
ΕΙΣ ΚΙΝΒΖΟΣ «ΚΙΣΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ ΑΙ11ΝΑ

Ύπό C. de VARIGNY

Καθ’ ήν στιγμήν πάντες τό βλέμμα έχοντες προσηλωμένον είς τά έν'Ρω- 

@ία, άκολουθοΰσι μετ’ άνησύχου περιεργείας τάς προόδους τοϋ μηδενιστικοΰ 
κινήματος, έφάνη ήμΐν ενδιαφέρον νά κατκστήσωμεν γνωστά έν δμοιβν κί

νημα, θεωρίας, κανόνας, καί γεγονότα άνάλογα, έκ τής ολίγον γνωστής ιστο

ρίας άσιατικοΰ κράτους, δπερ μόνον αποτελεί τό τρίτον τοΰ πληθυσμού 
τίίς υδρογείου σφαίρας. “Όπως νΰν έν 'Ρωσίιρ ουτω πρό οκτώ αιώνων έν Κί- 
ν<£, αϊρεσίς τις μυστηριώδης κατ’ άρχάς, έξέδιδε διαταγάς καί έξετέλει αύ“ 

τάς έν τω σκότεΓ οί σκοτεινοί της χρησμοί προέλεγον την συστηματικήν 
καταστροφήν τοΰ σύμπαντος, τό χάος καί τό μηδέν, ώς τελικόν σκοπόν είς 

8ν έτεινον αί προσπάθειαι αύτης’ είτα ή ανίσχυρος καί άγονος άρνησις κατέ- 
ληγεν είς δοκίμιον κοινωνισμοϋ, πρός β αί έν< Εύρώπν) γενόμεναι προσπάθειαν 

όμοιας φύσεως φαίνονται παιδιαί. Πρό τών 'Ρώσων λοιπόν μηδενιστών καί 
τών Γερμανών κοινώνιστών υπήρξαν άλλοι πρόδρομοι αύτών καί διδάσκαλοι. 

Έπί τίς δυναστείας τών Σόγκ διεκηρύχθησαν έν Kiv^t μηδενιστικά αξιώ

ματα, πολύ τά τών 'Ρώσων τίς σήμερον ύπερτεροΰντα κατά τό παράβολον, 

μεγάλη δ’ υπάρχει ή αναλογία μεταξύ τών κοινωνιστικών ιδεών τοΰ Ούάγγ- 
Νγζάκ Χε,. τοΰ μεγάλου μεταρρυθμιστοΰ της Ασίας καί τών φρονημάτων 
τών ίσοπεδωτών τοΰ δεκάτοΰ έννάτου αίώνος’ άλλ’ό Κινέζος μεταρρυθμιστής 

έχει ύπέρ έαυτοΰ τό προτέρημα, δτι είναι καθαρότερος είς τάς ιδέας του 

καί λογικότερος, καί οτι ήδυνήθη διά τίς νομίμου όδοΰ, καί διά μόνης τίς 

δυνάμεως τοΰ πνεύματός του νά μεταβί| έκ τοΰ πεδίου τής θεωρίας είς τό 

τίς εφαρμογής.
Οί μιμηταί αύτοΰ' δέν θέλουσι βεβαίως τόν ύπερβή, ούδέ θέλουσι φθάσει 

είς μάλλον εύάρεστον αποτέλεσμα, διότι τά αύτά αίτια δέν δύνανται, ή τά 

αυτά νά παραγάγωσιν αποτελέσματα*  ή παρέλευσις αιώνων τινών, τό διά
φορον τίς χώρας, καταγωγή, ήθη καί έθιμα άντίθετα δύνανται νά τροπο- 

ποιήσωσι τό εξωτερικόν ένός μέρους τής άνθρωπότητος, άλλά κατ’ούδέν ισχύ- 

ουσι νά μεταλλάζωσι καί τήν φύσιν αύτής. Ή άνθρωπότης είναι έν Ευρώπη 
ό',τι ήτο καί έν Άσίαρ, ύποκειμένη δηλονότι είς τούς αύτούς άρχεγόνους νό
μους, δούλη τών αύτών απαιτήσεων και άναγκών, κινούμενη υπό τών αύτών 

παθών. Καί νΰν καθώς καί τότε ό άνθρωπος χρίζει σωμάτικής καί πνευμά- 
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τικής τροφής, έ’χει χρείαν νά παραγάγη διά νά καταναλώση, ύπάρχουσι 
πλούσιοι καί πένητες, ισχυροί καί άδύνατοι, εύχαί άποτυχοΰσαι, ανήσυχοι 
φιλοδοξίαι, αρετή καί κακία, καί άνθρωποι, οΐτινες, μή λαβόντες ή ήμισυ 

πρόγευμα και μή έλπίζοντες ή ή'μισυ δεϊπνον, φθονοΰσι τούς ευτυχέστερους 

κατά ταΰτα γείτονας των. Ταΰτα ύπάρχουσιν, ούδείς τό άρνεΐται, λέγουσιν 

οί κοινωνισταί, άλλ’ άφ’ ής ημέρας ήμεΐς άρξωμεν δέν θέλουσιν υπάρχει πλέον. 
Την αυτήν έ'διδε διαβεβαίωσιν και ό Ούάγγκ-Νγκάν·Χέ καί διά νά πραγμα

τοποίηση τόν χρυσοΰν αιώνα τής άνθρωπότητος εϊς ούδέν ώπισθοδρόμησεν. 
Εΐχε δέ τά πάντα ύπέρ έαυτοΰ, τήν εξουσίαν δηλονότι άπολύτου μονάρχου 

εϊς τήν διάθεσιν άδαμάστου βουλησεως, καί ούδέποτε απόπειρα έγένετο ύπό 

εύνοϊκωτέρους ορούς, ούδ’ έχαιρετήθη μετά πλειοτέρας επευφημίας. Δύνανται 
νά έπαναρχίσωσιν αύτήν, άλλά δέν θά πράξωσΐ καλλίτερου τι, καί τό απο
τέλεσμα τής πρώτης δέν είναι ενθαρρυντικόν.

”Ας έξετάσωμεν έκ τοΰ πλησίον τό στάδιον τοϋ τολμηρού τουτου μεταρ- 

ρυθμιστοϋ. Τίτο μεγαλοφυής, άν καί Κινέζος, άλλ’ έπιχείρησε τό αδύνατον, 
ένόμισεν ό'τι ήδύνατο νά μεταβάλλη τήν άνθρωπίνην φύσιν, νά ύποκαταστήση 

άφηρημένας Θεωρίας είς τά πάθη καί νά διαταράξη τήν ευτυχίαν ενός λαοΰ, 

. θέτων τήν ύπογραφήν του κάτωθι ενός διατάγματος. Κατεσκεύασεν έξ ύπαρ- 

χής σοφήν μηχανήν, θαυμασίως ήρμοσμένην, άλλ.’ητις έν εΐχεν ελάττωμα, 
δέν έκινεϊτο’ ό έπινοητής ήμέλ.ησε νά λάβη ύπ’ ό'ψιν τούς νόμίους τής.έκ τής 

προστριβής άντιδράσεως.

Ή εποχή, καθ’ ήν έ'ζη, άπέτρεπε. πάσαν τόλμην. Οΐ τότε μηδενισταί εΐ
χον προετοιμάσει τήν όδον, καί έπί τοΰ ισοπεδωμένου κοινωνικού εδάφους 

έσκέπτοντο δτι ήδύναντο νά ίδρύσωσι νέαν τάξιν. Πολύς πολλάκις έγένετο 

λόγος περί τής ακινησίας τοΰ Κινέζικου Κράτους’ ή εκτεταμένη αυτή αυ

τοκρατορία παρεστάθη, ώς έχθρά παντός νεωτερισμού, άποκρούουσα πάσαν 
μεταβολήν, ζώσα κατ’ άμεταβλήτους παραδόσεις, καί παρέχουσα εϊς τόν κό- 

σμον τό θέαμα τοϋ τρίτου τοΰ άνθρωπίνου γένους βηματίζοντος έπί τοΰ αύτοΰ 

τόπου έν τώ πεδίφ τών ιδεών, χωρίς νά τολμά μήτε νά προχωρή'ση, μήτε 

' νά οπισθοδρόμηση. Ούδέν τούτου ψευδέστερον, ”Αν παραβάλωμεν μίαν τινά 
περίοδον τής ιστορίας πρδς έτέραν τοΰ Ούρανίου Κράτους, βλέπομεν τά εξής' . 

