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Έΐ'.δίδεται κατά Κυοιακίιν

I! Ε Ρ 1 Ε X Ο Μ ΕΝ Λ
Σ'τ<> Χρκίτίι ποίημα. ΰπό Στι-Φανον Μα;·- 

τίώκη.
’<> ΧοκΙτος, π<> A I. Muv<iv<k»v.
Ιίαιχίΐίι κηΐ JminorXa, ιίκών. ΰπό II. A. 

Άξιώτη.
ΊΙ δοίοΑογΰι τών τιοιιιένων. ΰ.πύ Λ<’ηι- 

•πιχη· Άατεοιι.
Ί) ι:ω?>ων<>κμοί·<Ιτη<;. οιήγιιΐια. νοικταν- 

γεννκΙτα:->ν. ΰπ<> Δ. Καλαγερο'ήιπν.αυ.
Δύο νύκτες 'αιιότονγέννων, διήγημα. ΰπό 

I. II. ΧηνιίανίΙοποί'λου.
Τ<> <ί>:ι·ΰ.ι τής διακονιάρας, ποίημα ΰπίι 

11. Δ. ΣανίΆινοΰ.
'Γί> κανδίν.ι, ποίημα. ΰπι> Tlnw Μωοα.ϊ- 

"ίνα.
Γενική Ε'κίαγωγή, Χοιάτιανικίις 'Αρχαι

ολογίας, -ΰ.πο Γ. Χαιιπϊικιι. νίηιγιιτον 
τ ία; X ι. υ ι τ ι αν 11; ίί ς Λρχι11 > ·λογ ΐας .’

Ί! Λνκανιι, διήγημα. ΰπό Βέργα
ΊΙΈκπαιόιΐΊΪις ίν Σαγ^οάρ. ι π<’·' Σιυΐώ- 

ΐί“ΐ
Ναι·τιΐ·.ΐι iiSWp*«r, A<r;i» τή- ΜγγΛτκής 
Δννάιιιως, ίι ρεγάλα Αρμάδα, άπό Κ.

X Ρόδον. κα·»ιιγιιττηΰ ίις ΧαντικΛι; Ί- 
ίΐτοιαΊις ι ν τά Στολή τών Δοκίμων.

ΕΗν >ΝΕΣ s Νίξ ,·ΊΠ·ι-οι·γϊνγων.— \ί τογϊι; 
•Ίακτιανα:<ιϊ άοΐ'Ταΐ. 'Ελπίς. Ά··<ίπιι. 
ΐϊοίτιο.

ΕΝ ΤΩ ΔΙ'.Λ'ίΊΩ ζ 'Αθηναϊκά Χρονικά.— 
Έ<’·δοοιιύΐ!ΐί·ι Φιλολογική Έπϊιίεώοηιΐο;. 
—Ό Μύγας ΙΙύτρης. ό Μύγας ΑλύΗιν.'.ρος 
καί, (ί .Μϊγα,ς Ναπολέων, συγκριτικά ιιι- 
λντιι 'ΰπό <-ΐι·οό. X. Ί'λογιιίτου.

ΑΗΙΙΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
' Κνατέλλ:· ή χαρμόσυνος τών Χριστουγέννων 

