφ καί άφιλοκερδεϊ φροντίδι τοϋ έκ Δελ

φών κ. Έρωτοκρίτου Άθανασιάδου,. φιλοτίμως άναλαβόντος την έποπτείαν 
της τελείας άνακαθάρσεως της Κασταλίας, Ευτύχησε δέ η επιτροπή της 

’Αρχαιολογικές Εταιρίας, κατά την διήμερον έν Δελφοϊς διατριβήν αύτώί,. 
ϊνα θέση τάς βάσεις ττίς μεταξύ τών κατοίκων καί αύτνίς διεξαχθησομένης 
διαπραγματεύσεως πρός αγοράν καί έπ’ανασκαφώ κρημνισιν ,τών οικιών απα

θών τοϋ χωρίου, μετοικιζομένου έκεϊ που πλησίον, καθ’ οσον πας ό ιερός καί 
πληρης αρχαίων λειψάνων τών Δελφών περίβολος κατακαλύπτεται ύπό τών 
διακοσίων περίπου οικημάτων τών χωρικών. Άλλά καί αύτη η της οικίας 

τοϋ κ. Φράγκου, οΰσης έκ τών μειζόνων καί κεντρικωτάτης, αγορά διευκο
λύνει τό έ'ργον τ·ης σκοπουμένης άνασκαφης καί άπό τοΰδε δέ παρέχει ωφέ

λειαν τγ έπιστημγ, διότι παραδίδοται αυτί) είς έλευθέράν άνάγνωσιν ολ.η· 

σειρά επιγραφών έπί πολυγωνίου τοίχου περιβόλου έπιγεγραμμένων κατ’ έξα- 

κολούθησιν τών πρό τινων ετών ύπό τών γάλλων Wescher καί Foueart άνα- 
γνωσθεισών καί δημοσιευθεισών, σειρά έπιγραφών ·ης δέν επετράπη η άνώ,- 

γνωσις είς τούς είρημένους ξένους άρχαιολόγους ύπό τοΰ γέροντος ιδιόκτητό» 

της άγορασθείσης οικίας».

ΕίΔΗίΕΙί

Ό καθηγητης τοΰ Πανεπιστημίου κ. Εύθ. Καστόρχης, μεταβάς περί 

τά τέλη Αύγούστου είς Ναύπλιο», ΐνα ί'δν) τάς ύπό της αρχαιολογικής εται

ρίας γενομένας έν Μυκηναις άνασκαφάς, έπεσκέφΟη καί τά πρό τ·ης Ναυ- 
πλίας κατά την ΒΑ ύπώρειαν τοΰ Παλαμηδίου σπήλαια. Γενομένης δ’ ακρι

βούς έρεύνης τάφων τινών, εύρέθησαν οστά ανθρώπων, τεμάχια άγγείων 

παναρχαίων, κοσμήματα ύάλινα καί άλλα τινά δ'μοια πρός τα έν Σπάτφ 

και έν Μυκηναις εύρεθέντα. Τά εύρηματα ταΰτα μετακομίσας ό κ. Καστόρ
χης είς ’Αθήνας, κατέθηκεν είς τό Μυκηναϊον μουσεϊον πρός θέαν τδν φι

λάρχαιων.
—— Αί έν Μυκηναις άνασκαφαί έπαναλαμβάνονται ύπό την έποπτείαν τοΰ 

κ. Π. Σταματάκη άμα αποπερατωθώ ή κατάταξις.τών έν τφ Μυκηναίφ μου- 

σείφ κομισθεισών νέων αρχαιοτήτων.
— Καθ’ ά γράφει ή έφημερίς τοϋ Ναυπλίου ' Ανεξαρτησία άνασκαφαί θέ

λουσι γίνει καί έν τ$ παρά την ’Επίδαυρον Αησσγ)' συνιστφ δέ καί τόν κα

θαρισμόν τοΰ άρχαίου μεγαλοπρεπούς θεάτρου.
— Ό κ. ’Ερρίκος Σχλεϊμαν μεταβάς χάριν άνασκαφών εις Ιθάκην έπε- 