άπό τοΰ 420, έποχής τής εισόδου τών Φράγκων είς τήν Γαλλίαν, μέχρι τοΰ 

1648, χρονολογίας τής συνθήκης τής Ούεστφαλίας, άπαντώμεν έν Κίνφδέκα 
πέντε δυναστικής μεταβολάς, δέκα πέντε φρικώδεις έμφυλίους πολέμους 

καί τήν σφαγήν όλων τών μελών δώδεκα δυναστειών, έκαστον δέ τών κι

νημάτων τούτων άνεστάτωσεν έκ βάθρων ολον τό κράτος, ύπήρξεν ή αιτία 
τής χύσεως άπειρου αίματος, καί τής καθιδρύσεως νέων ιδεών, τάς όποιας 
εύθύς διεδέχθησαν νεώτεραι- Ούτω λοιπόν είς διάστημα χμλίων διακοσίων 

. όγδοήκοντα έτών έγένοντο ένΚίνα δέκα πέντε μεγάήαι επαναστάσεις, ήτοι 

πλέον τής μιας άνά έκαστον αιώνα’ δσον δ’ άφορ^ τά αξιώματα, τάς κοινεώτ 

νικάς θεσμοθεσίας καί τούς πολίτικους συνδυασμούς τά πάντα έδοκιμάσθη- 

σαν έν Κίν-γ, ή δέ Ευρώπη άντιγράφει άπλώς έκείνους, ους μυκτηρίζει.
Κατά τόν ενδέκατον αιώνα ή Κίνα εόρίσκετο έν πλήρει κρίσει. Ή δυνα

στεία τών Χέου-Τσέου εΐχεν άνατραπή πρό μικροΰ, άφοΰ . έκυβέρνήσεν έπί 

τεσσαράκοντα έτη, άνεπληροΰτο δέ ύπό τής τών Σόγγκ, ή'τις εΐχεν άνατραπή ■ 
κατά τό 479, καί έπανήρχετο μετά έξ αιώνας. *0  δέκατος αιών ύπήρξε γό
νιμος είς καταστροφής, έξ δυναστεϊαι εΐχον διαδοχικώς άνατραπή κατ’αύ 

τόν, πανταχοϋ τοϋ κράτους ύπήοχον έρείπια, τά δέ πνεύματα ήσαν έν άτα- 

ζία, οί Τάρταροι ήσαν έντός τής'αυτοκρατορίας, καί ό θρησκευτικός καί πολι
τικός σκεπτικισμός εύρίσκετο εις τό άπόγαιον σημεΐον του. Ή Κίνα διηρη- 

μένη είς πλείονα εχθρικά στρατόπεδα ήτο έρμαιον εμφυλίων σπαραγμών, τά 
πάντα δέ ετίθεντο είς άμφισβήτησιν έντός σάτυρών, λιβέλλων καί προκηρύ
ξεων, έν αΐς έκηρύσσετο καί έδιδάσκετο ή κοινωνιστική άναρχία καί ό μηδε

νισμός έν ό'λη του τή γυμνότητι.
Οί μηδενισταί τής Εύρώπης ούδέποτε θέλουσιν ύπερτερήσει τούς Σίνας 

του ενδεκάτου αίώνος, καθ’ δσον οί Ασιανοί'ουτοι εΐπον πάν ο,τι δυνατόν νά 

λεχθή έκ τής θεωρίας ταύτης καί δέν είναι δυνατόν’ ή νά τούς άντιγράψω- 

σιν έν τή σειριγ ταύτη τών ιδεών καί δχι έξ ολοκλήρου. ΙΙροέβησαν μέχρι 

τοΰ νά προκηρύξωσιν, oTt ούδέν υπάρχει, ούτε πνεΰμα, ούτε ύλη, δτι ή 
υπαρξις ούδέν άλλο είναι, ή πλάνη τής φαντασίας, μΰθος τοϋ μηδενδς, ό'νει- 

ρον άνευ αντικειμένου καί άνευ άφυπνήσεως, έσφαλμένώς δέ πιστεύεται δτι 

ζ$ΐ τις, άγαπ^ και πάσχει. Καί ού μόνον έβεβαίουν ταΰτα, άλλά καί μυ
ριάδες άνδρών έπίστευσαν είς αύτά, καί αΐ άγέλαι αυται τών άνθρώπων 

έξώρμησαν πρός δλας τάς διευθύνσεις καταδιώκουσαι τό έπικαλούμενον ύπ’ 
αύτών ό'νειρον, έν μέσφ έρειπίων, δι’ ών κατεκάλυψαν τό έ'δαφος.

Τί ήτο τό ύπ’ αύτών ζητούμενου ; ή μΚλλον τί οί άρχηγαί αύτών έζή- 

τουν ; Τήν καταστροφήν παντός τοϋ ήδη ύπάρχοντος, έπιφυλασσομένης εϊς 
τό κατόπιν τής περί τοΰ μέλλοντος φροντίδος, τήν κατεδάφισιν τοΰ παρόν-’ 

τος, επιφυλασσόμενοι νά άνεγείρωσιν έν νέον κοινωνικόν οικοδόμημα, καί ν’ 

ωλληλοσφαγώσι περί τοϋ τίς θ’ άναλάβη τήν άνέγερσίν του, καί τίνας θά 
δώσω'σιν εϊς αύτό αναλογίας, πρό πάντων δμως τήν ϊσοπέδωσιν. Έάν δέν 

ήτο δυνατόν οί πένητες νά γείνωσι πλούσιοι, ήτον δμως δυνατόν οί πλούσιοι, 

νά γείνωσι πένητες, τό δέ παράλογον ονείρον τής άκατορθώτου ϊσότητος έβα- 

σάνισε πάντοτε τούς αδυνάτους νόας πάντων τών έθνών καί φύλων, καί 
έχορήγησεν εϊς τούς άνευ συνειδήσεως φιλοδόξους μοχλόν πρός έξέγερσιν τοΰ 

όχλου.
Οί στασιασταί άπεβλεπον είς τήν άδυνατον επάνοδον μ.ιάς χιμαιρικής φυ

σικής καταστάσεως, δέν έπεδίωκον δέ τήν κοινωνικήν έκκαθάρισιν, άλ,λά τήν 
παντελή, τήν άπόλυτον έξαφήνισιν πάσης κοινωνικής τάξεως. Καί διεγεί- 

ρμντες τάς ζωώδεις όρμάς τοΰ' όχλου, καί δΐδαντες αύτφ ώς όρμητήριον καί 
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ώς δικαιολογίαν, φιλοσοφικήν θεωρίαν, ητις ύποκαθίστα τό δνειρον είς την 

πραγματικότητα, συνησθάνοντο, δτι ή πραγματικότης ήθελεν ανακτήσει τά 
δικαιώματα αύτής, άλλ’ ή'λπιζον οτι μέχρις έκείνου ό σκοπός των ήθελεν 
έπιτευχθή, καί δέν ήθελε μείνει ίχνος τών πρώην θεσμών, τών νόμων, τών 

έθίμων και τοΰ κυβερνητικοί! συστήματος. Ή βιαία καί ζωώδης αυτή άντί- 

δρασις προήρχετο έκ κοινωνικής άποσυνθέσεως τοιαύτης, ώστε παν δ,τι δέν 

ύπήρχεν έφαίνετο προτιμότερον τοδ ύπάρχοντος. «'Η κοινωνία έλεγον βασί
ζεται έπί τοϋ νόμου, άλλ’ δ νόμος είναι αδικία καί στρεψοδικία — έπί τής 

ιδιοκτησίας, άλλ’ ή ιδιοκτησία είναι άδικία καί αρπαγή—έπί τής θρησκείας, 

άλλ’ή θρησκεία είναι ψευδός—έπί τής ισχύος, άλλ’ ή ισχύς είναι ή τυραννία».

Διατάραξις τοιαύτη έπρεπεν άναγκαίως νά καταλήξώ) είς ανυπολόγιστον 
καταστροφήν, δν δέν έπήρχετο τροποποίησίς τις είς αύτήν' έπειδή δέ ή άν- 

Ορωπότης δέν βαίνει πρδς τά όπίσω, δσαιδήποτε άν ώσιν αί άνάπαυλαι, άς 

ποιείται έν τή πορεία της, καί οίαδήποτε τά έμπόδια, είς ά προσκρούει, τδ 
μηδενιστικόν κίνημα έτροποποιήθη' ό άνθρωπος δέν επιμένει ποτέ έπί πολύ έν 

τή άπολύτφ άρνήσει, διέρχεται' δι’ αύτής, άλλ’ δπως φθάση είς βεβαίωσίν 

τινα, ή φυσις του τδν επαναφέρει άναγκαίως είς τήν πραγματικότητα, καί 
τδ μέν σώμα του δέν δύναται νά ύπάρξγ) άνευ τροφής, τό δέ πνεΰμα του νά 

λειτουργήσω) έπί τής άφγρημένης έννοιας τοΰ μηδενός. Δίατύπωσις κοινωνι- 

,στική έμελλε νά ήναι, καί ύπήρξε τδ τέρμα τής παραδόξου έκείνης συντα- 
ράξεως.

Τά άσύνδετα στοιχεία, άτινα συνεταράσσοντο ένθεν κάκεΐθεν, περιέμενον 

τδν άνθρωπον, δστις νά τά προσωποποίηση, καί είς δν νά δώσωσι τήν δύ- 
ναμιν καί τήν συνδρομήν τής τυφλής ισχύος των. Ό Ούάγγκ-Νγκάν Χέ ύπήρ· 
ζεν ό άνθρωπος ούτος.