ήμέρζ ζ-κν-ζ./ο ενη ΰπό τών συνήθων έάίκών 
- ςμάτβη τής παραμονής. χχΐ πλαισιουμένη ΰπό 
τών μοναδικών ζζλλοπισμών πής ήμετέρζς ζ·ό- 
ράς. Ανα.Αμητοί μυρτοστεφεϊ; κούρκοι. χήνες 
χαί παχύσωμοι χοίροι. βοές, μόσχοι. όρνιθες καί 
πάσα ' χορεία τή; χριστιανική; ήμών αδηφαγία; 
χναμίξ. άλλα ζζλζ’.τεχν.ζιΰς ανηρτημένη από 
αγκιστροειδούς αρπαγής αφανούς ΰπό τά πολυ- 
χρόματχ εθνόσημα. τά δι' αργυρού καί , · υσοΰ 
χαί ερυθρού πεποικιλμένα χάρτου. Εικόνες με
γάλων άνδρών έν μέσω άφθονων πρασίνων π-:;ι- 
πλοχάδων. ο: σταυροί τών καλα.μίι»ν σύκων 
/.Ί.-Άν.ίΤΖ’Λ κλώνε; rit; εύοσμου πορτοκαλεας. 
τά ςηρά κζρυα. τζ κζτάμαυρα δαμάσκηνα. πάντα 
τζΰτζ άφθονα προκλητικήν συνζποτελοϋσι τήν 
ϋζιδρότητζ τ ών εοςτασ.μων παΰαμονών καί έμ- 
πνέουσ: τά; ζεφαλά;. καί έξαντλούν τά θυλάκια. 
Λησμονούμε-/ ΰπό τό κράτος τών εύθυμων αγο
ραίων πωλητών ζζί τά; απεργία; τών αχαμνών 
αστυφυλακών. ών ζί απαιτήσεις έτάραςαν τήν 
γαλήνην τών υπουργικών κύκλων, ζζί τά; [Ροον- 
τοφώνου; διαμαρτυρήσεις τή; Λσζληπιζδι'ου 
νεότητοςκαι τήν μήνιν ήν μάτηνέπιχειρεί νζ κζ- 
τευνάση ή ποζάτη; τών συγκλητικών λόγων ζζί 
δον σοφού ΙΙ,υτάνεω; ή ίπποτική στάσις. \κζ- 
δημζικο'ι τ ·, ΰντι ζζί αστυφύλακες ζπεςγοϋσιν 

οίτοι μέν υλικήν έκείνοι δέ ηθικήν έπιζητοϋντε; 
ίκανοποίησιν. αλλά ζζί εκείνους κζί τούτου; πα- 
ρηγοεοϋσι συνεχείς έπζγγελίζ·. κζί ΰτίο,σχί
σει; κζί έλπισε; μέλλοντος εΰτυχοϋ; ! εΰτυχέ- 
στζτον μ-έλλον ΰπισχνοΰντζι κζιεϊ; πζντζ έν γενει 
τά τετιζποοζ. ζί ευαίσθητοι τών ζοιστοκρατών 
κζοοιζι. ζιτινε; τοϋ ζ. Μ=σσζλα ηγουμένου όμο- 
φ .,νως.συνζπεφάσισζν κζί διετζιαν οπω; τοϋ Λοι
πού όσοι ήθελον φωφαβγ, ζζκοποιοϋντε; τοιζϋτζ 
συνταγματικά ζώζ καταδικάζονται εί; ζΐωνίαν 
πεοιφίύνησιν. κζί ε·; έπίμετοον πληοόνουσι κζί 
μικτόν ποόστιμον. τόσον μόνον όσο; ήθελε θεω- 
ρηθή έπζοζη; όπω; έμφυσ-ήση εΐ; τά; σκληοάς 
τών'μη ζωοφ λων ΰυχάς ήπιό.τετζ αισθήματα' 
όμοια τουλάχιστον πτό; εκείνα άτινζ συνεζίνη- 
σαν επ' έσχατων τήν κζοοϊζν τών ήμετεοων 
βουλευτιΰν.οί ΰπ»1 τών τηλεγτζφητ ·>ν ευφταοιΐς 
λόγοι τών συνηγόρων τοϋ άτυχούς τούτου υπη
ρεσιακού στοιχείου, οπερ έπί τέλους έχασε την 
υπομονήν του και επιζητεί καί αύτό προαγωγήν.

Δ·Λ.4ν»ίώΑ ρ^απονζ.. και δικαιότερα·, μι απαι
τήσεις καί ευχόμεθανά λα φθή πρόνοια' ευτύχημα 
έπίσης θά ήτο. έάν έλάμβζνον οί αρμόδιοι τήν 
δέουσαν πρόνοιαν ζζί πρό; καθαρισμόν τού ποσί
μου ύδζτος. διότι έάν τό πράγμα άληθεύν, εί α
τυχείς κάτοικοι τή; Κεκρωπ'α; ταύτη; χώρα; 
ζαταπίνουσι τόσα μιζρόοια όσα δέν εΰρισκουσιν 
ούτε εί; τά μνήματα τών νεκοών,ου; απεζούουσι · 
χάριν εμπορίας οϊ μακαριό: φυλακές τών κοιμη
τηρίων ψήφοφόροι τοϋ δήμου 'Αθηναίων, οί 
ευτυχεί; εκείνοι τυμνωρύχο:. οϊτινες εχοντε; το 
δικαίωμα τοϋ έζλεγειν καί έκλέγεσθαι απεφάσι- 
σαν νά γίνουν έ; αδιαθέτου κληρονόμοι τή; κι
νητή; περιουσία; τώιν τιτ·ι<_η> r<.,v τά -τα.Ια 