χειρησατο τοιαύτας έπί της νοτιοδυτικής κλιτύος τοΰ Άετοΰ ένθα άνευρε τά 
ερείπια 190 κυκλώπειων οίκων, ώς έτηλεγράφησεν. ’Επειδή όμως τακτικαί 

άνασκαφαί είνε άδύνατοι άπηλθε είς Τροίαν ό'που έξακολουθεϊ τάς αύτοΰ. ά-

. νασκαφάς.
—r- Έν Δοξάτφ της Μακεδονίας συνέστη εταιρεία άρχαιολογικη, σκοπούσα 

την συλλογήν καί δημοσίευσιν άρχαίων νομισμάτων, έπιγραφών ελληνικών 
και ρωμαϊκών, λέξεων καί φράσεων τοΰ λαοϋ, δημοτικών Ασμάτων καί παν- 
τοίων άλλων προϊόντων τ^ς δημώδους φιλολογίας. Αίαν άξιέπαινος ό σκο
πός της εταιρείας ταύτης, εύχόμεθα δέ νά ί'δωμεν γενικωτέραν την διά- 
δοσιν όμοιων συλλόγων καί άλλαχοΰ της έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος.

—’ Ή αύτοκρατορικη αρχαιολογική έπιτροπεία έν ΊΡωσίφ έξέδωκε νεωστί 
την έ'κθεσιν αύτης διά τό 1875, έν ί δ διάσημος αρχαιολόγος Στέφανι δη

μοσιεύει σπουδαϊον ύπόμνημα περί τών άνασκαφών έν τίί νοτίφ 'Ρωσία,ιδίως 

έν τοϊς περιχώροις τοϋ Κέρτς κατά τό 1874. Έν ταϊς. άνασκαφαϊς ταύταις 
εύρέθησαν διάφοροι νέαι έλληνικαί έπιγραφαί ών μία περιέχει τό ύ'νομα τοΰ 

βασιλέως τοΰ Βοσπόρου Σαυρομάτου, βασιλεύσαντος ώς έξάγεται έκ τών νο

μισμάτων άπό τοΰ 94-—124 μ. X.
— Ό κ. ’Ιάκωβος Flach έν τ$ί Nouvelle Revue Historique (1878 άρ. 3 

καί 4) έδημοσίευσε μελέτην περί τοΰ Πίνακος της Aljustrel, περί ου διελά- 

βομέν τινα έν τφ Παρνασσω (τόμ.,Α' σελ. 552). Ή περί ης δ λόγος μελέτη 

έπιγράφεται γαλλιστί ούτω' La table de bronze d’ Aljustrel, 6tude sur 

Γ administration des mines au Ier si6cle de notre ere.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τη 1 Σεπτεμβρίου τελεσθέντος αγιασμού έν τω νέφ ίδιοζτήτφ ζατα- 

στήματι ήρξαντο τά μαθήματα της Σχολής τών άπορων παίδων, ζαί τή 

23 έπανελήφθησαν αί συνεδριάσεις τοϋ Συλλόγου.

Προτάσει της ’Εφορείας άπεφασίσθησαν τά έξης. Τά δημόσια μαθήματα 

τοΰ λοιπού θά γίνωνται ούχί τμηματιζώς,άλλ’ έκαστου τών διδασκόντων λαμ- 
βάνοντος ζαί άναπτύσσοντος έζ'άστοτε μέρος ώρισμένον ζαί αύτοτελές τοϋ 
διδασκόμενου μαθήματος ζατά σειράν ζαί άνευ διακοπής.

Νΰν πρώτον είσάγονται εις τόν Σύλλογον έσπεριναί όμιλίαι επί τιμήματι 
εισόδου. Κατά τάς εχιστημονικάς ταύτας εσπερίδας ώς έζλήθησαν θά ανα

πτύσσονται διάφορα θέματα τής Φυσικής ζαί Χημείας μετά πειραμάτων 
χάριν ιδίως τών ζυριών. Τά έζ της πωλήσεως τών εισιτηρίων είσπραττό- 

μενα μετά την άφαίρεσιν τών εις τά πειράματα δαπανωμένων θά διατίθεν
ται ύπέρ της Σχολής τών απόρων παίδων.