Γεννηθείς τδ 1027 έλαβεν έξαίρετον αγωγήν, καί άφιερώθη ένωρίς είς 
τήν μελέτην τής ιστορίας. Τδ είς τήν μελέτην του άνοιγόμενον πεδίον ήτο 

ευρύ, ή Ιστορική περίοδος ήν είχε νά έξετάσγ άνήρχετο μέχρι τής δυνα&τείας 
τών Χιά, δύο χιλιάδες διακόσια επτά έτη πρό τής Χρίστου γεννήσεως. Αί 

ίστορικαι του λοιπόν- μελέται καί παρατηρήσεις ήδύναντο νά έπεκταθώσιν έπί 
περιόδου τριάκοντα δύο αιώνων, καθ’ δσον πέραν αύτών ή'ρχετο ή μυθολογική 

εποχή. Οί ιστορικοί τής έποχής του, οί τε άντίθετοι καί οί πανηγυρισταί αύ- 
τοΰ, όμοφώνως έπαινοΰσι τήν πολυμάθειάν του, τήν έκτακτον νοημ,οσύνην του 
καί τήν άξιοθαύμαστον ρητορικήν του δεινότητα. Κατείχεν είς τόν ύψιστον 

βαθμόν τό δώρον τής πειθοΰς, άργότερον δέ συνήνωσεν είς τοϋτο καί τό τοΰ έπν 
τηδείως καταναγκάζειν*  είχεν ήθη ανεπίληπτα, βούλησιν άκαταδάμαστον, 

καίή έργατικότηςτουήτοκαταπληκτική.“Εν παράδειγμα δύναται νάδώση περ'ι 
ταύτης σαφή ιδέαν. Καθ’ ήν έποχήν, νέος έτι, συνηομολόγει τό νέον κοινω

νικόν σύστημά του προσέκρουεν είς δυσχέρειάν, τινα. Συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
άποδείξη είς ομοφωνίαν πρός τάς θεωρίας του τά γραφόμενα έν τοϊς πέντε 
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ίεροΐς βιβλίοις καί έν τοϊς τέσσαρσι κλασικοϊς, έφ’ ών έρείδοντο οί κοινωνικοί 

θεσμ,οί, ούς ήθελε ν’ άνατρέψη διά ν’ άντικαταστήσγ) δι’ άλλων φυσικώς δλως 

άντιθέτων, έλαβε δέ πρδς τοϋτο τήν υπομονήν νά υπομνηματίσω), άπδ τοΰ 

ένός άκρου είς τό άλλο, τά ογκώδη ταΰτα συγγράμματα, καί νά προσαρμόσω] 

είς έκαστον κείμενον δπερ τδν παρηνόχλει έν ειδικόν σχόλιον, καί τούτου μή 

άρκοϋντος, συνέταζε λεξικόν γενικόν, έν τφ όποίφ μεταβάλλων τήν έννοιαν 
τών άπειθών είς τάς ιδέας του χαρακτήρων τής Σινικής γλώσσης, τοϊς άπέ- 
διδεν άλλην προσαρμοζομένην είς τά,ς θεωρίας του, καί ήτις τφ έπέτρεπε 

νά ερμηνεύσω) τούς συγγραφείς κατά τήν έννοιαν τών έπιθυμιών του.
Υποδειχθείς είς τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ διά τών λαμπρών φιλολογικών 

εξετάσεων άς ύπέστη, καί άς ή Σινική παράδοσις άπαιτεϊ πολλάς καί έπα- 

νειλημμένας διά τήν είσοδον είς τάς πολιτικάς θέσεις, ήτο ήδη περίφημος 

καϊ ώς πρόδρομος νέου συστήματος καί ώς άμείλικτος έχθρδς τών μηδενιστι- 

κών θεωριών. Τό ονομά του δέν έμεινεν άγνωστον, ούδ’ έν αύτή τή αύλή, 

τινές μάλιστα τών έν τή έξουσία έκρινον, δτι ήθελεν είναι ωφέλιμον νά 
προσεταιρισθώσι τόν νέον τοΰτον λόγιον άνδρα, ούτινος ή έπιρροή έπί τά 

πλήθη έμεγαλύνετο καθ’ έκάστην, καί τδν όποϊον πολυπληθείς καί ενθου
σιώδεις οπαδοί προεκήρυσσον τάν μόνον κατάλληλον νά λύση τό κοινωνικόν 

ζήτημα.

Παρουσιασθείς εις τόν αύτοκράτορα Χέν-Τσούγγκ, κατώρθωσεν, άφοΰ έπε- 
τράπη αύτφ νά έκθέση τάς θεωρίας του, νά θέλξω) χωρίς νά τρομάζω), διότι 

δεινός ρήτωρ, καί έκ πεποιθήσεων μεταρρυθμιστής ύπάρχων, έξέθεσεν είς τόν 
αρχηγόν τοΰ κράτους λίαν έπιτηδείως καί πειστικώς, ποία δόξα τόν έπερί- 

μ,ενεν, άν ή άνθρωπότης τώ ώφειλε τήν εύτυχίαν της’ δτι ή προσπάθεια 

ήτο εύκολος, καθ’ δσον αί παραδόσεις είχον καταπέσει, καί νέα έποχή ήρ- 
χετο, έδει δέ νά έγκαταλειφθώσιν αί παλαιαί πλάναι, νά δοθή διεύθυνσις 

είς τό ρεϋμα, δπερ ήπείλει νά συμπαρασύρη τά πάντα, καί νά οίκοδομηθή 

νέα κοινωνική τάξις καί τέλος δτι ή άρσις τής ύπαρχούσης άθλιότητος έξηρ- 

τάτο έκ τής βουλήσεως τοΰ αύτοκράτορος, καί άν είχεν οδτος τήν τόλμην 

τής βουλήσεως, ήθελεν έκείνη παυσει νά ύπάρχω).
Ή πρώτη συνέντευξις προυξένησεν εύάρεστον έντύπωσιν τφ Χέν-Τσούγγκ, 

μ,ετ’αύτήν δ’ ήκολούθησαν πλείονες άλλαι, καθ’ άς ό Όύάγγκ-Νγκάν Χέ 

ανέπτυξε λίαν έντέχνως τά σχέδιά του, ύπερπηδών τά προσκόμματα, ών 
ήγνόει πράγματι τήν δύναμιν’ ύπήρξε δέ τοσοΰτον μάλλον έπικίνδυνος καθ’ 

δσον ήτο ειλικρινής, καί ύπεστήριζε μ,ίαν πεπλανημένην, άλλά δελεαστικήν 
άρχήν, διά τής ζέσεως βαθείας πεποιθήσεως.Έκ τών περί τόν αύτοκράτορα, 

είς μόνος άνθίστατο, άλλ’ ήτο δεινός άνταγωνιστής.

‘Ο Σε-Μά-Κουάγγκ, ιδιαίτερος σύμβουλος τοϋ αύτοκράτορος καίπερ πρω

θυπουργός αύτοϋ, είχεν ύπέρ έαυτοϋ τήν «ύθεντείαν τής ηλικίας, τής πεί

ρας, τών χορηγηθεισών ήδη υπηρεσιών καϊ τήν δικαίαν φήμην σοφοϋ. Δια- 
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ζεζριμένος "λόγιος Απολιτικός ούτος άνήρ, είχεν αφήσει βαθέα ίχνη είς την 

ιστορίαν τίίς φιλολογίας έν Κίν<£. Συνέγραψεν έξαίρετον μικρόν ποιημάτιον, 

έπιγραφόμενον «ό Κήπός μου», έν φ περιγράφει τό θερινόν του παλάτιον, 
τούς σκολιούς δρομίσκους του, τάς γραφιζάς δενδροστοιχίας του και την έπι» 

τυχή εκείνην διακανόνισιν τοΰ έν τή φύσει ύπάρχαντος, είς ήν έδόθη Αδίκως 

τό όνομα «’Αγγλικός κήπος», έν ώ έπρεπε νά ζαλήται «Σινικός κήπος». 
Τεμάχιά τινα θέλουσι συντελέσει εις την ζατανόησιν τοϋ χαρακτήρας καί 
τίίς φύσεως τοϋ άνδρός, δστις έμελλε, ν’άρχίσ-ρ την δεινήν μετά τοΰ μεταρ 

ρυθμιστοϋ πάλην. Μετά ποιητικήν περιγραφήν ημέρας διελθαύσης έν περι
πλανήσει είς τό δάσος του καταλήγει ώς έξίϊς r «Αί λοξαί άκτϊνες τοϋ δύοντ 

«τος ήλιου μέ καταλαμβάνουσι καθήμενον έπί κορμοΰ δένδρου, καί κατασκο- 

Χπεύοντα έν σιωπή την Ανησυχίαν χελιδόνος, πτερυγιζούσης περί τήν φω- 

«λεάν της, ή τάς πανουργίας ΐκτίνου είς τό νά συλλάβν) τό θΰμά του, ή 
«ύψωθεΐσα ήδη Σελήνή μ’ ευρίσκει ότι έν εσωτερική μελέτη, ό μυρμυρι- 

«σμός των ύδάτων, ό ψιθυρισμός τών ύπό τοΰ άνεμου σειομένων φύλλων, 
»τό κάλλος τοϋ διαυγοΰς ούρανοΰ, μέ βυθίζουσιν είς γλυκόν ρεμβασμόν, η φύ- 

»σις σύμπασα λαλεϊ είς την ψυχήν μου, καί άποπλανώμαι άζούων αύτήν, 
»η δέ νύξ μ’ επαναφέρει είς τό κατώφλιον τής οικίας μου».