δυσφ ρου: ταύτας ήμέρας τώιν βουλευ
τικών παννυχίδων. τί>ν αιφνίδιων εμφανίσεων 
αυτοκινήτων άμα;'τ-ο·χι·.'ω. δυνάμει διατάγμα
τος. και συνεπεία συμοάσεω;. καί τών ΰπό τ-ής 
βοοκτ νου παν ύλη; μαστιζόμενων κρεοφάγων.

'Αλλ' ή έπίμων αισιοδοξία τ-ή: ήτιολογημένη; 
πίστεω; ουδέποτε άστοχε·' ήδη δέ επίκαιρο; ΰπερ 
τών πτωχών άνακούφισι; ζατετέθησαν ΰπό του 
κ. '()νού δοαχμαί πεντζκ .σιαι. Δεν είναι βε- 
όαίως αυται ίζανα: νά θερζπεύσ<»σ·. τά; επείγου
σα; τοϋ στομάχου των ατει-Τί>..ω«- απαιτήσεις, 
άλλά προστιθιμινα: κζί α’ται ■■; άλλα; πολλά;, 
άς δαύιλώ; παρέχει ή κυοερνητιζή πρόνοια 
κατά τάς ημέρας ταύτας ε·ς την αδύνατον ατυ
χίαν. έπαρκονσι μέχρι τινί:. όπως πρό; ώραν έ- 
πουλ.ωσωσ: πήν πζηγήν καί πςοζαλέσωσ: μειδιά
ματα έλπίδο: καί ευθυμίας.έκεί ένθα διαρκή; βα
σιλεύει ή '^υχρά πνοή τών στερήσεων καί κακου
χιών. ΊΙ ανθρώπινη ομω; συνδρομή άδυνατεί νά 
επανορθώπη τάς φουερά; ζατζστροφά; τών αλλε
παλλήλων θεομηνιών καί μάτην νομοθετεί ή 
πανίσχυρο; αντιπροσωπεία την καταργησιν τών 
όνίων φύοων.ματην εΰζολύνουσιν ζί κζΛαί διζθέ- 
σειςτοϋλζοπροβλήτου πρωθυπουργού τάς νομίμου; 
εύχάς τών οινεμπόρων. μάπην σύλλογοι συγκρο
τούνται καί οικονομικά ·δρύονταιέστιατόρια·ή σύγ
χρονο; γενεά μ'ό/α ταϋτα πάσχει καί ΰπαρχουσιν 
οί μήκαταδικάζοντε; τοόςΑαυ.ιώτζ; έπζνζστζτζς 
ού; ήδη νΰν καλείται νζ τιμωρήσ-f, ή δικαιοσύνη. 

κζίοί πληρέστατα αΐτιολογοΰντε; τού; οθονοϋντας 
τόν ευτυχή καφεπ .·λην τόν κερδίσαντα τόν πρώ
τον αριθμόν τοϋ λαχείου τών άρχαιοτ-ητων. καί 
τά; ελλογίμους έκείνζ; δεσποινίδας, αΐτινες το- 
σούτον έπιτυχόίς ηδυνηθησζν νά ΰπερπηδήσοισι 
τά όρια τώ·/ στεεήσεων κζ'ι ε'ισέλθωσιν είς το ε
πιστημονικόν έδαφος, τό οποίον επαγγέλλε
ται εί; αύτάς εύτυχε; ζαΐ ένδοξον τό μέλλον.

ΙΙ αντων όμως τούτων ημείς μζκαρίζομεν τούς 
μέλλοντας νά χορεύσωσιν τά Ανάκτορα τήν 
Ιην προσεχούς Ιανουάριου, καί εκείνου: οϊτινες 
είχον τό ευτύχημα νά κ/ίνωσιν εύλάβώ; τας κε
φάλα; ένώπιον τή: Α. Μεγζλ.ειοτητος τού Ά να- 
κτο; ήμών εΐ; τά; πολυτελείς αίθουσα; τοϋ με
γάρου τή; ’Αγγλική; πρεσβείας, ήτι; εΰρίσκε- 
τζ: παρζπλεύρω; τών καταστημάτων τοΰ εθνικού 
χζετοποιείου .καί ακριβώς απέναντι τή; Διευθύν- 
σεω; τής, έλί > Δηλιγιάννη.μελλούση; πολιτικο- 
στ .ζτιωτ.ζής ' Αστυνομ.ίζς.