’Επετράπη είς την’Εφορείαν ΐνα ζατά τό διάςημα τοΰ χειμώνος τελέση δύο 

συναυλίας ύπέρ της Σχολής τών απόρων παίδων έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου.
Έδόθη η άδεια είς την ’Εφορείαν δπως παρέχη έπ’ ένοικίφ την αίθουσαν 

τοΰ Συλλόγου ημέρας τε ζαί νυζτός είς συνελεύσεις μη παραβλαπτομένων 

τών εργασιών τοΰ Συλλόγου.
Παρεδέχθη η αΐ'τησις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγου ό Παρθένων 

περί συναφές σχέσεως πρός τόν ημέτερον.

Άνεγνώσθη ή έ'κθεσις της εξελεγκτικής επιτροπές τής έν Σύρφ Σχολής 
τών απόρων παίδων. Οί έλεγζταί ζζ. Σ. Μάτεσης, Δ. Μαρίνος ζαί Ε. Αυ- 

ζόύδης άποφαίνονται δτι «ή ζατάστασις τής Σχολάς ζαί ηθικώς ζαί οίζο- 
νομιζώς έξεταζομένης εινε λίαν ευάρεστος, οί δέ δροι τοΰ την Σχολήν διέ- 

ποντος ζανονισμοΰ έζπληροΰνται μετ’ άζριβείας, δ'θεν ζαί ζρίνομεν δίζαιον 
νά άποδοθώσιν άπό μέρους τοΰ Συλλόγου τά είζότα είς την ζοσμητείαν την 

τοσοΰτον μεριμνώσαν ζαί ένεργοΰσαν ύπέρ της προόδου της Σχολής». Ή 

πρότασις τών έλεγζτών έπεδοζιμάσθη ζαί ό Σύλλογος έψήφισε τά εύχαριστη- 

ρίά του τη ζοσμητείη τής Σχολής Σύρου.,

Τά έπίσημα έγζαίνια τοΰ Συλλόγου ώς ζαί ή λογοδοσία τοΰ τέως προέ
δρου ζ. Θρ. Άγγελοπούλου ’Αθανάτου γενήσονται τη 14 Όζτωβρίου.

Οί ζοσμητορες τής έν Άθήναις Σχολής τών άπορων παίδων έξελέξαντο 

ταμίαν μέν τόν ζ. Άριστείδην Ρ. 'Ραγζαβήν, γραμματέα δέ τόν ζ. Κων

σταντίνον Θ. Λαμπαδάριον.

Είς άντιζατάστασιν τοΰ παραιτηθέντος .ζοσμητορος τής έν Σύρφ Σχολής 
Ζ· ’Αδαμάντιου Πετρίτση έξελέχθη ό ζ. Γεώργιος Γαλάτης.

Κατά τό διάστημα τών διακοπών τοΰ Συλλόγου άπεβίωσαν δύο τών άν- 

τεπιστελλόντων μελών αυτοϋ οι έξης: .

’Ιωάννης Χατζόχον,Ιος έζ Καρπενησιού άντεπιστέλλον μέλος εκλεχθείς τφ 

1872. ΤΗτο διδάζτωρ της φιλολογίας ζα'ι τελευταϊον καθηγητής τοΰ γυ- 

μ.νασίου έν Μεσολογγίφ άποθανών νεώτατος τη. 18 ’Ιουνίου 1878, πριν ή 

προφθάση νά επίδειξη τάς ζοσμούσας αύτόν άρετάς ζαί την είς την έπίστη- 

μην έπίδοσιν ζαί εύδοζιμησιν.
Κάροίος ΜαρσάΙας άντεπιστέλλον μέλος έν Νεαπόλει έζλεχθεϊς τφ1877. 