«Οΐ φίλοι μου, ερχόμενοι νά διακόψωσιν ενίοτε την μοναξίαν μου, μοί άνα» 

«γινωσζωσιν ένίοτε τάς συγγραφάς των, ή άκούουσι τάς ΐδικάς μου. Ό οϊ- 
»νος ευφραίνει τά λιτά δεϊπνά μας, άπερ έπακολουθοΰνται ύπό σπουδαίων 

S συνδιαλέξεων, καί έν φ έν τή Αύλή, ήν φεύγω, άρέσκανται είς την έκνευ- 

«ρίζουσαν ήδυπάθειαν, δίδουσι προσοχήν είς την συκοφαντίαν, παρασκευά- 

»ζουσι δεσμά καί τεινουσι παγίδας, ήμ.εΐς έδώ έπϊκαλούμεθα πρός διαφωτι· 

»σμόν μας την σοφίαν, καί τίί προσφέρομεν τάς καρδίας μας. Διά τί αί ά- 

«κτϊνες αυτής νά μη μέ διαφωτίζωσιν ή δι’άτμωδών σκιών; ’Αν ελαμπον 

«επ’ έμοΰ καθαραί καί ασκίαστοι, ποϋ άλλαχοΰ ηθελον εύρει άναχωρητή- 

»ριον, ναόν καταλληλότερου πρός τάς εύχάς μου; Έδώ ηθελον ζησει εύτυ- 

»χης. . « .’Αλλά τί λέγω; Είμΐ πατήρ, σύζυγος, πολίτης, άπειρα δέ κα- 

«θήκοντα μέ καλοϋσιν άλλαχόθι. “Οχι, ζωή μου . . . δέν μοί ανήκεις. 'Γ- 
«γίαινε άγαπητέ μου κήπε, ύγίαινε γλυκύ άσυλον, αί φροντίδες τοϋ κράτους, 
»τό Αγαθόν τής πατρίδος μέ άνακαλοΰσιν είς την πόλιν. Φύλαξον, έμοΰ' ά- 

«πόντος, όλα σου τά θέλγητρα, θέλω επανελθεί νά σοί ζητήσω καί πάλιν 

«τήν άνακόύφισιν τών θλίψεων, αΐτινες μέ περιμένουσι, καί τήν θεραπείαν 
«τών παθημάτων, είς & μέλλω νά εκτεθώ» V

Δεν νομίζει τις οτι άναγινώσκεί συγγραφήν τής άρχαιότητος, ή ευχήν Σο

φού ; ’ίίτο τφόντι τοιοϋτος, καί ολόκληρος ό βίος του ήτο άνδρός άγαθοΰ, τά 

κΰριώτερα δέ επεισόδια τής πάλης του μετά τοϋ Ούάγγκ-Νγκάν-Χε θέλουσι 

μάς καταδείξει ακριβέστερου τό ©κτακτον. τοϋτο πρόσωπον ένός συντηρητικοί 

i’Απομνημονεύματα περί·τής Κίνχς τόρι. Β'. σελ. Θ45< ■ '

ν’ άψηφίσγ τά πάντα, δπως τά συντηρήσει», 

τόν Σέ'Μά-Κουάγγκ,

υπουργού, ειλικρινούς πατριώτου, ποιητοϋ έν ώραις σχόλης, θαρραλέου έν ά- 

νάγκν), καί φιλοσόφου πάντοτε.
Τά έκθαμβοϋντα σοφίσματα τοϋ μεταρρυθμιστοϋ δέν ειχον τήν δύναμιν 

νά τόν γοητεύσωσιν, είχε δέ πολύ μεγάλην πείραν τών προσώπων καί τών 
πραγμάτων, ώστε νά μ.ή πεισθή ύπό σχεδίων, ών μόνος τότε κατεμέτρει τήν 
σ.πουδαιότητα' έ’χων ηλικίαν πεντήζοντα επτά έτών, είχε διέλθει' δυσζό- 

λους καιρούς καί παλάίσει μετ’ενεργητικότητας, εναντίον τών μηδενιστικών 

δοξασιών, κατά τάς άρχάς τής νέας βασιλείας, διά τών σοφών δέ συμ.βου*  

λών του άποσοβήσει έπανειλλημένως φρικώδη άναστάτωσιν. Ό κ. *Άβελ  

Remusat «δημοσίευσε περί τοϋ άνδρός τούτου βιογραφιζάς σημειώσεις, έξ ών 

έρανιζόμεθα τόν άζόλουθον παραλληλισμόν μεταξύ τών δύο άνταγωνιστών.

«Ό ΧενΤσούγγκ ήθέλησεν άνερχόμενος τόν θρόνον νά περιστοιχισθή ύπό 
Απάντων τών πεφωτισμένων άνδρών τοΰ κράτους, μεταξύ δέ τούτων δέν 

«ήδύνατο νά παρίδη καί τόν Σέ Μά Κουάγγκ. Ή νέα αύτη περίοδος τοΰ πο- 

«λιτικοϋ του βίου δέν ύπήρξεν όλιγώτερον τρικυμιώδης τής πρώτης. Εύρεθείς 

«έν άντιθέσει .πρδς έν τών τολμηρών έζείνων πνευμάτων, άτινα έν τοΐς 
«προοδευτικούς αυτών σχεδίοις δέν όπισθοχωροΰσιν άπέναντι ούδενός προσκόμ- 

«ματος, δέν Αναχαιτίζονται ύπό ούδενός σεβασμοΰ πρός τά πάλαι κείμενά, 

«δ Σέ-Μά-Κουάγγκ έδείχθη, οΐος ύπήρξε πάντοτε ακριβής τηρητής τών 

«Αρχαίων εθίμων, καί έτοιμος
«'Ο μεταρρυθμιστής, δν ή τύχη άντέταξε πρός

«ώσεί καλοΰσα είς ίσον άγώνα τό συντηρητικόν πνεϋμα, δπερ διαιωνίζει τήν 

«διάρκειαν τών Κρατών, πρός τό πνεϋμα τοϋ νεωτερισμοϋ, δπερ τά διασα- 
«λεύει, ήτο ό Ούάγγκ-Νγκάν Χέ. Κινούμενοι έξ αντιθέτων αρχών οί δύο άν- 

«ταγωνισταί είχον ισάξια προτερήματα’ ό εις μετεχειρίζετο τό εφευρετικόν 

«τής φαντασίας του, τήν ενεργητικότητα τοΰ πνεύματός του, τήν σταθερό- 

«τητα τοϋ χαρακτήρός του, δπως τό παν μεταβάλη, τό παν Ανακαίνισή’ δ 

»δ’ έτεοος διά ν’ άντισταθή κατά τοϋ χειμάρρου, έκάλει είς βοήθειάν του τάς 
«Αναμνήσεις τοϋ παρελθόντος, τό παράδειγμα τών Αρχαιότερων καί τά μα· 

»θάματα τής ιστορίας, είς ής τήν μελέτην είχε δοθή, καθ’ δλον του τον 

βίον». · ' ■
ΤΙ φορά τοΰ χειμάρρου ύπερενίκησεν' ό νεωτεριστής είχεν ύπέρ έαυτοΰ τήν 

κοινήν γνώμ.ην καί τήν γοητείαν, ήν έξήσκει έπί τοΰ πνεύματος τοΰ κυριάρ
χου του. Οί αύλικοί έγίνοντο ηχώ τών έ'ξωθεν επευφημιών, οί δέ φιλόδοξοι 

έχαιρέτων τό νέον. τοϋτο πρόσωπον, ώς άνατέλλόντα ήλιον, καί ή κατάπτω- ■ 
σις τών πνευμάτων ήτο τοιαύτη, ώστε πολλά σπουδαία πρόσωπα συνησπί ■ 
ζοντό περί τόν φανατικόν τοΰτον, δστις άπέναντι ούδενός έδίσταζε καί έφαί
νετο κατέχων τά μ.υστήρια τοΰ μέλλοντος. Ό Χέν-Τσούγγκ δεν έβράδυνε να 

τοϋ άναθέσν] τήν άρχήν, ό δέ Σέ·Μά·Κουάνγκ, ήττηθείς έδέησε ν’ Αποχώ

ρησή αύτής, άλλά διετήρησε τήν λειτουργίαν' τοϋ συμβούλου τής αύτοκρα-
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πορίας, αποφασισμένος νά περιμείνγι . την κατάλληλον ευκαιρίαν διά ν’ άντι- 
' παλαίσν) πρός τόν άντίζηλον αύτοΰ.