ΕΒίΟΙ?!Α.ΙΑύ

Κοιτικΐι ηιώ.ί'τη ίπ> τον ί·ύ.κ>Ίιον ικιΐ 
τον’ πνι-νηιιτκίιιον ί·π<> 1‘ιιονΰ. ΙΙικτά. 
Ί) ζ. Ιΐιζτ: είναι συγχρόνως καθηγητής, μη
χανικός, βιομήχανο;. φιλόσοφο; ζζί συγγρζφευς. 
Το ΐιίλ'Ον του κατ άκο/.ουθίζν είναι τέλειον ΰπό 
τήν έποψιν τοϋ όμοειδοϋς. Τό πρώτον αύτοϋ ζε- 
οάλαιον πεοιλζμβάνει τήν απλήν τοϋ υλισμού 
θεωρίαν’ ακολουθεί ή ζατζγι··γή τή; εμπειρική; 
ιοντικής. Σύνθεσι; τών δυνάμεων έν τή φύσει. 
Σχίσει; μεταξύ τή; νστρονομία;. τή; φυσική; 
καί τή; χημείας. '< > υλισμό; κΩ ό πνευματι
σμό; άπέ.ζντι τ ·ν φαινομένων τή: νεκρά; φύ- 
σεω;' έπετα: ή άποσύνθεσις τών σωμάτων' λογι
κά· ούσίαι έν τή [όιολογίζ.Σχηματισυ.·,; τού ελεύ
θερο · ανθρώπου. Μηχανισμός τ?,ς έλευθερίας' ή 
περιληπτική έλευθερία Άνέφερζ τούς τίτλους 
τούτον;, ΐνζ αποδείξω, ότι ό ζ. ΙΙιζτέ έγραψε βι
ολιού εύςντάτου όρίζοντος. Τά περιεχόμενα αύ
τοΰ. ζαίπερ έζ πριότης ύψεως φαίνονται διϊστά- 
•Λενα. π'.οκυπτουσιν όυ.ω: μετά σπονοαιζν μελέ
την άλληλένδετζ. Έν συνάψει άνευρίσζε· τι: είς 
τό έν / ^·Λν.ο·ι πρωτοτύπους ιδέας, ζζί και
νοφανή όλ<·>; άντιζείμενζ. Ίίχει δέ καί ανέκδοτα 
πολ/.ζ ζζί λίαν επαγωγόν ζζί τερπνήν ύλην. Τό 
συνιστ. μεν εί; τού; φιλανζγνώστζς.

Κιιΰ.ύ.ιτ χνικι'ιτιιτοι; εικονογραφημένος τό
μος διηγημάτων έκοιοεται κατ’ αυτά; ύπο τοϋ 
έγζ.του σ-ζνεργάτον μα; κ. Γεωργίου Στρζ- 
τήγη. ΰπό τον τ τ/.ον. κΒιολίον τή; Ί’υχήςη. 
Το όνομα τοϋ συγγρζφεω: είνε άρκοϋσα έγ- 
γυησι; περί πή; άξια; αΰτοϋ, ό'.στε πάσα σύστζ- 
σι; πζ'Γ ήιαών έστα: πεσιττή έπί του παεόντος. 
Έπ ρ νλασσόμεθα να γραψωμεν εκτενώ·: άμα τή 
δημοσιεύσει. ’ *

Τό κιιύ.ϋ.ιτιγ',νιιιόν .Μονόεϊον τοί· τιιΐιι- 
Γιίοι τού Ί'«5·.'η>ι>ι· ΰπό Ιωανν,υ Γράν-ΚζΡτεςέ. 
Βιολίον προωρισμένον νά διατηρήση ζωηρά; τάς 
έ'ζτνπ ισε·.;. ·.: παρήγζγεν έν Εύρωπη ή περιο
δεία τοϋ Αύτοκρζτοοος τών 'Ρωσσιών. Λί εΐζ.ό- 
νε; ·ί.ν κοσμείται τό ϊργον τούτο άνέρχηντζι 
εις 200' εισί οέ πίστη αναπαράστασις τών προ-
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Δελτίον ’(ιλυιι.πίων

