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Σεμνότερα συνέλευσις τοΰ Αγγλικού κοινοβουλίου δέν ύφίσταται. Τδ 
όνομά της εφάμιλλου έστι τω τ% συγκλήτου της 'Ρώμης. 'Τπίίρξ&ν ή 
κοιτις της νεωτέρας έλευθερίας’ οί κανόνες, οί νόμοι, οί τύποι τ$ίς «κοι
νοβουλευτικής» κυβερνησεως υίοθετηθησαν ύφ’ δλων τών πεπολιτευμένων 
επικρατειών. 'Απαξάπαντες γινώσκομεν την σημασίαν τών λέξεων, πρό- 
τασις, απόφασις, τροπολογία,· προϋπολογισμός, ημερησία διάταξις. Ή μέν 
'Ρώμη «φιλοτέχνησε την γραμματικήν του άστυκοΰ δικαίου, η δέ ’Αγγλία 
την τοΰ πολίτικου. Έδίδαξεν είς'την Ευρώπην, είς την’Αμερικήν, είς την 
Αύστραλίαν, καθ’ Απαταν την γην, τδ γινώσκειν, τδ έπιθυμεϊν ώρισμένον 
τι ιδεώδες κυβερνησεως. τασσούσης την ίσχύν ώς λειτουργίαν τοΰ λογι- 
κοΰ, χορηγούσης την εξουσίαν εις την διάνοιαν, σ·υμ.βιβαζούσης· τάς ανάγ- 
κας τοΰ ένεστώτος πρδς τά δίκαια τοΰ παρελθόντος, παρακωλυούσης τάς 
επαναστάσεις διά τών μεταρρυθμίσεων, έπιβαλλούσης κανόνας είς τούς ανυ- 
πομόνους, χαλινούς είς τούς φιλοδόξους.

'Η ιστορία τών κοινοβουλίων της’Αγγλίας αφανίζεται έντδς τ·ης νυκτδς 
τών φεουδικών χρόνων’τά πρώτα κοινοβούλια όμοιάζουσι. τάς συνελεύσεις 
έκείνας, άς δ Τάκιτος είκονίζει, περιγράφων τά ηθη, τών Γερμανών.1 Ό 
μέγας χάρτης τοΰ βασιλέως Ίωάννου δέν έδημιούργησεν άληθ·η εθνικήν 
Αντιπροσωπείαν, διότι έ-κάλει είς τδ βασιλικόν συμβούλιον, μετά τοϋ Ανω- 
τέρου κλήρου καί τών δμοτίμων, μόνον τούς κληρούχους τοΰ στέμματος* 
δέν ποιείται δέ λόγον μήτε περί ·έκλογ·ης, μήτε περί Αντιπροσωπείας, μήτε 
περί πόλεων, μήτε περί κωμοπόλεων. Έπί βασιλείας 'Ερρίκου τοΰ Γ/, 
διαδόχου τοΰ Ίωάννου, ύφίσταται ·ηδη Αληθές Αντιπροσωπευτικόν κοινο- 
βούλιον. Γενναται τοΰτο έν τώ σκότει’ οί δέ Αρχαίοι ιστορικοί Ακροθιγώς 
μνημονεύουσι τών συνελεύσεων τούτων. Την 22 Ίανουαρίου 126ο τδ κοι-

1 Mox rex vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas,·. prout deCus bellornm, 
prout faoundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis, quam· jubendi’potestate».=Εΐθ* 
ό βασιλεύς, ή των άρχόντων τις, ώς Ετοχεν Εκαστος ήλικία προφίρων, ήεύγενείοι, ή τη άπδ 
τών όπλων δόξη, τί) τοΟ λδγειν δεινότητι, άγορεύονσι, πεΐσαι μάλλον ΕξουσίανΕχοντες, η 
τοδ κελεύειν κύριοι δύτες».
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νοβουλιον συνέρχεται είς Λονδϊνον. Τά κλήτηρια, γράμριατα διατάττουσι 
τούς Sh^rifs' νά έχ.Ιέζωσι καί άποστείλωσι δύο ίππότας έξ έκάστης κο- 
μήτείας, δύο ά^τούς έξ έκάστης πόλεως, καί δύο χωρικούς έξ έκάστηςαω· 
μ,<ύΛ01εα>ς της κομητείας. Έπι βασιλείας Έδουάρδου τοΰ Β/ (1272-1307), 
έγένοντο δώδεκα κοινοβούλια, έν οΐς παρεκάθησαν ίππόται, γαιοκτήμονες, 
χωρικοί. ‘Ο βασιλεύς ούτος έχράτο τούτοις εις όλους τούς σκοπούς του, μά
λιστα δέ δπως έπιδοκιμασθή δ φόνος Δαβίδ τοΰ έξ Ουαλίας και ύπο- 
^άξη την Σκφτίαν. Τό κοινοβούλιον τοΰ 1327 ήν αρκούντως ισχυρόν δπως 
έκθρονίσγ τόν βασιλέα Έδουάρδον τόν Β/ Τούτου βασιλεύοντος έγένετο 
δ οριστικός χωρισμός τοΰ κοινοβουλίου είς άνω καί κάτω βουλήν" ώργα- 
νώθη τό μέγα τιμαριωτικόν συμβούλων καί τά έ'ργα διγρέθησαν. Έπί βα
σιλείας Ριχάοδου του Β/ τδ κοινοβούλιον. δέν στέργει πλέόν νά ψήφίζγι έν 
συνόλφ τδν φόρου" ψηφίζει λοιπόν .χρηματικά κεφάλαια δι’ ειδικάς ύπηρε- ,
σίας. Τούτου βασιλεύοντος καί τοΰ διαδόχου αύτοΰ (Ερρίκου τοΰ Δ/), τα 
κοινοβούλιον συνέρχεται σχεδόν κατ’ έτος. Άπδ της ληξεως της δεκάτης 
τρίτης έκατονταετηρίδος, ή βουλή τών αντιπροσώπων καθίσταται ό'ργανον 
ώμολογημένόν τοΰ άγγλικοΰ συντάγματος. Ή πραγματική κυριαρχία ευ
ρηται ήδη έν τφ κοινοβουλίφ' άλλ’ άπδ τοΰδε ή άπέναντι τής βασιλείας 
θέσις του έστί μάλλον άμυντική η έπιθετική. Όπόταν τδ κοινοβούλιον έν 
ετει 1399 την 30 Σεπτεμβρίου προύκήρυξε την έκθρόνισιν ‘Ριχάρδου τοΰ 

Β.', δ δούξ τοΰ Lancaster προέβη πρδς τδν χηρεύοντα θρόνον καί άπήγγειλε' 
τδν έξης τύπον: «έν όνόματι τοΰ Πατρδς καί τοΰ Υίοΰ καί τ,οΰ. Αγίου 
«Πνεύματος, εγώ, Ερρίκος τοΰ Lancaster απαιτώ τόδε τδ βασιλέων τής' 
«Αγγλίας, ώς κατ’ ευθείαν άπόγονος τοΰ άγαθοΰ λόρδου βασιλέως Έρρί- 
»κου τοΰ Γ.', δπερ βασιλείου ήν έν διαλύσει σχεδδν έλλείψει κυβερνησεως 
ρ^αί παραβιάσει τών δικαίων νόμων.» Ταΰτα δ’ είπών κατέλαβεν δ Ερρί
κος τδν θρόνον. Ή βασιλεία άνεγνώριζεν ώς δικαστήν αύτης τδ κοινοβού- 
λιον" έ.τιμωρείτο μέν δ βασιλεύς, δέν έτιμωρείτό δέ η βασιλεία. Οί πόλε
μοι τών δύο ρόδων ισχυροποίησαν την βασιλικήν ίσχύν, καταστρέψαν.τες 
^ά? επιφανείς οικογένειας. Έπί της βασιλείας τών Τυδοριδών, ή βουλή 
τών άντιπροσώπών' καθίσταται ταπεινή καί δουλόφρων. Ερρίκος δ Η.' έ
γραφε τώ πάπ^ι/Άί τοΰ κοινοβουλίου συζητήσεις είσίν έλευθεραι καί άνευ 
«περιορισμών" τδ ς·έμμα δέ δέν κέκτηται τδ δικαίωμα μήτε νά περωρίση 
»τάς. συζητήσεις, μήτε νά έξελέγξη τάς ψήφους τών μελών.» J

Περί τά τέλη'ίτής πεντεκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος, οί βασιλείς έν |
άπάσαις ' ταϊς χώραις είχον άγωνισθή έπιτυχώς κατά της άριστοκρατίας, ι
Φερδ ινάνδος δ τής Άραγωνίας, Φερδινάνδος δ τής Νεαπόλεως, Λουδοβίκος |
ό ένδέκατος, Ερρίκος δ έβδομος. Ένομίζετο οτι αί αύταί αίτίαι έ'μελλον I

1 Sherif είναι ό ,Νορμανδός άντικόμης έχάστης Επαρχίας ή σαξωνιχής Shire, ε’ις δν οί |
^έξωνε;4τηρουν τδ άρχαΤον όνομα του Shire-reve. I
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νά παραγάγωίιν απανταχού'τά αυτά άποτελέσματα". άλλ’ ή μοναρχία,· 
καθισταμένη μάλλον άπόλυτος, δέν περιεβλήθη πανταχόΰ τδν αύτδν χα- 
ρακτήρα.'Ή βουλή τών κοινοτήτων υπήρξε συνεργδς μάλλον ή δούλη τοΰ 
αιμοχαρούς δεσποτισμοΰ Ερρίκου τοΰ όγδοου. Ύπδ τδ κράτος τών Τυδορι- 
δών ώς καί τδ τών Πλαντάγενετών,’ τδ κοινοβούλιον διέτήρησέ τά ούσιώδη 
■προνόμιά του, έξηκολούθει δέ νά δρίζη τδ δλικδν ποσδν καί τήν φύσιν τοϋ 
φόρου. Ό βασιλεύς καί τδ έ'θνος είχον τάς αύτ.άς έπιθυμίας καί τά αύτά 
πάθη. Ερρίκος δ' II/, δ μάλλον-άπόλυτος βασιλεύς τής ’Αγγλίας, παρέσχεν 
άκουσίως είς τδ κοινοβούλιον τήν παντοδυναμίαν. Τί έδύνατο ν’ άπαγο- 
ρευθή ή τί ήν άδύνατον είς σώμα δπερ είχεν έκθρονίσει κάί δυσφημίσει 
βασίλισσας, δημεύσει τδ τέταρτον τών έν τφ βασιλείφ γαιών,: μεταβάλει 
,τήν έπικρατούσαν- θρησκείαν., καταδικάσει άθώους, τροποποιήσει πλειστά- 
κις τήν τάξιν τής εις τδν θρόνον διαδοχής; Τά πάντα άπ’ αύτοΰ έξήτή- 
θησαν, άρα τά πάντα έδύνατο νά πράξη. '·

Ύπδ τδ κράτος τής Ελισάβετ, ή έθνική ορμή καί δ θρησκευτικός εν
θουσιασμός εί'δωλον κατέστησαν τήν βασίλισσαν. Ήνέχθησαν τάς αύθάδεις 
ιδιοτροπίας της καί τήν περιφρόνησίν της πρδς τούς συνταγματικούς τύ
πους, τούς είσέτι ούχί δρθώς ώρισμένους. Μόνον ύπδ τδν άτυχή ταύτης 
διάδοχον ήρξατο ή αξιομνημόνευτος πάλη, άφ’ ής τδ κοινοβούλιον έμελλε 
νά έξέλθη νικητής καί δριστικδς κύριος τών τής Αγγλίας τυχών. Ή ιστο
ρία τών άγώνων αύτών θά διαμείνγ πάντοτε ή μεγάλη έποχή τής Αγ
γλίας’ ούδέν θέλει έπισκιάσει τήν τραγικήν ταύτης δόξαν, μήτε ή έπά- 
νάστασις τοΰ 1688, μήτε ή πάλη κατά τής-γαλλικής έπκναστάσεως κάί 
κατά τοΰ Βοναπάρτου. ■

Αί κοινοβουλευτικά! έλευθερίαι. είσίν ώς ισχυρά! ρίζαι ριζοβολήσασαι έν
τδς τοΰ έδάφους" τδ δένδρον συχνάκις περωβρίσθη, οί κλάδοι του, αύτδς 
ό κορμός του κατεθραυσθησαν, τδ άρχαΐον δμως πρέμνον άείποτε διέμεινε. 
Τρεις μεγάλαι άρχαί διήκουσι διά πάντων τών συμβεβηκότων, άρχαί κα
κώς κατ’ άρχάς δρισθείσαι, πολλάκις άμφισβητηθεΐσαι, άλλ’ άείποτε έπι- 
κρατήσασάι" α'. δ βασιλεύς δέν νομοθετεί άνευ τοΰ κοινοβουλίου’ β'. δέν 
επιβάλλει φόρους άνευ τοΰ κοινοβουλίου" γ'. έάν δέν έκτελεσθή δ νόμος, 
οί βασιλικοί έπίτροποι είσίν ύπεύθυνοι άπέναντι τών δικαστηοίων. Ερρί
κος δ II', ύπεχρεώθη νά ένδώση δπόταν ήθέλησε νά-^είσαγάγη τδν φόρον 
τοΰ έκτου τής προσόδου" ή Ελισάβετ ένέδωκεν δτε οί έμποροι έξανέστη- 
σαν κατά τών μονοπωλίων, άτινα ήθέλησε νά δημιουργήση. Ό Κομΐνος 
εγκωμιάζει ήδη τδ άγγλικδν σύνταγμά, τήν περιωρισμένην, τήν συγκεκε- 
ρασμένην βασιλείαν.

t 'Ολόκληρος ή τών Πλανταγενεΐών βασιλεί» άπδ τής έλεύσεως Έδουάρδου το3 Α', μίχρι 
τής τοδ Ριχάρδου Γ', διήρχεσεν ?π! ετη διακόσια πίντε, Ιντός δί τής περιόδου. ταύτης συνε- 
κλήΟήσαν εκατόν ίννενήκοντα καί τρία κοινοβούλια. Οί Τυδορΐδάι, βασιλςύσαντες Ιπ! ίκ»- 
τον δεκαοχτώ έ'τη συνε,κάλεσαν πεντήκοντα έ'ξ κοινοβούλια. 2. Μ·
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: Κάρολος: δ Α', ταλμ^ νά δνειρευθ-ή τήν-λατινικήν βασιλείαν, τήν ρω
μαϊκήν, τήν του θείου δικαίου’ οί θεολόγοι του ήρναϋντο· τδ συνάλλαγμα, 
τήν συνθήκην μεταξύ·, της βασιλείας, καί ταϋ έθνους. ’Απδ τοϋ έτους 1629 
μέχρι τΟϋ 1640,καίτοι παραδεχθείς τήν λεγομένην άπαΐτησιν των δικαιω

μάτων (petition des droits) δπερ ήν ή: ομολόγησις τών υποχρεώσεων τοϋ ήγεμό- 
νθς,δ Κάρολος Α', έκυβέρνησεν άνευ κοινοβουλίων. Τδ. κοινοβούλιον,δπερ συνε- 
κάλεσεν έν έτει 1'640,ύπήρξέ τό'μαχξίδν xotvc6ov.iiov. Προσέβαλε τδ πρώτον 
τδν Laud,καί τδν Strafford,είτα δέ,δτε ήβοολήθη δ βασιλεύς νά συλλάβηύπδ 
τάέμματα τοϋ κοινοβουλίου πέντε τών μελών αύτοΰ,έν οίς τδν-Pym καί τδν 
Hampden, έξεδικήθη κατά τοϋ προσώπου τοϋ βασιλέως. Ή. έπανάστασις. έν 
πρώτοις μέν αμυντική καί έν δνόματι τοϋ συντάγματος γενομένη, μετ’ 
ού πολύ άνέτρεψε αύτδ τούτο τδ κοινοβούλιον. 'Ο Κρόμ.βελ, προστάτης 
γινόμενός, έποίησεν έκλογικήν μεταρρύθμισιν,: κοινοβουλίου νέον> νέαν 
άνω βουλήν’ άλλ’ αί βουλαί αδ ται μήτε ύπήρξαν, μήτε παρέστησάν ποτέ 
άρκουντως έλεύθεραι. Κατά, την στιγμήν τής έγκαθιδρύσεως. τής άρχαίας 
δυναστείας, καθολική κραυγή· ήκούετο; «τδ κοινοβούλιον έί^εύθερον». Ή 

έκλογική μεταρρύθμισις τοϋ Κρόμβελ ήν μέν συνετή, άλλ’ήτα έργον τής 
βίας’ μετ’αύτδν, έπανήλθον είς.τδ· παλαΐδν κοινοβούλιον.

Ή σκέψίς περί μεταρρυθμίσεως τοϋ κοινοβουλευτίκοΰ συστήματος, δεν 
ήτο ποσώς δημοτική,έμελλε δέ νά γένηται τοιαύτη έν τή ένεστώση έκα- 

'τονταετηρίδι^ Ή ’Αγγλία ήν ευχαριστημένη έκ τής βουλής τών αντιπρο
σώπων, οίαδήποτε κάν ήν ft καταγωγή της.: Δεν κατείχαν άρά γε έν άμη- 
χανία τήν βασιλείαν ; Δεν διένήργει έν έτει 1688 επανάστασιν αμυντι
κήν, ίκανοποιήσασαν δριστικώς πάσα·, τάς βρέξεις, πάντα τά συμφέροντα 
τοϋ τόπου; Έφ’ δσον τά συμφέροντα καί αί έπικρζτοΰσαι ορέξεις άντίπρο- 
σωπεύανται .έν τή κυβερνήσει, δυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι ή κυβέρνησίς έστιν 
αντιπροσωπευτική· Καθ’ ήν έννοιαν λαμβάνομεν τήν λέξιν- ταυτην έν τοϊς 
νεωτέροις χρόνοις, ή αγγλική κυβέρνησίς δέν ήτο βεβαίως τοιαυτη κατά 
τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας, και μόλις ήδη, άρχεται καθιστά
μενη τοιαυτη. Έν τώ άγγλικώ συντάγματι ευρηται ή θεμελιώδης αυτή 
άρχή» Οί άνθρωποι ποσώς δεν .αντιπροσωπεύονται, άντιπρασωπεύοντζι τά 
σωματεία, τά ηθικά· πρόσωπα, πόλεις ή κομητεϊαι· Είς βουλευτής δόνα-, 
ται ένα βουλευτήν, είς έκλογεύς δέν δύναται ένα έκλογέα. Έν τοΐςγράμ- 
μασιν ’Ερρίκου τοϋ 7', ουδέποτε, λόγος γίνεται περί οίουδήποτε άριθμοϋ 
κατοίκων. Καί σήμερον έτι ούδεμία αναλογία ύφίσταται μεταξύ τον άριθ- 
μ.οϋ τών έκλογεων καί τοϋ τών έκλεγομένων.

Τά πρώτα άγγλικά κοινοβούλια πράγματι υπήρξαν αί σύνοδοι τών με
γάλων μεγιστάνων ή τών έπιτρόπων των.· Αί πόλεις άντεπροσωπεύόντο 
έντδς τούτων ύπδ τήν ιδιότητα πόλεων έλευθέοων. Ελεύθερα κωμόπολις 
εκεκτητο ψυχίον τι κυριαρχίας’ήν.κέντρον εμπορίου έλευθέρου,άνευ τελώ- 
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νείων,άπηλλαγμένη διοδίων,πορθμείων,βασιλικών δικαιωμάτων,διοικούμένη 
ύπδ δμάδος έμπορων· ®Εν έγγραφον τή έχορήγει τδ δικαίωμα τοϋ τελεϊν 
πανηγύρεις, άγοράς, τοϋ έπιβάλλειν φόρους. Τδ δικαίώμά τοϋ άποστέλλειν 
μέλη είς τδ κοινοβούλιον έθεωρεϊτο δχληρδν, ήν τά λύτρα τών δημοτικών 
έλευθεριών. άντιπροσώπεύσις ήν. προνόμιον πολλάκις ή'κιάτα έπίφθονον. 
Τδ ς-έμμα έδύνατο ν’ άπονείμφ καί ν’ αφέλγ τήν άπδ των έκλογών -άπχΧ.- 
λαγήν.Έρρϊκος δ H', καί Κάρολος ό Β', κατέστησαν μέγαν άριθμδν τοιούτων 
πόλεων λαβουσών ένομ,α.αωγιοπόάεωΓ έκ.Ιογικων (of nomination). Πολλάκις 
δ άπλοϋς Sh6rif. έξέλεγε τάς έκλογικάς περιφερείας. *Η ύπέρμετρος αυτή 
βασιλική προνομία λήγει επί βασιλείας Καρόλου τοϋ Β'> Ούδείς σταθερής 
κανών ύφίστατο πρδς τήν απονομήν τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος εις τά 
έκλογικά κέντρα. Ποΰ μέν ,πάν.τες οί εΛεύθεροι άνδρες, freemen, fax·! έκ- 
κλογεΐς, ποΰ δέ μόνον τά μέλη τών σωματείων, οί δήμαρχοι καί οί δη

μοτικοί σύμβουλοι.
Τδ τόσφ άγροΐκον καί αυθαίρετον σύστημα τοΰτο, ήν ή τελευταία ,ί*- 

φρασις τοϋ τιμαριωτισμού’ κατελίμπανε τήν εξουσίαν ,ε.ίς. 'τούς .γαιοκτή
μονας, είς τάς μεγάλας οικογένειας. Τδ πλεϊσΐον τών βουλευτών, άμέσως 
ή εμμέσως, άντεπροσώπευον τήν δορυκτήτορα άριστοκρκτίαν. Έν τέλει 
τής παρελθουσης έκατονταετηρίδος,’αί πόλεις Leeds, Birmingham, )Man· 
Chester, δεν άντεπροσωπεύοντό’ άλλ’δ δούξ τοϋ Norfolk διώριζε πράγ
ματι 11 βουλευτάς, δ λόρδος Lonsdale 9, δ λόρδος Darlington 7, οί δοϋκες 
τοϋ Rutland καί τοϋ Buckingham άνά 6 έκαστος. Ύπήρχον είς τδ Gallon 
7 έκλογεϊς, 10 εις τδ Tavistock, 7 εις άγιον Μιχαήλ, 70 βουλευταί ου- 
δένα σχεδόν άντεπροσώπευον, £0 βουλευταί άντεπροσώπευον κατά μέσον 
ίρον έκαστος 50 έκλογεϊς, 37 κατά μέσον όρον 1,00 έκλογεϊς. 'ϊπήρχον 
200 βουλευταί έκλεγόμενοι ύπδ 7,000 έκλογέων. Μέχρι τής μεταρ^ύθ- 
μίσεως τοϋ έτους 1832, 300 βουλευταί έξελέγοντο ύπδ τών δμοτίμων, 
,170 μόνον έδύνάντο νά θεωρηθώσιν ως παντελώς' ανεξάρτητοι. ’Απατα.’ 
ται δ Macaulay γράφων περί -ταύτης τής μεταρρυθμίσεως. «ΙΙόλεις μετε- 
βλήθησαν εις άπλα χωρία, καί χωρία έμεγεθύνθησαν είς πόλεις», καί 
φρονών δτι τά έκλογικά χωρία, αί διεφθαρμέναι κωμοπόλέις, (notten 
boroughs) είσί παν δ, τι διέμεινεν έκ τόπων ποτέ έπισήμων. Ένφ, του
ναντίον, αείποτε υπήρξαν χωρία, χώρίδια, έρημοι χώραι, άντιπροσωπφυό- ■ 
μεναι ώς χωρία, χωρίδια καί έρημοι χώραι. 'Π διάσημος κωμόπολις τοϋ 
Did Sarum, ή άπωλέσασά έν έτει 1832 -δ εκλογικόν αύτής προ.νό- 
μ.ιον, έξέλεγε δύο βουλευτάς-, έχουσα 12 μ.όνον έκλογεϊς. "Ο, τι έν, έτει 
1832 έθεωρεϊτο κατάχρησις, κατά τούς παρελθύντας αιώνας δέν έθεω- 
ρεϊτο τοιαύτη. Τά κοινοβούλια άντεπροσώπευον ίκανώς τήν ’Αγγλίαν ούχί 
τδ δείνα ή δεϊνα χωρίον, τον δείνα λόφον μετά τών ποιμνίων του, τών 
ποιμένων του, τών άροτρων του, άλλά τήν Άγγλίκν. Τδ πολιτικόν δί
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καιον τής εποχής -ταύτης τδ δίκαιον τής ιδιοκτησίας. ’Ενώ σύμπασα 
Ύι Εύρώπη ύπέκυπτεν είς την δεσποτείαν τών άπολύτων βασιλέων, ή αγ

γλική άριστοκοατία διετήρεί την ίσχύν της. Οδσα προσκεκολλημένη είς 
τδ έδαφος, ή'ντλει έξ αύτοΰ τδν χυμόν τής πολιτικής. Δικτί νά βλάπτω- 

σιν άί άνωμαλίόά, οί παραλογισμοί τοΰ έκλογίκοΰ συστήματος, ·άφοΰ τδ 
σύστημα- τοΰτο κατελίμπανε την εξουσίαν είς τούς' άσκοΰντας επί τοϋ 
τόπου έποπτείαν αναμφισβήτητου, είς τούς προ στάτας της τιμής, της θρη
σκείας, της αγγλικής ελευθερίας; Αί επιφανείς οικογένεια; κατεϊχον έδρας 
έν τφ κοινοβουλίφ διά τοΰ αύτοΰ τίτλου καί κληρονομικά έδάφη.Ό ύπο- 
ψήφιος έξήρχετο της οικίας του μετά μουσικής καί σημαιών, καί έχαιρε- 
τίζετο δι’ άλλαλαγμών των χωρικών. Πίθος ζύθου ηνοίγετο καί ξύλινοι 
τράπεζαι εκαλύπτοντο δι’ άφθονων κρεάτων. Ό βουλευτής έξεφώνει λόγον· 
είς τούς εκλογείς του, προσπαθωυ νά τούς τέρψη· η εκλογή ήν πανήγυριςζ

Αί όιεφθαρμέγαι κωμοηό2εΐΐ^ τ^χ·/ έρμαια πολιτικά.'Ο ποιητής Waller 
έξελέγη βουλευτής τοΰ Ayesham έκκαιδεκαέτης γεγονώς. 'Q Φώξ είσήλθεν 

έν έτει 1768 είς τδ κοινοβουλίου έννεακαίδεκα ετών ώς βουλευτής τοΰ Mid
hurst, οπερ ό πατήρ του,ό λόρδος Holland,εϊχεν αγοράσει χάριν αύτοΰ’άγων 
τδ εικοστόν πρώτον τής.ήλικίας αύτοΰ έτος, άπετέλει μέρος τοϋ υπουργείο» 
τοΰ λόρδου North. Ή έξουσ ία δέν εΐχεν εΐσέτι τεθή είς συναγωνισμόν" δέν έ- 

θεωρείτο ή εθνική κυριαρχία ώς θησαυρός, δν δέον νά διαιρέσωμεν άκριβώς 
μεταξύ πάντων τών άρρένων κατοίκων" δύο φατρίαι,καί αί δύο άριστοκρατι- 

καί, άμφότεραι περιβεβλημέναι τήν κοινωνικήν ίσχύν, ή'ριζον μόνον περί τής.' 
άρχής καί έκ περιτροπής έξήσκουν αύτην.Εις άμφοτέρας ή'ρεσκε τδ αύτδ εχ- 
λογικδν σύστημα. Είσήρχοντο είς τήν πολιτικήν, θν τρόπον είσερχόμεθα 
είς τήν κοινωνίαν, δπου εύρίσκομεν ώρισμένην θέσιν. Οί μεγάλοι γαιο
κτήμονες είς τάς κωμοπόλεις των ήδύναντο νά έκλέγωσι τούς συγγενείς; 
των τούς πελάτας των. Ή συνδρομή αύτη άνεδείκνυε πολλάκις παράσι
τους" πλήν έγνώριζε ν’ άνευρίσκρ χχ\ Pitt, Fox, Burke, Tierney, Sheridan, 
Sanning, Brougham, Macaulay.

■ B'. -

Τδ παλαιόν τής ’Αγγλίας εκλογικόν σύστημα έσχε τάς ακολούθους συ
νέπειας" είσήγαγε μυστικήν κοινότητα μεταξύ τών πολιτικών μερίδων" 
ή μέν ήθελε νά χορηγήση είς τό στέμμα πλείουα, ή δέ ελασσόνα, ούδε- 
μία δ’ έπεθύμει ν’, άπολέση τδ προνόμιόν της. Συνεδύάζε τήν ιδέαν τής 

πολιτικής ισχύος πρδς τήν ιδέαν τοΰ πλούτου, τής ιδιοκτησίας· έσωμα-

1 ΔιεφΟαρμίναι χωμοπόλεις (notten boroughs) ώνόμάζοντο μιζραι χώμαι ίχουσαι 
τό διχαίωμα ν’Απόστίλλωσιν Αντιπροσώπου; ε’ς το κοινοβόύλων, Ιν α’ς ίτελεΐτο αισχρόν ίμ- 

' πόρων τοΰ ίχλογιχοΰ δικαιώματος. Σ. Μ.

ρ ζ- > , ί>ι/ννι—
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τοποίου τήν ιδέαν ταύτην, τήν καθίστα άπαρκβίαστον, εέθιζε δέ τδ αγ
γλικόν έθνος εις τδ πιστεύειν δτι οί *Αγγλοι γαιοκτήμονες, «οφείλου νά 
ώσι πάντων κύριοι. Άντέτασσεν είς τήν άκραν έπιτήδευσιν καί είς τήν 
διαφθοράν τών αυλών δραστικήν τινα, ζηλότυπου, καί άγέρώχον άγροι- 
κίαν.-—Ένώρίτατα άφωμοίωσε τδν λαόν πρδς τούς εύγενεϊς,' καθόσον οί 
δευτερότοκοι υιοί τών επιφανών οικογενειών είσήλθον είς τήν κάτω βου
λήν; οί δέ πρωτότοκοι άν,εμίχθησαν είς τά δημόσια ζώντος τοΰ πατρ'ός’ 
αί δύο κοινωνικά! τάξεις έδιδάχθηίαν νά ζώσι, νά σκέπτωντοά, νά συζη- 

τώσι καί ν’ άποφασίζωσιν άπδ κοινοΰ. ;
Ό λαός καί οί εύγενεϊς δέν εύρέθησαν διά μιάς, ώς έν Γαλλίγ κατά τδ 

έτος 1789, κατέναντι άλλήλων ώς δυο τυφλαί καί αδιαχώρητοι όμάδές, , 
ών έκατέρα έδει νά κατασυντρίψη, ν’ άνατρέψη τήν έτέραν. ‘Ο λαδς καί 
οί άριστοκράται ήσαν συνδεδεμένοι διά δεσμών πολυχρονίων" τδ κοινοβού-' 

λιον ήν ώς δένδρον, ού τίνος οί κλάδοι καί αί ρίζαι ζώσιν έκ τοΰ αύτοΰ 
άέρος καί ύδατος. Ή πρόληψις, τδ μίσος, ή άμάθεια, δέν ήγειρον άδιάβα- 
τον τείχος μεταξύ τών έπιφκνών καί τοϋ λαοΰ' τδ κυβερνών γένος δέν 

κατέστη νέον είδος. Ή άπόλυτος έξουσία δέν έσχε καιρόν καί. εύκαιρίαν 
δπως δημιουργήση τεχνικήν κοινωνίαν καί ίσοπεδώση τήν άριστοκρατίαν 
καί τδν λαόν" ή πολιτική ύργάνωσις δέν ήτο έργον μήτε τής ιδιοτροπίας, 
μήτε μιάς μόνης βουλήσεως, μηδέ μιάς θεωρίας, μηδέ ένδς συστήματος" ' 
ήν τδ άσυνείδητον έργον πασών τών φυσικών δυνάμεων, τοϋ χρόνου, τοΰ 
κληρονομικού δικαιώματος, τής άνθρωπίνου ένεργείας, τοϋ χαρακτήρας, 
των έκ γεννήσεως άνίσοτήτων, τών συμβεβηκότων. Ή δύναμις τοιαύτης 
τινδς κοινωνίας ποοήρχετο έκ τοΰ λόγου δτι δέν άμφέβαλλε περί .έαυτής, 
καί δέν άμφέβαλλε περί έαυτής, διότι ή θρησκευτική της πίστις μετεβι- 
βάσθη είς τήν πολιτικήν πίστιν. «’Αείποτε θά ύπάρχωσι πένητες-μεταξύ' 
υμών». Ό λαδς έπίστευεν έπ’ ίσης άκραδάντως είς τήν έτέραν ταύτην 
άρχήν** «Θά ύπάρχωσιν άείποτε λόρδοι μεταξύ ύμών». Ό βίος έθεωρεΐτο 

• ως φόρτος, ώς πόνος καί μόχθος" πάντες οί έργάται δέν έδύνάντο νά έρ- 
γάζωνται είς τάς αύτάς τάξεις. Τί^παραβλάπτουσιν αί άνισότητες καί 
αύται αί άδικίαι, μιάς ήμέρας, είς δν τινα διορ^ μέλλον άτελέύτη- 
τον; 'Υπεράνω τών άπειρων τούτων ύπάρξεων, τών μέν φαιδρών, ήδέως 
βιουσών, τών δέ σκυθρωπών, άμαυρών, άπηλπισμένων, πασών δ’ εφήμε
ρων, ύφίστατο επί γής ύπαρξίς τις παρατεταμένη καί διαρκής, ή τής’Αγ
γλίας. Πάν 6, τι έδόξαζεν αύτήν, πάν δ,τι τήν ώρά'ίζεν; ήν καλόν, πάν 
δ’ δ,τι τήν ισχυροποιεί ήν ωφέλιμον. Ή χριστιανική τής θυσίας ιδέα είναι 
τό νήμα τδ συρράπτον τό έθνος ώς τήν οικογένειαν;· Τί δέν είναι πρόθυ
μός τις νά θυσιάση είς τδ εί'δωλον τοΰτο τδ. καλούμενου πατρίς! Οί νεώ-

4 ‘Ο υία; δουχός τίνος τοΰ Bedford, διάρκόύντων τών πολέμων τών δύο ρόδων, ύπήρξδν 
δ πρώτο; ιόγινης όσης πβρέστη ε’ς τό χόινοόούλων.
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'Γέροι πολιτικοί δέν άντιλαμβάνονται άκριβώς ότι f W«, τέκνου τ·$ς καρ·- 
δίας καί τοϋ πνεύματος, διάγει βίον άλως φαντασιώδη*· οί μικροί καί οί 
ταπεινοί άρέσκονται μάλλον είς τά όνειρα τοΰμεγαλείου. Διατίύ Έρετα- 
νδς,. δστις ουδέποτε είδεν, ούδ’ δύεται ποτέ τδ κωδωνοστασίου τοϋ καθε
δρικοί ναοΰ τοϋ Στρασβούργου, συναισθάνεται την σήμερον τόσον ζωηρώς 
τάν άπώλειαν της Αλσατίας; 'Υπάρχουσινάναμφιβόλως πλεϊστοι χωρι
κοί έν Γαλλία, οΐτινες ηθελον έξαγοράσει^έύχαρίστως την ώραίαν ταύτην 
έπαρχίαν άντί τοϋ άπειροσταΰ, τμήματος τάς ασθενούς αύτών κυριαρχίας., 
Έφ’ όσον ή ’Αγγλία έμεγαλυνετο κατέστρεφε τούς άντιπάλους της;, κά- 
τεφρόνει τάς 'Ρώμης καί τών καθολικών δυνάμεών, τδ όραμα καίά φημη 

τών άγώνων της έπληρουν τά πνεύματα’ δέν ύφίστατο είσέτι θέσις διά 
τούς εγωιστικούς υπολογισμούς. ·*Η πολίτικη - ιεραρχία τάς Αγγλίας δεν 
θά ηδύνατο νά γ σεβαστή έπί το,σαΰτα έτη, έάν ά ’Αγγλία δέν ηπει- 
λεϊτο ύπδ τοσούτων πολεμίων, έάν είχε μόνον εργασίας καί μέριμνας οί- 
■κιακάς’ άλλ’ δ. βίος της ύπηρξε μακρά αμυντική κατάκτησις είς την -Ευ
ρώπην, είς τάς .’Ινδίας, είς τάς Άντίλλας, είς τδν Καναδά.. Έάν δένητο 
μεγίστη δύναμις, θά ητο μηδέν, Έάν δέν έδύνκτο νά γένηται σεβαστή 
είς δλας .τάς θαλάσσας, δέν θά αδύνατο πλέον, νά διαφυλά:ξ·ρ . μήτε τά 
ίδια παράλια. Ουτω δ’έθίζετο θεωρούσα τδν κόσμον σύμπαντα. ώς πολέ
μιόν της, ’Εντεύθεν τ.άσις έκτακτος, συνηθειαι αύτοκρατορικαί, καί, ύπδ. 
τόσον φάινομενικδν φλέγμα, διαρκής κατάστασις κρίσεως, σπουδής, ανη

συχίας, διάθεσις πρδς χρησιν τ.ώγ έγγυτάτων καί ο-ίκειοτά.των ,οργάνων. 'II 
•’Αγγλία άείποτε, ώμοίαζε στρατηγέ μάλλον σπεύδοντι πρδς νίκην η πρδς 

,άλλαγην’της στολάς τών στρατιωτών του.
’ Τά άγγλικά κοινοβούλια, οίαιδηποτε κάν ύπάρξαν αί άτέλειαί τω.ν> 

<σχον τδ έξά; μέγα πλεονέκτημα' έγίνωσκον τδ κυβερνάν, δτέ μέν μετά 
τοϋ βασιλέως, ότέ δέ έναντίον αύτοΰ, έν .τ-φ. συμφέροντι τοΰ τόπου, Ή α
κολασία τών συλλόγων ποσώς δέν προσέβαλλε τούς έκλεγομένους.Ό Paley 
τδ έίχεν είπεΐ” «έπί τέλους πρόκειται περί τοϋ έκλογίμου, καί ούχί περί 
τμϋ έκλογέως», Είς τάς έκλαγάς ταύτας,: ού'σας όργια, γελωτοποι’ί’α ά 
συναλλαγή, η τοϋ βασιλέως χειρ πρδ κ.αιροΰ. ·ηδη δέν παρίσταται. Νόμος 
τις, ψηφισθείς έπί Γεωργίου τοϋ Β.', απαγορεύει τοϊς στρατιώταις νά ΐσταν- 
ται είς άπόστασιν ελασσόνα τών δύο μιλίων άπδ τοΰ τόπου της έκλογάς” 
έπιτρέπεται δέ νά έπανέλθωσι μόνον δύο ήμέρας ,μετά τδ πέρας της έ.κ- 

; λογάς, Πάντες οί παρά τοΰ στέμματος μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι άπο- 
κλείονται τοΰ κοινοβουλίου’ οί sherifs δέν δύνανται νά έκλεχθώσιν έν τη 
κομητείφ των* οί δικασταί άποκλείοντάι ποΰ κοινοβουλίου, διότι διορί
ζονται παρά ποΰ -βασιλέως. Οί έκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται ύπδ 

τών έπαρχιακών ύπαλληλων, τών έφόρων. τών πενητων' οί τάς περιφέ
ρειας δικασταί έκλέγουσι «δικηγόρους άναθεωρητάς» άποφασίζοντας έπί

λογ.η ,έστί 
.νόνας τ1

τών ενστάσεων, Ούδαμοΰ έν ταϊς ένεργείαις ταύταις παρίσταταί τδ κρά
τος· ούδαμοΰ δ’ έπίσης παρίστατάι έν τ$ $μέργ τάς έκλογάς·-Οί εφορέύ- 

οντες έπί τών έκλογών είσίν 5 Sherif έν τί} κομητείφ, ο δήμαρχος έν ταϊς 
πόλεσι, έν δέ ταϊς. κωμοπόλεσΐ ταϊς-μά έχούσαις δήμαρχονεις πρόκριτος, 
εκλεγόμενος'ύπδ τοΰ Sherif. Αί έκλογαί είσιν άπολύτως. έλευθεραΓ μόνον 
τά κόμματα παρίσταντά.ι κατ’ αύτάς· Όί έκλογικοί σύλλογοί είσιν έπίσης 
έλέύθεροι ώς καί: αί έκλογαί. Ποιον σύστημά έ,στι πδ βέλτιου τδ περιορί- 
ζον την έλευθερίαν τδ περιόρίζον τδν άριθμδν τών έκλογεω,ν.; ΤΙ έκ- 

ί μονομαχία .μεταξύ τών μερίδων καθιερωμένους Ιχουσα τούς κα- 

ης’.ώς μάρτυς παρίσταται έν αύτ^ τδ κράτος.
Τδ τόσφ- άπλοΰν καί τόσω έντιμον τοϋτο σύστημα έφκρμόζεται μόνον 

όταν αί μερίδες είσί πρδ αιώνων ώργανωμέναι. ΙΙολλαί χώραι ύφίστανται, 
αϊτινες κέκτηνται άνω καί κάτω βουλήν, άλλ’ ύλίγαι την άλήθη κοινο
βουλευτικήν κυβέρνησιν. Της τοιαύτης κυβερνησεως δ ίδιάζων χαράκτηρ έστ’ι 
τδδιατηρεϊν.παρούσας, δύο μερίδας,την μέν κατέχουσαν - την άρ-χην, την δέ 
καθ’όλα έτοίμην πρδς άντικατάτασιν της πρώτης,έάν. αυτή διαπράζγ-σφάλ
μα τι καί παύσηταιεύαρεςηΰσα ταϊς έπιθύμίαις καί τοϊς -έπικρατοΰσί σύμφέ- 
,ρουσιν.Έν τοιαύτγ κυβερνήσει, τδ κράτος δέν είναι ύπέροχόν τι πράγμα, έκ
τος όλων τών μερίδων,έπωφελούμενον τών διαιρέσεών των,ού η δύναμις πα- 
φάγεται έκ τάς άδυναμίας των,η μονιμότης έκ της άσταθείάς των. Αί έ- 
:θνικαί ίδέαι είσδύουσιν έν τφ έκλογικφ σώματι, έκ τούτου μέταβαίνουσιν 
είς κοινοβουλευτικήν πλειονοψηφίαν, καί έπί τέλει ένσαρκόΰνται είς ομάδα 

τινά άνθρώπων καλούμε >ην κυβέρνησιν. Τούτων ύπεράνω ■ ϊστατάι · τδ 
..στέμμα, άδιάφορον, τούλάχιστον κατ’ έπίφασιν, καί άμερόληπτον, δπερ 
είναι η έίκών τάς έθνικάς ένότητος. ’Αδίκως έθεωρηθη η ’Αγγλία ώς ά 
κατ’ εξοχήν χώρα, καθ’ ην αί τρεϊς έξούσίαι, η - έκτελεστικη, η νομοθε- 

εττκη, καί ά δικαστική είσί κεχωρισμέναι άπ’άλληλων κάί-άνεξάρτητοί. 
Τουναντίον, ά εκτελεστική καί η νομοθετική έξουσία είσί καθ’ δλοκλη- 
ρίαν συμμεμιγμέναι. Τοιοΰτόν τι σύστημα ήθελε παραγάγει τάν τυραννίαν 

όί την άναρχίαν, έάν αί άτομικαί βουλήσεις ίσον άκανόνιστοι, 
αί φιλοδοξίαι καί άμέριμνοι περί τοΰ εθνικού συμφέροντος” άλλ’ είς άρι- 

,στοκρατικον. κοινοβούλιον, η τάσις τάς παντοδυναμίας, φυσικά' 
άνθρωπον, άπόλλυσι μέρος, τάς τραχύτητός της. Εις άλλας χώρας οί βου- 

-λευταί έκλέγουσι μεταξύ:τάί εξουσίας καί τάς ούδενείας’ αύτόθι η πολι
τικά καθίσταται προσωπικά,-άκολουθοΰσα πρόσωπα, ούχί - δέ παραδόσεις 
καί άρχάς. Έν’Αγγλία οι πολιτικοί ύποβάλλονται είς εκούσιον πειθαρ
χίαν, η διακαεστέρα δέ φιλοδοξία κανονίζεται ύπδ ύπακοης κατά τδ μάλ
λον ά άττο.ν ..είλικρινοΰς είς μερίδας προαιώνιους, 
έξουσίοι μετά, τάς μερίδας των, φυσικώτατον δ’ ύπολαμβάνουσι νά έκπ; 
σφσ.ι ταύτης μετ’αύτης. Περιμένουσι μεθ’ ύπομονης. έπί ολόκληρα έτη τά

, διακαείς

,ίς είς τδν

/

χι«ν,
Αναβιβάζονται έν τ·?ί

/
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σφάλματα τής άντιπάλου μερίδος^όπως άφέλωσιν άπδ ταύτης τήν εμπι
στοσύνην τοϋ τύπου καί τή άρωσι τή/ πλειονοψηφίαν τοϋ κοινοβουλίου. 
Άρέσκονται πολλάκις έφ’όλον τδν βίον είς τδ άχαρί- έργον τοϋ κήνσορός. 
Έμμένουσιν έν τή άπρζζίγ και έν ταϊς τάξεσι τής ήττηθείσηςμερίδος, 
ωθούμενοι έξ αισθήματος τιμής. Δέν έπενοήθη έν Αγγλία τδ άνέτόν ά- 
ξίωμα, δτι πάντοτε θεμιτόν έστι τδ δουλεύειν τφ κράτει" τδ κράτος πάν

τοτε έστιν ή.έν τή έξουσίφ μερίς" έάν αύτη έχγ ανάγκην υπηρετών, έ'χει 
ούχ ήττον άνάγκην καί διαδόχων.

Έπί τής ηπείρου Εύρώπης, άπαρέσκονται είς τήν λέξιν συστηματική 
άντίπολίτευσις" ή έν Άγγλίγ άντίπολίτευσις έστι πάντοτε συστηματική, 
ύπδ τδν τόπον ότι άείποτε ύφίσταται ωρισμένος τις άριθμδς προσώπων 
καταγινομένων νά έπικρίνωσι τήν έξουσίαν, ν’ άποκαλύπτωσι πάσας τάς 
πλάνας της, νά ποιώσι καταφανείς πάσας τάς παρεκτροπές της. Ύφί- 
σταται κυβέρνησις δυνάμει παρά τή ενεργείς κυβερνήσει" ή άντίπο- 
λίτευσις κέκτηται σχέδια, άρχηγούς, πειθαρχίαν. Βέβαιόν έστιν ότι ή 

μακρά διατήρησις τής έξουσίας καθίστησιν άγονον τήν μερίδα, άφαιρεϊάπ’ 
αύτής τδ επινοητικόν, τήν ένεργητικότητα, τήν άποκαθιστ^ · γήν, .ή'τις 
δέον νά τεθή είς νεατόν. Τούναντίον ή κανονική άντίπολίτευσις οξύνει, 

έκκαθαίρει τάς διανοητικάς δυνάμεις" έν αύτή πρέπει νά δεικνύηταί τις 
άξιος τής έξουσίας, νά μηχανάται, νά ύπόσχεταί τι είς τήν χώραν, μή 

ύποσχόμενος ούδέν τών άδυνάτων. Μεγάλως ωφελεί, είς τόπον έκ φύσεως 
άποκλίνοντα είς σεβασμόν τής έπιτυχίας νά άναγκάζη'τις τούς τά δημό
σια χειριζομένους νά έγκρατεύωνται τών έπιτυχιών’ δέν βλέπει τις αυτόθι 
μήτε τούς ήγέτας, μήτε τούς έπαδούς αύτών, ν’ αύτομολώσιν άπδ τάΰ 
ένδς είς τδ έτερον στρατόπεδον, νά συνδυάζωσι τήν τύχην τοϋ κράτους 

πρδς τήν εαυτών, ν’ άποπτύωσι τάς άρχάς, άς δημοσία καί έπί χρόνον 
μακρδν ένεστερνίσθησαν καί ύπέρ τών οποίων ήγωνίσθησαν. Άναμφιβόλως 
ή άνθρωπίνη διάνοια δέν δύναται νά διαμένγ αιωνίως δεδεσμευμένη έν-( 

τδς τών αύτών τύπων" ή κοινή γνώμη δέν καταναγκάζει τούς τά δημό
σιά χειριζομένους νά μένωσιν έντδς αύστηρότητος άμετακινήταυ, άλλά 
πάνυ σπάνιόν έστιν οί έ'χοντες άνωτέραν διάνοιαν νά μή συμπαρασύρωσι 
τούς φίλους των είς τδν κύκλον, εις 8ν τούς άγει ή ιδία των κρίσις. 
’Εν τή βουλή τών λόρδων,ητις ελάχιστα είς τά τής νομοθεσίας έπεμβαί- 
νει, αί γνώμαί είσι σχεδόν κληρονομικά!" τδ πνεύμα των οικογενειών τών 
πατρικίων μεταγγίζεται σύν τω αΐματι. Τά προνόμια τοϋ δικαιώματος 

τής πρωτοτόκιας συνδέουσιν ηθικήν άλυσον μεταξύ τών διαδοχικών άν- 
τιπροσώπων τοϋ αύτοΰ δνόματος. Καταλείπων ό νεαρός καί αγένειος λόρ
δος τά εδώλια τοϋ Πανεπιστημίου, μεταβαίνει καί καταλαμβάνει είς τδ 
Ούέστμινστερ τήν αύτήν καί οί προπάτορές του θέσιν. Κατά τί άρά γε 
ούτος διαφέρει τών φίλων του τών παρακαθημένων έίς τήν έτέραν πλευ
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ράν ; Τάς- αύτάς κέκτηνται έξεις, τάς αύτάς προλήψεις, τδ αύτδ- πολιτι

κόν, θρησκευτικόν, ηθικόν ;ίδεώδες, καί όμως, έφ’ όρου ζωής, δπόταν Α είς 
θά ψηφίσγ) ναί δ έτερος θά ψηφίσγ ό'χι. Αισθάνονται ότι ένεργοΰσι τήν 
αυτήν'υπηρεσίαν" είσίν ώς βάρη έκ τοϋ αύτοΰ μετάλλου, προσκολλημένα 
είς τά δύο άκρα μοχλού’ όπόταν τδ έν ύψοϋτάι, τδ έτερον καταβαίνει.

Αί δοξασίαιαίται είσχωροΰσι, καίτοι μετά χαρακτήρος ήττον άπολύτου^ 
έν τή βουλή τών Αντιπροσώπων. Τοιουτοτρόπως έντδς αύτής. εύρίσκονταΐ 
άείποτε δύο μερίδες άντιμέτωποι" τδ όνομά των άλλάσσεί είς αιώνα, τά 
δέ προβλήματα τής ένεστώσης εκατονταετηρίδάς δέν είναι τά αύτά τών 
παρεληλυθυιών. Τδ βασιλικόν προνόμιον, δπερ έπί τοσοΰτον χρόνον ήμφι-· 
σβητήθη,. παρίσταται τήν σήμερον έντελώς καθωρισμένον. Τά κοινωνικά 
ζητήματα ύπερηκόντισα'ν. τά τής συνταγματικής τάξεως. Οί Ούΐ'γγοι έγέ- 
νοντο οί φιλελεύθεροι, οί Toptoi οί συντηρητικοί" άλλά τών Τορίων τδ ίδι- 
άζον πνεύμα, αί κλίσεις, αί έπιθυμίαι άνευρίσκονται τροποπεποιημέναι διά 

τοΰ χρόνου καί τών περιστάσεων είς τούς συντηρητικούς. Οί νεότεροι συν
τηρητικοί νοοΰσι τδ κυβερνάν κατά τρόπον τοιοϋτον, δστις'είς πλείστας. 
χώρας ήθελεν έκφοβίσει τούς κολακευομένους δτι- άντιπροσωπεύουσι τήν* 
πρόοδον. Τόριοι καί Ούΐγγοι,τδν αύτόν άπονέμουσι σεβασμόν πρδς τδ σύν
ταγμα καί τά δικαιώματα τοΰ λαοΰ, κέκτηνται δέ τά αύτά πολιτικά* 
ήθη" μήτε έκεΐνοι μήτε ουτοι διανοοΰνται νά κρατήσωσι/ βίγ τής άρχής, 
νά διαμείνωσιν έν αύτή άνευ τών νομίμων μέσων, άνευ τής πειθοΰς, άνευ· 
τοΰ συναγωνισμού τών πλειονοψηφιών. Έπί πολύ δύναται τις νά λαλή μετά 
πολιτικού ’Άγγλου πριν ή διαγνώσή είς τίνα μερίδα Ανήκει. Είς τούς όρε- 

γομένους τής άρχής ποσώς δέν παρατηρεΤται ή πικρία έκείνη, ή Ανυπομο
νησία, ή ε'λλειψις πίστεως ή ή άπηλπισμένη ζέσις, αί άποκαλυπτόμεναι είς 
τήν Γαλλίαν, είς τήν ’Ισπανίαν, είς τήν ’Ιταλίαν. ΤΙ λέξις ήττημένοςλκα-·' 
κώς αρμόζεται εις Ανθρώπους τόσον εύχερώς άπδ τών δημοσίων έξερχο- 

μένους. /
“Αξιόν θαυμασμού έστιν, ότι τά πολιτικά σχέδια τόσον σταθερά είσι 

καί τόσον βραδέως μετασχηματίζοντας όσον μάλλον αί δονήσεις αί άνατ 
βιβάζουσαι καί καταβιβάζουσαι μίαν μερίδα υπήρξαν πολλάκις ύπερμέτρου 
βραδύτητος. Ή έπανάστασις τοϋ 1688 άνεβίβασεν έπί τήν άρχήν τάς επι

φανείς οικογένειας τών Όύίγγων. 'Η νέα τών πραγμάτων κατάστασις είχε 
νά πκλαίσγ, εναντίον τών μάλλον ίσχϋρογνωμόνων παθών" διετήρησεν έπί' 
πολύ, ώς πρδς τδ ήμισυ τοϋ έ'θνους, τδν χαρακτήρα τοϋ σφετερισμοϋ καί 
σχεδόν τδν τής κατακτήσεως. Ούίλλιέλμος δ Γ', άφήκετο ώς κατακτητής 
μετά τών συνταγμάτων του" υπήρξε πάντοτε υπουργός εαυτού τών εξωτε
ρικών. 'Η Αγγλία δέν ήτο τό κύριον μέλημά του, άλλ’ άείποτε τφ έχρησί- 
μευεν ώς έν τών όργάνων του κατά τής ισχύος Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ'.Έντδς τοϋ 
κράτούς,ούδέν ήρνείτο είς τούς παραχωρήσαντας αύτφ τδ ς·έμμα* οδτοι κατετ 
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ςτρέφοντο,έάν δέν διετήρουν την παντοδυναμίάν •ΐων.'Η Ολιγαρχία τώνιΟρίγ- 
γων κατεχρασθη τής νίκης της,ώς δέ συμβαίνει ·έίς πάντας τούς νικητάς,διέτ 
φθείρε τδ κοινοβούλιον,Έπί τής εποχής τής έπαραφάσεως, αί συζητήσεις τών 
βουλών δέν έδημοσιεύοντοείσέτι* πράγματι ή ψηφοφορία ήν μυστική. 'Η τών 
ψήφων εμπορία έφθασεν είς μέγιστον βαθμόν Αναίδειας έπι τής βασιλείας 
τών Γεωργίων. Ή Ανοβεριανή δυναστεία, έκ τής Γερμανίας μεταφυτευθεϊ- 
σα, μόλις διετηρεΐτο είς τδ Αγγλικόν έδαφος* άφινεν ελευθέρους τούς Ούίγ- 
γους.Ή βασίλισσα Καρολίνα, Ανδαωδεστέρα τοϋ συζύγου της, είχε στιγ- 
μάς έπαναστάσεως. «Τολμάτε, μυλόρδε, είπεν αυτή ημέραν τ-ινά πρδς τδν 
Σταιρ, θέλοντα ν’ Αντιταχθή κατά τίνος φόρου, νά μοι λαλήσητε περί τής 
γνώμης τών έκλογέων καί π<ός ταύτην θέλουσιν εκτιμήσει, αί έκλόγιμοΓ; 
Τίνι τρόπω Ασφαλώς δύνασθε νά μοι βεβαιώσητε, δτι πιστεύετε δτι ή 
γνώμη τών πληρεξουσίων, τά συμφέροντά των, αί δδηγίαι των χρησιμεύ- 
ουσιν ώς μέτρον καί κανών είς την έν τφ κοινοβουλίω διαγωγήν τών Αν-' 
τιπροσώπων των' ;» 'Η Καρολίνα, άνατρα,φεΐσα έν ταΐς δεσποτικαΐς τής 
ηπείρου ίδέαις, έσέβετο τών αγγλικών ελευθεριών μόνον , τήν γοητείαν, 
τήν Ακτινοβολίαν, ήν έπι τής Αγγλίας έρριπτον. Τή συνδρομή ταύτής δ 
sir Robert Walpole διέμεινεν έπί εί'κ.οσιν ετ·ή υπουργός καί έίς σύστημα 
Ανίδρυσε τήν διαφθοράν.

Τδ κϋμα τδ ανύψωσαν τούς Ού'ί'γγους έν έτει 1688 ή'ρχισε νά έλαττώται 
μόνον έπ'ι βασιλείας Γεωργίου τοϋ Γ', αί άκολασίαι τών Ούίγγων τούς εΐ- 
χον καταστρέφει. Μετά τήν ήτταν ταϋ μνηστήρας τοϋ. θρόνου, ή μ^ερίς 
τών δπαδών τοϋ ’Ιακώβου μετεβλήθη- έγένετο απλώς ή μοναρχική μερίς* 
συνήψε· μετά τής νέας δυναστείας γάμον έκ συμφέροντος. Είχε πάντοτε 
ρίζας είς τδν Αγροτικόν πληθυσμό?, ήν έκτοτε μερίς εθνική, καί δέν Απέ
βλεπε τοϋ λοιποΰ είς τά έκτος. 'Υπεστήρ,ιξεν, είσέτι· τδ βασιλικόν. προνό,- 
μιον, έν τούτοις αί πολιτικαί θεωρίκι της δέν έκέκτηντο πλέον τδν χαρα
κτήρα πίς-εως θρησκευτικής.'Η μερίς αυτή είχε τρόπον τινά ωριμάσει πρδς 
τδ. κυβερνάν. Τδ κράτος τών Ούίγγων διήρκεσεν έπι έβδομήκοντα σχεδόν 
.έτη άνευ διακοπής, άπδ τοϋ θανάτου τής βασιλίσσης Άννης* έπαυσε δέ 
δτε 5 λόρδος North συνεμάχησε μετά τοϋ Fox. Έξετάζοντες τήν ιστορίαν 

μόνον κατ’ επιφάνειαν δυνάμεθα.νά εί'πωμεν δτι αί Τόριοι διετήρησαν τήν 
εξουσίαν έως τοϋ 1832. Άπδ ταύτης τής εποχής οί φιλελεύθεροι άνέλα- 
βον τήν ύπεροχήν. Οί μεγάλοι ουτοι. κυματίσμοί ύ,φίς’άνται. διαλείμματα 
Ακινησίας ή στρόφάς στιγμιαίας Αλλ’ είσιν ώς μεγάλαι ωθήσεις αίσθηταί 
καθιστάμεναι έπι πολλάς ανθρώπων γενεάς. Γεώργιος δ. Γ* έξήγανε τούς 
Τοοίους έκ τής μακρας δυσμενείας είς, ήν εύρίσκοντο* . δ νεαρός ήγεμών, 

μάλλον τών προκατόχων του’Άγγλος, ήσθάνετο εαυτόν μάλλον βασιλέα. 
Αί προλαβοΰσαι βασιλεϊαι είχο.ν έργασθή όπως χωρήσωσι πρδς τήν κοινά-

1Άκομ.νη[Λονεύρ.ατα τοΟ λόρδοι* Hervey, φίλου τε χαΐ ρόστου-τής βασιλίσσης. 
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βουλευτικήν κυβέρνησιν* όί κανόνες των ήσαν τόσω καλώς έρρύθμΙσμ.ένοι^ 
ώστε αί μάχαι αί συναφθεΐσαι περί τοϋ βασιλικού προνομίου έπίβασιλείας 
Γεωργίου τοϋ Γ', συμπαραβαλλόμεναι πρδς τάς υπό τδ κράτος τών Στυ- 
αρτών συναφθείσας, ήσαν άπλαΐ άψιμαχίαι. Οί Τόριοι έκτοτε ήσαν οί φίλοι 
τοϋ βασιλέως.Έδείκνυον είς τά εξωτερικά ζητήματα μείζονα σκληρότητα 
καί ύψηλοφροσύνην, είς δέ τά έσωτερικά πνεύμα συντηρητικόν. Άφ’ ενός 
μέν ή γαλλική έπανάστασις έκφοβίσασα σύμπαντα τδν κόσμον διά τών 
έγκλημ,άτων της, άφ’ ετέρου δέ ή αυτοκρατορία συνταράξασα αύτδν διά 
τής φιλοδοξίας της, παρέτειναν ώς είπεΐν τήν διαμονήν τών Τορίων είς 
τήν κυβέρνησιν. Τδ ένστικτον τής συντηρήσεως έπιδρά επί τών λαών ώς 
καί έπι τών Ατόμων* έν τοΐς μεγάλοις κινδύνοις,τά έθνη προσκολλώνται, 
εάν αί κλίσεις των μή ώσι διεφθαρμένα1., είς ο,τι θεωροΰσι σταθερόν και 
βέβαιον. "Οτε τδ παν έν Εύρώτν) ήττήθη, δτε αί.έπιφοβώτέραι δυνάμεις 
ΰπέκυψαν είς τδν ζυγόν τυχοδιώκτου έστεμμένου, ή Αγγλία πρδς στιγ
μήν έγένετο τδ μόνον άσυλον τής ελευθερίας, καί διέμεινεν ή μόνη γή 
άπήλλαγμένη κατακτήσεως καί τυραννίας. Τίήξιζον αί γενναΐαι καί είρή- 
νικαί έλπίδες τών Ούίγγων δτε δ κόσμος είχε πάραδοθή είς τήν βίαν^δτεΆ 
πόλεμ.ος έμεινε τδ τελευταΐον τής τιμής καταφύγιου ; Ώς φρουρίου, τδ 
παλαιόν αγγλικόν σύνταγμα, ή'γέιρε τάς περιαιρετάς γεφύρας του·.

'Π μεγάλη συντηρητική παλίρροια ή καταποντίσασα τήν αύτοκρατορι- 
κήν Γαλλίαν κατήλθε βραδέως* τδ κράτος τών Ούίγγων ήρ'ξατο Αληθώς 
έν έτει 1830* έπέτυχον εκλογικής μεταρρυθμίσεως, άλλ’ έκτοτε παρί- 
στανταΐ μάλλον εύδιάθετοί νά μετριάσωσι τήν πρόοδον τών δημοκρατι

κών ιδεών ή νά παλαίσωσι κατά τών παλαιών πολεμίων των. Ποδ και- 
ροϋ ήδη συντηρητικοί τε καί φιλελεύθεροι άφορώσιν είς κοινόν σκοπόν* 
προσπαθοϋσι νά διατηρήσωσιν είς τάς μεσαίας τάξεις τήν διεύθυνσιν τής 
αγγλικής πολιτικής. Έάν διίστανται, τοΰτο πράττουσιν έκ φόβου ούχί- 
ΐνα μή βλαφθώσιν, άλλά μάλλον δπως μή διακινδόνεύσώσΐ ν? Απολέσωσι 
τδ πάν έν συνόλφ. Μόλις δυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι οί μέν είσιν υπέρ, οί 

δέ κατά τών μεταρρυθμίσεων. Τδ άναμορφωτικδν πνεΰμα εισχωρεί είς Αμ- 
φοτέρας. τάς μερίδας.
- ’^είπατε υπήρξαν έκτδς τών παλαιών ' πολιτικών τάξέών δμάδες Ακα
νόνιστοι, αΐτινες. μή άξιοϋσαινά σχηματίσωσι κυβέρνησιν', ούχ ήττάν έξ- 
ήσκησαν σπουδαίαν έπιρροήν έπι τής προόδου τών κοινών, φερόμεναι Απδ 
τής μιάς είς τήν έτέραν μερίδα, κομίζουσαι νέας ιδέας έν τφ κοινοβου- 
λίφ.Όί έλεύθεροι Ανταλλάκται, οΰς έκάλεσαν peelites, καί οϊτινες τήν σή
μερον ονομάζονται ριζοσπάσται, ούδέπΟτε ίδρυσαν Αληθείς μερίδας, Αλλ’ 
είσήγαγον νέα δόγματα, συζητήσεις, διδασκαλίας. Κέκτηνται μείζονα ει
λικρίνειαν ή φιλοδοξίαν* ή έπικράτησις τών ιδεών των ένδίάφέρει είς αύ- 
τούς μάλλον ή ή τών προσώπων των. Τοιουτοτρόπως ΐστανται ώς τις σιω-
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πηρά συνδιαλλαγή και μεταξύ εκείνων είσετι, οΐτίνεςκαθ’ βκάστην Αντι
μάχονται. Έν οΐς τόποις αί μερίδες λαλοΰσιν Απαύστως περί δμονοίας, 
δυνάμεθα νά εί’πωμεν δτι δεν ύφίσταται· πλέον δμόνοίχ. «Κραυγάζουσιν : 
είρηνη! καί δεν ύφίσταται τοιαύτη». Έν ’Αγγλία ουδέποτε χί μερίδες 
προσφέρουσι τον κλάδον της έλαίας· καταδιώκονται, έρίζουσιν, ύβοίζονται 
άπαύστως, Αλλ’ η έχθρότης των ουδέποτε έστι θανάσιμος.
. . Άί έκλογικαί μεταρρυθμίσεις είσέτι δέν ηλλοίωσαν την φύσιν του κοι
νοβουλίου. Ή μεταρρύθμισις τοϋ 1867 υπήρξε σφόδοα ριζική· σπουδαίως 

? ηύ'ξησε-τδ εκλογικόν σώμα, Αλλ’ ούδέν μετεβληθη είς τδ συνταγματικόν
ιδεώδες. Ώς καί Αλλοτε καί σήμερον ό βουλευτής είναι αντιπρόσωπος, μη

• ών άπλοϋς επίτροπος, δηλαδη αντιπροσωπεύει μΑλλον σύμφέροντα ·η πρό
σωπα* ποσώς δεν ύπόκειται εις, την επιτακτικήν εντολήν. Τδ έκλογικδν 
σώμα πανίσχυρον κατά την ημέραν της εκλογής εξαλείφεται την επιού
σα ν.ΛΕν έκαστον συμφέρον επιζητεί τους εκλογικούς του συλλόγους καί 
τούς εξαγοράζει έν Ανάγκη. Ό έκλογεύς μεταβιβάζει ως είπεΐν μ.αλλον $ 
παράγει δύναμιν, δμοιάζέι τδν ιμάντα τών βιομηχανικών καταστημάτων. 
Ή Αληθης ισχύς ύφίσταται είς τά διαρκή πράγματα, εις τδν φυσικόν 
τδν επίκτητου πλούτον, εις την γην, εις την βιομηχανίαν, εις τδ κεφά- 
λαιον’ οί εκλογείς τρόπον τινά την έκφράζουσι καί ούδέν άλλο πράττουσινι 
Έπι παραδείγματι, αί Ασφαλιστικαί έταιρίαι συμφέρον έ’χουσι ν’ Αντιπρο- 
σωπεύωντκι εν τφ κοινοβουλίω* εύρίσκουσι λοιπόν εύπειθείς εκλογείς καί 
διαθέτουσι πεντηκοντάδα ψήφων (1867). Ή γη, δτε, έτελεϊτο η μεταρ- 
ρύθμισις τοϋ 1867, είχε 396 Αντιπροσώπους έν ταίς κόμητείαις, Αφαιρου- 

μενων.τών 200, ους ώνόμασαν έν ταίς κωμοπόλεσιν,Άλλ’ανήκοντας είς 
J την τάξιν τών γαιοκτημόνων.