Τόν μεταρρυθμιστήν ήκολούθει φάλαγξ όλόκληρος οπαδών, νέων άνδρών, 
λογιών, οΐτινες ήσαν έμπλεοι τών μαθημάτων τοΰ διδασκάλου, σφοδρά ώρέ- 

γοντο τολμηρούς νεωτερισμούς, καί ειχον απεριόριστον πρός αύτόν άφοσίωσιν*  
Εΐς τούτους ήνοιξε τάς θύρας τής διοικήσεως, τούς έκάλεσεν είς τά άνώτερα 
λειτουργήματα, τοϊς ένεπιστεύθη την διοίκησιν τών επαρχιών, την δικαιο
σύνην, την έκπαίδευσιν, τόν στρατόν, και ήρχισε την έφαρμογήν των σχε
δίων του.

’Άν ήδύνατο ώς έβεβαίου ν’ άποδώσγ] είς την Κίναν την άφθονίαν καί την 
ευδαιμονίαν, ήτο καιρός νά πράξν). Τό έτος χίλια εξήκοντα εννέα προεμηνύετα 
όλεθριον" επιδημικαί άσθένειαι, σεισμοί, φρικώδης ξηρασία καί λιμός κατε- 
μάστιζον τάς μάλλον πολυπληθείς επαρχίας, η άθλιότης ήτο είς τό έπακρον. 
’Αντί νά έλαττωσωσιν, έκ τούναντίου πάντα ταΰτα τά δυστυχήματα ηύ- 
ξανον την γοητείαν του, αύτάς δέ πληρης πεποιθήσεως εΐς εαυτόν άνήγγελ.λε 

την προσεχή αύτών θεραπείαν.
,Ό Σε·Μά·Κουάγγκ κατέβαλε νέαν τινά προσπάθειαν. Κατά προτροπήν 

του οί Τιμηταί, άφορμήν λαβόντες τά κοινά δυστυχήματα, προσεκάλεσαν, 
κατα ειθισμενα έν όμοίαις περιστάσεσι, τόν αύτοκράτορα νά έξετάση, μή είς 
την διαγωγήν του υπήρχε τι τό επιλήψιμου, η μη είς την Κυβέρνησίν του 
δπήρχον καταχρήσεις είς διόρθωσιν, άπερ προεκάλεσαν την οργήν τοΰ θείου. 

*0 Χεν-Τσουγγκ συμμορφούμενος πρός τάς παραδόσεις, ένόμισε καθήκον του, 
είς ένδειξιν τνίς θλίψεώς του, νά κλεισθή είς τό Παλάτιόν του καί ν’ απαγο
ρεύσει τάς πανηγύρεις, άλλ’ό Ούάγγκ Νγκάν.-Χε, θν ό αύτοκράτωρ δέν είχε 
συμβουλευθή, έφρόνει άλλως. Το ζητημα ήτα καθαρώς θρησκευτικόν, ό δέ 
αύτοκράτωρ συνεμορφοΰτο πρός τά θρησκευτικά παραγγέλματα, άλλ’ ό νέος 
υπουργός δέν ένάει, δτι μέτρον τι ήδύνατο νά ληφθή άνευ της συναινέσεώς 

τοΰ, μαντεύων δέ πόθεν προήρχετο η έπίθεσις, καί ζηλότυπος τίίς· εξουσίας 
του, καί άποφασισμενος, δπως την ένισχύδγ, ν’ άντιστή δλαις δυνάμεσι πρός 
τάς παραδόσεις, αιτινες ηδύναντο έν δεδομένη στιγμή νά έπαναγάγωσι τόν 

αύτοκράτορα ύπό την επιρροήν προσώπων, άτινα τω ήσαν έχθρά, προσεκάλε.σε 
τό συμβούλιου τοΰ Κράτους. Έν τούτω παρίστατο και ό Σέ Μά Κουάγκ, 
προηδρεύετο δέ ύπό τοΰ αύτοκράτορος. Διά παράτολμου άγορεύσεως ό ύπουρ- 

γός προσεκάλεσε τόν Χέν-Τσούγγκ ν’ άνακαλέσγι τάς άπαφάσεις του: «Τά 
3δυστυχήματα, άτινα μάς μαστίζουσιν, εΐπεν, έχουσιν αίτια σταθερά και 
ϊάναλλοίωτα, οί δέ σεισμοί, οί καταποντισμοί, ί ξηρασία καί ό λιμός δέν 
«έχουσιν όύδεμίαν σχέσιν μέ τάς κακάς η άγαθάς πράξεις τών άνθρώπων. 
3’Ελπίζετε νά μεταβάλητε τήν φοράν τών πραγμάτων ; ’Ελπίζετε δτι ή 

3 φύσις θελει μεταβάλή τούς νόμους της χάριν ύμών ; “Άξιοι οίκτου, άν- 

ϊταπηντησεν ό Σέ Νά Κουάγγκ, είναι οί κυρίαρχοι, οΐτινες .έ'χουσι παρ’έαυ- 

ίτοϊς συμβούλους, τολμώντας νά καθιερώσωσι τοιαΰτα άξιώματα, κάί νά 
«έξαλείψωσιν άπ’αύτών τόν φόβον της θείας δίκης. Ποιος χαλινός θέλει κρα- 
»τήσει αύτούς τότε είς τάς παρεκτροπάς των ; Κύριοι άπόλυτοι τοΰ κόσμου 
«ποιαν χρήσιν θέλουσι ποιήσει τής. έξουσίας των τήν ημέραν, καθ’ ήν σκε- 
«φθώσιν, δτι δύνανται νά πράξωσι τά πάντα άτιμωρητί; Θέλουσι παραδοθή, 

«χωρίς τύψιν συνειδότος, είς πασαν κατάχρησιν, καί οί ύπηκοοι .αυτών οι 
«μάλλον άφοσιωμένοι δέν θέλουσιν έχει ούδέν μέσον, δπως τούς έπαναφερωσιν 

«εΐς εαυτούς».
Μ’ δλα ταΰτα ό νεωτεριστής ύπερίσχυσεν, δ δέ Χέν-Τσούγγκ άνεκάλεσε 

,τάς άποφάσεις του, καί ένδίδων είς τάς θελήσεις τοϋ υπουργοΰ του εξωρισε 
τούς άρχηγούς τοΰ θρησκευτικού κόμματος. 'Ο Σέ-Μά Κουάγγκ είδε θραυο- 

μενον έν ταϊς χερσίν αύτοΰ τό δπλον, έφ’ω πλειοτερον ήλπισεν, εγκαταλι- 
πών δέ τότε τήν αύλήν άπεσύρθη είς τό έαρινόν του παλάτιόν, άφινων τό 
στάδιον ελεύθερον είς τόν άνταγωνιστήν του.

Πανίσχυρος τοΰ λοιποΰ ό Ούάγγκ-Νγκάν-Χέ προέβη εΐς τό έργον του. Δια- 
κηρύξας τήν κυβέρνησίν μόνον ιδιοκτήτην τής γής καί γενικόν καλλιεργη
τήν, καθίδρυσε δικαστήρια άγρονομίας, έν καθ’ έκάστην επαρχίαν, επιφορ
τισμένα τήν έτησίαν διανομήν μεταξύ τών γεωργών τών καλλιεργήσιμων 
γαιών, τήν έκλογήν καί άπόφασιν περί τής άρμ,οζουσης καλλιέργειας, καί 
διανομήν τής άναγκαίας πρός τήν καλλιέργειαν ταύτην σποράς. 'Η παραγωγή 
άνήκεν είς τό κράτος κα’ι έμελλε νά δίανέμηται άναλόγως τών αναγκών καί 
τοΰ πλήθους τών κατοίκων. Διά νά προμηθευθή δέ τά άναγκαϊα κεφαλαία, 
δπώς θέσγι είς ένέργειαν τό σχέδιον τοΰτο, καί διά νά έςαλείψτι βαθμηδόν 
τήν άνισότητα τών περιουσιών καί τών τάξεων, διεταξεν δπως τα δικαστή
ρια έπιβάλωσιν ένα ειδικόν έπί τών πλουσίων φόρον, τοΰ οποίου οι πενητες 
ήσαν άπηλλαγμένοι, άφήκε δέ ταΰτα άρμόδια ν’ άποφανθώσι τίς ό πλούσιος 
καί τίς ό πένης άνεκκλήτως. Τό κράτος μ.όνον είχε τήν άρμοδιότητα ν’ άπο- 