■

τχιότατον καί ισχυρότατου τών ζωλυμά- 
τωυ ϋπισθοδρομοΰντος, είχε καί έλαπήριον 
μέγα κίί εύγενες. τοΰ όποιου ο: άλλοι, 
ιδίως ό Ναπολέων. έστεροΰντο.Ό Άλέξαυ- 
•δ'ρος Ζαί ό Ναπολέων συμμετείχον προσω- 
π.ζώς τών μαχών. εξισούμενοι κατά 
τοΰτο πρός τού: άλλου: μ.'αχητάς ζαί εκ
τιθέμενοι μάλιστα ύπέρ πάντα άλλον είς 
τό πύρ τοΰ πολεμίου’ ούχ ήττον ζαί έν τω 
πολέμω κα: έν πή ειρήνη ού μόνον άπή- 
λαυον τών ύπατων τικών ζαί άπολ.αύσεων. 
αλλά ζα: έπεδίωζον τ'γ,ί αύξησ-.ν ζαί έπί- 
τασιν αύτών άλ,λ. ό ΙΙέτρος, πανίσχυρος 
διατελών δυνάμει του έπικρατούντος έν 
Ι’ωσσία πολιτεύματος ζαί άφθονους έχων 
τιμάς καί πόρους, είς μόνον τό καλόν πής 
ιδίας αύτού επικράτειας άποβλ.έπων. δ·.ε- 
νοήθη δίκην τυχοδιώκτου ή πένητος νά πε- 
ριέλθη πήν αλλοδαπήν, περιβαλλόμενος τό 
ένδυμα τού ύπηρετου, όπως διδαχθή τάς 
αναγκαιότερα; τέχνης. αγνώστους τότε 
πάνπη είς πήν Ι’ωσσικν ζαί μεταδώση έ
πειτα αύτά: είς αύτήν! I] «προικισμένος δέ 
ύπό τής φύσεως δΓισχυροϋ ζαί εύφυοϋς νού 
ζα: θελ.ήσεως άζαταδαμάστου, ΐξέμαθεν 
είς σχετιζώς βραχύ διάστημά χρόνου κατά 
τας επανειλημμένα; αυτού περιοδείας. έζ 
μέν τών τεχνών τήν λεπτουργίαν ζαί τήν 
ναυπη-ιζήν.ίκ δέ τών έπιστηαών τήν-·=ω- 
γ;χφ;χν. ττ,ν γεω;Λ5-οία*Λ ττ,ν ίστ^ίζν κζί 
τήν ανατομικήν έζ δέ των ευρωπαϊκών 
γ/.ωσσών. τήν ολλανδικήν, τήν γερμανικήν 
κα: τ-ήν αγγλικήν καί μετά πήν επιστροφήν 
αύτοΰ έδίδαξεν αυτά; τους βαρβάρους συμ
πολίτης αύτοΰ.

’Αλα’ ή Ί’ωσσία δέν δκτέλζ·. μόνον 
έν ζαταστάσει παχυλής άμαθείας, άλλα 
καί δεισιδαϊμονιστάτης θρησκομανιας. ΊΙ 
περιήγησι: είς ‘/.ώρας εύρωπαίκάς. ή χρή- 
σις τής νΐζοτιχνής, ή παραδοχή τής ένάρ- 
ξεως τού έτους απο τής 1 Ιανουάριου κτλ. 
έθεωροΰντο ώς άπάδουσα: είς τάς υπαγο
ρεύσει; πής Εκκλησίας. κλήρος δε αμαθής 
χαί ισχύ: αν εχων επιρροήν μετά τών στρι- 
λίτζων, αύτΛζρατορ'.κοϋ τάγματος ολίγον 
δ'χυεροντος τών Γενιτσάρων. προυζαλεσεν 
ουχ: άπας επαναστάσεις κατά τών αντί
θρησκων θεωρούμενων νεωτερισμών τού 
ΙΙε’τοου. οστι: μάλιστα έξελήφθη ύπό τίνος 
κληρικού ώς ύ προάγγελ.θ:·.: Αντίχριστος. 
Αλλ' ό ΙΙετρο: ένε’μεινεν ανένδοτος είς το 