Ή γί και τδ ακίνητον κεφάλα'ον νέμονται τδ κοινοβούλιον. Ή γη κέ- 
κτηται είσετι εντός αύτοϋ την μερίδα τοϋ λέοντος, διότι ύπολογίζόνται 
500 ψ·ηφοι υπέρ αύτ·ης' αί υπόλοιποι άνηκουσιν εις τδ έμπόριον, εις τά' 
μεταλλεία, είς τά’βιομηχανικά καταστήματα, είς. τάς τραπέζας; είς τούς 
άργυρολόγους. "Οπως έν τ-JJ πολίτικη κοινώνίη κινητη περιουσία θεωρείται

■ $ττον εύγενης της κτηματικές, τδ κεφάλαιον άβέβαιον, σφαλερόν, εύμε-
ταβλητον, καταλείπει είσετι τό πολιτικόν πρωτείον έίς τό αιώνιον, διαρ

κές και Ακίνητον κεφάλαιον. Κατά τά λοιπά δεν ύφίσταται μεταξύ αυ
τών ανταγωνισμός, ως έν τη εποχή τ·ης καταργησεως του νόμου περί Δη
μητριακών καρπών. Γνωστόν έστι τοίς πΑσιν, δτιδσω πλουσιότερου τδ 

, Αγγλικόν εμποριον, τόσιρ πλουσιωτέρα η Αγγλική γη. Τά κέρδη τά εις
τας τεσσαρας γωνίας της σφαίρας συναγόμενα, συνέρχονται είς τούς μ.Αλ-; 
λον καλλιεργημένους Αγρούς, εις τούς λειμώνας, και στερεοποιούνται εις 
τχ τείχη τών μεγάρων. ’Άπειροι βραχίονες έκτέίνόνται ώς πλόκαμοι πρδς’ 
ί^ουτισμον έφ’άπασαν την γ·ην, έπαναφέροντες αύτδν πάντοτε είς την
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γηραιάν ’Αγγλίαν. Ύφίστανται έν τώ πνευματι τών κοινοβουλίων παρα
δόσεις συμφυείς, έπιζώσαι πασών τών μεταρρυθμίσεων. Τ0 εκλογικόν σώμα 
υποκύπτει είς αύτάς· οίεκλογείς κατ’ Ανάγκην έκ^έγονη μεταξύ Ανθρώ
πων, οίτινες, υπό διάφορα προσωπεία, κέκτηνται τδ αύτδ πρόσωπον. Ή 
μεταρρύθμισις τοϋ 1832 ώφέλησεν ιδίως την τάξιν τών μικρεμπόρων χο- 
ρηγησασα είς άύτούς την αριθμητικήν πλειονοψηφίαν" τίς ό τολμησων νά 
ισχυρισθη, δτι η . τών μικρεμπόρων τάξις έκυβέρνησε την Αγγλίαν Από τοϋ 
1832 μέχρι τοϋ 1867 ; Ή τάξις, αυτή ηρκέσθη νά πώληση τάς εαυτός 
ψήφους είς τάς έν Άγγλίή καλουμένας τάξεις κυβερνώσας (governing clas
ses')'η τάξις αδτη δεν εσχεν ίδιους έκλεκτούς άνδρας, ί'δια πολιτικά φρο
νήματα,ούχ ήτταν έ'σχε πάθη και προλήψεις εύχερώς ίκανόποιουμένας. 
Ούχ ^ττον δέν ύφίσταται έτέρα τάξις μάλλον Αφωσιωμένη είς τούς λόρ
δους, είς την αριστοκρατίαν, άπλοι'κώτερον έρώσα τοϋ γένους, τοϋ πλού
του, vi η τάξις τών μικρεμπόρων. 'Η τάξις αυτή έστίν η ήκιστα έύγενης 
τών τοϋ έθνους" οί μικρέμποροι (λιανοπωλητα'ι) είσίν οί μΑλλον Ανήθικοι 
εκλογείς, οί προθυμότεροι πράκτορες τές έκλογικης διαφθορΑς.Ή διαφθορά 

αυτή ύπηρξεν έπ’ ί’σης θρασεία μετά τδ 1832 ως καί τδ πρίν. Άπδ και
ρού είς καιρόν Ανακριτικκι έπιτροπεΐαι την καταζητοΰσι, την καταδιώ- 
κουσιν* Αλλ’ η δημοσίέυσις τών πρακτικών τω", αντί νά έπανορθώση τδ 
κακόν, Απλώς έξοικειοΐ τά πνεύματα πρός τάς εξεις της έκλογικές δω
ροδοκίας. Έν ταίς κομητέίαις,. έν ταίς κωμοπόλεσι, πωλείται η ψήφος είς 
τδν τά πλείω διδόντα, ούίγγον η τόριον. Οί φιλελεύθεροι δεν είναι περι- 
δεέστεροι τών συντηρητικών/’Οπως αποδυθη τις είς τδν εκλογικόν Αγώνα 
Ανάγκη νά προσεταιρισθη τούς νομομαθείς καί τούς ζυθοπώλας. Οί κοινο
βουλευτικοί μεσΐται διασπείροϋσι τδ Αργύριον, οί ζυθοπώλαι ^έουσι τδν ζύ
θον’ οί μεγάλοι ζυθοπώλαι οί κεκτημένοι πάντα σχεδόν τά καπηλειά 
εισιν ισχύς έν τώ κράτει. Ό κάπηλος δέν θεωρεί εαυτόν προσβεβλημένου 
έάν ώφεληθη δεκάδα ·λ, εικοσάδα λιτρών στερλινών έξ εκλογής τίνος* δ 
δ’ ύποψηφιος δέν θεωρεί έπ’ ί’σης προσβλητικόν έάν έξαγοράση Αντί χι
λιάδων τινών λιτρών στερλινών την τιμήν τοϋ νομοθετείν.

Ή μεταρρύθμισις τοϋ 1832 ούδαμώς μετέβαλε τδ κοινοβούλιον* η τοϋ 
1867 έχορηγησε την ατέλειαν έν ταίς κωμοπόλεσιν είς πάντα Ανθρωπον 
κατοικοϋντα Από ενός έ’τους καί πλήρόνοντα τόν φόρον τών πενητωνγοΖοχ 
δήποτε αν ή τδ ενοίκιόν του. Είς τάς κομητείας πρέπει νά πληρωνηται μί
σθωσίς 12 λιτρών. Περιοριζόμεθα είς τά συμπεράσματα, δπώς έκτιμησω- 
μεν τάς συνέπειας της νέας ταύτης μετάρρυθμίσεως. Αί Κασσάνδραι έξη- 
γαγον τάς δλεθριωτέρας προφητείας. Φοβούνται δτι έχορηγησαν πολλά 
δικαιώματα είς τδ πλήθος, είς τούς Αμαθείς* «Ανάγκη ε?πενδ:κ. Lowe, 
ν’ αποφασίσωμεν νά διδάξωμεν τδ Αλφάβητου είς τούς κυρίους μας». 
Δύνανται έν . τούτοις ν’ Αναλάβωσι.θάρρος. Έν πρότοις, η μεταρρύθμισις
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δέν άπεσπάσθη βιαίως παρά ^οΰ λαοΰ έζ τών ζυβερνωσών τάξεων. Πρδ 

πολλών ετών, ή λέξις κοινοβουλευτική μεταρρύθμισις ήν δέλεαρ δημ.οτι- 
κότητος* την ύπέσχοντο, άλλα δέν την έπεθΰμουν. 'Γφιστζμένου τοϋ υπ
ουργείου Πάλμερστων, γνωστόν ην δτι ήδύναντο νά λαλώσιν άκινδύνως 
περί αύτης. Άλλά μετά τδν θάνατόν του, ή φιλελεύθερός μ.ερίς, ητις πλέον 
δέν ύπεστηρίζετο ύπδ της δημ.οτικότητός του, έθεώρησεν έάυτήν ύπό- 

, χρεών, νά παρουσιάσει νομοσχέδιου μεταρρυθμίσεως’ άλλά μετ’ ού πολύ έν 
τοΐς κόλποις αύτης ήγέρθη σώμα άντιπολιτεύσεως, στρατολογηθέν κυρίως 
έκ τών έπιφανών οικογενειών. Αί οικογένειαι αύται δλιγώτερον έφοβοΰντο 
έλάττωσιν τοϋ τιμήματος ή έπιδιόρθωσιν τών εκλογικών περιφερειών καί 
τήν κατάργησιν τών τελευταίων διεφθαρμένων κωμ.οπόλεών των. 'Ο λόρ
δος Russell καί 5 κ. Gladstone είδον μέρος τοϋ ίδιου έα,υτών στρατοΰ στρα- 
φέν εναντίον των. Έν τή τελευταί^ στιγμή έφοβήθησαν έκ της δημαγω
γίας, έκ τοϋ άγνωστου. Ή Αγγλία, πλουσία καί εύδαίμων, εϊχεν άνάγ
κην μεταβολές τίνος, διά τί λοιπδν νά μη την άφησωσι νά εΐσέλθν) ησυ- 
χως είς τδ μέλλον, ώςπλοΐον έντδς γνωστοϋ πορθμ.οΰ ;

Ήττηθέντες οί μεταρρυθμισται διωργάνωσαν δημαγωγικάς διαδηλώ

σεις!' αίκιγκλίδες τοϋ Hyde Park άνεσπάσθησαν δτε έπεχείρησαν νά τούς 
έμποδίσωσι νά συναθροισθώσιν αύτόθι. Ή νέα αύτη δύνάμις, τδ πλήθος, 
δπερ ήθελε νά είσέλθη είς τδ κοινοβουλίου, έπεδεικνύετο έν ταΐς δδοΐς. Ή 
συντηρητική μερίς, έκπεπληγμένη ώς εύρεθεΐσα έν τή εξουσία, έ'κρινεν ά- 
ναγκαΐον, δπως διατηρηθώ έν αύτή, νά προβή άφ’ έαυτής είς μετα-ρρύθ- 
μισιν, *2ιν άπέκρουε την προτεραίαν. Έν ’Αγγλία σχεδόν δέν ύπάρχουσιδόγ- 
ματισταί’ ή κυβέρνησις προσπαθεί νά εύαρεστήστ]· τώ τόπφ’ δέν διατεί
νεται δτι είναι σωφρονεστέρα αύτοΰ. Οί Τόριοί λοιπδν προέβησαν είς την’ 
μεταρρύθμισιν ώς άλλοτε ειχον άφαρπάσει έκ των χειρών τών άντιπάλων· 
των τδν έ'παινον της χειραφεσίας τών καθολικών καί της καταργήσεως 
τών νόμων έπί τών δημητριακών. 'Η σύνοδος τοΰ 1867 ύπήρξεν ούχί εν
θουσιώδης, άλλ’ υπομονητική· πάντες προσεπάθουν τίς πλειότερον ν’ ά
νοιξη τάς θύρας είς την μεταρρύθμισιν. 'Ο Disraeli δέν έστη είμη εις τά 

δρια τής καθολικές ψηφοφορίας.
,Μάρτυς ών τών ειρηνικών τούτων μεταβολών, κέκτημαι την πεποίθη- 

σιν δτι ή τοϋ λαοΰ πίεσις δέν ήτο άρκούντως ισχυρά δπως καταστηστ} 
κινδυνώδη την άναβολην αύτών. Δυνατόν ήτο ν’ άναμείνη εΐσέτι ο λαδς, 
% ν’ άρ^εσθη τούλάχιστον είς ηττονας παραχωρήσεις’ άλλ’ ήθέλησαν καί 
άπδ. της διανοίας των ν’ άποβάλωσι τδν φόβον άναστατώσεως.· Ένόμισαν 
δτι ελάχιστα ηθελεν άπειληθή τδ παλαιόν κοινωνικόν οικοδόμημα, έάν 

έχορηγοΰντο αί παραχωρήσεις ύπό της μάλλον είς τδ παρελθόν άφωσιω- 
μένης. μερίδος* οί συντηρητικοί έθυσίασαν τάς άρχάς των δλιγώτερον εις 
την φιλοδοξίαν η είς είδος πατριωτισμού βαθέος, ζηλότυπου, έπιθυμοΰντ 

τος ν’ άπαλλάξη την Αγγλίαν δοκιμασιών καί όνείδων έπαναστατικών. 

Τδ πρόσωπΟν, δπερ κατά ταΰτα τά συμβάντα ύπεκρίθη ή κατ’ εξοχήν ά- 
ριστοκρατική μερίς, συνδέει είδος τι μυστικής συμμαχίας μεταξύ τών τά 
μάλιστα άγαπώντων. τάς μεταβολάς καί τών τά μάλιστα φοβουμένων, 
αύτάς. Καί ύπ’ αύτδν τδν ριζοσπάστην ύποκρύπτεται συντηρητικός.Ό. άγ-< 
γλικδς λαός δέν θεωρεί τούς εύγενεϊς του ώς εχθρούς, ώς ξένους. 'Οπότάν· 
νεαρός τις λόρδος γένηται ριζοσπάστης, δπερ σύνηθες, λαμβάνει εύκολώ- 

τερον τών άνηκόντων είς τδν λαόν τάς ψήφους τών έργατών. Έαν πρό- 
κηται περί άνατροφής, περί ύγιεινής τών μεγάλων πόλεω/, περί άντιμι- 
σθιών, περί ώρών έργασίας, περί εύθηνών οικημάτων, περί δημοσίας συνό
δου , > περί: οίάσδήποτε κοινωνικής μεταρρυθμίσεως δ λαδς βλέπει-πάντοτε 
πατρικίους έν ταΐς πρώταις τάξεσι τών μεταρρυθμιστών.’Αγαπ^ εΐσέτι .την 
άριστοκοατίαν του, την βλεπει εύαρέστως, ώς πατήρ δστις, άπολεσθείς 
εντός πλήθους καί τούς πόδας έ'χων έν τφ βορβόρφ, ή'θελεν ΐδεΐ τήν θυ
γατέρα του κεκοσμημένην μεταβαίνουσαν πρδς τδν χορόν.

■ Ή νέα μεταρρύθμισις δέν μετέβαλεν εΐσέτι τδ προσωπικόν τοΰ κοινο
βουλίου.1 Ό πλοΰτος καί ή άριστοκρατία διέμειναν έντδς αύτοΰ κυρίαρ
χοι. Τδ κέντρον τής πολιτικής βαρύτητος μόλις μετετοπίσθη. 'Ως άλλοτε 
δυνάμεθα νά δρίσωμεν τδ κοινοβούλιον «λέσχην πλουσίων άνδρών» 'Ο θέ
λων να εισελθη εντός αύτης δέον νά πληρώση είσοδον δισχιλίων μέχρι 

πεντακισχιλιων λιτρών στερλινών, (ή καί ποσδν άνώτερον ένίοτε) έκά- 
στη δέ νεα έκλογή ίσου ποσοΰ τιμαται. Δέν ύφίσταται κεφάλαιον έν τώ 

προϋπολογισμω καί έπί πολύ,^ΐσετι δέν θά ίδωμεν ποσώς τοιοϋτον έν αύτώ 
έπιγραφόμενον «βουλευτικαί άποζημιώσεις». 'Η κοινή γνώμη άποκρούέι 
τήν ιδέαν τοΰ μισθοδοτουμένου βουλευτοΰ. Οί ύποψήφιοι λοιπόν εΐσίν άπο- 

κλειστικώς γαιοκτήμονες ή υίοί γαιοκτημόνων, άνθρωποι πλουτίσαντες έκ 
τής βιομηχανίας, έκ τών τραπεζικών έργασιών, έκ τοΰ έμπορίου, νομομα
θείς, ών τδ κοινοβουλευτικόν στάδιον αύξάνει τήν πελατείαν. Τδ βουλευ
τικόν άξίωμα άγοράζουσιν άντί. πολλών χρημάτων οί πολιτευόμενοι’ η'δη 

δμως πρδς άπόκτησίν του άπαιτεΐται πολύ χρήμα.Όί λόγιοι, οί δημόσιό- ' 
γραφοι, δεν ορέγονται αύτοΰ’ δι’ αύτούς τοΰτο ή'θελεν είσθαι πολυτέλεια 
λίαν δαπανηρά. Πώς άρά γέ είναι, δυνατόν νά έλαττωθώσιν αί δαπάνα* 
τής εκλογής; ’Εφ’ οσον τδ δικαίωμα τής ψηφοφορίας έκτέίνεται, έπί το
σοΰτον τα υποχρεωτικά έ'ξοδά αύξάνουσι. Τδ έ'θιμον κατισχύει τοΰ νόμου. 
Δέον ο υποψήφιος, νά ρίψη βροχήν ..Δανάης εις τήν έκλογικήν του περιφέ
ρειαν. Αμυδρώς γινωσκει ποΰ αυτή πίπτει, διότι δέν μεταβαίνει αυτο
προσώπως προς διαφθοράν τών έκλογέων’ τδ έργον τοΰτο άνήκει εις τούς 

πράκτορας, καλλιστα γινωσκοντας, δταν τοΐς ζητηθή λόγος, νά κατα- 
στρωσωσιν εικονικούς λογαριασμούς, κατ’ επιφάνειαν κανονικούς. Ό βου-

1 S. Μ. *Η μελέτη αυτή έγράφη μηνί Μαίφ το.5 ετο«ί 1872.
Τόμος ST', — 6 ’Ιούνιος 1881 52
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λευτης δέν κέκτηται τδ μέσον νά ύποσχεθη ευεργεσίας, καί χάριτας,ώς έν 
ταΐς χώραις της μεγάλης συγκεντρώσεως. Πρέπει νά δαπανά τδν ί'διόν του 

πλούτον,νά βοηθη τά σχολεία,τάς εκκλησίας,τά άσυλα,τά νοσοκομεία,τάς 
έπιφανεϊς οικοδομάς,τά παίγνια, την Θήραν. Ή φιλοδοξία καταβάλλει την 
δεκάτην της. Πλεϊστοι δσοι καΐαναθεμάτίζουσι τούς υπέρογκους τούτους 
φόρους, άλλ’ ούδείς έπιθυμ.εΐ οί λοιποί νά ώσιν άπηλλαγμένοι τούτων,λίαν 
δ’ άκριβά εξαγοράζεται η ήττα τών άντιπάλων.Οί νόμο». κατά της εκλογι
κής διαφθοράς περιορίζουσι τδν άριθμδν τών υποψηφίων, διότι, έπι εκατόν 
προσώπων δυναμένων νά έξαγοράσωσι μίαν βουλευτικήν έδραν, δεν υιίαρ- 
χουσι πολλοί έπιθυμ,οΰντες νά διακινδυνευσωσι νά ί'δωσιν άπ’αυτών αφαρ- 
παζομένην την έδραν ταύτην, ης χάριν ύπεβληθησαν εις τηλικαυτας δα- 
πάνας. ’Εναντίον πάντων τών νόμων, η βουλν) τών άντιπροσωπων θά δια- 
μείνη βουλή πΛονσΙα. Ούδείς θέλει ν’ άναλάβη την προστασίαν ύποψηφίου 
πένητος vj φειδωλού. Έάν πρόκηται περί ένδς Mill, περί ένδς Gladstone, οί 
εκλογείς συγκατανεύουσι νά προσφερθώσιν ώς εκλογικοί πράκτορες* άλλ’ 
αύται,είσί σπάνιοι εξαιρέσεις. Ό κ. Mill είχε δηλώσει οτι επεθυμ.ει να εκ- 
λεχθηέκ τοϋ Westminster χωρίς ούδ’ οβολόν νά δαπανηση καί έξελεγη 
μέν, άλλά πρδς τούτο πεντηκοντα χιλιάδας φράγκων έδαπάνησαν οί φί

λοι του. '
Ή άριστοκρατία δέν κέκτηται πλέον ώς άλλοτε την επιθυμίαν του κυ

βερνάν μόνον ύπ’ δψει έ'χουσα τά ΐ'δια έαυτης συμφέροντα εγκαταλείπει δέ 
δ,τι νομίζει άναγκαϊον νά άπολέση’ δέν δύναται καί νά καταστραφη ιδι— 

αίς χερσί,. δέν δύναται νά έκριζώση τάς ιδίας αυτής δρμάς. Οί έργάται, 
οϊτινες.διά της τελευταίας μεταρρυθμίσεως έγενοντο έκλογεϊς, δέν έπι- 
ζητοϋσιν είσέτι ν’ άντιπροσωπευθώσιν ύπδ εργατών καί μέχρι τοΰδε φαί
νεται ότι δέν έσκέφθησαν σπΟυδαίως περί τούτου. Ό ’Άγγλος έργά— 
της δέν είναι έπαναστάτης* μόνον μεταρρυθμίσεις θέλει, τουτω/ δ’ έπι- 
τυγχάνει διά τών -πολιτικών μ.ερίδων. Οί θωπεύοντες αύτδν ταραξίαι τυγ- 
χάνουσι τών έπιδοκιμασιών του, άλλά δέν η'θελον τολμήσει νά ζητησωσι 
τδ αΐμά του, καθόσον δέν θά ηδύναντο νά τδν δδηγησωσιν έναντίον; της 
βασιλείας, έναντίον τόΰ'συντάγματος* η δόξα των, η έκλάμπουσα έν ταΐς 
τριόδοις, άμαυροϋται έν τφ Whitehall. Ό λαός δργίζεται, θορυβεί, έξεγεί- 

ρεται, διατηρεί όμως είσέτι τδν σεβασμόν τοϋ : συντάγματος, η μάλλον 
ένδς, ούκ οίδά τι, δπερ δέν έ'χει όνομα έν τγ πολίτικη γλωσση, και 
δπερ παριστ^ αύτφ καί τδ μεγαλεϊον τών άναμνησεων καί την μεγα
λειότητα του ένεστώτος καί την άόρατον έκείνην δύνάμιν την πηξα- 

σαν την ’Αγγλίαν, άσφαλίσασαν την μ.ον'μότητά της, την ηθικην αυ
θεντίαν της, τδν μοναδικόν της πλοΰτον. Ή χριστιανική ιδέα τοϋ καθή

κοντος της αύταπαρνησεως, κέκτηται έπ’ ί'σης: θέσϊν έν ταΐς άπλοϊκαϊς 
ψυχαϊς, αϊτινες πάρηγορουνται έπι τη σμικρότητί των έκ της θέας της s- 
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θνικ^ς ευδαιμονίας. Ό ψυχρός εγωισμός δέν έμόλυνεν αύτάς έξ δλοκληρόυ. 
Ό αγγλικός λαός δέν είναι μόνον κόνις άνθρώπινος. Πάσαι αύται αί βου
λήσεις κέκτηνται ένοΐητά τινα* έν τφ μεγάλω αυτών καί έπικινδύνφ κα- 
μάτφ, δέν ζητοϋσιν άπδ τοϋ κράτους, άπδ τών κυβερνώντων vj δ,τϊ μόνον 
θεωροϋσιν ώς τδ άκριβώς άναγκαϊον τ·ης άνθρωπίνου ζωής, την έλευθερίαν, 
■προστασίαν τινά διά τούς άσθενεΐς, τούς άνικάνους, τούς δυστυχείς. Καί 
«ύτδς δ κοινωνισμδς μένει χριστιανικός* δέν έχει τάς άρχάς αύτου μήτε 
άπδ τοϋ ’Επικούρου μήτε άπδ του Babeuf,1 κέκτηται συμμάχους έν τΟΐς 
άνακτόροις καί μεταξύ τών προνομιούχων. ‘Ο ^Αγγλος εργάτης ουδόλως 
άδιάφόρος τυγχάνει πρδς την πολιτικήν, καθόσον αί έφημερίδες ευκολό

τατα την υποτρεφουσι* σφάλλει μόνον έπί της δυνάμ.εως καί της άρμο- 
διοτητος του κράτους* άλλ’ η διάνοιά του δέν είναι διεφθαρμένη. ’Απο
θαυμάζει φυσικώς μάλλον η μισεί τδν κεκτημένον ύπερτέραν την διάνοιαν 
επιθυμεί δε ν’ ανύψωση μάλλον γ) νά καταβιβάση τούς άλλους.

- Έφ’ όσον τά πράγματα θά βαδίζωσι την πορείαν ταύτην τδ κοινοβού- 
λιον θελει μείνει κεκλεισμένον εις τούς δημαγωγούς, είς τούς τυχοδιώ- 
κτας, είς τούς ριψοκινδύνους πολιτικούς. ’Ενυπάρχει τι έν τγί άγγλόσαξώ- 
-νικη τραχύτητι άπωθοΰν την κολακείαν. 'Ο λαός θεωρεί ώς φίλους αύτοϋ 
τους προσπαθοΰντας να τφ χορηγώσι τδν άρτον, τδ κρέας, τά ένδύματα 
•είς εύθηνην τιμήν, τούς προστατεύοντας τά τέκνα του κατά της βιομη
χανικές άρπακτικότητος, τούς ύπισχνουμένους αύτφ δτι κάλλιον θά τά 
διδάξωσι* άπιστεΐ δέ πρδς τούς λέγοντας αύτφ δτι η άμάθεια καί η πε
νία είσιν οι μόνοι κύριοι, οί μόνοι νόμ.ιμοι κριταί, δτι αύται. μόναι δφεί- 

,λουσι να νομ,οθετώσι και νά εφαρμόζωσι τούς νόμους. Τδ έπαναστατικ-δν 
πνεϋμ.α δέν ύπερεπηδησεν είσέτι τδ κατώφλιον της βουλής τών άντιπρο- 
σώπων. Τδ μεταρρυθμιστικδν πνεϋμα ευρίσκει έντδς αύτης τά. όργανά του 
είς μερίδας εντελώς ώργανωμένας, άντικαθισταμένας είς την άρχηV ώς έρ

γάται, οϊτινες ό εις κατόπιν τοϋ ετέρου καταβαίνουσιν έντδς μεταλλείου. 
*Η βουλή αυτή ετι σήμερον διατελεϊ δ υπογραμμός τών πολιτικών συνε
λεύσεων’ δ πρόεδρός αύτης έ'χει την βαρύτητα καί την άκεραιότητα δι- 
-καστοϋ. Η βουλή αυτή δεν ε'χει γραπτόν κανονισμόν* προαιώνια προηγού
μενα έπιβάλλονται αύτη ώς νόμος. Τινώσκει την άξίαν τοϋ χρόνου. Τδ 
έργον της είναι μέγιστον, καθόσον κυβερν^ τδ εύρύτατον τοϋ κόσμου κρά
τος. Συγκρίνατε αύτην πρδς τόσας άλλας συνελεύσεις, έν αίς έλάχιστα 

πραττουσι και πλεϊστα. λαλοΰσιν, έν αίς δλόκληροι ημ,έραι άναλίσκονται 
είς ματαίους διαλόγους, είς συζητήσεις θεωρητικάς, είς έριδας. Είς νεαοάς 

-χωράς, αι συνελεύσεις, ιδίως είς τάς άρχάς των, άγνοοϋσι πώς νά μετα- 
χειρισθώσι την ισχυν των’ ομιλοϋσι καί περιπλέκονται είς την ρητορικήν*

1 Ηγέτης συνωμοσίας έν ϊτει 1796 έν Γαλλία σζευωρηβείσης χαί όσνις έπεζήτησε τήν 
ιδροσιν της απολύτου ΐσότητος. ΈπωνομίσΟη $ί ο Nivoleur. Σ. Μ·.



492 HAPNA2Z0S

δμ-οιάζουσι δέ πρδς στρατιάν μή γινώσκο.υσπύ τήν τακτικήν, και κινου- 
μένην χωρίς νά δύναται ύά τεθή εις γραμμήν. Κανονισμοί περίπλοκοι, αί 
-συζητήσεις και αί ργδιουργίαι τών γραφείων, αί εκθέσεις, άπορροφώσι τον 
καιρόν τών. Άλλ’ έν ’Αγγλία ή κοινοβουλευτική ενέργεια είναι άνδρικω- 
τέρα* πασα πρότασίς φέρεται κατ’ ευθείαν πρδς την βουλήν, πάντοτε υ
ποστηρίζεται καί είς πασαν ανάγνωσιν ύπδ τοϋ είσηγητοΰ της, δέν διέρ
χεται ποσώς διά τοϋ τών γραφείων σκότους, όπως μετασχηματισθγ είς 
θεατρικήν έ'κθεσιν’ Απευθύνεται πρδς κυβέρνησιν, πρδς βουλήν, προπαρε- 
σκευάσμένας είς πάσας τάς συζητήσεις, είς μερίδας γινωσκούσας νά λά- 
βωσι μίαν άπόφασιν και μη περιοριζομένας νά συζητώσι περί τοϋ πρακτέόυ. 
Ή κοινοβουλευτική λειτουργία ήκιστα ομοιάζει προσώπφ θεατρικφ. ’Εν 
πάσγι συζητήσει ούδόλως ύπάρχει μυστικόν και δημόσιον μέρος. Οί σύλ
λογοι χρησιμεύουσιν ώς προθάλαμος της βουλής’ έντδς αυτών συζητοΰσι 
προπαρασκευάζονται πρδς τάς συζητήσεις, συσκέπτονται περί τοϋ ' ποακ- 
τέου. Είς έξαιρετικάς δέ μόνον περιπτώσεις οί ηγέται τών μερίδων κα- 
λοϋσι τούς οπαδούς των είς τάς ιδίας των κατοικίας’ άλλά τοΰτο ούδόλως 
άφαιρεΐ απ’ ούδεμιάς σπουδαίας συζητησεως έκτυλισσομένης ένώπιον της 
βουλές τών αντιπροσώπων, άμεσόν τι καί αυτόματον χαρακτηρίζον αύτήν. 
Αί μερίδες δέν έ'χουσιν ανάγκην νά διδαχθώσι τδ μάθημά των.

Ή βουλή, συγκεκροτημένη κατά μέγα μέρος έκ της τάξεως τών αρι
στοκρατών, κέκτηται έν τούτοις έξεις δημοκρατικάς. 'Η ύπόληψις τοϋ βου- 

.. λευτου δέν έξαρτάται μήτε έκ τοϋ ονόματος του, μήτε έκ τοϋ πλούτου* 
Οφείλεται είς την διανοητικήν του Ανάπτυξιν, ή μάλλον είς τδν χαρακτήρα 
του. Ούδεμία δουλοπρέπεια παρατηρεΐται παρ’ αύτοΐς’ αισθάνονται εΐδός τι 

πολίτικης ίσότητος παρεμφερούς τή κοινωνική ίσότητι συνενδύσης πάντας 
τούς εύπατρίδας (gentlemen).'Ή. βουλή δέν παρέχει «τδ ους» προθύμως’αλλά 
καί δέν άρνεΐται τοΰτο είς υπηρέτην τοϋ κράτους έπιδοκιμασθέντα παρά 
τοϋ έ'θνους, $ καί είς νεήλυδα. Μετά τδν λόρδον, δ βουλευτής έστιν δ,τι 
ύψηλότερον έν τή χώργ. Ποιον αξίωμα έστιν άνώτερον τοϋ τοϋ νομοθέτου ; 
Ποσώς δέν πρέπει νά έκπλαγώμεν έάν οί όψίπλουτοι Ανοίγωσι διά χρυσής 
κλειδδς τάς θύρας τοϋ Westminster. Ό νεόπλουτος μέλος ών τοϋ κοινοβου
λίου,έςΊν ίσος πρδς πάντας καί καθίταται «ό έντιμος φίλος» παντδς έπιφα- 
νες’άτου.'Η έθνικη ισχύς ένσαοκοΰται έν αύτφ’ εισέρχεται έντδς ρεύματος 
μεγαλείου,έντδς σέλαος φωτός’ είναι ηγεμών.'Ο λαός δυσηρεστήθη όταν ο 
«μέγας αύτοϋ κοινοβουλευτικός άνήρ» δ Pitt έν έτει 1776 ώνομάσθη λόρ
δος Chatham. Τδ κράτος της βουλής τών αντιπροσώπων έστί ζωηρότερου 
ένεργητικώτερον, τδ ακεοαιότερον* οί έπιφανεϊς ρήτορες τότε μόνον έξο- 
,ρίζονται είς την άνω βουλήν, δταν η ρητορική των δεινότηςάρχεται 
σβεννυμένη, δταν η ίίιατων φλδξ τούς κατακαόσγ. Τότε θεώνται μα- 
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άρόθεν, ενίοτε δέ μετά πόθου, τάς μάχας έκείνας, είς δέν δόνανται 
πλέον ν’ άναμιχθώσι.

r. ·

. «Τδ κοινοβούλιον,, είπεν δ Blackstone, κέκτηται την Απόλυτον έξουσίαν 
καί είναι παντοδύναμον». Έρρέθη οίκειότερον περί της βουλής τών άντι-' 
προσώπων «δτι τά πάντα δύναται νά κατορθώσγ, πλην τοϋ νά μεταβάλν] 
άνδρα είς γυναίκα καί γυναίκα είς άνδρα». Βέβαιόν έστιν, δτι ή κοινοβου
λευτική έξουσία δέν έ'χει ποσώς δρια καλώς διαγεγραμμένα. Τά έ'ργα τοϋ 
ήγεμόνος ούδέποτε καθωρίσθησαν, καί, τοϋ κοινοβουλίου οντος κληοονό-, 
μου τής Αρχαίας βασιλικής έξουσίας, άπασαι αί έξουσίαι είσιν αδιακρίτως 
έντδς αύτοϋ συμμεμιγμέναι. Τδ κοινοβούλιον έστιν ηγεμών έν τρισί προσώ- 
ποις, τφ τοϋ βασιλέως, τφ τών λόρδων, τφ της βουλής τών άντιπροσώ- 
πων’ έκ τών τριών τούτων προσώπων, τά δύο πρώτά είσι τήνσήμερον τά 
ίττον ενεργά. Εις πάντα νόμον απαιτείται η βασιλική καί ή τών λόρδων 
έπικύρωσις’ άλλ’ή βασιλεία δέν άρνεϊται την έαυτής, δπόταν αί δύο βόυ- 
λαί είσί σύμφωνοι, καί οί λόρδοι πάντοτε έγκαίρως ύποκύπτουσιν είς την 
εθνικήν θέλησιν, έκφρασθεΐσαν έν τή βουλή τών αντιπροσώπων. -

Τδ στέμμα ούδέποτε Απεγυμνώθη ύπδ τών νόμων τών Αρχαίων τοϋ 
προνομίων’ θεωρητικώς η έξουσία του έστιν Απεριόριστος, Δέν ύφίσταται 
σύνταγμα γραπτόν έπιβάλλον είς αύτδ την ύποχρέωσιν νά λαμβάνή τούς 
υπουργούς του έκ τοϋ κοινοβουλίου, ν’ άποπέμπγ ύπουργεϊον. άπολέσαν 
την εμπιστοσύνην τών. βουλών.' Οί ύπουργοί είσιν οί ύπουργοί τοϋ στέμμα
τος’ τδ ύπουργεϊόν έστι βασιλικόν συμβούλιου. Οί δικασται άσκοϋσι την 
έξουσίαν των δυνάμει βασιλικού διπλώματος πάντοτε Ανακλητού.. 'Ο βα
σιλεύς διορίζει τδν άρχηγδν τοϋ στρατού καί αύτδς δ στρατός είναι στρα
τός τ,ου. Ούδείς δύναται νά έπιχειρήση τι κατά τοϋ βασιλέως'. Διοικεί 
την καθεστώσαν έκκλησίαν’ η σύνοδος είναι απλώς συμβούλιόν του. Ή 
εκκλησιαστική ιεραρχία, έπί ’Ερρίκου τοϋ Π', τής’Ελισάβετ,. τοϋ ’Ιακώβου 

Α', τοϋ Καρόλου Α', παρείχε τφ βασιλεϊ έξουσίαν άπόλυτον έπι τής έκ- 
αλησίας· ήσκεϊτο δέ αυτή ύπδ άνωτάτου εκκλησιαστικού δικαστηρίου, ’τι- 
μωροΰντος πάντα τά έκκλησιαστικά εγκλήματα, καί ητις έπί Land έγέ
νετο άντικείμενον τρόμου είς τδ έ'θνος. Τίς τήν σήμερον ή'θελεν Αναγνω
ρίσει είς τά έκκλησιαστικά"δικαστήρια (τδ δικαστήριον τών θόλων) τδ 
δικαστηρίου εκτάκτου δικαιοδοσίας ;

Ούδέν μετεβλήθη εις τάς λέξεις, τδ πάν μετεβλήθη είς τά πράγματα. 

‘Η. βασιλεία έστιν ώς Αρχαία π’ρόσοψις. κρύπτουσα υέα οικοδομήματα. Τδ 
δικαίωμα τής άχυρώσεας πάυτοτε ύφίσταται, άλλ’ άπδ τών αρχών τής 
ΙΗ', έκατονταετηρίδος τδ κοινοβούλιον δέν ή'κουσε τδν τύπον τής ά-
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πορρίψεώς· «δ βασιλεύς θά σκεφθή».Ή βασιλεία, περιστοιχιζομένη ύπδ 
τών κύκλων τής άριστοκρατίας, ώς δ ή'λιος ύπδ τών πλανητών του, δια- 
μένει πάντοτε διά τό,ν λαόν ώς ή δρατή είκών τοϋ έθνους, Ό, τών αν
θρώπων σεβασμός εύχερέστερον καρφοΰται έπί τών ανθρώπων ή έπί τών- 
ϊδεών’ άλλ’ δταν οί άνθρωποι, ουτοι άντιπροσω.πεύωσιν ιδέας, δ σεβασμός
καθίσταται είδός τι λατρείας, 'Η απλή' αυτή’ λέξίς βασιλεύς, βασίλισσα, 
άνακαλεϊ έν τή ψυχή τοϋ ’Άγγλου ξλα τά πάθη, άτινα είσίν ή_ ύπερη^κν.ειά; 
του, ή μέριμνά του, καί, άτινα είσήλθον είς τήν έθνίκήν ευαισθησίαν, κα
θόσον εις την ιδέαν της βασιλείας δέν άποδίδοται. μόνον ή ιδέα άρχαίας 
κατοχής ενδόξων άναμνήσεων, εύτυχιών καί, άτυχι.ώ,ν ήμοιβαίως συμμε- 
ριζομένων, άλλ’ άποδίδοται καί ή ί.δέα συνθήκης, συναλλάγματος. προσ- 

τατευοντος τήν θρησκευτικήν καί πολιτικήν έλευθερίαν,
Ή συνθήκη αυτή πάντοτε ύφίσταται' σονήφθη δέ μετά του ,Γουλιέλ-- 

μου τοΰ έξ Άρ,αυσίωνος (Guillaurne d'Orange).Ti δήΛωσις των δικαιωμάτων 
άνακαλεΐ τά κακουργήματα’ καί τάς πλάνας, άτινα κατέστησαν άναγ- 

Τοΰ λοιπού δ βασιλεύς δέν θά έχη δικαίωμα,καίαν μίαν έπανάστασιν,
ποιούμενος χρήσι,ν υποτιθεμένου τινδς δικαιώματος άπαλλαγής ν’άναστέλλη 
τδ άποτέλεσμ.α τών ποινικών, νόμων' δέν θά δικαιούται νά εί,σπράττη φόρους 
άνευ τής ψήφου τοΰ κοινοβουλίου, μήτε νά δι,ατηρή έν καιρώ ειρήνης στρα
τόν διαρκή, 'Η δήλωσις άσφαλίζει, τδ δικαίωμα τοΰ άναφέρεσθαι, τήν.έκ- 
>.ογιχ·}ιν έλευθερίαν, βέβαιο,ΐ οτι αί κοινοβουλευτι.καί συζητήσεις είσίν έλεύ-
θεραι, οτι τδ έθνος έχει δικαίωμα είς διεύθυνσιν της ανθρωπίνου καί συμ
φώνου τθ?ςνο’μοις δικαιοσύνης. Πάντα, ταΰτα τά δικαιώματα, πάντα, ταΰτα 
τά άγαθά είσιν ή απαραβίαστος κλήρο,νομ.ία τοΰ άγγλικοΰ έθνους, καί, ή
έκτελεστικη έξουσία έστιν έμπεπιστευμένη είς την νέαν δυναστείαν, ύπδ 
τδν όρον δτι ή κληρονομιά αυ.τη θέλει διατηρηθή άθικτος. Πρέπει, νά κ.α- 
τέλθωμεν ίστορικώς μέχρι τοϋ έτους I83Q, δπως ευρωμέν τι παρεμφερές) 
φανεράν διαπραγμάτευσιν μεταξύ έθνορς καί βασιλέως. Έν ’Αγγλία δέν
λάλοΰσι περί θβίου δικαίο.ύ'ή εκτελεστική έξο,υσία έστιν ριαλλον. λειτουρ
γία ή ίδι.οκτησία, Τδ έθνος έστι πιστόν, τφ βασιλεΐ καί ο βασιλεύς πιστός

τώ έθνει, '
■ Ή νέα βασιλεία, συνεργούσα μετά τοΰ έθνους κατά- τής άρχαίας, πά- 

δυναμίας· παρέστη δτέ μέν πλέον, άτέ δέ έλαττο.ν ά-ρητεΐτο της παντο,
παι,τητική, έφ,έρετο, κατ’ ανάγκην είς τδ διατηρεϊν έκ της βασιλικής έξου-
σί.ας πάν δ,τι ήν κώλυμα είς τους μ,νηστήαας τοϋ θρόνου και είς τούς■ φί
λο,δόξους, ’Ακόμη αισθητός έστι μετά παρέλευσιν πολλών γενεών, δ εξαι
ρετικός έκεΐνσς’χαρακ,τήρ τής άγγλι,κής μοναρχίας'δέν κέκ,τηται αυτή 
μήτε την πορείαν μήτε τδ ήθος των ήπειρωτικ.ώ,ν μοναρχιών, Δέν λαλεϊ 
είς την Αγγλίαν ώς οί Άψσβοΰργοι λαλοΰσιν είς τήν Αύστριαν, οί βασι
λείς τής Πρωσσίας είς την Πρωσσίαν, ώς οί Βουρβώνοι, έλάλου,ν είς την 

Γαλλίαν. Αισθάνεται έαυτήν μάλλον άλληλέγγυον μετά τοΰ έθνους καί 
μάλλον ξένην, δυνάμεθα σχεδόν νά εΐ'πωμεν, πρδς τδ έθνος. Κέκτηται 
τάς αύτάς άρχάς μή έχουσα τδ αύτδ αίμα,' ούσα συνηνωμένη μετ’ αύτοϋ; 
μάλλον διά τών συμφερόντων ή διά τών έξεων. Έπικρέμαται ώς διαιτη
τής ταΐς μερίσιν. Όλιγώτερόν έστι γένος ή άρχή. Τδ άληθές αύτής ,άξίτ 
ωμα έστίν ή ωφέλεια. We love λέγει δ Comper, the king who loves the, 
law (άγαπώμεν τδν βασιλέα, δστις αγαπά τδν νόμον).

Μετά τήν πτώσιν τών Στυαρτών, αί συζητήσεις περί τοϋ βασιλικού προ
νομίου ύπήρξαν οίκιακαί έριδες' δέν έπρόκειτα πλέον περί τοΰ «είναι ή 
μή είναι» τής μοναρχίας’έπρότεινεν έπιχειρήματα, διεπραγματεύετο. Οί 
τελευταίοι άφωσιωμένοι είς τήν βασιλείαν ύπήρξαν οί κληθέντες έπί Γε
ωργίου τοΰ Γ', «οί φίλοι τοΰ βασιλέως» οί ποσώς μή.έπισκεπτόμενοι τήν 
αύλήν, άλλά προσβάλλοντες τήν διοίκησιν έν δνόματι τοϋ ήγεμόνος, ού 
ίσχυρίζοντο δτι έγίνωσκον τήν κρύφιον διάνοιαν. Κατά βάθος δέ ύπεστή- 
ριζον τήν ιδίαν εαυτών διάνοιαν. Ό λόρδος Bute ύπήρξεν δ τελευταίος 
εύνοούμενος' Γεώργιος δ Γ', δστις τδν ήγάπα, τδν έχειροτόνησε παραχρήμα 
γραμματέα τής έπικρατείας. ‘Ο Bute ήγόρευσε τήν πρώτην αύτοΰ αγό
ρευσήν ώς πρωθυπουργός' μετά παρέλευσιν δύο έτών, βαρυνθείς τήν.έξου- 
σίαν, άπεσυρθη άνευ φαινομένης αίτιας. ’Επί βασιλείας τών δύο πρώτων 
Γεωργιών, ή βασιλεία εύρίσκετο ύπδ κηδεμονίαν' Γεώργιος δ Α', έζη μετά 

γυναικών άρπακτικών καί μετ’ αυλοκολάκων, προτιμώντων τδ χρήμα τής 
εξουσίας. Γεώργιος δ Β', .φλεγματικός καί δυσκίνητος, άφήκε νά βασιλεύη 
δ Chatham. Μόνον Γεώργιος δ Γ', μάλλον ’Άγγλος ή Γερμανός, μάλλον 
τών προκατόχων του βασιλεύς, έτόλμησε νά παλαίση ύπέρ τοΰ προνομίου 
του. Ούδέν δεσποτικσν έκέκτητο, άλλ’ άντελαμβάνετο τής έξουσίας του 
σπουδαίως καί έπεθύμει νά κλονίση τδν ζυγόν τών έπιφανών οικογενειών< 
Τδ πνεΰμά του κακώς άντελαμβάνετο τών συνταγματικών πλασμάτων5 
ήθελε τήν εξωτερικήν άρχήν ώς καί αύτήν τήν ,κατ’ούσίαν αρχήν' ούδέποτέ 
έπέτρεψεν είς τούς ύπουργούς του νά καθήσωσιν ένώπιόν του. Έθυσίασε 
τδν Pitt είς θρησκευτικήν τινα λεπτολαγίαν' ή πρδς τά σχέδια τοΰ δη
μοσίου τούτου λειτουργού άντίστασίς του παρεκώλυσε τήν συνδιαλλαγήν 
τής ’Ιρλανδίας πρδς τήν ’Αγγλίαν. Ό τής ’Αμερικής πόλεμος ύπήρξεν ί'διος 
αύτοΰ πόλεμος’ έφ’ δληι τήν διάρκειαν αύτοΰ, ύπήρξε πρωθυπουργός μετά 
τοΰ North. Έν ταΐς πρδς αύτόν έπιστολαΐς ταυ άπαύστως λαλεΐ περί τής 
τιμής του, περί τών δικαιωμάτων του, περί τής άξιοπρεπείας του' άπει- 
λεΐ δ’ ένίοτε ότι θά έπιστρέψη είς Άννόβερον καί θά έτοιμάση τδ θαλα
μηγόν του πλοΐον, Καίτοι ή προσωπική πολιτική τοΰ βασιλέως έπήνεγκε 
μόνον δεινάς συμφοράς, διατελεΐ έν τούτοις άρκούντως ισχυρά ώστε έν έπι- 
στόλιον τούτου διασπαρέν ύπδ τοΰ λόρδου Temple,’ νά κατορθώση τήν

1 Ή βώτο,ΰ Μιγαλειότης άπίτρεψιν ε’ς τόν λόρδον Tempi® ν« δηλώση ο,τι ό.στιςδήπο.τε
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άπόρριψιν του 'Ινδικού νομοσχεδίου καί νά ρίψη τδ συμμαχικόν υπουργείου 
τοϋ North και του Fox. Ό σύμμαχος του βασιλέως Pitt κληθείς ύπουργδς 
εικοσαετής την ηλικίαν, έπάλαισεν ύπέρ βασιλέως, οστις ποσώς δέν τδν 
ήγάπα, καί κατενίκησε τάς επιφανείς οικογένειας" διατηρηθείς δμως έν 
τη έξουσί,η διά της δημοτικότητός του, διά τών κακοηθειών^τοϋ Fox, 
διά τοϋ κατά της Γαλλίας πολέμου, περιόρισε τδ βασιλικόν προνόμιον, δ 
δέ βασιλεύς τδν ύπεστήριζε χωρίς ν’ άνέχηται την ύψηλοφροσύνην του και 
τδ πνεύμά του. Τέλος η μανία τοϋ βασιλέως παρέδωκε τά πάντα εις τδ 
κοινοβούλιον" κατέστησε την βασιλείαν πλάσμα. Έάν ούδεμία μερίς δέν 
έπρότεινε νά κηρύξωσιν άπαγορευτέον τδν βασιλέα, αύτδς ί'σα ί'σα δ σε
βασμός έ'φερε την άπαγόρευσιν επί . τής βασιλικές λειτουργίας" τδ έ'θνος 
ήγάπα τδν άτυχη του γηραιδν βασιλέα, άλλ’ ήσθάνετο δτι έκυβερνατο 
μόνον παρά τοϋ κοινοβουλίου.

"Οτε δ πρίγκηψ της Ούαλλίας άνηγορεύθη βασιλεύς Γεώργιος δ Δ', έκ 
τοϋ προτέρου είχε καταστρέψει εαυτόν ως βασιλέα' η μετά της άντιπο- 
λιτεύσεως μισαρά αύτοϋ συμμαχία, αί δίκαι του, τά ελαττώματα του, δ 
κρύφιος γάμος του,' πάντα ταΰτα τδν παρέδωκαν άοπλον είς τά κόμ
ματα. Τδ προνόμιον τέλος περιήλθεν είς τάς άπαλάς γυναικδς χεϊρας" άπε- 
ξεδύθη παντδς καταθλιπτικού χαρακτήρος’ έγένετο μάλλον απρόσωπου. 
*Η βασίλισσα, βοηθουμένη ύπδ τοϋ γένους της, ύπδ βίου αμέμπτου, ύπδ 

της ειλικρίνειας τοϋ χαρακτήρός της, άκόπως ή'σκησε τδ ΰψιστον εκείνο 
τοϋ διαιτητοϋ πρόσωπον μεταξύ τών κομμάτων, πρόσωπον. δπερ αί σμντ 
ταγματικαί θεωρίαι τη άπονέμουσι. Τδ έ'θνος την θεωρεί ύπερτέραν τών 
κομμάτων, άρκουμένην μάλλον είς τδ μεγαλείου $ ζηλότυπου νά περι- 
βληθΐί τοΰτο, πίστην είς συμβούλους χωρίς νά έ'χη εύνοουμένους φιλάνθρω
πον, πολεμίαν τοϋ πολέμ.ου" ουδέποτε συνεμάχησε μετά τίνος μερίδος ε
ναντίον έτέρας, ούδέποτε συνώμοσε κατά τής βουλής τών άντιπροσώπων. 
Έβασίλευσε δημοσία" δέν έ'σχε μήτε μυστικήν διπλωματίαν, μήτε από
κρυφου πολιτικήν, μήτε αυλήν πολεμίαν τοϋ κοινοβουλίου. Ή βασίλισσα, 
έν έ'τει 1852, λίαν σαφώς έχάραξε τδ πρόγραμμα τών δικαιωμάτων των 
παρ’ αυτής θεωρουμένων ώς άνηκόντων είς τδ στέμμα, έν ύπομνήματι ύπδ 
τοϋ λόρδου Russell είς τδ κοινοβούλιον ά/αγνωσθέντι. Ή έ'ννοια τοϋ μνη-

Οέλει να ψηοίση τδ’ίνδικον νομοσχέδιου ού μόνον φίλος του δεν είναι, αλλΐι ζαί ίχθρσς 
του Οα θεωρηθή, και, ?άν οί λόγοι οδτοι δεν ώσιν άρζούντως ’ισχυροί, ό ζόμης Temple δύ- 
ναται ν'α μετβχειρισθη λέξεις μάλλον ’σχυρας ζαί μάλλον άποτελεσματιζάς». Τδ «Ίνδιζδν 
νομόσγέδων άφήρει την ζυδέρνησιν τής ’Ινδίας έζ τής έταιρίας, ζαι παρέδιδεν αδτήν etj Επι
τροπείαν παρά τοϋ κοινοβουλίου δ·.ο(μζομένην.

1 Γεώργιος ό Δ', ύπήρξεν ό σύζυγος τής άτυχούς βασιλίσσης,τής ’Αγγλίας Καρολίνης Ιχ 
Brunswick. ‘Η άτυχης αυτή βασίλισσα ζατηγορηθεΐσα Επί μοιχεία ζαί διζασθεΐσα έν Άγ- 
γλίφ ήβώώύη τη εύγλώττιό δεινότητι τού συνηγόρου τής λόρδου Brougham, όστις έν τη Επι-> 
δή'μιρ τ'άύτη δίκη άπέζτησε φήμην δεινού δικηγόρου. Σ. Μ.

I

σθέντος υπομνήματος ήν τοιαύτη" β*Η βασίλισσα άξιοι έν πρώτοις δπως 
δ λόρδος Πάλμερστων (ουτος ήν τότε δ πρωθυπουργός) εί'πη σαφώς είς-δο- 
θεΐσαν πεοίστασιν δ,τι πρότείνη, όπως ή βασίλισσα γνωρίζη σαφώς περί 
παντδς πράγματός περί ου παρέχει την βασιλικήν έπικύρωσιν; Είτα δταν 
αυτή παράσχη εί'ς τι μέτρον τήν έπικύρωσίν της, άξιοι ώστε τδ μέτρον 
νά μή μεταβληθή ποσώς αύθαιρέτως ή τροποποιηθη παρά τοϋ ύπουρύΌϋ. 
Ύπόχρεώς έστι νά θεώρηση τοιαύτην τινά πράξιν ώς έ'λλειψιν ειλικρίνειας 
πρδς τδ στέμμα, ήτις έστίν αξία ποινής, διά τής χρήσεως τού-σύνταγμα- 
τικοΰ δικαιώματος τής άπομποπής τοϋ ύπουργείου. Προ σδοκκ νά είδο- 
ποιήται περί τών συμβαινόντων μεταξύ τούτου καί τών ξένων ύπουργών, 
πριν ή σπουδαΐαι Αποφάσεις ληφθώσιν έπί τών έκθέσεών των, νά λαμ-[ 
βάνη έγκαίρως τάς Ανακοινώσεις καί τά έγγραφα, έφ’ ών Απαιτείται ή 
επιδοκιμασία της, δπως δύναται νά γνωρίζη καλώς τδ περιεχόμενον αυτών 
πρδ.τής αποστολής». Δέν δυνάμεθα νά ευρώμεν ύπερβολικάς τάς Αξιώσεις 
ταύτάς" δ πρωθυπουργός ύποβάλλει είς τήν βασίλισσαν πάσας τάς σπου
δαίας τοϋ ύπουργείου αποφάσεις, τή καθιστά γνωστάς τάς κυριωτέράς 
ψηφοφορίας τοϋ κοινοβουλίου" άλλ’ αυτή ποσώς δέν αναμιγνύεται είς τάς 
συζητήσεις τοϋ ύπουργείου. Οί αίτιολόγοι πολιτικοί Ανεζήτησαν έν Άγ- 
γλίη τδ παράδειγμα τοϋ χωρισμού τών τριών έξουσιών, Αλλά τουναντίον 
τδ μυστήριον τοϋ αγγλικού συντάγματος ευρηται έν τή συνενώσει τής νο
μοθετικής μετά τής έκτελεστικής έξουσίας. Τί λοιπόν έστι τδ ύπουρ- 
γεΐον ; Έστίν έπιτροπεία νομοθετικών συνελεύσεων περιβεβλημένη πάσας 
τάς έκτελεστικάς λειτουργίας. Ό πρωθυπουργός έστιν άρχων έκλεκτδς καί 
Ανακλητός, κυβεονών έν δνόματι τοϋ διαδοχικού άρχοντος. Οί ύπουργοί 
είσιν δνόματι μέν οί θεράποντες τής βασιλίσσης, πράγματι δέ- οί τού κοι
νοβουλίου. Θεωρητικώς δ βασιλεύς-έκλέγει τά μέλη τής έκτελεστικής-έ,- 
πιτροπείας" πρακτικώς δμως ή πλειοψηφία τής βουλής τών ά-ντιπροσώπ-ών 
εκλέγει αύτά. Πεσόντος τού ύπουργείου, δ βασιλεύς καλεΐ τδν ηγέτη/ τής 
νικήσάσης μερίδος, δστις άγει τούς φίλους του, τούς δπαδούς του, πάν- 
τας τούς παρασκευάσαντας τήν νίκην ή τούς δυναμένους νά παγιώσωσιν 

9 7 ·αυτήν. · ........................ .
Τδ ΰχονργεϊον ή'ρξατο διά τής σκευωρίας. Τδ σύνταγμά δπερ τήν σή

μερον θεωρείται ώς τδ ούσιώδες δργανον τής κοινοβουλευτικής κυβερνή- 
σεώς, κατ’ αρχάς έθεωρήθη μετά δυσπιστίας. Οί ύπουργοί ήσαν όί άνθρω
ποι τού βασιλέως' είσέτι δνομάζονται ύπουργοί τής αυτού μεγαλειότητος, 
καθόσον έν ’Αγγλίας αί λέξεις μεταβάλλονται πολύ μετά τά πράγματα, 
έν$ έν Γαλλίη τά πράγματα μεταβάλλονται πολύ μετά τάς λέξεις. Έν 
αρχή δέν ύπήρχέν ούδεμία . αλληλεγγύη ύποχρεώσεως έν τφ ύπουργείω" 
τήν σήμερον δέ ύφίσταται τοσοϋτον στενή αλληλεγγύη, ώστε εΤς ύπουρ- 
γδς είναι ύπεύθυνος καί περί μέτρου δπερ έπολέμησεν έν τώ συμβρυλίφ. 
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’Εάν διχογνωμή πρδς τούς συναδέλφους ταυ έπί τίνος σπουδαίου άντικει·». 
μενού, έφείλει νά παραιτηθώ· Αί διασκέψεις τοΰ συμβουλίου είσί περιβε- 
βλημέναΐ δι’ άπολύτο.υ μυστικότητος' ούδέν πρακτικόν τών συνεδριάσεων 
τηρείται,. Οί ύπουργοί ποσώς δέν. ■ γράφουσι, δέν διηγούνται, δέ ουδέποτε., 
ο,τι διαπράττεται έντδς τών συνεδριάσεων, Έν τφ έπομένφ θεωρήρ.ατι 
ύφίσταται χροιά σχεδόν επαναστατική" τδ ύπουργεΐό.ν έστιν επιτροπεία· 
τών βουλών' πρέπει νά διορθώσωμ.εν τδ θεώρημα τοΰτο, προσθέταντες δτι 
ή εντολή της επιτροπείας τούτης δδν είναι έπιτα.κτικωτέρα τχς έ;ντολές 
τών βουλευτών, Τδ μυστήριον δι’ ο.ύ καλύπτεται τδ ύπουργεϊον, η αλ
ληλεγγύη τών ύποχρεώσεων τών εα-υτοΰ μελών, τφ σχηματίζόυσι συνεί- 
δησιν διαμέναυσαν έλευθεραν. Τδ μεγαλείου τοϋ στέμματος προφυλάσσε-* 
ται επίσης διά τούτων τών εγγυήσεων. ’Αδύνατόν έστιν ·είς ’Άγγλον νά 
διατελέση έπί πολύ ύπουργδς, εάν δέν ηναι έχέμυθο,ς.

Δέν είναι, κακόν- δτι ή ισχύς τοΰ προίθυπουργού, τοϋ. κι.νδυνεύοντος νά: 
μεγαλαυχήση έκ τών θριάμβων της εύγλωττίας και τών τοΰ λαού χειρο
κροτημάτων, επαναπαύεται, ώς είπεϊν καί άποψυχρζίνεται έ-ντδς διασκέ
ψεων άνευ ήχοϋς.’Η θορυβώδης ισχύς ή έν ταΐς συνελεύσεων άναλάμπουσα 
καί τέρπο,υσα τούς άνθρώπους διά τοϋ λόγου δέν άρκεϊ είς τούς τά κοινά 
διέποντας’ χρήζουσιν ε'τι δυνάμεως- λανθανούσης, άπορρεούσης έκ τοϋ άν- 
τιπροσωπεύοντος τδ συμφέρον καί. τδ έθνικδν μεγαλείου, ύπδ την. μάλλον 
σεβάσμιον καί μάλλον αμετάβλητον μορφήν.Ή έξουσία τοΰ ύπουργοΰ έστι 
κατά'Ατησις, ήν άπαύστως οφείλει νά προστατεύη, άγωνιζόμενος εναντίον 
τών μερίδων’ ού μόνον τους πολιτικούς του άντιπάλους δφεί.λ,η νά νικήση; 
άλλ’ δφείλει έπ’ ί'σης νά κατανικήση τών φίλων του, τών ύποκώφων διαι* 
ρέσεών των, τών ζηλοτυπιών των. Ή βασιλεία τφ χρησιμεύει ώς άόρα-r 
τός τις τρόπον τινά πανοπλία, ητις τδν άνυψ,οϊ είς ύψη ήσυχώτερα. Ή, 
βασιλεία άνευ έποφθκλμιάσεων δύναται. νά είρ,ηνεύη τάς έποφθαλμιάσεις 
άνευ μίσους, νά θεραπεύη τά μίση, Πρέπει νά φαντασθώμεν την βασι
λείαν ο'ία την σημερόν έστιν, έντιμος, ειλικρινής, πίστη τφ έ'θνει’ μόνη 
ταύτης ή παρουσία κέκτηται την ιδιότητα ού μ,όνον νά κολάζη την- φι* 
λοδοξίαν, ·άλλά νά. την άνυψοϊ καί την έξευγενίζη.

Έάν ή άγγλική βασιλεία περιέλθη έπί τινα χρόνον- ε:ίς ανικάνους χεϊρας 
δέν δύναται πλέον ν’ άντιτάξη ά.νυπέρβλητα κωλύματα είς την κοινοβου- 
λευτικήν ύπεροχήν, Τά θετικά δικαιώματα, δι’ ών είσέτι. περιβέβληται, 
τδ δικαίωμα τές διαλυσεως, τδ τοΰ σχηματισμού νέας γερουσίας, ά.σκοϋν'- 
ται μόνον τη συνδρομή τοΰ ύπουργείου, καί τά ύπουργεϊα έςέρχονται τών 
βουλών καί δέν δύνανται νά μη ζητήσωσι την- συνδρομήν· αυτών. Έν ύ.- 
ψίστη κρίσει, δ πρωθυπουργός δύναται νά ποίηση Ικκλησιν εις την χώραν 
άποπέμπων βουλήν έχθρικήν* άλλ’ ή έκλογικη έλερθερία έστιν άκεραία, 
μη. ύφισταμένης διοικήσεως δυναμένης νά διαφθείρη, έκφοβιζούσης ή έ,ξα-

παΐώσης τούς έκλογεϊς* η χώρα φέρει πάντοτε την’ δριστίκήν άπόφασίνν 
Πάντες απέναντι, ταύτης βαθέως ύποκλίνουσι, κ.α·ί ύπουργοί, καί ’γερού*.. 
σιασταί, καί μοναρχία. '■ -

Αί μερίδες δέν δύνανται νά α,ργανωθώσιν ίσχυρώ,ς είμή είς χώρας ένί 
αίς τδ κράτος δέν είναι ώργανωμένον αύτδ τύΰτο ώς μία μερίς, καί ή κοι
νοβουλευτική κυβέρνησίς δέν λειτουργεί άνευ της όργανώσεως τών μερί
δων’ νοώ δ| διά της όργανώσεως την ικανότητα τών ανθρώπων τών διω- 

κόντων τδν αύτδν πολιτικόν σκοπόν, τοϋ συνασπίζεσθαι, τοΰ ένοϋσθαικ 
τοΰ ίδρύειν εφημερίδας, τοϋ διαδίδειν τάς άρχάς των έν, δημοσίαις συνα* 
θρ.οίσεσιν, τοΰ δι,ατηρεϊν άδιάκοπον ειρηνικήν'κίνησιν. Μία μερίς έστιν ώς 
στρατιά', κεκτημένη τδ έπιτελεϊόν της, τά σχέδιά της, τδ θησαυροφυλά
κιό·? της’ τδ κράτος δέν παρεμβαίνει είς τδν άγώνα' δέν μεταποιεί τούς’ 
υπάλληλους το,υ είς έκλογικούς πράκτορας. "Οταν ύποβάλλη ζητήύ.κτα 
είς τδν τόπον, δέν προσπαθεί νά λύση ταΰτα έκ προκαταβολές. Ματαίως 
ζητοϋμεν τδ κράτος έκτδς τοΰ Λονδίνου’ ό λόρδος τοποτηρητής, δ" Sh6rif 

έστί μάλλον πρόκριτος ή υπάλληλος.
χίλιαϊ τοπικαί κυβερνήσεις, ένορίοι, σωματεία, έταιρίαι, καλύπτουσιν 

άπασαν την- έπιφάνειαν τοΰ βασιλείου’ η άριστοκρατία, δ πλοΰτος, η γη? 
δ κλήρος, είσιν αί μόνοι ορατοί δυνάμεις έν ταΐς κομητείαις; Παν δ,τι έν 
Γαλλίη καλείται διοίκησις ανήκει είς αύτάς. Έάν συναφθη εκλογική 
τις πάλη,- αί δύο μερίδες, πάντοτε έτοιμοι, παρατάττουσι πάσας τάς 
δυνάμεις των’ ύπδ διαφόρους τύπους καί είς διαφόρους τόπους, προσπα- 
θοΰσι νά διεγείρωσι, νά συγκινήσωσι τούς έκλογεϊς. Ένεργουμένων τών με
γάλων τούτων μονομαχιών, τδ κράτος κέκτηται μίαν έντολήν, τήν δια- 
τήρησιν της τάξεως. Ή δυσφημία κατά τών δημοσίων άνδρών, τών ύπ- 
ουργών, κέκτηται χαλινόν μόνον τδ κοινόν δίκαιον’ ή οργή, ό φθόνος, ή 
άδικία καί τδ μίσος δύνανται έλευθέρως νά μαίνωνται. Αί θύεϋλαι αύται 
ούδένα έκφοβίζουσι, θεωρούνται δέ αναπόφευκτοι ώς καί οί άνεμοι της 
ισημερίας. Έν τη έξουσία καί- έκτδς αύτές αί μερίδες προσηλυτίζουσι, διε- 
γείρουσι τήν κοινήν γνώμην. 'Π πολιτική κέκτηται είδός■ τι θρησκεΰτ'ικοϋ 
πυρετού’ ή λέξις αύτη δέν προξενεί φρίκην ώς ■ είς τάς λατινικός χώρας. 
Ή πολιτική τά πάντα κυριεύει, κάθηται είς τήν. οικογενειακήν εστίαν, 
είς άπήσας τάς τοαπέζας, διολισθαίνει, έντδς δλων τών βιβλίων πανταχοϋ 
ευρίσκει πνοήν’ απ’ αύτης δέν χωρίζεται ή πολιτική οικονομία,ή διοίκησις, 
ή οικονομολογική έπιστήμη, ώς ταπεινού τίνος καί διεφθαρμένου πράγμα’*’ 
τθς. Αί γυναίκες δέν έκπίπτουσι τοΰ γένους των, διότι φέρουσι γνώμην. 
Τά τοΰ κράτους δέν; διαχειρίζεται ώς μονοπώλιον τάξις πωλητών λόγων 
και καπήλφν εύγλωττίας. Έν τη χώρα δέν ύφίστανται δύο χώραι, ή μίά 
ξώσα έκ της πολιτικές καί ή ,έτέρκ ύποκύπτουσα είς αύτήν, άμυνομένη 
αποχωρούσα τούτης μετά περιφρονήσεω.ς ή μετά κόρου.■ ’Απαιτείται παρά 
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παντδς Ανθρώπου νά λαμβάνρ την φροντίδα, νά παθαίνεταί περί τών δη
μοσίων πραγμάτων καί τοϋ δημοσίου καλοϋ' τδ κομματικόν πνεΰμα δέν 
θεωρείται ώς κίνδυνος διά τδ κράτος, έν τούτφ Αναγνωρίζεται δ αναγ

καίος ορος της έλευθέρας κυβερνησεως. Δέν είναι επαρκές τδ λέγειν' θέλω 
να ύπηρετησω την πατρίδα' μετά τίνος θέλεις νά'την υπηρέτησης ;

Τά ά'θη ταϋτα δέν Ασφαλίζουσι μόνον την πληοεστέραν εκλογικήν ε
λευθερίαν’ τδ έ'θνος έστι τόσφ μεστδν και κεκορεσμένον πολιτικές,ώστε η 
έκλογη εκφράζει διά τρόπου σχεδόν τελείου την εθνικήν θέλησιν. Δεν εί
ναι αυτή ειδός τι δρμης Απροόπτου, άλλ’ έξέρχεται έκ του έκλογικοϋ σώ
ματος ώς δ καρπδς έκ του δένδρου. Πρέπει φείποτε νά έχω μεν πρδ οφθαλ
μών την αλήθειαν ταύτην, όπως μη έκπλαγώμεν ύπδ της κοινοβουλευ
τικές παντοκρατορίας' η ύπεροχη της βουλές δέν είναι ύπερτέρα της του 
έθνους, διότι αυτη έν έκείνγ εκφράζεται. Ούδέν επομένως την παρ.ενόχλεΐ’, 
οί πολιτικοί Ανδρες ζώσιν έν τ-ρ κοινέ γνώμη ώς σαλαμάνδραι έντδς τοϋ 
πυρός. Άπδ τές μιας μέχρι τές έτέρας έσχατιάς τές χώρας δέν .ύφίστα
ται νομοθετικόν τι μέτρον, δπερ δέν συζητεϊται, σχολιάζεται, τροπολο
γείται. Τά κοινοβούλια είσίν οί γραφείς της έθνικές βουλησεως, η μάλλον 
ύφίσταται διηνεκής τις κυκλοφορία βουλήσεων μεταξύ τών έντολοδόχων 
καί τών έντολέων, μεταξύ τοϋ λαοΰ και τών αντιπροσώπων του. Τδ κοι- 
νοβούλιον έπιδρ^ έπί τδ έ'θνος καί τδ έ'θνος έπί τδ κοινοβούλιον. Είναι εντε
λώς μάταιου, τδ Αποφασίζειν δτι η έντολη έςτ προστακτική,δταν τδ έ'θνος 
έστίν Αμέριμνου, Ανάλγητου,. Αμαθές' είναι περιττόν τδ το.ιοϋτου δταν τά 
πνεύματα είσί διαρκώς τεταμένα, δταν η περί τών δημοσίων μέριμνα έστίν 
Αδιάκοπος καί καθολική, δταν η πολίτικη καθίσταται ώς είπεϊν μέρος 

τές ύγιεινές τοϋ έ'θνους.