φαίνηται καθ’ έκάστην περί τής τιμής τών τροφίμων. Έν περιπτωσει λιμοΰ 
ή κακής απλώς έσοδείας, έν τινι σημείφ τής αύτοκρατορίας, τό έν Πεκινω 
έδρεΰον άνώτατον τής άγρονομίας δικαστήοιον, έξ ού έξηρτώντο πάντα, τα 
λοιπά, περιεβάλλετο μέ τήν άναγκαίαν έξουσίαν, δπως διατάξτ) τήν μετα
γωγήν είς τάς πασχούσας του πλεονάζοντος τών καρπών έκ τών εύτυχε- 
στέοων επαρχιών, τά δέ άγρονομ,ικά δικαστήρια τών έπαρχιών ώφειλον να 
πέμπωσιν εκθέσεις είς τό άνώταταν εκείνο δικαστήριον, δπερ έν γνώσει. ουτω 
■τών άναγκών έκάστης έπάρχίας ύπαρχον, ώφειλε νά προνοή περί αύτών. 
Κατά τόν τρόπον τοΰτον, έλεγε τό διάταγμα, δέν ύπάρχει πλέον φόβος λι
μού, καί τά είς τόν βίον άναγκαιοΰντα θέλουσι διατηρηθή είς μέτριας τιμάς. 
Κατά τά ευτυχή έτη θέλει άποταμιευθή είς παμμεγεθεις άποθηκας, διανε- 

μομένας καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ κράτους μέρος τής έσοδείας, δπως ανα- 
πληρωθή τό έλλειμμα έτους γενικώς δυστυχούς. Ουτω δέ ή άθλιότης θελέι
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πχύσει, ζαΐ δεν Θέλουσι υπάρχει πένητες jzsjrpt. τοϋ βημείου τοΰ νά στερών- 

ται τής τροφής των, διότι αΰτη θέλει είναι ήσφαλισμένη. ‘Όσον Αφοροίτό 
κράτος, προέκυπτεν έκ στατιστικών εκθέσεων, οτι ήθίήε πραγματοποιήσει 

σπουδαία κέρδη, άτινα προώριζεν εις δημόσια έργα κοινής ώφελείας.
Άφοϋ έκανόνισε τδ πρώτιστον τούτο δι’ αυτοκρατορίαν τριακοσίων εκα

τομμυρίων κατοίκων ζήτημα, ό Ούάγγκ-Νγκάν-Χέ διεκήρυξεν, δτι «τό ού- 
«σιωδέστερον των καθηκόντων, πάσης κυβερνήσεως είνε ή αγάπη των κυ- 
«βερνωμένων, καί τδ νά τοϊς προθημεύν) τά Αγαθά τής ζωής, ήτοι την αφθο

νίαν καί την χαράν. Πρδς επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ τούτου ήρκει νά έμπνευσή 

»είς ό'λους τούς αναλλοίωτους κανόνας τής χρηστότατος, αλλ’ επειδή δένΓ 
»είναι δυνατόν νά επιτευχθώ ή παρ’ όλων ακριβής τήρησις των κανόνων 

«τούτων, τδ κράτος ώφειλε διά νόμων σοφών καί αύστηρών νά κανονίσγι τά 

«περί τής τηρήσεώς των» Κατ’ αυτόν ό έ'ρως του κέρδους, ή πολυτέλεια 

καί αί ΰλικαί απολαύσεις είναι τά κύρια προσκόμματα εις τήν τηρησιν των 

αναλλοίωτων κανόνων τής χρηστότητος. ’Εάν ήθε^έ τις καταστρέψη τήν 
αιτίαν, ήθελεν έκλίπει τδ άποτέλεσυ,α, αιτία δέ είναι δ πλούτος, καθ’ ου 

ήθελον μέν φέρει τδ καίριον τραύμα οί νέοι φόροι, αλλά δεν ήρκει νά έκλί- 

πωσιν έφ’ άπαξ οί ήδη πλούσιοι, έ’πρεπε νά ληφθήι φροντίς νά μή άντικατα- 

σταθώσι νέοι τοιοΰτοι’ επειδή δέ το έμπόριον, αί τράπεζαι, ή βιομηχανία, ό 
τοκισμ-ός δημιουργοΰσι τόν πλούτον, ό Ούάγγκ-Νγκάν-Χέ κατάργησε τον το· 

κισμ.όν, τήν βιομηχανίαν, τάς τραπέζας και τδ έμπόριον, καί έπεφυλάξατο 

εις τδ Κράτος τδ μονοπωλίου πάντων τούτων, δπερ έξ αύτοΰ ήθελε μόνον 
ώφεληθη δλα τά κέρδη τά εις μυριάδας ατόμων διανεμόμενα. Του κράτους 

άντιπροσωποΰντος πάντας, πάντες ήθελον έχει τό μέρος των εις τήν κοινήν 

ευπραγίαν’ καί ούδείς μέν ήθελεν είναι πλούσιος, αλλά καί ούδείς πένης, 
τών πάντων δ’ ό'ντων ί'σων, ό φθόνος, τό μίσος καί τά κακά πάθη ήθελον 

ώς διά μαγείας έκλείψει, καί οί αναλλοίωτοι κανόνες τής χρηστότητος ήθε*  
λον έπιβληθή χωρίς δυσκολίας εις τήν άναγεννήθεϊσαν αυτοκρατορίαν.

Τίς ήδύνατο νά Λαραπονεθΰ); Τις ήθελε πάθει έκ των μέτρων τούτων ; 

Οί τοκογλύφοι καί οί έξασκουντες μονοπώλια, εκείνοι δηλονότι οίτινες πλου- 

τοΰσιν έκ τής δυστυχίας τοϋ κοινοΰ, οί Απορροφώντες τούς ίδρωτας τοϋ ερ
γάτου. Καί δεν ήτο άρα καιρός νά τεθή τέρμα εις τάς κακουργίας των; 

Έάν αί κεντρικαί έπαρχίαι έπασχον έκ λιμοΰ, κατά τήν στιγμήν εκείνην, 
τίς τούτου ή αιτία; Εις τάς βορείους επαρχίας ή έσοδεία ύπήρξεν άφθονος, 

οί κεφαλαιούχοι όμως συνήνωσαν εις ιδιαιτέρας άποθήκας τούς καρπούς καί 
δψωσαν τάς τιμάς αύτών. Είναι αληθές δτι προέβαλλον τδ δύσκολον τής 

μεταφοράς καί κινδύνους ους διετρεχον κατά τήν δίοδον μεταξύ πληθυσμών 

λιμ.ωττόντων, ο'ίτινες διήρπαζον αυτούς, άλλ’ Αν ή διαμετακομιδη ήτο βρα
δεία καί δυσχερής, τούτο προήρχετο έκ τής κακής καταστάσεως τών οδών

1 Hue Σινικόν κράτος τόμος Β' σιλ. 74. · 
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καί διωρύγων, δ δέ φόρος, δ το“ς πλουσίοις επιβαλλόμενος, νςΟελεν επι

τρέψει τήν διόρθωσιν αυτών’ δ'σον δ’ Αφορ^ τάς βιαιότητας του θνήσκοντος 

έκ πείνης όχλου, περί ών παρεπονοΰντο, αδται ήθελον παύσει, ευθύς οτε οί 

Αναλλοίωτοι κανόνες τής χρηστότητος ήθελον κατανοηθή καί τηρηθή·
Ούτω.τό κυρίαρχον κράτος έ'μενε μοναδικός κεφαλαιούχος, καλλιεργητής, 

βιομήχανος, έμπορος, Αποφασίζον περί τής χρησιμότητος έκαστου, καί ώφε- 

λιμοποιοΰν καί καταμερίζον χύτην’ υπήρχε δέ πλήρης ίσότης έν τί) με- 
τριότητι, καί έλλειψις πλουσίων καί πενήτων, ώς τελικόν δ’ Αποτέλεσμα 

νέος καθιεροΰτο ηθικός νόμος, καί ώς κύρωσις αύτοΰ ή παντοδυναμία τοΰ 

Κράτους, έξαλείφουσα πασαν Ατομικότητα.
Καί ταΰτα πάντα δέν υπήρξαν άπλαΐ θεωρίαι έν τ^ κεφαλή ίδεολόγου 

τινδς Αναπτυχθεϊσαι, Αλλ’ έγένοντο πραγματικότητες αμέσως έφαομοσθεϊσαι, 
καί διατηρηθεϊσαι μετ’ ακατανίκητου πεισμονής. Ό αύτοκράτωρ έγένετο 

θερμός οπαδός τών ιδεών τούτων, καί Απεξεδύθη πασαν τήν εξουσίαν του 

χάριν τοΰ Ούάγγκ Νγκάν-Χέ, ής ούτος έποιεϊτο χρήσιν μεθ’ όλης τής παρα- 

τολμίάς ενός πεπεισμένου αίρεσιώτου. ’Από του ενός άκρου τής Σινικής εις 
τδ ετερον έζηγέρθησαν οί έ’παινοι καί δ θαυμασμός, οί δέ πλούσιοι έσιώπων, 

ώς οντες έν μειοψηφώ, καί δέν ειχον Αλλην φροντίδα, ή νά κρυβώσιν από 
τοΰ πλήθους, καί νά λησμονηθώσιν, εί δυνατόν, διότι ό φόρος, δστις έπεβάλ-· 

λετο αύτοϊς εΐχεν ούτως ύπολογισθή, δύστε εις όλιγώτερον τών πέντε ετών 

ούδέν νά τόϊς άπομείνν;.
Έν τή γενική σιγή τών βλαβέντων συμφερόντων, καί τών Απειλουμένων 

τάξεων, μία μόνον φωνή ήκούσθη, ήτο δ’ αυτή η τοϋ Σε-Μά-Κουάγγκ. 