Εύγενοΰς οίζογενείας της Νεαπόλέως γόνος άπέθανε νεώτατος, είζοσιπενταέ- 

τις μόλις.’Ητο ζαθηγητης της λατινικής ζαί ελλήνιζες γλώσσης ζαί άζραι- 
φνης φίλος της 'Ελλάδος ζαί της νεοελληνικής, ήν έσζόπει νά διαδώση είς 

τήν ’Ιταλίαν. Είχε μεταφράσει ίταλιστί διάφορα νεοελληνιζά ποιήματα έν 

οις ζαί τήν Φαρμακωμένην τοΰ Σολωμοΰ' ήν δέ συνεργάτης είς διάφορα φι- 

λολογιζά περιοδικά ζαί ιδίως τήν Famiglia, Giornale Academico, Metro, 
Crisalide ζλ. Τελευταίως δέ έδημοσίευσε θερμότατον ύπέρ τής'Ελλάδος φυλ- 

λάδιον ‘ΕΛΙάς και ΊταΛΐα ύπό τδ ψευδώνυμον Carlos.

XL Is Ο TV I 14 Α

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.—Άπεβίωσεν έν Παρισίοις ή κυρία Πάπ-Καρπαντιέ, ή'τις, έπί 

πολλά έ'τη άσχοληθεϊσα, συνέστησε νηπιαγωγιζόν σύστημα δπερ πανταχοϋ 
είσαχθέν άπεδείχθη τελειότατον ζαί ζάλλιστον πρδς τήν έζπαίδέυσιν ζαί 

άγωγήν τών νηπίων. Παρά τή ζυρίη ταύτη ειχεν άποσταλή ύπό τοΰ συμ 
βουλίου τής Φιλεζπαιδευτιζής Εταιρείας ή κυρία ’Ιφιγένεια Δημητριάδου 

ήτις έσπούδασε τό σύστημα τοΰτο ζαί είσήγαγεν αύτό έπιτυχώς έν Έλ- 

λάδι.
— ’Εν τφ τεύχει τοΰ μηνός ’Ιουλίου τής Revue Archeologique ζατεχω- 

ρίσθη ύπό τοΰ ζ. Αίμιλίου Αεγράνδ επαινετική ζρίσις τής έν σελ. 259 τοΰ 

Παρνασσού ζαταχωρισθείσης πραγματείας τοΰ ζ. Ν. Γ. Πολίτου δ χεριΓορ- 

γάνων μϋθος χαρά τω ε.ΙΙηνικϊδ Λαω.
— ΤΙ πόλις τών Παρισίων συνέστησε σχολάς κληθείσας de demitemps, 

όίΛοίας περίπου πρός τάς ύπό τοΰ ήμετέρου Συλλόγου ίδρυθείσας τών ’Α
πόρων παίδων. Έν ταύταις δέ θά διδάσζωνται γράμματα τάς εσπερινά; 

ώρας οί παϊδες οί ζατά τήν ημέραν εργαζόμενοι έν έργαστηρίοις ή ζαί οί 

μετερχόμενοι τυχαίαν τινά έργασίαν ηλικίας δέ 8—12 έτών. Αί σχολαί 
αύται άρχονται μετ’ ού πολύ τών εργασιών των, συνεστάθησαν δ’ ώς είζός 

έν τοϊς έργατιζοϊς τών Παρισίων διαμερίσμασι.
—Έν Βρυξέλλαις ύφίσταται σχολή πρακτική τών νεανίδων, έν αις έσχά-
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τως πλην τών διδασκομένων μαθημάτων προσετέθησαν άρχαί εμπορίου, δι

δασκαλία ραπτικές ενδυμάτων κα'ι φορεμάτων, -η έκμάθησις τνίς κατασκευής 

τεχνητών άνθέων, βιομηχανική ιχνογραφία, ή έπί πορσελάνης καί ριπιδίων 
ελαιογραφία καί ή έκμάθησις τής χρυσοχοϊκής καί άργυροχοϊκής. Α·ΐ έξερχό- 
μεναι τοΰ σχολείου τούτου μαθήτριαι λαμ.βάνούσζ διπλώματα.