Δ'.

Δέν ύφίσταται κανονισμός μήτε έ'γγραφος χάρτης όρίζων τάς έξουσίας 
τοϋ κοινοβουλίου. Αί έξουσίαι αύται δέν κέκτηνται ώρισμένον δριον' είσί 
πάσης φύσεως, θρησκευτικαί, νομοθετικαί, δικαστικαί, διοικητικαί.

Ό νυν κανονισμός τές έκκλησίας της ’Αγγλίας χρονολογείται από τών 
πρώτων χρόνων της βασιλείας τές ’Ελισάβετ' ολόκληρος σύνοδος Αφιερώθη 
χάριν αύτοϋ. Έψηφίσθησαν, νόμοι κανονικοί καί λειτουργικοί ώς έθελου 
ψηφισθέ ετεροι νόμοι’ πκρεπέμφθησαν δ’ ουτοι, ώς έ'θος, Από τές βουλές 
των Αντιπροσώπων είς την τών λόρδων. Εύρέθησαν δύο όμότιμοι λαϊκοί 
καί έννέα ίεράρχαι, οϊτινες έψηφισαν κατά της πνευματικής ύπεροχές της 
,βασιλίσσης καί τοϋ απολύτου Αποκλεισμού Από της πνευματικές έξουσίας 
οπαντδς ηγεμόνος ιεράρχου Αλλοδαπού». Διά της πλειοψηφίας μόνον έθε
σαν πάλιν έν ίσχύϊ μετά τινων μ.εταβολών,τδ «προσευχητάριον τοϋ Έδου- 
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άρδου ζ",» καί έψηφισαν βαρείας ποινάς κατ’ έκείνων, οϊτινες άθελον προς- 
βάλλει την νέαν λειτουργίαν. Τδ κοινοβούλιον δέν είναι σύνοδος έκκλη- 
σιαστικη, καί έν τούτοις η μετουσίωίις ύπηρξεν η διδασκαλία τές εκκλη
σίας, μέχρις ου τδ κοινοβούλιον τάν κατάργησε. Τίς κατάργησε την άγα- 
μίαν τών ιερέων ; Τδ κοινοβούλιον. Ή έκκλησία ουσα έθνικη, διαμένει 
κατ’ Ανάγκην ύποτεταγμένη είς νομοθετικήν έξουσίαν. Ή εκκλησία Αρέ- 
σκεται νά θεωρη την διδασκαλίαν της ώς άμεσον άπδ τών Αποστόλων 
κληρονομιάν, ώς παρακαταθήκην παραδοθείσαν παρά τών γενεών’ αλλά 
την εκκλησίαν δέν δυνάμεθα νά την θεωρησωμεν ώς άπλην άποτολικην οικο
γένειαν, καθόσον πολλά έ'χει κοινά μέσα τοϋ κράτους,καί της πολιτικές κοι
νωνίας. Κέκτηται προνόμια' . αμέσως συμπράττει έν τγ νομοθετικέ έξου- 
σίγ καθόσον οί έπίσκοποί της συνεδρεύουσιν έν τγί'βουλέ τών λόρδων' τηρεί 
σπουδαίου πρόσωπον έν τγ διοικήσει τών ένοριών, καί οί θεσμοί τών ένο- 
ριών έκλονίσθησαν διά τές μεταρρυθμίσεως τοϋ νόμου τών πενάτων' κατ’ 
Αρχήν καί πράγματι αί έκκλησίαι διαμένουσιν Αείποτε αί έστίαι τά κέν
τρα τές έπαρχιακης διοικάσεως.

. 'Οποία η θέσις τές νομοθεσίας ώς πρδς τά Αφορώντα εις την Αγγλικήν 
εκκλησίαν; α'. Ό νόμος έπέτρεψεν δπως μέγας Αριθμός προικοδοτάσεων 
χορηγηθώσι πρδς θρησκευτικές χρείας, β', δπως ό Αγγλικός κλέρος τηράσν) 
τάς προικοδοτήσεις ταύτας ύπδ τόν δρον έκπληρώσεως ώρισμένων καθη·1· 
κόντων καί ύποχρεώσεων' γ', καθίστησιν ύποχείριον τόν κλέρον αύτόν είς 
ίδιάζοντα τύπον λατρείας, είς την διδαχήν τοϋ Prayer Book (προσευχη

ταρίου) καί τών 39 Αρθρων' δ', έπιτρέπει είς τούς έπισκόπους νά παρα- 
κάθηνται έν τ·ρ βουλ'ρ τών λόρδων' ε', τοίς έπιτρέπει νά έ'χωσι δικαστή
ρια εκκλησιαστικά, Αλλά δύνανταΐ νά έκκληθώσιν αί Αποφάσεις τών δι
καστηρίων τούτων ένώπιον τόΰ ιδιαιτέρου συμβουλίου' ς·', επιτρέπει την 
ϊδρυσιν συνελεύσεως εκκλησιαστικές καλουμένης συνόδο» (convocation) δΰ«- 
ναμένης νά συζητ$ ώρισμένα θέματα, καί, τη άδεί<γ καί συμπράξει 
τοϋ κοινοβουλίου, νά λαμβάνγι μέρος, δευτερεΰον είς την νομοθεσίαν. Τδ 
κοινοβούλιον, δπερ έχοράγησε τνί έκκλησίγ τά Αρθρα τές πίστεώς της, τόν 

κανονισμόν της, τά προνόμιά της, τδν πλοΰτόν της, δύναται νά τροπο
ποίηση τδ έ'ργον του. Διέλυσεν ηδη την σύστασιν της αγγλικές έκκλησίας 
της ’Ιρλανδίας, καί ύπάγκγε την εκκλησίαν ταύτην είς τδ κοινόν δίκαιον. 
Ούδεμία δ’ ύφίσταται αμφιβολία δτι δύναται νά λύση έν Άγγλίγ ένα 

πρδς ενα καί αυτούς τούς δεσμούς τούς ένοΰντας την έκκλησίαν πρδς τδ 
κράτος. - ■

Εις δ,τι Αφορ^ είς την διοίκησιν, δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ολό
κληρος αυτή εύρίσκεται έν τώ κοινοβουλίφ, καθόσον αί κομητεία!, αί πό
λεις, αί ένορίαι, κέκτηνται διοικητικάς έξουσίας λίαν έκτεταμένας' Αλλ’ 
ούδέν ανεξάρτητον καί άνευ συνάφειας, ώς είπεϊν, ύφίσταται μεταξύ τοδ-



503ΠαΓΝΑΧΣΟΧ.502 ;

κοινοβουλίου καί τοΰ πλήθους αύτοΰ τών μεμονωμένων σωμάτων. Δέν ύπ- 
άρχουσι μεγάλα διοικητικά σώματα πανίσχυρα, σχηματίζοντα είδός τι 
κράτους έν τφ κρατεί, 'Π διοίκησις 'δέν χωρίζεται καθαρώς άπδ τής πο

λιτικής. Έάν περιορίσω[/.εν τδ ύπουργεΐον είς τά καθαρώς πολιτικά ύπ- 
Ουργεΐα, δέν θ’ άφήσωμεν άρκοΰσαν θέσιν έίς την φιλοδοξίαν ιών μ,ερίδων 

δέν θά γνωρίζωμεν τίνι τρόπφ νά ίκανοποιήσωμ.εν τάς παρά της άντιπο- 
λιτεύσεως προσενεχθείσας υπηρεσίας’ τά λοιπά υπουργεία είσίν αί πρώται 
βαθμίδες έφ’ ών άνυψοϋνται οί νεαροί πολίτικοι, αί νέαι φήμαι. ’Απέναντι 
υπουργείων περιωρισμένων είς έλάχιστον άριθμδν προσώπων άναποφευκτων 
ύψοΰται σοφή διοίκησις ύπερτέρα τών πολιτικών θυελλών, πολύ [/.άλλον 
προσπαθούσα νά διεκφύγη τήν έξέλεγξιν της βουλής τών άντιπροσώπων, 
καθ’ ην ήμέραν οί ήγέται αύτης δέν θ’ άνήκωσι πλέον είς τδ κοινοβού- 
λιον’ κατά τήν στιγριήν έκείνήν, ουτοι χρησιμεύουσιν ώς ζών δεσμός με
ταξύ τών μεταβαλλομένων θελήσεων τοΰ έθνόυς καί της συμπεφυκυίας 
εκείνης και κατά παράδοσιν θελησεως, ητις άείποτε ριζοΰται είς τας γρα

φειοκρατίας. . ·
Τδ πνεύμα τοΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου δέν άνέχεται παρά ταΐς ύπουρ- 

γοΐς διευθυντάς τών μεγάλων τμημάτων της διΟϊκήσεως. Τά πρόσωπα 
ταΰτα, είθισμένα είς τδν σεβασμόν, είς την σιωπήν τών γραφείων, ή'θελον 
άναπετασθη ώς φύλλα ξηρά έντδς τών θυελλών τής βουλής τών άντιπρο- 
σώπων. Ή έντεχνος αύτών ευγλωττία ή'θελεν οπισθοχωρήσει άπέναντι τής 

βξείας διαλεκτικής, άπέναντι τών σαρκασμών τών παλαιστών τής ρητορι
κής.’Ήθελον μισήσει τήν βουλήν, ήτις ή'θελε τούς περιφρονήσει. Οί υπουρ
γοί, ών ή τύχη πάντοτε έστιν άσταθής, ήθελον τούς θυσιάσει άνευ οί
κτου. Οί μικροί υπουργοί χρήσιμεύουσι πρδ πάντων δπως άποτρέπωσιν εγ
καίρως τάς δργάς τοΰ κοινοβουλίου. ’Αληθείς άμνοί,αί'ροντες τάς αμαρτίας 
των άλλων προφυλάττουσιν ένταύτφ τό τε ύπουργεΐον και τάς διοική
σεις. "Οτε έγένετο ή μεγάλη μεταρρύθμισις τοΰ νόμου έπι τών πενήτων, 
προσεπάθησαν νά έμπιστευθώσι τήν διεύθυνσιν τής κοινής βοήθειας είς 
επιτροπείαν καθαρώς διοικητικήν. Τών «τριών βασιλέων τοΰ Somerset; 
houses ή βασιλεία υπήρξε βραχεία’ ειχον έν τώ κοινοβουλίφ πολλούς Αν
τιπάλους καί ούδέ ένα επίσημον ύπερασπιστήν.Ή έπιτροπεία διελύθη καί 
τήν ύπηρεσίαν ταύτην διευθύνει τήν σήμερον εις ύπουργός.

Ποσώς έν Αγγλία δέν λαλοΰσι περί «διοικήσεως» ώς περί σώματος έν
τελώς διακεκριμένου άπδ τοΰ πολιτικού σώματος. Ή. λέξις αυτή έφαρμό- 
ζεται είς δλως έτέραν έ'ννοιαν’ λέγουσιν «ή διοίκησις τοΰ λόρδου Πάλ- 
μερστων» άντί «τδ ύπουργεΐον.τοΰ λόρδου Πάλμερστων»’ καθόσον τφόντι 
τδ ύπουργεΐον καί ή βουλή, ήν τδ ύπουργεΐον Αντιπροσωπεύει, είσίν ή 
άληθής διοίκησις. Τίποτε δέν δυνάμεθα νά φοβηθώμεν έκ τοΰ γραφειο
κρατικού πνεύματος, έφ’ δσον τδ κοινοβούλιον θά τδ έπισκίάζη διά τον
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πολιτικού πνεύματος. Δυνάμεθα νά συγκεντρώσωμεν περιπλέον- πάν δ,τι 
αποβλέπει είς τήν δημοσίαν Ανατροφήν, είς τήν άντίληψιν, είς τήν είσ- 
πραξιν τών φόρων’ άλλ’ έφ’ δσον ή νομοθετική έξουσία θά διαμένη ή κυ
ρία κινητική δύναμις ιού κράτους> ή ψυχή τής κυβερνήσεως, ή ίυγκέν- 
τρωσις, ούσα συνηνωμένη τφ νόμφ, θά σεβασθή τούτου τούς τύπους τάς 
ασφαλείας καί δέν θά κατασταθή ό'ργανον πιέσεως. Τδ κοινοβούλιον, τά 
πάντα δύναται νά μεταβάλγ, δύναται νά έξαλείψη τά τιμαριωτικά σύ- 

Αύρα τών ένοριών, νά καταλύσή τδ σωματεΐον τού Λονδίνου, ν’άντικατα- 
• στήσν) διά νομαρχών τούς λόρδους τοποτηρητάς νά μεταρρύθμιση τδ Όξώ-

νιον, τήν Κανταβριγίαν, τάς μεγάλας σχολάς’ οί τοπικοί φραγμοί, τά Αρ
χαία ιδρύματα, ύφίστα.ται τή ανοχή αύτοΰ’ άλλά τδ ένστικτον τής συν- 
τηρήσεως ειδοποιεί αύτδ δτι δέν πρέπει νά μεταβιβάσγ είς άλλους τδ 
καθολικόν τής μεταρρυθμίσεως δικαίωμά του. Καί αύτοί οί λόρδοι συν
αισθάνονται τούτο, χορηγοΰντες μ,ίαν μεταρρύθμισιν, δπως διατηρήσώσΐ 
τδ δικαίωμα τής παρακωλύσεως έτέρας.

Δέν ύφίσταται έτέρα χώρα μάλλον συγκεντρωτική τής ’Αγγλίας, ύπδ 
τήν έννοιαν, δτι ύπάρχει κεντρική τις θέλησις, δυναμένη τά πάντα νά 
στρο«ξγ) καί να καταστρεψη,· τα πάντα νά- περιβάλή, μή γινώσκουσα χα

λινόν, τροποποιουμ,ενη ελευθερως, άπδ έποχής είς έποχήν, άπδ γενεάς 
εις γενεάν, άπδ ένιαυτού είς ένιαυτδν, διαμένουσα αείποτε ύπέροχος. Ή 

! δύναμις αυτή φείδεται άγώνφν, ώς δεξιός εργάτης δςτις δαπαν^ μόνον

τήν άναγκαίαν δύναμιν πρδς άπόκτησιν ώρισμένου Αποτελέσματος. Μόνον 
τδ άναγκαΐον πράττει, ποσώς δέν παρενοχλεΐ τά μικρά κέντρα έν οίς ένερ- 
γεΐται κατά το δυνατόν Ανάγκη κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική. Άφίησι 
νά ζή πάν.δ,τι κέκτηται ζωήν, νά διαρκή πάν δ,τι δύναται νά διαρκή. 

*0 ’Άγγλος δέν γεύεται, δέν γνωρίζει τήν ηδονήν τής καταστροφής. Ό 
λόρδος καγκελάριος είναι πάντοτε δ άρχιγραμματεΰο, ο φύλαξ τής συνει- 

< δήσεως τού βασιλέως’ είναι δ άνώτατος άντιπρόσωπος τής δικαιοδοσίας
έκείνης τής έπιεικείας, λειψάνου τών βαρβάρων χρόνων, δτε αύτδς ούτος δ 
βασιλεύς έμετρίαζεν ή άνέτρε7ίε τήν άπόφασιν’ παρέχει προνόμιά καί συγ- 
καλεΐ τδ κοινοβούλιον, είναι δ φυσικός κηδεμών τών άνηλίκων, τών τάς 
φρένας διφορουμένας έχόντων’ συμμιγνύει έν τφ προσώπφ αύτοΰ τάς τρεις 
έξουσίας, τήν δικαστικήν ώς δικαστής, τήν έκτελεστικήν ώς μέλος τοΰ 
υπουργείου καί ώς ειδικός άντιπρόσωπος τοΰ βασιλέως, τήν νομοθετικήν 

t ώς πρόεδρος τής βουλής τών λόρδων. "Οτε έπρόκειτο περί τών προνομίων
ΐ της, ή βουλή τών άντιπροσώπων έπί πολύ έπέμεινε νά δικάσή μόνη, καί
■ νά μή έπιτρέψη τήν παρέμβασιν τών κοινών δικαστηρίων. Έφυλάκισέν

υποδίκους έφ’ άπλφ έντάλματι καί άνευ ένδείξεως τών αιτίων τής φυ- 

λακισεως. Έν ετει 1810 δ sir Francis Burdett συνελήφθη καί έφυλακίσθη 
έις τδν Πύργον τή διαταγή τού κοινοβουλίου. Ή βουλή τών άντιπροσώ-.
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πών δύναται νά κατηγορήσει και νά δικάσή διά τής βουλής τδν λόρδων, 

περιβεβλημένης την εξουσίαν του Ανώτατου δικαστηρίου, ού μόνον τούς 
υπουργούς, αλλά καί πάντας τούς Αξιωματικούς τοϋ στέμματος· δεν έλη- 
σμονήθη η δίκη τοϋ Warren Hastings. Εις τάς σπουδαίας* ταύτας δίκας, 

ή βουλή τών αντιπροσώπων Αντιπροσωπεύεται ύπδ τριών κατηγόρων" τοι- 
οϋτοι υπήρξαν διά τήν δίκην τοΰ Warren Hastings, δ Burke, δ Forse καί 
δ Sheridan. Τελευταία τοιούτου εί'δους δίκη, έν τή ένεστώση έκατονταε- 
τηρίδι, ύπήρξεν ή τοϋ λόρδου .Melville, κατηγορηθένπος έπί καταχρήσει 

τής ύπηρεσίας.
Τδ δικαστικόν προνόμιον της συνελεύσεώς έστιν δπλον Αρκούντως Απημ- 

βλυμένον" μόλις τήν σήμερον δυνάμεθα νά λαλήσωμεν περί τών προνομίων 
τοϋ.κοινοβουλίου, διότι καί ό έσχατος ’Άγγλος Απολαύει της τε τοϋ λό
γου καί της προσωπικής έλευθερίας, Προ -καιροΰ έπαυσαν αί προφυλάξεις 

αί λαμβανόμεναι πρδς έξασφάλισιν τών βουλευτών κατά τής βζσιλικής 
έξουσίας. Έπ’ ΐ'σης δτεδήποτε ή βουλή τών αντιπροσώπων.έπεκαλέσθη μέ
γιστα. προνόμια, τδ έθνος και τά τοπικά δικαστήρια άπέκρουσαν τάς Αξιώ
σεις ταύτας. Κατίσχυσαν δέ τής βουλές τών Αντιπροσώπων, δπόταν αύτη 
ήθέλησε νά παοακωλύση τούς τυπογράφους νά δημοσιεύσωσι τάς συζητή
σεις της, ή νά στέρηση πολίτας τών εύεργετημάτων της δι’ έγγυήσεως 
Αποφυλακίσεως (habeas corpus) καί ύποβάλη αυτούς είς τά κοινά δικα

στήρια. Τυπογράφος τις, δ Wheeble, έν έτει 1771, έκλήθη ενώπιον της 
βουλής δπως Απολογηθή περί της δημοσιεύσεως τών κοινοβουλευτικών συ
ζητήσεων* ήρνήθη δέ νά παρουσιασθη. 'Η βουλή προσήνεγκεν Αμοιβήν 50 
λιτρών στερλινών εις δν τινα ή'θελε τδν συλλάβει. Ό Wilkes, aiderman 
&ν τότε καί ενεργών καθήκοντα δικαστοϋ εις Guildhall, ήθώωσε τδν τυτ 

πογράφον. 'Έτερος τυπογράφος κατεδίωξε τδν Αντιπρόσωπον της βουλής 
τδν έντεταλμένον τήν σύλληψίν του. Ό Wilkes καί δ Oliver κατεδίκασαν 
τδν Αντιπρόσωπον τούτον νά παράσχγι έγγύησιν. Οί ύπουργοί καθεΐρξαν 
τδν Oliver εις τδν Πύργον, καί μικρόν κατόπιν τδν λόρδον δήμαρχον 

Erosly. Οί δικασταί ήρυήθησαν νά παρεμβώσι μεταξύ τής βουλής καί τών 
δικαστών τοϋ ’Άστεος, καί ουτοι διετέλεσαν πεφυλακισμένοι αχρι τέλους 

τής βουλευτικής συνόδου. ”Εκ τότε αί έφημερίδες έδημοσίεύσαν άνενό- 
χλητοι τάς συζητήσεις τής βουλής. ΙΊκσαι αύται αί δίκαι είσίν απλώς 
Αναμνήσεις. Ή βουλή τών Αντιπροσώπων πολύ την σήμερον θέλει διστάσει 

πριν ή προβή είς καταδίωξιν λιβελλογράφου ή ρήτορος έπί ·« περιφρόνησες 
τοϋ προνομίου της.» Ή κατά τής βουλής ή κατά τίνος τών μελών αυτής 
έξύβρισις δύναται νά τιμωρηθη ύπδ «τοϋ δικαστηρίου τής βασιλικής 

έδρας», ώς καί πας έτερος συκοφαντικός λίβελλος. .
Είναι Αξιόν παρατηοήσεως, δτι έκάστοτε δταν ή βουλή τών Αντιπροσώ

πων έγκαταλείπη Αρχαϊόν τι δικαίωμά της,έκ τούτου ούχ ήττον ώφελεϊ- 
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ΐάν ή Εκτελεστική έξο'υσία ή ή δικαστική : ή έκτελείτική .έξούσία Εσ'τίν 
επίσης τδ - κοινοβούλιον. καθόσον αυτή -είναι .επιτροπεία τοϋ',κοινοβουλίΐϊυ, 
έστίν εξουσία ούσιωδώς πολιτική· Αλλά συχνάκις ή-βουλή τών αντιπροσώ
πων έποίήσατο εκούσιας θυσίας είς τήν δικαςικήν εξουσίαν,τήν ζώσαν έκτδς 
καί, ύπεράνωτών μερίδων. Τοιουτοτρόπως τδ κοινοβούλιον ίδρυσεν'ειδικόν 
δικαστήριον, πρδς έκδίκασιν των περί διαζυγίου αιτήσεων. ’Εσχάτως Απε- 

φάσισεν δτι τοϋ λοιπού δέν θέλει εξετάζει τάς αιτήσεις περί τών εκλογών 
τών μεμολυσμένων διά δταφθορΑς ή. βίας* Ανατίθησιν είς δικαστάς-, τήν 
έπκλήθευσιν τών πληρεξουσίων τών αμφισβητούμενων, παρά τών ιδίων 

αυτής .μελών, καταλείπουσα ούτω πολύτιμον προνόμιον, τόΰ οποίου φθο- 
νοϋσι. πΑσκι ,αί πολίτικα! συνελεύσεις. Τήν σήμερον σπρυδαίως διανοείται 
νά τροποποιήση ολόκληρον τδ σύστημα . τής, νομοθεσίας, τής καλούμενης 
ιδιωτικής. Έν Αρχή έκάστης βουλευτικής συνόδου, ορίζεται μέγας Αριθμός 
επιτροπειών, κυρίαν Αποστολήν έχουσών τδ κκνονίζειν πάσας τάς Αιτήσεις 
παραχωρήσεων. Αί, έπιτρόπεϊαι αύται λειτουργοϋσι πραγματικώς ώς δικα
στήρια : αίέταιρίαι των σιδηροδρόμων, οί κατασκευκσταί τών νεωρείων, 
τών λιμένών, αί αντίπαλοι έταιρίαι αί ένασχολρύμέναι ,έίς φωτισμόν; τών 
πόλεων, έίς χόρήγησιν τοΰ ύδατος, είς καθαρισμόν αύΐών,-παρίστανται 
ενώπιον τών δικαστηρίων τούτων μετά τών μαρτύρων των, τών ειδικών 
δικηγόρων των, καλούμενων κοινο^οΰίευτικων δικηγόρων. Αί εξετάσεις, 

αντί νά ένεργώνται έπί τ·^ βάσει; εκθέσεων μηχανικών, ώς ενώπιον τών 
σοφών γαλλικών συμβουλίων τών μ-εταλλείων καί τών δημοσιών έργων, 
διεξάγονται έπί τ·η βάσει συζητήσεων προφορικών καί κατ’ Αντιμωλίαν.

.. ,Τδ κοινοβούλιον έξεπλάγη έκ των ελαττωμάτων τοϋ τοιούτου συστή
ματος. Έν πρώτοις έστι .λίαν δαπανηρόν* ούχί σπανίως έταιρία- σιδηρο
δρόμων δαπαν^. ποσδν 40,000, 50,000, 60,000 λιτρών στερλινών είς τή,ν 
κοινοβουλευτικήν έξέτασιν. ύπάρχει Αγγλική εταιρία σιδηροδρόμου, δα- 
πανήσασα είς ταύτην ούχί δλιγωτέρας τών 300,000 λιτρών. Προκειμένου 
νά έκτελεσθώσιν έργασίαι . έν τφ λιμένι τής Cork έν ’Ιρλανδία, ή δίκη, 
Αντί νά γίνηται .επ.ι.τοπίω..ς,έκδικάζεται έ-ν Λονδίνφ· πρέπει λοιπόν νά κλή- 

- τευθώσιν αυτόθι οί . μάρτυρες δι’ άδρας δαπάνης. Ή τιμή τών κοινοβου
λευτικών νομοσχεδίων έβάρυνε λίαν, επαχθώς τήν κατασκευήν τόϋ συμ
πλέγματος τών αγγλικών, σιδηροδρόμων. Τδ σύμπλεγμα τοϋτο Αντιπρο
σωπεύει κεφάλαιον 300 εκατομμυρίων λιτρών στερλινών. ’Εντεύθεν δυνά- 
μέθα νά κρίνωμεν ήλίκα συμφέροντα .συζητούνται έντδς τών έπιτροπειών 
τής βουλής, Οί δικασταί τών κοινοβουλευτικών τούτων δικαστηρίων είσί 
πολλάκις άμοιροι; πείρας, Αμαθείς· οί μηχανικοί παρασύρουσιν ■ αυτούς : διά 
τής επιστήμης, οί δικηγόροι διά τών έπιχειοημάτων. Έκαστον ζήτημά 
δέον νά συζητήται ά.τ’ άργηη (ab ουο), καθόσον ή νομολογία τών πολυα

ρίθμων καί μεταβλητών τούτων επιτροπειών έστι κατ’ Ανάγκην αβεβαίά 
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καί μεταβλητή" αυτή πολλάκις διαφωτίζεταιυπό τηςδιαρκούς' επιτρο

πείας ττΐζ βουλ·ηςτών λόρδων, χρησιμευούσης■ ώς ■ έφετεϊ’ον.·Αί■■ έπιτροπέιαι 
ύπδ τοσαύτης εργασίας βαρύνονται καί τόσφ βραδέως εργάζονται, ώστε 
έπάναγκες έθεωρηθη νά δοθγ τδ δικαίωμα εις τδ ύπουργεϊον τδ καλού- 

μ,ενόν board of trade ^συμβούΛιοΫ τοΰέαπορίον) νά; έκδίδν; προσωρινάς 
δΐάταγάς διά τά μεγάλα δημόσιά έ'ργά» ’Εννοείται · δτι τδ κοινοβουλίου 
δύναταινα επικύρωση τι ν’ άκυρώσν; -τάύτας τάς διαταγάς, και οί ένδια- 

φέρόμενΟί δύνανται νά πέμψωσίν ■ Αιτήσεις εις τδ κοινοβούλιον πρδς Ανα
στολήν της έκτελέσεώς αυτών. Την σήμερον συζητεΐτκι νά παραπέμ.ψωσιν 

άπαταν την ιδιωτικήν νομοθεσίαν εις Αληθές' δικκστηριόν εκτός τοΰ κοι
νοβουλίου, αλλ’ είσέτι δέν απεφασίσθη ή ίδρΰσις καί ηΑρμοδιότης τοΰ 
τοιούτου δικαστηρίου. Τδ δικαστηρίου τοΰτο Οχ περιέχγ [χάνον δικαστάς 
νομομαθείς ; θά παράσχώσίν εις αυτούς βοηθούς ριηχανικούς, οικονομολό
γους ; Όπωςδηποτε, τδ κοινοβούλιο·/ φαίνεται πρόθυμον νά έγκάταλίπη 

την' Αρχαίαν του' έξουσίαν επί τών παραχωρήσεων" Αλλ’ επιθυμεί νά πχ~ 
ραδώσγ αύτην εις διαιτητάς Ανεξάρτητους Από' τοΰ στέμματός καί της 

■κατά καιρούς κυβερνησεως.
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Γενική έστι πλάνη τδ πιστεύειν δτι η'κοινοβουλευτική κυβέρνησίς έστι 
κατ’ ανάγκην κυβέρνησίς ελεύθερα. Ή ιστορία της βουλές δέν παρέχει 

άρά γε παραδείγματα δτι μία συνέλεύσις δύναται νά κατασταθγ ό απε
χθέστερος, δ Απηνέστερος τύραννος, διότι εντός αύτης ή ευθύνη μερίζεται 

καί ώς είπεΐν Απόλλύτάι καί διαλύεται; Υπάρχει άραγε τι μάλλον άςιο- 
θρηνητον τόσων Αποπειρών κοινοβουλέυτικ'ης κυβερνησεως, αείποτε Απο- 
ληξασών εις δικτατορίας μάλλον η $ττθν ύποκριτικάς; Μία βουλή δύ
ναται, ώς καί εις άγεμών, νά γένηται αύθάίρετος, βιαία, νά ένθουσι^, νά 

έπαίρηται, νά κατέχήται υπό ιδιοτροπιών, ύτίδ μανιών. Τίς έστιν έν ’Λϊ’ 
γλίςε δ ισχυρότερος χαλινός της κοινοβουλευτικής παντοκρατορίας; Δεν εί
ναι βεβαίως πλέον τδ βασιλικόν προνόμιον, μήτε ή ' βόυλ·η τών λόρδων, 
Αλλ’ είναι* μάλλον ή δικαστική εξουσία. ’Απέδειξα ηδη τίνί τρόπφ τδ 

κοινοβούλιον Απεκδύεται τών εξουσιών, του ποός ό'φέλος μάλλον της δικα
στικές η της εκτελεστικής εξουσίας. Άλλ’ έτι πλέον ή δικαστική εξου
σία δρίζει την θέσιν πάντων τών πολιτικών οργανισμών καί αναστέλλει 

πάσας τάς παρεκτροπάς αυτών χρησιμεύει ώς ανυπέρβλητον δριον' (nec 
<plu$ ultra) πάντί τφ έν’ασκοΰντι δημόσιόν τινα λειτουργίαν, 'ίο δικαστη
ρίου της έδρας τ·ης βασιλίσσης έστι τέταρτη δύναμις έν τφ κράτει' κέ- 

. 'κτηται τδ δικαίωμα της έξελέγξεώς, παρακωλύει πάντας τούς σφετερι- 
■σμούς, τούς τοΰ στέμματος, τούς τών υπουργών, τούς τών υπάλληλων τούς
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" Λοΰ .κράτους.,τούς. τών. δημοτικών ύπκλληλων.Ένώπι.ονί τούτου,έδικάσθη. ή
διαφορά μεταξύ τοΰ Ιακώβου καί τών επτά επισκόπων, καί ή ιστορία ·ό- 

I φείλει ν’ άναγράψη εις τάς δέλτους αύτης την τιμήν ταύτην τφ βασιλει,
I δτι ουδέ καν διενοηθη νά διαφθείρτ) την. δικαιοσύνην έν τί; μεγάλη ταύτη

ι συζητήσει, καθ’ ην δΐ.εκυβεύθη τδ. στέμμα του. Οι ένορκοι .έξελέχθησαν
[ , -κατά τδ σύνηθες. Τί σημασίαν κέκτηται δ .θεσμός όυτος τοΰ- δικαστηρίου

{. . τών ένορκων δ τόσφ· ίερός. δσφ καί- ό· κοινοβουλευτικός θεσμός; Κέκτηται
ι . ταύτην την σημασίαν ότι- τδ έθνος δπερ-χορηγεί πάσας,τάς έξουσίας διε-

φύλαξεν εις εαυτό τδ δικαίωμα τοΰ τιμωρείν.-.Όν ένορκοι ~ οί. έκφέροντες 

ι , την εαυτών έτυμηγορ.ίαν (cere dictum) είσίν οι Απόγονοι τών βαρβάρων
έκείνων πολεμιστών, όίτινες· .μόνοι έδίκαζον-καί όίτινες έξεθρόνιζον βα

σιλείς. '· . .. ■ ■
«'Η ,εύθύτης καί η Ακερα.ιότης, λέγει: δ> Junius- (έπιστολη. τ^ς 2 ί ; ’Ια- 

νουαρίου 1769), έν τη ,άπονομ.η της δικαιοσύνης έστιν δ Ασφαλέστερος 
δεσμδς,δι’όύ έγγυώμεθα, περί της. προθύμου ύπακοης τοΰ λαού καί συσφίγ- 

γομεν τούς πρδς την κυβέρνησίν φιλίους'αύτοΰ; δεσμούς; Δεν. Αρκεί μόνον 
τά ζητήματα τοΰ ιδιωτικού δικαίου ν’ αποφασίζωνται μετά δικαιοσύνης 

r μήτε οί δικασταί νά.ώσιν,. Ανώτεροι. της δυσφημίας της χρηματικής δια
φθοράς. Καί αυτός δ Jeffries, δτε δεν. έπρόκειτο.περί-της αύλης ^ν δικα

στής Ακέραιος. Δικαστής διατελών ύπδ τ^ν'έπίδρασιν τ^ς κυβερνησεως δύ
ναται τάη έντιμος περί την έπίλυ.σιν τών ιδιωτικών διαφορών καί όμως 
προδότης Απέναντι τοΰ έθνους». Τινι τρόπφ λοιπόν οί. ’Άγγλοι δικασταί 

απαλλάσσονται της έπιδράσεως της κυβερνησεως; Τίνι τρόπφ η δικαιο
σύνη Απέβή ,η ύπερτάτη εξουσία, ;δ μέγάς κανών τοΰ κράτους; Σχεδόν 

. άπανταχόΰ οί τούς νόμους νομοθετρΰντ.ες . θεωροΰσιν εαυτούς Ανώτερους 
τών νόμων" έν Αγγλία, δ νομοθέτης μάλλον καυχάται εκ τ'οΰ σεβασμοΰ 
τοΰ εις τδν νόμον Απονέμομένου ο) έκ της δυνάμεως, ίιν κέκτηται, όπως 
μετκβάλη αύτόν.Έν Γαλλίφ τίς συνηθέστερον παρεβίασε την νομιμότητα 

ο.ί βασιλείς η αί συνελεύσεις; Ή γαλλική ιστορία μεστή, έστιν.ΰβρεων. Ας ·η. 
Απόλυτος μοναρχία, είτα δέ αί έπαναστατικαί κυβερνήσεις, Απηύθυναν 

ί ■ πρδς" τδ.. δίκαιον. ’Εν Γαλλίφ έρρέθη δ λόγος ούτός" «ή νομιμότης μάς

7 καταστρέφει». ... . · ..·

t «Άριθμοΰμεν, λέγει δ δούξ τοΰ Broglie έν τίΐ βίβλφ αύτοΰ περί ΐης
Κνβε^ήσιως της EaJJiac, δικαστάς ούχί καθ’ εκατοντάδας, Αλλά κατά 

{· χιλιάδας. Έκττούτου έπεται δτι δέν. δυνάμεθα νά έχωμεν,-ώς δί γείτονες

ημών, σώμα αποτελ.ούμενον έξ Ανδρών πρώτης τάξεως καί έκ δεινών νο
μομαθών». Έάν η δικαστική εξουσία ίίναι τόσφ ισχυρά έν Άγγλί^, τού
του αιτία διότι ύπάρχρυσιν δλίγιστοι δικασταί. Τρία μόνον,δικαστήρια-Αν- 

τιπροσωπεύουσι τδ παλαιόν δικαστηοιον τοΰ βασιλέως, την aula regia, 
ί τδ τ·ης έδρας τοΰ ,βασιλέφς, είδικφτερον έξέτάζον την γένεσιν τών ποινι-
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κών δικών, τό ανέκκλητον δι·Ζαστήρΐον τών υποθέσεων τοΰ δημοσίου 
ταμείου, καί τό τής κοινής δικαιοδοσίας, των συνήθων πολιτικών διν.ών. 
'■Εκαστον τουτωνέχει μόνον πέντε δικαστάς" δεκαπέντε, δέ δικασταί είς 
τά κακουργιοδικεΐα καί είς τά:'πολίτικα δικαστήρια, άπονέμουσιδικαιο

συνών καθ’ άπασαν σχεδόν την Μεγάλων Βρετανίαν.' Προσθετέον: είς - τά 
δικαστήρια ταΰτα τοΰ ακριβοδίκαιου τά δικαστήρια τής επιείκειας, δυνά- 
μ,ενα νά .συμπληρώσι τδν νόμον, νά διορθώσι τά:χά’σματα, δήρ,ιουργοϋντα 
είδός τι διηνεκούς.δικαίου, οργανικού, άείποτε αύξάνοντος καί άπορρέον- 
τος έκ της άπροσώπου'· συνειδησεως τοΰ δικαστοΰ. 'Γπάρχουσι1 λοιπόν 5- 
λίγιστοι δικασταί. Τά έξοχα ταΰτα πρόσωπα δέν έχουσιν εφάμιλλους, 
κέκτηνται μεγαλεΐον ί'σον τφ βασιλικφ, άξίωμα μόνιμον ώς τδ τών κλη
ρονομικών νομοθετών. "Αμα κατέλαβε τδν θρόυον Γεώργιος δ Γ', άπεφά- 
σισέν ώστε αί βασιλικά! έντολαί αί τοΐς δικασταΐς χορηγούμενα·. νά μή 
παύωνται διά τοΰ θανάτου τοϋ ήγεμόνος. Οί μισθοί τών δικαστών πλη- 
ρόνονται έκ . της τοΰ στέμματος έπιχορηγήσεως, καί, κατ’ άκολουθίαν, 

δέν συζητοΰνται κατ’ έτος έν τφ κοινοβουλίφ,. καθόσον τδ ποσδν τής τοϋ 
στέμματος, έπιχορηγήσεως κανονίζεται έφ’ δλην τήν διάρκειαν μιάς βασι
λείας. Ό λόρδος καγκελάριος, ων ύπουργός τής δικαιοσύνης καί πρόεδρος 
τής βουλής τών λόρδων μετά τοΰ αξιώματος τοΰ δικαστοΰ, λαμβάνει κατ’ 
έτος 500,000 φράγκων, δ chief justice (άρχιδικαστής) τής έδρας·τής βα- 
σιλίσσης 200,000 φράγκων, δ τών κοινών δικαιοδοσιών καί δ Lord chief 
baron 175,000 φράγκων" οί λοιποί δικασταί 125,000 φράγκων.1 ''Οταν 
άναβιβασθώσιν έπί τήν δικαστικήν έδραν, είσίν ήδη πλούσιοι, καθ’ δσον 
εκλέγονται οί έπιφανέστεροι, οί ευτυχέστεροι τών δικηγόρων. 'Ο δικαστής 
ούδέν ζητεί παρά τοϋ στέμματος, μήτε παρά τών υπουργών" δέν φοβεί

ται μήτε νά. καταβιβασθγί άπδ τής έδρας του, μήτε νά μή προαχθή. Έάν 
έρέγηται φήμης, ταύτην. δύναται ν’ άπδκτήσφ διά τής άκεραιότητός του* 
άπολάμβάνει, τής: ύστεροφημίας έάν. έγένετο τύπος τής δικαιοσύνης, έάν" δ 
βαθύς καί κριτικός νους αύτοΰ παρέσχε τήν μάλλον ακριβή καί μάλλον 
επιτυχή-ερμηνείαν, έπί τοΰ πλήθους τών εγγράφων και κανόνων, οΰςκα- 
λοΰσι Νόμον·. Πρέπει-ν’ άντιπροσωπεύη τι άπρόσωπον τήν. συνέχειαν έν τή 
μή συνεχεΐ κινήσει τών ανθρωπίνων υποθέσεων, τδ παρελθόν μεταξύ τών 

άστατων παθών τοΰ παρόντος.
Φυσικώτατόν έστιν, δτι ή δικαστική έξουσία, γεννηθεϊσα ύπδ τήν σκέ- ' 

πην τόϋ στέμματος καί τά δικαιώματα τής κοινωνίας έναντίον τών ατο
μικών παθών άντιπροσωπεύουσα, διετέλεσε, καί έν χώρα αριστοκρατική, 
έπί πολύ: δ ζηλότυπος συνήγορος τών βασιλικών δικαιωμάτων. Ό λόρδος 
Mansfield, ό λόρδος Thurlow, δ λόρδος Loughborough, δ λόρδος Eldon, δ

10? ’Ιρλανδοί δικασταί (δώδεκα τδν άριΟμ,δν) λαμδάνοοσιν 92,000 φράγκων, οί Σκώτοι 
75,0.00, οί δικασταί τών δικαστηρίων τώυ κομητειών 27,000 φράγκων.
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λόρδος Ellenborougli, ύπήρξαν σύμμαχοι τής αυλής" δ λόρδος Mansfield καί 
δ; λόρδος Ellenborough είσήλθον καί έντδς υπουργείων καί έγένοντο πρά

κτορες τής εκτελεστικής έξουσίας. Ό λόρδος Mansfield έπεχείρησε νά πε- 
ρίορίση τά δικαιώματα τόϋ δικαστηρίου -τών ενόρκων ώς πρδς. τδν τύπον 

καί νά, περικλείστ).. εν τή άπλή τών γεγονότων κρίσει. ’Αλλά προσειλκύ’· 
σατα τήν οργήν 'ούχί μόνου τοϋ: Junius. 'Έτερος δικαστής .κατεπόλέμησε. 
τήν αρχήν ταύτην, δ λόρδος Camden. Άπέδειξεν ότι δεν είναι δυνατόν νά 
χωρισθή απολύτως τδ .πραγματικόν, άπδ τοΰ νομικού, οτι τδ δικαστήριον 
τών- ενόρκων, δπερ-είς τδν φόνον αναζητεί τόν βαθμόν τής κακίας, είς τήν 
κλοπήν τδν βαθμόν τής άσπλαγχνίας, δύναται έπ’ ΐ'σης καί είς τόν λάβελ- 
λον νά ζητήσγ τήν πρόθεσιν τοΰ ένόχου.Ό λόρδος Camden ύπερίσχυσε τόϋ 
λόρδου Mansfield,- καί έν έτει 1791 τδ: νομ.οσχέδιον. λτο,ϋ .’.Fox..ύπήρξεν. δ 

φρουρός τής τοϋ τύπου έλευθερίας. . - . .
Το κοινοβούλιον έστιν είς τών εργατών τών έργαζομένων είς τδ. οικο

δόμημα τοϋ νόμου" παρά τω γραπτώ νόμφ γενομένφ ύπδ τήν στιγμιαίαν 
πίεσιν, ύφίσταται έτερός τις νόμος, γέννημα τών αιώνων καί; τών ,εθίμων 
βαθμιαίως έξελθών έκ τής συνειδησεως καί τής διάνοιας τών δικαστών. 

Πάντοτε σχεδόν δίκαι ώρισαν διά τοϋ άσφαλεστέρου τρόπου καί μάλλον 
έμφανώς τάς σταθεράς τής έλεύθερίας.· κατακτήσεις,.καθότι:, αί-,πολιτικοί 
θεωρίαι δέν συγ.κινοΰσι. τήν .ψυχήν ένδς έθνους τόσον εύχερώς οσον τά δρά

ματα έκεΐνα, ών τούς ήθοποιούς βλέπει, άγαπ^,ή βδελύσσεται.’Άλλως τε 
ενυπάρχει έν τφ άγγλικφ πνεύματι κλίσις τις . πρός σεβασμόν, παντός δ,τι 
ισχυρόν" α δέ; νομοθέτης δστις ά,πονέμει δύναμι.ν. έπί τών. ανθρώπων;καί έπί 
τών. πραγμάτων,δέν θίγει δμως διά τής ιδίας αύτόϋ χειρδς· τήν περιουσίαν 
καί τήν ζωήν τών πολιτών,· παρίσταται ήττον φοβερός, καί ήττον μέγας 
τοϋ δικαστοΰ·.. .. ·.....- .·.·.·,■ .·.·-.-.

• Τ.ίς πρώτος-άπεφάσισεν, δτι πάς δοΰλός έστιν ελεύθερός, άμα; πατήσγ 
τό άγγ-λικόν έδαφος ι Ό λόρδος. Mansfield προ κειμένου περί: στυγεράς. συλ- 
λήψεως. ένεγερθείσης έπί’ πλοίου τοϋ 'Γαμέσιος. Τίς έδίδαξε τήν άνεξικάτ 
κίαν είς τούς Ούί'γγους; 01 δικασταί,. έλαπτώσαντές-.·τά:. άποτέλέσμα.τ.α 
■τών άδικων νόμων κατά τών ετεροδόξων καί .τών καθολικών. Όί-νομο
μαθείς, οντες είθισμένοι νά, συμβουλεύωνται τήν λογικήν, δέν.άποκλίνόύ- 
σιν είς τόν φανατισμόν, 'Ο λόρδος Mansfield, λίαν αυστηρός συντηρητικός, 
φύλαξ λίαν·, ζηλότυπος τών δικαίών πάσης' άρχαίας εξουσίας, ύπήρξε προσ
τάτης τών ετεροδόξων. Κατεδίκασε τό σωματεΐον τοϋ’Άστεος τοΰ Λον
δίνου, δπερ ε-ταττε πρόστιμα είς τούς Sherifs οΰς. εϊχε διορίσει καί. ο.ΐτινες 
δέν ήδύναντα νά έκτελέσωσι τά έργα των, άν δέν συνεμορφοϋντο πρδς τά 
δόγματα: τής άγγλικανιζής, έκκλησίάς.' «Δεν είναι κακούργημα,..έλέγεν έν 

. τ'μβουλή των λόρδων ,συνεδριαζούσγ ώς έφετεϊον,δι’·-.άνθρωπόν τινα τό λέ- 
γειν οτι είναι ετερόδοξος,δέν είναι κακούργημα δι’αύτδν τό. μή προσέρχεσθαι
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εϊς τά άγια‘Μυστηρια'κατά τούς θεσμούς τής Αγγλικανικής εκκλησίας κα
κούργημα ή'θελεν εΐσθαι εάν-έπραττε τούτο εναντίον των ύπαγορεύσεων τής 
ιδίας αυτού συνειδήσεως (1767)». Τό δικατηρων τής Αρχ^γραμματείας έξη- 
σφάλισε πάντα, τά τε παρεκκλήσια και τάς γαίας των ετεροδόξων αίρέ- 
σεων (1844).'Πρέπει άρά γε ν’ αναπολήσωμεν εις την μνήμην πάν ο,τι 
έ.νήργησαυ οί δικάσται. ’χάριν τής τόσοι πολυτίμου ελευθερίας τής συνει- 
δήσεως, χάριν τής προσωπικής ελευθερίας; Μέχρι της βασιλείας Γεωργίου 
τού ΓΛ, έπετρέπετα ή .σόλληψις δυνάμει ενταλμάτων γενικών {general 
warrants), μ.ή σημειαύντων κατ’ όνομα τούς ύποπτους. "Οτε έδημο- 

σιεύθη 45ας Αριθμός ^τής έφημερίδος τού Wilkes ο North Britan,, α 
Halifax συνέλαβε ·45 πρόσωπα. ’Εν έ'τει. 1762, ό chief justice τής έδρας 

του βασιλέως έκηρυξεν ότι' τά γενικά ταϋτα εντάλματα ήσκν παράνομα* 
τά όργανα της εξουσίας κατεδικάσθησαν εις βαρέα πρόστιμα. 'Ο Wilkes 
ενεκεν στιγμιαίας συλλήψεονς, έτυχεν αποζημιώσεως 160,000 φράγκων. 
Τά δικαστήρια - Απηγόρευσαν καί αυτήν την γενικήν κατάσχεσιν των-εγ
γράφων ύπηκόου τού βασιλέως· ή προς κατάσχεσιν εντολή δέον νά μνη- 

, μονεύγι ειδικώς και Ακριβώς τά καταζητούμενα.· έγγραφα, ταϋτα δέ μόνα 
δύνανται ν’ Αφαιρεθώσι, καθ’ όσον ούκ έστι"θεμιτόν το θέτειν εις διαρ- 
παγήν την κατοικίαν.τού πολίτου. Τ> λό'ρ,δος Camden Ανέπτυξε την άρ·« 
χήν ταυτην-έν έτει 1765 ενώπιον ταύ δικαστηρίου της συνήθους δικαιο

δοσίας. ■
Ή βουλή-τών Αντιπροσώπων: δέν παρενέβη νομοθετικώς εις τάς πολυ- 

θρυλλήτους ταύτας έριδας. Διαρκουσών έ'τι των δικών ώς προς τά γενικά 
έντάλματα; δ γενικός είσαγγελεύς (attorney general) έδυνατό νά εϊ'πγ μετά 

θάρρους «ότι τόσον έμερίμνα περί Των Αποφάσεων τής βουλής των αντί- · 
προσώπων ασον και περί των βλασφημιών αχθοφόρων μέθυσων». Αί «.το-" 
φάσας τής βουλής τών αντιπροσώπων εϊσι πράγματι γνώμης εκφράσεις, 
δεν κέκτηνται νομικόν κύρος. Ή βουλή τών αντιπροσώπων φρονεί οτι δεν 
κέκτηται τό δικάίώμα τοϋ μεταβάλλειν νόμον έφ’ όσον ούτος ερμηνεύε
ται και έκτελεΐται·; δέν δύναται δέ νά παοάσχη εις νεαρόν νόμον δύνάμιν 
Αναδρομικήν. Τα έθνος το Αντιπροσωπεύομε,νον έν τώ καινοβουλίω ποσώς 
δεν περιφρονεΐ το έθνος το Αντιπροσωπευόμενου έν τώ δικαστηρίφ τών ε
νόρκων. Ουτω λοιπόν δ δικαστής εύρίσκεται έπι μήνας και συχνάκις έφ’ 
ολόκληρα έτη, έπί τίνος όρους :Σινά, υψήλότερον-τών νομοθετών, έλκύων 

πρός εαυτόν τά όμμπτα ολοκλήρου τόϋ έθνους. ..............
Ή τών δικαστών γοητεία δεν γεννΐίται μόνον έκ τοϋ σοβαρού τούτων 

έργου* δεν θεωρείται έπαρκές ότι ή φρόνησις αύτών διευθύνει τάς Αμαθείς 
συνειδήσεις τού δικαστηρίου τών· έν,όρκων, ότι ή χειρ -αύτών τούς άγει εις 
τό Αληθές, ότι αί Αποφάσεις αύτών Αποβαίνουσιν αξιώματα διά. τού χρό
νου γένικευόμενα. Ό δικαστής καθίσταται νομοθέτης μη παύων νά ή] δ,ι-
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καστής. Οί επί :χρόνον πολυν. έπισκοπήσαντες ε:ις τήν εφαρμογήν τών νό

μων εισιν οί άριστοι διορθωταί τής νομοθεσίας. ΤΙ ήθική Αρα τών δικα
στών έξουσία έστι σχεδόν Απεριόριστος. Ή έλευθερία τής συνειδήσεως, ή 

προσωπική έλευθερία, ή έλευθερία τού τύπου, χάρις εις, τους δικαστάς, 
δέν διέμειναν λέξεις χίμαιρα’.· τά ιερά ταϋτα Αγαθά έγένοντο έπίσης Απα
ραβίαστα ώς και ή ιδιοκτησία,ως τά καθαρώς ψηλαφητά καί ύλικά Αγαθά. 

,. Ή βουλή τών Αντιπροσώπων έστίν ή ζώσα έκφρασις τής έθνικής κυριαρ
χίας* αλλ’ ή κυριαρχία αυτή όύκ έστι δύναμις τυφλή; παιδαριώδης, ιδιό
τροπος, μεταβλητή, έτοιμη μάλλον νά κρημνίζγ ή μηδέν νά πράτττ;. Τό 
κοινοβούλιον τά πάντα δύναται νά πράξη, Αλλ’ Αρέσκεται νά διορθώνη 
τό έργον τού παρελθόντος, .δέν άξιοι δέ νά τό άνανεώνη ολόκληρον. Ή 
’Αγγλία δέν γινώσκει τήν δλεθρίαν Αρχήν, δυνάμει τής όποιας ούδεμία γε
νεά δικαιούται νά ύποχρεώνη έτέρας γενεάς. ’Εάν ταύτην έγίνωσκεν, όύ 

μόνον τό πολιτικόν σύνταγμα, αλλά καί πάντα; τούς νόμους ώφειλέν αιω
νίως νά μεταβάλλη. Πού άλλως τε άρχονται και πού τελεύτώσιν αί γε- 
νεαί; Ή βουλή τών αντιπροσώπων έστίν ή κινητική τής ’Αγγλίας δύνα- 
μις, και αρκεϊται νά κατανικ^ διά τών ηπίων αύτής προσπαθειών τάς Αν- 
θισταμένας δυνάμεις τής. παράδόσεως, τοϋ εθίμου, τού στέμματος, τής 
Αριστοκρατίας. Μεταξύ πασών τούτων τών δυνάμεων ϊδρυται Απαύστως 
είδος τι κινητής Ισορροπίας. Ή αγγλική βουλή τών Αντιπροσώπων πάντοτε 
έθεωρήθη ώς όργανον τοΰ μεγαλείου, τής εύδαιμονίας καί τής Ασφαλείας 
τής Άγγλίας.'ΙΙ κυριαρχία αύτής πάντοτε αύτομάτως Αντιμετωπίζει πάντα 
άπειλοϋντα τήν: πατρίδα^ ... . ,

(’Εκ τυδ γαλλιχοδ). Κωνατ. Ι. Αραγούμης.
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
(«). Δεν έτηρήβη ακριβώς ή ούδετερότης αυτή τής βασιλίσσης δτε., το όπουργεων 

Melbourne ήναγκάσβη έν ετεΓ 1839, ν’ άποχωρήση τό πρώτον, ούχι όπό τήν πίεσιν 
τής βασιλικής Οελήσεως, άλλ’ Απέναντι κοινοβουλευτικών δυσχερείων καί Οτε άνεφύη 
τό ζήτημα τών αύλικώντής βασιλίσσης (Bedchamber question). Έπρόκειτο να γνωσθή 
ίαν αί κυρίαι τής αύλης," <5γ ό διορισμ.δςεΐχε χροιάν πολιτικήν,ήθελ,ον παραιτηΟή ή όχι 
τών καθηκόντων των. 'Η βασίλισσα, ήτις τότε δεν εΤχε.συμπεπληρωμένο.ν.πό εικοστόν 
4’τος τής ήλικίας της,άντέστη.είί τοιαύτην απαίτησ,ιν,ούδόλως. δίστάζω-νά εΐπω,δτι ίάν 
τότε ό sir Robert Peel κατώρθου να έκπεραιώση τό Ι’ργον του,τα ύπουργ,εϊρν δπερ ήθελε ,· 
σχηματίσει Οα εΐχεν ελλόγους αιτίας, μονίμόνη-ος.’Αλλ’ ή, έξουσία τής νεαρας βασιλίσ
σης, έπιδεςίως άσκηθεΐσα ήρκεσέ να άαρεκ.τείντ; τήν διάρκειαν τής. φιλελευθέρας κυβερνή- 
σεως μέχρι βέρους τοΰ έτους 1841,δηλονότι, έπί περίοδον δύο: περίπου καί ήμίσεως έτών. 
Τούτη τή εποχή ή ένάσκησις αυτή-.τής;’βασιλικής;Ισχύος δέν προσέβαλε τό έβνικόν :αΐτ 

• σβημα.Ή όριςική κρίσις ήτις ,έξηνέχδη έπί τής πολιτείας τών, μερίδων, τών συγκρουοΟει- 
■ σών έπι τής τοιαύτης κρίσεως-ήν) εύνουστέρα τώ ΰπουργείφ ή τή βασιλίσση. Τοιαύτηχ 
γνώμην έκτράζει καί ό βαρώνος Stockmar.’A77oi τό ζήτημα ήν ή διεκδίκησις δικαίωμα- 
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?0ί δπδ γυναΐκδς είκοσαετοΰς.'Η δικαιοσύνη λοιπόν Απήτει"«ήν παραδοχήν τήςάόιάύτ-η® 
Αξιώσοως περιωρισμενης έντρί ώρισμένων, ύρίων /fl έπικρατήσασ.α γνώμη φαίνεται οτι,πα- 
μέσχε τήν δικαίαν λύσςν. 'Η κυρία ΛΟ? ιματιοφυλακίου, ήτις περιοδικώς δεν διαμένει εις 
tJt Ανάκτορα, Αλλ’ ήτις εις έκτάκτους περιστάσεις παρευρίσκεται, αλλάσσ?ι μετά τοΰ 
ίπουργείου·’ άΐ κυρίαι της τιμής αΐτινες ώς έκ τής φύσεως των έργων των,, εδρίσχονται 
ίΐς προσωπικήν στενοτέραν έπαφήν μετά τής βασιλίσσης, διορίζονται καί διατηρούνται 
»’ΐς τά ύπουργήματά των·, Ανεξαρτήτως πρός τάς πολιτικός δοξασίας των συζύγων των.

(β). ’Εν έ’τει 1830, ό, δούξ Ούέλλιγκτων .έπέμεινε σπουδαίως δπως ό πρίγκηψ σύ- 
ζογος τής βασιλίσσης Βικτωρίας άναλιξβη τά κάθήκο.ντα τοΰ Ανωτάτου αρχηγού τ,οΰ 
φτρατοΰ· Ε’ις τήνπρ.όσκλησιν είτε πρότασιν. ταύτην- Αγευρίσκομεν μ·'αν των., πολυαρίθμων 
ένδείξ'εων, Ενθουσιώδους Αφοσιώσεως και λατρείας τοΰ δουκοςπρός την βασίλισσαν, Αλλ’ 
ούχ ήττον πειθόμεθα έκ ταύτης Ασφαλώς περί τής χαλαρώσεως τής διανοίας τοΰ δουκδς 
βύν τή ήλικία προβαινούση. Καί Αληθώς μέν ή'τε βασίλισσα καί ό πρίγκηψ εις τοιαύτην 
■περιωπήν Απέναντι τής. κοινής' γνώμης' έΰρίσκοντο,ώστε ή αγγελία τής Αναλήψεως των 
δψηλών το.υτων. καθηκόντων ήθελε γείν,ει Αποδεκτή μετ’ εΰαρεσκείας· άλλα πας δστις 
γινώσκει κ«λώ.ς τό, πνεύμα.,τής Αντιπροσωπευτικής κο,βερνήσεως ευχερέστατα κατανοεί 
Οτι ή σκέψις άδτη έστϊν Ασυνηγόρητος και ότι δημιουργεί μεγίστας περιπλοκάς. ’Επι
θυμητή βεβαίως είναι ή Αδιάλειπτος τήρησις στενής αισθημάτων., συναφείας μεταξύ τοΰ 
Ανώτατου Α'ρχοντος καί τοΰ στρατού. Άλλ’ ή αρχηγία του στράτόδ έστι μία των με
γάλων λειτουργιών του κράτους καί έν ’Αγγλία τάς μεγάλας λειτουργίας τοΰ κράτους 
Ανάγκη νά διαχειρίζωνται πρόσωπα υπεύθυνα απέναντι του κοινοβουλίου. Ιί’ς τά κα
θήκοντα το,ΰ στρατάρχου ύ.φίστανται χαρακτήρες τινές απαιταΰντεςί ώστε ή έπαφή τοΰ 
φέρον.τ.ος τό,ν. τίτλον ν,ά ή έμμεσος και ούχΐ άμεσος,'Η στρατιωτική πειθαρχία έσφιν Αντι- 
κείμενον τόσιμ σπουδαΐον καί τόσφ λεπτόν,θίγον διά τόσων συμφερόντων καί αισθημάτων 
αήν κυβερνώσαν τάξιν,ώστε δέον, νά ύ,φίσταται ήκιςα την έπίδρασιν κοινοβουλευτικής π.ιέ- 
ρεως έξάσκουμένης τήν σήμερον πολύ ρλιγώτερον. έν τω συμφένοντι Απάντων ή έν τφ. 
συμφέρον,τι μιας τάξεως· ή εύθύνη τόϋ στρατάρχου καλύπτεται ύπό' τής τοΰ γραμμα- 
τέως,τής έττικρατείας., Άλλ’ ή προστασία αΰτη δεν είναι απαλλαγή καί ήιέξούσία τοΰ 
κοινοβουλίου. ύφίσταται Ακέραια ώς πρός τε τον στρατιωτικόν, Αρχηγόν. καί ώς προς 
τον. Επίσημον Αρχηγόν. 'Η ευθύνη των, δημοσίων ύ,παλλήλων Ασφαλίζεται έπαρκώς, 
ώς έπί τό πολύ, ύ.πό τής λίαν Ενεργητικής ποινής γνώμης καί ύπό τής ετι μείζονος 
εύπειθείας μεθ’ής ύποκύπτουσιν είς αύτήν/Γ ό τελευναϊαν μέτρ,ον δεν είναι Απειλή κατά τής- 
*ζωής, τής Ελευθερίας ή των Αγαθών ‘τοϋΰπ-άλλήλου·ή ποινή είναι Απλή παΰσις. “Όθεν 
φανερόν έστιν ότι δέν ήδύ'ναντο μήτε νά διανοηθωσι μήτε νά ένασκήσωσιν αυτήν ώς 
προς τδν σύζυγον τής βασιλίσσης Svso προσβολής τοΰ θρόνου·· μεταξύ των δύο τούτων, 
προσώπων, ό δεσμός ήν τόσφ σφιγκτδς όίστε ή προσβολή ή έπί-τόν ένα Επενεχθείσα βε
βαίως ήθελε·θίξει καί τον έτερον.Τούτου Ινεκεν,οίαδήποτε κΑνήσαν τά Εχέγγυα τής σώ- 
φρονος καί Απροσβλήτου πολιτείας τά άπορρέοντα Από τοΰ χαράκτήρος τοΰ πρίγκιπος ή 
πρότασις τοΰ δουκδς ήν ριζικώς Ελαττωματική τό δ’ Ελάττωμα τούτο ούδεμίαν Επεδέ- 
χετο θεραπείαν καθόσον ό πρίγκηψ δέν έδύνατο νά πλήρωσή τον πρώτιστον, των ορών 
των Απαιτουμένων πρός τοιαύτην θεσιν,τόν όρον λέγω τοΰ μετακλητού. Αμφίβολον Εάν, 

- μόνη ή διανοητική τοΰ πρίγκιπος ύπέροχή διεφύλαξεν αύτόν από τοΰ σπουδαίου κινδύνου, 
ε’ις δν ήθελε περιστή έκ τής αθώας ύπό φιλίων χειρών στηθείσης παγίδος· Αλλά προς 
πρός τή διανοητική υπεροχή προσετίθετο εύγενής δύναμις ηθικής Απαρνήσεως, διά των 
όπλων τής οποίας εΐσέδυσε βαθέως ε’ις τό ζήτημα. Δι’ έπιστολής του πρός τον δοΰκα 
Όύελλιγκτώνα περιγράφει τήν θεσιν. τής βασιλίσσης female sovereign) καί έκφράζέτάΛ 

ώς Ηής».
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·*Η θέσις ,αΰ.τη Απαιτεί δπως ή προσωπικύτης τοΰ. .συζύγου Απορροφ,αται έξ όλοκλή- 
ρου ύπό της γυναικός του, μή ποθή ούδεμίαν Αρχήν. Αφ’Εαυτού ή δι’ Εαυτόν, Απέχή 
πάσης έπιδείξεως, μή ύποκύπτη Απέναντι ταΰ κοινού εις ούδεμίαν κεχωρισμένην εΰ- 
θυναν· Αλλ’ ή θέσις του μετά τής βασιλίσσης νά συναπότελή , μίαν. κα’ι, τήν αυτήν 
θεσιν, νά πληροί πάντα τά χάσματα όσα ή βασίλισσα, ώς γυνή, δύναται φυσικώς ν’ 
άφηση έν τή. Ενασκήσει των βασιλικών της έργων, νά έπαγρυπνή άδιάλείπτως καί μετά 
προσοχής έφ' όλους τούς κλάδους των δημοσίων πραγμάτων, δπως ή εις θεσιν νά, τήν 
συμβουλεύη καί τήν συντρέχη απαύστως εις πάντα τά δυσχερή καί ποικίλα καθήκοντα 
τα κατακλύζοντα αυτήν, εις πάντα τά ζητήματα, ότς μέν. διεθνή, ότέ δέ πολιτικά., 
κοινωνικά είτε προσωπικά, axtva δύνανται νά τή παρουσι.ασθώσι πρός έπίλυσιν.

«Είναι ό φυσικός αρχηγός τής οικογένειας της,ό έφορος τοΰ οίκου της, ό διευθυντής 
των ιδιωτικών ύποθέσεών τής, ό μόνος Απόρρητος σύμβουλός της έν ταΐς πολιτι- 
κάις ύποθέσεσι,γό μόνος της βοηθός είς τάς σχέσεις της πρός τά μέλη τής κυβερνή- 
σεως· είναι ό σύζυγος τής βασιλίσσης, ό έπίτρ.οπό,ς των βασιλοπαίδων, ό, ιδιαίτερος 
γραμματεύς τής,βασιλίσσης καί. ό μόνιμος ύπουργό.ς τηςκ.·

Εις τήν ά’νωθι περιγραφήν, Αξιεπαίν.ως λίαν εύρεϊαν, εΰρηνται. έλαφρά τις .πλάνη καί 
μία μονή λεξις έξοοελιστεα. Ουχι ϋεβαίως τό έπίθετον Απόρρητος, καθ’ δ'σον καί 
τοι ή έκφρασις αυτή, κατά τούς συνταγματικούς τύπους, Ανήκει έίς τούς διαδοχικούς 
του στέμματος συμβούλους, προφανώς Αρμόζει άριστα είς τον πρίγκιπα έπί έννοιας δια
κεκριμένης καί Α ;ωτέρας τής έπισήμου έννοιας· Αλλ’ ή λέξις ύπουργός. Ό'σύζυγός 
τής.βασιλίσσης δέν δύναται νά ή , ύπουργό.ς, . καθόσον, ή πολιτεία του. διαφεύγει τήν τέ 
ένέργειαν καί τον,έλεγχον τοΰ κοινοβουλίου, Αλλά πραγματικώς ή λέξις έστί λίαν Α·^ 
,σθενής όπως έκφράση,τήν φύσιν τής σχέσεως τής ύφεστώσης μεταξύ . τοΰ* πνεύματος 
τοΰ πρίγκιπος καί τοΰ τής βασιλίσσης. άληθώς καί έπί.λέξει οΰτός έστι ά'λλη βα
σίλισσα·

Σημ; Μεταφραστοδ. At Ανωτέρω σημειώσεις ίλη'φθησαν έκ τίνος συγγραφής τοδ εδ- 
κλειΒς διευθύνοντος ' νϋν’τήν πολιτικήν τής Αγγλίας W. Ε. Gladstone φερούσης τόν*'τίτλον 
^Gleanings Of past.years» καί έν ή εισί συνειλεγμένα καί δεδημοσιευμίνα· τά πολυάριθμα άρθρα 
τά έκδοθέντα παρ’ αύτοδ από τριακονταετίας καί πλέον εντός διαφόρων Αγγλικιϋν περιοδι
κών συγγραμμάτων περί ζητημάτων. Εσωτερικής τε καί Εξωτερικής πολιτικής, ιστορίας, φιλο
λογίας, τέχνης, φιλοσοφίας, θεολογίας καί Εκκλησιαστικού δργανισμοΒ. '1J συλλογή αδτη Εστί 
πολύτιμος υλη διά τήν ιστορίαν-τής πνευματικής καί πολιτικής τής ’Αγγλίας κινήσεως', Εν ή 
δ σ''ϊ.γρ?φώ!> σχεδόν Από ήρισείας ΐκατοντα?τηρίδος, κατέλαβε, φύσω περιφανή θ.έσιν; . ■

·, . ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
1 ΚΑΤΑ ΤΟΎΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

•Γπύ ΦΕΡΑΙΝΑΝΔΟΥ ΓΡΠΓΟΡΟΒΙΟΥ

' Ή παρκκμή του αρχαίου βίου άρχισε τάς ’Αθήνας κατά το' φοβερόν 
ίκεϊνό^τος 395, δτε' δ Άλάριχος ώδήγηάεν εις τήν Ελλάδα τά βαρβάρα 

φΰλα των Βισιγότθων. Αί πόλεις τής χώρας ταύτης, άκόμή άρχκϊκαι έν 
τοϊς μνημέίοις, τ^. λατρεί^ -και τ·/ί διαίτγ; αυτών,έληΐσθησαν. τότε έως τής 

-’’Ηλιδος καί κατά μέγα - μ,ε'ρος'κατεστράφησαν. Τής τύχης ταύτης μετέ-
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σχεν Α Έλευσίς μετά τών ναών αύτης καί τών μυστηρίων, η Κόρινθος, τδ 
"Άργος,'Α Σπάρτη., η ’Ολυμπία.'