Άπηύθυνε πρδς τόν αύτοκράτορα έκ του Αναχωρητηρίου του Αναφοράν θαυ- 
μασίαν, έν γ διερχόμενος έν επιθεωρήσει τ’ άποφασισθέντα καί έφαρμοζό- 

μένα μέτρα, έξέθετε μετά σπανίας μετριότητος καί Αληθούς θάρρους τ’ απο
τελέσματα, εις α έμελλαν νά καταλήξωσιν. Άφοϋ έξήταζε καί κατεδίκα- 

ζεν εύθαοσώς έν όνόματι τοΰ κοινοΰ νοός τό έργον τοϋ Κράτους ώς μόνου 
καλλιεργητοΰ, έπέκρινεν, έν όνόματι τής πείρας, ώς έξης, τά Αγροτικά μέ

τρα’ «Δανείζεται τφ λαώ ή σπορά, ην οφείλει νά έμπιστευθή τ'ρ γή, καί 

»δ λαός δέχεται αύτήν μετ’ απληστίας, συμφωνώ, Αλλά ποιείται πάντοτε 
«αύ.τής χρήσιν'πρός τόν σκοπόν; δι’ 8ν δίδεται εις αυτόν άύτη; Πρέπει νά 

»έ'χ·ρ έλαχίστην πείραν διά νά τδ πιστεύστ), νά γνωρίζγ κακώς 'τούς άνθρό>- 

«πους διά νά τούς κρίν/j οδτω’ τδ παρόν συμφέρον τούς θίγει πρωτίστως καί 

»δέν λαμβάνουσι κατά γενικόν κανόνα φροντίδα, ή διά τάς ανάγκας τής 
«σήμερον, όλίγιστοι δέ λαμβάνουσι τόν κόπον νά μεριμνήσωσι καί περί τοΰ 

«μέλλοντος».
Εισερχόμενος κατόπιν εις τάς λεπτομερείας τών πραγμάτων, άπεδείκνυεν 

άνευ δυσχερείας, δτι οί γεωργοί προαφηρουν έκ τών παραδιδομένων αύτοϊς 

καρπών, δσον μέρος ήτον αναγκαϊον πρδς διατροφήν εαυτών καί τής οίκογε-



516 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

νείας των, πράγμα άλλως φυσικόν St’ «Σνδρας θνήσκοντας τίίς πείνης, μετά 
τοϋτο έπώλουν ή άντήλλασσον εν δτεοον μ,έρος, δπως προμηθευθώσι τά έλ- 
λείποντα αύτοΐς άντικείμενα, καί τό υπόλοιπον μόνον, μικρόν πράγμα, ώς 
άπεδείκνυον αί τελευταΐαι έσοδεϊαι, ένεπιστεύοντο είς τήν γ>5ν. Τό σύστημα 

τοϋτο, έλεγεν, δπερ προοιωνίσθηκαν τοσοϋτον ισχυρόν, δέν είναι νέον, και δό- 
ναταί τις νά σπουδάση εύχερώς τ’ αποτελέσματα^ άπερ παρήγαγεν εκεί 
δπου έδοκιμάσθη. «Κατάγομαι έζ. τής επαρχίας τοΰ Χενσί, έλεγε καταλή- 
»γων, εκεί διήλθον τά πρώτα έτη τίίς νεότητάς μου, καί έγνώρισα έκ τοϋ 
«πλησίον τάς δυστυχίας τοΰ λαοΰ, τολμώ δέ νά διαβεβαιώσω δτι τά εξ 
«δέκατα τών κακών, άπερ πάσχει πρέπει ν’άποδοθώσιν είς τό σύστημα, δπερ 
«ζητοΰσι νά έπεκτείνωσιν έφ’ όλης τίίς αυτοκρατορίας. "Ας έξετάσωσιν, άς 

«γίνη ειλικρινής έρευνα, και θέλει γνωσθίί ή αληθής κατάστασις τών πραγ- 
«μάτων» *.

Είς την φωνήν τοϋ Σέ-Μά-Κουάγγκ, οί δειλοί άνέλζβον Θάρρος, και τά 
χρονικά τής έποχής έκείνης λέγουσιν, δτι τά μάλλον διακεκριμένα, διά τήν 
πείραν, τά προτερήματα καί τό αξίωμα αύτών, πρόσωπα τίίς αύτοκρατορίας,. 
ώφθησαν παρουσιαζόμενα άλληλοδιαδόχως είς τήν πάλην, παρακαλοΰντα καί 
καθικετευοντα τόν αύτοκράτορα, εΐτχ δ’ άλλάσσοντα τόνον καί γιγνόμενα 
κατήγορα, καί αίτοΰντα τήν καταδίκην εκείνου, δν άπεκάλουν διαταράκτην 

τής κοινής ησυχίας.
’Εκ τούτων βλέπει τίς, δτι ό Σέ-Μά-Κουάγκ είχεν ισχυρόν τό φρόνημα, 

^οιούτου δέ ύπήρχεν άνάγκη, δπως δοθή τό σημεΐον προσβολής εναντίον πα

νίσχυρου’ άντιπάλου, καθ’ οσον τά χρονικά τής Σινικής αύτοκρατορίας βρί- 
θουσι τραγικών διηγήσεων δεικνυουσών, δτι οί πλεΐστοι τών πολιτικών άν
δρών, άπολλύμενοι τήν εξουσίαν, έστεροΰντο καί τής ζωής, καί δτι ό κύριος 

τής ήμέρας δέν έφείδετο τής ύπάρξεως τοΰ τής προτεραίας. Ό Ούάγγκ- 
Νγκάν Χέ έλαβε παρ’ αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος τάς άναφοράς τών άχτιθέτων 
του, άμα δέ τήν διαβεβαίωσιν τής άδιασείστου πρός αύτόν εμπιστοσύνης 
του. Παρεδίδετο ούτως ή ζωή εκείνων είς χεϊράς του, καί τό κοινόν άνέ- 
μενε φρικώδεις άντεκδικήσεις, άλλ’ ούδέν. τούτων, έπηκολούθησεν, δ δέ υπουρ
γός ήρκέσθη νά ύπομειδιάση διά τό άνίσχυρον τών γενομένων προσπαθειών, 
καί ήσυχος καί άδιάσειστος έξηκολούθησε τό έργον του, θραύων τάς άντι- 
στάσεις καί παύων τής θέσεώς των έκείνους, οΐτινες δέν τώ έχορηγησαν τυ- 
ψλήν συνδρομήν, άλλ’ άπέχων συστηματικώς άπό πάσης σκληράτητος. Ή 

άνεκτικότης αύτη ένεθάρρυνε τούς εχθρούς του, καί έν αύτγί δέ τί) Αύλγ ή- 
κούσθησαν παράπονα, ό δέ αύτοκράτωρ, πρός στιγμήν κλονισθείς, συνεκά- 
λεσε τό συμβούλιον τοΰ Κράτους. «Πρός τί σπεύδετε τοσοϋτον, είπεν αύτφ 

ϊψυχρώς ό Ούάγγκ-Νγκάν Χέ, περιμείνατε νά σάς διδάξη ή πείρα περί τοϋ 
«άγαθοϋ ή κακοΰ άποτελέσματος τών διαταχθέντων πρός τήν μεγαλειτέ-

1 ”Λ6ίλ Ri'Oiusat «πομνημονεόρ.«τα περί της Κίνας τόμ. V, σελ. 4S.
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«ραν ωφέλειαν τοϋ Κράτους καί την ευδαιμονίαν τών ύπηκόων Σας. Παντός 
«έργου ή άρχή εΐναι δυσχερής ούδέ απολαύει τις τούς καρπούς τοΰ έργου 
«αύτοΰ, εύθύς άμα ύπερνικήσή τάς πρώτας δυσχερείας του. Έστέ σταθερός 

«καί τό πάν θέλει καλώς προβή. Ούδόλως μ.’ εκπλήσσει, δτι οί ισχυροί τοΰ 
«Κράτους καί οί Μανδαρίνοι Σας έξηγέρθησαν κατ’ έμοΰ, δυσχεραίνουσι νά 
«έξέλθωσι τής τετριμμένης όδοϋ,. καί νά σχηματισθώσι πρός τά νέα ήθη, 
»άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον θέλουσι συνειθίσει, καί καθ’ όσον εθίζονται, ή άπο- 
«στροφή, ήν φυσικώς έχουσι, πρός πάντα νεωτερισμόν θέλει άφ’ έαυτής έξα· 
«λειφθή, καί θέλουσι καταλήξει έπαινοΰντες ο,τι σήμερον ψέγουσιν»