*
¥ *

ΤΕΧΝΑΐ ΚΑΙ.ΕΠΙ£ΤΗΜΑΙ,—-Έπί τη έκδόσει τών σεληνογραφικών πινά

κων τοϋ ήμετέρου διευθυντοΰ τοϋ ’Αστεροσκοπείου κ. ’Ιουλίου Σμίθ πάσαι 

αί έπιστημονικαί εφημερίδες καί τά περιοδικά της Εσπερίας δημοσιεύουσιν 

επαινεί ικωτάτας διατριβάς.
—- Διεθνής έκθεσις τοΰ χάρτου καί τών έξ αύτοϋ προϊόντων έληξε προ 

μικρού έν Βερολίνφ. Μεταξύ πλήθους άλλων έκτεθέντων περιέργων πραγ

μάτων άναφέρομεν βαρέλια έκ χάρτου στερεά καί ελαφρά, αδιάβροχα 
οικίαν έκ χάρτου και θερμάστραν έκ χάρτου, έν γ δύναται. τις νά καύση 

γαιάνθρακας" μαντήλια καί ύφάσματα, άτινα κατασκευάζονται έκ λεπτών 
λωρίδων χάρτου, αΐτινες διά μηχανισμών καθιστώνται λεπταί ώς νήματα 

καί τότε ΰφαίνονται τά λινά καί βαμβάκινα ύφάσματα.
— Ό διάσημος Γερμανός γεωγράφος ’Ιούλιος 'Ερρίκος Πετερμαν άπεβίωσε 

κατ’ αύτάς.· Γεννηθείς τω 1822 έσπούδασεν είδικώς τήν γεωγραφίαν καί τάς 
άνατολικάς γλώσσας, έταξείδευσε δέ τό πρώτον τώ 1854 καί 1855 είς 

Παλαιστίνην καί Περσίαν, έπειτα δέ άδιακόπως ταξειδεύων άπέκτησεν 

ονομα έπίφανέστατον. Επιστήμων μέγας καί κριτικός βαθύς συνέταξε δια
φόρους χάρτας γεωγραφικούς καί άπό τοΰ 1854 έξέδιδε τό γεωγραφικόν 

περιοδικόν Mittheilungen δπερ έφερε τό ό'νομά του.

— Άνηγγέλθη ό'τι έκρηξις αιφνίδια έγένετο τοϋ Βεσουβίου. ‘Η έκρηξις 

αυτή εΐνε ώς φαίνεται η άρχη μεγάλης έκρηξεως, διότι ό άπό τοΰ 1872 

νέος κρατηρ τοΰ ηφαιστείου εΐνε πλήρης κοχλαζούσης λάβας, εύρεΐαι δέ σχι
σμάδες άνεφάνησαν η'δη κατά την βάσιν.τοΰ κώνου. Ό διά τάς έκρηξεις 

τοϋ Βεσουβίου .ειδικός καθηγητής Παλμιέρης φοβείται νΰν έκρηξιν τρομερω- 

τέραν τοϋ 1822, έν γ πολλά κατεπλακώθησαν περί τό ηφαίστειον μέρη.

— Πρόκειται νά κατασκευασθγί περί τόν Βεσούβιον σιδηρόδρομος όμοιος 

τφ έν Έλβετίφ άνερχομένω είς τό δρος 'Ριγκί. Διά τοΰ σιδηροδρόμου τού
του δύναται πάς τις άνερχόμενος νά φθάνγ άκόπως είς τόν κρατήρα. Τό μή

κος τής σιδηροδρομικές όδοΰ έσται 840 μέτρων. Ό δ’ έπί τοΰ ορούς σταθμός 

έσται 420 μέτρα ύπέρ την έπιφάνειαν της θαλάσσης. Πρός άποφυγήν δυστυ
χημάτων ή άτμομηχανη καί έκάστη σιδηροδρομική άμαξα έχει μηχάνημα 

τελευταίας έφευρέσεως δι’ ού η αμαξοστοιχία 'ίσταται ε.ύθύς.