Ώς έκ θαύματος διέφυγαν αί Άθηναι τδν αύτδν όλεθρον. Ή πόλις αυτή 
ύπΑρξε μάλιστα εύτυχεστέρα τ-Ας 'Ρώμης, την οποίαν μετά πεντεκαίδεκα 
ίτη· δ αύτδς βασιλεύς τών βαρβάρων έμελλε νά κυριεύση. Ό Ζώσιμας διηγεί
ται, δτι δ, μεθ’ απάτης της στρατιάς -αύτοΰ έπερχόμενος Άλάριχος είδε τδν 
ομηρικόν Άχιλλέαπρδ ,τώ,ν τειχών τΑς πόλεως ίστάμενον καί την Πρόμα
χον Άθηνάν έν δπλοις περιερχομένην αύτά. Την θείαν ταύτην όψιν πτοη- 
θ?ίς, έποιησατο συνθήκην πρδς την ένδοξον πόλιν καί είσηλθεν εις αύτην 
είρηνικώς.

Ανάλογος πρδς τδν ώραΐον τούτον μύθον είναι η περίφημος παράδοσις 
•περί των άγιων Πέτρου καί Παύλου,, ο'ίτινες εμφανίζονται. είς τον φοβερόν 
Αττίλαν, σκοποΰντα νά έπέλθη κατά της 'Ρώμης. Χαρακτηριστικόν διά. 

τάς δύο πρωτεύουσας τοϋ αρχαίου κόσμου είναι.τδ έξης, δτι τάς μέν ’Α
θήνας, την έθνικήν άκόμη διατελαϋσαν πόλιν·, υπερασπίζονται οί αρχαίοι 
θεοί καί ηρωες, Α δέ χριστιανική. 'Ρώμη δφείλει την. σωτηρίαν αύτης είς 
τδν Αγεμόνα των’Αποστόλων. Κατά τδν χρόνον--τών γοτθικών πολέμων- 
έν τφ έκτφ αίώνι έζύπνησαν πάλιν, καί έν τίί ‘Ρώμηάί έθνικαί αναμνή
σεις’ έγεννηθη έκεΐ;τδ άξιοσημείωτον άποχ-αιρετισμοϋ <^σμα άρχαίοπρεποϋς 
τδ αίσθημα Αατίνου πρδς τδ. άγαπητδ.ν· αύτώ άγαλμα της Αφροδίτης’ 

«ο admirabile Veneris idohima.
Άπδ. τοϋ Καπιτωλίου τΑς 'Ρώμης άπωλέσθη άπαρατηρητο.ν τδ άγαλμα 

τοϋ Διδς, καί μόνον η παράδοσις διηγείται, δτι δ μέγας Πάπας Αέω.ν, εύτ 
γνωμονών είς τδν "Αγιον Πέτοον δτι έσωσε την 'Ρώμην άπδ τοϋ ’Αττίλα,, 
μετέτρεψε τδ άγαλμα τοϋ Διδς είς τδ. τοϋ ’Αποστόλου, εκείνο δπερ. σήμε
ρον έτι 'ίδρυται έν τφ δ.μωνύμφ αύτοΰ νκώ. Άπδ δέ τΑς· Άκροπόλεως τών 
Αθηνών έξηφανίσθησαν έπίσης λάθρα τα- καλλιτεχνήματα τοϋ Φειδίου, 

δ χαλκούς κολοσσός τΑς Προμάχου καί τδ έν τω Παρθενώνι χρυσελεφάν
τινου άγαλμα της Παρθένου.’Έκ τίνος δέ σημειώσεως τοϋ Μαρίνου έν τώ 
βίφ τοΰ Πρόκλου εικάζεται,. δτί α αύτοκράτωρ Θεοδόσιος δ Β' (408-450) 
διέταζε ν’ άπαγάγωσιν άπδ τΑς Άκροπόλεως. είς, τδ. Βυζάντιον άγαλμά τι 
της Άθηνάς’ ποιον δμως, είναι άμφίβ'ολον·. / ; . .

Την είς τδν Άλάριχον έμφανισθεΐσαν Άθηνάν έσημανεν δ Ζώσιμος διά 
τοΰ έπιθέτου «Πρόμαχος». Είδε, λέγει, την Πρόμαχον Άθηνάν περιερχο- 
μένην τά τείχη ένοπλον, «ώς έστιν αύτην δράν έν τοΐς άγάλμασι.»,- Τούτου 
ένεκα, έφαντάσθησαν ώδε τδν χάλκινου κολοσσόν τοϋ Φειδίου,. τδν ύστε
ρον δνρμασθέντα «Πρόμαχος», καί ,έκ τών λέξεων τοΰ Ζω,σίμου, κατά τδ 
πρώτον ημισυ τοΰ πέμπτου αίώνος γράφοντας, συνεπέραναν, δτι ΐστατο. 
ούτος άκόμη κατά την έποχην αύτοΰ είς την Άκρόπολιν. ’'.Αν δμως ;δ 
ιστοριογράφος ένόεν τδν κολοσσόν τοΰ Φειδίου, δέν θά έλεγεν «ώς έστιν
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δράν .αύτην -εν τοΐς άγάλμασιν», άλλά ·® έν τώ. άγάλματι». Καί άύτδςδ 
Leake παρεξηγησε τδ χωρίον έκεϊνο. Νεωστί δ’ ίσχυρίσθη δ Adolf Miclia- 
elisr δτΐΐπρέπει νά νοησωμεν ένταΰθα τδν τύπον- τάς Πολιάδος Άθηνάς, ■ 
τον δποϊον άντέγραψαν · νομίσματα καί άλλα εικονίσματα. 'Υπηρχον έν 
τούτοις άπομιμησεις καί τΑί ΙΙαρθένου ’φ.ερούσης την Νίκην έν Τη δεξι^:' 
Μια τοιαύτη έκ τών ρωμαϊκών χρόνων έύρέθη παρά τδ έν Άθηναις Βαρ-' 
βάκειον τδν Ιανουάριον τοΰ .1881· τδ συμβάν τοΰτο άνεκοίνωσε τδ δημο
τικόν συμβούλων·, είς τδν ευρωπαϊκόν κόσμον διά: πομπώδους -τηλεγραφή
ματος. Ούτω δέ άνέζησε. πάλιν πρδ ημών Α, παράδοσις . τού Ζωσίμου^ καί 
η φόβους'έμπνέουσα Άθηνά ένεφανίσθη πάλιν ώς Πρόμαχος ώπλισμένη είς 
τούς Τούρκους, δπως ποτέ είς τούς Βΐσιγότθους.: Τούτου'! ένοκα-δέν πι
στεύω, δτι δ δήμαρχος τών Αθηνών άνέγνωσέ, ποτέ -τδ χωρίον τοΰ Ζω- 
σίμου.-.Υπάρχει χώρα έν τφ άνθρωπίνφ πνεύμ.ατι, ·ητις μένει'αιωνίως μυκ 
θικη, καί έν τη οποία έπανέρχεται' τδ αύτδ παιγνιώδες φαινόμενου τών 
συμβόλων. Καθ’8ν χρόνον η εκκλησιαστική πολιτεία έβαινε πρδς τδν· 5s 
λεθρόν της, πολλάί. εικόνες της Παναγίας ένιστάμεναι έκίνουντούςδφθαλ- 
μούς, *καί.. είς; . εύσεβεϊς πιστούς αύτη η Παρθένος Μαρία ένεφανίζετο ώς 

ΙΙρόμαχος.
- Είναι δμως-άναμφίβολον,,δτι: η Πρόμαχος τοΰ Φειδίου ΐστατο· άκόμη 

έπι τοϋ Άλαρίχου . έπί. της Άκροπόλεως, διότι επίγραμμά τι τοΰΆπρωνια- 
νοΰ μαρτυρεί την ιδιατηρησιν αύτης καί έν αύτίϋ άκόμη· τφπέμπτφ αιώνι. 
Τούνα.ντίον φαίνεται δτι ή Άθηνά Παρθένος άπεσπάσθη τοϋ ναού αύτης 
ύπδ τών Χριστιανών περί τά μέσα τοΰ αύτοΰ-αίώνος-. Ό-αύτοκράτωρ 'Θέό- 
δόσιος ό Β' πρδς άλλαις έλληνικαΐς πύλεσιν έγυμνωσε καί τάς Άθηνάς πολ

λών ..καλλιτεχνημάτων, 'ίνα κόσμηση δι’ αύτών την- Κωνσταντίνούπολινι 

Έπί τΑς αύτοκρατορίας τούτου, συνεπείς-νόμων αύστηρών. -κατά·- τ-Αί δια- 
τηρησεως έθνικών ναών, κάτεστράφησαν ύπδ τών Χριστιανών καί τά ιερά 
τοΰ Ασκληπιού, τά έπί τ·ης μεσημβρινής κλιτύος τ·ης Άκροπόλεως·. ■ Ή 
εύφυης σύζυγος τοΰ αύτοκράτορος έκείνου, η -ώοαία^.Άθηναΐς, ή'τις έν τφ 
χριστιανικό» βαπτίσματι έδέχθη τδ όνομα Εύδοκία, δυσκόλως Αδύνατο νά 

προστατεύση την: γενέτειράν πόλιν κατά της έκτελέσεως τών βασιλικών 
διαταγμάτων,καί φαίνεται δτι δ έπί της Άκροπόλεως ναδς τ·ης Παρθένου 
καθιερωθη είς την Θεομητορα ηδη τδν πέμπτου αιώνα. Τουλάχιστον δυ- 
ναταί τις ν’ άναφέρη ηδη είς τούς χρόνους τοΰ Ίουλιανοΰ την είς μητρό- 
πολιν τών Αθηνών έγκαίνισιν αύτοΰ.

.Είναι γνωστόν, δτι η διατηρησις πολλών άοχαίων ναών της τε 'Ρώμης 
καί’τών .’Αθηνών οφείλεται είς τοιαύτην αύτών πρδς την χρισ πανικην λα-, 
τρείαν χρΑσιν. Ένταΰθα δ χριστιανισμός δέν έσωσε ,μέν άπδ της κατά- 
©τροφΑς τδν δλον γιγάντειον ναόν τοϋ ’Ολυμπίου. Ι.1?”. άλλ’ όμως λείψανά
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τινα αυτού, ενεκα τού μεταξύ τών στύλων ίδρυθέντος να’ί'σκόυ τού Αγίου 
Ίωάννου. · ", J. ■

Έπροφυλαξε το. Θησείου καί τον Παρθενώνα, όπως έσωσεν έν 'Ρώμη τύ 
ϋάνθβον τού Άγρίππα. At .Ά&ήναι όμως ήσαν καί έυ τοότφ ευτυχέστερα! 
τής 'Ρώμης,. διότι ή χμστιανική-θρησκεία ,διετήρησε τον ναόν.-τής :παρθέ- 
νικης πολιούχου, επί. τής Άκροπόλεως, ένφ ο ναός τού Καπιτωλίνόυ Διύς, 
περί τοϋ όποιου δέν γνωρίζομεν. άν έχρησίμευσεν·: εις χριστιανικήν έκκληώ 
σίαν, τόσον εντελώς ήφάνισται, ώστε ά/.όμη καί σήμερον, καίπερ-πολλών 
ερευνών γενομ.ένων,. η θέ.σις, αυτού. δεν δόναται. νά όρισθή μετά πειστικής 

βεβαιότητος. ·, '
Ή κατάπτωσις τού άρχαίου βίου-'έν Άθηναις συνετελέσΟη επί της βα

σιλείας ’Ιουστινιανού A'. (527-565).. Άφ? ου οί νόμοι, τοϋ κράτους κατά

πνιξαν την λατρείαν τών θεών, ύπελείφθη τελευταίου καταφύγιου εί'ς τον 
χριστιανισμόν μόνον η των Αθηνών. Ακαδημία μετά των νεοπλατωνικών 
αυτής σχολών. Εί καί από τοϋ ’Γουλιανού ή'δη αί σχολαί αύται εϊχόν πα
ρακμάσει έλεεινώς, έν το.υτοις αί έριδες περί τής καταληψέώς της- φιλο
σοφικής έδρας και αί φιλοσοφικαί αιρέσεις, δι’ ών οί ’Αθηναίοι άνεπληραυν 
τον άστικόν αυτών βίον, περιεποίουν πλείονα- τιμήν εις αύτούς ή εις τούς 
συγχρόνους'Ρ-ωμ.αίουςκαι Βυζαντινούς-, ο λυσσώδης άγων μεταξύ τώνφατριών 

τοϋ ιπποδρόμου. Το δ’ έτος 529 κατηργή.σεν α’Ιουστινιανός καί την Ακα
δημίαν τών’Αθηνών,μεθ’ ής συναπεσβέσθη δ.πνευματικός τής πόλεωςβίος·. 
Έπί; δέ τάς σχολάς καί τάς βιβλίοθηκας-, τάς τέχνας·' καί-έπιστήμας αΦ· 
τής έξηπλώθη ή νύξ τής βαρβαρότητος . τόσον βαθεΐα,. όσον καί επί τάς 

τής "'Ρώμης, καί. μόνον εις την φαντασίαν τής .Έσπερίάς:-: καί: τής Ανατο
λής έξηκολούθει ζώσα έν εί'δει μύθου ή άνάμνησις τών ’Αθηνών, ώς τής 

ένδόξο,υ μητρός πά.σης ανθρώπινης - σοφίας. ■*■; ν·■'■ ·τ.υ
Κατά τήν αύτήγ-έποχήν τού Ιουστινιανού, μετάΐτούς καταστρεπτικούς 

γοτθικούς πολέμους,, έξηφ.ανίσθη καί έν .'Ρώμ.ή·το τελευταίου ί^νο'ς-άρ*· 
χαίου βίου. Ή πρωτεύουσα τή· ν.ΐερίας ύπέστη -βιαιοτέρας καταστροφάς 
ή αί Άθήναι,αί ,δποίαι ύπ’ούδενος πολεμίου κατακτητοΰ .ήρήμώθησαν,έν^ 

ή 'Ρώμη "έσολήθη επανειλημμένος-υπό τόϋ Άλαρίχου καί τών Βανδάλων, 
υπό τοϋ.'Ρικιμέρου καί τών Γότθων, τρΰ Τοτίλα. "Οπως ,αίΆθήναι, κατέ- 
βιβάσθη καί.,ή 'Ρώμη γενομένη επαρχιακή, πόλις τοϋ; βυζαντι.ακοϋ.'κράτους. 

.Την αύτήν δέ τύχιην.^κΐ ή; Kt ή. 'Ελλάς.ύπαστάσα τόν· έκτον
αιώνα την εισβολήν βαρβ άρ.ων λαών’ εκεί μέν συνέ.τριψαν ·οί. Αογγοβάρδοι 
τά λείψανα τοϋ αρχαίου πολιτισμού καί είσετνοίησαν' εις.' το·ν.'. Αατινιήμ.όν 
στοιχεία γερμανικού βίου, ενταύθα δέ παρήγ.αγ·ον:οί Σλάβοι' τά-ς ;αύτάς 

ένεργείας. Ή ’Ιταλία έγένετο έν μέρε.ι. λογγοβαρδική. χώρα* Ούτως- εκα
λείτο τό μεσημβρι ’ " ’τής [αέρος μέχρι τού δωδεκάτου αίώνος,-ένφ το,

ριαρχίαν. περί τά τέλη: τού ογδόου αίώνος* δτε δέ πάλιν έπερρώσθη ή δη- 

αύτο-
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βόρειον φέρει άκόμη σήμερον τό δνομα ΐούτο* ή'· δέ ‘Ελλάς έν μέρει, μ.ά- 
λίστα ή Πελοπόνησος, χαι .γέγοτί βάρβαρος · -

Κατά πάντγ όμοιου τρόπον τύ εις άμφοτέρας τάς κλασιζάς χώρας παρ- 
εισδΰσκν ξένον φυλετικόν καί γλωσσικόν στοιχεΐον καταναλώθη πάλιν 

ύστερον διά· τής άυτιδράσεως . τής. αύτόχθονος έθνικής ισχύος, διά τής δυ- 
νάμ,εως τής εκκλησίας καί τής βίας τών, οπλών. Έν Ίταλίκμένκατέ- 
στρεψεν ή έπέμβασις τοΰ.Πιπίνου καί τού Καρόλου τήν λογγοβαρδικήν κυ
ριαρχίαν. περί τά τέλη:τοϋ όγδόι .
μοσία δύναμις έν Βυζαντίφ, κάτωρθώθη διά. τών προσπαθειών τού ς 
'κράτ-ορος Δέοντος AV τής άύτοκρα.τείρας Ειρήνης καί Νικηφόρου Α' δ-.’κα- 

τ.αγωνισμος τών Σλάβων, -
Τήν μέν 'Ρώμην έφυλαξεν από τής άλώσεως τών Αογγοβάρδων τό 

πνεύμα , τών Παπών καί ή έχυρότης τών τειχών τοϋ Αύρηλίανοϋ, τάς δέ 
’Αθήνας έ'σωσεν άπο τών Σλάβων τό δυσάλωτον τής Άκροπόλεως καί ή 
στέρεότης τών τειχών αυτής, τά όποια είχον έπισκευασθή υπό τινων αύ- 
τοκρκτόρων καί τελευταίου ύπ’ αύτοΰ τού ’Ιουστινιανού. Ούδείς ιστοριο
γράφος ποιείται μνείαν άλώσεως τών.’Αθηνών ύπδ. τών -Σλάβων ή τών 
Βουλγάρων εΐ'τε τών Σαρακηνών πειρατών. Άλλ’ ένώ ή Ρώμη διά τής 
παπικής έξουσίας καί τής έπανιδρυθείσης αυτοκρατορίας άνέκτησε πάλιν, 
τήν θέσιν αυτής ως κεφαλή τής Δύσεως, ή άσημος έπάρχιακή πόλις τών 
’Αθηνών δέν ύπήρχε πλέον διά τήν άνθρωπότητα.

Ή κατάπτωσις αύτής έθεωρείτο μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων τοσοΰτον 
εντελής,, ώστε ό Φαλλμ.εράϋερ έτόλμησε νά διϊσχυρισθή, ότι αί 'Άθήναι, 
άπο τού έκτου μέχρι τοϋ δεκάτου αίώνος, ήσαν .άκατοίκητος έρημία. Ή 
γνώμη αυτή καί ή γνωστή περί τοϋ παντελούς, έκσλαβισμοϋ τής 'Ελλάδος 
ύπόθεσις έπιπόνως άνγρέθησαν ή. περιεστάλησαν έντός ορίων ούχί άκόμη 
εντελώς ώρισμένων. ,

Καί αί μέν μ.αρτυρίαι τής παρατάσεως τού βίου τών-’Αθηνών κατά τούς 
αιώνας εκείνους, παρεδόθησαν ήμΐν άσφαλέ^'^α'^ν-’- δύναται νά ση-
μ,άντ) τήν ιστορικήν άσημότητα τώΰ'Ά’; ,νώνΡ ένάργ^ζέοον ή ή;άλή- 
ϋε,ια αδτη, δτι έγένετο χρεία τοιούτων τεκμηρίων καί τής^άνί^ιφήσεως 
γεγονότων ούτως όλιγοστών, ίνα μόνον άποδειχθή, ότι ή λαμπροτάτη 
πόλις τής ιστορικής γής έξηκολούθει ,ύπάονουσα έν-νένόι άπρ τοϋ έκτου 
αίώνος; '

_ I -Λ ' Λ· -Λ---. ' ί

■Το πρόβλημα, τδ όποθον δ τδ7[/ηρ3ν καί λκ}Λπ?δνι
πνεύμα έ'ρριψε.ν. εις τήν επιστήμην, έ'σχε τάς εύεργετικωτάτάς σύνεπείας^Ι 
Έν ταϊς έμπαθέσι, συζητήσεσι περί τοϋ άντικειυ.ένου τούτου άνεπτόχθησαν 
κυρίως είπειν τά σπέρματα ιστορίας των*τΐύηνών απο τής άρχαιότητος,; ' 
ή'τις δέν έγράφη μέν άκόμη, άλλά κεϊται συγκεκαλυμμένη έν τή γενική, 

ίστοοίβρ τής μεσαιωνικής Ελλάδος. ’Αρκεί όμως νά-πρ^φέρωμεν όνόματα,)

“fc·.
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οΐα τά τοΰ Bu.cbon, Fitilay, Fallmcraver, Zinkeisen, Ilopf, τοΰ Elissen, Ta- 
fel, Herzberg, Σουρμελή.,-. Παπαρρηγοπούλου, Σάθα καί Λάμπρου, ϊνα ση- 
μάνωμεν τάς προόδους, άϊτινες είς τον κλάδον τούτον έγένοντο από τοΰ 
Δουκαγγίου, Καί είς μέν την μεσαιωνικήν ιστορίαν της πόλεως των ’Αθη
νών προσήνεγκόν μέχρι τοΰδε τάς μεγίστας υπηρεσίας ό Buchon καί ό Κά
ρολος Hopf, 'δ μέν πρώτος ώς πρός την φραγγικήν εποχήν, 
ώς - πρός ολον τόν μεσαιώνα έν τώ θεμελιώνει αύτοΰ έ'ργω, τή 'Ιστορία της 
Ελλάδος άπό. της ,άρχής τΟϋ μεσαιώνος μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων. ' 
Δυστυχώς δέν έξετέλεσεν δ Hopf τό σχέδιον τοΰ νά γράψη-ιστορίαν τοΰ 
φραγγικοΰ. Δουκάτου, εί καί πρόελείανε -τήν οδόν αύτης διά της 
φίας αύτοϋ «Περί. τών πηγών της ιστορίας τοΰ Δουκάτου τών ’Αθηνών», 

έκδοθείσης τό 1852;
Στειρεύει μέν έπί μάκρους αιώνας, τό ρεΰμα τών ιστορικών ειδήσεων 

περί τών’Αθηνών, ιέ ρέει μόνον ουτω φειδωλόν, όπως τό ύδωρ τοΰ Ίλισ- 
σοΰ έν.τή στενή αύτοΰ πετρώδει κοίτη. ’Από τοΰ Δεξίππόύ, τοΰ τελευ
ταίου ήρωος τών ’Αθηνών έπί τών Έρούλων, δέν εύρέθη ού'τε ’Αθηναίος 
ούτε "Ελλην, δστις έ'κρινεν άξιον νά καταλείψη είς τούς έπιγόνους έ'στω 
καί μόνον τάς έλαχίστας σημειώσεις περί τοΰ βίου τής πόλεως τοΰ Περι- 
κλέους. Παρόμοιον βαθύ σκότος κεϊται έπί τών αρχαίων αύτης μνημείων. 
’Άγνωστος είναι ήμΐν ή τύχη τών ναών, τών θεάτρων, τών αναρίθμητων 

. έργων αρχαίας τέχνης καί λαμπρότητος. ’Ολίγων μνημείων έξαιρουμένων 
ή μεσαιωνική μ.εταμόρφωσις τών’Αθηνών φαίνεται έν γενει ώς φθορά. Ο 
Fea ηδυνηθη νά συντάξγ δοκίμιον ιστορίας τών; έρειπίών πής 'Ρώμη 
οΰτό τι όμως εγχείρημα περί τών Αθηνών είναι πραγμα άδύνατον. ’Εκ
κλησία, εύγενεΐς. καί. δημόται έκόσμησάν τήν ό’ψιν της 'Ρώμης μέ χαρα
κτήρας νέων μνημείων, τοιαΰτα όμως’ μόλις είναι .φανερά έν ’Αθήνας. Ή 
επιμελής συγγραφή τοΰ Αύγούστου Mommsen sAthenae Christianae» δι
δάσκει πόσον ολίγας διασαφήσεις περί τών αρχαίων 
χης αυτών παρέχει δ^,αχρίλογος τών αυτόθι χριστιανικών εκκλησιών.

’^ί^^^τάτ^τ^.ί^^π^οί&-τασις, ότι έλείψάν έν ταίς-μικραίς Άθηναις αί 
ένερ’ι'Οίχ^&ίνκι ■ ουναμεις; .' α'ίτινες μετεμόρφωσαν την μεγάλην 'Ρώμην, 
συνηγορεί ύπέρ τοΰ ότι ή αρχαία μορφή της πόλεως όιετηρήθη άκόμη έπί 
μακρόν χρόνον. Ίόπιεικώς,-ρ{σέρχεται είς αυτήν δ χριστιανισμός, διότι ούδ’

Εκτός τινων καταστροφών καλλιτεχνημάτων καί ιερών, είς τά δποϊα, οΐον 
είς τά ιερά τοΰ Άσκληπιοϋ^ή αρχαία πίστις-ένέμενε μ.εθ’ ίσχυρογνωμ.οσύ- 

* νης, φαίνεται. ότι ή νικηφόρος θρησκεία κατέλαβεν είρηνικώς τάς
'II άνάγκη τών εκκλησιών καί τών μοναστηρίων δέν ήδύνατο νά έχγ έν 
ταΰθα τάς απείρους άςιώσςις δσας έν -'Ρώμ.η, τή εστία της Χριστιανωσύ- 
νης. Οί είς έκκλησίας μετατραπέντες αρχαίοι τών Αθηνών ναοί, καί δη

ς, το

λειψάνων καί της τύ·

κκλ.ησιών

^^v.· εκρήξεων τοΰ [/.ίσους κατά των εθνικών.άκούομ,εν πολ^

Αθήνας.
>«ί έν-
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μεταξύ■τούτων οί λαμπρότεροι., δεικνύουσιν άκόμη- σήμερον πόσον έφείσθη- 
-σαν αυτών κατά την χριστιανικήν αυτών διασκευήν. ’Εκτός του Πανθέσυ. 
τοΰ Άγρίππα ούδέν τών μεγαλειτέρων έν 'Ρώμγ μνημείων μετεχειρίσθη- 

σαν οί Χριστιανοί μετά τοσαύτης φειδοΰς, δπως οί ’Αθηναίοι τά Προπύ 
•λαια καί τούς ναούς- τής Άκροπόλεως ή τό καλούμενονΘησεΐον. Δύναται 
τις πρός· "τούτοις νά πιστεύση, δτι οί ’Αθηναίοι■ έφύλαξαν πλείονα ,χρόνον 
τά δημόσια έργα της πόλεώς των μετά ζωηροτέρας αίσθήσεώς περί τύ 
καλόν ή οί'Ρωμαίοι τά εαυτών' δθεν ήδη κατά·; τόν πέμπτον αιώνα δ 
εύγενής αύτοκράτωρ Μαγιορΐανός καί βραδύτερου δ βασιλεύς τών Γότθων 
Θεοδώριχος ήνάγκάσθησάν νά στρέψωσιν εναντίον τοΰ άπληστου τών 'Ρω
μαίων-βανδαλισμοΰ δ μέν τούς νόμους, του,-δ δέ τόν κάλαμόν τοΰ Κασ- 
σιοδώρου. - ■

Καί κατέστρεψαν μέν καί οί χριστιανοί ’Αθηναίοι άναμφίσβητήτωςεθνι
κούς άνδριάντας καί πολλά περίφημα μαρμάρου έργα -έρρίφθησαν, δπως έν 
'Ρώμγ, είς τήν άσβεστοποιόν κάμινον. ’Αλλά καί οί πραίτωρες καί οί αύ- 
τοκράτορες τοΰ Βυζαντίου εγένόντο αί'τιόι ■ αρπαγών καλλιτεχνικών θη
σαυρών, γυμ.νώσαντες τάς αρχαίας επαρχίας της 'Ελλάδος, ϊνα κοσμήσωσι 
τήν μόνην έπί τοΰ Βοσπόρου πόλιν. ’Ήδη δ Κωνσταντίνος έποιήσατό άρ- 
χήν. τούτου. Ό περίφημος Ζεύς τοΰ Φειδίου μετηνέχθη ήδη περί το 397 
άπό τής ’Ολυμπίας είς τό Βυζάντιον, καί έπι Θεοδόσιου Β’ έν τών άγαλ- 
μάτων τής ΆθηνΖς τοΰ αύτοΰ καλλιτέχνου έ'σχε τήν αυτήν τύχην. 'Ο 
αύτοκράτωρ ουτος διέταξε πρός τούτοις ν’ άπαγάγωσιν άπό τοΰ έν Άθή- 

ναις ναοΰ τοΰ ’Άρεως τούς ελέφαντας, ϊνα στήση τούτους παρά-τήν Χρυ
σήν πύλην έν Βυζαντίω, δ δέ Βερρης αύτοΰ, δ πατρίκιος Πρόκλος, ήρπάσε 
πρός τοίς άλλοις καί τινα μονόλιθον στϋλον τόν όποιον έ'στησαν εκεί έν 
τφ 'Ιπποδρομίφ. Περί δέ το τέλος ήδη τοΰ τετάρτου άίώνος Βυζαντίνός 
τις άνθύπατος έγύμνωσε τάς ’Αθήνας άπό τών περιφήμων εικόνων τοΰ Πο
λυγνώτου έν τή Ποικίλγ, τάς οποίας ακόμη δ Ίμέριος περί τό έτος 360 
είχε θαυμάσει κατά χώραν. "Οτε δέ δ ’Ιουστινιανός έσύλα τάς πόλεις τοΰ 
βασιλείου του χάριν τής οικοδομής τής 'Αγίας Σοφίας,-έγυμ9ώθηΐτ»ό τής 
πολυτίμ.ου αύτών ύλης καί τά μνημεία τών Άθηνώ'ν,' ή δ’"έι&8τκί!ΰή τής 
Άκροπόλεως καί τών τειχών τοΰ· άστεος ύπό τοΰ αύτοΰ-’ΒβΫδ'κράτορος 
συνειργήσεν ούχ .ήττον είς καταστροφήν αρχαίων μνημείων.
- Άπο αμνημονευτων χρόνων ούδείς αύτοκράτωρ του ρφμαϊκοΰ βασιλείου 
εϊχεν::επισκεφθή. τάς ’Αθήνας, αΐτινες, εί'ς τινα γωνίαν τής ελληνικής θα
λασσής κεκρυμμεναι, έκειντο -έξω τής λεωφόρόυ τής ιστορίας.· Οί έπί τοΰ 
θρονου. τοΰ Κωνσταντίνου καθήμενοι ;Καίσαρες ήσάν άπαύστως ένησχολη-, 

μενοι περί την συγκεντρωσιν τοΰ ρωμάϊκοΰ κράτους είς τήν μεγάλην πρω
τεύουσαν, ητις βαθμηδόν ένετύπωσεν έπ’ αύτοΰ τόν βυζαντικκόν χαρα
κτήρα.; Ειχον πρός τούτοις τήν φροντίδα ν’ οί/ΐοκρούωσιν άπδ τοΰ Δουνά-



520 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
βεως...καί. τοϋ Βοσπόρου. Σλάβους, Άβάρόυς καί Βουλγάρους-, ουνικόύς. ,-χοΛ 

τουρανικούς λαούς' καί καθ’ δν χρόνον η βόρειος Ελλάς καί η Πελοπόννη
σος κατεληφθησαν ύπότών Σλάβων,- αί έπαρχίαι αύται ^σαν.σχε'δόν Απ,ω- 
λεσμένα μέλη, προσαρτώμ.ενα εις τό σώμα τοϋ μεγάλου κράτους·; Ή κυ
ριαρχία των ,αύτοκρατόρων έκεϊ περιωρίζετο εί'ς τινας δχυράς παραλίας 
πόλεις, ομοίως ώς έν Ίταλίγ, ίπου καί ο.ί Αογγοβάρδόι δεν κατόρθωσαν 

νά κυριεύσωσι τοικυτας. . ..
- ΚαΙ .έν μέν τη άρκτω η σπουδαιοτέρα ΐώ·) πόλεων τούτων ητο η πλόυτ 
σία Θεσσαλονίκη, έν δέ τη Έλλάδι και τη, Πελοποννησφ αί δχυραί πό* 
λεις Πάτραι,- Κόρινθος, ,Μονεμβασία,. Θηβαι, Άθηναι· καί Χαλκίς. Καί πό
λεις μέν οΐαι αί Θηβα.ι,. η Κόρινθος καί η Χαλκίς διετέλουν Ακόμη επίση
μοι ένεκα τοΰ εμπορίου καί τ-ης μεταξουργίας, ολίγωτέράν όμως σημασίαν 
είχον αί Άθηναι, των όποιων οί λιμένες είχον παρακμάσει. ΙΙρος δέ τού- 
τοις δ στρατηγός του θέματός τν;ς 'Ελλάδος- είχε την έδραν αύτοϋ ούχί 
επί της Ακροπόλεως τών Αθηνών, Αλλ’ έν τη Καδμείη,τών Θηβών.

’Ακριβώς λοιπόν τότε, δτε οί .Σλάβοι εϊχον έξαπλωθημέχρι τοϋ Αλφειού, 
ηξιωθησαν αί;’Αθ^ναι τ^ς έπισκέψεως αύτοκράτορος.,-..Κώνστας-δ Β', πο- 
ρευόμενος..εις ’Ιταλίαν προς εξωσιν τών Αογγοβάρδων Από της’Απουλίά.ς 
καί καθυπόταξιν τοϋ παπικού κράτους, 'ένέφανίσθη εδώ: έν έ'τει 662. Ή 
έμφάνισις αύτοϋ εις τάς ηρημωμένας Άθηνάς δέν εξεγείρει -την φαντασίαν 
ημών όλιγώτερον η η βραδύτερα- έπίσκεψις αύτοϋ εις 'Ρώμην. ■;·.-■

Τί ύπελείπετο τότε Ακόμη έκ τώ,ν μνημείων καί ιών καλλιτέχνημά-· 
των, τά όποια Απηρ.ίθμησεν δ Παυσανίας, καί ειδον ακόμη μετ’ αύτόν δ 
'Ιμέριρς.καί δ Συνέσιος ; 'Οποίαν βψιν εϊχεν η Άκρόπολις, οτέ ζνηλθεν εις 
αύτην Κώνστας δ Βζ, ίνα προσευχηθώ έν τφ Παρθενώνι-, ,τ^ μητροπόλει 
των-’Αθηνών, την νενομισμένην αύτοϋ εύχην, ώς έπραξεν ύστερον έν τφ 
Άγίφ Ιΐέτρω της 'Ρώμης ; Άλλ’ ούδέν διηγούνται ημϊν οί Βυζαντινοί ιστο
ρικοί άλλο ώ απλώς τό συμβάν της εις ’Αθήνας παρουσίας του αύτοκρά- 
τορος. Πλείονας λ.επτομερείας γνωρίζομεν περί της έν 'Ρώμη διατριβής 
αύτοϋ,..καί·-ταυτας δφείλομεν τφ Άναστασίφ καί Παύλφ τφ Διακόνω.
.. Επειδή δέ Κώνστας δ Β' άλλα τε Αρχαία χαλκά, τεχνουργήματα καί 
αύτάς τάς: μεταλλίνας πλάκας τ·ης οροφής τοϋ Πανθέου διέταξε νά έκκο- 

μίσωσι τ·ης'Ρώμης καί νά. φορτώσωσιν εις τά. πλοϊά του, διά τούτο, τολ- 
μώμεν ν’ άποδεχ.Οώμεν, δτι-.%έσύλησε ■ καί τάς’Αθήνας, αί δποϊαΐ:-κάτά 
τούς, χρόνους έκείνους ησαν βεβαίως πλουσιώ,τεραι εις-καλλιτεχνικούς θη
σαυρούς η η πολλάκις διαρπάσθεΐσα 'Ρώμη.

Έν τω συγγράμματί μου «'Ιστορία της πόλεως 'Ρώμης έν τφ μεσαιώά 
νι» έςεφρασα την ύπόνοιαν, δτι ή παρουσία τοΰ αύτοκράτορος εκείνου έν 
έ'τει 663 εις 'Ρώμην, δπόθεν δέκα έ'τη ποότερον είχε διατάξει ν’ άπα- 
γάγωσιν εις Κριμαίαν τον Πάπαν Μαρτίνον, καί την οποίαν τώρα μετ&:

Αί ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ W
χειρίσθη μέ καταφρόνησιν Αρπάγος, έδωκάν Αφορμήν έίς τύν Αρ'χάίότεροθ 
ημϊν γνωστόν θρήνον επί τ$ παρακμή τώς 'Ρώμης. Τό ποίημα ■ άρχέΟϊ 
διά τοϋ έξης δίστιχου4 1

Nobilibus fueras quondafti construeia paironis, 
Subdita nunc servis. Heu, male, Boina, rids.

■ $τοί .. . . . . ?
Άλλοτέ ύπό γένών εδπατρ'δων άρχάντων 'δρύΟης1 «,
τώρα ε’ς δούλους δπείκεις. πώς χαταάτρίφέοαι,'Ρώμη! "

Έν σθέναροΐς στίχοις είκόνίζει την ' τύχην τώς έρημωθείσης πρώΐευ'οΑ·* 
σης της οικουμένης,·ητις πέπρωται νΰν νά φέρη ιόν £υγόν της ακμαζούσης 
νέας 'Ρώμης, τώς Κωνσταντινουπόλεως. Ούδείς ποιητης ηγέρθη τότε έν 
Άθ^ναιςί ΐνα Αφιερώσή έλεγεΐον εις τά έρείπια τ^ς πατρίου πόλεως, κάί 
μόλις πέντε αιώνας ύστερον Ακούομεν έκεϊ τον θρήνον κλασικώς μεμορ- 
φωμένου 'Έλληνας.

'Η έάίσκεψις Κώνσταν'τος τοϋ Β' είνε άλλως τό πρώτον τών ίστοοικών 
συμβάντων τό όποιον Αναιρεί τον μϋθον τοΰ Φάλλμεράΰερ, δτί άί Άθ'ηναι 
είχον παυσει ύπάρχουσαι ώς πόλις* άλλ’ νίδη έπί ’Ιουστίνου τοϋ Β' άί 
Άθηναι έγένοντο δνομασταί, δτε η αίρεσις τών Τριθεϊτών ευρεν έν αύταϊς 
ύποδοχην, ώς έν Κορίνθφ. Τοΰτο άναφέρέι ή «έκκλητιαστιάή ιστορία» 
Ίώάννου τοΰ ’Εφέσου. Αί ειδήσεις ι^μών περί τών Αθηνών περιορίζονταε 
έπί μακρόύς αιώνας μόνον εις σποραδικά γεγονότα. ■ - .

’Επίσκοποι καί Αρχιεπίσκοποι τών Αθηνών, πρώτον μέν έν έτεί 680 
’Ιωάννης δ μετασχών της έν'Ρώμη συνόδου,' έιτα δέ δ Σάββας, δ Νικήτας» 
δ Αναστάσιος κατά τον έ'νατον αιώνα Απέδειξαν την διάρκειαν τ^ς πόλεως. 
Ό Le Quien συνέταξε τόν έλλιπη τοΰτον έπισκόπικδν πίναάά, συμπληπ 
ρουμενον ύπό χρονολογικών σημειώσεων, αίτινεξ έύρέθησαν έγκεχαραγμέ-* 
ναι έπί τών στύλων τοΰ Παρθενώνός καί άλλων ναών τών Αθηνών καί 
αίτίνες παραδίδουσιν ·ημΐν νεκρολόγϊον πολλών έπισκόπων, Αρχιεπισκόπων 

καί μητροπολιτών της πόλεως' Αλλ’ η γνησιότης τών έπιγραφών τούτων 
δέν εΙνέ πάντοτε Αναμφίβολος.

Έν τ$ δγδόφ αίώνι καί έν Αοχί) τοϋ ενάτου δύο Άθηναϊκΐ περιβλη-* 
θεΐσαι, όπως πρό αύτών ή Εύδοκία, τό αύτοκρατορικόν διάδημα, κάθιστώσί 
πάλιν δνρμαστην την πάτριον πόλιν' η διαβόητος Είρηνη, ι^τις συζευχθεϊσβί 
υπό Κωνσταντίνου Ε* τφ υίφ αύτοϋ Αέόντι Δ' έγένετο ύστερον αύτοκρά- 
τειρα καί η ταύτης Ανεψιά Θεοφανώ, την -δποίάν Νικηφόρος Α' έν έτεέ 
897 έξέδωκε γυναίκα τφ υίφ και δίαδόχφ αύτοϋ Σταυρακίω* φαίνεται 
πρός τούτοις δτι κατά την έποχην ταύτην Άκρόπολις τών Αθηνών έ- 
χρησίμευε? ώς τόπος έξορίας εύγενών Βυζαντινών.

1 Σ. Μ. Κ»τ’α τήυ δοθεΐσαν ήμΤν βημι’ωοιν ίπ'ο τοΰ ύφηγητοΟ ζ. Σ«ορ. Λάμπρου ό Ίω- 
άννης παρέστή ε’ς τήν ίν Κωνσταντινούπολή σύνοδον τοδ 680 ο&χΐ δί stj την έν 'Ρώμη 
κ»τ« τό αύτο ϊτος συνιλθοΰσαν.

Τ<5μος XT”, — 6 ’Ιούνιος 188& 34
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Αί σχέσεις ΐης Δύσεως πρδς την ’Ελλάδα διετηροϋντο άλλως άπδ τό3 
’Ιουστινιανού κατά τδ μάλλον καί ηττον ζωηραί.Ή έν Σικελίγ και μεσημ
βρινή Ίταλίη εξουσία τοϋ Έλληυος αύτοκράτορος καί η σχέσις της ρω
μαϊκές εκκλησίας πρδς την ελληνικήν, καί τοι κατέστη μετά βραχύν χρό
νον έχθρικη, διετηρόυν εις συγκοινωνίαν Αμφότερα τά μέρη τοϋ Αρχαίου 
ρωμαϊκοϋ κράτους. Ούτως $ρχοντο πάντως πολλαί ειδήσεις άπδ τών
’Αθηνών εΐς την Δύσιν, εί καί η γεωγραφική θέσίς της πόλεως δέν έπε- 
τρεπε νά γίνη αυτή σταθμ.δς τών διεθνών εκείνων σχέσεων.

Δύο Πάπαι εϊδον την ’Ανατολήν, Μαρτίνος Α', δστις έν έτεί 653 έχθη 
αιχμάλωτος εις Κωνσταντινούπολή, καί δ Κωνσταντίνος, δστις έν -έτει 
.710 κατά διαταγήν τοϋ αύτοκράτορος έπλευσεν έκεΐσε. Ουδέτερος τού
των προσηγγισεν εις τάς Αθήνας, Αλλ’ Αμφότεροι διαβάντες τδν πορθμόν 
της Μεσσήνης καί παραπλεύσαντες τάς έλληνικάς άκτάς ε'φθασαν διά Νάξου 
καί Κέω εις-Βυζάντιον. Περί ούδενδς δέ τών στρατηγών, μεγιστάνων καί 
Απεσταλμένων, οιτινες έταξείδευον μεταξύ ’Ανατολής και Δύσεως, μαν- 

Βάνομεν δτι παρεγένετο έν Άθηναις. ■
Μάτην ώσαύτως ζητοΰμεν έν ταϊς Αρχαίοτάταις πορείαις τών προσκυ

νητών της Δύσεως νά εύρωμεν τάς ’Αθήνας ώς σταθμόν. 'Η προς την Ιε
ρουσαλήμ οδός εϊνε σημειωμένη ·ηδη έν έτει 333 έν τώ δδοιπορικφ Βοροι- 
γαλίου τίνός. Ό προσκυνητής ούτος Αναχωρησας έκ της μεσημβρινές Γα
λατίας δνηλθε διά του Μεδιολάνου καί τές Άκυλη’ί’ας, διέβη τάς Ίουλια- 

νάς ’Άλπεις καί τάς παραδουνάβιους χώρας καί έφθασεν εις Κωνσταντι
νούπολή, έκεΐθεν δέ διά τοϋ Βοσπόρου εις την Συρίαν. ’Επέστρεψε δέ διά 
Θράκης καί Θεσσαλονίκης καί έκεΐθεν, διαβάς την Μακεδονίαν καί ’Ιλλυ
ρίαν, Αφίκετο διά της Ήρακλείας εις τδν λιμένα του Αύλώνος,δπόθεν έπε-ί 
ραιώθη εις Ύδροΰντα.
. Έν τφ αύτφ τετάρτφ αίώνι προσκυνηταί άπδ της ’Ιταλίας Αναγόμε

νοι έπλεον διά τοϋ Αιγαίου καί τές Κύπρου εις Συρίαν, ως Εύσέβϊος δ έκ 
Κρεμώνος (περί τδ 385) καί άγια Παύλα η 'Ρωμαία. Οί προσκυνηταί τές 
Δύσεως έτρέποντο την Αρχαίάν εμπορικήν δδδν τών 'Ρωμαίων, εΐ'τε διά τές 
θαλάσσης ευθύ εις την Συρίαν, εΐ'τε διά τών Δακικών χωρών εΐς τδν Βό

σπορον.
Ού'τε έν τφ δδοιπορικφ τοϋ Γαλάτου έπισκόπου Άρκούλφ περί τδ 700, 

ούτε έν τώ τοϋ Βιλιβάλδου, τοϋ ύστερον έπισκόπου, μνημονεύονται πού 

μί Άθέναι. 'Ο άγιος ούτος Ανηρ έκπλεύσας τών Συρακουσών προσηγγισε 
μόνον, εΐς την Μονεμβασίαν έν Άργολίδι, καί έκεΐθεν έπλευσε διά Κώ καί 
Σάμου εΐς ’Έφεσον. Καί Αιουτπράνδος δ Κρεμωνεύς δέν είδε τάς Αθήνας 
κατά τδ περίφημου αύτοϋ πρεσβευτικόν ταξείδιον έν έτει 968,Αλλ’ε'πλευ- 
σεν έξ 'Γδροϋντος εις Πάτρας καί Κέρκυραν, καί έπορεύθη είτα διά ξηρκς 
εΐς Κωνσταντινούπολή δπόθεν έπκνέλθε διά της αύτης δδοϋ.

i
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,· Ενίοτε δμως μοναχοί προσκυνηταί οίονεί Απεπλάνηθησαν έΐς Άθάναΐ 
κατά την δδοιπορίαν αυτών* Τούτο μαρτυρεί η βιογραφία τοϋ άγιου Λουκά, 
τοϋ θαυματουργού τές φωκαϊκές μονές Στειρίου, τόΰ Αΐγινητου, δστις Α- 
πεθανε την 7 Φέβοουαρίου τόΰ έτους 946. Ό σύγχρονος αύτοϋ βιογράφος 
διηγείται, δτι δύο μονάχοι, οίτινες άφίχθησαν έκ 'Ρώμης καί έβούλοντο 

νά πορευθώσιν εΐς 'Ιεροσόλυμα* κατέλυσαν έΐς τδν οίκον τές μητρδς τοϋ 
Λουκά, οστις εϊτα σϋνώδευσεν αύτούς κρυφίως. Οί μοναχοί έπορεύθησαν 
πρώτον εις Αθήνας, ένθα προσηυχηθησάν εέν τφ άγίιρ ναφ τές θεομη·4 
,τορος» τφ έν τφ ΠαρθενώνΓ μετά δέ ταϋτα συνέστησαν τδν νεαρόν αυτών 
■έταΐρον ηγουμένω τινί μοναστηριού έν Άθηναις, δστις έδέχθη καί κατέ- 
ταξεν αύτδν έΐς τούς μοναχούς. ■

■ Εις τδν αυτόν αιώνα άνηκει η μεγάλη χριστιανική ενέργεια τοϋ Αγίου 
Νίκωνος, περιφανούς ιεραποστόλου, δστις έδίδαξε πρώτον μέν επί τές νη- 
σου Κρητης, εΐτα δ’ εν Άττικ·η καί έν Πελοποννησ<ρ, ιδίως μεταξύ τών 
■σλαβικών φυλών της Λακωνίας, δπου καί Απέθανεν έν τη Αρχαίιγ Σπάρτη 
περί το τέλος τοϋ δεκάτόυ αίώνος. 'Ο βιογράφος αύτοϋ* έγόύμενος του 

μοναστηριού άγιου Νικωνος παρά τη Σπάρτη,έγραφε βεβαίως περί τά μέσα 
του ιβ αΐωνος, και δια τοΰτο δεικνύει ενίοτε έπιστημ.ονικώς Αποκτηθεί4· 

■σαν γνώσιν τές Αρχαιότητος. Ούτος διηγείται, δτί δ Νίκων, Αφοϋ μέτέ- 
πεισε τους Κρέτας ν’ ΑσπαΟθώσι τδν Χριστιανισμόν, έ'πλευσε πρώτον εΐς 
Δαμαλαν, την Αρχαίαν Τροιζένα, εΐτα δέ διά τές έρημου νήσου Σζλαμΐ- 
νος εις την Αττικήν, και ανέλθεν εις ’Αθήνας, κόπου ίσταΐαι δ περιώνυ
μέ ναδς τές θεομητορος». Ένταΰθα κατέθελξε τούς Αθηναίους διά τών 
διδαχών αύτοϋ ώς δι’ $σματος σειρηνων.Έντεΰθεν έπεσκέφθη την Εύβοιαν, 
πάς «έπταπύλους Καδμείας» Θήβας, την πόλιν τοϋ Πέλοπος, την Κόριν
θον, το Άργος, το Ναυπλιον καί τέλος την Σπάρτην, δπου εγκαθιδρύθη 
και εύρεν, οπερ Αξιοσημειωτον, Άθηναΐόν τινα Θεόπεμπτον ώς έπίσκοπόν* 
Ό Λακεδαιμόνιος βιογράφος είχε πλέον λησμονήσει τά Αρχαία δνόματα 

■τές Άκρρπόλέως καί τοϋ Παρθενώνος, δπου βεβαίως δ μέγας άγιος είχε 
?συναγείρει τούς Αθηναίους πρδς διδαχήν,ούδέ Αφιέρωσε μίαν κάν λέξιν εΐς 
την Αρχιτεκτονικήν λαμπρότητα τοϋ Αρχαίου χριστιανικοΰ ναΟϋ. Καί όμως 
δέν έστερεΐτο αϊσθησεως περί τδ έν τή τέχνη καλόν' διότι εξύμνησε την 

εκκλησίαν, την δποίαν δ Νίκων έκτισεν έν Σπάρτη καί διά ζωγραφιών 
έκόσμησε τόσον. Αμέτρως, μέχρι τοϋ δΐίσχυρισθέναι, οτι δ πλούτος αύτές 
εις μάρμαρον καί χρώματα άμιλλαται πρδς πάντα τά έργα τοϋ Φειδίου, 
τοϋ Ζεύξιδος καί τ.οϋ Πολυγνώτου. . ■

Ούδεμια εκκλησία εν τε τη Άνατόλίΐ κάί τη Δύσει, οϊίτε αί βασιλικά! 

της Ρωμ,ης, ου'τε η αγία Σόφια, ού'τε βραδύτερου δ άγιος Μάρκος τές Βε
ι νετίας έδύνα.ντο νά συγκριθώσι πρδς τδν έπί τές Άκροπόλεως τών Άθη- 

νών ναόν.τές Παναγίας,, οστις είχε διασκευασθέ έν τφ σηκφ τοϋ Αρίστου 
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έ'ργού. πάσης άρχιτεατονικής, Άλλ’είς τούς αιώνας εκείνους έζητουν τό 
έξοχον ναοΰ τίνος έν άλλορ ΐινί, έν τώ κόσμω τών ψηφοθετημάτων καί τών 
εικόνων, έν τοϊς άγίοις σκεύ'εσι και τοϊς πολυτίμοις λειψάνοις. Έν τώ ναώ 
τοΰ Παρθενώνας έθαύμαζον οί έπισκεπτόμενοι ούχί την έξοχον κατασκευήν 
τών κιόνων, όϊτινες περίέβκλλον τό χριστιανικόν τούτο ιερόν, ουδέ .τάς 
μετόπας καί ζωοφόρους τοΰ Φειδίου. "Ο,τι έκεϊ θέας άξιον έφαίνετο $το 

η αίωνία λυχνία. Ό πρώτος ποιησάμενος μνείαν ταύτης ητο Ίσλανδός 
τις, Sawu-If όνόματι, δστις έπορευετο είς 'Ιερουσαλήμ, έν έτει 1102 και 
1103. Ούτος ηλθεν έκ Βρενδησίου διά Κέρκυρας είς Πάτρας, Κόρινθον, 
Λιβάδοστρον, Θήβας καί Εύβοιάν. Έν τφ Όδοιπορικφ αύτοΰ δέν άναφέρει 

δτι μετέβη είς Αθήνας, άλλ’εκφράζεται ούτως’ «άφ,ίχθημεν είς Νεγρε- 

πόντε, όπου έμισθώσαμεν άλλο πλόϊον. Αί Άθηναι, έ'νθκ έκηρυξεν ο ’Από
στολος Παΰλος, άπέχουσι της Κορίνθου δύο ημερών οδόν. 'Ο άγιος Διονύ
σιος έγεννηθη και έδίδαξεν ένταΰθα καί έγένετο ύστερον Χριστιανός ύπό 
τοϋ αγίου Παύλου. Έδώ υπάρχει εκκλησία τις της. Παρθένου Μαρίας μετά 
λυχνίας, έν η καίει αστείρευτου έλαιον».

'Ότι η άσβεστος αύτη λυχνία εχάιρε φημης καί έν τη Δύσει, μ.αρτυρεϊ 
συγγραφεύς τις σύγχρονος τοΰ Sawulf, ί'σως έκ 'Ραβέννης, δστις έγένετο 
γνωστός ύπό τό όνομα Guido ώς έρανιστης βαρβάρου γραφές, τοΰ «Liber 
Guidonis». Έν ταύτη λέγει’ «αί Άθηναι ίσαν τό πάλαι η μητηρ τών 
φιλοσόφων καί ρητόρων, δπου ύπάρχει θεϊόν τι καί άσβεστου φως έν τφ 
ναφ δστις καλείται Προπύλαια (Propilia), καί έκτίσθη πρό χρόνων άπό 
τόν βασιλέα Ίάσωνα είς την πάντοτε παρθένον θε-ομητορα Μαρίαν, μέ ά- 
ξιοθαύμαστον λαμπρότητα, άπό θαυμαστόν λίθον, δπως φαίνεται».

Ενταύθα έκδηλοΰται ηδη αίσθησίς τις περί τό αρχιτεκτονικόν κάλλος 
τοΰ Παρθενώνος’ πρός τούτοις ζητείται ή άρχη τοϋ οικοδομήματος τούτου 
τό όποιον άναφέρεται είς τόν μυθικόν Αργοναύτην και συγχέεται μετά 
τών Προπυλαίων.

Ή άσβεστος λυχνία έν τη έκκλησίφ τοϋ Παρθενώνος Αντικατέστησε*- 
άλλως έκείνην, ην οί Αρχαϊοι άνέθηκαν Τη Πολιάδι Άθην^ έπί της αύτης 
Άκροπόλεως, ητο δ’ αύτη έκ χρυσοϋ, έπίζηλον έργον τοϋ Καλλίμαχου’ το 
έν αύτίί έ'λαιον έξηρκει πάντοτε δι’δλον ένιαυτόν. Ό Παυσανίας περιέ

γραψε ταύτην. Πανταχοΰ δπου ητο δυνατόν άντικατεστάθη η έθνικηλει- 
τουργία ύπό της Ϋαύτ.^ Αναλόγου χριστιανικής. Τό αστείρευτου έλαιον της 
χριστιανικής Παρθένου (κόρη αειπάρθενος) άναμιμνησκει την μυθώδη έλαίου 
πηγην έν τφ ναφ τ·ης έκεϊθεν τοΰ Τιβέρεως Μαρίας (S. Maria in Trastevere) 
έν 'Ρώμη. Δέν διϊσχυρίζομαι δμως διά τούτου, δτι οί Χριστιανοί ιερείς τών 
Αθηνών έπενόησαν 'τοιαύτην τινά πηγην έλαίου έν τφ Παρθενώνι, δπως 
τάχα αναπληρώσωσϊ την έν τφ Έρεχθείφ Αρχαίαν άλμυράν πηγην τοΰ 
Ποσειδώνος. Άλλ’ ούδαμ,οΰ. λέγεται τι περί τούτου, ουδέ έν τοϊς έργοις
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τού Μιχαήλ ’Ακομινάτόυ, τοΰ μητροπολίτου Αθηνών περί τό τέλος τοΰ 
δωδεκάτου αιώνος, τά οποία πρώτον ύπό τοΰ Αάμπρου σύλλεγέντα έξε- 
δόθησαν πρό μ.ικροΰ. 'Ο επίσκοπος ουτος έπηνεσε τόν έν Παρθενώνι ναόν» 

καί πρός τη αίωνία λυχνία ιδίως έςόοοε χρυσήν τινά περιστεράν. Ουτος έ- 
γράφεν είς τόν Βυζαντινόν στρατηγόν Στρυφνόν τά έξ'ης* «Πάντα γάρ έν 
αύτώ μεγάλα καί ούδέν μικρόν, ώς έν'τοϊς πάλαι, μυστήριον·. Έπόπτέυ- 

σον φώς ιλαρόν, φώς άξύλόν καί άνηλιον, έπόπτευσον έν σωμα,τικφ εί'δει 
πελέιάδος χρυσής ένάργειαν πνεύμ.ατος’ δπερ, της ίεράς ύπεραιώρούμενον1 
τραπέζης, αύτοΰ στρέφεται άύτφ στεφάνω χρυσφ καί αύτφ προσκυνητφί 
σταυρώ διά κυκλοφορικές Αεικίνητου καί μικρό,ΰ φευγούσης την αί'σθησιν 

πΐησεως.» ’
Έκ τ^ς αγίας λυχνίας είληπται βεβαίως τό έπίθετον της φωτοδόχου 

λυχνίας καί φωτοδότιδος, τό δπόϊον δ Άκομινάτος Απονέμει τγί έν τφΉάρΑ- 
θενώνι άρχούση Παρθένφ. Τόν δέ ναόν ονομάζει «τέμενος περικαλλές^ εύ- 
φεγγές, άνάκτορον τ^ς φωτοδόχου παρθένου καί φωτοδότιδος χάριεν, τό' 
τοΰ λάμψαντος έξ αύτης Αληθινοϋ φωτός άγιον σκήνωμα.»

Συνείδησίς τις τοΰ πάλαι πνευματικοί μεγαλείου τών Αθηνών έξηκο- 
λούθει ζώσα έν τη Δύσει καί ιδίως έν 'Ρώμ,η ένεκα της σχέσεως της εκ
κλησίας πρός την Ελλάδα. Κατά την παράδοσιν μάλιστα, καί τοΰτο Α- 
ναμφιβόλως πρός δόξαν της ρωμαϊκές έκκλησίας, κατέλαβον την έπί'σκο- 
πικην έδραν έν 'Ρώμη δύο’Αθηναίοι,.δ Ανέγκλητος, δ λεγόμενός τέταρ

τος, καί δ 'Υγϊνος,δ ένατος διάδοχος τοΰ αγίου Πέτρου.'Άμφότεροι σημει- 
οΰνται έν τοϊς καταλόγοις τών Παπών «το έθνος Έλληνες έξ Αθηνών», 
καί δ τελευταίος μάλιστα μετά τ-ης προσθήκης «υιός φιλοσόφου». -

Κατά τόν έβδομον καί δγδοον αιώνα υπήρξαν τφ όντι 'Έλληνες τινες 
Επίσκοποι ‘Ρώμης, ένφ 'Ρωμαϊαι πρεσβύτεροι διέτριβον έν Κωνστκντινου- 

πόλει ώς Αντιπρόσωποι? Ή ελληνική γλώσσα μάλιστα έζη έν 'Ρώμη έν 
τη σχολν$ τών ξένων καί έν τισιμ,οναστηρίοις τοΰ έθνους τούτου. Ή ελ
ληνική Αποικία προσεφώνει τόν αύτοκράτορα έν τη μητρική αύτ·ης γλώσ- 

ση. Ό Αομβαρδός ποιητης, δστις μεταξύ τοΰ 916 καί 924 συνέταξεν ύ
μνον είς τόν αύτοκράτορα Βερεγγάριον, διηγείται τοΰτο έπ’ εύκαιρίιη της 
στέψεως αύτοΰ, καί πρός. τούτοις αναμιμνησκεται των Αθηνών έν τοϊς 
Ιξ^ς βαρβ'άροι.ς στίχοις’ . . -

Daedaleis Grains sequitur landare loquellis; *
Stoicus hie nosier cluibus quia pollet Atlienis ’
Et sellers iter in Sarnia bene callet arena. .

Καί δ ’Ιωάννης Διάκονος, δστις έ’γραψεν έν τφ ένάτφ αίώνι τόν βίομ 
Γρηγορίου τοΰ μεγάλου, άνεμνησθη τών Αθηνών, Ευρεν ώς τό μόνοΤ.ψ,ε-. 

κτον έν τφ Πάτα έκέίνω την άγνοιαν της- ελληνικές, η δέ σοφία τών 
Έλληνών ώνομάσθη ύπ’ αύτοΰ faeundissitpa virg9 Cecropia,



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΙ ΑΘΙΙΝΑΙ ΚΑΤΑ; ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ 52752δ..
Άπό Καθόλου τοΰ μεγάλου ήγέο,θη έν τη Δύσει ζωηροτέραάνάμνησι» 

της ελληνικής επιστήμης. ’Επι τών ’Οθώνων και τοϋ Πάπα Συλβέστρου 
βυζαντιακοί τύποι; καί αύτή η ελληνική γλωσσά ησαν πθοσηλωμ ένα έξω-! 
τερικώς εις την γερμανορωμαϊκήν αύτόκρατορικην αύλην. Και κατεβίβα- 
σαν μέν η Κωνσταντινούπαλις καί Θεσσαλονίκη εις παντελή σχεδόν ληθην 
τάς ηρημωμένας ’Αθήνας, η Δύσις όμως Ανεμιμνησκετο πάντοτε της-, έν
δοξου μητρός της σοφίας, ’Ήδη έν τίί παραδόσει τοΰ Αγίου Gislenus, δστις· 
ώς ιεραπόστολος έκτισε περί τό 640 μοναστηριού έν Uennegau, Ανζφέ- 
βεται, δτι. ουτος δ έν Αττική γεννηθείς εύγενης “Ελλην έσπούδασε φιλο
σοφίαν έ.ν Άθηναις, «τ^ εύγενεστάτγ πόλει της Ελλάδος-, ητις προσέφερε 
τά άνθη τ-·ης ρητορικές εις τούς λαούς πασών των γλωσσών», Αί Αθη
ναϊκά! σ-πουδαί τοΰ Qislenua είσί βεβαίως μυθώδεις· διότι επίσης -^θελέ τις 
μοχθήσει ν’ Ανακαλύψγ φιλοσοφικάς σχολάς καί έν Άθηναις καί έν 'Ρώμη 
μετά τον 'Ιουστινιανόν, Έ.ν δέ τφ, μύθφ περί της Παπίσσης ’Ιωάννας, 
δστις συμπίπτει κατά· το έτος 855, Αναφέρεται, δει η λογιωτάτη αδτ-η- 
δέσποινα έσπουδασεν έν τη σχολή τών Αθηνών, Ή παράδοξος αυτή πα-· 
ράδοσις έ.σημειώθ,η μέν μόλις κατά τον δέκατον τρίτον αιώνα, πολύ δμως 
πρότερον είχεν άνανεωθη καί στερεωθη η ποςλαιά δρξα της Δύσε ως περί' 
τών ’Αθηνών., Περί τά μέσα τοΰ ενδεκάτου αίώνος μοναχός τις της.μο- 
νης τρϋ άγιου Έμμερανοΰ έν 'Ρ-εγενσβούργφ ύπερησπίσθη. την. ύπο τών 
Βενεδικτίνων, το,ΰ άγιου Διονυσίου Αμφι,σβητηθεϊσαν γνώμην,, δτι τά έστώ 
Διονυσίου του ’Αρεοπαγίτου, τον. όποιον έσφαλμένως άπεφηναντο Απόστο
λον τής Γαλατίας, μετεφέρθησαν έκεΐθεν εις 'Ρεγενσβούργην, καί έν τίνι 
έπιστολ-η ’αύτοϋ προς τρν ηγούμενον 'Ρεγινβάρδον Απευθύνει Αποστροφήν, 
εις τάς ’Αθήνας, «την τροφόν της ρητορικές, την μητέρα της φιλοσοφίας, 
την όποιαν δ. θεόσοφος Διονύσιος έδοζασε».

Αίαν Αξιοσημείωτου είναι τό «Speculum reram» Γόδοφρείδου τοΰ έκ 
Βιτέρβου, ποιητοΰ κλασικώς ώς πρός την έποχην του μεμορφωμένου καί 
συγγενούς το,ΰ α.ύτοκρατορικ.οΰ οίκου τών Χοενστάουφεν, Έν τώ «Κατό- 
πτρφ τοΰ κόσμου» το,ύτφ, τγ έν στίχοις συνταχθείστ) γενεαλογία πάντων 
τών βασιλέων καί αύτοκρατόρων, ισχυρίζεται δ Γαδοφρεϊδος, δτι 'Ρωμαίοι 
καί Γερμανοί είσί μόνον διάφοροι κλάδοι τών Τρώων, αλλ’ οδτοι πάλιν 
κατάγονται έξ αύτοϋ τοϋ Διάς, τοΰ πρώτου βασιλέως τών ’Αθηναίων,. 'Ο 
δέ Ζεύς έγεννηθη ώς βασιλόπαις έν Άθηναις* παρ’ αύτοϋ έδέχθησαν οί 
φιλόσοφοι τά δόγματά των, έξ αύτοϋ πηγάζει πάσα έπιστημη της τρι- 
κτύος καί τετρακτύος. Ύπ’ αύτοϋ έκτίσθη η πόλις τών ’Αθηνών υπό. τό 
δνομα της Άθηνάς, οίονεί πόλις τηίς σοφίας. Νιόβη, Α πρώτη σύζυγος τοϋ 
Διός, ·3;ρξε τών ’Αθηνών καί συνέταξε τά Αρχαιότατα νομικά βιβλία; 
‘Ήρα, η δευτέρα αύτοϋ σύζυγος, έγέννησε τον Δαναόν, έξ ού έγεγόνασιν 
οί Δαναοί "Ελληνες. Τό γραπτόν δίκαιον άχθη έξ Άθηνφν βϊς ’Ρώμην, 

καί έν συντόμω πκσα τέχνη και έπιστημη ανακτέα έστί.τφ Διί^ΐφ. πρώτο» 
βασιλεϊ τών ’Αθηνών.
, Είναι Αμφίβολον, Αν άδη οίοσδηποτε ; λόγιος της 'Εσπερίας έγίνωσκεν 
Αμέσως έκ τοΰ Θουκυδίδου τό εις ’Αθήνας έγκώμιον τοΰ Περικλέους, ένφ 
δ μέγας ού.τος πολιτικός Ανηρ ώνόμασε την γενέτειραν πόλιν Σχολεΐον 
της Ελλάδος. Ό χριστιανικός δμως-κόσμος, τ·ρ μεσιτεία τοϋ Κικέρωνος, 
ώς καί Αλλων Αρχαίων 'Ρωμαίων καί τών έκκλησιαστικών πατέρων, έγί
νωσκεν δτι αί Άθηναι ύπηρξαν μητηρ τών ρητόρων καί φιλοσόφων. Τό: 
έγκώμιογ δέ τοΰτο. γίνεται στερεότυπον κατά τόν δωδέκατον καί δέκα
τον τρίτον αιώνα. Τοΰτο Ακούομεν καί έκ τοϋ στόματος τοϋ μεγάλου 
Ίννοκε,ντίου Γ'. ’

Γουλιέλμος δ έκ Malmesbury, δστις έν τη ιστορία τών ’Άγγλων έπΐ- 
«κόπων Ανέγραψε τά θαυμάσια τ^ς 'Ρώμης, έθεώρησεν ώς μέγιστον έπαι
νον τοΰ λογίου έπισκόπου Ralf τοΰ έκ Rochester, είπών περί αύτοϋ, δτι· 
έξηντλησεν έν έαυτφ τάς ’Αθήνας δλας. ’Έφερον τότε εις μέσον την γνώ
μην, δτι ή σπουδή τών έπιστημών εχει ώς τά της πολιτικές τοΰ κόσμου 
μοναρχίας’καί έκείνη έξελαμβάνετο ώς ένότης $ μοναρχία της μορφώσεως, 

,άίτις μεταβαίνει Από έ'θνουςείς έ'θνος.'Ο Alberich de Trois-Foptaines έκΚαμ- 
πανίας έν τώ χρονικφ αύτοϋ, Ανερχομένφ μέχρι τοΰ έτους 1241, ίσχυρί- 
ζετο τό έξης’ ώς η μοναρχία τοϋ κόσμου κατηντησε διά διαφόρων κρα

τών από τών Άσσυρίων είς τούς Ανατολικούς Φράγγους, τουτέστι τούς 
Γερμανούς, ούτως η φιλοσοφία η σοφία Από τών Χαλδαίων ήλθε διά δια
φόρων λαών είς τούς Γαλάτας, τουτέστι τούς δυτικούς Φράγγους, διά τοΰ 
έξ'ης τρόπου, Ό Αβραάμ ·ηλθεν έκ Χαλδαίας καί έσπούδασε πρώτον έν 
Αίγύπτφ την Αστρολογίαν και Αριθμητικήν’ Από δέ τάς Αίγύπτου μετέβη 
η σοφία είς τούς "Ελληνας, ιδίως κατά τούς χρόνους τών φιλοσόφων* έν- 
τεΰθεν διεδόθη αυτή είς τούς.'Ρωμαίους έπί τών Σκηπιώνων, δτε κατεί
χαν ταύτην δ Κάτων και δ Κικέρων, καί έπί τών Καισάρων, δτε αυτή 
ύπαρχε κτήμα τών ποιητών Βιργιλίου,|'Ορατίου, Όβιδίου, Σενέκα καίΆου- 
κανοΰ. Έκ δέ 'Ρώμης ηλθεν αυτή είς 'Ισπανίαν καί νεωστί είς Γαλλίαν 
Από των ημερών τών περίφημων Ανδρών Βερεγγαρίου, Αανφράγγου καί 
Άνσέλμαυ.