εκπολιτιστικόν αύτοΰ έργον. ουδόλως κω
λυόμενος ύπό τών αδιάλειπτων άνταοσιών, 
ά; εύχερώς ζατέστελλε’διά πή: βίας όε ούχ 
ήττον ·/? δια πής πειθοΰς είκονοτόμτ,σί περ: 
τά θρησκευτικά. έξαλείψας τάς δεισιδαιμο
νίας ζαί μεταρρύθμισης επί τό συνετώτερον 
και-οιλελευθερωτε :ον τόν έν Ρωσσίκ έζκλ.η- 
τιάστιζόν ζα: μοναστηριακόν οργανισμόν.
' > ΙΙέτρος έθεώρει βλαπτικωτάτην είς τάς 

πολιτεία:,καί μάλιστα τά: αραιόν έχούσας 
πληθυσμόν, πήν έπίδοσιν πολλών είς τόν 
μοναχικόν βίον,κηφηνιζόν ζαί άγονον βίον. 
κωλ.ύοντα πήν αύξησιν τοϋ πληθυσμού. καί 
του π/.ούτου.ύπελάμ.βανε δε επικίνδυνον είς 
πήν δημοσίαν τάξιν και πήν ηθικήν χνάππ/ξίν 
τών λαών πήν συγκέντρωσιν όλ.η: τής πνευ
ματικής εξουσίας είς τας χεϊρα; ΙΙχτριάρ- 
χου. Τούτου ένεκα. έγζατέστησε δωδεζχ- 
μελή Σύνοδον. διευΟύνουσάν τά έκκλ.ησιζ- 

στιζά πεαγματα. καταργήσας τό πατριαρ
χικόν αξίωμα. κα: άπηγόρευσε τήν είς τό 
μοναστικόν επάγγελμά’ έπ·'δοσ:ν πρό πής 
συμπληρώσεως τού πεντηκοστού πής ηλι
κίας έτους.

Έν Ι’ωσσία ύπήρχον άτακτα στίφη ή 
μάλλον όρδαί βαρβάρων οπλοφόρων, ούχ: 
δε στρατός πειθαρχώ? ζα: εμπειροπόλεμος. 
Ό ΙΙέτρος έν των πρωτίστων αύτού [βλη
μάτων έθεώρησε να κατάρτιση στρατόν έπί 
ταίς ευρωπαϊκά:: βάσεσιν. ζαί εν μιζρω 
διαστηματ: χρόνου παρασκεύασε τόν στρα
τόν εκείνον. οστις ύπο τχς όβηγίχς αύτοΰ 
ήνδραγαθησαν έν πή ιστορική μάχη πής 
ΙΙουλτζβζς, πολέμων πρός τόν ίθυνόμενον 
ύπό τοϋ άνιζήτου Καρόλου Σουηδικόν 
στρατόν.

Έν Ρωσσίκ ούδ ‘ίχνος στόλου ύπήρχε’ 
ζαθά δέ λέγει ό περίδοξος Βολταΐρος εν πή 
ύπ' αυτού φιλοτεχνηθείση Ιστορία πής 
Ρωσσ ας ύπό τόν Μέγαν ΙΙέτρον. ούτε ύ- 
πήρχεν έν πή ρωσσική γλώσση λεξις εμφχ- 
ντική τοϋ διά τοϋ στόλου σημαινομ,ένου. ΊΙ 
Αευκή θάλασσα, ή Βαλτική, ό Εύξεινος. η 
Άξοο’.κή θάλασσα καί ή Κασπιανή,τοσοΰ- 
τον εύρεΐα·. θάλασσα’., τοσούτον χρήσιμοι 
είλποοικως καί ναυτικούς, ησαν πάνπη ά
χρηστοι τή Ρωσσίκ. διάπήν έλλειψίν παν
τός πλοίου’ ό δε ΙΙέτρος έθετο τά Οεν.έλια 
τής καταρτίσεω: στόλου, ζατασζευάσας 
πλοία καί είσαγαγών πήν τέως άγνωστον 
είς 1'ωσσίαν ναυπηγικήν.— II συγκοινωνία 
διετέλε: παντάπασιν άγνωστος είς τον ύπό 
βαεβαρότητος κατειλ.ημμένον εκείνον λαόν. 
Όοοί μεγάλα: ζα: εύβατοι ούδζμοΰ ύπήρ
χον. '() δε ΙΙέτρος έν βραχεί χρονίζω δια
σπά,ματ: ζατέσπ/,σεν Μικτήν ζαί εύ/εοή 
ττ,ν συγζ.Ο’.νωνιχν μ=ταζυ των οιζφοοων 
μεοών τής ρωσσική: έπικοατε ας. Ά/.λά ’ * ..*·>. . * προσέτι εφροντισε ν ανεγειρη πην παρημε- 
λημένην γεωπονίαν, νά είσαγάγη τάς κα
λάς τέχνας. νά ζαλλωπίσ-η τάς διαφόρους 
πόλεις. 