Κατά τόν Βικέντιον τοϋ Beauvais έκόμισε την έπιστημην έκ 'Ρώμης είς 
Παρισίους δ Άλκουΐνος, Αφοϋ παρέλαβον αύτην παρά τών Ελλήνων οί 
'Ρωμαίοι. Ουτω λέγει καί·τό «Chronicon Tiliense» έν τφ έ'τει 830· «·η 
ρωμαϊκή έπιστημη,-ητις πρότερον ύπηρξεν έν Άθηναις, μετεφέρθη είς Πα
ρισίους», "Εν τινι δράματι της Γεννησεως τοϋ Κυρίου, δπερ έτυπώθη είς 
τα «Carmina Burana» της στουτγαρτείας έκδόσεως, παρέρχεται έπί την 
σκηνην δ βασιλεύς της Αίγύπτου μετά τών Ακολούθων του,οϊτινες ύμνοΰσι 
την φιλοσοφίαν διά στίχων, λεγόν.των δτι «ί .πολύμορφοι «ύτάς. Αφέσεις
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φίας, ήτις έπειτα έρρευσεν εις την Εσπερίαν
4ξ ’Αθηνών δρμώμεναι έπότισαν. σύμπασαν τήν, 'Ελλάδα τή πηγή τής- σ®· 

ι·. ετι δέ κατά τδ τέλος τοϋ' 
δεκάσου έκτου αίώνος δ Μαρτίνος Κρούσι.ος έν 'Γυβίγγγ έξεφράσθη δμοίως 
έν τφ συγγράμματι. αύτοϋ « Germanograecia », περί τής πορείας τής έπι-· 
στήμης έξ Αίγύπτου. εις Περσίαν κοςΐ Χαλδαίκν, ειτα δ’ ει$ ’Αθήνας καί 

^ήν Εσπερίαν. - .
’ Καί παρά τοΐς Άραψιν. αύτοΐς έπέζη ή αύτή περί τών Αθηνών φήμη, 

Ίσταχρής δ περί τά μέσα τοϋ δέκατου αίώνος συγγράψας γεωγραφικόν τι 
έργον μνημονεύει έν. αύτφ τών. ’Αθηνών, έπ’ ευκαιρία τής περιοχής-τής- 
Μεσογείου θαλάσσης, ή'τ-ις. βρέχει. κατ’· αυτόν την Γαλικίαν, Φραγγίαν και ■ 
’Ρώμην, ή της δποίας αί ακταί έκτείνονται απδ της Κωνσταντινουπόλεως
μέχρις Αθηνών, καί 'Ρώμης. Λέγει δτι ή 'Ρώμη καί <*λ. Άθήναι είσίν αί

α>.λας Ανακοινώσεις, μ’ έβ'εξ'χίωσεν,, οτι έκτος τ-οϋ „_τ

έστίαι τών Βάπ>, ήτοι των Ιταλών, και Βυζαντινών, καί δτι αί ιδίως ‘Αθη·? 
ναι ύπηοξαν ή έδοα τής σοφίας της Junin τουτέστι τών αρχαίων Έλλή- 
νων, |νθα ουτρ,ι διέσωσαν τάς έπιστήμας καί την φιλοσοφίαν αυτών, Ό 
περιώνυμος Ίταλδς φίλος μου Μιχαήλ Άμάρης, εις β.ν βφείλω. ταύτας καί

> Έδρισή κατά τδν δω

δέκατον αιώνα, δ Ίσταχρής είναι σχεδόν δ μόνος *Αραψ γεωγράφος, οστις. 
ποιείται μνείαν τών Αθηνών, άτε δη χωρίου τίνος παρά τφ Ibn-Haukal 
μεταφέροντος Απλώς τάς λέξεις έκείνας τοϋ Ίσταχρή, Αύται εύρίσκονταΐ 

- καί παρά τφ Άβουλφέδςι ,γράψαντι κατά τδ πρώτον ήμισυ τοϋ δέκατου, 
τετάρτου αίώνος' ούτος αναφέρεται εις τδν, Ibn—IJauka.1 καί, δνομάζει τάς 

’Αθήνας Itscbanijab, -ήτοι πόλιν τών Ελλήνων σοφών,
. Καί έν το.ϊς φιλοσοφ,ικοΐς δε συγγράμμασι τών, ’Αράβων έπαιν,οϋνται δτ 

μοίως αί Άθήναι, ώς έν τφ «Fihrist» τοϋ Mohammedlbn-Isbag, έπιτομ,άς 
τοϋ δποί.ου δ Αύγουστος Μύλλερ άνέφερεν έν τγ συγγραφή αύτοϋ «οί "Ελ
ληνες φιλόσοφοι έν τή Αραβική παραδόσει». 'Απδ τών ’Αράβων όμως με- 
τεδόθη η φημη τών ’Αθηνών καί εις τούς μεταγενεστέρους Τούρκους χρο
νογράφους Σεαδεδδίν καί Χατζή-Κάλφαν,

Κατά τδν ενδέκατον καί δωδέκατον αιώνα ήτα ή φαντασία της Δύσεως 
ζωηρώς περί τήν. Ελλάδα καί την ’Ανατολήν έν-. 

ησχολημένη. ’Εννοώ τάς εις 'Ιεροσόλυμα προσκυνήσ-εως χάριν γενομένα-ς 

πορείας, τάς σταυροφορίας, τάς. έπιχειρήσει,ς τών Νορμάνδών τής Σικελίας 
καί τών Βικιγγέρων καί Βαράγγων έν τή βυζαντιακ.ή ύπηρεσίφ. Τότε Ανα-, 
κύπτει έσθ’ όπου καί η πόλις τών ’Αθηνών εις τδ φ,ώ.ς της ιστορίας,

Άφ’ ο,ύ δ αύτοκράτωρ Βασίλειος ΒΑ δ. Βούλγαρο κτ όνος κατέστρεψε τδ: κριέ·' 
τος τοϋ Σαμουήλ, τοϋ βασιλέως τοϋ πολεμικού τούτου έθνους,καί έπορευθη 
βν έτει 1019 εις τάς Αρχαίας . έπαρχίας τής 'Ελλάδος, έπεσκέφ.θη τάς 
’Αθήνας, τάς δποίας ούδείς αύτοκράτωρ πλέον έπάτησε μετά τδν Κων
σταντίνον Β', έν θριάμβφ. Ανήλθε την Άκρόπολιν, ,έώρτασεν έν τφ Παρθε-- 

§ι’ ιστορικών Αναφορών
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νώνι τά εύχαριστηρια καί νικητήρια καί Ανέθηκε πλούσια Αναθήματα^.· 
Άλλ’ δτε μετά είκοσι καί δύο έτη στασιάσαντες οί Βούλγαροι Απει

λούν έκνέου, την 'Ελλάδα καί στρατιά τοϋ λκοϋ τούτου ύπδ τδν Άνθι

μον είσηλασεν εις Βοιωτίαν καί ’Αττικήν, φαίνονται αί Άθηναι, όπως» 
τούλάχιστον κοινώς πιστεύεται, έν. Αμ,φιβόλφ· θέσει, ήτοι στασιάζουσαυ 

κατά τής βυζαντιακής κυβερνήσεως, ητις διά βαρέων φόρων ώθει ,έίς Α·λ· 
πελπισίαν τδ θέμα τής 'Ελλάδος, Διϊσχυρίσθησαν, δτι έν έτει 1040 δ Πει- 
ραιεύς ήλώθη πάλιν ύπδ.· τοϋ ήγεμόνος τών Νορμα.νδών Άραλδου^ αύτοϋ-; 
εκείνου τοϋ ήρωος, δστις μεταξύ τοϋ 1Q33 καί 1043 ηγείτο, τών τδν 
“Ελληνα αύτοκράτορα ύπηρετούντων Βαράγγων μισθοφόοων, καί είτα ,έπιτ- 
στρεψας είς τήν, πατρίδα αύτοϋ Ανηγορεύθη βασιλεύς τής Νορβηγίας έν. 
ετει 1047. Άλλ’,δ ίσχυρισμδς ούτος δέν. στηρίζεται εις τούς λόγους ούδε-' 
νδς ιστοριογράφου., Αλλά μόνον εΐς τινα περίφ.ημο.ν γενομένην ρουνικήν έπι-' 
γραφήν, Τά-γράμματα ταϋτα ανεκαλύφ.θησαν έπίτοϋ μαρμάρινου ,λέοντοίς; 
του Πειραιώς, τδν.δποΐΌν δ Μορο.ζίνης απήγαγεν ως. τρόπαιον εΐς. Βενετίαν; 
έν έτει 1688, δπου έτι καί νυν εύρίσκεται πρδ τής οπλοθήκης, πλησίον δύο, 
άλλων λεόντων τούς όποιους ο,ί 'Ενετοί κατά τδν αύτδν χρόνον ·ηρπα.σαν 
|ξ Αθηνών. Ό καθήμεν.ος εκείνος λέων, δστις ύπήρχεν ιδρυμένος έπι. τής 
Ακτής τοϋ λιμένος Πειραιώς, είχε δώσει αύτφ τδ όνομα Porto-Leone, τδ. 
όποιον Αναγινώσκεται ήδη έν έτει 1318 έπί τών θαλασσίων πινάκων, τοϋ 
Τενρυησίου Πέτρου Βισκόντη.

’Επειράθησαν νά διασαφήσωσι τήν ρουνικήν ταύτην επιγραφήν καί πολύ· 
τολμηρώς Ανέγνωσαν έν αθπή, ότι Άράλδος δ Μακρύς έκελέυσε τδν Ά- 
σμσϋνδον νά έγκολάψη τά γράμματα έπί τοϋ λέοντος.,καί. ότι άγων.πολ-' 
λούς άλλους Νορμανδούς έκυρίευσε τδν ΠειραιΑ και έτιμώρησε τδν δτα-· 

σιαστικδν ελληνικόν λαόν, Ούτως Αναγινώσκει δ Rafn έν τή πραγματεία 
αύτοϋ «Runeinskrift i Piraeus, Inscription Runique du Pir6e® (Κοπέγχάγή 
W·)

Άλλ’ δ όντως δεινδς περί τήν ρουνολογίαν Sophus Rugge έν Χριστιανίά 
διεγνω εν έτει 18,7'5, ότι ή Ανάγνωσις εκείνη ήτο π,αίγνιον τής φαντασίας. 
Τοΰτο μόνον διατείνεται ώς βέβαιον, δτι τά έπί τοϋ λέοντος ψηφία είνοα 
όντως ρουνικά, Αλλά τοσοϋτον έφθαρμένα, ώστε μόλις, μία μόνη-λέξις Ανα- 
γινωσκεται βεβαίως. Έκ τοϋ τρόπου, καθ’ §ν αί έπιγραφαί αύται προσηρ- 
μάσθησαν επι τών πάνυ τεχνηέντως έ,ν εΐδει όφεως περιπεπλεγμένων ταΐτ 
νιών, νομίζει δ είρημένος ρου.νο,δίφης δ.τι δύναται νά. συμπεράνγ, δτι αύται 

Ανεχαράχθησαν περί τά μέσα τοϋ ενδεκάτου αίώνος ύπδ.. Σουηδού. Ανδρος 
έξ Ουπλανδίας, δστις ρουνογράφος Ανήκε πιθανώς εις τούς έν τή βυζαντιακή 
ύπηρεσί^ Βαράγγο,υς.

Ούτω καταπίπτουσι πάντες οί έκ τής ρουνικής ταύτης ερμηνείας, συμ:- 
^εθ^σμοί. Ού'τε ή βυζαντιακή.. ιστοριογραφία, ούτε, δ μϋθος τοϋ Άράλδου 
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γινώσκουσί τι περί τής εις Πειραιά έμφανίσεως τοΰ ήρώϊκοΰ τούτου υΐοΰ 
τοΰ Σιγούρδ καί άδελφοΰ Όλάφ τοΰ'άγ-ίου. *Η παράδοσις διηγεΡναι μόνον 
τάς τύχας αύτοΰ έν Μυκλεγάρδη ή Κωνσταντινουπόλει, δπου δ Άράλδος 
έπί Ζωής της αύτοκρατείρας καί τοΰ συζύγου αύτης Κωνσταντίνου Θ' τοΰ 
Μονομάχου υπηρετεί ώς άρχηγδς τών Βαράγγων καί δίέπλεύσε. τάς έλλη- 
νικάς Οαλάσσας.

Ούχ ήττον σφαλερόν έστι δ,τι ο Κάρολος Hopf έκ τοΰ Rafn τεκμαίρεταΑ 
καί προς τδν περί Άράλδου μΰθον συνδέει, δτι καί αυτών τών ’Αθηνών 
τδ πεσδν μεγαλεϊον, ώς αύτδς εκφράζεται, εδρεν άντήχησιν έν τοϊς «^σμκ- 
σι της "Αρκτου», καί δτι έλάλησαν έν Ίσλανδίιγ περί της «σεμνής πό
λεως τών Αθηνών, της μητρδς πασών τών επιστημών, της τροφοΰ πάντων 
των φιλοσόφων καί.της λαμπροτάτης, εύκλεεστάτης πόλεως της Ελλά-' 
δος». Ό έγκριτος γνώστης της αρχαίας φιλολογίας τοΰ Βορρά Konrad von 

Maurer έν Μονάχφ μοί διεσάφησε καί τά της ρουνικής εκείνης επιγραφής’ 
καί το άλλο τοΰτο ζήτημα, την δέ άνακοίνωσιν αύτοΰ έπεκύρωσέ μοί 
πκντάπασιν δ Bogge διά τοΰ Νορβηγού φίλου μου Μαριβώ έν Χριστιανία. 
Ό Maurer μοί ύπέδειξεν, δτι αί Άθηναι δνομάζονται ένίότε έν ταϊς άρ- 
χαίκις παραδόσεσι τοϋ Βορρά. Ούτως έν τφ μύθφ τοΰ Διονυσίου γίγεταί 
λόγος περί της έπισκέψεως τοΰ αποστόλου Παύλου εις Αθήνας καί την 
Άκρόπολιν τών Αθηνών (Athenis, Athenisborg), έν τφ μύθφ της Μάρθας 
καί Μαρίας της Μαγδαληνης περί της έπισκέψεως της Μάρθας αύτόσε’ έν· 
δέ τή Vita Patrum ιστορείται περί τίνος νεανίου, δστις εστάλη είς την 

σχολήν τών ’Αθηνών* άλλα τδ είς την διήγησιν ταύτην προστεθειμένόν 
λατινικδν κείμενον άποδεικνύει, δτι δ μΰθόςέστι μετάφρασις, καί τδ αύτδ*' 
πρέπει νά ίσχύγ περί πάσης άλλης παραδοσεως. Έν τη νεωτέρκ Edda; 
λόγου συμπίπτοντος περί της Γραμματικές τοΰ Δονάτου, παρατηρεΐται, 
δτι η ρητορική, την οποίαν οί 'Ρωμαίοι σοφοί έδιδάχθησαν έν Άθήναις 
καί είτα μετέφρασαν είς την λατινικήν, η αύτη έστι τή. ποιητική, ήν δ 
’Οδίν έ'φερεν έξ ’Ασίας είς την ’Άρκτον.

Κατά τδν ενδέκατον αίώνα ’Ιταλοί έμποροι έσχον εύκαιρίαν νά έπΐ“ 
σκεφθώσι τάς’Αθήνας, διότι, τδ έν’Ανατολή έμπόριον τών’θαλάσσόκρά4 
τουσών δημοκρατιών έλάμβανε μείζονας διαστάσεις. Οί Βενετοί έγένοντο 
άντίπαλοι τής Άμάλφιος καί τοΰ Σαλέρνου, καί τούτοις πάλιν ημιλλώντό 
μετ’ δλίγον Πισάται καί Γενουήνσιοι. Πρώτην φοράν έγένετο πρδς τούτοις 
μνεία τών ’Αθηνών ώς έμπορικοΰ λιμένος έν τφ χρυσοβούλλφ, τδ όποιον 
δ αύτοκράτωρ Αλέξιος Α' δ Κομνηνδς τδν Μάϊον τοΰ 1082 έξέδώκε τοϊς 
Βενετοϊς. Έξηγόραζε καί άντήμειβεν ούτω τάς κατά την συνθήκην ύπη- 
ρεσίας, άς προσέφερεν αύτφ η αύ'ξουσα δημοκρατία έν τφ ήπειρωτικφ πό- 
λέμφ πρδς τδν 'Ροβέρτον Γυισκάρδον και τδν υίδν αύτοΰ Βοεμοΰνδον. Διά 

,<0ΰ έγγράφου τούτου έπετρέπενο τοϊς Βενετοϊς-προς τδμετέρχεσθάι 
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^τελείας τδ-έμπόριον αυτών δχι μόνον άλλοι τινές λιμένες τοΰ-κράτους, 
άλλά καί έν Έλλάδι ρητώς αί Άθηναι καί Θηβαι. Είς έκεϊνον τδν χρόνον 
άνάγεται λοιπδν η πρώτη ίστορικώς πιστουμένη σχέσις τών Βενετών πρδς 
τάς Αθήνας, έκείνων οΐτινες έμελλον μετά αιώνας νά καταστρέψωσι τον 
Παρθενώνα ύπδ τδν Μοραζίνην. Δυστυχώς ούδεμίαν εί'δησιν περί τών ’Α
θηνών ούτε έξ έκείνων ούτε. έκ τών μετά ταΰτα. χρόνων όφείλομεν εί’ς 

τους Βένετους έμπορους.
Ούχί πολύ δ’ύστερον ήρχισεν ή μεγάλη κίνησις τής Εύρώπης πρδς την 

Ανατολήν κατά τάς σταυροφορίας,τών οποίων τάς. συνέπειας ύπέστη μέν 
ί ελληνική Άσία μετά τών νήσων αύτης, άλλά μόλις που ησθάνθη ή ιδίως 

Ελλάς. . ■ ■ ■’
Τριπλή ήτο ή δδδς τών Σταυροφόρων πρδς τά Ιεροσόλυμα, ή άρχαίδί 

ρωμαϊκή δδδς διά τών παραδουνάβιων χωρών καί η διπλή κατά θάλασ
σαν, εΐ'τε άπδ τής Άπουλίας διά Κέρκυρας είς την Ανατολήν, δθεν έτρέ- 
ποντο την διά της Θεσσαλίας άγουσαν, εΐ'τε άπδ της Μεσσήνης διά τοΰ 
Αιγαίου εις τήν Συρίαν.

Καί δ μέν Γοδοφρεϊδος δ έκ Βουϊλλώνος έπορεύθη διά της Ουγγαρίας, 
δ δέ Βοεμοΰνδος πλεύσας πρδς τάς ΐλλυρικάς άκτάς καί τήν κατά γην 
τραπόμενος έχώρησε διά Σερρών είς Κωνσταντινούπολιν. Καί ή δευτέρα 
δέ σταυροφορία ύπδ Κορράδον Γ' καί Λουδοβίκον Ζ' έν έτει 1147 έκινήθη 
διά τών χωρών τοΰ Δουνάβεως. Κατά δέ τήν τρίτην άπδ. τοΰ 1189 δ 
αύτοκράτωρ Φρειδερίκος Α'έβάδισεν έπίσης διά της Ουγγαρίας, ένφ οί 
βασιλείς Ριχάρδος Γ' καί Φίλιππος Αύγουστος έπλευσαν διά τοΰ πορθμού 
της,Μεσσήνης είς ’Ικόνιον. Ή τετάρτη σταυροφορία κατευθύνθη άπδ τής 
Βενετίας είς Κωνσταντινούπολιν· οί παράβολοι ούτοι άνδρες διηλθον τότε' 
πλησίον τών ’Αθηνών, δτε άναχθέντες έκ της Κέρκυρας καί παραπλεύσαν- 
τες τήν Πελοπόννησον, προσωρμίσθησαν εις τήν Εύβοιαν, ϊνα έκεϊθεν έξα- 
κολουθήσωσιν ύστερον τδν πρδς τδν Βόσπορον πλοΰν αύτών. Ό δέ αύτοτ 
κράτωρ Φρειδερίκος δ Β' έ'πλευσεν έν έτει 1228 άπδ τοϋ Ύδροΰντος είς 
Κύπρον, καί δ τε&ευτα'ος σταυροφόρος βασιλεύς Λουδοβίκος Θ' έ'πλευσεν 
έν έτει 1248 διά της Κύπρου είς Αφρικήν.

Ούδείς σταυροφόρος, δσον ήμεϊς. γινώσκομεν, έκόμισεν είς Ευρώπην ει
δήσεις περί ’Αθηνών έξ αύτοψίας, καί ούδέ περί αύτών τών Νορμκνδών 
της Σικελίας είναι τοΰτο βέβαιον. Ούτως δ βασιλεύς 'Ρογήρος Β' έπωφε- 
Χήθη τής δευτέρας σταυροφορίας έν έτει 1147, ΐν’ άποστείλγι έξ’Αντιό
χειας ύπδ τδν ναύαρχον Γεώργιον στόλον κατά της Ελλάδος. Οί Σικελιώ- 
ται οδτοι προσωρμίσθησαν είς Κρίσσαν έν τφ Κορινθιάκφ κόλπφ, είσέβα- 
λονείτα είς Βοιωτίαν καί διήρπασαν, ωμά καί άπάνθρωπα διαπράττον- 
-τες, τήν πλουσίαν τών Θηβών πόλιν, δπόθεν άπήγαγον πολλούς σηρικό- 
φλόκουςκαί πορφυρευτάς είς Πάνορμον, πρδς-. τούτοις. δ’ έλήί'σαντο τήν
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Ακμάζουσαν έμπορίκην πόλιν Κόρινθον^ προσέβαλαν την' Εύβοιαν, »β& 
έποίο,υν έπιδρομάς είς την. ’Αττικήν... Άλλ’ έ|.ς καί μόνος; χρονογράφος, ’Ό- 
θων. & έκ Φρεισίγγης, άναφέρ,ει, ότι <$τοι. i-X$<W>fffl(v καί- τά< Άθη-νας,.- ένφ 
ούδείς. τών Βυζαντινών καί Λατίνων ιστοριογράφων ποιείται· τούτου. μ,νείαν. 
Ή δέ Αλωσις τών Αθηνών τ$ελξν είσθαι επίσης. αξία, μνείας,.ώςη. τών 
πόλεων ©ηβών, καί Κορίνθου,

Ούδέ έν τοϊς 'Οδο,ιπορ,ικοϊς τών προσκυνητών, των άπό τοϋ ενδεκάτου» 

αίώνος Αθρόων πορευομένων είς Συρίαν, ' ονομάζονται-α.ί Άθηναι· 'U άπο- 
μο,νωθεϊσα πόλις αυτή,καί περ έχουσα Αναμνήσεις- τοϋ αγίουΠαύλου-,; δέν 
έκέκτητο άγια λείψανα, άτινα. ·ηδύναντο νά όλκυσωσι προσκυνητάς, οΐα τά 
τοϋ αγίου Άνδρέου έν ταϊς μεγαλειτέραις- και πολυανθρωπ-οτέραις Πάτρας 
Αί Άθηναι δέν ησαν εν γόνει. κατάλληλον έδαφος πρός’Χριστιανούς- μάρ
τυρας καί την λατρείαν αυτών. Καί ύπέστη μεν Διονύσιος. ό ΆρεΟπαγίτηςς 
0 ύπό τοϋ Παύλου κατηχηθείς., ώς μυθολογούμενος πρώτος επίσκοπος τών 
Αθηνών τόν μαρτυρικόν θάνατον, καί δη την άποκοπεΐσα.ν κεφαλήν αύτοϋ 
ξφερεν είς μήκος δισχιλίων βημάτων, <x,Woc δ, Αριθμός τών διαδόχων αύ- 
το.ϋέν τφ μαρτυρίφ φαί-εται ότι ύπηρξεν ^κιΟτα μέγας έν Άθηναις, 'H 
πόλις αυτή λοιπόν δεν ητο οδοιπορικός σταθμός, ουδέ σκοπός δια προσ- 
κυνητάς. Τό οδοιπορικόν τών πορευομένων είς 'Ιεροσόλυμα σημειοϊ, όπως 
το άρχαΐο,ν Β.ορδιγαλι.κόν, καί κατά. τούς, χρόνους τούτους την έκΔύσεω.ς 
διάτας Ουγγαρίας άγουσαν είς Κωνστ-αντινούπολιν. Την-γραμμήν, τ-αύτςςμ 
Ακολούθησαν ο κόμης Γουλλιέλμος δ, έξ. Άγγουλέμης καί & ηγούμενος Ρι
χάρδος έκ Βερδούνης κατά τά έτη 1026 καί 1037, έν έ'τει δέ 1164 η 
μεγάλη τών προσκυνητών Ακολουθία τοϋ επισκόπου Σιγφρείδου εκ Μαγεν-^ 
τίας καί Τγγούλφου έκ Κροϋλάνδης,

Άλλα καί βραδύτερου πορεύονται οί προσκυνηταί τάς αρτάς Αρχαίο^ 
δδούς, είτε διά τών χωρών τοϋ Δουνάβεως, είτε Από τ-ίίς’ ’Ιταλίας κατά 
θάλασσαν είς την Ίόππην διά Πώλας,'Ραγούζής,Ζακύνθου,Κυθήρων,Κρητης,. 
'Ρόδου καί Κύπρου. Μόνον Απαξ εύρίσκω έν τούτοιςτάς ’Αθήνας ώς ίδοιπο- 

ρικόν σταθμόν Αναφερομ,ένάς παρά τφ John Mancleville ές^ετει 1322, δστις 
γράφει περί ταξειδιωτών, οΐτινες πλέουσιν έκ Κρητης είς 'Ρόδου,.περαι
τέρω είς Κύπρον καί τοίουτοτρόπώς είς Αθήνας, . έκεΐθεν δέ είς Κωνσταν- 

τινούπολιν.
Τέλος δέ μεταξύ τών δδών, Ας οί Σκανδιναυοί. προσκυνηταί συνείθιζον 

νά -πορεύωνται, της Ανατολικής διά της 'Ρωσίας, της δυτικές παρά τάς 
Ακ.τάς της 'Ισπανίας καί ’Αφρικής καί της μεσημβρινής διά της ’Ιταλίας, 
έξελέγετο συχνότερου η τελευταία, μεσημβρινή· Α, ρωμαϊκή οδός καλού
μενη,ητις άπό τών -λιμένων της Ά-πουλίαί καί, πέραν; συνέ.πιπτε μετά 
της θαλασσίας έμπορικης όδοϋ. Το οδοιπορικόν τοϋ ηγουμένου Νικολάου 
Ssemundarson περί τό 1151 έχει ώς έξης' Από τηςAalborg, διά Τίί
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μανίας, διά της 'Ελβετίας ύπέρ τό όρος 'Άγιόν Βερνάρδον είς Άόστάν, διά 

-■♦ίίς Τοσκάνης είς 'Ρώμην, διά του Βένεβεντου είς Βάριν καί Μονόπόλιν’ 
έκεΐθεν δέ διά ίου Δυρραχίου είς Κάόόωπον' της Κερκύράς, έίς τόν λίμένά 
Βισκάρδο τής Κεφαλληνίας, είς ΐην νήσον Σφάκΐηρίάν, έίς τά Ακρωτή
ρια τοϋ Αγίου ’Αγγέλου κάί Αγίου Μαρτίνου της Λακωνίας, είς την νήσον 
Κώ,καί όυτω διά τών Κυκλάδων έίς την Συρίαν. "Οθεν δ ηγούμενος Νικό
λαος δέν έθιξε κατά τόν πλοϋν αύτοϋ τάς ’Αθήνας.

Αλλά άάί βράδύ τερόν οί βόρειοι καί Γερμανοί προσκυνηταί καί ταξεΐ- 
διώται Α παντάπασιν η μόνον Ακροθιγώς μνημονεύουσι τών Αθηνών, κα| 
όταν ακόμη έπεσκέπτοντο την 'Ελλάδα έκ Βενετίας όομώμενοι. Έν τοϊς 
«Όδοιπορικοΐς γερμανών προσκυνητών είς την Αγίαν Γην»(Αρχομένοις Από 
τοϋ 1346), τοϊς έκδοθεΐσιν έν ίτει 1880 ύπό 'Ρέριχτ'κάί Μάίσνερ, έύρί- 
βκω ένα καί μόνον, καί δη μεταγενέστερον, προσκυνητήν,περί ου σημειοΰ- 
ται. δτι ύπηρξεν έν Άθηναις. Ούτος ^ν ό’Ιάκωβος Βρόϊνιγγ (Brauning) τόν 
’Ιούνιον τοϋ 15 79-.

’Αλλά πάνυ διαφερόντως παράδοξόν έστιν, ότι Βενιαμίν δ έκ Τουδέλ,ης 
ούδένα λόγον ποιείται περί τών Αθηνών. Ό 'Ισπανός οδτός ραββϊνος έπο- 
ρεύθη μεταξύ τοΰ έτους 1159 καί 1175 είς Συρίαν διά της μεσημβρινής 
Γαλλίας, ’Ιταλίας καί 'Ελλάδος.’’Επλευσε δέ έκ Βάρνης είς Κέρκυραν, είτά 
είς Πάτρας καί Κρίσσαν, καί έπεσκέφθη .την Κόρινθον καί τάς Θήβας, τάς 
όποιας έξηρεν ιδίως ώς «πόλιν μεγάλην», δπου έύρε περί τούς δισχιλίους 
’Ιουδαίους, τοσούτους σχεδόν δσους καί έν Πέραν της Κωνσταντινουπόλεως, 

καί μεταξύ τούτων τούς καλλίστους σηρικοπλόκους καί πορφυρευτάς της 
'Ελλάδος. Κατά ταϋτα λοιπόν αί ©ηβαι είχον ηδη άναλάβει άπό της 
διαρπαγ-ης τών Νορμανδών. Έκεΐθεν έπ'ορεύθη δ Βενιαμίν ευθύ είς Νεγρε- 
πόντε (’Έγριπον, την άρχαίαν Χαλκίδα έπί της Εύβοιας), μη άξιώσας τάς 
Αθήνας ουδέ βλέμματος ·η μ·ας λέξεως. ’Επειδή δέ δφείλομεν τφ αύτφ 
ραββίνφ Αζιόλογον συμβολήν είς τά θαυμάσια της πόλεως 'Ρώμης, διά 
τοΰτο θ’ άνεγινώσκομεν ί'σως έν τφ Όδοιπορικφ αύτοϋ παρόμοιόν τι περί 
τών ’Αθηνών, εί 0‘ύτος εΐχεν έπισκεφθη την ένδοξοτάτην πόλιν ταύτην 
τ*ης Ελλάδος.

Καί έν ,τούτοις έκ ©ηβών έφερον πολλαί δδοί είς τάς ’Αθήνας.' Νομίζω 
λοιπόν δτι δ Βενιαμίν δέν έπεσκέφθη τάς Αθήνας διά τούτο, δτι δέν ύ
παρχον αύτοϋ ’Ιουδαίοι, καί επομένως ούδέ εργοστάσια μετάξης. Διότι 
έν παντί χρόνφ καί μέχρι σήμερον έτι ·η πόλις τών ’Αθηνών άπώθησεν 
άφ’ έαυτης τούς Εβραίους. Έν τφ γνωστφ σργγράμματι «AthSnes ancienne 
et nouvellc (1676) δ Guillot λέγει τά έξ·ης· «’Ιουδαίους έν Άθηναις δέν 
ηνειχοντο, εί καί πολλοί τούτων έζων έν ταΐς γείτοσι πόλεσι τών ©ηβών 
καί τ^ς Χαλκίδος. Έν απαντι τφ τουρκικφ κράτει αί Άθηναι μόνον κμί 
η Τραπεζοΰς διεφύλαξαν τό προνόμιόν τοΰ αιωνίου Αποκλεισμού τών Ίου? 
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δαίων, τούς οποίους έπειράθησαν μέν πολλάκις οί'Τοΰρκοι άξιώμάτικόί νά 

είσαγάγωσιν, αΰ’ οί Χριστιανοί έπιτηδείως καί λάθρα προσήγοντο τούς 
έν τή πόλει Μωαμεθανούς, προβ,άλλοντες αύτόΐς, οτι οί -Ιουδαίοι ήθελον 
Απορροφήσει τύ έμπόριον. 'Οσάκις δ’ ούτοι έπειράθησαν νά έπιτύχώσι την 
έν ταϊς πόλεσι ταύταις έγκαθίδρυσίν των, Απεκωλύθησαν δι’Απειλών, και 
δ φόβος προς τδ ξυλοκόπημα παρεκίνησεν αύτούς νά παραιτηθώσιν. Είσί 

μισητοί έν Άθήνκις».
Έδοξάζετο λοιπού μέχρι τοΰδε, ότι περί τά μέσα τού δωδεκάτου αίώνος 

αί Άθηναι, ώς αί Θηβαι καί ή Κόρινθος καί δή ώς πάσα ή Ελλάς, ήκμα* 
σαν πάλιν, και προς τοΰτο αναφέοΟνται καί εις τόν σύγχρονον τοϋ Βενια
μίν, τον ’Άραβα Έδρισήν. Ούτος συνέταξε περί το 1153 διά τόν βασιλέα 
της Σικελίας 'Ριχάρδον Βζ τό γεωγραφικόν αύτοΰ έργον, ένω Απαριθμεί μέν 
πολλάς μεσογείους καί παραλίους πόλεις της 'Ελλάδος, περί τών Αθηνών 
,δμως λέγει, οτι ήσαν «πολυάνθρωπος πόλις, κήποις καί αγροϊς περιβαλ
λόμενη». Άλλ’ αί ειδήσεις τοΰ Έδρισή δέν βασίζονται πάντοτε έπί αυ
τοψίας, όσον δ’Αφορά εις τάς Αθήνας η σιωπή τοϋ Βενιαμίν διδάσκει 
ημάς τούλάχιστον τοΰτο, ότι ή πόλις αύτη δέν κατείχε τότε έξέχουσαν 
,θέσιν έν 'Ελλάδι. Αυθεντικά! ειδήσεις τούναντίον μαρτυροΰσι την βαθεΐαν 
αύτής παρακμήν περί τά τέλη τοΰ αύτοΰ δωδεκάτου αίώνος.

- (ίΖΕπεται τό τέλος)

[Έκ τοΰ γερμανικοΰ] ’Αριστομένης Προβελέγιος

Ο ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΡΩΣΙΑι ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
απο rax αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καο· hmas

Β' *

Ούδέν άλλο έχοντες ν’ άναγράψωμεν Αξιόν βημειωσεως περί της τύχης 

τοΰ ένταύθα 'Ελληνισμού έκ τής έποχής τής έμφανίσεως τών θύννων μέ
χρι της ύπό τών ’Οθωμανών κατακτήσεως τών χωρών τούτων, η το λυ
πηρόν γεγονός τοΰ έκτουρκισμοΰ απάντων σχεδόν τών έν τή Ταυρική Χερ- 
σονήσφ 'Ελλήνων, ώς λαμπρότατα άποδεικνύεται έκ τής γλώσσης ήν οί 
σημερινοί Απόγονοι αυτών λαλοϋσι καί ήτις είνε μιξοβάρβαρός τις 'Ελλη
νική πλήρης ’Οθωμανικών λέξεων, μετκβκίνομεν Ακριβώς είς τήν έποχήν 
καθ’ ήν ήρξατο ή 'Ρωσία έκπληροΰσα το ύπό τής φύσεως αυτής, ούτω.ς. 
έίπεΐν, προδιαγεγραμμένου αυτή πρόγραμμα, τής κατά μικρόν δηλονότι έ-

* ’Ίδε βελ. 409. ■ - . '
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ξόσεως τών Απογόνων τοϋ Προφήτου έκ τής Εύρώπης καί τής κατακτή

σεως τών χωρών τούτων.’Επί τής βασιλίσσης Σοφίας, Αδελφής Πέτρου τοΰ 
Μεγάλου περί τό 1686 έτος, έγένετο τρόπον τινά ή Απαρχή τών κατά 
τών’Οθωμανών 'Ρωσικών Αγώνων,μάλιστα δέ τών Τατάρων τής Κριμαίας. 
Πρώτος ό βασιλεύς τής Πολωνίας Γίάννος Σοβαίσκίη προέτεινε τή Σοφίίή 
συμμαχίαν κατά τής Τουρκίας. Ή Σοφία συνήνεσε, καί συμμαχίας γενό- 
μένης μεταξύ Πολωνίας, Αυστρίας καί Βενετίας έκηρύχθη ό πρώτος κατά 
τών ύποτελών τής Πύλης Τατάρων τής Κριμαίας πόλεμος. Δεκαπεντακισ- 
μύοιοι Μοσχοβϊτάι ηγουμένου του στρατηγού Γαλίτζην τώ 1687 διηυθόν- 

θησαν προς τήν Κριμαίαν, Αλλ’ ό Αγών ούτος Απέβη λίαν δυσχερής^ ένεκα 
έλλείψεως τροφών καί καταλλήλων μέσων συγκοινωνίας,ώστε ή εκστρατεία - 
αυτή έματαιώθη έπανελθόντος τοΰ'Ρωσικού στρατού οί'καδε Ανευ σχεδόν 
βολής πυροβόλου. Τό έαρ τοϋ 1689 δ στρατηγός Γαλίτζην έπαναλαβών 
τόν Αγώνα καί δδηγήσας τούς 'Ρώσους μέχρι Περεκόπης έπανήγαγεν αυ
τούς αύθις Απράκτους. Μόλις δέ έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου, διαδόχου τής 
αδελφής αύτοΰ εύωδώθη ό κατά τών Τατάρων καί ’Οθωμανών Αγών κατά 
τήν γνωστήν έν τή ιστορία Άζοφικήν έκστρατείαν τοΰ 1695, δτε έξεπόρ- 
θησεν δ Τσάρος καί κατέκτησε τό διάσημον φρούριον Άζώφ μεθ’ άπά- 
σης τής πέριξ χώρας. Τής έκστρατείας ταύτης μετέσχον καί τινες τών 
ήμετέρων δμογενών έν τε τφ στολίσκω καί τώ ίππ.ικφ, μάλιστα δέ έν 
τοϊς τάγμασι τών Ούσσάρων άτινα έσχηματίζοντο έπί Πέτρου έξ Ελλή
νων, Βουλγάρων καί Βλάχων Αποίκων έν 'Ρωσίφ. Μόλις έπί Αικατερίνης 
τής Β' Αρχονται οί σπουδαίοι κατά τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας αγώ
νες καί ή πλήρης καθυπόταξις τής Νοτίου 'Ρωσίας., Περί τό 1768 έτος ή 
Πύλη υποκινούμενη ύπό τοϋ γαλ,λικοΰ Ανακτοβουλίου έκήρυξε τόν κατά 
τής 'Ρωσίας πόλεμον. Ή αύτοκράτειρα ήδυνάτει νά πέμψη πολύν στρα
τόν" Αλλ’ δ 'Ρουμ’άντζεβ διορισθείς Αρχιστράτηγος κατώρθωσε δι’ δ λίγων 
άναλόγως δυνάμεων νά κατατροπώση τούς πολυαρίθμους Αντιπάλους. Ή 
μάλλον δε ένδοξοτέρα έποχή τοϋ Αγώνος τούτου ύπήρξεν ή τοΰ 1770 
έτους,[δτε δ 'Ρουμάντζεβ κατενίκησε λαμπρώς τούς ’Οθωμανούς δίς’ πρώ
τον μέν παρά τάς ,δχθας τής Λάργης ένθα διεσκορπίσθη ή έκ δέκα μυριά
δων συνισταμένη στρατιά τού Χάνου τής Κριμαίας, δεύτερον δέ παρά τάς 

δχθας τού Καγούλ. ένθα κατετροπώθη δλη ή στρατιά τοΰ μεγάλου βεζύροϋ 
συνισταμένη έξ εκατόν πεντήκοντα περίπου χιλιάδων. Άλλά κατά τήν 
έποχήν Ακριβώς ταύτην ήρξατο έν'Ρωσίφ κυοφορούμενον τό γνωστόν έν 
τή ίστορίίζ: ΈΛΛηνικον· τή πρωτοβουλίας τής μεγαλεπήβόλου αύτο-
κρατείρας Αικατερίνης τής Β' καί ταϊς προτροπαΐς τών περί αυτήν πολι

τικών καί στρατιωτικών Ανδρών, έν οΐς διεκρίνοντο δ πρίγκιψ Όρλόβ, δ 
πρίγκιψ Δολγορούκ’η καί δ Ποτιόμκην. Κύριος σκοπός, ώς γνωστόν, τοΰ 
σχεδίου τούτου ύπήρξεν ή έξ Ευρώπης τελεία έξωτις τών Τούρκων καί η
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καθίδρυσις Ελληνικής άύτόκρατορίας ήγεμδνα έχόύσης τδν Μέγά Αό'ΰκκ 
Κωνσταντίνον έγγονον τής αύΤοκράτεί^άςι "Ενεκα δέ τές ήμίρωμαντικης 
ταύτης ιδέας συνήδούσης μέν τή έποχή :έκείνη> αλλά τοσούτφ δυστυχώς 
βλεθρίας Αποβάσης τφ Έλληνισμφ, ΑπεσΤάλή έΐς τδ Αΐγαΐον πέλαγος δ 
'Ρωσικός ϊτόλος ύπδ τόύς ναυάρχους Γρέ'ίγ καί Σπυρίδοβ ύπδ την Αρχη

γίαν τοϋ πρίγκιπος Όρλόβ, δστις κατετρόπωσέ τδν ’Οθωμανικόν κατά την 
έν Τσεσμέ ναυμαχίαν. Τδ επόμενον έτος δ πρίγκιύ Βασίλειος Δολγορου- 
κίή έπιτυχώς εΐσήλασεν εις Κριμαίαν, αί έχθροπραξίαι διήρκεσαν επί τρίσέ 
έτη μέχρις οδ ύπεγράφη $ παρά τώ Κουτζούκ-Καϊναρτζίκ ειρήνη δι’ ής ή 
'Ρωσία κατέλαβε μέρος τών π&ρά τή Άζοφική και τώ Εύξείνφ Πόντφ, 
■παραλίων χωρών καί τάς πόλεις Άζδφ, Κέρτζ καί Κινβόύρν. ’Ακριβώς 
κατά την εποχήν ταύτην άρχεται τδ πρώτον η έΐς την νότιον 'Ρωσίαν 

μετανάστασις των 'Ελλήνων, ιδίως τών έν Πελοποννήσφ έπαναστάντων 
καί ένοχοποιηθέντων. Διά τού άπδ 28 Μαρτίου 1775 διατάγματος*, έπ’ 
δνόματι τοΰ κόμητος Όρλδβ ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη προσεκάλέόέ τούς 
έναπομείναντας ύπδ τάς 'Ρωσικάς σημαίας "Ελληνας νά μετοικήσωσιν εΐς 
'Ρωσίαν και παρεχώρησεν αύτοΐς προνόμια και ιδίως Ατέλειαν παντός φό
ρου καί άπδ τές στρατιωτικές υπηρεσίας τριακονταετή Απαλλαγήν. Έξ 
αύτών μέρος Απετέλεσε τδ γνωστδν ΈΛΛηνικον τάγμα έν Βαλακλαβγ 
έδρεΰον, οί δε λοιποί έπεδόθ.ησαν εΐς την γεωργίαν, μάλιστα δέ έν Κέρτζ, 
Γενικδλ καί Ταγάνρδκ καί ταΐς πέριξ Έλληνικαΐς αποικίαις, αΐτινες ώνο- 
μάσθησαν παρά τών 'Ρώσων ,^42βανίκαι προδήλως έκ της αλβανικές στο
λές ήν έφερον ώς έπί τδ πλεΐστον οί δμογενεΐς οδτοι, οίτινες κατ’ άρχάς 
έλάμβανον κατ’ έτος παρά τοΰ αύτοκρατορικοΰ ταμείου καί. χρηματικόν 
βοήθημα 22374 ρουβλίων οπερ έπειτα μετέβλήθη εΐς παραχώρησιν γαιών. 
Έν τούτοις τδ ούτως άποζαλούμενον ΈΛΛηνιχύν σχέδιον περί ου προείπο- 
μεν ■J$7) δέν άπενεκρώθη’ τουναντίον δ στρατηγός Ποτ’όρμκην διορισθείς 
τφ 1783 γενικός διοικητής τές άρτι προσαρτηθείσης καί λαβούσης τδ 
δνομα Νέα ’Ρωσία χώρας, μεγάλως συνέτεινεν εΐς την Αναζωπυρησίν αύ- 
τοΰ. Ό Ποτ’όρκην άριστος γνώστης της αρχαίας 'Ελληνικές γλώσσης ήν 
έξέμαθε παρά τοΰ επιστήθιου αύτοϋ φίλου "Ελληνας μονάχου Δωροθέου,, 
τοΰ έπονομασθέντος έπειτα Γαβριήλ καί χειροτονηθέντος αρχιεπισκόπου 
Χερσώνος. καί Ταυρίδος,ύπηοζε λίαν φιλέλλην καί ποοσεπάθει παντί τρόπφ 
νά καταπείση την Αικατερίνην νά μη' έγκαταλίπγ άτέλεστον τδ περί 
άποκαταστάσεως μεγάλης 'Ελληνικές αυτοκρατορίας σχέδιον αύτης. Αΐ 
συμβουλαί αύτοϋ εΐσηζούσθησαν, πρδς έκτέλεσιν δέ τοΰ σκοπού τούτου η 
αύτοκράτειρα συνήψε στενήν συμμαχίαν καί έπιμαχίαν κατά τές Πύλης’ 
πρδς τδν αύτοκράτορα της Αύστρίας ’Ιωσήφ τδν Β'. Τότε ή Πύλη ύπο- 
κινουμένη ύπδ τοΰ αγγλικού καί πρωσσικοΰ Ανακτοβουλίου αδθις έκήρυξε 

τδν κατά της 'Ρωσίας τοΰ 1787 πόλεμον καθ’ δν καί τοι Αρχιστράτηγος
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τοΰ 'Ρω'ίκοΰ στρατού ώρίσθη δ ΊΙοτιόμζην ολή η δόξα καί αί λαμπραί 
έ'πιτυχίαι τοΰ Αγώνος Οφείλονται Αποκλειστικώς τφ διασημφ στρατηγφ 
Σουβόροβ, δστις εξετέλεόε σειράν ύλην λαμπρών άθλων, ών οί διασημό- 

τατοι αί'πζρά ταΐς Φοκσάναις καί 'Ρήμναις νίκαι καί η άλωσις Τοΰ ισχυ
ρού φρουρίου. ’Ισμαήλ. Έν Αρχή Τοΰ Αγώνος τούτου ήρξαντο ήδη διαδι- 
δόμέναι φέμαι περί τεκΤαινομένων επαναστατικών κινημάτων έκ μέρους 

τών Τατάρων της Κριμαίας’ πρδς Αποσόβησιν δ’αύτών ή αύτοκράτειρα 
άπέστειλεν έΐς Κριμαίαν τδν στρατηγόν Σουβόροβ, δπως έπιβλέπη τους 
Τατάρους τές Κριμαίας καί παρακώλυση εΐ δυνατόν τήν ένδεχομένην αύ
τών έπανάστασιν. Ούτος εδρεν έν τοΐς διαβήμασιν αύτοϋ έν Κριμαίφ σπου
δαίους Αρωγούς τούς Αποίκους εκεί "Ελληνας περί ών έχομεν ήδη Αναφέρη, 
καί τούς ιθαγενείς- έκεΐ "Ελληνας ύπηκόους, τοΰ Χάνου τές Κριμαίας πρδ 
πολλού ποθοΰντας τήν εΐς τδ 'Ρωσικόν δμόδοξον σκήπτρον προσάρτησιν 
αύτών. 'Ο Σουβόροβ καλώς γινώσκων ότι η Κωνσταντινούπολις έλάμβανε 
τρόφάς Αποκλειστικώς έκ Κριμαίας καί Βασσαρκβίας, έξη τη σε νά έλατ- 
τώσν) τήν γεωργίαν έν Κριμαί^ι καί διά τοΰ τρόπου τούτου νά κατενέγκή 
καίριον τραύμα τοΐς Όθωμανοΐς. Έπί τφ σκοπφ τούτφ 0 στρατηγός Σόυ- 
βόροβ άπαντα σχεδόν τδν έν Κριμαίφ Ελληνικόν πληθυσμόν,ώς έπί τδ πλεΐ
στον εΐς τά τές γεωργίας επιδιδόμενου, προσεπάθησε διά τοΰ Ομογενούς 
αύτοϋ μητροπολίτου Γότδης καί Κάφφας ’Ιγνατίου νά μετανάστευση’εΐς 
τήν άρτι τή 'Ρωσία προσαρτηθεΐσαν. χώραν. Τδ έργον τοΰτο δέν ήτο το- 
σοΰτον εύχερές καί μόνον διά της γνωστής δραστηριότητος καί εμπειρίας 
τοΰ στρατηγού Σουβόροβ κατωρθώθη Αναϊμάκτως. Ιδίως μεγίστην άντί- 
πραξιν εδρεν ούτος έν τοΐς ύπουργοΐς τοΰ Χάνου τής Κριμαίας, οΐτινες πα- 
ρεκώλυον παντί σθένει τήν μετανάστευσιν τών πλουσίων τούτων ήμετέρων 
Ομογενών παρ’ ών μεγάλας προσόδους έλάμβανεν ή Κριμαία. '0 Σουβόροβ1 
ενεργών λίαν δραστηρίως διέταξε νά στηθώσι παρά ταΐς θυραις τών με-’ 
γάρων τών έν λόγφ υπουργών ένοπλοι φρουραί καί διά τοΰ μέσου τούτου 
μόνον έτυχε της συγκαταθέσεως αύτών. Τούς δμογενεΐς ημών τούτους, 
δισμυρίας περίπου ψυχάς,απώζισαν εΐς τήν έπαρχίαν Αΐκατερινοσλάβ ένθα: 
ταχέως Ανήγειραν τήν πόλιν Μαριόπολιν δνομκσθεΐσαν ούτω εΐς τιμήν τές 
Αρχαίας εΐκόνος τής ’Αειπάρθενου,ήν. έκομίσαντο μεθ’ έαυτών έκ Κριμαίας, 
καί έτέρας πέριξ της πόλεως ταύτης κώμας,αΐς έδωκαν τά δνόματα έκεί- 
νων τών χωρών έξ ών εΐχον μετανάστευση, Γιάλτα,Γουρζοδφ, ’Αρχαία Κρι
μαία, Κουτζούκ-Γενικδς κλπ. Έξελέξαντο δέ πνευματικόν αύτών ποιμένα 
τδν "Ελληνα μητροπολίτην Γότθης καί Κάφφας ’Ιγνάτιον δστις μέχρί τόΰ 
θανάτου αύτοϋ (16 Φεβρ. 1786) έφερε τδν τίτλον τούτον. Διά τοΰ Αίνδ 14 
Νοεμ’βρίου 1779 διατάγματος ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη έδωκεν αύτοΐς 
προνόμια, καί έπί δέκα έτη ήσαν Ατελείς παντός φόρου, ές Αεί δέ Απηλ- 
λαγμένοι της ς-ρατιωτικης υπηρεσίας καί εΐχον ιδίαν· ανεξάρτητόν έπαρχια- 
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κήν έργάνωσιν.Άλλ’ έντούτοις ένφ έγίνοντο τχϋτχ ο άγων έξηκολούθει καί 
μάλιστα παρά τάς βόρειας παραλίους χώρας τοϋ Εύξείνου Πόντου οί 'Ρωσικοί 
στρατοί καί ό 'Ρωσικός στολίσκος της Μαύρης θαλάσσης ύπό τήν διοίκησιν 
τ,οϋ έν'Ρωσία ύπηρετοΰντος Ίταλοΰ ναυάρχου Δερίβας (Don Josephxde Ribas) 
και τοΰ ναυάρχου Ούσακδβ έπιτυχώς ένίκησαν έπανειλημμένως τούς Τούρ
κους έκπορθήσαντες τό ισχυρόν φρούριον Ότζάκοβ και τό έτερον Χατζή-βεη 

κείμενον άκριβώς ένθα ό έν τή άρχαιότητι παρ’Άρριανφ άναφερόμενος Ίς·ρι· 
ανών λιμήν καί έπί τών ερειπίων τοϋ οποίου άνεφύη ή πόλις εκείνη, έν ή 
μεταγενεστέρως έπέπρωτο νά κυοφορηθώ ή μεγάλη ημών εθνική ιδέα. 

Τών μαχών τούτων καί μάλιστα τών ναυμαχιών μετέσχον μεγίστας ύπη- 
ρεσίας τή 'Ρωσίιγ προσενεγκόντες πλεΐστοι όσοι έκ τών αείποτε ά^δρείων καί 
έπιδεξίων 'Ελλήνων ναυτικών ύπό τάς οδηγίας τών διαφημισθέντων καί 
ύπ’ αύτών τών 'Ρώσων Άλεξιανοΰ, Ζαπόνη, Γόναλοΰ,Κουντούρη καί Μαραγ- 
κοπούλου. Οί 'Έλληνες ούτοι ναυτικοί ώς αξιωματικοί καί πρφρεϊς τοΰ 
κωπήρους στολίσκου της Μαύρης θαλάσσης, έχοντες πολεμικώς έξωπλι- 
σμένα τά πλοιάρια αύτών έπέπιπτον ώς καταδρομείς τοΰ τουρκικοΰ στό
λου. Αύτοί δέ ούτοι άπετέλεσαν τόν πυρήνα της άνεγερθείσης μετά τινα 

θρόνον Όδησσοΰ.
Διά τοΰ άπό 27 Μαϊου 1794 διατάγματος έκδοθέντος έπ’όνόματι τοΰ 

ναυάρχου Δερίβας, Αικατερίνη ή Β' προβλέπουσα τήν «έπίκαιρον θεσιν τοΰ 
Χατζή-βεη ώς λιμένος παρά τφ Εύξείνφ Πόντφ καί τάς έξ αύτοΰ ωφέ
λειας», έθεώοησεν έπάναγκες.νά ίδρυθή έπί τών έρειπίων του φοουρίου 
τούτου νέα πόλις καί κτισθή έμπορικδς λιμήν. Τή 29 Ιουνίου δ προμνη- 
μ,ονευθείς έπιστήθιος φίλος τοΰ στρατηγοΰ Ποτιόμκην ομογενής ήμών μη
τροπολίτης Αϊκατερινοσλάβ καί Χερσονο-Ταυρίδος Γαβριήλ μαθών τήν έπι* 
θυμίαν τής αύτοκρατείρας περί ίδρύσεως χριστιανικής πόλεως έπί τών ε
ρειπίων τοΰ άρτι άπό τών ’Οθωμανών κατακτηθέντος φρουρίου ήλθεν 
ένταΰθα, δπως παραστή κατά τήν σπουδαίαν μέλλουσαν νά τελεσθή 
εορτήν. Ή 22 Αύγούστου ώοίσθη ημέρα τών έγκαινίων τής Όδησσοΰ, δ 

μητροπολίτης Γαβριήλ συνοδευόμενος ύπό τοϋ κλήρου καί άπασών τών 
στρατιωτικών καί πολιτικών άρχών κατέθετο τόν θεμέλιον λίθον τοΰ πρώ
του χριστιανικού ναοΰ καί ετέρων δημοσίων οικοδομημάτων τής πόλεως 
τούτης, ήτις τό πρώτον ύπό'Ελλήνων συνφκίσθη τή πρωτοβουλία τοΰ 
έκτιμήσαντος τούς "Ελληνας ναυάρχου Δερίβας, δστις προέτεινε τφ γενι- 
κφ διοικητή τών έπαρχιών Αϊκατερινοσλάβ καί.Ταυρίδος δτι λίαν ωφέ
λιμον ή'θελεν είναι νά βελτιωθή ή τύχη τών απειραρίθμων έκείνων Ελ
λήνων, οϊτινες μεταναστεύσαντες έκ τοΰ ’Αρχιπελάγους ύπηρέτησαν ύπό’· 
τάς 'Ρωσικάς σημαίας τοσοΰτον πιστώς' δτι σκοπιμότερον δε πάντων ήθε- 
λεν είναι ν’ άποικίσωσιν αύτοί είς ’Οδησσόν, έλπίζων δτι καί οί λοιποί αύ- 
τφν ομόφυλοι ή'θελον μετανκστεύση εις: 'Ρωσίαν,- παρέχοντες νέαν ζωήν' 
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τή νέ<γ πόλει τοσούτφ μάλλον, βσφ άπαντες ώς έπί το πλειστον είναι 

εμπορικοί καί βιομήχανοί άνθρωποι. Ό Ζούμποβ ύπέβαλε τή αύτοκρα* 
τείρα τήν πρότασιν τούτην, ήτις διά τοΰ άπό 19 ’Απριλίου διατάγματος 
ένέκρινεν αύτήν. Το διάταγμα τοΰτο ®ύνέκειτο έκ τών εξής δύο ούσιω- 
δών άρθρων.

; α) Οί εις 'Ρωσίαν έλθόντες "Ελληνες καί ύπηρετήσαντες ύπό τάς ‘Ρωίΐ“ 
κάς σημαίας δσοι παρέμεινάν μετά τήν λήξιν τοΰ άγώνος έν ταίς χώραις 
τής Νέας 'Ρωσίας σχεδόν άνευ άσύλου, νά κάτοικήσωσιν έν τοΐς περιχώροις 
τής Όδησσοΰ, παρεχόμενων αύτοϊς δωρεάν γΚιών. ΔΓ § ώρίσθησαν 15000 

περίπου ΰεσατίκαι γης. Έχορηγήθησαν δέ καί τά άναγκαΐα χρηματικά 
ποσά διά τήν πρώτην έγκάτάστασιν τών άποίκών. Έξ αύτών έσχημα- 
τίσθη ή ούτως έπονομασθεϊσα «Όδησσίνη Ελληνική μοίρα» έκ, 300 άνδρών 
συνισταμένη μετά τοΰ άναλόγου άριθμόϋ τών αξιωματικών, καί διοικου- 
μένη ύπό ιδιαιτέρου άρχηγοΰ έκλεγομένου έξ αύτών τών Ελλήνων, δστις 
δνομάζετο «’Έφορος τής 'Ελληνικής αποικίας». Έν άρχή τής συστάσεως 
τής μοίρας ταύτης ύπήρχον μόνον 200 άνδρες άλλ’ άνεμένοντό πλείονες* 

- β') ϊϊρος πολλαπλασιασμόν ιών κατοίκών τής Όδησσοΰ προσέκαλοΰντδ 

έκ τοΰ ’Αρχιπελάγους οί ό/Μοζοι, είς ους έχορηγείτο χρηματική βοήθεια, 
οίκίαι ύπ’ αύτής τής κυβερνήσεως οίκοδομούμεναι καί ατέλειά'πλήρης φό
ρων καί άπαλλαγή στρατιωτικής ύπηρεσίας. Κατά βόύλησιν δέ ήδύναντο 
ή νά κατατάσσονται είς τήν Ελληνικήν μοίραν ή έίς τόν στόλον ή νά επι
δίδονται εις τά τοΰ εμπορίου. Ή άποικία αύτη έν τε τή πόλει καί τοΐς 
πέριξ έβαινεν έπιτυχώς, καί έφορος τό πρώτον τής έντάΰθα Ελληνικής ά- 
ποικίας έξελέχθη δ ομογενής ήμών Κέσογλους, μετά ταΰτα προαχθείς είς 

τόν βαθμόν άντισυνταγματάρχου. Βλέπ&υσά προϊόντος τοΰ χρόνου ή αυτό* 
κράτειρα έκ τής άπό 11 9βρίου 1795 έκθέσεως τοΰ κόμητος Ζοώμπόβ δτι 

ή ’Οδησσός ήρξατο βαθμηδόν αύξκνομένη καί δτι ταΐς πρόσπαθείαις το'ΰ 
ναυάρχου Δερίβας ή Ελληνική μοίρα είχέν ή'δη σχηματισθή έκ τριακοσίων 
άνδρών, εκτός τούτου δέ είχον μεταναστεύση έκ τοϋ ’Αρχιπελάγους έκα·· 
τον περίπου οϊκογένειαι έξ ών περί τούς είκοσιεπτά έμποροι ίκανώς εύκα* 
τάστατοι, άπεφάσίσε νά ίδρυση τό πρώτον έν Όδησσφ δημαρχεΐον, ■ ο5 

πρώτος δημαρχικός πάρεδρος έξελέχθη ο 'Έλλην Θεόδωρος ■ Φλογαίτης.
Τή 21 ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους κατά διαταγήν τοΰ ναυάρχου Δερίβας 

έγένετο τό πρώτον ή έπίσημος άπογραφή τών κατοίκων τής, Όδησσοΰ έξ 
■ής βλέπομεν δτι πλήν τής Ελληνικής μοίρας κατφκουν ήδη έν Όδησσφ 

εκατόν εί'κοσι έννέα άρρενες καί ένενήκοντα πέντε θή-λείς,· τουτέστι πεν* 
τακόσιαι εί'κοσι τέσσαρες τδ δλον ψυχαί άνήκουσαι τή Ελληνική ιθαγενείς 
καί άποτελοΰσαι τδ τρίτον τοΰ δλου πληθυσμού. Ούτω πως- λοιπόν τή' 
συνδρομή κυρίως τών Ελλήνων περιήλθεν έίς χεϊρας τών 'Ρώσων ή χώρα 

έφ’ ής άνεφύη ή ’Οδησσός, ύπδ "Ελληνος μητροπολίτου έτέθησαν οί πρώ
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τοι. θεμέΰ.ιρι λίθοι αύτης καί τοϊς "Ελλησιν δφείλει τον πρώτον αύτης ά- 
ποικισμόν. Ένώ ταΰτα συνέβπινον ενταύθα και έν ταϊς λοιπαϊς; θέσεσι της 
Νοτίου 'Ρωσίας, ένθα κατφκησαν οί ομογενείς -ημών, δ ελληνισμός βαθμη
δόν ηδραιοΰτο. Ούτως η Μαριόπολις δέκα έτη μετά την ΐδρυσιν αυτής 
είχε δύο. ναούς, έβδομηκοντα και τρεις οικίας και χιλίας έξακοσίας έξ 
ψυχάς, έξών έκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες έμποροι. Δίς τοΰ έτους έτε- 
λοΰντο έμπορικαί πανηγύρεις και ύπηρχε και βυρσοδεψείου.

Έν τοιαύτη θέσει εύρίσκετο ό έν τγ Νοτίφ 'Ρωσία ελληνισμός κατά 
την ένδοξον βασιλείαν της αύτοκρατείρας Αικατερίνης της Β', ■^τις άπε- 
λάμβανε μεγίστην άγάπην παρά τών ομογενών ημών οϊτινες παντι τρόπω 
έπροθυμοποιοΰντο νά παρέχωσιν αύτη δείγματα τ·ης άρρητου αύτών άγά- 
πης καί τοϋ προς αύτην σεβασμού* μάλιστα δέ δτε δλίγα τινά έτη πρό 
τ·ης τελευτάς αυτής έπεσκέψατο κατά πρότασ.ιν τοϋ στρατηγού Ποτιόμ- 
κην άπασαν την Νέαν 'Ρωσίαν άπαντες οί δμογενεΐς ημών έσπευδαν ά- 
θρόοι πρός προϋπάντησιν αύτ^ς. Έν Βαλακλκβζ δέ, ιδίως έν τώ χωρίο» 
Καδίκιοϊ, ύπεδέξατο αύτην «λόχος άμαζόνων» άποτελούμενος έκ τών 
συζύγων και θυγατέρων τών έκεΐ άποίκων Ελλήνων ύπό την αρχηγίαν 
τγίς συζύγου τοΰ "Ελληνος άντισυνταγματάρχου Σαραντηνοΰ, ητις μόλις 
πρό είκοσιπέντε έτών άποβιώσασα ένενηκοντοΰτις την ηλικίαν μετά με
γίστης προθυμίας, και ηδονης άφηγεϊτο τό γεγονός τοΰτο.

Μετά τόν θάνατον της Αικατερίνης άνηλθεν έπί τοΰ θρόνου τί5ς 'Ρωσίας 
τγί 6 9βρίου 1796 δ αύτοκράτωρ Παΰλος δ Α' δστις ηκολούθησε πληρές*ατα 
τά ί'χνη της ένδοξου αύτοϋ μητρός τά μέγιστα συντελέσας είς την πρόοδον 
ιδίως τών άρτι προσαρτηθεισών τη Νέα 'Ρωσίγ χωρών. Έπί τώ σκοπώ 
τούτφ έξέδοτο τγ 13 Φεβρουάριου 1798 διάταγμα έπιφέρον μυρίας δσας 
βελτιώσεις έν τίί έσωτερικη της χώρας ταύτης διοργανώσει, έξ ών τά έξης 
ιδίως άνεφέροντο είς τούς άποίκους "Ελληνας τούς «δμοδόξους καί αρχαίους 
κατοίκους της χώρας ταύτης» ώς ρητώς έλεγε τό διάταγμα* ά) "Απασι 
τοϊς ξένοις (έννοεΐ τοϊς "Ελλησι κυρίως) χορηγείται το δικαίωμα έν Ταυ- 
ρικγί χερσοννησφ νά έκλέγωσι πρός κατοικίαν δποιονδηποτε τόπον θέλωσι 
πλην της Σεβαστοπόλεως καθ’ δ πολεμικοΰ λιμένας*; β') Έκάστφ τών ά- 
ποίκων θέλει παραχωρεϊται δωρεάν έν ταϊς πόλεσι .χώρος πρός άνέγερσιν 
Οικιών, έν ταϊς κώμαις δέ γαϊαι πρός καλλιέργειαν* γ') Ή Θεοδοσία άπο- 
κλειστικώς δρίζεται τόπος διαμονής τών Ελλήνων* δ') Χορηγείται αύτοϊς 
πλήρης έλευθερία πρός διεξαγωγήν έμπορίου εισαγωγής τε καί εξαγωγής* 
έ) "Απαντες οί της Ταυρικης χερσοννησοϋ έμπορικοί λιμένες κηρύσσονται 
ελεύθεροι τελωνιακού δασμοΰ έπί. τριάκοντα έτη. Παντί δηλον κατά πό
σον πάντα ταΰτα ιδίως τό τελευταϊον συνέτεινεν είς την πρόοδον και εύ- 
δαιμονίαν τών περί ών δ λόγος δμογενών ημών. Κατά την αύτην σχεδόν 

εποχήν έν Όδησσω διά του άπό 20 ,Μα'ίου 1797 βασιλικού διατάγματος- 
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δρίζεται άποκλειστικώς διά τούς "Ελληνας δημαρχείου «τών ξένων» έπι- 
κληθέν■ ({ΐαγκηράΐ ντάΐα ίΐτοστράττζιβ) ukt' αί'τησιν αύτών ώς άγνο’ούν- 

των την τε 'Ρωσικήν γλώσσαν καί τούς 'Ρωσικούς νόμους.Ό νέώστι δϊορι— 
σθείς διοικητής της Νέας 'Ρωσίας ’Ιωάννης Σελέτζκΐη τ^ 23 Σεπτεμβρίου 

ένεκρινε τούς έκλεχθέντας "Ελληνας δημαρχικούς παρέδρους τόν άντισυν- 
ταγματάρχην Κέσογλουν, τον αξιωματικόν Φραντζών, τόν Ίωάννην Δέ- 
στούνην καί Λέοντα Βερδάνην. Ταύτοχρόνως δμως διελύθη η «'Ελληνική 
μοίρα», οί δέ άπαρτίζοντες αύτην άνδρες ένεγράφησαν οί μέν ώς έμποροι 
αί ώς βιομηχανοι, γεωργοί, κατά την κατάστασιν, το έπιτήδεύμα 
κτλ. ενός έκάστου. Μεγίστη άπόδειξις τνίς δυνάμεως ήν είχεν δ ελληνι

σμός ενταύθα κατά την έποχην έκείνην έστω ή κατάργησις τοΰ 'Ρωσικού 
δημαρχείου καί η άντ’ αύτοϋ εκλογή καθαρώς Ελληνικού.Έκ τών πρώτων 
ηδη ημερών τοϋ 1798 ηρξαντο άναφυόμεναι διαφοραί μεταξύ τ·ης 'Ρωσι
κές καί τών ξένων κοινοτήτων. Καίτοι οί ψώσοι άπετέλουν τό ύπερέχον 
στοιχείον, άλλ’ οί "Ελληνες όμως καί οί δλίγοι ’Ιταλοί άπετέλουν την 
έμπορικήν καί βιομηχανικήν τάξιν, τουτέστι την πλουσίαν* άπάσαι αί 
προσπάθειαι τών τελευταίων τούτων έτεινον πρός κατάργησιν τοΰ 'Ρωσικού 
δημαρχείου, έπί τφ σκοπφ δέ τούτφ τη 19 Νοεμβρίου 1797 έν τινι γε

νική συνελεύσει, άπεφάσισαν νά πέμψωσιν άντιπρόσωπον αύτών είς την 
πρωτεύουσαν, τόν έφορον τ^ς ελληνικές άποικίας συνταγματάρχην' Κέ- 
σογλαυν δπως ύποβάλη τγί άνωτάτη άρχ^ τάς αιτήσεις αύτών τάς δε. :

«.) Χορηγησιν τγί τε πόλει καί τφ δημαρχείφ τών αύτών δικαίωμά-’ 
των άτινα είχον καί αί πόλεις 'Ρίγα καί 'Ρεβέλ.

β.) Χορηγησιν τί| πόλει συμβόλου ίδιου δπως τό τ’ης Γρηγοριουπόλεως' 

καί Μαριοπόλεως.
γ.) Κήρυξιν τού λιμένας της ’Οδησσού έλευθέρου. 
δ.) Άπάλειψιν τοΰ έπί τών οινοπνευμάτων φόρου..
Ό Κέσογλους έτυχεν εύμενοΰς άκόοάσεως τοΰ μονάρχου καί ταϊς προσ- 

παθείαις τοΰ άντιπροσώπου τούτου ή ’Οδησσός ηρξατο άναζφογονουμένη.'Η 
ϊδρυσις δημαρχείου όνομα μέν έχοντος «τών ξένων», καθαρώς δέ 'Ελληνικού 

καί ή κατά τό 1798 κατάργησις τοΰ 'Ρωσικοΰ ύπηρξε τό πρώτον β^μοί 
της κυβερνησεως συνωδά ταϊς ύποβληθείσαις αίτήσεσι του ήμετέρόυ ομο
γενούς Κέσογλου. Μετ’ δλίγον δ γενικός ε.ίσαγγελεύς τοΰ κράτους κόμης 
’Αλέξιος Κουράκην άνηγγειλε τφ Κέσογλου δτι δ. αύτοκράτωρ δώρεϊται 
τγί Όδησσω καί τό ζητηθέν σύμβολον έφ’ ού <Έ,Ι.ΙηνισΐΙ> 'Ρωίσιστί, ’Γτά- 
λιστί καί Γερμκνιστί η σαν γεγραμμέναι αί λέξεις Σύμβοίον της πόΛτως 
'Οδησσού τφ δέ Έλληνικώ δημαρχείφ έδραν μίαν τών ύπό τοΰ ναυάρχου 
Δερίβας οίκοδομ.ηθεισών οικιών, καί δτι η Αύτοϋ Μεγαλειότης έπί δεκαε
τίαν καταργεί τόν έκτων οινοπνευμάτων φόρον. Ό Κέσογλους έπανηλθεν 
είς ’Οδησσόν κομιστής τών χαρμοσύνων τούτων τη έν Όδησσω Έλληνικη 
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&πύ&.ί% ειδήσεων καταλιπών έν Πετρουπόλεί διά τά περαιτέρω τδν δεύ

τερον άντιπρόσωπον τδν ημέτερον ωσαύτως δμογενά άντισυνταγματάρχηυ 
Βαον. Μετά την ΐδρυσιν τοΰ νέου δημαρχείου, διελύθη ά r<Sr ΈΛΛήνων 
αποΙκαν επιτροπή μετά τινας δέ μήνας άπεβίωσε καί δ. Κέ-σογλαυς εις μνη- 
μην δ’ αύτοϋ η Έλληνικη αποικία άνηγειρε παρά τη έν τη γωνία τάς όδοϋ’ 
’ΡεμέσλεναγΛα οικία του μαυσωλείου ού τινας ουδέ κάν τά έρείπια έναπέ- 
μειναν, δι.εδέχθη δέ αύγδυ ο άντισυνταγματάρχης Πάγκαλος, λιμενάρχης 
δέ ^το δ Έλλην πλοίαρχος Μαραγκόπουλος ού άνωτέρω έμνημονεύσαμεν. 
Εν γενει δέ καθ’ άπαντα.τά διαβήματα των εγχωρίων πολιτικών άρχών 
οι "Ελληνες έπρωτευον καί μετά ταϋτα δτε' έξελέγετο άντιπρόσωπος της 
πόλεως άποστελλόμενο,ς εις την πρωτεύουσαν δπώς ύποβάλη αιτήσεις δια
φόρων μεταρρυθμίσεων- καί βελτιώσεων πάντοτε Έλληνες έξελέγοντο* ούτω 
κατά τδ 1800 άπεςάλη και αυθις εΐς Πετρουπολιν δ συνάδελφος τοΰ άπο- 
βιώσαντος Κέσαγλου δ άντισυνταγμάρχης Βάος και μετά τινας μήνας δ 
τέως ύπαξιωμκτικδς της Ελληνικής μοίρας 'Ροξαμάτης κομιστής καί τρισ- 
χιλίων πορτοκαλλίων έκ μέρους της πό,λεως ώς δώρον πρδς τον. Τζάρον" τδ 
δέ πρόσεχες έτος τη 1 Ιουλίου 1801 δ Παναγιώτης Βαρβάτης έμπορος 
τότε πρώτης τάξεως.

Τη 29 7βρίου 1801 δ Ελληνικός πληθυσμός τάς Όδησσοϋ έδέξατο έν 
ταΐς άγκαλαις αύτοϋ νέζ μέλη διά της άφίξε,ως τοΰ πλοίου τοΰ Έλληνας 
Μουσκαύλη δστις παρέλαβε ν έκ Σωζοπόλεως της 'Ρουμελίας ιδίως έκ τοϋ 
χωρίου Κουτζουκ-Μπο.υσλικ έννεακαίδεκα οικογένειας 'Ελληνικάς, εκατόν 
τεσσαράκοντα οκτώ τδ δλον ψυχάς αΐτινες έφευγαν τά δεινά των ληστρι
κών έπιδρομώ,ν τρομερού τίνος Όθωμανοΰ ληστοΰ Καρα-Φετζη, προσέθετον 
δέ δτι χιλιάδες ετέρων 'Ελλήνων έκ τών αύτών μερών έπόθουν νά μετά-- 
ναστεύσωσιν εις 'Ρωσίαν. 'Ο τότε ηδη αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δ Α' συμ- 
φωνως τν) ύπδ τοΰ γενικοΰ διοικητοΰ Μικλασέβσκΐη άνακοινώσει τοΰ τε
λευταίου τούτου γεγονότος, διέταξεν όπως παρέξωσιν αύτοΐς άσυλον κάτ’ 
άρχάς μέν έν Όδησσφ έπειτα δέ εί'ς τινας έτέρας .καταλλήλους θέσεις, 
περί δέ τών λοιπών 'Ελλήνων πρδς αποφυγήν ψευδών φημών έπισημως νά 

μη προσκαλώσιν αύτούς άλλά τούς έκαυσίως άφικνουμένους άύθωρεί νά 
ύποδέχωνται. 'Άπαντας τους άφικομένους άπφκισαν τότε πάρα τοΐς περί?· 
χωροις τοΰ Κερτζίου και έν τοΐς παροχθίοις τοΰ Δνΐέπρου χωρίοις..

.’Ανωτέρω εί'χομεν άναφέρη δτι άμα τΰ) ιδρύσει τάς έν Όδησσφ 'Ελλη
νικής μοίρας ,έχορηγηθησαν δεκαπεντακισχίλιαι δεσατίναι γης πρδς έκκάρ- 
πω.σιν τοΐς άποίκοις Έλλησι ιδίως παρά τώ ού μακράν της Όδησσοϋ ρυα?. 
κίφ Μπαράμπα. Άλλ’ έπί τάζ βασιλείας τοΰ αύτοκράτορος Παύλου μετά 
την διάλυσιν τάς μοίρας ταύτης οί νέοι διοικηταΐ της Νέας 'Ρωσίας άφη- 

ρεσαν αύθαιρέτως άπδ τών ομογενών ημών την έπι Αικατερίνης της.Β{ 
χορηγηθεϊσαν αύτοΐς. γην, διαμοιράσαντες αύτην εις ετερα φίλα :.αύτμϊξ

Κατά τδ 1802 άμα τη άνόδφ του αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου 
έπιδαψιλευομένας χάριτας ύπδ

πρόσωπα. » ... . 
τοΰ Α' οί 'Έλληνες ούτοι βλέποντες τάς 
τοϋ άνακτος τούτου τοΐς ξένοις άποίκοις, καθυπέβαλον αύτφ αΐ’τησιν έ
νεκα της δποίας δ αύτοκράτωρ διέταξε νά καταστησωσιν αύτφ γνωστά 
τά δνόματα τών Ελλήνων τών άπαρτιζόντων την Ελληνικήν μοίραν καί 
έκάστφ άξιωματικώ καί στρατιώτη αύτης νά παρέξωσι γάν έκτάσεως άπδ 
δέκα μέχρι τριακοσίων δεσαείΓώκ και δη διά τοϋ άπδ 22 "Οκτωβρίου τοϋ 
αύτοϋ έ'τους διατάγματος διέταξε τδν έκ νέου σχηματισμόν τάς Όδησ- 
σίγης'ΕΛΛηνικής μοίρας, ητις τφ 1808 συνέκειτο έξ άνδρών έξακοσίων 
έβδομηκοντα. Ούτοι κατφκησαν έν τφ τρεις ώρας άπέχοντι της Όδησσοϋ 
χωρίφ ^Αίεζάνδροβκα Ούτως έπονομασθέντι ύπ’ αύτών εις τιμήν τοϋ αύτο
κράτορος Αλεξάνδρου τοΰ Α'. Σπουδαίου βάμα έν τη προόδφ τοΰ ένταΰ- 
θα Ελληνισμού ύπηρξε κατά την εποχήν ταύτην η. εισαγωγή τάς Έλ- 
ληνικάς γλώσσης έν τώ ίδρυθέντι ύπδ τάς κυβεονησεως έμπορικώ Γυμνασίφ 
καί η άνέγερσις 'Ελληνικού ναοΰ. Πρδς τούτοις η έν Όδησσφ 'Ελληνική κοι- 
νότης καθυπέβαλε τώ τότε ηδη διοικητή τάς Νέας 'Ρωσίας δουκί 'Ρι- 
σχελιέ, συγγενείς τοϋ μεγάλου πολιτικού τάς Γαλλίας καρδιναλίου Ρι- 
σχελιέ, έ'γγραφον δι’ ου έκουσίως ύπεχρεοΰντο πρδς άνέγερσιν 'Ελληνικού 
ναοΰ νά δίδωσιν άνά δύο καί ημκσυ καπίκια 'έφ’ έκάστης ψάθης σίτου 
έξαγομένου εις τδ έξωτερικόν. Έκ τοΰ άθροισθέντος ου.τω κεφαλαίου 
άνηγέρθη δ μέχρι τοϋδε ύπάρχων Ελληνικός ναδς τάς Αγίας Τριάδος 

έπισκευασθεΐς καί ανανεωθείς μετά ταϋτα.
Έν τούτοις έν Κριμαίιη κατά την αύτην περίπου εποχήν ίδρύετο νέα’* 

άποικία έλληνικη ·η παρά τη κώμη Μπάλτα Τξοκράκ παρά τ$ Εύπκτορίκ 
εις τδν λιμένα της οποίας. ·ηλθον έκ Μικράς ’Ασίας περί τάς ένδεκα οΐκα- 
γένειαι.· Μετ’ ολίγον έφθασαν έκεϊ καί έτεροι ομογενείς ημών, ούτως ώστε ' 
κατά τδν Αύ'γουστον τοΰ 1808 η'δη η άποικία αύτη άπηρτίξετο έξ εί'κο- 
σιν οικογενειών τουτέστιν ύκτώ καί έβδομηκοντα ψυχών. Έν Μαριοπόλει 
δέ η κυβέρνησις σπαυδαίως συνέτεινεν εΐς την εύημερίαν αύτης. Ό πολι
τάρχης αύτάς έν τη πρδς την άνωτάτην άρχην έκθέσει αύτοϋ ελεγε : 
«μ.εταξύ τών παραλίων πόλεων τάς Άζοφικης θαλάσσης, η Μαριόπολις 
ένεκα -τάς γεωγραφικάς αύτάς θέσεως άξιοΰται νά· τύχη τάς μεγίστης' 
•ημών μερίμνης». Ή κατάστασις αύτάς οσημέραι έβελτιοΰτο, κατά τά 
τελευταία δέ ταϋτα έτη η έξαγωγη τοϋ σίτου καί τδ έμπόριον τών πα
στών ιχθύων καί τοΰ χαβιαριού είχε λάβει σπουδαίας διαστάσεις, ταύτο- 
χρόνως όμως είχε κατενεχθη καίριον τραϋμα τφ έγχώρίφ έλληνισμφ διά 
τάς καταργησεως τοΰ μέχρι τοΰδε ύφισταμένου ‘Ε.Ι.Ιηνικοϋ Αικαστηρίου η 
μάλλον ΈΛΛηνικοϋ Λιμεναρχείου καί τάς άντ’αύτοϋ κατά πρότάσιν τοϋ 
βαρώνος Κανπενγάουζεν άποστολάς 'Ρώσου λιμενάρχου. Πλην δ’ όμως τοΰ 
έμποριου Έπερ.άποκλειστικώς σχεδόν έκράτουν, ηδη έν τη Ne<y 'Ρωσί<£ 
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el *Ελλ·ηνβς, καί ή άκτοπλοία εύρίσκετο. σχεδίάν εις χεψας αυτών. Διά 

του.κατα τον Απρίλιο'/ του 1808 Β. Διζσζγμ.ζτος έχορηγείτο ή έλευ— 
θερα ει'&οδος τδν έκ· τής Μικράς ’Ασίας καί ’Ανατολής έν γένει προερχό

μενων πλοίων είς άπζντζς τούς λιμ,ένας της Μαύρης καί ’Αζοφ,ικής θαλάσ

σης και τούτο, όπως ρητώς ελεγε το διάταγμα.·; «διότι καίτοιοί λαοί 
ουτοι είνε υποτελείς τή Τουρκίγ, μ,άλλον ύπο τον ζυγόν α·ύτής εύρ,ίσκον-· 
ται "ή άνηκουσιν αυτή, αείποτε δέ είχον καί έ'χουσι προς την 'Ρωσίαν 
συμ.παθειαν»« *Εκτοτε έγένο,ντο κ.α-ί. αί άπαρχαί ίδρυσεως νεωρίων, ύφ’ 
Ελλήνων. Οι παρά τφ Μπάλακλαβγ και τάϊς λοιπαΐς πζρζλίζις πόλεσι 
τής Κριμαίας "Ελληνες άποικοι κατεσκευαζον λέμβους καί. πλοιάρια δι* 
ακτοπλοΐαν ρ.όνον χρησιμεύοντα και άχρι τίνος «πλοία τοϋ Μπαλακλαβά». 
λεγόμενα. Κατα το 1811 δέ οι τό έν Μπχλακλαβφ άπαρτίζοντες 'Ελλ.ηνι-- 
κον ταγμα δια τοϋ ά^χηγοΰ αύτών άντισυνταγματάρχου 'Ρεβελιώ.του κα- 
θυπεβαλον αι'τησιν τφ δουκί 'Ρισχελιεΐ νά δοθή αύτοϊς η άδεια ίδρυσεως· 
νεωρίου.. 'Ο δουξ ού μόνον συνήνεσεν, άλλά καί παντί τρζπφ συνέτει.νεν 

ε.ίς την έκτελεσιν τοΰ σκ.οποϋ αύτων τούτου.
Ίδου ει'αεθα ή'δη έν τή άξιομ.νημ.ονεύτφ εκείνη είς έκαστον απόγονον, 

τοϋ ΓίΟυρι,κου έποχή καθ’ ήν ή μ,άστιξ της Ευρώπης,, ο χπχλεί'ρω,ν. έθνη 
ολα εκ τοϋ, προσώπου τής γης, δ, αίτιος τδν τοσούτων δεινών, έπήοχετα 
τρομερός πϋρ κρατών έ.ν χερσί καί ένσπείρων δηώσεις καί λεηλασίας ύπο. 
το πρόσχημα τοΰ ε,ύρωπαίκοΰ πολιτισμοΰ,. έπήρχετο. λέγω είς τά-ς 'Ρωσικάς 
στεππας όπως εύρη τον τάφον της δό,ξης καί τοΰ μεγαλείου αύτοΰ. ΎΗτο 

* το. ά,παισι.ον ε'τος 1812, ούτινος μέχρι τοΰδε οί Μοοχο,βϊται μετά τρόμου: 
αναμιμνησκονται καί έθνικ,ής άμα ύπερηφανείας διά την παραδειγματικήν 
αυταπάρνησιν τοΰ λαοΰ. 'Ο ήγήτωρ τοϋ οί’κου των Βοναπαρτών εύρίσκετο 
είς τά πρόθυρα της μητρος Μόσχας, οπ<ος άποκαλοΰσιν οί 'Ρώσοι την 1>~ 
στίαν ταύτ-ην τοΰ παν,σλαυϊσμοΰ. Ή άπο 6 ’Ιουλίου προκήρυξις τοΰ αύτο- 
κράτορος δι’ ής·προσεκαλεΐτο άπαν τό 'Ρωσικόν έθνος είς. άμυναν της πα- 

τρφας αύτοΰ χώρας κατά τοΰ έπιδραμόντος έχθροΰ, έλήφθη έν Όδησσφ 
τή 22 ’Ιουλίου. Αυθωρεί έσπευσεν ό δούξ 'Ρισχελιέ νά προσκαλέση τούς 
μάλλον έγκριτους πολίτας της Όδησσοΰ έν τή δημοτικήλέσχη,άποταθείς 
μάλιστα πρός τούς 'Έλληνας διά τών εξής άξιοσημειώτων λέξεων : «Καί. 
ΰμ,εΐς οί άποτελοΰντες την ένταΰθα 'Ελληνικήν κοινότητα, ύμεΐς ο.'ίτινες 
έγκαταλιπόντες την πατρώαν ύμώ.ν χώραν, ένθα τό έθνος ύμώ,ν στενάζει, 
ύπό τόν βαούν ζυγόν έτύχετε έν 'Ρωσία σκεπής, προστασίας, και ευδαιμο
νίας, είνε δυνατόν νά μη άκολουθήσητε τό ένδοξον παράδειγμα τών ύμε-· 

τερών προγόνων άείποτε προθύμων τά πάντα νά θυσιάζωσιν ύπέρ τής δό- 
ξης τοΰ έθνους αύτών ; Καί. έν τή νέα πατρίδι, ήτις έδέξατο υμάς έν 

ταϊς άγκάλαις αύτης ώς ί'δια τέκνα καθο δμο.δόξους, ε.ινε δυνατόν νά μή 
παράσχητς δείγματος της προθυμίας υμών έν τώ έ'ργφ τούτω έν § άπφ* 

κειται ή σωτηρία καί ή ιδία ημών εύημερία ; ’Έχω πλήρη πεποίθήσιν δτι 
έμφορεϊσθε αισθημάτων αγάπης πρός την νέαν ύμών πατρίδα, δτι. ούδενός 
θέλετε φεισθη πρός. σωτηρίαν αύτης, οτι έπαξίως φέρετε τό άνομα' τών τέ
κνων αύτης». Καί τφ οντι οί έν τή Νέα 'Ρωσίγ 'Έλληνες παρέσχον τή 
'Ρωσίγ; δείγματα της πλήρους προς αυτήν αγάπης αύτών και έύγνωμοσυνης 
διά τήν φιλοξενείαν αύτης. Ούτως οί έν Όδησσφ ιδίως 'Έλληνες έχορή- 
γησαν δεκακισμύρια ρούβλια υπέρ τοΰ άγώνος τούτου, τουτέστι τα ή'μισυ 
τοΰ δλου άθροισθέντος ένταΰθα ποσοΰ ένφ οί ένταΰθα 'Ρώσοι προσήνεγκον 
μ.όνον τέσσαρας καί ένενήκοντά χιλιάδας ρουβλίων. Πλήν δέ τούτου πλεΐ- 
στοι 'Έλληνες προσηλθον πρός τον δοΰκα 'Ρισχελιέ. προτείνοντες νά σχη- 
ματίσωσι σώματα έθελοντών όπως άγωνισθώσιν ύπέρ της 'Ρωσίας κατά 
τών Γάλλων. Ούτως δ ένταΰθα μικρέμπορος 'Έλλην ’Ιωάννης Μπαμπα- 
σίχας καθυπέβαλε τφ δουκί 'Ρισχελιέ τή 10 Αύγούστου αί'τησιν έν ή 
παρεκάλει νά δεχθώσιν αύτόν τε καί ετέρους πεντήκοντα 'Έλληνας έθε- 
λοντάς έν ταΐς τάξεσι τοΰ 'Ρωσικοϋ στρατοΰ, ώς μή δυναμένους ένεκα τών 
γλίσχρων αύτών ύλικών πόρων νά συνδράμωσιν ύλικώς τήν χώραν. 'Έτεροι 
'Έλληνες ναυτικοί έζήτουν άδειαν νά τύχωσιν αδειών δπως άναλάβωσι 
τον καταδρομικόν άγώνα καί ούτως έπενέγκώσι καίριον τραΰμα τή Γαλ
λική έν τφ Εύξείνφ Πόντω ναυτιλί^. Πολλοί άλλοι δτε ή 'Ρωσική κυβέρ- 
νησις πρασεκάλει τούς απανταχού έμπορους αύτης, δπως έφοδιάσωσί'Τήν 
Μόσχαν τά απολύτως άναγκαϊα, τροφάς κτλ., έ'σπευσαν μή φειδόμενοε 
κόπων καί μόχθων αύτήν τήν ύπαρξιν αύτών διακυβεύοντες καί έξεπλή-' 
ρουν πρόθυμοι μετ’ αύταπαρνήσεως τήν πρόσκλησιν ταυτην. Έξ αύτών δέ 
άναφέρομεν καί τόν γνωστόν μετά ταΰτα ιερολοχίτην Π. Καλεβράν δστις 
εύρίσκετο τότε ένταΰθα παρά τφ θείφ αύτοΰ έμπόρω I. Πολυχρονιάδγ, 

καί δστις μεταβάς κομιστής εμπορευμάτων καί τροφών είς Μόσχαν ήχμα- 
λώτίσθη καθ’.οδόν ύπό τών Γάλλων καί έπαθε μωρία δσα δεινά. ’Αλλά 
καί αί λοιπαί έν τή Νοτίφ'Ρωσίγ Έλληνικαί άποικίαι προσήνεγκον τον 
έβολον αύτών ύπέρ τ·ης φιλοξενησάσης αύτούς χώρας ώς ή Μαριόπαλις και 
το Ταϊγάνιον, α'ίτινες προσήνεγκον άνά πεντακισμύρια ρούβλια. Κατά τήν 
έποχήν έκείνην δ ελληνισμός ή'δη ένταΰθα ήτο αρκούντως συμπαγής, 
πολλά δέ μέλη της ένταΰθα Ελληνικές κοινότητος· ήσαν ίκανώς εύκατά- 
στατα. ’Ιδού έπίσημος άπογραφικός πίναξ τών κατά τό 1812 έν Όδησσφ 

Ελλήνων έμπορων πρώτης τάξεως:
. χρόνος Ιγγραφζς Ιμπόρων

1, Παλαιολόγος 17 79
2, ’Αμβροσίου 1800
3, Παπαχατζης 1800
4, Δ. Καλαφάτης 1801
5, X, Καλαφάτης 1801
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6» Σκληρής’ 1803
7. Φραντζής · . ' 1808
8. Βηλαράς 1810
9. Παποΰδοβ 1810

10. Συναδινός 1811

11. Μιμής 1811
12. Κατραλάκης 1811
13. Εένος 1811

Σημειωτέου δέ δτι δήμαρχος ήτο ο ήμέτερος ομογενής Καφετζής’ ά- 
στυνόμος ωσαύτως ό Μαυρομιχάλης. Έν.γένει δέ οί “Έλληνες σχεδόν τών 
πάντων ένταϋθα έκράτουν, τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον μετά παοέλευσιν 
τεσσάρων ετών, τώ 1816 βλέπομεν διοριζόμενον εις την ύφηλήν θέσιν τοϋ 
γενικού διοικηταΰ της επαρχίας Αίκατερινοσλάβ τόν “Έλληνα Καλογεώρ- 
γην. Ούτος ήτο γνωστός καί έπροστατεύετο μεγάλως ύπό τοϋ μεγάλοι* 
δουκός Κωνσταντίνου του έγγόνου της αύτοκρατείρας Αικατερίνης της Β* 

μεθ’ ου και συνανετράφη μεθ’ ετέρων τινών Ελλήνων κατά βούλησιν τής 
αύτοκρατείρας.

Ένταϋθα δφείλομεν νά μη παρίδωμεν και την άρξαμένην ήδη τάσιν 
πρός διανοητικήν άνάπλασιν της έν ταϊς χώραις ταύταις Ελληνικές νεο
λαίας. Κατά τό 1814 είσέτι έγενετα ή άπαρχή ίδρύσεως ένταϋθα Ελλη
νικές σχολής, πρός τοΰτο δέ συνέστη σύστημα Ασφαλειών τό «τών Γραι
κών ’Ασφαλιστών» έκ τοϋ καθαρού δέ κέρδους της έπιχειρήσεως ταύτης 
ώπεφασίσθη νά χορηγήται δέκα τοϊς εκατόν είς την Ελληνικήν- σχολήν* 
οί πρώτοι .δέ ψηφισθέντες ύπό της ένταϋθα Ελληνικές κσινότητος διοι- 
κηταί ’Ιωάννης ’Αμβροσίου καί Ήλίας Μά’νεσης Πελοποννήσιοι και Νικό
λαος Σούρβου Ήπειρώτης τό πρώτον έ'τος ένεχείρισαν τη σχολή τέσσαρας 
χιλιάδας ρούβλια χάρτινα. 'Η πρώτη δέ έκλεχθεϊσα έφορεία καί διαρ- 
κέσασα άπό τοϋ 1816—■ 1818 συνέστη έκ τών αρκούντως προσφιλών 

τφ ένταϋθα Έλληνισμφ Σκαρλάτου Μαζί μου, ’Ιωάν νου ’Αμβροσίου, Μωΰση 
■Πατσοΰ, Δημητρίου Δούμα καί Κωνσταντίνου Άρτηνοϋ, προσφιλών λέγω, 
καθότι έπί τής έφορείας ταύτης έτέθη ή βάσις της έλληνεμπορικής σχο
λές κατά τον ψηφισθέντα ύπό τών συντηρητών κανονισμόν έκτυπωθέντα 
έν Βίλνη της Πολωνίας ελληνιστί τώ 1818 κα-ί.τή 3 Σεπτεμβρίου 1817 
έγένετο η έπίσημος έ'ναρξις της σχολές έπικληθείσης «Ελληνικόν Εμπο
ρικόν Σχολείου τών Γραικών έν Όδησσω» έν τή ύπό της κοινότητας άγο- 
ρασθείση κατά την οδόν Δερίβας καί μέχρι τοϋδε ύφισταμένη οίκίγ παρά 
τοϋ Δαμιανοΰ Άρναουτοβιτζ αντί έπτακισμυρίων ρουβλίων χάρτινων. «Είναι· 
γνωστόν τοϊς πάσιν, έ'λεγεν έν άρχή τοΰ ανωτέρω κανονισμοϋ, ότι ή παι
δεία είνε ό μόνος Αληθινός στολισμός τοϋ λογικού ζώου καί δ πλοϋτος:δ 

Αναφαίρετος αύτοϋ, τοΰτο δ’αύτό γνωρίζοντες καί οί έν Όδησσω Γραικοί 
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συνέστησαν πρό τίνος καιροΰ σχολείου είς έκπαίδευσιν της Γράικικής νεο
λαίας, θελησαντες δ’ έπειτα νά τό βελτιώσωσι τό μεταρρύθμισαν είς τό 
νυν, έπονομάσαντές το «Ελληνικόν ’Εμπορικόν Σχολεϊον τών Γραικών έν 
Όδησσω» ώς άπό έμπορους συστηθέν καί άπό αυτούς συντηρούμενου, άλλά 
διά νά γένη νόμιμον καί νά μη κλονίζηται παρ’ βλίγον καί νά κινδυνεύη 
μέ την διάλυσίν του νά φέρη μεγαλωτάτην ζημίαν είς τούς νέους, διά 

τοΰτο έ'κλεξαν ημάς νά σκεφθώμεν καί νά γράφωμεν δσον ήμποροϋμεν κα- 
λητέρόυς κανόνας τό πώς νά διοικήται».

Ούχί άσκοπου κρίνομευ λεπτομερέστερου νά έπεκταθώμεν είς τά της 
τελετής της τών έγκαινίων τής σχολής ταύτης της άγρυπνου προστάτι-" 
δος τοΰ έν τη έσχατιφ ταύτη τοΰ “Ρωσικού κράτους έλληνισμοΰ πάραθέ- 
τοντες ιδίως αύτολεξεί τήν ύπό τοΰ γεραροΰ Κωνσταντίνου Κοόμκ αύτό-- 
πτου μάρτυρος άποσταλεϊσαν τω έν Σμύρνη φίλω αύτδΰ Κωνσταντίνφ Οι
κονομώ έπιστολην ήν άρυόμεθα έκ της άξιολόγου κατά πάντα διατριβής’ 
τοϋ άξιοτίμου διδασκάλου ήμών κ. Χαοαλάμπους Βουλοδημου «Πρώτη 
πεντηκονταετηοίς της έν Όδησσφ έλληνεμπορικής σχολής, 181'7-1867. 
Έν Όδησσω 1873». Έκ τής έν λόγω έπιστολής άρκουντως διάφωτιζό-1 

μέθα έν γένει περί τής συγχρόνου καταστάσεως τοΰ ένταϋθα ελληνισμού. 
«Πρό δυο εβδομάδων σέ Ανήγγειλα, φίλτάτε, δι’ έπιστολής μου τής είς 
«ένταϋθα (δηλ. ’Οδησσόν) έ'λευσίν μου’ έξήγησα τότε πρός την φίλην μοί 
«κορυφήν σου πόσον μ’ έχαροποίησεν ή νεοσύντακτος αυτή πόλις. Τόσοι 
'α'ΈΛΛηνες καί με τοσαύτην ι^ιΐογενείας διάθεσιν πονποτε άκόμη δεν συ-' 
ννηδροΐσδησαν εις ά.Ί^ην ζενην επικράτειας πά&κ. Έμπορεϊς νά την ει'πης 
«Αποικίαν “Ελληνικήν καί πολλά εύτυχεστέραν Αναντίρρητος άπό την μη·^ 
«τρόπολίν της, Είς την ’Οδησσόν την σήμερον καί την γλώσσάν μας άγω- 
»νίζονται νά λαλώσι καθαρώτερα καί περί μ,έσων τής τοΰ γένους προκο- 
«πής φιλοτιμοΰνται νά προσδιαλέγωνται συνεχώς, καί μέ έλευθέριον χεϊρά 
«πραγματικός συνεισφέρουσιν είς παντός άγαθοΰ συστασιν. ’Έξευρε ότι 
«τόν παρελθόντα .χειμώνα μ’ έπροσεκάλεσαν οί ζηλωταί έπίτροπόι τοϋ 
«ένταϋθα “Ελληνικού έμπορικοΰ Γυμνασίου των νομίζοντές με ικανόν νά 
«διδάξω την 'Ελληνικήν νεολαίαν των.Έξευρεις δτι καί τότε τοϊς άπεκρί- 
«θην δτι αί Ασχολίαι μου δέν μέ συγχωρούν νά ύπαάουσω είς την Αγαθήν 
«των θέλησιν σκίαγραφήσας άμυδρώς τόν τρόπον, μέ τόν όποϊον- δύνανται 
«νά καταστήσωσιν ωφέλιμον τό εμπορικόν των γυμνάσιον. Μάθε, τώρα, 
«φίλε, δτι οί φιλογενεϊς ούτοι άνδρες δέν έ'παυσαν έπαναλαμβάνοντες την 
«αυτήν αί'τησιν, έως οδ τούς έξήγησα φανερώς δτι καί ήμην -καί είμαι άαί : 
«έσομαι, εως ου ζώ, τής Σμύρνης καί πολίτης καί διδάσκαλος καί δτι τό 
«ταξείδιόν μου τοΰτο σκοπόν άλλον δέν έχει, είμή την βελτίωσιν αύτοϋ 
«τοϋ.τής Σμύρνης άγαπητοΰ μοι γυμνασίου. Τρεις τών έπιτρόπων τοΰ σχο- 
«λε^ου τφν έγνώρισα Πατσοΰ, Δούμαν καί Μάξιμον’ Αλλά καί τούς τ’ρεϊς. 
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«άδιακ-όπως εΰρισκαμένους εις τδ σχαλεϊον καί φροντίδα τούτου έχοντας 
«μεγαλειτέραν παρά τών οικείων των πραγμάτων. Πανταχόσε έ'γραψαν 
«οί άληθηναί ουτοι 'Έλληνες, ζητοΰντες παντοίων ειδών διδασκάλους,όσους 
«άπαιτεΐ ή άρχομένη ηδη νά μουσοτροφ·?ίται τ^ς Όδησσοϋ νεολαία. *Ηλ- 
«θον πρό τινων ημερών έκ Βουκουρεστίου δυο προσκληθέντες καλοί κζ- 
«γαθοί νεανίαι, τρόφιμοι παιδείας επίσης,, επίσης μουσόληπτοι,, έμπειροι 
«επίσης τών εις παράδοσιν Ελληνικές παιδείας μέσων, συγκεκροτημένοι 
«καί μέ τάς γλωσσάς Γερμανικήν καν Γαλλικήν καί δΓ αυτών βοηθούμε* 
«νοι εΐς κατανόησ-ιν της αρχαιολογίας καί ιστορίας καί παντός ο,τι άναφέ- 
«ρεται εΐς την'Ελληνικήν φιλολογίαν ηγαπημέναι υπέρ άδελφούς. Γεώρ- 

«γιος Γεννάδιος Ονομάζεται δ εις, ’Ιωάννης Μακρης δ έτερος. Ουτοι ηνοι- 
«ξαν τδ άρτισύστατον 'Ελληνικόν σχολεϊον τίίς Όδησσοϋ την 3/15 τοϋ 
«παρόντος μηνδς μέ τελετήν δμοίαν τών εΐς πολλά. τίί’ς 'Ελλάδος μέρη 
«συνειθιζομένων την σήμερον, άφοϋ έκάμαμεν ’την άρχην εΐς Σμύρνην η- 
»μεΐς· ητο στολισμένη η μεγάλη τνίς σχολής στοά καί διατεταγμένη ευ- 
«φυώς μέ τά χρειώδη εις την άποφασισθεΐσα-ν λιτανείαν· την 10 ώραν· 
«συνήλθαν εΐς αύτην ολοι οί πρόκριτοι τ% Όδησσοϋ,. ο'έτινες ολοι φλογί- 
«ζονται άπδ τδ ιερόν πΰρ της φιλόγενείας' έκόσμει δετήν όμηγυριν δ έξο- 

«χώτατος καί λαμπρότατος κόμης Αανζεράν, α ευτυχώς κυβερνών την πό* 
«λιν ταύτην' δ δέ πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην- Δρύστρας κύριος 
«Κύριλλος συνοδευόμενος δπό ιερέων καί'διακόνων- φ,ορέσας μανδύαν καί. 
«έπιτραχηλιον καί ωμοφόριου καί κορώναν, έ'καμε εύλογητδν καί. έψάλθη 
«η άκολουθία τοϋ αγιασμού κατα-νυκτι.κώτατα' εις τδ τέλος- η πανιερ.ό'της 
«του έδιάβασεν εύχ’ην παρακαλεστικήν της χάριτος τοϋ παναγίου Πνεύ- 
«ματος έπί τούς μέλλοντας νά φοιτησωσιν εΐς τδ σχολεϊον μαθητάς καί 
«μετά την τούτων άπάντων άπό',λυσιν, δ έτερος τών διδασκάλων Γεώρ- 
«γιος δ Γεννάδιος έξεφώνησε λόγον περί 'Ελληνικές Παιδείας, οστις διη- 

«γειρε δάκρυα χαράς εΐς ολών τών παρόντων τά όμματα" την εΐς τδ Γαλ- 
«λικδν μ,ετάφρασιν τοϋ λόγου τούτου έκράτει εΐς χεΐρας καί άνεγίνωσκεν 
«δ κόμης Αανζεράν καί έκινεΐτο εις την αύτην κατανυκτι.κην χαράν, ητις 
«έκυρίευεν ολην την δμηγυριν. Μετέφρασε δέ τδν λόγον εΐς την- Γαλλικήν 
«γλώσσαν δ εύγενης άρχων καί σοφδς ιατρός Περσιάνης, άνηρ δμογενης 
«μας, δστις αύξάνει τά της'Όδησσοϋ Γραικικά άγαθά μέ την ενταύθα 

«παρουσίαν του». Ιίατά την πρώτην ταύτην εφορείαν ·η. σχολή αυτή ει- 
χεν άξιωθγ καί τών επισκέψεων τοϋ Μεγάλου δουκδς Μιχαήλ τοϋ Παυλι- 
δου τγ 12 ’Οκτωβρίου 1817 καί τοϋ αύτοκράτορος Αλεξάνδρου τοϋ Α\ 

τ·ρ 25 Απριλίου 1818 έν αύτγ δέ έδίδαξε καί δ. αείμνηστος Κωνσταντί
νος Βαρδαλάχος έλθών κατά πρόσκλησιν εΐς Όδησσδν τγ 15 ’Ιανουάριου 

1819 έπί τ-ης σχολαρχίας ούτινος η σχολή αυτή, διη.νυσε την λαμπροτε- 
ραν αύτης εποχήν. Παρά τφ σχολείφ τουτφ ίδρΰθη καί Ελληνικόν τυπο
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γραφείου, έν ώ δμως καθ’ άπασαν την διάρκειαν αύτοϋ έκτος άσημάντων 

πινών μεταφράσεων ούδέν άξιον λόγου πόνημα εΐχεν έκτυπώθ·/)» Πρδς με* 
γίστην ζημίαν τοϋ ελληνισμού ούδαμώς αλλαχού της Νοτίου Ρωσίας καί 
τοι αί λοιπαί Έλληνικαί κοινότητες η σαν ούχί εύκαταφρόνητοι έπί πλούτφ 

καί εύεξίφ, ίδρύθησαν σχολαί Έλληνικαί καί επομένως τά πλεΐστα τών 
τέκνων , τών έκεΐ'Ελλήνων ιδίως τών πενεστέρων ·η παντελώς έμενονά- 

παίδευτα. ?j κατετάσσοντο' εΐς τά 'Ρωσικά σχολεία.
'Έν εΐσέτι εναπομένει ημΐν ν’ άναγράψωμεν άξιον λόγου κατά την έπο- 

χην έκείνην, άναφερόμενον εΐς τδ έν Βαλακλαβγ έδρεΰον Ελληνικόν τάγμα 
τδ οποίον δ αύτοκράτωρ κατά την έν τ.η Νοτίφ 'Ρωσίγ περιοδείαν αύτοϋ 
κατά τδ 1818 έτίμησε διά της έπισκέψεώς του. 'Άμα έπανελθών εΐς 
Πετρούπολιν διά τοϋ άπδ 25 Αύγούστου τοϋ αύτοϋ έτους διατάγματος 

αύτοϋ έπεδαψίλευσε τοΐς δμογενέσι ημών τούτοις πολλάς χάριτας- «ένεκα 
«τών στρατιωτικών υπηρεσιών, όπως έλεγε τδ έν λόγφ διάταγμα, έφ 
«αϊς έκπαλαι τδ τάγμα τοΰτο διακρίνεται, καί των ωφελειών άς παρέ- 
«χει-φυλάσσον άγρύπνως τά παράλια της Κριμαίας». Μεταξύ πολλών ετέ
ρων έχορηγηθη τώ τάγματι τούτω 14152 δεσατϊναι γίςς, ίδρύθη δαπά- 

.ναις τ*ης Κυβερνησεως 'Ρωσική σχολή αποκλειστικός χάριν τών τέκνων τών 
άποτελούντων τδ τάγμα τοΰτο 'Ελλήνων καί έχορηγηθησαν αύτφ έν πολ- 
λοις τά αύτά δικαιώματα ών άπολαύουσι τά πλεΐστα τών αρχαίων στρα

τιωτικών έν 'Ρωσίφ σωμάτων.
’Ενταύθα λήγει ·η νηπιακη ούτως εΐπεϊν κατάστασις τών έν τη Νοτίφ 

'Ρωσία Ελληνικών αποικιών, καί άρχεται η περίοδος εκείνη κ,αθ’ .ην αύται. 
προσλαμβάνουσι πληθύν νέων μελών, έν οΐς πολλούς έκ τών τά πρώτα φε* 
ρ.όντων τότε έν τφ Πανελληνίφ άνδρας λογίους, επιστήμονας, πλουσίους 
εμπόρους, άνδρας τέως κατέχοντας ύψηλάς θέσεις, πάντας φεύγοντας την 
τρομεράν μ,άχαιραν τών ’Οθωμανών, άπάντων θυμάτων της θηρίωδείας τοϋ’ 
μκινομένου προαιώνιου -ημών έχθροϋ. Ποϋ έτερον ·ηδύναντο νά τύχωσιν άσυ- 

' λον ασφαλέστερου η έν ταΐς ούχί μακράν τοΰ πεδίου τών ’Οθωμανικών δρ- 
γίων κειμέναις ταύταις 'Ελληνικαΐς άποικίαις εύημ,ερούσαις ύπδ την προ
στασίαν της δμοδόξου 'Ρωσικές Αυτοκρατορίας, $ςσύμβολου εΐσέτι $το η 
τότε προστασία καί η έκ του ζυγοϋ άνεξαρτησία τών έν τη Άνατολνί έν 
γένει Χριστιανικών έθνοτητων καί ούχί άποκλειστικώς τών της ’Ιλλυρι
κής Χρσονησου Σλαύων. Μεταξύ. Βουλγάρου καί 'Έλληνος κατά τήν έπο- 
χην έκείνην εΐσέτι οί 'Ρώσοι ούδεμίαν διάκρισιν έποίουν άμφοτέρους ύπε- 
δέχοντο φιλοξένως παρέχοντες άσυλον καί άγωνιζόμενοι υπέρ της άνεξαρ* 
τησίας. αυτών. Εΐς τίναέ τέραν πόλιν ηδύναντο νά καταφύγωσιν άσφαλέ-

■ στερον οί έκ Τουρκίας καί Κωνσταντινουπόλεως δρμώμενοι εκείνοι δύστη
νοι ημών ομογενείς καταλείποντες. πάσαν αύτών κινητην καί άκίνητον 
περιουσίαν μόνον καί μόνον όπως σώσωσι την ζωην των η εΐς ’Οδησσόν- 
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εν η άπδ τού 1814 ο έξ-Αρτης Νικόλαος Σκουφάς άξιότιμ,ος κάί έμπει
ρός άλλ’ απαίδευτος ύπάλληλος εμπορικού καταστήματος καί ό Εμμα
νουήλ. 2άνθος συνενοηθέντες έθεσαν τά θεμέλια τής μεγαλεπηβόλου εκεί
νης ιδέας μεταβαλόντες τήν εταιρίαν του Φοΐκικος εις την τών ΦιΛικων 

em τφ σκοπώ τοΰ προσκτήσαι μέγα καί δυνατόν μέρος ανθρώπων ϊνα συ- 
νηγορώσι προς ο "λα τα έθνη καί πρδς την Κυβέρνησιν: αύτών, υπερασπι
ζόμενοι τοΰ 'Ελληνικού έθνους τά δικαιώματα, *έν τή πόλει έκείνγ λέγω 
εν ή προετοιμ,άζετο προ επτά ή'δη ενιαυτών η λαμπρότατη τών σελίδων 
της εθνικής ημών Ιστορίας, δ ύπερ της έκ τοΰ βαρύτατου ’Οθωμανικού ζυ
γού άνεξαρτησίας εθνικός ημών αγών ;

("Έπίται τό τί.Ιος}.
’Εν Όδησσφ, 1881.

Κ» Α. Παλαιολύγος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΝΤΕΣ ΑΙΘΟΙ

’Έχω γραφών τάς γραμμάς ταύτας ενώπιον μου έπί τής τραπέζης .Ιίθοτ· 
καταπεσύντα άπό τοϋ ovparou. Μετά συγκινήσεως τδν λαυ,βάνω εις τάς 
χεΐρας^ δοκιμάζω τδ βάρος αύτοΰ, τδν στρέφω πανταχόθεν, τδν εξετάζω 
καί τδν ερωτώ περί της μυστηριώδους καταγωγής αύτοΰ. Τέλος τδν θραύω 
εις δύω δπως κρίνω άσφαλέστερον περί της κατασκευής αύτοΰ. Είναι λί

θος άρκετά ψαθυρδς (friable) σχεδόν γήϊνος· έπικρατο.ύσιν δ’ έν αύτφ και 
χαλικώδεις ούσίαι (silices) ιδίως δ περιδότης (peridot), δπως εί'ς τινας βαθείάς; 
διαστρώσεις της γης. ’Ανευρίσκονται δ’ έν αύτφ επίσης μαγνητικαι ούσίαι 
συνιστάμεναι ιδίως έκ σίδηρου νικελιούλου (nickels). ’Εάν τις πλησιάσνι 
τον λίθον είς πυξίδα, ή μαγνητική βελόνη άποκλίνει.Ό ένθειος σίδηρος εί

ναι επαισθητδς εν αύτφ, άλλ’ είς μικράν ποσότητα, ητις δμως δπωσδη-’ 
ποτέ μ.αρτυρεϊ την ύπαρξιν τοΰ θείου έν τφ κόσμφ έξ ου προέρχεται.δ άε-’ 
ρόλιθος. *Ας εί'πωμεν δ’ άμέσως δτι ούδεμία ύφίσταται άμφιβολία περί της 
αυθεντικότητος τής ληξιαρχικής ,πράξεως τής γεννήσεώς του* δ λίθος· αύ-' 
τος προέρχεται έκ τοΰ ούρανοϋ, τδν είδον πίπτοντα καί τδν έσήκωσαν' 
την 30 Ίανουαρίυυ 1867 είς τάς 7 της εσπέρας. Σφαίρα πυρίνη, ύπερμε-' 
γεθης, φαντασιώδης, καταπληκτική άνεφάνη είς τδν ούρανδν, ητις διέ

σχισε την ατμόσφαιραν μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε διήνυσεν 195' 
χιλιόμετρα εις 4^ δεύτερα λεπτά.Ή ταχύτης λοιπόν αύτης ήτο 43 χιλιά-’ 
δων μέτρων κατα δευτερόλεπτον ! Έίτα δέ έκρότησεν -είς τά ύψη δις μετά 

τοσαυτηςρεντασεως, ώστε κάτω ήκούσθησαν ώς δύο έκκρηξείς μυδραλιοβο-' 

λων, μέ δλην την άπόστασιν τοΰ ίίψόυς καί της εκεί μεγάλης άραιότήτος 
της άτμοσφαίρας. Τότε έσύριξαν τά ούράνια βλήματα καί χάλαζα λίθων 
διεσκορπίσθη έπί επιφάνειας 16 χιλιομέτρων. Έκ τών τεμαχίων συνήχθη- 
σαν πλέον τών τριών χιλιάδων.

Ή κατάπτωσις αυτή έγένετο είς την Πουλτουσκην, ούχί μακράν της 
Βαρσοβίας έν Πολωνίγ, ήτο δ’ έπανάληψις δμοία της καταπτώσεως, ήτϊς 
έγένετο την 26 ’Απριλίου 1803 έν Λαίγλγ έν τφ νομφ της ’Όρνου.

Ό άερόλιθος, ή ακριβέστερου δ ούρανόλιθος, δ ένώπιόν μου, είναι έν 
τών συναχθέντων τεμαχίων, Ή έξωτερική αύτοΰ έπιφάνεια. καλύπτεται 
καί ύπδ μελανού βερνικιού, τδ δποΐον όμως είναι ώς χαρτιού λεπτόν Επι
κάλυμμα, προερχόμενου έκ της θερμότητας, ήν ύπέστη διερχόμενος την 
άτμοσφαϊραν καί της έντεΰθεν τήξεως τής ούσίας. Τδ έπιμάλυμμα αύτδ 

έχει πανταχοΰ τδ αύτδ πάχος ή μάλλον την αυτήν λεπτότητα. Τδ ,έσω- 
τερικδν δμως τοΰ λίθου είναι μαργαριτόχρουν, πεποικιλμένον μέ σκωρίαν. 
"Οτε τδ έθραυσα μοΰ έπήλθεν -ή ιδέα οτι ή'θελον εύχαρίστως δώσει τδ 
•ημισυ τών ημερών μου εάν ευρισκον είς τδν λίθον αύτόν μίαν φθείρα.

Μίαν φθείρα η μικράν άράχνην' άκόμη δλιγώτερον, έλάχίστόν κογχύ- 
λιον" έτι δλιγώτερον φύλλον μικροσκοπικδν ή τμήμα τούλάχιστον ελάχι
στου κογχυλίου, διότι ·δ μετεωρίτης αύτής προέρχεται έκ κόσμου δια
φόρου έκείνου έπί τοΰ οποίου κατοικοΰμεν, διότι μάς στέλλεται έκ τοΰ 
ούρανοΰ! Τινές τών λίθων αύτών μάς έχουσιν ήδη φέρει είδος τι φυτικές 
πλανητικές γής, ούσίας άνθρακικάς, ύδωρ, ύδρογόνον, δξυγόνον καί άζω- 
τον" μία καλή άρχή. Οί πατέρες ήμών, οί αθάνατοι ημών πρόγονοι, οι 
Πυθαγόραι, Σωκράτεις, Πλάτωνες, Κέπλεροι, Γαλιλαϊοι, Νεύτωνες ήθελον 
χαιρετίσει έκ βαθείας καρδίας τδν άγγελον αύτδν τών μεμακρυσμένων 
χρόνων. Οιος δήποτε καί άν ήναι δ κόσμος δστις μάς τδν άποστέλλει θά 
ήναι ζήτημα ύψίστης σπουδαιότητος ή άνακάλυψις οίουδήποτε δείγματος 
τοΰ φυτικοΰ, ζωϊκοΰ, ανθρωπίνου βίου, δστις τυχόν ύφίσταται έκεΐ πέραν·· 
καθώς εδώ. "Οταν σκεπτώμεθα δτι τδ τεμάχιον αύτδ τής γης έρχεται έξ 
άλλου κόσμου,μαρτυρούν τήν έν τοϊς άστροις δπαρξιν τής αύτής ούσίας,ήτις 
συνιστφ τδν ήμέτερον πλανήτην* δταν άναλογιζώμεθα δτι τδ τεμάχιον 
αύτδ ήτο συνδεδεμ-ένον μετά σφαίρας, έπί τής οποίας έξετυλίχθησαν άναμ.- 
φιβόλως συμβεβηκότα ανάλογα πρδς τά ,άποτελοΰντα τήν. ιδίαν ήμών 
ιστορίαν· δταν άναλογιζώμεθα οτι ύπάρχωσιν έν τφ χώρφ χιλιάδες γαιών, 
δπως ή ήμετέρα, ύφιστάμεναι τήν έπίδρασιν τοΰ φωτός, τής θερμότητος 
καί τής παραγωγοΰ δυνάμεως ήλιων, είς τούς δποίους άγνωστοι ανθρω
πότητες δρώσιν, έργάζονται, σκέπτονται, εύφραίνονται, θλίβονται καθώς 
ημείς, πώς νάμήν αίσθανθώμεν φρικίασίν τινα ; Πώς νά μή καταληφθώμεν 
άπδ είδος σκοτοδινιάσεως ένεκα τοΰ άπειρου ; Δι’ έμέ τδ δμολογώ άπρο- 
καλύπτως, αισθάνομαι εύχαρίστησιν μείζονα νά βλέπω, νά' θίγω τδ έκ 
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ΐοΰ ούρανοϋ κάταπεσόν άντικείμενον αύτό, ή εκείνην, ήν θά ήσθανόμήν 
βλέπων ή θίγων τούς βασιλείς, αύτοκράτορος ή πάπας τής ήμετέρας μυο- 

μηκυιάς.
Αλλά πόθεν έρχονται οί σιωπηλοί αύτοί μαρτυρεί των ούράνίών επα

ναστάσεων ; Μή τυχόν τούς στέλλει η ήπία ήμών γείτων, ή ξανθή Φοί- 
βτ) ; Την ύπόθεσιν τούτην δύναταί τις ίσως νά διϊσχυρισθή, διότι ή σε
ληνιακή σφαίρα.είναι διατετρημένη ύπό μεγίστων ηφαιστείων, έξ ών πολ
λά δυνατόν νά ήναι άκόμη είς ενέργειαν. Ή όπτική δύναμις τοϋ τηλε
σκοπίου δέν είναι είσέτι αρκούντως εντελής, όπως είς την άπόστασιν της 
σελήνής, 96000 λευγών, καί άν αύτη έλαττωθή διά της μεγεθυντικής δύ- 
νάιχεως τοϋ τηλεσκοπίου είς 50 λεύγας, δυνηθώμεν νά διακρίνωμεν φλόγα 
τυχόν ηφαιστείου' η δέ άραιότης τής σεληνιακής ατμόσφαιρας δέν άποδει- 

* κνυει ού'τε την έ'λλειψιν όξυγόνου ού'τε την έλλειψιν κινήσεως, ούτε την 
έ'λλειψιν ζωής. Μάλιστα δέ τινες νομίζουσιν ότι διέκριναν καπνόν. Λοιπόν 
υλαι έκσφενδονιζόμεναι ύπό τών -ηφαιστείων τής σελήνής μέ αρχικήν τα
χύτητα 2500 μέτρων κατά δευτερόλεπτον,ήθελον ύπερβή την σφαίραν της 
σεληνιακής έλξεως καί θά έ'φθανον είς ήμάς μέ ταχύτητα 1000 έως 10000 
μέτρων κατά το τελευταΐον δευτερόλεπτον,έάν ή άντίστασις τοϋ άέρος δέν 
ήλάττονε την ταχύτητα ταύτην. Άλλ’ δμως καί ή ταχύτης αυτή είναι 
κατωτέρα της γενικώς παρατηρουμένης είς τούς άερολίθους,δθεν δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν δτι γενικώς αύτό δέν προέρχεται έκ της σελήνής. Τοΰτο 
δέν έμποδίζει το δυνατόν της προελεύσεως τινών έκ της σελήνής, ουτοι 
δμως θά ήσαν οί π,λέόν βραδείς.

Μή τυχόν δμως καί μας άποστέλλωνται ύπο γείτονος τίνος πλανήτου;. 
Οί δύο είς ημάς πλησιέστεροι κόσμοι είναι η ’Αφροδίτη καί δ ’Άρης, διότι 
η ήμετέρα γη ώς γνωστόν ταλαντεύεται μεταξύ τών δύο αύτών άντιθέ-, 
των θεοτήτων καί ήδύνατό τις νά έλθγ είς την σκέψι^ δτι η παράξενος 
ημών άνθρωπότης διέρχεται τον καιρόν της ύπείκουσα έναλλάξ είς μίαν 
έξ αυτών ; Τά ηφαίστεια τυχόν της Αφροδίτης, της ,δποίας τά ό'ρη είναι 
πολύ υψηλά, δέν δυνανται νά μάς στείλωσι η μετά δυσκολίας βλήματα, 
διότι δ πλανήτης αυτός είναι περίπου τοϋ αύτοϋ μεγέθους καί της αύτης 
πυκνότητας μέ τον ήμέτερον' κατά συνέπειαν θά ήτον ανάγκη αρχικής 
ταχύτητος 11,300 μέτρων κατά δευτερόλεπτου, δπως έκσφενδονισθώσιν 
είς το διάστημα βλήματα μή έπαναπίπτοντα έπ’ αύτοϋ. Πράγματι δέ 

(καί το πρόβλημα είναι αρκούντως περίεργον καθ’ εαυτό), δ ύπολογισμός 
δεικνύει δτι εάν δέν λάβωμεν ύπ’ οψιν την άντίστασιν τοϋ άέρος, βλήμα 
βαλλόμενου δριζοντείως έκ τοΰ στομίου πυροβόλου τοποθετημένου έπί της 
κορυφής τοϋ ύψηλοτέρου ό'ρους της γής δέν θά έπανεπιπτε πλέον έπ’ αύ
της έάν είχε τοσαύτην ταχύτητα ώστε νά κάμγ τον γύρον της γης είς 
μίαν ώραν 23' καί 20", ήτοι έάν είχε ταχύτητςς- 8000· μέτρων κατά δευ-
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■ΐερόλέπτον·. Ή σφαίρα είς τοιάυτην περίπτωσιν θά έκινεΐτο περί την γήν 
ώς δορυφόρος. Έάν είς την σφαίραν έδίδετο ταχύτης 11,300 μέτρων θά 
έ.ξεσφένδονίζετό είς τό άπειρον καί δέν θά έπανηρχετο πλέόν. Ταξεΐδιώτης 
αιώνιος θά άπεμακρύνετο τδΰ ήμετέρου πλάνήτόυ «ίωνίώς, θά ύπή-Λε ποτέ 
είς την έλξιν άλλων ουρανίων σωμάτων καί θά ήδύνατό νά πέση ώς άερόλιθδς 
επί τίνος έξ αύτών. 'Η δύναμις ή αναγκαία εί'ς τι -ηφαίστειου δπως έκσφενδό- 
νίστ) όύσίας έκτος σφαίρας τίνος είναι τοσούτφ μείζων δσον μεγαλήτέρα καί 
βαρύτερα είναι ή σφαίρα αύτη.Ούτως ό ή'λιος ζυγίζει 324000 περισσότερόν της 
γής καί η βαρύτης είς τήν έπιφάνειαν άύτοϋ είναι έίκόσιεπταπλάσίά της έπί 

τής έπιφανείας τής γής" ούτως έν χιλιόγραμμ&ν μεταφερόμένόν έπί τοϋ ά
στρου τής -ημέρας -ήθελε ζυγίζει έκεϊ 27 χιλιόγραμμα καί νέα κόρη βάρόϋς 
60 χιλιογράμμων έπί της γης θά έζύγιζεν έκεϊούχί όλιγώτερον τών 1640 
....έλέφας! Ή σελήνη τούναντίον ζυγίζει 81 φοράς όλιγώτερον τής ήμετέρας 
σφαίρας καί ή βαρύτης έπί τής έπιφανείας αυτής είναι έξάκις μίκροτέρκ 
παρά έπί τής γής' ή νέα κόρη μας θά έζύγίζεν έκεϊ μόνον 10 χιλιόγραμμα 
...... συλφίς! Λοιπόν ή δύναμις ή αναγκαία όπως έκσφενδονίσή άντικείμε- 
νόν τι έκτός τής σφαίρας τής έλξεως, ητις είναι 25,00 μέτρων διά την 
σελήνην, 11,300 διά τήν γήν, πρέπει νά ήνάΐ 608,000 διά τόν ήλιον» 
"Υλαι έκσφενδονιζόμεναι άπό έ'κρηξιν έπί τοϋ ήλιου μέ την ταχύτητα 
αυτήν δέν θά έπανέπιπτου πλέον έπ’ αύτοϋ; Ταχύτης 578,000 μέτρων 
θά ήτον επαρκής δπως τάς άποστείλτ) μέχρις ημών είς άπόστασιν 37 εκα
τομμυρίων λευγών»

Οί άερόλιθοι δέν είναι δυνατόν νά προέρχωνται έκ τής ’Αφροδίτης τα 
μέν διότι ένεκα τοϋ μεγέθους τής έλξεως αύτής τά ηφαίστειά αυτής θά 

ήτον άνάγκη νά έχωσιν υπερμεγέθη δύναμιν έκσφένδονίσέως1 δπώς έκτι- 
νάξωσιν έκ τών έγκάτων της ύλας· το δέ διότι δ πλανήτης ούτος στρέ

φεται περί τόν -ήλιον έπί τροχιάς πλησιεστέρας πρός τόν ήλιον παρά'τήν 
τής γής, επομένως αί ύλαι άύταί ή'θελον μάλλον πίπτει έπί τοϋ ήλιου 
παρά έπί τής γής.

‘Ο πλανήτης Άρης εύρίσκεται είς δλως διάφορόν θέσιν. Καί πρώτον κι
νείται περί τόν ήλιον άπωτέρω τής τροχιάς τής γής, επομένως έάν έχη 
ηφαίστεια δυνάμενα νά έκσφενδονίσωσΐ λάβας έκτος τής σφαίρας τής έλ- 

ζεως αύτοϋ, τά άντικείμενα ταϋτα ύπείκοντα έίς τήν ύπερβάλλόυσαν έλ
ξιν. τοϋ ήλιου δέον καταπίπτοντα πρός τοΰτον νά διέλθωσι πλησίον τής 

τροχιάς τής γής, ήτις δύναται καθ’ δδον νά τά σάρώση. Είτα 5 Άρης έχει 
έλκτικήν δύναμιν πολύ έλάσσονά τής'γής καί τής Αφροδίτης, διότι έπ’ 

αυτοΰ ή βαρύτης είναι τό τρίτον μόνον ή είς -τούς πλανήτας έκείνους 
(1 χιλιογραμμον μεταφερόμενον είς τόν Άρην θά κάτεβίβαζεν αύτόθι τόν 
δείκτην ενός δυναμομέτρου μόνον είς τά 374 γράμμα). Δύναμις λοιπόν 

πολύ κατώτερα θά ήτον έπαρκής δπως έκσφενδονίστι έκτος τής σφαίοας
Τόμος ST'?—6 ’Ιούνιος 1881 56 ' 
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της ελξεως αύτοϋ μεταλλεύματα, τά δποΐα ε?τα θά ηδύναντο νά φθά- 
σωσι μέχρις ημών ώς άερόλιθοι. Το περιεργόΤερον δέ θά ητον εάν β κό
σμος τοϋ ’Άρεως είχε τδν Έμπεδοκλην αύτοϋ, δστις, καθ’ά λέγεται, κα
τέπεσε μόνος είς την Αί'τναν, τότε α γείτων αύτδς πλανήτης θά ήδύνατο 

νά μάς στείλρ άν ό'χι τδ κρανίου, τουλάχιστον την παντόφλαν τοΰ Έμ- 
μπεδοκλέους του.Άλλά και εάν τυχδν αί Αίτναιοί Ούεσσόβιοι και αί Στρογ
γυλά’, τοΰ Άρεως μας ίστελλΟν μείζονα τοιούτων άνθρωπίνων θυμάτων, 
θά ήδυνάμεθα νά τά άνκγνωρίσώμεν’ η άνατομία έκεϊ πρέπει νά ηναι διά

φορος ·η παρ’ ημΐν. Δεν θά η το λ. χ» ούδόλως καταπληκτικόν εάν τ) άν- 
θρωπότης εκεί η τον εφοδιασμένη .με πτέρυγας. Μολατάΰτα οίονδηποτε 
και άν ηναι τδ αντικείμενου τοΰτο τδ δυνάμενον νά φθάστ) μέχρις ημών, 
οποίας άποκαλύψεις δέν θά έ'φερεν είς την επιστήμην και εις την φιλοσο
φίαν,εάν έ'ρριπτε πρδ τών τεθαμβωμένων δφθαλμών μας οίονδηποτε δείγμα 

τοΰ γείτονος αύτοϋ κόσμου ;
Πέραν τοΰ "Αρεως, μεταξύ τοϋ πλανήτου αύτοϋ και τοϋ Διδς,κινοΰνται 

εκατοντάδες μικρών πλανητών, τών δποίων οί πλεΐστοι είναι τοσοΰτον 
ελαφροί, ώστε δέν έ'χουσι σχεδδν ελκτικήν δύναμιν, ούτως ώστε άνθρω
πος τοποθετημένος έπι ένδς αύτών και ώπλισμένος μέ καλήν σφενδόνην 
θά -ηδύνατο νά ρίπτη λίθους, οϊτινες δέν θά έπανέπίπτον πλέον πρδς αύ- 
τδν άλλά θά άπεμακρύνοντο διά πάντοτε. Έάν ο ί μικροί αύτοί πλανηται 
έχω σι ν ηφαίστεια, τότε τά ύπ’ αύτών έξερευγόμενα βλήματα θά έκφεύ- 
γωσι της σφαίρας της έλξεως αύτών, είτα υφιστάμενα την ελξίν τοϋ ηλίου 
θά πλανηθώσι πρδς τούς χώρους, τούς οποίους η γη διέρχεται κατά τδν 
ετήσιον αύτης δρόμον ούτως ώστε θά δυνάμεθα εύκόλως νά τά συλλέγωμεν.

Άλλά τδ πολύ πιθανώτερον είναι δτι οί ούράνιοι αύτοί μεσΐται φθά- 
νουσιν εις ημάς άπδ πολύ μακράν ούχί άπδ 96,000 λεύγας, έκ της σε
λήνής" ούχί άπδ 10 εκατομμύρια,άπδ την Άφροδίτην’ ούχί άπδ 15 εκα
τομμύρια άπδ τδν ’Άρην" ούχί άπδ 100 εκατομμύρια άπδ τούς μικρούς 
πλανητας" άλλ’ έκ τών άπλανών άστέρων, τών δποίων δ έγγύτερος άπεχει 
άφ’ημών 8 χιλιάδας δισεκατομμ-υρίων λευγών.