Ύπό ηθικήν ζαί νομοθετικήν έποψιν 
διετέλει ή Ρωσσία έν βαρβαρωτάτη ζατα- 
πτωσει Ίί γάμοι έτελοΰντο μεταξύ αγνώ
στων αλ-λήλοις προσό»πων. <»: άνδρ-ς 
είχον. έν Ρωσσίκ. ώς έν Ι’ωμη κατά 
τους αρχαίους ρωμαϊκού: χρόνους, δι
καίωμα -ωής καί θανάτου έπί τών συζύ
γων αύτών. Έσπεριναι δέ όμηο'ύοϊΛ ζαί 
συναναστροφαί ήσαν. πάντη άγνωστο: τοϊς 
ύπηζόο ς τοΰ Πέτρου. ’<> δέ ΙΙέτρος *κκ- 
τήργησε‘γ’/.σα: τάς ^νηθείας ταύτας. ά- 
παγορεύσΧί έπί ποινχίς χύσποραΐς τήν σό
ναφιν γαμών μεταξύ μ.η γνωστών αλληκοις 
προσωπω» έζάρυξεν ισότιμον πήν γυναίκα 
πρός τόν άνδρα κα. ύπεχρέωσε τούς εύπορω- 
τέρους νά συνέρχωντα: έν ταίς ϊσπεριναίς 
ώραις. Ά’λλά. τό σπουδαιότερου, έσ-ήμαινε 
πολύ παρά τ-λ: Ρωσσοις ή εύ-ένεια πής 

ϊ ' 1καταγωγή:, εζαχιστα οε η προσωπική α
ξία. '< > ΙΙέτρος δ:ά τής συμπεριφοράς 
αύτοϋ. τών ζατα/.’λήύ.ων βαθμολ.ογιών 
καί τών έπ=ν.;χθε·.σών ύπ’ αύτού νον.ο- 
θετικών μετζορυθμίσεων άνεβι'βασε τήν 
προσωπικήν άςϊαν καί κζτεβιβασε τήν 
τή: κάταοω-τής. — Έν τφ μέσω δέ 
τών απασχολουσών αύτόν μεταοουθμί- 
σεων καί τοΰ μκζροϋ ζαί δυσχερούς πολέ-

μου,ον διεξήγε πρός τόν Κάρολον, εθετο τα 
θεμέλ.’.α τής μεγά',.ή: πολεως ζαί τοϋ λιαε- 
νος IIετρουπόλεως κατά το 1704 έν λι- 
μν<ύδει πεδίω. όπου ούτε καλύβη ύπήρχ£, 
ώς ζαί τών άλλων σπουόαίων έν Ρωσσία 
λιμένων. Μετά εικοσαετίαν δέ έζτοτε, ήτοι 
κατά τό 17’2'1. καθ’ ο έτελεσε τούς δευτέ
ρους αύτοΰ γάμους μετά, πής πρώτης Αίζα- 
τέρίνης.έν τή νέα πόλε: ύττήρχεν'Ακαδημία 
τών επιστημών, πάσα: αί τέχναι ήνθονν, 
πανταχοΰ τοΰ Κράτους ή βιομηχανία ήζ- 
μαζε, ναυτικόν ούχ: εύζαταφρόνητον ώ- 
ράϊξε τούς ρωσσικούς λ'.μ,ένας. στρατός όλως 
εύρωπαϊκός έξ εκατόν χιλιάδων άνδρών ήν 
ε.οιμ.ος να διεκδίκηση την τ’.μ.ήν καί τήν 
αύτονομίαν της πολύ εύρυνθείση: έπι Πέ
τρου ρωσσιζής χωράς, ο: δε νόμοι επη- 
ροΰντο ουχ ήττον ευλαβώς η εν ταίς άλ— 
λα:ς τότε ευρωπαικαϊς Ι’.πιζρατείαις.