'Έκαστος άστηρ είναι ήλιος. Οί μ.εμακρυσμ.ένοι αύτοί ήλιοι περιβάλλον
ται ύπδ φλογών δπως δ ημέτερος καί είναι δπως καί αύτδς θέατρου -τρομε
ρήν έπαναστάσεων. ’Ενίοτε εις τδν ήλιον παρατηρούνται εκρήξεις υδρογό
νου αΐτινες φθάνουσιν εις ύψος 80,000 λευγών καί τοΰτο μ.ετά τοσαύτης 
τάχύτητος, ώστε είναι δυνατόν αί ούτως έκσφεσδονιζόμεναι ύλαι νά μην 

έπαναπίπτωσι πλέον έπί τοΰ ηλίου. Εΐ'ς τινας άερολίθους εύρεθη έγκε- 
κλεισμ,ένον υδρογόνου, δμοιάζον ούτω πρδς μάρτυρα τοιαύτης καταγωγής.

Ή ταχύτης μετά τνίς δποίας φθάνουσι πρδς ήμάς αί βολίδες καί τδ 
υπερβολικόν σχήμα τών τροχιών αύτών ένδεικνύρυσΐν δτι πολλαί τοιαΰ- 
τάι έρχονται άπδ τοϋ -άπειρου. Έκεΐθεν δέ έ'ρχονται καί ρί μεγά-λοι. κότ

μ·δται. Άλλά ύποπτεύει τις τδν χρόνον τδν δποΐο,ν χρειάζεται,δπως'κρμη·· 
Της τις η άερόλιθος διανύνι τδ άπδ τοΰ πλησιεστέρρυ μέχρις ημών χάος ; 
Τεσσάρα έως πέντε εκατομμύρια έτών. Τά νέα τά δποΐα μάς ^έρουσι τά 
λείψανα ταϋτα δέν είναι ^εντελώς νωπά» * <

, ’Ίσως δέ. είναι καί παλκιότερα άκόμη.,’Άν καί τά λείψανα ταϋτα δέν 
είναι κολοσσαΐα καί δέν άνΤαποκρίνονται είς τδν δ'γκον τδν,αποΐον μάς φαί
νεται δτι πρεπει νά έχωσ.ι τά ναυάγια κόσμων καΐαστραφέντων,. διότι, 
άπδ της έποχης τοϋ σύμπαντος πολλοί ή'λιοι. έσβέσθησαν, πολλαί γαΐαι 
κατφκημέναι διεγράφησαν άπδ; τοϋ βιβλίου τ^ς ζωής, πολλαί άνθρωπό- 

τητες περιεκαλυφθησαν ύπδ. τοΰ .σκότους τοΰ τελευταίου αύτών ύπνου. Τί 
έγένοντο όλοι, αύτοί οί ,πλαυώμενοι τάφοι..;. Πλέουσίν έν αίωνία νυκτί άνευ 

πλοηγοΰ καί άνευ σκοποΰ ; Συγκρούονται ένίοτε έν τοΐς ,κόλποις της 
σκιάς ώς φαντάσματα κωφά καί τυφλά ; Ό χρόνος διέλυσε τούς ύπεργη- 
ρους αύτούς κόσμους, τά πτώματα ταϋτα τοϋ ούρανοΰ, τούς σκελετούς 
αυτους τοΰ σύμπαντος καί διασπείρει την άγονον αύτών κόνιν εις την 
άβυσσον ; Πρδ ολίγου τά λείψανα ταϋτα μάς ώμίλουν περί τοϋ άπειρου* 
νΰν δμως μάρτυρες χρόνων, έξαφανισθέντων μάς δμιλοΰσι περί της αίωνιό- 
τητος. Ούτω καθίστανται είς ημάς πλέον άξιοσέβαστα καί ίεοά* Ιδού 
διατί έν άρχγ είπον δτι δέν λαμβάνομεν άνευ συγκινησεως ιδιαιτέρας εις 

τάς χεΐράς μας τούς έκ τοϋ ούρανοΰ καταπεσόντας αύτούς λίθους καί δτι 
τούς έρωτώμεν περί τοϋ μυστηρίου. της καταγωγής Των·

Αί γνώσεις, τάς οποίας νΰν έ'χομεν περί της φύσεως τών ούρανίων αύ
τών μεταλλευμάτων καί της σημασίας αύτών διά την ιστορίαν τοΰ σύμ
παντος, δφείλονται ιδίως είς τάς έργασίας τοΰ έξοχου γάλλου γεωλόγου 
Δωβρέου (Daubr«5e),Tov νΰζ διευθυντοΰ της ’Εθνικής Μεταλλευτικής Σχολής. 
Διά τών μακρών καί επιπόνων αύτοϋ εργασιών κατώρθωσεν άπδ πολλοϋ 
η'δη ν.ά κάμν) την άνάλυσιν καί την σύνθεσίν τών Ουρανολίθων καί νά 
ίδρύσν; .ούτω νέόν κλάδου της έπιστημης, τδν δποΐον δυνάμεθα νά δνομά- 

σωμεν άστρινα γεα>Λο.γΙαν>
Τά πολύτιμα αύτά μεταλλεύματα διακρίνονται έκ τών ειδικών αύτών 

χαρακτήρων εις διαφόρους ομάδας’ α') τούς όλοσιδηρίτας, συγκειμένους έν- 
τελώς. εκ σίδηρου’ β') τους ύποσιδηρίτας δεικνύοντας μέρη πετρώδη διε- 
σκορπισμενα εις .ζύμην μεταλλικήν’ γ’) τούς σποραδοσιδηρίτας συγκειμέ
νους έκ ζύμ.ης πετρώδους έν τ-ρ οποίοι ο σίδηρος είναι διεσκορπισμένος κατά 
κόκκους’ δ') τους άσιδηρους, είς τούς δποίους δέν ύπάρ/ει ποσώς σίδηρος. 
*Η πυκνότης διαφέρει μεταξύ τ^ς πρώτης καί της τελευταίας δμάδος άπδ 

Ί ί7·®/?1 Ουρανόλιθοι καταπεσόντες κατά διαφόρους έποχάς είς διάφορα 
μέρη μαρτυροΰσι διά της τ.αυτότητος.της συνθέσεως αύτών. δτι προέρχον

ται εκ της αυτής άρχ-ης. Είναι δμως σχεδδν βέβαιον δτι πάντες δέν προ
έρχονται έκ της αύτης πηγης. ’Άς προσθέσωμεν έν τελεί οτι β κ. Δωβρέος 
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συνήγαγεν. εις τδ Μουσεΐον τής φυσικής ιστορίας συλλογήν έκ τών πλου- 
σιωτέρων τού κόσμου, περιλαμβάνουσαν δείγματα 283 καταπτώσεων, 
τών όποιων τδ δλικδν βάρος Ανέρχεται εις 2086 χιλιόγραμμα. Είναι δ’ 

αύτδ Μουσεΐον δώρων σταλέντων έκ τοϋ ούρανοΰ, τδ όποιον πάντες οί φί
λοι της επιστήμης δυνανταί νά έπ'ιίκεφθώσι. Ταχέως δ’ ή Αστρονομία, 
τής οποίας ή πρόοδος είναι θαυμασία, θά μας προσφέρη δι’ απροόπτου τί
νος άνακαλύψεως μαρτυρίας άκόμη πλέον άμέσους τών έργων της φύσεως 
έκ τών μεμακρυσμένων πέλαγων καί τοϋ άγνωστου βίου, δστις άναπτύσ- 
σεται με άπειρίαν ποικιλίας είς την έπιφάνειαν τών ούρανίων γαιών. Τδ 
φωτόφωνου σχεδόν μάς παρέχει την έλπίδα δτι προσεχώς θά δυνηθώμεν 
νά συνομιλήσωμεν μετά τών συναδέλφων μας της Σελήνής ή τοΰ ’Άρεως.

(Έζ τοΟ γαλλικοΟ ύπδ Κ.*)  Κάμιλλβς Φλαμμαρίων

* Χάριν τών αναγνωστών τού Παρνασσού μετεφράσύη η μικρά περί άερολίύων διατριβή 
τού Φλαμμαρίωνος ή λίαν έπιχαρίτως γεγραμμένη, καίπερ μετά πολλής φαντασίας πραγμα
τευόμενη τδ θέμα. . ■

1 *Η διατριβή αυτή έδημοσιεΰθη τδ πρώτον έν τή Rfivuo des Cours Litteraires τού 1867 
Zv σϊλίδι 625 καί έξής.
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Πλεΐσται τών κατά την Δύσιν έφημερίδων, έξ αύτών δέ και πάσαι σχε
δόν αί ήμέτεραι, Ανήγγειλαν, δτι δ περικλεής συγγραφεύς τοΰ Βίου τοΰ 
Ίησον, δ Ακαδημαϊκός Έρνέστος 'Ρενάν, μέλλει μετ’ ού πολύ νά έκδώση 
και άλλην συγγραφήν, Μάρκος Αίρή.Ιιος έπιγραφομένην, ητις θά άποτε- 
λέση τδ τέλος τής περί τών άρχών τοΰ χριστιανισμού σειράς τών Αξιολό- 

γων βιβλίων τών ύπδ τοΰ γλαφυροΰ καί πολυμαθέστατου 'Ρενάν συγγρα- 
φέντων. Άλλά τά κατά τδν αύτοκράτορα Μάρκον Αύρήλιον έχει καί άλ- 
λαχοϋ, έν προγενεστέραις συγγραφαϊς, έξετάσει δ 'Ρενάν, μάλιστα δέ έν 
ίδίφ διατριβή Αναγνωσθείση έν τη έτησίη συνεδρία τών έν Γαλλία 
πέντε Άκαδημειών τη γενομένη κατά τδ έτος 1867 έπραγματεύθη τά 
κατά την σύζυγον τοΰ μεγάλου αύτοκράτορος, την Φαυστΐναν Έν τη 
διατριβή ταύτη δ 'Ρενάν έπειράθη νά Απόδειξη δτι η γραπτή ιστορία ήδί- 

κησε την μνήμην τής. αύτοκρατείρας εκείνης' έπειδή δέ μετά πολλής 
επιτυχίας καί μετά θαυμαστής πολυμαθείας έπραγματεύθη τδ θέμα τοΰτο, 
οπερ ούδόλως είναι άδιάφορον διά τούς περί την ρωμαϊκήν ιστορίαν ασχο- 
λουμένους,έγνωμεν νά γράψωμεν δλίγα τινά περί αύτοΰ,εύελπιστοΰντες δτι 
δέν θά είναι πάντη περιττά διά τούς Αναγνώστας τοΰ περιοδικού τουτου.

Κατά τά τέως δηλαδή έν τη ίστορίφ παραδεδεγμένα, ή Φαυστΐνα, 

συνενοΰσα έν έαυτη την φιλοδοξίαν τής Άγριππίνης πρδς την διαβόητου 
τής Μεσσαλίνης Ακολασίαν, ητίμασε παντοειδώς τδν σύζυγον αυτής, συν- 
ήργησεν είς την στάσιν τοΰ Αύιδίου Κασσίου, 8ν ήθέλησεν έπειτα νά νυμ-
φέυθη και έφαρμάκευσε τδν γαμβρόν αύτης Ούήοον. Κατά ταΰτα 1—καί
ταύ τα είναι μόνον τά κυριώτατα — ή Φαυστΐνα ύπήρξε γυνή μεστή κα
κίας καί. δλως Αναξία τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, δστις δμως γενόμενος πρδς

είς τούτα Αφορμήν έκ τών λόγων.

Άντωνίνων.

πιτμηθέντα καί τούς Scriptares έκείνους

αύτήν Αγαθός μέχρις εύηθείας όχι μόνον ύπέμεινε: πάσας αύτης τάς,ατα
σθαλίας, Αλλά καί δτε περιήλθο,ν είς χεΐράς του τά προδοτικά αύτής 
γράμματα διέφθειρεν αύτά χωρίς νά τά Ανάγνωση, ϊνα μη καί άκων άναγ- 
κασθ.η νά την μισηση,Ι Τα-ύτης λοιπόν της ιστορίας την- ετυμηγορίαν 
ηθελησε να Ανατρεψη δ 'Ρενάν, λαβών, ώς αύτδς δμολογεϊ", τήν πρώτην 

', ους είπεν αύτώ δ φίλος του Αέών'Ρε- 
νιερ, ανηρ, καί τής ρωμαϊκές επιγραφικής δσ-αν δλίγιστοι κάτοχος καί της 
ρωμαϊκής ιστορίας των καισαρικών μάλιστα χρόνων δεινότατος γνωστής. 
Διότι δ σοφός εκείνος Ανηρ υπέδειξε τφ 'Ρενάν πόσον είναι Ανεπαρκείς αί 
ίστορικαι ειδήσεις,. Ας έχομεν, αί Αφορώσαι είς τήν, λαμπρών έποχήν τών 

Άπδ τής στιγμές δηλαδή, καθ’ήν παύει ή Αφήγησίς τού 
Τακιτο.υ καί τού Σουητωνίου, δέν έχομεν άλλην πηγήν έν τή ρωμαϊκή 
ί.στορί^ παρά μόνον τδν Δίωνα Κάσσιον τδν έλεεινώς ύπδ τοΰ Ειφιλίνου έ- 
πιτμηθέντα καί τούς Scriptores έκείνους τής Αύγουστείας Ιστορίας τούς 
τόσον εύπιστους καί. τόσον Αταλαιπωρως δεχόμενους πάσας τάς διαδόσεις, 

οιτινες πλέον τού αίώνος άπεχουσι τών χρόνων, ών ίστορούσι τά συμβάντα. 
Αφού λοιπόν τοιο.ύτου εί'δους είναι αί κυρίως λεγόμεναι ιστορικά! πηγαί, 
Ας έχομεν διά τούς χρόνους τών Άντωνίνων, τίνα πλέον Αξίαν έχει ή 

πρδς αλληλους ομοφροσύνη αύτών ; Τί σημαίνει Αν πάντες οί ιστορικοί, 
'Ρωμαίοι καί Έλληνες, οί μνημονεύοντες τής Φαυστίνης,.καταδιζάζωσιν 
αυτήν, Αφού είναι τόσον δλίγο.ι, και τόσον δλίγον Αξιόπιστοι ; 'Όθεν γί
νεται πρόδηλον δτι πολλω πλείονο.ς πίστεως Αξιαι πρέπει νά θεωρηθώσϊν 

αί έπιγραφαί καί τά μνημεία τά τε τής τέχνης καί εκείνα έκ τών γρα
πτών, δσα δέν θεωρούνται συνήθως ώς κυρίως ιστορικά. Παραδόξως δέ αί 

τοιαΰται πηγαί μαρ,τυροΰσιν ύπέρ τής Φαυστίνης καί είναι δίκαιον νά δια- 
κριθη η αλήθεια αναμεσον τούτων τών μαρτυριών καί τών άλλων εκείνων 
Ας παρέχουσιν ήμΐν οί κυρίως ιστοριογράφοι. 'Η πρδς τδν Φρόντωνα μάλι

στα αλληλογραφία τού Μάρκου Αύρηλίου καί, εκείνο τδ λαμπρόν χωρίου 
τών Εις εαυτόν, ένθα δ αύτοκράτωρ κάμνει λόγον περί τής συζύγου του 
πρεπει. βέβαια νά ζυγίσωσιν είς τήν πλάστιγγα τής- ιστορίας· δσον' τουλά

χιστονκαι τδ κύρος τών Συγγραφέων δλων τής Μύγονστείας ‘Ιστορίας. 
Τοιαϋτα τινα λίαν δρθά ύπεδειξε τώ 'Ρενάν δ σοφός αύτοΰ φίλος. Τώ δντι 
δε είναι προφανές δτι είς τδ ζήτημα μάλιστα τής συνενοχής τής Φαυστί- 

Ας έχομε-ν διά τούς χρόνους τών Άντωνίνων,

1 Λίων Κασ. 71, 29.



558 · ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ; ;"

νης έν τή σπάσει τοΰ Αύιδίου Κασσίου, από τοΰ Tillemont μέχρι τοΰ Bor- 
ghesi ή ιστορία ήδίκησε τήν αύτοκρά^ειρ^ν εκείνην, ούδόλως λαβοϋσα πρό 
δφθαλμών σπουδαιοτάτας δικαιόλογητικάς πηγάς, ών τό κύρος" Απέδειξαν 

αί ούχι πρό πολλοϋ χρόνου γενόμεναι έπιγραφικαί Αποκαλύψεις. 'Q 'Ρενάν' 
λο^νον χωρεϊ είς τήν απόδειξιν τοΰ θέματός του ώς εξής. '

■' ■ ■' Α', '·->-·

‘Ιστορίαν σύγχρονον τοΰ Μάρκου Αύρηλίου δέν έ'χομ.εν, έκ πάντων δέ 
τών ιστορικών οσοι έπραγμ.ατεύθησαν τήν βασιλείαν του αρχαιότατοι εί
ναι δ Μάριος Μάξιμος καί δ Δίων Κάσσιος, αλλά καί οδτοι είναι μεταγε
νέστεροι. τοΰ Μάρκου Αύρηλίου κατά μίαν γενεάν· Δέν έσώθη δυστυχώς ή 
συγγραφή τοΰ Μαρίου Μαξίμου,1 δστις πρέπει νά έγνώρισεν άνδρας συγ* 
χρόνους προς τόν Μάρκον Αύρήλΐον και μάλιστα έκ τών έν τοϊς πρζγμα- 
σιν. Άλλ’ δ Μάριος έγραψε κατά τρόπον λίαν δυσμενή πρός τήν Φαυστϊ- 
ναν καί έπίστέυεν είς τήν συνενοχήν αύτης έν τήστάσεί τοΰ Αύιδίου, 
τοΰτο δ’έξάγομεν έκ τών μαρτυριών, ας έκ τής μ ή σωζομένης νΰν συγ
γραφής τοΰ Μαρίού παρεισάγει εις έκ τών Συγγραφέα^· της Αΰγουστείας 
'Ιστορίας., δ Βουλκάτιος δ Γαλλικανός, έν τφ βίφ τοΰ Αύιδίου Κασσίου 
(κεφ. 9). Ό Μάριος Μάξιμος, άν καί δ Φλαύιος Βοπϊσκος έν τώ βίφ τοΰ 
τυράννου Φίρμου (κεφ. 1) λέγει περί άύτοΰ ότι ήτο honio" Omnium verbosis- 

simus qui et mythistoricis se voluminibus implicavit, πάντως δμως πρέπει, 
νά θεωρηθή ώς άξια λόγου ιστορική πηγή, έπειδή δέ δέν είναι εύνοϊκός 
πρός τήν Φαυστϊναν πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι είχεν ή αύτοκράτειρα εκείνη 
έν τοϊς περί τόν Ανδρα αύτής δεινούς εχθρούς.

1 ”Ιδ. τό ε’ς Μάριον Μάξιμον δπόμνημα τοδ Borghesi έν τοϊς αδτοΟ Oeuvres completes 
'tip.. ε' ο. 455 x. Ιξ.

2 Βλ. τον Δίωνος Καβσίον τό 71 β'.δλίον (?τιτομ·) και μάλιστα τα κεφ; 4,22,29,33,34,36,

Αλλά καί τοΰ ετέρου τών άξιων λόγου ίτοριογράφων τής έποχής ταύτης, 
τοΰ Δίωνος Κασσίου, αί πληροφορίκι έξ όμοιας φαίνεται δτι έχουσίν Απορ- 
ρεύσει πηγής· Διότι δ Δίων δ Κάσσιος άν καί έγνώριζε τούς συγγενο- 
μένους τφ Μάρκφ καί είχε σαφείς, ώς λέγει, πληροφορίας,1 2 άλλ’ δμως ψέ
γει τόν Μάρκον δτι τά τών άλλων αμαρτήματα καί μάΛιστα της γυκαικδς 
ύπέφερε καί δέν έκόλαζε, διαρρήδην δμολογεϊ δτι δ Αύίδιος Κάσσιος έστα* 
σίασεν ύπό Φαυστίνης άπατηθείς, 'Ιστορεί πρός τούτοις δ Δίων, ώς που 
καί Ανωτέρω έχόμεν αναφέρει, δτι είχεν ύποσχεθή είς τον στασιαστήν νά 

■τόν λάβγι σύζυγον, άμα ώς ό Μάρκος ήθελεν άποθάνει, Αφοϋ ειχεν ήδη 
συνεργήσει είς τήν στάσιν καί προσθέτει δτι Απέθανεν ή Φαυστϊνα έί¥ε 
ύπό τής ποδάγρας, ήν είχεν, εί'τε Ά.Ι.Ιως, Ira μη ε.Ιεγχθη οίςετρδς τSr 
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Κάσσωνσυνετέ^ειτο. ’Επειδή δυστυχώς δέν διεσώθη ήμ,ϊν πλήρες τό κεί
μενον τοΰ Δίωνος δέν ήξεύρομεν άν δ ιστορικός Απεδέχετο καί Ανέγραφε 
καί τά άλλα ανομήματα, τά όποια ή ιστορία άπέδωκεν είς τήν Φαυστί- 
ναν, άν καί τοΰτο δέν φαίνεται πιθανόν, διότι μνημονεύων δτι δ Μάρκος 
ονχ επαζίως έαυτοΰ εύδοαι/ζί/σίχ καί αναφέρων τά Ατυχήματα αύτοϋ λέ
γει μέν δτι πίεΐστον οσον άιήμαρτε του υίοΰ (Κομμόδου), 8ν είχε θρέψει 
καί παιδεύσει ώς οΐόν τε ήν άριστα, ούδέν δέ λέγει περί τής δήθεν Ακο
λασίας τής Φαυστίνης. Όπωςδήποτε είναι φανερόν δτι καί δ Δίων Κάσ- 
σίος δπως καί δ Μάριος Μάξιμος άνήκεν είς έκείνην τήν τάξιν τών ανθρώ
πων, οϊτινες διά τήν εύλάβειαν τήν πολλήν, ήν είχον πρός τήν μ.νή- 
μην τοϋ αύτοκράτορος Μάρκου, αύστηρότατα έ'κρινον τήν Φαυστϊναν.

Οί τής ^ύχουστε/αζ· ‘/στορ/αο συγγραφείς, περί τά έβδομήκοντα έ'τη 
μετά τόν Δίωνα, πολλά καί δεινά γράφουσι κατά τής Φαυστίνης, Αλλά 
κατά τρόπον παρέχοντα ύπονοίας. Καί δή δ ’Ιούλιος Καπιτωλϊνος έν τφ 
βίφ τοΰ Μάρκου λέγει δτι δεινή ήτο ή Ακολασία τής αύτοκρατείρας έ'ν 
τε τή 'Ρωμγ καί τή Καιήπγ, δτι δ Κόμμοδος δέν ήτο τοΰ Μάρκου, Αλλά 
τίνος μονομάχου υιός, δτι καί συνεβούλευσάν τινες τόν Μάρκον νά ά- 
ποπέμψγ τή; Ατιμάζονταν αύτόν σύζυγον καί δτι εκείνος είπεν δτι «τότε 
πρέπει νά Αποδώσωμεν καί τήν προίκα», ή προίξ δέ τής Φαυστίνης, 
θυγατρός Άντωνίνου τοΰ Πίου, ήτο δήθεν αύτή ή αύτοκρατορία; δτι 
ή αύτοκράτειρα υπήρξε συνένοχος τοΰ Αύιδίου Κασσίου. Καί δέν περιορί
ζεται είς ταΰτα καί μόνα δ Καπιτωλϊνος, αλλά γράφει δτι καί τόν γαμ
βρόν αύτής Ούήρον έθανάτωσε παραθέσασα αύτφ δστρεα, εις ά είχεν επι
χύσει. φάρμακον, Αφ’οδ πρότερον έ'σχεν έραστήν αύτής τόν Ούήρον καί άλ
λα πλεϊστα τοιούτου εΐ'δους ιστορήματα προσθέτει? ’Αλλά τό περίερ
γον είναι δτι ούδέν τών Ανωτέρω Αναφέρει δ Καπιτώλϊνος ώς βεβαιωμ,ένον 
καί θετικόν γεγονός καί χωρίς νά προσθέσρ κολαστικήν τινα λέξιν ή έ'κ- 
φρασιν, οίον ajunt (juidam, quod verisimile yidetur, multi ferunt, fertur, ut 
quidam dicunt, fuit sermo, talem fabellam vulgari sermone contexunt (έ'νθα 
δ λόγος: δτι δ Κόμμοδος είναι υιός μονομάχου) κτλ. Ού'τε βέβαια είναι 
δυνατόν νά εί'πη τις δτι ουτω κολάζει , τάς κατά τής Φαυστίνας εκφρά
σεις του δ Καπιτωλϊνος ΐνα μή τυχόν διασύρηται ή μνήμη του Μάρκου, 
§ν έξαισίως τιμ^,. διότι αυτός δ ιστορικός λέγει δτι ούδέν κακόν, ήδύνατό 
ν.ά μ,ιάνν) τόσον ένάρετον βίον, οΐός δ τοΰ. Μάρκου, ούδ’ αύτή ή' κακοΰργος 
σύζυγος. Πλήν τών κολαστικών έκφράσεων τοϋ Καπιτωλίνου, άλλος τις 
έκ τών συγγραφέων τής Λύγουστείας Ιστορίας, δ Βουλκάτιος Γαλλικανός 
έν, τφ βίφ τοΰ Αύιδίου Κασσίου (κεφ. 9, ΙΌ, 11), ρητώς λέγει δτί δ Μά
ριος .Μάξιμος κατηγόρησε τήν Φαυστϊναν . έπί συνενοχή έν τή στάσει τοΰ

I "13. Ίονλ. Καπιιωλ. ?ν 6. Μάρχου 19, 23, 24, 26, 29. Έν 6. Οδήρ. 10. Πρβλ. 
Δχμπρίδ, Ιν 6. Κομμόδ. 8.
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ύπ’ αύτοΰ βιογφκφουυ.ένου Αύιδίου Κκσσίου cupiens earn infamare, παφαθέ-- 
‘ΐει δ.έ γράφψ.χτα, άτωα, &ν· είναι γνήσια, δλως άπαλλάττουσιν. αυτήυ 
^ά®η; κατηγορίας καί [Λ,οριιρίίς. Τή σπουδαίου λοιπόν είναι τοΰτο, δτι ήδη 
κατά τδέτος 300 -η πεφί τής Φαυστίνης. έτυριηγορ,ίκ ντής. ιστορίας δέν 
ήτο οριστική και άνέκκλητο.ς, δτι. αί ό[Λ0.φ,ωνοι κατηγορίαι τοΰ Μαρίου- 
Μαξίμου καί τοδ Αίώνος Κασσίου δεν έΟεωρουντο παρά πάντων ώς άξι.ό- 
ίϊΐστοι και δτι πο,λλαχαΰ αί. κατηγορίαι αζται διε.φώνο,υν.. τ^ρ,δς σωζομένας 
άκόμη τότε γρ,απτάς μαρτυρίας. ’ .

Μετά τούς δυο κυριωτάτους τής εποχής εκείνη; ιστοριογράφους έρχό^ 
μέθα είς τούς έπιτομεΐς τοϋ Δ* αίώνος, οΐτινες επραξαν δ,τι πράττουσι 
συνήθως οί έπι,τομεΐς, Ίίδυνάτισκν δηλαδή τούς χρωματισμούς, άφγρεσαν 
Ττάς κολαστικάς εκφράσεις και θαρροϋντες έβεβαίωσαν τά· τέως 'άμφισβη- 
τούμενα. Ουτ<4 λ. χ. 5 Αύρήλιος Βίκτωρ’ ού,δαμώς άμφιβάλ^ει περί τ·ής 
βεβαιότητος τώ,ν όσων άφηγεΐται περί της «Φαυστίνης, ήν. θεωρεί ώς πέτ
ρας κακοηθείας, τό οποίον έκηλίδωνε τόν.βίον τ-ςϋ Μάρκου Αύρηλίου, ή 
παραδο,σις δ’ αυτή επαναλαμβάνεται είς τδ (ξης ώς άλήθεια.· "Οθεν καί δ 
Ίουλιανδ.ς δ παραβάτης είς τούς έαυτοϋ Καίσαηας- διά δυο πράγματα- κα
τηγορεί τδν ένάρετο-ν Μάρκον, διότι δέν άπεκήρυζε τδν άνάζιον υιόν το.υ 
Κόμμοδον καί διότι παρά τδ πρέπον έθρήνησε. τδν θάνατον. τή; ακο,λάτα» 

Φαυστίνης. Κατά τοιοϋτον λοιπόν τρόπον έσχημ.ατίσθη ή κρίσις της ίστοτ 
ρίας ώς πρδς τήν Φαυστΐναν. 'ιστορικοί εμβριθείς συγγρ,άψαντες τάς ιστορίας 
των πεντήκοντα έτη μετά τδν θάνατόν της επίςευσαν είς- δυσμενείς πρδς αύτ 
τήν διαδόσεις,μετά τούτους ήλθον μέτριο,ί τινες άλλοι, οΐτινες καλ-ρ, ώςλέ- 
γομεν, τγ πίστει, γράφοντες έκ.ατδ,ν εί'κοσι ή εκατόν τρ.ιάκο,ντα μετά τδν 
θάνατόν τη; |τη, άφηγήθησαν έκεΐνα τά δυσμενή πρδς τήν μνήμην της-, 
εΐ'τε τείνο,ντες είς τδ νά τά πιστεύσωσιν, εΐ'τε άναιροϋντες αύτά, άλλ’ όπως 
δήποτε, έκφράζοντες περί πθ^ών άμφιβολίας. ΎΠλθον τέλος ο,ί μεταγένέτ 
στεροι ιστορικοί οί δευτέρας καί τρίτης χειρδς, οίτι.νες δριστικως έσχημά·- 
τισαν, δπως δ'χι σπανίως συμβαίνει, τήν. κρατούσαν έν τνί ίστ-ορίφ κοινήν 
γνώμην, Άς ίδωμεν ,λοιπδν τώρα άν έχωμεν έκτδς τών καθαρώς ιστορι
κών τούτων παραδόσεων άλλο τι μέσον δ.πως. βασχνίσωμεν .τήν κρατούσαν 
(κείνην γνώμην.

Αί. μαρτυρίκι τών εικαστικών μνημείων είναι ύπέρ τής Φαυστίνης. Κατ’ 
εκείνα τά μνημεία ή Φαυστΐνα ήσχολεΐτο.περί ιδρύματα αγαθοεργά καί 
μάλιστα περί εκείνα, ών σκοπός ήτο ή άνατροφή καί άποκατάστκσις πτω
χών νεανίδων, τών διά τούτων κληθεισών Φαυστι.νιανών και τών οποίων 
ιδρυμάτων ή πρώτη άρχή άναφέρετα-ι είς τήν μητέρα τής Φαυστίνης.3 
Είς ομοια πράγματα εξκανίζεται καταγι.νομένη ή Φαυστΐνα καί ' έπί δύο

1 Caesares 16. 2 Σελ. 312 Ικδ, 2 Spanheim. Πρ6λ. αύτ,όθι σ. 334—345.
| Α,όγονστ. Ίστορ. β. Άντω.ν. Πίον, 8. Άντων. οιλοσ.,26 Άλεξ. Σενήρ. 57. 

άναγλύφων, ών τδ έτερον άπόκειται έν τ$ villa Albani, έπί δέ τίνος γλυ

φής του εν. Ρ-ωμτ) μουσείου τοΰ Καπετωλίου άπεικάζεται ή άπο,θέώσις τής 
Φαυστίνης· Γα νομίσματα εικονιζουσ-ι τήν Φαυστΐναν πότε μέν έ'χουσαν 
τής Αιδημοσύνης (Pudicitia), πότε δέ τής ’Αφροδίτης τούς χαρακτήρας.1 
Και δύναται μεν τις νά εΐ'πτ) δτι αί τοιαϋται μαρτυρίκι, τών εικαστικών 

μνημείων και τών νομισμάτων ούδεν. άλλο είναι ή έπίσημοι έπιδεί^έις καί 
κολακεικι,αλλα τούτο δεν είναι πιστευτόν όσον άφοργ τούλάχιστον είς τά 
νομίσματα, διότι βεβαίως δέν θά άπει.κάζετο ή Φαυστΐνα έάν τώ οντι ήτο 

τοσον ακόλαστός οσον κοινολογεΐτα-ι, μέ τής Αιδημοσύνης τούς χαρακτήρας, 
ους απδ τής . αύτοκρατείρας Σαβίνης ούδεμία άλλη είχε προσλάβει, ού'τε 
πάλιν, ως παρατηρεί 5 Λονπεριε, θά (δίδετο είς τήν Φαυστΐναν ή επωνυ
μία τής ’Αφροδίτης, έάν έμελλεν ή έπωνυμία αυτή νά κινγ τδ μειδίαμα;

’Αλλ’ άς άκρυσωμεν και άλλους μάρτυρας, καί δή αύτόν τδν σύζυγον 
τή,ς Φαυστίνης, τδν Μάρκον Αύρήλιον. Ό Μάρκος γράφων πρδς τδν έαυ
τοϋ διδάσκαλον Φρόντωνα λεγει δτι έπροτίμα νά είναι μετά τής Φαυστί

νης είς έρημον νήσον παρά άνευ αύτής είς τδ παλάτιον τδ αύτοκρατορι- 
κόν. "Οσα δέ λέγει δ πολύς Ampere περί τής δήθεν τυφλώσεως, είς ήν 
είχεν άγάγει τδν αύτοκράτορα δ πρδς τήν σύζυγον αύτοΰ έρως καί δσα 
άλλα γλυφυρώς πλάττει δ αυτός συγγρκφεύς ε.ίκονίζων τήν άκόλκστον

1 Ό χ. ’Ρίναν λίγει ότι περΐ τών νομισμάτων τής Φαυστίνης έχει "λΑΑιι παρά τοϋ χ, 
Αονπεριέ την έξης σημείωσιν' «Νομίσματα άπεικάζοντα ώ; θεάν την Φαυστΐναν εόρίσκονται 
καί γαλκδ, ήτοι κοπέντα δόγματι της συγκλήτου, senatus consulto, καί χρυσά η άργυρα ών 
ώς γνωστόν, ή κατασκευή ήτο έπιτετραμμίνη ε’ς τδν αύτοκρατορικδν φΐσκον. Έπί τούτων 
λοιπόν τών νομισμάτων είναι κεχαραγμένη ή έπιγραφή DIVAFAVSTINA ΡΙΑ, τό δέ άηθες 
ϊπίθετον ΡΙΑ πρέπει μάλλον ν’ άποδοθή ε’ς τό ότι ή Φαυστΐνα ήτο θυγάτηρ ’Αντωνίνου τοϋ 
Πίου ή είς Ιδίαν αύτής προσωπικήν ιδιότητα. Έπί τινων άργυρών νομισμάτων καί έπί τινων 
χαλκών καί μεγάλων καί μικρών Φαυστίνης τής νεωτέρας εύρίσκεται ε’ς τό όπισθεν μίρός 
χαί ή Επιγραφή PVDICITIA, όπερ ΐχει τινα σπουδαιότητα.Ό Eckhel ήΟόλησε νά μείωση τήν 
σπουδαιότητα τής fηθείσης Επιγραφής άναφέρων Ιν συγκρίσει πρός τά ταύτην τήν Επιγραφήν 
ϊχοντα νομίσματα τής Φαυστίνης έκεΐνο τοϋ βεβαίως ό'χι πολύ αίδήμονος ’Αδριανοϋ τό νό
μισμα, όπερ ώσαότως έχει κεχαραγμένην τήν λέξιν PVD1C, γράφει δί τάδε ί> Eckhel' «An 
Faustinae pudiciliae in his numis jactatur per suetatn adulationem? An eo more, qno prin- 
cipibus proponimns, ut esse velint, quod esse deberent? Etiam Hadriani pudieitiam crepant 
numi, nullo pacto istud laudis promeriti». ’Αλλ’ ό μίγας νομισματολόγος ήπατήθη μή λα
βών πρό όφβαλμών ότι τδ ?ν τώ όπισθεν μόρει άργσροϋ νομίσματος τοϋ ’Αδριανοϋ PYDIC· δίν 
είναι Επιγραφή, άναφερομόνη ε’ς τδν ’Αδριανόν, άλλ’ είναι κεχαραγμένον ?ν τφ ίδάφει τόδ 
νομίσματος παρά τήν όρθίαν ε’κόνα τής Σαβίνας,τής πρώτης δηλαδή αύτοκρατείρας ήτις προσέ- 
λαβε δι’ έαυτήν τούς χαρακτήρας τής Pudicitiae. "Οθεν πίπτει άφ’ όαυτοϋ τδ Ιπιχείρημα τοϋ 
Eckhel, διότι ή Σαβϊνα ήτο γυνή φιλόδοξος μδν, άλλ’ αύστηρών ήδών, ώστε τή ήρμοζον δι 
χαρακτήρες τής αιδημοσύνης. Ώς πρός δό τήν Φαυστΐναν μέ έμβάλλει μέν ε’ς σκέψεις τό 
ντλήΟος έκεϊνο τών ’Αφροδιτών, όπερ ε’ς τά νομίσματα γράφεται περί τήν εικόνα της, VENVS-, 
VENVS GENETRIX, VENVS FELIX, VENVS VICTR1X, άλλ’ ίσως ούδέν. άλλο έσκόπουν τά 
ίπίθετα ταϋτα νά σημάνωσι παρά μόνον άπλώς ότι ήτο ώραία ή Φαυςϊνα καί ίσα ισα νομίζω ό τι 
δέν θά προσεγράφοντο ε’ς τής Φαυστίνης τά νομίσματα ’Αφροδίτης έπίθετα άν τώ ό'ντι τά ήθή 

ής αύ τοκρατε'ρας ήσαν τόσον ίκλελνμένα όσον ήθέλησε νά παραστήση αύτά. ή ιστορία». 
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όίμχ δέ καί κεχαριτωμένην καί μονονουχί γόησσαν αύτοζράτειρζν, είναι 
μέν καλώς πάνυ καί κομψώς είρημένα, άλλά πάντως δέν είναι δυνατόν 

νά χρησιμεύσωσι και ώς βάσις ιστορικής κριτικής. Έκ δέ τής αλληλογρα
φίας τοϋ Φρόντωνος και τοΰ μαθήτοΰ του Μάρκου Αύρηλίόυ συνάγεται δτι 
ήτο τφ όντι ευδαίμων δ αύτοκράτωρ έν τή έν τφ Λανόυβίφ έπαύλει αύ- 
τοΰ, ένθα μετά τής Φαυστίνης και τών πολλών‘του τέκνων διήγκγε τά 
κάλλιστα της ζωής αύτοϋ έτη, λαμπράν δ’ εικόνα τνίς τοιαύτης τοΰ-αύ
τοκράτορος εύδαιμονίας φιλοτεχνεί δ Φρόντων πόλλαχοΰ των επιστολών 
του.1 Ήθέλησεν άρα δ Φρόντων σοφιστής ών καί τή ρητορική δουλεύων νά 
παρκστήση τά πράγματα άλλως ή ώς είχον και νά κολακεύσή κατά τού
τον τον τρόπον τδν αύτοκράτορκ; Δεν είναι και τοΰτο πιθανόν. Άλλ’ έ- 
χομεν εύτυχώς καί άλλο Αρχαΐον μαρτυρίου· ειλικρινές, αψευδέστατου, τδ 
δποΐον δέν ‘κολακεύει τδν αύτοκράτορα διότι είναι έργόν αύτοϋ τοϋ αύ- 
τοκράτορος καί διά τούτο πρέπει πολύ νά βαρόνη εις την περί τοϋ θέ

ματος τούτου κρίσιν.

1 Frontonis et Μ. Aurel. Imp. Epislutae σ. 151 καί 152 έκδ. Μα’ου. Πρ6. αδτόβι σελ, 
121, 125, 133, 135, 136, 141. 142, 153, 159 κτλ. μάλιστα δε σ. 136 ενδα ο Φρόντων 
κάμνει λόγον περί τη; ύμοιότητος τών τόκνων ιτρδς τον πατέρα. Ήναγκάσδην να παραίεσω 
τάς παραπομπα; ώ; ό Ί’εναν κατά την έ'κδοσιν τοΰ Μαΐοο (<ν 'Ρώμη 1823) και όχι τήν πολ- 
λω νεωτέραν και άρίστην ΐκδοσιν τοΰ Naber .'έν Λειψία 1867) διότι ταύτης δά λόγους λίαν 
ορθούς μη συμφωνούσες κατά τήν σελίδωσιν πρδ; έκείνην μάταιον ίνόμισα κόπον τό νά ασχο
ληθώ εις άνεύρεσιν τών χωρίων εν τή τοΰ Naber έκδόσει και κατά ταύτην νά παραθέσω έγώ 
ςάς παραπομπάς. ■

Εις τά περιώνυμα δηλ. ιβ' εκείνα βιβλία,τά οποία δ Μάρκος συνέγραψε- 

καί έπέγραψεν Είς εαυτόν, ομολογεί εύγνωμονών δτι πλην άλλων μεγάλων 

αγαθών έν τφ βίφ παρά τών θεών έλαβε καί τοΰτο· «τδ την γυναίκα τοι- 
αύτην είναι, ούτωσί μέν πειθήνιου, ουτω δέ φιλόστοργου, ούτω δέ άφελη». 
Είναι τοΰτο Απλή τοΰ συζύγου επιείκεια; Τίς ήνάγκαζε του Μάρκον μο- 
νολόγοΰντα τρόπον τινά καί εΐς εαυτόν Αποτεινόμενου καί έν στιγμή σχε
δόν ίερ^, δτε δηλαδή πολέμων πρδς τους Κουάδους καί παρά τδν Γρα- 
νούαν ποταμόν στρατοπεδεύων έν τφ μέσφ τών μονοτόνων καί Ατελεύ
τητων εκείνων τής Ούγγαρίας πεδιάδων άνεπόλει νύκτα τινά είς εαυτό? 
τί παρά τών συγγενών, τί παρά τών διδασκάλων, τί παρά τών θεών είχε 
λάβει άριστον καί πολυτιμότατον έν τφ βίφ, τίς τδν ηνάγκαζε νά κάμη 
μνείαν τής γυναικός του, Αν δέν ήτο Αξία έαυτοϋ; Δέν θά έφοβεΐτο δ όσιος 
εκείνος καί Αγνός αύτοκράτωρ νά παράθεση τδ όνομα της ακολάστου γυ- 
ναικδς—Αν ήτο Ακόλαστος—είς τδ όνομα τδ αγνόν της μητρδς καί της 
Αδελφής; Είναι δέ καί τοΰτο άξιον σημειωσεώς, δτι κατά πζσκν πιθανό
τητα δτε έγραφεν εκείνα δ Μάρκος είχεν ηδη Απόθάνέι ός’Φαυστΐνα διότι 
εκείνη μέν άπέθανε τφ 172 Απδ Χρίστου, τά δέ Είς εαυτόν βιβλία λέγε
ται δτι συνεγράφησαν τφ 174. Άν λοιπόν ήσαν αληθή οσα η ιστορία Α
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ποδίδει είς την Φαυστίναν, δυοΐν θάτερον, δ Μάρκος vel nesciit vel Aissi- 
mulavit, ώς λέγει,δ Καπιτω λινός.* Άλλ’ ού'τε τδ έν ού'τε τδ έτερον είναι 
πιστευτόν; ΎΗτα'δυνατόν νά ύπο.κρίνηται δ Μάρκος γραφών βιβλίου, τδ ό
ποιον δέν ήτο προωρισμένον διά τδ κοινόν, αλλά δι’ εαυτόν, τδ δποΐον ούδέν 
άλλο ήτο. ή προσωπικαί σημειώσεις; Ήδύνατο δέ πάλιν νά Αγνοή πράγματα 
—κατά τά κοινρλογούμενα-—πασίγνωστα; Καί έάν ήτο τόσον τυφλός, οί 
φίλοι του οί μη διακείμενοι, ώς εί'δομεν, εύνοϊκώς πρδς την Φαυστΐναν δέν 
κατέστησαν αύτδν προσεκτικόν, ώστε νά διανοιγώσιν οί οφθαλμοί του εΐς 
τδ φώς; Άλλά καί τοΰτο Αν ύπατεθή, μετά τδν θάνατον ταύλάχιστον της 
Φαυστίνης δέν έγένετό τι γνωστόν εΐς τδν Μάρκον ύπδ τών φίλων; Τότε 
.δτε Αμύθητου τδν είχε καταλάβει πένθος, ώστε «έγραψε τή βουλή μη- 
δένα τών Κασσίφ συναραμένων τεθνάναι ώς καί έκ;μόνου τούτου παρα

μυθιού τινδς έπί τή Φαυστίνη τυχεΐν δυνησόμενος», έψήφισε δέ ή βουλή 
τφ Μάοκω καί τή Φαυστίνη έν τε τφ Άφραδισίω τφ τε 'Ρωμαίφ εικόνας 
Αργυρές ανατεθηναι καί βωμόν ίδρυθηναά .... καί ές τδ θέατρου χρυσήν 
εικόνα τής Φαυστίνης έπί δίφρου Αεί, δσάκις γ’ Αν εκείνος θεω,ρή, έςφέ- 
ρεσθαί τε καί εν τη προεδρίφ έξ ής ζώσα έθεΑτο τίθεσθαι καί περί αύτην· 
τάς γυναίκας τάς δυνάμει προεχούσας συγκκθίζεσθαίϊ,2 δτε. το,ικΰ'τα έζη- 
τει. δ αύτοκράτωρ καί τοιαΰτα έψήφιζεν ή βουλή, πώς τότε, ίνα τούλά- 
χιστον μετριάσωσι τδ πένθος του, δέν τδν διεφώτισαν οί φίλοι; 2ημειω- 
τέον δ’ ότι είχε κατά τούς χρόνους εκείνους ανακτήσει ή βουλή τδ πρό- 
■τερον αύτης αξίωμα καί ότι τά ρηθέντα τεκμήρια της πρδς την Φαυστΐ
ναν στοργής προήρχοντο έξ εκείνου τοΰ Ανδρδς, οστις τόσον άπηχθάνετο 
τδ ψευδός,ώστε δ Άδριανδς τδν έκάλει όχι Verum άλλά Verissimum. Προσ- 
θετέον δέ καί τοΰτο έτι, ότι ναι μέν δ Μάρκος, ώς. διαρρήδην λέγει δ 
Δίων3 καί έν τοΐς Είς εαυτό'/ πολλαχοΰ διαφαίνεται, αύτδς ούτε έκών .οΐίτ’ 

άκων έπλημμέλει . τά δέ τών άλλων Αμαρτήματα ού'τε έπολυπραγ,μόνει 
ούτε έκόλαζεν, Αλλ’ όμως ώς δ κύτος Δίων4 μαρτυρεί, Ααί ού προσποιητών 
Αλλ’ έξ Αρετής πάντα έπραττε. Παράδειγμα δ’είναι δ Αδελφός Ούήρος,. πρδς 
δν ζώντα μέν έφάνη επιεικής, άλλ’ ου θανόντος δέν άπέκρυψεν δ Μάρκος 
τήν αλήθειαν περί τής έκείνου διαγωγής.5 ’Άλλα παραδείγματα της ειλι

κρίνειας τοΰ Μάρκου είναι καί τά έξης, ότι τδν Άδριανδν, πρδς θν ήτο 
τόσον εύγνώμων ούδαμώς Αναφέρει έν τή καλή εκείνη παρά τήν όχθην 
τοΰΤρανούα προσευχή του καί τοΰτο βέβαια διότι δ ιδιωτικός τοΰ Άδρι- 
ανοΰ χαρακτήρ δέν τφ έίχεν Αφήσει άγαθάς Αναμνήσεις, ότι Αν καί εύ- 
χαρΐστή τούς θεούς1’ ότι δέν έγεννήθησκν εΐς αύτδν παιδία αφυή μηδέ κατά

1 Έν β. Άντων. φιλοσ. 26.
2 Δίων Κ«σ. 71, 30 και 31 ΙΙρβλ. Καπιτωλΐνον 6. Άν τ φ I λ ο σ. 26. ■
3 71, 34. 4αύιόβι. 5Ί3. Καπιτωλίν. 6. ’Α,ντ, φιλοσ. 15 xaV20. Σημιιώτέον δ’ όιι

δ Αδελφός πέρ! ου γίνέτάι λόγος έν ιοίς ε’ις ίκυιδν 1, 17 δέν είναι ό Ούήρός, άλλ’ ύ 
γαμβρός του Κλ»ύδιος Σευήρος Πρβλ. κ«ι 1,14. 6 Εΐς Εαυτόν 1,17.
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σωμ.άτιον διάστροφα, άλλ’ δμως πολλαχοΰ τοϋ βιβλίου διορ^ τίς τήν 
άνησυχίκν, ήν ήσθάνετο διά τήν μέλλουσαν διαγωγήν του υίοΰ του Κομ
μόδου.1 Άφηγεϊταί δ Δίων δ Κάσσιος,2 ξτι δ Μάρκος δέν άπέθανεν ύπό 
νόσου, άλλ’ ύπο των ιατρών τω Κοαμόδω χαριζομύκωτ καί δτι. ούδέν ήτ- 
τον παρακατέθετο τον υιόν του τοϊς στρατιώτα.ις, ού γάξ> ηθεΛ,ε doxslr ΰπ' 
αύτοϋ θνήσχειν, Αλλά πρώτον μέν το κακούργημα τοΰτο τοϋ Κομμόδου 
δέν είναι βέβαιον, άλλά καί βέβαιον άν ήτο,.ή σύστασις-, ήν προς τούς στρα- 
τιώτας έ'κ.αμεν δ Μάρκος ούδαμώς θά ήτο τεκμήριον κατά τής είλικρι- 
νείας αύτοϋ, ήν ένταϋθα ύποστηρίζδμεν. Ό Σεπτίμιος Σευήρος-, δστις βε
βαίως δέν είχε τοϋ Μάρκου τήν άγαθότητα και δστις ί'σα ί'σα ήτιάτο τον 
Μάρκον διότι δέν είχεν έλευθερώσει τόν κόσμον άπό τοϋ Κομμόδου, εκή- 
ρυξε διάδοχον αύτοϋ έν τή άρχήτον άντάξιον τοΰ Κομμόδου Καρακάλ- 
λαν τή επαύριον σχεδόν τής ημέρας- εκείνης, καθ·’ ήν ούτος είχεν έπιχε^ 
ρήσει νά τον φονεύση^

Β".

Κατά· τούτον μέν λοιπόν τον τρόπον κρίνει δ 'Ρενάν τούς περί τής 
Φαυστίνης γράψαντας ιστορικούς και συγκρίνει προς τά ύπ’ αύτών λεγό- 
μενα τάς άλλας τής άρχαιότητος μαρτυρίας, επειτα δέ ερχόμενος έπ’ αυτά 
τά πράγματα πειραται μετά πλείστης εύστο,χίας ν’ απόδειξή δλως άστη- 
ρίκτους τάς πρός τήν αύτοκράτειραν εκείνην γενομένας κατηγορίας. Δι’ 
δλίγων θέλομεν καί είς τοΰτο το μέρος ένδιατρίψει.

'Η βαρύτερα κατηγορία πασών είναι δτι ή Φαυστϊνα έγένετο συνένο
χος τοΰ Αύιδίου Κασσίου. Ή κατηγορία αυτή είναι καθαρά συκοφαντία. 
Και άν ύποτεθή δτι καί πάσα ή λύπη τοΰ Μάρκου έπί τώ θανάτω τής 
γυναικός του καί π-ασαι αί τιμαί αί ύπο τής συγκλήτου άπονεμηθεϊσαι 
τή μνήμη αύτής ήσαν ύποκρισία καί κολακεϊαι, άπερ, ώς εΐ'δομ,ίεν άνω- 
τέρω, άπίθανα, πρέπει τούλάχιστον ή δήθεν έκείνη συνενοχή νά μή άναι- 
ρήται ύπο ^ητών γεγονότων και μαρτυριών. Άλλ’ ένταϋθα τί έχομεν; Ή 
Φαυστϊνα, μάς λέγουσι, βλεπουσα έγγύς το τέλος τοΰ άνδρός της εμπνέει 
τφ Αύιδίφ Κασσίω το άνταρτικόν έκεϊνα σχέδιον, ύποσχομένη αύτω νά 
γείνη σύζυγός του. Άλλ’ δ Αύίδιος ήτο έγγαμος, είχεν υιούς, έν δέ τώ 
άγώνι έκείνφ τώ στασιαστική σύν τώ Αύιδίω έξετέθησαν καί ή σύζυγος 
καί τά τέκνα του καί δ γαμβρός, του.2 Άλλ’ έ'στω καί τοΰτο' τί γίνεται 
ή ύπόθεσις περί συνενοχής τής Φαυστίνης άν άποδειχθη δτι δ Αύίδιος Κάσ- 
σιος προ χρόνου μακροΰ έσχεδιάζε τήν άνταρσίαν του καί δτι. ή άνα- 
κήρυξις αύτοϋ ώς αύτοκράτορος έν Αντιόχεια; ήτο ή πραγματοποίησις

1 "13. π. χ. Είς έαυτόν, 11,17. 2 71, 33 και 34. 3 “13. Κατίιτωλ. β. Ά ν τ. φ ιλοσ. -28'
2 Δίων Κάσ. 71, 27. Καπιτωλ. 6. Άντ, φιλοσ. 26 Βουλκάτ. Δδίδ. 9,10,13,14; · 

σχεδίου έσκεμμένου καί ήδη ώριμασμένου άπό πολλοϋ χρόνου; Καί δμως 

ούτως έχει τό πράγμα καί άρκεϊ νά άναγνώση τις τόν Βουλκάτιον Γαλ* 
λικανόν παραθέτοντά έπιστολάς κατά τής γνησιότητας τών δπδίων ούδείς 
ποτέ ήγέρθη δισταγμός» ΐνα πεισθή.1 Τόν Αύίδιον δέν παρέσυρεν ή Φαυ
στϊνα, δέν ήτο άνθρωπος νά παρασυρθή δ Αύίδιος. Τό ίδιον αύτοϋ πνεϋμ.α 
τόν ώδήγησεν είς τό τόλμημα έκεϊνο, ή ύπάρχουσα παρά τισι τάξεσι τών 
τότε άνθρώπων αντιπολίτευσή κατά τής κυβερνήσεως τοΰ Μάρκου, αύτή 
ή πρός αύτονομίαν τάσις τής Αντιόχειας ώς τίνος πρωτευουσης τής όλης 
’Ανατολής.

’Υπάρχουσι παρά τώ Βόυλκατΐφ πλήν τών μνημονευθεισών καί τέσσα- 
ρές άλλαι, δύο τοΰ Μάρκου καί δύο τής Φαυστίνης, , αΐτινες, ftv είναι 

γνησιαι, άπαλλάττουσι πάσης ύπονοίας τήν αύτοκράτειραν,1 άλλ’ δ Til
lemont πρώτος ύπέδειξεν δτι ύπάρχουσι λόγοι, δι’ ούς πρέπει νά θεωρη- 
θώσι νοθαι αί έπιστολαΐ έκεϊναι,2 έπειτα δέ δ πολύς Borghesi υποστήριξε 
θερμότερου καί σοφώτερον τοΰ Tillemont τήν άπόφανσιν. Καί δ μέν Til
lemont έστηρίχθη είς τό δτι αί έπιστολαΐ έκεϊναι δέν συμφωνοΰσι κατά 
τούς ορούς τοΰ τύπου κυρίως πρός τά άλλοθεν γνωστά, διότι μάλιστα αί 
έπιστολαΐ προϋποθέτουσιν δτι ήτο δτε ίγραφεν δ Μάρκος παρά τήν 'Ρώ
μην, ένφ δ αύτοκράτωρ ήτο τότε άλλαχοϋ, δ δέ Borghesi μέ τήν συνήθη 
αύτοϋ εύρυτάτην πολυμάθειαν ήθέλησε ν’απόδειξη δτι καί περί τούς ορούς 
τοΰ γηο'κοο σφάλλονται αί έπιστολαΐ. Καί . μέχρι, μέν τίνος έφαίνετο λε- 
λυμενον τό ζήτημα καί ή νοθεία τών έπιστολών πασιφανώς άποδεδειγτ 

μεν η, άλλ’ δ Waddington άνεκάλυψε βραδύτερον έν τφ Ώραν πέντε μνη
μειώδεις έπιγραφάς τών χρόνων, καθ’ οΰς διώκει δ Αύίδιος καί καθ’ άς 
άποδεικνυεται δτι ή ανταρσία τοΰ Αύιδίου έγένετο πιθανότατα όχι ώς 

ύπετιθετο τώ 175, άλλα τώ 172, δι’ ής χρονολογίας αί'ρονται οί λόγοι, 
οΰς προέβαλλεν δ Borghesi πρός ύποστήριξιν τής νοθείας τών έπιστολώνΑ

Αλλά καί έσωτερικά τεκμήρια μαρτυροΰσι τό γνήσιον τών έπιστολών. 
Διότι ά/ ύποθέσωμεν δτι δέν είναι γνήσιαι καί δτι συνερράφησαν μόνον 
καί μ,όνον ϊνα δικαιολογηθή ή Φαυστϊνα, είναι φανερόν δτι δ ποιήσας αύ- 
τας θα έφρόντιζε νά ήναι κατά τούς ορούς τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου σύμ
φωνος ί'σα ί'σα πρός τά άλλοθεν γνωστά, θά άπέφευγε νά παρεμβάλη. ιστο
ρικά; άνακριβείας βαρυτάτας, κατά τήν γνώμην τών μή δεχομένων τό 
γνήσιον τών έπιστολών. Καί βεβαίως μέν αί έπιστολαΐ έκεϊναι δέν έπλά-

1 Βουλκάτ. 6. Αύί8. 1, 2, 44.
2 Βουλκάτ. β. ΑΒι3. 9, 10, 11. (2) Hist, des Emp. τόμ. 2 σημ. 19 περί τής βασιλιίάς 

το5 Μάρκου. 3 Oeuvres completes, τόμ. 5 σελ. 434 καί έξ. 4 Αδτόθι σελ. 437—438 σημ.
Εχόμεν οβτω την ακολουθίαν τών γεγονότων ώς έξης' Κατά τάς άρχάς τοΟ 169 θάνατος 

τοΟ Αευκιου Ούήρον, — Κατά τά τέλη τοΟ 169 ή Αουκίλλα νυμφεύεται τόν ΙΙομπηϊανόν.— 
172 Ανταρσία τοΰ Αύιδίου, θάνατος τής Φαυστίνης. — 173 ή Φαδίλλα νυμφεύεται τον Κλ. 
Σευήρον, ύκατεία ΙΙομπηϊανοΟ καί Κλ. Σευη'ρου.
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σθησαν ‘^-άν ύποτεθή- δτι &έν είναι γνήσιαι:—ζώσήξ έ'τι τής Φάυστίνης, 
άλλά πολύ δλιγώτερόν δύνάΐαί τις νά δέχθή δτι έπλά^θησκν μετά τον 

θάνατόν της.. Διότι έλάχιστος παρήλθε χρόνος μεταξύ-τής άνταρσίας τοΰ 
Αύιδίου καί του θανάτου τής αύτοκρατείρας, αί δί κατ’ εκείνης ύπόνοιαι 
ήγέρθησαν μόνον μετά τόν θάνατόν της, είναι δέ γνωστόν δτι ή μνήμη 
τής αύτοκρατείρας δέν είχεν ύπερασπιστάς. Προσθετέον δ’ δτι δ Βουλκά
τιος διέσωσε καί τήν στρδς την σύγκλητον έπιστολήν τοΰ Μάρκου, ής το 
γνήσιον ούδαμώς προσβάλλεται* και δμως ή επιστολή αυτή περιέχει ώς 
πρδς τον Πομπη'ίανόν πληροφορίαν τινά δλως συνάδουσαν πρδς τάς νοθευο- 
μένας έπιστολάς, τοΰτο δέ μάλιστα άναγκάζει τόν Borghesi νά προσφυγή 
είς ύποθέσεις, αΐτινες είναι δλως παράδοξοι.’ 'Ως -προς τον Tiilemotit, νο- 

μίζομεν δτι ό εύσυνείδητος έκεϊνός ιστορικός έπλανήθη ένεκα της πολλής 
αύτοϋ πρδς τά κείμενα τών ιστορικών πίστεως, άτινα είναι διά τούς χρό
νους, περί ών 6 λόγος, δλως άτελή, ώς καί ανωτέρω έδηλώσαμεν, ενια
χού. δέ καί άνακριβή. Ούδέν δέ κωλύει νά δεχθώμεν δτι δ Μάρκος έπα- 
νήλθεν είς τήν Ιταλίαν ευθύς άφοΰ έ'μαθε τήν άνταρσίαν του Αύιδίου καί’ 
δτι έκεΐθεν άπήλθεν είς τήν ’Ανατολήν, ώς λέγουσιν οί ιστορικοί, άλλως 
δέν εξηγείται πώς συμπαρέλαβε καί τήν Φαυστϊναν, ήτις εύρίσκετο έν 
'Ρώμη.2 Δεχόμεθα λοιπόν ώς γνήσιας τάς τέσσαρας έκείνας έπιστολάς, 
καί χαίρομεν δτι καί ό πολύς Borghesi βραδύτερον άπεφάνθη δλιγώτερόν 
αύστηρώς περί αύτών.3 Άλλ’ άν ήναι γνήσιαι αί έπιστολαΐ έκεϊναι πάσα 
κατά τής συζύγου τοΰ Μάρκου υπόνοια λαμπρώς καταπίπτει.

• Έπιστεύθη ώσαύτως δτι έφαρμάκευσε τον Ούήρον ή Φαυστϊνα,4 άλλ’η 
κατηγορία αυτή είναι δλως ρέουσα καί σαλεύουσα, διότι πρώτον μέν δ 
Ούήρος δέν άπέθανε φαρμακευθείς, άλλ’ άπόπληκτος έν Άλτίνφ, έπειτα 

δέ άλλοι [/.εν λέγουσιν δτ^ ή Φαυστϊνα τόν έφαομάκεύσε διά νά καλύψνι 
δήθεν τάς πρός αύτόν σχέσεις της, άλλοι διότι έζήλευε τήν Φαβίαν, άλ
λοι διά νά σώσγ τήν ζωήν τοΰ Μάρκου, ήν έπεβουλεύετο ο Ούήρος. Ουτω 
λοιπόν ή συκοφαντία, ώς συνήθως συμβαίνει, φωράται καί ένταϋθα άσυμ- 
φωνοΰσα πρός έαυτήν, διότι ή Φαυστϊνα, ήν πρό ολίγου είδομεν συνομνύ- 
ουσαν κατά τοΰ άνδοός της, φαρμακεύει τώρα τόν Ούήρον ίνά σώσγι τόν 

άνδρα της. 'Ο θάνατος τοΰ Ούήρου είχεν έγείρει μυρίας υποψίας λίαν πα
ραδόξους,5 διότι ή 'Ρώμη έπασχε τότε έξ έσχάτης τών ηθών παραλυσίας 
καί., πάσαι αί διαδόσεις έγίνοντο πιστέυταί καί τόσον μάλλον πιστευτεί,· 
δσον πλειότερον είχον χαρακτήρα μυστηριώδη καί κακουργηματικόν. Δέν 
έπίστευον οί έν 'Ρώμγ τότε ζώντες δτι είναι δυνατόν νά ύπάρχγ ύπό τόν 
ήλιον τιμία γυνή ούδέ νά άποθάνρ ύπό φυσικοϋ θανάτου άνήρ κατέχων 
ύψηλήν έν τή πολιτείφ θέσιν.

1 Βουλχάτ. 6. Αδιδ. 12. 2 Borghesi ϊνθ. ανωτ. σελ 440 ζ. έξ. 3 Τοΰτο δέχεται χαΐ
ό Des Vergers, E&Sai eur Marc-Aurele σ. 100. 4 Έν τή σημειώνει περί τδν ΰπάτων
τοΰ έτους 926 έν τοϊς ‘Τπατικοΐς χρονικούς. 5 Καπιτωλ. β. Οϊήρ. ΙΌ,
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Περί δέ τής άκολασίας τής Φάυστίνης δέν δυνάμεθα πολλά νά εέπω- 
μεν διότι καί τό πράγμα αύτό είναι φυσικά μετά τόσους μάλιστα αιώνας 

δυσεξέλεγκτον. ’Εκεϊνο τό λόγιον, τό όποιον είπε δήθεν ο Μάρκος δτι άν 
•άποπέμψη τήν γυναίκα πρέπει. καί τήν προίκα,, δηλαδή τήν αύτοκρατο- 
ρίαν, νά άποδώση, είναι προφανώς ψευδέστατον, διότι ούτε πρός τόν χα

ρακτήρα τοΰ. αύτοκράτορος έκείνου συμφωνεί, ού'τε πρός τήν άλήθειαν* τήν 
αυτοκρατορίαν δέν έλαβεν δ Μάρκος διότι ένυμφεύθη τήν φαυστΐν.άν, άλλά 
διότι έκρίθη άξιος νά βασιλεύση καί έξελέχθη ελευθέριος ύπό τοϋ Άδρια- 
νοΰ* τό δέ λόγιον έκεϊνο έπενοήθη ύπό τίνος τών εύφυών καί έκυκλοφό- 

ρησεν έν 'Ρώμτι έως ού, δπως. καί τόσα άλλα, ευρε τόπον καί έν τή ίστο- 
ρία.Άλλ’ °ύτε καί τό άλλο τό λεγόμενον έχει τινά σημασίαν,δτι δηλαδή 
υποκριτής τις έν τφ θεάτρφ διαρρήδην έκαμεν^ύβριστικόν υπαινιγμόν είς 
τήν αύτο'κράτειραν. Δυνατόν νά συνέβη τό πράγμα, διότι οί εις τά θέατρα 
φοιτώντες;δέν ήγάπων τόν Μάρκον Αύρήλιον, διότι ό Μάρκος είχε περιςείλει 
τούς τών μονομάχων αγώνας κατά, τρόπον, δστις πάντως δέν εύχαρίστει 
τούς θιασώτας τών θεαμάτων εκείνων, είχε διατάξει ουτω πως τά ποάγ- 
ματα, ώςτε νά μή είναι τόσον εύ'κολος τών διαμαχομένων ό θάνατος, έκε- 
λευσε νά θέτωσι προσκεφάλαια ύπό τούς σχοιν.οβάτας, νά γίνονται οί ά- 
γώνες δι’ άκοντίων ή άλλων δπλων έσφαιρωμένων, έφοίτα δ’ αύτός είς 
το, θέατρον δσον ήτο δυνατόν σπανιώτερον καί δταν ήτο παρών προσεποι- 
εϊτο δτι άνεγίνωσκεν ή ύπέγραφε δημόσια έγγραφα, ή δτι άλλο τι δμοιον 
πρδς ταΰτα έπραττε χωρίς ούδόλως νά προσεχή δ άγαθός αύτοκράτωρ 

είς τοΰ όχλου τά περιγελάσματα. Είναι λοιπόν εύνόητον. δτι δυνατόν νά 
έλεχθνίσαν εκείνα τά υβριστικά λόγια, τοΰτο δμως ούδεμίαν δύναταινά 
έχγ σημασίαν, άφοΰ, ώς εί'δομεν, ό λεγόμενος κόσμος τών θεάτρων δυσμέ- 
νώς διέκειτο πρός τε τόν Μάρκον .καί τούς περί τόν Μάρκον. Καί τό λεχθέν 
δέ δτι δήθεν δ Κόμμοδος δέν ήτο τοΰ Μάρκου υιός,άλλά τίνος μονομάχου, 
εύεξήγητον είναι πόθεν προήλθεν. Οί άνθρωποι δέν ήτο δυνατόν νά πεί- 
σθώσιν δτι τό τέρας έκεϊνο, τό δποϊον είχεν έξευτελίσει τήν αύτοκρατο · 
ρικήν πορφύραν μέχρι τοΰ νά καταβή καί νά άγωνισθή είς τόν κίρκον, 
ήτο τεκνον τοΰ Μάρκου Αύρηλίου" είναι υιός μονομάχου, έλεγον,έπιστεύθη 
δέ κάί διεδόθη ή φήμη αυτή, ώστε έπί τέλους ώρίσθη έκ τίνος , δήθεν 
δμοιότητος καί τίνος μονομάχου ήτο υιός.2 Καί δμως πάντα, τά μνημεία 
μαρτυροΰσιν δτι καί δ Κόμμοδος καί δ δίδυμος αύτοϋ άδελφός ’Άννιος 

, Ούήρος ώμοίαζον πρός τόν Μάρκον Αύρήλιον καί έπικυροϋσι, κατά τοΰτο 
. τά λεγόμενα τοΰ Φρόντωνος.3 ·

Άλλ’ ούδεμίαν δλως έδωκεν ώρα ή Φαυστϊνα άφορμήν εις τό νά γεν-,

1 Καπιτωλΐν. 6. Άντων. φιλοσ. 4,11,12,15,23.
2 Λαμπρίδ. 6. Κομμ<53. 1,2,8,12,13, 18,19.

- 3 Ν. des Vergers, Essai sur Marc-Au rSle, σελ. 74. 75. 

♦
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νηθώσι περί αυτήν αί κακοφημίαι έκεΐναι καί πάντα τά περί αυτής διά 

τών αιώνων διαδοθέντα διεδόθησαν έίκή καί άνευ τίνος "λόγου; Και τοΰτό 
είναι Απίθανον. Οί φίλοι τοΰ άνδρός της διέκεινίο δυσμενώς προς αύτήν, 
διότι εκείνη κληρονομ.ήσασα τήν γνωστήν δά εκείνην αλαζονείαν τήν συμ
φυή είς τά παλαιά τής 'Ρώμης Αριστοκρατικά γένη πολλάκις θά έδείχθή 
πικρά και Ακατάδεκτος πρδς τούς περί τδν Μάρκον φιλοσόφους, ών. ή τε 
άλλη τοΰ ή'θους αύστηρότης καί μοναχική σχεδδν περιβολή ήσαν ασυμβί
βαστα πρδς τήν ύπερηφάνειαν καί τήν κοσμικήν ματαιότητα τής αύτο- 
κρατείρας. Inde irae, έκεϊ πρέπει νά ζητήθη ή πρώτη Αρχή του λανθάνον- 
τος εκείνου Ανταγωνισμού, δστις Αναντιρρήτως θά ύφίστατο μεταξύ τής 
Φαυστίνης καί τών σεμνών φίλων τοΰ Μάρκου καί δστις κατέληξεν δπου 
κατέληξεν.'Ο Μάρκος ήτο λιτδ'ς κατά τήν δίαιταν καί πόρρω τής πλούσια- 
κής διαγωγής, ώς ό ίδιος δμολογεΐ,1 ήτο σχεδδν δημοκρατικός, απέβλεπε 
μόνον είς τήν προσωπικήν Αξίαν καί ικανότητα καί περί ούδενδς έποιεΐτο 
τήν εύγένειαν τήν οικογενειακήν, δι’ 8 μάλιστα ‘καί ψέγει αύτδν δ Αύί- 
διος,^ ταϋτα δ’ ήσαν Ασυμβίβαστα πρδς τδν χαρακτήρα τής Φαυστίνης, 
γυναικδς νέας, ύπερηφάνου, ωραιότατης καί ίδ.ιοτρόπου, ήτις διά τοΰτο 
έμίσει τούς εύνοουμένους τοΰ συζύγου αύτης, οΐτινες πάλιν έξεδικοΰντο 
τήν αύτοκράτειραν μεγεθύνοντες τήν ελαφρότητα καί τάς αδυναμίας της.3 
"Οσοι δ’ έξ αύτών έγραψαν ιστορίαν παρέδωκαν τήν Φαυστΐναν είς τούς 
μεταγενεστέρους οΐαν αύτοί ήθελον, ή δέ Αρίστη μνήμη, ήν κατέλιπε θνή- 
σ,κων. δ Μάρκος έβλαψεν ,ούκ δλίγον τήν μνήμην τής έαυτοϋ γυναικδς. 
’Επειδή δ’ δ Αύίδιος Κάσσιος ήτο καί αύτδς δυσμενής πρδς εκείνους, οΐ
τινες. δέν ήσαν Αρεστοί είς τήν Φαυστΐναν, διά τοΰτο καί τοΰ Αύιδίου τδ 
όνομα περιήλθεν είς ημάς συνηνωμένον πρδς τδ τής Φαυστίνης έν τή αυτή 
διαβολγ.4

2. Ιί« Χακελλαρύπουλος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

akoyStikA
Ήχος.— Ήχητιζα ζύμαΧα—Λιάδοσις αϊτών.— ’Ηχώ—"Γψο{ ήχον— 

’Έγχορδα ό'ργανα. — Ηχητικά! εικόνες τοΰ Cbladni.
’ "Οταν κρούσωμεν χορδήν μουσικοΰ τίνος δργάνου παράγεται ήχός τι& 

συγχρόνως δέ βλέπομεν ότι ή κρουσθεΐσα χορδή δονεϊται. Τί δονουμένη 
δή θέτει τδν περί αύτήν αέρα είς κυματώδη κίνησιν, ώς λίθος ριπτό-

1 .Εΐς έαυτδν 1, 3 πρδλ. και 1,11.
2 Βονλκέτ. β. λδίδ. 14. Πρδλ. Καπιτωλ. 5. Άντων. φιλοσ. 29.
3 ‘Ο αϊιδς αδτόθι 29. Ίδ. και Εΐς Ταντόν 1, 17, και 19, 27. Αδρήλ. Βίκτωρ Καίό. 

46, πρβλ. Καπιτωλ. αδτόθι 29.
4 Βονλκάτ. β. Αδίδ. ί, 14.
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,,.μενΟς έπί τής επιφάνειας ήρεμοΰντός 8δατος θέτει αύτήν έίς κυματώδη 
κίνησιν, ή μόνη διαφορά είναι δτι τά ύπδ τής πτώσεως τοΰ λίθου έπί τής 
επιφάνειας τοΰ ύδατος πάραγόμενα κύματα σχηματίζουσι κύκλους, ών κέν
τρου είναι τδ σημεΐον τής έπίφανείάς τοΰ δδατος, έφ’Ου κατέπείεν δ λί
θος, ή δέ δονουμένη' χορδή παράγει κύματα έν τφ αέρι σχηματίζοντ#· 
σφαιρικάς έπίφανείάς,ών κέντρον είναι ή χορδή αδτη,τούτέστιν οί έν λόγφ 
κυματισμοί τοΰ' Αέρος διαδίδονται καθ’ Απάσας τάς διευθύνσεις. Τά κύ

ματα ταϋτα τοΰ Αέρος τά '.καλούμενα ηχητικά κύματα φθάνοντα είς τδ 
ήμέτερον ους καθιστώΟιν ήμιν αίσθητδν τδν ήχον.

Παν σώμα έκπέμπον οίονδήποτε ήχον παράγει αύτδν κατά τδν αύτδν 
τρόπον .τιθέμενον δηλαδή είς παλμικήν κίνησιν, ήτις παράγει ηχητικά κύ
ματα έν τφ Αέρι. ,

'Ο Αήρ λοιπόν είναι τδ σύνηθες μέσον, δι’ ου διαδίδονται τά παρά τοΰ 

ήχοΰντος σώματος παραγόμένα ηχητικά κύματα μέχρι τοΰ ήμετέρου ώτδς 
καθιστώντα είς ήμας τδν ήχον αισθητόν. Άν ήχοΰν τι σώμα έγκλείσωμεν 
έντδς ύελίνου Αγγείου,Αφοϋ Αφηρέθη δ Αήρ, Λαρατηροδμεν §τι δ ήχος δέν 
γίνεται αίσθητδς είς ημάς, διότι μή ύπάρχοντος Αέρος περί τδ δονούμενον 
σώμα, αύδ’ ηχητικά κύματα πάράγονται, άτινα νά καταστήσωσι, προσ- 
δάλλοντα τδ ους, αίσθητδν τδν ήχον.

Άλλ’ δ ήχος δέν διαδίδεται μόνον διά τού αέρος διαδίδεται καί διά 

τών ύγρών καί στερεών σωμάτων,μάλιστα δέ εντελέστερου, παραγομένων 
καί έν αύτοΐς διά τών παλμικών κινήσεων τοΰ ήχοΰντος σώματός ηχη

τικών κυμάτων.
Τήν διά τών στερεών σωμάτων διάδοσιν του ήχου Αποδεικνύει τδ ύπδ 

τής είκόνος 21 παριστώμενον πείραμα. "Οπως έκτελ.έσωμεν αύτδ,λαμβά- 
νομεν κοχλιάρίον Αργυροΰν, ή έξ αλλού τίνος εύηχου μετάλλου κατεσκεύ- 

ασμένον,καί δένομεν αύτδ ώς παριστά ή βίκων 21 διά νήματος, είσάγομεν 
δέ τάς άκρας τοΰ νήματος τούτου εντός τών Ακουστικών πόρων,έπειτα δε 
διά μικράς κινήσεως κατορθόνομεν ώστε τδ κόχλιάριον νά κτύΐέφ έίς τά 
άκρα τραπέζης τινός· <5 γενόμενός αισθητός ήχος είναι τόσΟν ίίχυρδς ώς 

Sv παρήγετο έκ τής κρούόεως μεγάλων έκκλησιάστικών κώδώνων.
’Επί τής αρχής τής έύκόλου διαδόσεως τοΰ ήχου διά τών στερεών σω

μάτων στηρίζεται δργανόν τι δι’ οδ δύνανται νά γείνη συνομιλία είς Από- 
στασιν τινά διά φωνής χθαμαλής, ήτις άνευ τής μεσολαβήσεις τοό οργά
νου τούτου δέν θά ήτο Ακουστή μεταξύ τών όυνόμιλούντων προσώπων.· 
Τδ δργανον τοΰτο, τοΰ δποίόυ ή κατασκευή είναι εύκσλοτάτη,· συάσταται 
έκ δυο κυλίνδρων εκ λευκοσιδήρου (τενεκέ) πάχους ί'σου πρδς τδ κοινού κυ
λίνδρου λαμπτήρος καί ύψους 10 περίπου εκατοστών τοΰ μέτρου, έίς τδν 
πυθμένα αμφοτερων τών κυλίνδρων κολλώμεν δίσκους έκ χονδροΰ χάρτου 
τά δέ κέντρα τών δίσκων τούτων συνδέομεν πρδς άλληλα διά λεπτοΰ σχοι- 
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νίου μήκους 15 εως 20 μέτρων καί κρατοΰμεντούς κυλίνδρους εις άπόστα- 

-----------έ«Αιην αύτούο σνοινί,ον νά ίναι τεταικένόν. Άν ·δσχοινίον νά ηναι τεταμένου. "Αν ·δ. w τοιαύτην ώστε, το ένόνον αυτούς

κατά την. εποχήν μάλιστα τάύτην' τών λουτρών βυθίζων την. κέφαλην 
,έντός τοϋ υδατος δτε ίχος παραγόμ.ενος έπί της έπιφανείάς' τοΰ ίίδατος % 

εντός αύτοΰ γίνεται ευκρινέστατα αισθητός.

Ο

ετερος τών συνομιλούντων όμιληστ) εντός τοϋ ένος κυλίνδρου η φωνή του 
γίνεται ακουστή εις' τον ε'τε"ρον ε'χοντα τον δεύτερον κύλινδρον προσηρμο- 

σμένον είς το ούς αύτοΰ.

Τά ηχητικά κύματα η ό ίχος εχδυσιν ανάγκην χρονικού τίνος διίΖστ^·6 
ματος όπως μεταδοθώσιν άπό τίνος σημείου έίς έτερον. Ούτω π·. χ» παρκ- 
τηροϋμεν δτι, δταν μακράν άφ’ $μών·.συμβαίνει έκπυρσοκρότησις πυ

"Οτι δέ και διά τών υγρών μεταδίδεται ο 'ήχος δύναται να τςεισΟγ τι;

λου δπλου, βλέπομεν την φλόγα καί τον καπνόν τον παραγόμενον κατά 
την στιγμήν π-ης έκπυρσοκρο'τησεως πρό τοΰ άκούσωμεν ,τον .κρότον αύτης. 
Ό ήχος διατρέχει συνήθως έν τώ αέρι 340 μίτρα κατά .δεύτερον λεπτόν. 
’Άν λοιπόν, τό έκπυρσοκροτοΰ-ν πυροβόλου κεϊται εις απόστασιν 340 η
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680 μέτρων θ’ Ακούσωμεν τδν κρότον της έκπυρσοκροτήσεως 1 $ 2 δευ
τερόλεπτα, άφ’ ου είδομεν την έξ αύτης παραγομένην λάμψιν και τδν 
καπνόν. Άντιστρόφως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν την Απόστασιν, ήτις 
μας διαχωρίζει άπδ τοϋ έκπυρσοκροτοΰντος πυροβόλου έκ τοΰ παρερχομέ- 

νου χρόνου μεταξύ της στιγμής, καθ’ ήν βλέπομεν τδν καπνόν ή την φλόγα 
τής έκπυρσοκροτήσεως και τής στιγμής^ καθ’ ην άκούομεν τδν κρότον 
αύτης. Πρδς τοΰτο πρέπει απλώς νά πολλαπλασιάσωμεν τδν Αριθμόν τών 
δευτερολέπτων, δστις παρήλθε μεταξύ τών δύο τούτων χρονικών σημείων 
έπ'ι 340, τδ δέ γινόμενον θά παριστ^ τδν' άριθμδν τών μέτρων της με
ταξύ ήμών καί τοΰ έκπυρσοκροτοΰντος πυροβόλου Αποστάσεως. "Αν παρα
δείγματος χάριν άφ’ ύψηλοΰ τίνος σημείου τών’Αθηνών βλέπωμεν πλοϊον 
πυροβολούν-·έντδς τοΰ φαληρικόΰ δρμου, πάρατηρήσωμεν δέ μέ τδ ώρολό- 
γιον Ανά χεΐρας δτι παρέρχονται i5 δευτερόλεπτα μεταξύ τής στιγμής, 
καθ’ ην -βλέπομεν τδν καπ/δν καί τήν φλόγα τής-έκπυρσοκροτήσεως καί 
της στιγμής, καθ’ ήν άκουομεν τδν κρότον αύτης συμπεραίνομεν, δτι τδ 
πυροβολούν πλοΐον Απέχει τοΰ σημείου έφ’ ού ίστάμεθα δεκαπεντάκις 340 
μέτρα ήτοι 5100 μέτρα. Τήν μέθοδον ταύτην μεταχειρίζονται συνήθως 
έν καιρφ μάχης δπως προσδιορίσωσι τήν άπόστασιν έχθρικής πυροβολο- 

στοιχίας.
’Άν τά ηχητικά κύματα άπαντήσωσι κατά τήν διάδοσιν αύτών σώμά 

τι κωλϋον τήν πρόοδόν των ώς π. χ. τήν επιφάνειαν τοίχου, Αλλάζουσι 

διεύθυνσιν, ήγουν Αντανακλώνται, Απαραλλάκτως ώς ή σφαίρα τοϋ .σφαι
ριστηρίου αλλάζει διεύθυνσιν δταν προσκρούσνι είς τάς πλευράς αύτοΰ. Ή 
διεύθυνσις τήν οποίαν λαμ.βάνόυσι τά ηχητικά κύμ.ατα μετά τήν έπί τοΰ 
κωλύμ,ατος -πρόσκρουσιν έξαρτάται έκ τής διευθύνσεως ύπδ τήν δποίαν 

γίνεται αυτή. ΛΑ.ν ή διεύθυνσις είναι κάθετος έπί τής επιφάνειας τοΰ κω
λύματος έπισ,τρέφουσι πρδς τδ σημείου έξ ού προήλθον, Αν δέ προσπέσωσι 
πλαγίως μετά τήν άντανάκλασιν ή διεύθυνσις αυτών/είναι επίσης πλαγίκ 

άλλά πρδς τδ, Αντίθετόν μέρος.
Έπί τής άντανακλάσεως ταύτης τών ηχητικών κυμάτων στηρίζεται 

τδ φαινόμενού τής ήχους. ’Ηχώ είναι ή έπάνάληψις τής φωνής ή οίουδή- 
ποτε άλλου ήχου ή κρότου παοαγομένη ύπδ τών έξ άντανακλάσεως ηχη
τικών κυμάτων, προσβαλλόντων τδ ήμέτέρον ούς* τότε νομίζομεν δτι δ 
δεύτερος ούτος ήχος προέρχεται έκ σημείου κειμένου ό'πισθεν τής επιφά
νειας, έφ’ ής Αντανακλάται ό Αρχικός ήχος. Πολλάκις συμβαίνει ώστε με
ταξύ τοΰ ήχοΰντος σώματος καί ήμών νά ύπάρχωσι κωλύματα, ούτως 
ώστε νά μή ήναι Ακουστός ήμΐν Απ’ εύθείας ό ήχος, Αλλά νά φθάνωσιν 
είς τδ ούς- ήμών τά ηχητικά κύματα άφοΰ Αντανακλασθώσιν έπί έπκρα- 
νείας τινδς, τότε δέ νομίζομεν δτι τδ ηχούν σώμα εύρίσκεται κατά διεύ- 

θυνσιν δ'λως Αλλοί^ν τής Αληθούς.
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Έν Άθήναις ύπάρχει σημεΐον δπου δύναται τις κάλλιστα νά παρατη
ρήσει τδ φαινόμενου τής ήχοΰς. Το σημεΐον τούτο εύρίσκεται έπί τής πλα
τείας τοΰ Πανεπιστημίου. Έάν ίστάμενοι έπί τής πλατείας τοΰ Πανεπι
στημίου είς τήν προέκτασιν τής όδοΰ Κορκή ήτοι τής φερούσης πρδς τδ 

ύπουργεΐόν τών Οικονομικών καί έστραμμένοι πρδς τοΰτο έκφωνήσωμεν 
δυνατά λέξιν τινά ή βραχεΐαν φράσιν Ακούομε*/ ταύτην έπαναλαμβανο- 
μένην οίονεί ύπ’ Ανθρώπου εύρισκομένου έν τφ κήπω τοϋ ύπουργείου τών 
οικονομικών,διότι τά ήχητικά κύματα Αντανακλώνται έπί τής προσόψεως 
αύτοΰ καί έπιστρέφουσι πρδς τδ σημεΐον τής Αναχωρήσεώς των. Ή έκφω- 
νουμένη λέξις ή φρκσις δύναται νά περιέχν; μέχρις οκτώ συλλαβών α'ίτί- 
νες έπαναλαμβάνονται ευκρινέστατα. Τά πειράματα ταΰτα πρέπει νά γί
νονται τήν /ύκτα δτε οί ποικίλοι θόρυβοι τής ημέρας δέν παράκωλύουσι 
τήν έπιτυχίαν αύτών.

Έκάστη τών χορδών τοΰ τετραχόρδου (νΐοΐϊήο),τής βαρβίτου (violoncello), 
τοΰ κλειδοκυμβάλου ή οίουδήποτε Αλλου έγχορδου Οργάνου παράγει ήχον 
διάφορον* αί λεπτότεραι χορδαί, αΐτινες δονοΰνται ταχύτερον, παράγουσιν1 
Οξύτερον ή υψηλότερου, αί δέ πάχύτεραι, αϊτινες δονοΰνται βραδύτερου 

παράγουσι βαρύτερου ήχον. Έν γένει ή διαφορά τοΰ ύψους τοΰ ήχου, προ
έρχεται έκ τής διαφόρου ταχύτητος μεθ’ής δονεΐται τδ ήχοΰν σώμα* δταν 
αί δονήσεις είναι ταχύτεραι δ ήχος είναι Οξύτερος, δταν βραδύτεραι βαρύ

τερος. '
Δυνάμεθα νά παραγάγωμεν ήχους διαφόρου υψους διά ποτηρίων έκ τών 

στηριζομένων έπί ποδδς ύελίνου,πληροΰντες ταΰτα κατάτδ μάλλον ή ήτ
τον υδατος καί κρούοντες αύτά διά μικράς ράβδου. Τδ ποτήοιον τδ πε- 
ριέχον τδ Ολιγώτερον ύδωρ ή κενόν υδατος θά παραγάγν) τδν βαρύτερον 
ήχον, τδ δέ πληρέστερον τδν Οξύτερον. Δι’ επτά τοιούτων ποτηρίων περι- 
εχόντων διάφορον ποσδν ύδατος δυνάμεθα νά παραγάγωμεν τούς επτά 
ήχους τή; μουσικής κλίμακος, μεταβάλλοντες τδ έν αύτοΐς ποσδν τοΰ 
υδατος καί νά παίξωμεν δι’ αύτών καί μικρά μουσικά τεμάχια.

Τδ τετράχορδον καί ή βάρβιτος έχουσιν Ανά τέσσαρας χορδάς παρα- 
γούσας τέσσαρας διαφόρους ήχους. Πιέζοντες δμως τάς χορδάς αύτάς διά 
τών δακτύλων καί βραχύνοντες ουτω τδ έλευθέρως δονούμευον μέρος αύ
τών δυνάμεθα νά παραγάγωμεν καί ετέρους ήχους έφ’ έκάστης τών χορ
δών Οξυτέρους τών αρχ,ικών ήχων αύτής, διότι ή διά τής πιέσεως τόΰ 
δακτύλου βραχυνθεΐσα χορδή δονεΐται ταχύτερον.

Έκτδς δμως τών ήχων τούτων τών παραγομένων διά τής πιέσεως, τής' ■ 
χορδής διά τοΰ δακτύλου,παράγονται καί έτεροι ήχοι προσομοιάζοντες τφ 
ήχφ τοΰ πλαγιαύλου καί διά τοΰτο Ονομαζόμενοι ίταλιστί flautini γαλ
λιστί δέ sons flutes. Οί ήχοι ούτοι παράγονται διά τής Απλής προσψαύσεως 

■ τής χοφδής εις ώρισμένα αύτής σημεία., "Οταν σύρωμεν έπί τής χορδής τδ 
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τοξάριονάφοϋ τεθή απλώς δ δάκτυλος είςπβ μέσον αύτής δέν δονεϊται; 
πλέον ολόκληρος ώς [>λ,ζ χορδή, άλλά δο,νεϊται. ώς άν σν-νέκειτο έκ δύο 
τεμαχίων χωριζομένων ύπδ. τοϋ. δακτύλου, δ δέ παρ,αγόμενος ήχος είναι ή 
δγδόη (octave) τοϋ άρχικοΰ ήχου τής χορδής .’Επίσης όταν στηρίξωμεν. τδν; 
δάκτυλον ει,ξ τ-δ τοΰ μήκους- τής-χορδής άπδ το,ΰ άκρου αύτης ή χορδή 
δονεϊται, ώς αν συνέκει.το έκ τεσσάρων,,τεμκχίφν. Τούτο. δυνάμεθα. ν’ άπο-s 
δείξωμεν διά τοϋ εξής πειράματος· θέτομεν τδν δάκτυλον έπί. τοΰΆ/^ της 
χορδής εις δύο δέ έτερα σημεία αυτής δύο. μικρά τεμάχια χάρτου γωνιωτ 
δως κεκαμμένου ουτω Α,καί κροώομεν τήν χορδήν διά το,ΰ τ-οξ'αρίου' τά. τέτ 
μάχι.α τοΰ χάρτου θ’άναπηδήσω.σιν ένεκα τών δονήσεων, της χορδής καί' 

θά καταπέσωσιν άπ’ αύτης, *Αν δμως τά τεμάχια ταϋτα τοϋ χάρτου, τε- 
θώσιν άκριβώς ει; τδ μέσον της χορδής καί είς τά %, τοϋ μήκους αυτής; 
μένουσιν ακίνητα κα: μετά τήν κροΰσιν τής χορδής, τοΰτο. άποδεικνύει, 
δτι τά σημεία, έφ’ ών κεΐνται νΰν τά τεμάχια τοΰ χάρτου μένουσιν άκί- 
νητα και δτι δονοΰνται ιδιαιτέρως τά μεταξύ των σημείων τούτων τμήτ 
ματα τής χορδής άπαραλλάκτως ωσάν είμυμεν άντί μιας τεσσαρ.ας χορδάς,

’Άν έν τφ,οργάνφ τφ παριστωμένφ ύπδ τής είκόνος 22 τδ οποίον στη·= 
ρίζομεν έπι τραπέζης διά τοΰ κοχλίου σφίγξωμεν. ώς δεικνύει, ή αυτή ει->. 
κών διά τοΰ κοχλ.ίου β: πλάκα ύελίνην μεταξύ αύτοϋ και. τής έξεχού^ 
σης είς τά άκρα τών δποίων θέτομεν άνά έν τεμάχιον φελλού και 
μετά ταϋτα σύρομεν έπι τής κόψεώς τής ύελίνης πλακδς τοξάριον τετρά-, 
χόρδου ή βαρβίτου παράγεται ήχός τις. ΑΑν έπι τής έπιφανείας τής ύελί-. 
νης πλακδς σκορπίσωμεν λεπτήν, άμμον και ^πειτα σύρομεν τδ τοξάριον. 
κατά τδ άκρον β (σχήμα 23;) τής κόψεως αυτής έν ώ κρατοΰμ.εν τδν δά

κτυλον. εις τδ σημεΐον α παρατηρ.οΰμεν·δτι παράγεται- ήχο,ς ήξύτερος.τοΰ, 
πρώτου καί, ή άμμος διατίθεται έπί τής πλακδς ώς παριστ^ ή είκών 23 
Τοΰτο δεικνύει δτι τά σημεία τής πλακδς έφ’ής συνεκ.εντρώθη ή άμμος 
και άτινα σχηματίζουσι δυο, πρδς άλλήλας καθέτους γραμμάς έμειναν, άτ 
κινητά, ή δέ πλάξ δονεϊται διγρ,ημένη είς τέσσαρα μέρη ύπδ τών δύο κα·* 
θέτων γραμμών, ’Άν ά,ντί νά σύρωμεν τδ τοξάριον εις, τδ σημεΐον. β τής 
πλακδς κρατούντες τδν δάκτυλον εις τδ σημεΐον ,ά σύρωμεν τδ τοξάριον, 
είς τδ. σημεΐον α κρατούντες τδν δάκτυλον είς τδ-σημεΐον β; σχηματίζον
ται ύπδ τής άμμου δύο διαγώνιοι τής τετραγώνου πλακδς, Τά εν ταΐς 
είκδσι 24, 25 σχήματα λαμβάνει ή έπι τής πλακδς άμμος άν. σύρωμεντδ 
τοξάριον είς τά σημεία β, τής πλακδς καί στηρίξωμεν δυο; δάχτυλα τής 

έτέρας χειρδς είς τά σημεία α α.
Κατά πάσας τάς προηγούμενα? περιπτώσεις ή ύελίνη πλάξ ήτο συνε- 

σφιγμένη διά τοΰ κοχλίου κατά· τδ κέντρον.αύτής· Κατά τάς ακολούθους 
περιπτώσεις, καθ’ ας ή έπί τής πλακδς άμμος, λαμ,βάν.ει τά σχήματα. τα 

τφν §ικόνωχ2 6-^—3 0 παριστάμενα? ή υεήίνη πλάξ συσφιγγε,τκι 

τά σημεία τά διακρινόμενα διά τοΰ μικρού λευκοΰ κύκλου, τδ τοξάριον 

σύρεται έπί τών σημείων τής κόψεως τής πλακδς τών διακριν.ομένων δίά 
τών στοιχείων β οί δέ δάκτυλοι στηρίζονται έπί τών σημείων τών φερόν- 

των στοιχείου α. 'Ίνα παραχθή τδσχήμα τής άμμου τδ παριστάμενον ύπδ
τής είκόνος.... άνάγκη νά στηριχθή εΐς δάκτυλος καί έπί τοΰ σημείου γ.

Τδ οργανον τδ παριστάμενον ύπδ τής είκόνος 22 καί- δι’ ού στηρίζε
ται ή πλάξ δύναται ν’ άπλοποιηθή καί νά καταστή ούτως ή κατασκευή 
αυτοΰ εύκολωτέρα, περιοριζόμενον μόνον είς τούς τρεις άνωτέρους ξύλινους 
βραχίονας τους έ'χοντας σχήμα ζ_δ κατώτερος τών βραχιόνων τούτων, στε- 
ρεοϋται δι’ ή'λων έπί τίνος ξύλινης τραπέζης. ' ’Αντί τοΰ οργάνου τούτου

—Ί .... ' ’__ ’δυναταί τις νά μεταχειρισθή πρδς στήριξιν τής πλακδς τά έν πολλαϊς οί-

νά ποικί-

κίαις ύπάρχαντα πιεστήρια πρδς τύπωσιν άντιτύπων επιστολών· πρδς. τοΰτο 
τήν πιεζομένην ύελίνην πλάκα μεταξύ τών δύο πλακών τοϋ πιεστηρίου 
θετοντες άνωθεν καί κάτωθεν τής ύελίνης πλακδς είς τδ σημεΐον είς ,τδ 
οποίον θά συσφιγχθή άνά έν τεμάχιον φελλού. ’Αντί τής ύελίνης πλακδς 
δύναταί τις νά μεταχειρισθή μεταλλίνην πλάκα ή καί λεπτήν ξυλίνην 
σανίδα. Καθ’ έκάστην τών ύπδ τών εικόνων παρισταμένων περιπτώσεων 
ή πλάξ παράγει έτερον ήχον. Τά πειράματα ταϋτα δυνάμεθα 
λωμεν μεταχειριζόμε^οι κυκλικά; αντί τετραγώνων πλακών καί μεταβάλ- 
λοντες δτε μέν τδ σημεΐον τής συσφίγξεως ή, τδ σημεΐον τής κόψεως είς 
το οποίον θά .σύρωμεν τδ τοξάριον ή' τά σημεία είς & στηρίζομεν τούς 
δακτύλους προσπαθοΰντες δέ νά έκλέγωμεν τοιουτοτρόπως έκαστον τών 
σημείων τούτων ώστε νά παράγεται ήχος διά τοϋ τοξαρίου. Τά σχήματα 
τα δποϊα έν τοΐς πειράμασι τούτοις; λαμβάνει δ έπί τών πλακών άμμος όνο*, 
μάζονται ήχητιχαΐ είχόνες τοϋ Chladni οστις πρώτος παρήγαγεν αύτάς.

ί Ε. 4,

^ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΠΕΊΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί

α' Ό έκ τών Αλών πκις

Πρδ μηνών ή'δη δύο ύπάρχει έν τή συλλογή Πειραιώς μικρδν μέρος μεί- 
ζονος συμπλέγματος, ίκανώς καλδν διά τε τήν έργασίαν, τήν έπιτυχή έκ-- 
φρασιν, τδν δλον σχηματισμόν καί τήν άναλογίαν καί Ακρίβειαν τής τε 
όλης παραστάσεως καί τών κατά μέρος. Εΐνε έργον, ού πρώτον μέν Α 
τρόμος, τής εργασίας, μάλιστα έν τή άπδ τοϋ ιματισμού είς τδ- σώμα με- 
ταβασει, έπειτα ή έν τή θαλάσσν) άβλαβης διατήρησις, έκ πρώτης έψεως 

^αρεσχον ύττονοίας. περί τής προεΧεύσεως τοΐς πρώτοις Ιδοΰσίν. ΈπιμεΧετ 
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στέρα όμως καί άκριβεστέρα εξέτασις, άναδεικνύουσα αύτδ ως ούχί αυτο

τελές άλλ’άλλου μείζονος έργου συμπλήρωμα, κατά τοΰτο τούλάχιστον 

άποβάλλει πάσαν ύπόνοιαν ώς πρδς τούς χρόνους, μχλίστχ επϊ τής $ιχ- 
τηρήσεως τοΰ έ'ργου στηριζαμένην, ήν διατήρησ-ιν άποδοτέον- τδ π.λε?στον< 
είς τήν φύσιν τοϋ λίθου, έξ ου τδ έ'ργον πεποίηται.

Είναι δηλ. 6 πχϋς (πίν. Ζ'), περί οδ εύθύς τό;τε ένσημειώσεΓ μικροί ' άτ- 
νέφερον τά κυριώτατά, δ άνευρεθείς κατά τον καθαρισμόν. τοϋ τμ.ήμ.ατος. 
το;ϋ λιμένας, τοϋ πρδς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, γνωστού ύπδ τό όνομα 
«Βούρκος» ή «Λίμνη» (έσφαλμένως δ’ ύπδ την ένόμασίαν τής Ζέας παρά 
τοϊς ευκόλως τά πάντα δ-νοματοθετοϋσιν) η και ύπδ την παλαιάν τών· 

Αλών ένομασίαν.
Τδ πολλήν έ'χον την χάριτα άγάλμάτιον τοΰτο παριστφ παΐδα άνακε- 

κλιμένον έπί της άριστεράς χειρδς $ τοϋ. άριστεροΰ πήχεως άλλου τινδς 

προσώπου μή περισωθέντος, άδηλον άν άνδρδς η γυναικός* έκ τής εργα
σίας όμως και κατασκευής τοΰ σωζομένου τής χειρδς ταύτης μέρους τείνει 
τις νά πιστεύσγ μάλλον τδ πρώτον. Ή κεφαλή τοΰ παιδιού είναι έστραμ- 
μένη άριστερά τφ δρώντι και άνω, ώς προσβλέπουσα τήν ύποβαστάζουσαν 
αύτδ μορφήν. Κοσμείται δ’ ή κεφαλή ύπδ πλούσιας κόμης, έπιμελώς περί 
τδ πρόσωπον διατεθειμένης και πρδς τά όπισθεν είς καλούς βοστρύχους 
καταπιπτουσης, ταινία δέ λεπτή πέριξ άναδεδεμένης, ύφ’ ήν ύπεισέρχον·* 
,ται πρδς τά άνω και όπίσω στρεφόμενοι ο.ί κατά τδ μέτωπον βόστρυχοι,

Οί όφθαλμοί ζωηρότατα έξειργασμένοι εϊκονίζουσι λεπτήν τινα τέρψιν 
καί θυμηδίαν τοΰ παιδδς έκ τής δψεως τοϋ πρδ αύτοϋ ύποκειμένου’ τδ 
στόμα ύπανοιγόμενον άφίνει νά διαφυγή λεπτότατη εύχαριστήσεως έ'κφρα- 
σις, οία έπιχεΐναι έπί της όλης τοϋ παιδδς μορφής. Έν γένεϊ αί καμπύ-υ 

λαι τοΰ προσώπου δεικνύουσι πασαι ζωήν μετά της Απαλότητας τής η
λικίας άριστα έκδεδηλωμένης. Ή μόνη έπί τής κεφαλής βλάβη είναι ή 

μικρά κατ’ άκραν τήν ρίνα άποτριβή.
Ό κορμδς όλος κλίνει πρδς τά Αριστερά τοϋ ορώντος Αναπαυόμενος έπί 

τοΰ δεξιοΰ μέρους τοΰ παιδδς, φέρων επιτυχέστατα διαγεγραμμένην εύ- 

καμψίκν καί εύλυγιστίαν καί' τδ άπαλδν τών κατά τοΰτο μελών, Τών 
άνω άκρων, άπδ τοΰ βραχίονος άμφοτέρων, καί εγγύς τοΰ ώμου άποκε- 
κομμένων, τδ μέν δεξιόν, φαίνεται, ώς έκ τής φοράς αύτοϋ, πρδς τήν φέ- 
ρουσαν μορφήν διευθυνόμενον, πρδς σώμα δέ τι κυλινδρικόν τδ. έτερον, 
εγγύς τοΰ άριστεροΰ ποδός κείμενον, 8ν δέ πιθανώς λείψανον κέρατος τής 
Άμαλθείας, ώς τότε δλον σχήμα και ή μείφσις αύτοϋ ή πρδς τά κάτω 

δείκνυσι.
Τών κάτω άκρων, άμφοτέρων περικεκαλυμμένων άπδ τών μηρών μέχρι 

που τοΰ ταρσοΰ ύπδ ίματίου πολυπτύχου έρριμμένου έπί τών μηρών αυ
γών, άπδ τοϋ δεξιοϋ πρδς τδν άριστερδν, τδ μέν δεξιόν άπδ τοΰ γόνατδ'ς 

καί κάτω κάμπτεται πρδς τά όπίσω, τδ δέ άριστερδν όλίγον πλαγίως 
καί πρδ τούτου προβάλλει. Τών δ’ άκρων ποδών έπί μέν τοΰ πρδς τά 
κάτω τείνοντας δεξιοϋ ε?νε άποτετριμμένος δ. μέγας καί ο δεύτερος δά
κτυλος, ειτα δ’έν τή μετακομίσει άπεσπάσθη καί μέρος τοΰ τρίτου σω* 
ζόμενον· δ δ’ αριστερός άκρος ποϋς εύρέθη άποκεχωρισμένος άπδ άκρου 

τοΰ μεταταρσίου, άποσπασθέντων καί τών δακτύλων. Έπί τοϋ .τόξου τοϋ 
μεταταρσίου τοϋ ποδός τούτου διατηρείται έξοχή τις μικρά, έκ τών άφι- 
εμένων έν τή κατασκευή λεπτών τινων μερών τών Αγαλμάτων έίς 
ύποστήριξιν τούτων. ’Άδηλον όμως ένταϋθα τί πρδ τοΰ πο.δό.ς διήρχετα 
καί πώς διευθυνόμενον έπί τούτου έστηρίζετα.

'Ο πήχυς τής χειρδς, έφ’ ού ό παϊς, Αρκούντως ισχυρός, ώστε νά δεχθή 
τις αυτόν μάλλον ώς ανδρικόν, διασώζων κατά τδ πρδς τά άριστερά και 
τδν Αγκώνα τέρμα αύτοϋ μέρος τοΰ ίματισμοϋ, Αποκεκομμένους δέ φέρων 
πάντας τούς τής άκρας χειρδς δακτύλους, παρ’ ους καί έγγύς τοΰ άριστε- 
ροΰ τοϋ παιδδς μηροΰ στηρίζεται τδ άνω σημειωθέν ώς λείψανον κέρατος·' 
Τής Άμαλθείας κυλινδρικόν σώμα. ’

Είς τδ αύτδ σύμπλεγμα άνήκουσι καί πέντε τεμάχια έκ τοΰ ίματίου 
κατά ταύτδ άνευρεθέντα καί ούχί τελείαν τήν έξεργασίαν φέροντα.

Ό λίθος, έξ οδ τδ άγάλμάτιον, λευκόφαιος, εύκόλως άποκοπτό'μενος, 
έίνεκα τών φλεβών τών άργυροχρόων Ας φέρει καί ών μία, ή κύριωτέρα, 
διέρχεται κάτωθεν τοΰ άριστεροΰ μαστοΰ, διευθύνεται πρδς τδ άριστερδν 

τής κοιλίας, κατέρχεται πρδς τδ αύτδ τοΰ ύπογαστρίου καί άπλοΰται 
έπί τών μηρών. Έκτδς τής Αποκοπής τών βραχιόνων καί τής μικράς άπο- 
τριβής τής ρινδς καί τής έπί τών ποδών βλάβης, άποκεκομμέναι Άυγχά- 

νουσι καί τινες τών πτυχών κατά τδν δεξιόν πόδα, καί τδ αίδοΐΌν ίκανώς 
άποτετριμμένον.

Τοιαύτη ή όλη τοΰ άγαλματίου παράστασις χάριτος ού σμικράς άπο- . 
πνέουσα καί έ'κφρασιν καί ζωήν ένέχουσα καί ακριβώς τήν παιδικήν άπο- 
δίδόυσα Αφέλειαν. Δύσκολος όμως έπί τούτου ό προσδιορισμός τής παρα- 
στάσεως, δυσχερής ή ερμηνεία ταύτης, ώς έλλείποντος σημείου τινδς ώ- 
θοΰντος πρδς τοΰτο. Αξία παρατηρήσεως ένταϋθα, μεθ’ ολην τήν άκρί-. 
βειαν τοϋ λοίποΰ περιγράμματος καί τδ έπιμελές τής εργασίας ή Ανακρί
βεια ή φαινομένη έπί τής μεταβάσεως άπδ τοΰ ίματισμοϋ πρδς τδν σχη

ματισμόν τοΰ σώματος τοΰ άλλου. Έκεΐ φαίνεται ολώς συγκεχυμένη ή 
μεταβατική γραμμή καί οίονεί συνεχόμενον τφ σώματι τδ ίμάτιον. Κατα
φανές δέ τοΰτο ύπάρχει μάλιστα έν τή όπισθεν κατά τήν δσφήν- καί ύπδ 
τούς γλουτούς καταπτώσει τοΰ ίματίου. Κατ’ έκεϊνο δέ φαίνεται τδ έ'ργδν 
ώς δεόμένον τής τελευταίας εργασίας.

Τδ μόνον Ασφαλώς εξαγόμενον έκ τής όλης έρεύνης τών κατ’ αύτδ 
$ϊνε δτι δέν διέμέινε μακρδν ύπδ τδ ύδωρ χρόνον, (διότι έν καί μόνον
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ίχνος τής έκε? ύπάρξεώς το,υ. σώζει, δστρακαν μικρόν έπικολληθέν έν τινι 
τών πτυχών τών. κατά τδν άριστερ,δν. πόδα) καί κατ’ άκολουθίαν δτι πρδ 
ού μακροΰ μετακομιζόμενον, τίς. οΐδε πώς, πόθενκαί, δι,ατί, έρρί,φθη έκεϊ 
και περι.εσώθη, Άλλ.’ έρρίφθη ως είχε τδ δλον σύμπλεγμα ή μόνον, τδ ά- 
νευρεθέν μέρος.·,. Τά συνανευρεθέντα πέντε τεμάχια τοΰ ίματίο,υ μαρτυ.- 
ροΰσιν ύπέρ. τοΰ πρώτου, δεικνύο,υσι,ν οτι. καί. τδ άλλα,,μέρο,ς εκεί έτάφη, 
άν δμως .ύπάρχηπλέον τι τοΰ λοιποϋ ή ήρπάγη έκεΐθεν, τοΰτο δύναται 
μόνη ή άκριβής τοΰ τόπου έρευνα νά δείξνι,. -

6'. Είς Λ^αμεδο,ειδής λίθος.

Όλίγας μετά τήν άνέλκυσιν τοϋ προσημειωθέντος άγαλμα τίου ημέρας 
άνέσυρεν $ καθαριστική τοΰ λιμένας μηχανή τεμάχιον λίθου σκληροτάτου- 
μελανός πυραμιδοεϊ.δοΰς, δμοι,ον πρδς τά κατά τδ στόμιον τοΰ λιμένος εύ- 
ρεθέντα προηγουμένως δέκα άλλα πλήν, δλίγφ τι μεϊζον,. μήκους 0, 93* 
πλάτους κατά μέν τάς δυο εύρυτέρας πλευράς 0, 62,. κατά δέ τάς στε- 
νοτέρας 0, 49, Τούτου μία τών εδρών έπιμελώς. ειργασμάνη αί δ’ άλλαι 
μόνον την πρώτην εργασίαν έδέχθησαν. Άπδ της καλ,ώς ταύτης είργασμέ- 
νης έδρας πρδς τήν αντίθετον υπάρχει οπή κυλινδρική μείζων τών δέκα? 
προευρεθεισών. '■’Άνωθεν άπδ της ευθύ τετμημένης επιφάνειας δύο έπαΐ 
μικρα'ι δι.ήκο,υσι μέχρι τών άνω τοΰ κυλινδρικού άνοίγματος έν σχήματι X 
διασταυρούμεναι έλίγον πρ,δ ταύτης. Αί έπαΐ αύται. είνε περίενδεδυμέναι 
έσωθεν μολύβδφ έντδς δ’ άνευρέθη κόνις και. μικρά τεμάχια, ξύλου κεκαυ- 
μένου. Τδ άνοιγμα ή ή διάμετρος της κυλινδρικής οπής τής άπδ έδρας 
είς έδραν 0, 20, βαθμηδόν εκατέρωθεν είς τδ μέσον είς 0, 15 στενουμένη. 
Κατά δέ τήν άνω επιφάνειαν πλάτος της μέν στενωτέρας πλευράς. εΤνε 
0, 30 της δέ εύρυτέρας 0,. 44, Τά πυραμιδοειδή ταΰτα- τεμάχια ώνομά- 
σθησαν άγκυραι’ είς τί δμως άκριβώς έχρησίμευον είνε δύσκολονϊνά.δρίσή 
τις, άφ’ ού δέν άνάγονται είς χρόνους καθ’ούς δέν ύπήρχον έν χρήσει σι,δη? 

ραΐ τοιαΰται.

γ'. Αύο ενεπίγραφοι. λίθοι.

1) Έν τή αύλή τής οικίας τής χήρας Α. Φυτάλη υπάρχει λίθοςκυλιν- 
δρικοΰ σχήματος,χαμηλός, διαμέτρου 0,55 καί ύψους 0,20, άποκεκομμε- 
νος τδ ήμισυ ί'σως τοΰ ύψους αύτοΰ φέρων δέ τέρμα πρδς τά κάτω κυμά- 
τιον μετά ταινίας. Έπί τοΰ σώματος τοΰ λίθου τούτου υπάρχει επιγραφή 
γράμμασι ρωμαϊκών χρόνων γεγραμμένη, διακεκομμένη ύπδ. φθοράς πλην 
ίκανώς ενδεικτική ώς ουσα μία τδν εφηβικών καλούμενων ή δε ς

[Φ]ΙΛΟΚ[ΡΑΤΗΓ1.......
ΜΙΚΑΛ!(ΩΝ}..... ΟΥΦΛΥΕ[Υ<]
..... ΑΡΚΤΟΥ ΕΙΤ[£Α]Ι0*
ΕΠΙΜ[Ε]ΝΗ* [Α]ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΕΥΚΟΝΟΕΥ* 
ΜΑ[Κ}ΡΩΝ [ΔΙΟ]ΗΥ*ΟΔ[ΩΡ]ΟΥ E[P]XiEY* ■ 
ΔΗΜΗΤΡΙΙΟ* ΚΑΛΛΑΔΟΥ ΛΑΚ! ΑΔΗ*

ΠΑΙΔΟΤΡΙΡΟΥΝΤΟ* ΑΚΕ*ΙΔΟ* ΕΚ ΚΟΛΩΝ[ΟΥ

2) Έπί τεμαχίου λίθου σχήματος ορθογωνίου πρίσματος, ου^αί μακρό- 
τεραι πλευρά! φέρουσιν ικανήν καμπυλότητα, μήκους 0,30, ύψους 0,1.1 
καί πάχους 0,05 είς δύο, στίχους ή έξης επιγραφή :

ΠΡΩΤΟ*
ΔΑΥΝΙΟ*

διά μεγάλων ρωμαϊκών χαρακτήρων καθαρ.ώς άποτετυπωμένη, καί άνά- 
θημα άπλουν. ουσα ή μάλλον είς άνάθημα άποβλέπουσα, ώς δλως αύτο- 
τελής καί μή δεικνύουσα οίανδήποτε πρδς έτερον σώμα συνοχήν, καθ’δσον 
πασαι αί όψεις αύτής καλώς είσιν είργασμέναι, μάλιστα δέ πασών- ή τήν 
Επιγραφήν φέρουσα..

ΑΝΑΓΛΥΦ0Ν ΕΚ ΡΗΝΕΙΑί

Ή έν Πειραιεΐ συλλογή προσέθετο είς τήν σειράν τών επιτύμβιων λίθων 
έξ ών τδ πλεΐστον άποτελεϊται. μικράν ανάγλυφον στήλην επιτυμβίαν.· 
(πίν. Η'), πρ.οελθοΰσαν έξ άγορΧς παρά τίνος Αναστασίου Καμπαν^'· Μυ~' 
κονίου, οςτις, ώς εΐπεν, εδρεν αύτδ έν 'Ρηνείφ πρδ πολλοΰ ξυλευόμενος;- 
*Η επιτύμβια αύτη. πλάξΊ'χει τι τδ ίδιάζον, ούχί ώς πρδς τήν τέχνην, 
διότι καί αύτη καί τά γράμματα,, άπερ φέρει, καί δ τύπος- τής επιγραφής 
δεικνύουσι σαφώς ρωμαϊκούς, και δή και τούς τελευταίους που χρόνους, 
αλλά διά τδ σχήμα αύτής καί τήν παράστασίν. ■ .. ..'

Είναι δηλ, τδ δλον πλάξ σηκόμ,ορφος μετ’ άετώματος καί τών συνή
θων κατά τά τρία άκρωτήρια όρθοκεράμών, στενουμ,ένη πρδς τά άνω και 
πολύ πλατυτέρα πρδς τά κάτω δπου είς κυμάτιον καί, ταινίαν πλατείαν' 
τερματίζεται, Έντδς τοΰ ύπδ τδ άέτωμα άβαθοΰς ά,ποτελουμένου σηκοΰ, 
ή μάλλον εντός τοΰ πλαισίου καί. κατά τδ μέσον, 'ίσταται. πα?ς χιτώνα 
μόνον ποδήρη (μέχρι τών σφυρών καθικνούμενον) άναβεβλημένος, στη- 
ριζόμενος έπί τοΰ άριστεροΰ ποδδς ύποκάμπτων δέ τδν άριστερόν. Τήν 

έτεραν τών χειρών, τήν άριστεράν, τείνει πρδς τά κάτω, σφαίραν ταύτρ 
ίχων, διά δέ τής έτέρας. ήν άνυψοΐ κρατε?ύψηλά σταφυλήν πρδς ήν άπίδ 
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Αριστερών έρχόμενον πτηνδν μεθ’ δρμής δικβεβηκότας έχον τούς πόδας 

διευθύνεται μετά σφόδρα Ανατεταμέναυ του λαιμοϋ. Ό παϊς φαίνεται 
ώσεί παίζων μετά τοϋ πτηνού-· ούδεμία δμως έ’κφρασις έπί τοϋ προσώπου 
αύτοϋ, ούδεμία δεδικαιολογημένη κίνησις επί τοϋ σώματος δπερ άλλως 
καλώς όπωςδήπατε ύπο τον χιτώνα φαίνεται διαγεγραμμένον έν δλφ. 'Ως 
πρδς τδ κατά μέρος δμως ούδεμία Ακρίβεια, ούδεμία προσοχή.

Έν τφ εύρεϊ διαστήματα τφ μεταξύ της κάτω γραμμές τοΰ πλαισίου 
τούτου καί τοΰ άποτερματίζαντος κυματίου ύπάρχει, ή επιγραφή ή δε^ 

γράμμασι τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων :
ΖώσαΘεοφράστ-αυ
Χρηστέ χαϊρε

Τδ Ανάγλυφου και τδ περί άύτο έμβαδδν διατηρεί έτι ίχνη ανοικτού 
κυανοΰ χρώματος δι ού ήτο, έπικεχρωσμένον, Κάτω, δ’ έπί τοϋ κυματίου 

καί έρυθροΰ,
Έν Πυρβιεϊ, τή 15’huvfou Ι881«

, Ίάκ. X. ΑραγΑταης*.' '

ΕΙΔΗίΕίί

*Η περί τήν εκκλησίαν τοΰ άγιου ’Ελευθερίου Ανασκαφή, τήν δποίαν 
άνηγγείλαμεν είς τδ προηγούμ,ενον ημών φυλλάδιον, δτι έξηκολ,ούθησεν ή 
Αρχαιολογική εταιρία, έπερατώθη τή 20 ’Ιουνίου. Κατ’ άρχάς άνεσκάφη 
δ πρδς Ανατολάς καί βορράν τής εκκλησίας χώρος εις βάθος 2 μέτρων ύπδ 
τήν βάσιν τοϋ ναοϋ, έπειτα δέ ήνοίχθη τάφρος βάθους 3 περίπου μέτρων 
κατά τήν άκραν της πλατείας της Μητροπόλεως πρδς τήν οδόν Πανδρό- 
σου, ένθα κατά τήν εγχώριον παράδοσιν έ'κειτο ή εκκλησία τοϋ άγ. Γρη- 
γορίου, ήτις όντως άνευρέθη αύτοϋ κείμενη. Τής εκκλησίας ταύτης δ Au
gustus Mommsen έν τώ περί Χριστιανικών ’Αθηνών συγγράμματι αύτοϋ 
μνημονεύει μόνον έκ τοϋ Κολμαννιανοϋ τών ’Αθηνών πίνακος (ί'δε Aug. 
Mommsen Athenae Christianae σελ. 110, άριθ. 134 καίσελ. 13. 9.) ώστε 

έκ της άνασζαφης ταύτης ώρίσθη Ακριβέστερον ή θέσις καί ή έκτασις τής 
έν λόγφ εκκλησίας. Εύρήματα έκ τής Ανασκαφής ταύτης έκτδς Αρχιτε
κτονικών τινων Ασήμαντων λειψάνων, χαλκών τινων Βυζαντιακών καί 
Ένετικών νομισμάτων καί ένδς νεκρικό® ένεπιγράφου κιονίσκου τών κοι

νοτήτων ,φέροντος τήν τρίστιχον επιγραφήν

ΜΑΛΘΑΚΗ] 
ΑΓΝΟΥ[ίΙΑ[ 
ΘΕΟΞΕΝΟΥ

δεν έχομεν ν’ άνζγγείλωμεν.

-—’Εν ταϊς ύπδ τήν διεύθυνσιν τοϋ εφόρου τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Καββκ- 
δία ένεργουμέναις Ανασκαφαϊς της Αρχαιολογικής εταιρίας έν’Επιδαύρφ αν»- 

ίκάφη καί έκαθαρίσθη τδ παρά τδ ίερδν τοϋ ’Ασκληπιού θέατρον.Τδ θέατρόν 
τοΰτο είναι τδ μ.έγιστον καί σπουδαιότατου τών ελληνικών.θεάτρων,δια
τηρείται δέ καί έν καλλίστγ καταστάσει ούτως, ώστε σήμερον ύπέρ τάς 
30 χιλιάδας θεατών δύνανται άνέτως νά καθήσωσιν έπί τών έδωλίων 
ώς καί κατά τούς χρόνους της Ακμής αύτοϋ. Τδ κοΐλον Αποτελεϊται έκ 
52 σειρών έδωλίων, ών ή άνωτάτη έχει μέγεθος 212 μέτρων, καί διαι
ρείται διά'μεγαλοπρεπούς δρόμου (διαζώματος) είς Ανώτερον καί κατώ
τερον τμήμα. Έν τώ δρόμφ τούτφ ύπήρχον ένθεν καί ένθεν δύο σειραΐ 
θρόνων, ών σώζονται οί πλεϊστοι. Τρίτη δέ σειρά ύπάρχει περί τήν <3ρχή- 
στραν. Ώκοδομήθη δέ τδ θέατρον τοΰτο κατά τήν Ε' π. X. εκατονταε
τηρίδα ύπδ τοϋ έπιφανοϋς ’Αργείου καλλιτέχνου Πολυκλείτου καί ύπερ- 
εϊχε διά τοΰ κάλλους του, κατά τδν Παυσανίαν, άπαντα τά θέατρα τής 
Ελλάδος, πρδς τδ μέγεθος δ’ ύπελείπετο μόνον τοϋ τής Μεγαλοπδλεως. Έν 
ταϊς Ανασκαφαϊς δέ ταύταις σπουδαιότατον καλλιτεχνικόν εύρημα έγέ
νετο. Μετά τήν Αποπεράτωσιν τής Ανασκαφής τοϋ κοίλου καί τής Ορχή
στρας εύρέθη πρδς τδ μέρος τής σκηνής Ακέφαλον άγαλμα τής Ύγιείας. 
Τδ έργον τοΰτο είνε Αριστοτέχνημα τής Ε’ έκατονταετηρίδος, καθ’ Α έ- 
πιστέλλει τή έταιρίιη ό κ. Καββαδίας. Φέρει δ’ ή θεά σανδάλια καί ε?νε 
ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα μετά διπλοϊδίου, μέχρι τών γονάτων περίπου 

κατερχομένου καί πλούσιας σχηματίζοντας πτυχάς, ούσας έν τώ δλω κ·αί 
τοϊς καθέκαστα Αριστούργημα ελληνικής τέχνης.

— Τδ έν τφ Ανακτορικφ κήπφ τής πόλεως ώραιότατον ψηφοθέτημα τών
ρωμαϊκών χρόνων κινδυνεύει νά καταστραφή έκτεθειμένον Απροφύλακτον 
είς τάς πρόσβολάς τής κακοκαιρίας, καί έν γένει παραμελούμενον. Ή Ap;* 
χαιολογική εταιρία, βαρέως φέρουσα τήν τοιαύτην κατάστασιν, Απεφά- 
σισε δπως ίδώρ δαπάνη Αναλάβγ νά έκτελέσγ τά δέοντα .έργα πρδς διά- 
τήρησιν καί προφύλαξιν αύτοϋ. ..

.— At έν Τανάγρα Ανασκαφκί ύπδ τήν διεύθυνσιν τοϋ έφόρου κ. Π. Στα-; 
ματάκη διεκόπησαν προσωρινώς ένεκα τής μεταβάσεως αύτοϋ είς Σπάρτην 
πρδς έπισκόπησιν τοΰ έκεΐ Μουσείου.

— Λίαν προσεχώς έπαναλαμβάνονται έν Δήλφ αί ύπδ τής έν Άθήναιί 

γαλλικής σχολής έκτελούμεναι Ανασκαφαί περί τδν ναόν τοΰ ’Απόλλω
νος. Τήν διεύθυνσιν τών Ανασκαφών τούτων Ανέλαβεν δ έκ τών μαθητών 

■τής σχολής κ. Hauvette Besnault Αντί τοϋ κ. Όμδλ τοϋ έξ Αρχής διευθύ- 
ναντος αύτάς. Ύπδ τής ήμετέρας κυβερνήσεως στέλλεται έπιθεωρητής δ 
έφορος τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίας.

— "Ενεκα τής είς Δήλον Αναχωρήσεως τοΰ έφόρου κ. Π, Καββαδία δια
κόπτονται αί έν Έπιδαύρφ Ανασκαφαί τής αρχαιολογικής ■ εταιρίας. Είς
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Επίδαυρον δ’άπε^άλή πρδς έξασφάλισιν τών ανευρεθέντων ό έφορος κ.Φίλιος. 
Συνεπώς ή έ'ναρξίς τών έν Έλευσΐνι άναάκαφών άνεβλήθη έπί τινα χρόνον.

— Ό κ. Κουμάνουδης έδημοσίευσε τά εξής έν τή « Π αλιγγενεσίφ» ί 
«Κατ’ αύτάς θεμελίουμένης ένταϋθα οικίας τινδς πρδς νότον τοϋ έκκλή-

σιδίου τοϋ αγίου Ελευθερίου τοϋ παρά την μητρόπολιν^ έύρέθήσάν είς μέ
τριου βάθος πλάκες τινές μαομάριναι μεγάλαι καί παχεΐαι καί κιόνων 3 ίο 
άρραβδώτων σώματα καί άλλοι ογκώδεις λίθοι διαφόρων εποχών Ανάμι
κτοι είς τά χώματα, οί δέ έντόπιοι λέγουσιν, δτι αύτοϋ που ήτο πρδετών 
έκκλησία τοΰ Σωτήρος. Έκ τών λίθων τούτων είς είναι εύγεγέθης, τε
τραγωνικός ύμήττιος και δλως μέν ακόσμητος αρχιτεκτονικώς σώζων δέ 

κατά την έπάνω ποτέ έπιφάνειάν του κοίλωμα πρδς υποδοχήν Αναθήμα

τος γλυπτοΰ, έχει δέ έπι μιας τών καθέτων επιφανειών ίου επιγρα
φήν τοϋ Δ’ πρδ Χιστοϋ αίώνος, ής ή έπίκεφαλίς λέγει* «Αίγη’ίδος πρυ- 
τάνεις. Ανέθήκαν οί έπί ΝίκομάχΟυ άρχοντος στεφανωθέντες ύπδ της βου
λή ςκα'ι τοΰ δήμου Αρετής ένεκεν καί δικαιοσύνης». Έπονται είς 
τρεις στήλας καί μικροτέροις γράμμασι τά όνόματα τών στεφανωθέντων 
μετά τών πατέρων των, άνευ δέ δημοτικών. Ταϋτα δέν εύκολύνθημεν ν’ 
άντιγράψωμεν χθες, δτε εί'δομεν τδν λίθον, ένεκα της νΰν πλαγίκς θέσεώς 
του καί άλλων δυσχερειών. 'Ο κτίξων την οικίαν κ. Ίω. Πικρός ύποσχέθη 
νά. παραχωρησγ τδν λίθον είς τάς δημοσίας ημών συλλογάς καί τότε θά 
είναι δυνατόν ν’.Αντιγραφώσιν εύκολώτερον καί τά πολλά κύρια όνόματα. 
Ό-Αρχών Νικόμαχος γνωστόν ότι ήρξε τφ 341 πρδ Χριστού.»

— Ή γαλλική κ,υβέρνησις έξητήσατο δπως είς. τήν ένταϋθα Γαλλικήν 
σχολήν Ανατεθή η Ανασκαφή τοΰ περί τούς αρχαίους Δελφούς χώρου. Συ
νεπώς θέλει καταρτισθή πρδς τοΰτο σύμβκσις όμοια τή της ’Ολυμπίας, 

ήτις θέλει ψηφισθή ύπδ της βουλής.
—· Ό κ. Ίω. Πανταξ.δης ώνομάσθη μέλος τακτικόν τοϋ γερμανικού Αρ

χαιολογικού Ινστιτούτου..
— Έξεδόθη τδ β'. τεύχος τοϋ ς·'. έ'τους τοΰ περιοδικού τής ενταύθα 

γερμανικής σχολής, περιεχόμενα δ’ αύτοϋ είσί τάδε: Μόρτδpar, Επιγρα

φική Κυζίκου. Σμιθ, έκ. Κωνσταντινουπόλεως καί μικρές ’Ασίας. ΓονρΛιζ 
άνάγλυφον έκ Κλειτορίκς. Σπΰρ. Π. Λάμπρο»·, ’Επιγραφή έκ Χαλκίδος. 

ΦονρτβαΐγγΛερ,Μάρμαρα έκ της Άκροπόλεως. αΟ»εφα.Ι<Λ Ρίχτερ, Περί τών 
νέων Ανασκαφών έν τή Σαλαμϊνι της Κύπρου. ΛόΛ.Ιιγγ, Βωμός έκ Σηστοΰ, 
ΛόΛΛιγγ,προσθήκαι είς τδ α' ψήφισμα της Ααμψάκου. Πρακτικά τών συν

εδριάσεων. Έκλογαί μελών.
—— Προσεχώς .περζτοΰνται αί έν Άλή Αγά παρά τδ Αρχάΐον Γρύνειον 

διενεργούμεναι Ανασκαφαί Αρχαίων τάφων ύπδ την έπίβλεψιν τοΰ εταίρου 

της ένταϋθα γαλλικής σχολής κ. Σαλομώντος 'Ράϊναχ. ’
*— ’Έζωθεν της πύλης τοΰ Μουχαρέμ-βεη έν Άλεξανδρε'ίγ ανευρέθη 
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διά τυχαίας Ανασκάφής άγαλμα θεοΰ Αιγυπτίου έκ μέλάνος μαρμάρου. 
Διατηρείται δ’έν καλή· καταστάσει πλήν τών κνημών αΐτινες είσί τε- 
θραυσμέναι.

— ’Εν τίί βορείςί Μεσοποταμία Ανεύρέθησαν ίχνη αρχαίας ρωμαϊκής 
πόλεως, ήτις υποτίθεται οτι είναι ή Σεργιόπολις.

— ΊΙ έν Βερολίνω άκ'αδήμεια τών έπιστημών έψηφίσατο τδ ποσδν δε- 
καπεντακίσχιλίων μάρκων πρδς εκδοσιν συστηματικήν τών έν ’Ολυμπία 
Ανευρεθεισών επιγραφών.

— Τελευταίως εύρέθη έν Πομπη'ίμ άνασκαπτομένης Οικίας τίνος έν τφ 
η* διαμερίσματι τοΰ Θ', τμήματος κομψότατος θαλαμίσκος στολισμών ρω

μαίας μκτρόνάς. Έν τώ Οαλκμίσκφ τούτφ διεσκευασμένφ πολυτελέστατα 
δι’εικόνων καί' ύδρογραφημάτων ευρηταΐ κάτοπτρου έξ ύαλου λείον χρώ

ματος άμεθύστου προσηλωμένου έν τώ τοίχφ. Ύάλινα κάτδπρα ύλίγα εύ- 
ρέθησαν μέχρι τουδε.

J — Ό διευθυντής" τής έν 'Ρώμη γερμανικής αρχαιολογικής σχολής δι-
δάκτωρ Helbig Απεστάλη ύπδ τής γερμανικής κυβερνήσεως είς Τύνιδα όπως 

ϊ. μελετήσ-ρ τά έρείπια τής Αρχαίας Καρχηδόνος.
Έν τή έν Παρισίοις άκαδημείίκ τών επιγραφών καί τών γραμμάτων 

ό κ. Σλουμ.βέργερ παρουσίασε δύο περίεργα σφραγιστικά μνημεία τής κατά 
τούς μέσους αιώνας λατινικής έν ’Ανατολή κατοχής. Τδ μ.έν τούτων εί
ναι μολυβδόβουλλον τοΰ ήγεμόνος τής ’Αντιόχειας Renaud de Chatillon,δστις 
συλλαβών τήν ιδέαν νά κατακτήσγ τήν Μέκκαν συνελήφθη ύπδ τών Σα- 

ρακηνών καί έφονεύθη τφ 1187. Τδ έτερον μνημείου είναι μήτρα σφραγί- 
δος άλλου τινδς Chatillon όνόματι Γαλτιέρου, ήτις εύρέθη έν Κύπρφ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τήν 14 λήξαντος μηνδς έγένοντο αί έξετάσεις τής πρακτικής δημοτι

κής σχολής τοΰ Συλλόγου έπί παρουσία τοΰ σεβαστού μητροπολίτου, τοΰ 
κυρίου .υπουργού τής Παιδείας καί πολλών άλλων λογίων. Μέλη τής έξε- 
ταστικής έπιτροπής ώρίσθησαν ύπδ τής έφορείας τοΰ, Συλλόγου οί κκ. Διο
νύσιος Αάτας Αρχιμανδρίτης, Άριστ. Σπζθάκης καί Γ. Ζωλότας μέλη τοϋ 
Συλλόγου. Οί έξετκσθέντες ανήκοντες είς τάς μέχρι τοΰδε καταρτι.σθείσας 
δύο τάξεις, πρώτην καί δευτέραν, έξητάσθησαν είς τά ιερά, τά' ελληνικά, 
τήν γραφήν, αριθμητικήν, πατριδογραφίαν, πραγματογνωσίαν, μουσικήν, 
Απαγγελίαν, διδασκαλίαν τής γλώσσης, γεωγραφίαν, πρακτικήν οικονο
μίαν καί γυμναστικήν. Έκ τών έξετασθέντων έβραβεύθησαν έκ μέν τής β' 
τάξεως οί εξής :
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Σταΰρος Σ. Οικονόμου έτώ^ 9 πατρύς τυπογράφου
Νικόλαος Ελευθερίου » 8 ορφανός
δασίλειος 'Ροκκόές » 10 »
Χρηστάδουλος Κλωστερίδης » 13 πατρός γέωργοϋ
’Ιωάννης ’Αλεξάνδρου » 10 » αξιωματικού.
’Εμμανουήλ Φραγκάκης » 10 » υπάλληλου
Δημητριος Κορδαντζης » 10 » παντοπώλου
’Αλέξανδρος Αευκαδί'ίης » 0 » πιλοποιοΰ
’Αλέξιος Kuptai/ifc » 11 έρφανος
δέ ττίς α' οί έξης
Νικόλαος Εύστρατιάδης έΐών 7 πατρός μεσίτου
’Αντώνιος Μάνεσης » 7 » εμπόρου
Ίω. Παντελής _» 7 » στρατιωτικού
Σπ. Θεοδωρόπουλος » 6 » ελληνοδιδασκάλου
Σπ. Αοβέρδος » 7 » έμπορομεσίτόυ
Π. Καζάκος » 6 » κτηματίου
Ήρ. Καρατξαζ » 7 » άρχικλητ^ρος
Κ. Παπαγιαννάκης » 8 » έμπόρου ♦·

ΊΙ δέ τελετή της διανομής τών βραβείων έγένετο έπισημως την 21 τοΰ 
αύτοϋ μηνος προσφωνησαντος τούς πκΐδας τοϋ κ. Άρ. Σπαθάκη. Τγ) αι
τήσει πολλών γονέων έξακολουθοϋσι τά μαθήματα και το θέρος έπί δύο 

πρωϊνάς ώρας.
Τά μαθήματα της έν Άθηναις σχολάς τών άπορων παίδων διεκόπη- 

σαν ένεκα τοϋ θέρους άπο της 15 τοΰ ληξαντος μηνάς.
Ό έν Αονδίνω κ. Patrick G. Lecki άπέστειλε τφ συλλόγφ διά τοΰ κ. 

Ίω. Μαυρογορδάτου πέντε σώματα χρυσόδετα της άγγλικης μεταφράσεως 
τοΰ Λουκη Αάρα, ΐνα διανεμηθώσι διά τοϋ Συλλόγου προς τούς άριστεύ- 
σαντας παΐδας έκ τών δημοσίων σχολείων κατά τάς έξετάσεις είς την 

αγγλικήν γλώσσαν.
Ή άμερικανικη εταιρία τών επιστημών προσεκάλεσε τον σύλλογον είς 

το προσεχώς έν Μασσκχουσέττ) τίί πρωτοβουλίγ αύτης γενησόμενον συνέ- 
δριον τών επιστημών.
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