Ί’αϋτα δε πάντα, έν ώ άδιαζόπως έξυ- 
φαίνοντο συνωμοσία: ζατα τής ί-ωής αύτοϋ 
ζαί στάσεις άλ.λεπζλλ.η/.ο·. ύπό πήν σημαίαν 
τών τετυφλωμένων ύπό τών προλήψεων 
συγγενών αύτού. έν οίς καίαυτός ο δυστυ
χής αύτοϋ υιός Αλέξιος, έν ώ το πλείστον 
τοΰ ιερατείου, πζρασύρον καί τούς αμαθείς 
κζί δεισιδαίμονας πολίτας, δέν επαυεν ερ
γαζόμενον ύποχθονίως κατ’ αύτού.

Εζ τώθ είρημε'νων δηλούτα:, νομ.ίξω. 
καταφανώς, ότι έκ τών αγαθοποιών αϋτοϋ 
σκοπών κα: σχεδίων ζαί τών αποτελεσμά
των ένταύτώ τών πράςεων αύτοϋ ζρ’.νόμε- 
νος ό ΙΙέτρος πής Ρωσσίας διατελεϊ άναμ- 
φισβηπήτω: ύπίετεοος τού Ναπολέοντος 
πής Γα/.λίας κα: ίσως τού Μακεδόνος Α
λεξάνδρου.

Άλλ ην σκληρός, απηνής,απάνθρωπος ! 
Δεν άμφ:σβητοϋμ.εν το τραχύ πής συμπε- 
οιφοράς αύτοϋ προ: τόν υίυν αύτοϋ Αλέ
ξιον, ούτε άρνούμεθα τό άγαν αύσπηρόν 
τών ποινών, ας πολ.λάζις έπ’έβαλ.λεΆ Άλλ’ 
<ος παραπηρεί ό κρ:τ: ω’πατος Α ι ill ail’ll, 
«α: αυστηρόπητές ζύτα:. αϊτινες ζναστα- 
τοϋσι τά ήν.έτερχ έθνη, ήσαν Ίσως άναγ- 
ζαίαι έν χωρά, όπου ή τήρησις τών νόμων 
έφαίνετο απαιτούσα στρυφνόπητα κατα
πληκτικήν». Άλ.λως οί πρός αύτόν παρα
βαλλόμενο: δεν ύστέρουν κατά πήν σκληρό
τητα τοΰ ΙΙ.τρου. Ό Ναπολέων, παλαιών 
υπέρ πής δεσποτείας καί τής συγζεντρώ- 
σεως, προσ-ηνέχθη πρός. έπίτευξιν τοΰ σκο
πού σκλ.ηρως ζα: βαρβάρως πρός τούς ελευ
θεριάζοντας . ζαθείρξας αδικαιολο-γήτως 
πολλούς έν ταίς άποτροπχίο’.ς φυλαζαϊς. 
ζς έθεμελίωσε πρός τιμωρίαν, ώς έλεγε, 
τών χύτουργών αδικημάτων, χπερ έδει μέν 
νά τιμωρώντζι. ζλ.λ' ζτοπον ήν νά έζδι- 
κχζωντα: ύπό τών δικαστηρίων.

Του δε Μαζεδόνος ήρωος ή πρός τούς 
ι-ΐηβαίους άγρια συμ.περιφορά ζαί ο: φόνοι 
του Κλείτου, τοΰ Ί'ιλώτκ, τοΰ ΙΙαρμενίω- 
νος, τοΰ Καλλισθένους ούδένα λζνθάνουσι. 
Αλλα ζαί αύτός ό σύγχρονος τώ ΙΙέτρω 

Σουηδός Κάρολος, ό ανίκητος επονομα- 
σθείς δια τας επανειλημμένας αύτοΰ περι
φανείς νικάς, ζαίπερ ήμερω-, ατος θεωρού
μενος, δέν κατεμελισε τό σώμα τοϋ 1 ώσ- 
σου πρεσβευτοϋ I’alfUl άνευ καν ανάγ
κης πολιτικής και άνευ λόγου σχυροϋ : 

Τ Ε Α Ο Σ