’Αντί νά έλαττώσγι ή περιφρονητική καί φιλοσοφική αύτη άνοχή, ηυ« 
ξησε μάλλον τήν αύθεντείαν του. Έκαστη δέ νέα προσπάθεια τών άντιπά- 
λων του έμεγάλυνεν είς τά δμματα τοϋ κόμματός του, δπερ τόν προέτρεπε 

ν’ απαλλαγή τών συνωμοτούντων κατά τής αρχής του. «Καταμετροΰσι τό 
«ύψος τών πύργων έκ τοΰ μήκους τής σκιάς των, καί τούς πολιτικούς άν- 
«δοας έκ τοΰ άριθμοΰ τών φθονούντων αύτούς» τοΐς άπεκρίνετο. Εί'ς τινα δέ 

τών έμπεπιστευμένων του, δστις τφ παρετήρει, ό'τι ή πτώσίς του ήθελε πα
ρασύρει τό Κράτος είς καταστροφήν, καί αΐ ίδέαι του ηθελον συναπολεσθή 
μετ’ αύτοΰ, έλεγε «Πάσαι αί γηραιαί πλάναι είναι καταδικασμέναι είς έξα- 
«φάνισιν, έν ώ μετά μυριάδας δυσχερειών, υπεκφυγών, σοφισμάτων καί ψευ- 
«δολογιών κατ’ αύτής, ή ελάχιστη άλήθεια άπομένετ έτι β,τι έξ άρχήί 

«ήτο».
Ό άγρονομικός καί βιομηχανικός οργανισμός τοϋ Ούάγγκ-Νγκάν-Χέ άπέ- 

ληξεν είς πολύ μέτρια άποτελέσματα, αί δέ προρρήσεις τοϋ Σέ-Μά Κουάγνκ 
έπραγματοποιοϋντο, καί ή κοινή δυστυχία διεβουκόλει πάσας τάς προσπά
θειας τοΰ τολμηροΰ νεωτεριστοϋ. Ό αύτοκράτωρ έν τούτοις τφ έμενε πιστός, 
άναμενων άπό έτους είς έτος την έλευσιν τοΰ χρυσοΰ αίώνος, σταθερώς προ- 
λεγομένου ύπό τοΰ ύπουργοΰ του καί σταθερώς αναβαλλόμενου ύπό τών συμ- 
βεβηκότων. Τά πλήθη, καίτοι έκπεπτωκότα είς τάς προσδοκίας των, δέν 

άπεθαρρύνοντο καί διετήρουν τήν πίστιν των είς τόν άληθώς έκτακτον αύ- 
τόν άνδρα, τοΰ οποίου ή αδιάσειστος πεποίθησις έπέβαλλεν είς τόν κυρίαρ
χον αύτοΰ, καί δστις μετέδιδε τόν άκλόνητον φανατισμόν του είς ολόκληρον 

λιμώττοντα λαόν.
Ήδυνήθη έπί πολλά έτη νά έπιδιώξη έν τώ περιέργφ καί παραδόζφ εκεί- 

νφ κράτει τό τής άναδιοργανώσεως έργον του, νά τροποποιήση καί μετά-: 
βάλη τό παν, νά λύση κατ’ αρέσκειαν τά μάλλον ενδιαφέροντα τήν δπαρξίν 

έκάστου προβλήματα, καί ν’ άναστατώση ολόκληρον ύλικήν, κοινωνικήν καί 
θρησκευτικήν άκόμη τάξιν’ άλλά τήνήμέρανί καθ’ ήν έτόλμησε νά’θίξη πα- 
ρατόλμως τό σωματείου τών λογίων, ή θύελλα έξερράγη μετά βίας καί ολί
γου δεϊν τόν παρέσυρε. Φαίνεται ίσως μικρόν τι τό νά τροποποίηση τάς εςε-’ 

1 Hue Σινικόν κράτος τόμ. Β’, βιλ. 79.
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τάσεις τής φιλολογίας, καί νά έπιβάλν; εΐς έξήγησιν τών κλασικών βιβλίων 

σχόλια καί λεξικόν, ών ήτο συγγραφεύς, ήτο εντούτοις τό τολμηρότερον τών 

όσων έπεχείρησεν.' Αί φιλολογικαί εξετάσεις άνοίγουσιν εν Κίν<γ τό στάδιον 
διάτα δημόσια λειτουργήματα, πολλοί δέ διέρχονται τδν πρώτον βαθμόν 

άλλ’ όλίγιστοι ανέρχονται εΐς τ’ ανώτερα αξιώματα, καί ό μεγαλύτερος τών 

λογίων αριθμός διέρχεται τόν καιρόν του άναμένων θέσιν μηδέποτε άποκτη- 

Θησομένην. Αί χειρωνακτικά! έργασίαι τοϊς έμποιοΰσιν άποστροφήν, χρήσιμο- 
ποιοϋσι δ’ ώς δύνανται την ήμιμάθειάν των' δημόσιοι γραφείς, δημοδιδά

σκαλοι, έρμηνευταί τών νόμων, διοργανωταί δικών καί εχθροί άσπονδοι τών 
Μανδαρίνων, ών έπιτηροΰσι τάς ένεργείας καί καταγίνονται ν’ άνακαλύψωσι 

τά σφάλματα, διά νά τοϊς πωλήσωσι την σιωπήν των, σχηματίζουσιν ιδίαν 
τινά τάξιν καί διάγουσι μη καθοριζομένην τινά ύπαρξιν. Άλλά, καίτοι ού
τως άθλίως διάγοντες τάν βίον, θεωροϋσιν εαυτούς τούς άντιπροσώπους καί 

φύλακας τής φιλολογικής παραδόσεως,. τό νά θίξτ> δέ τις τά τέσσαρα κλα

σικά βιβλία καί τά πεντε ιερά, καί νά τροποποίησή την ερμηνείαν τών κει

μένων, τήν έννοιαν τών διακοσίων δέκα τεσσάρων αρχικών χαρακτήρων, ήτο 

έκ πάντων τών νεωτερισμών ό μάλλον ασύγγνωστος.
. Ό Ούάγγκ Νγκάν-Χέ έπέμεινε καί έπέβαλεν άπαξ έτι τήν βούλησιν του, 

άλλ’ ό θάνατος τοΰ Χεν-Τσούγκ τόν κατέλαβε κατά τήν στιγμήν τοϋ τε
λευταίου τούτου καί δυσχερούς θριάμβου. Έ άντιβασιλεύουσα αύτοκράτειρα, 

ταραχθεΐσα έκ τών κατακραυγών τών εχθρών του, άποθαρρυνθεΐσα έκ της 

αποτυχίας τών σχεδίων του, τόν έγκατέλειπε καί άνεκάλεσε τόν Σέ-Μά- 

Κουάγγκ, δν ώνόμασε διαδοχικώς παιδαγωγόν τοΰ νέου πρίγκηπος καί πρωθ

υπουργόν. Κατά τήν έποχήν ταύτην, καθ’ ήν άφηνε τό άναχωρητήριόν του 
δπως μεταβί) εΐς τήν αύλήν, έγραψεν ό Σε Μά·Κουάγκ τόν αποχαιρετι

σμόν του είς τόν Κήπον του. Κληθείς εΐς τήν άρχήν έδείχθη έπίσης γενναίος 
πρός τόν αντίπαλόν του, οίος καί ουτος είχε πρός αύτόν δειχθή, άλλ’ ό 

Ούάγγκ-Νγκάν Χέ ολίγον έπέζησε μετά τήν δυσμένειάν του. Τό σύστημά του. 
κατέρρευσε καθ’ ολα του τά μέρη, ό δέ διάδοχός του έσπευσε νά έξαλείψν} 

καί τά τελευταία του ίχνη, διότι ή ηλικία του δέν τφ άφηνε πολύν και
ρόν διαθέσιμον είς τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου σου. Δυο έ'τη μετά τόν θάνα

τον τοΰ Ούάγγκ Νγκάν·Χέ, ό Σέ Μά Κουάγγκ άπέθνησκε πλήρης δόξης, καί 
καταλείπων έν τή ίστορί^ τήν φήμην σοφοϋ, άνδρός, άγαθοΰ καί εμπείρου 
ύπουργαΰ.

Ώς έν Kiycjc ουτω .καί πανταχοΰ άλλοθι αί ριζικαί μεταρρυθμίσεις καί ή 
βιαία άντίδρασις πρός τά κείμενα δέν άντέχουσιν είς τήν δοκιμασίαν τοϋ 

χρόνου. Έκ τών προσπαθειών τοΰ Ούάγγκ-Νγκάν-Χέ ούδέν άπέμεινεν. Τά 
άξιώματα δέ περί τοϋ. κυριάρχου κράτους, ώς μόνου καλ,λιεργητοΰ, καί μόνου 

κεφαλαιούχου καί αί καινωνικαι έν. είναι θεωρίαι, ά; έν τοϊς κατόπιν χρόνοις 
εξύψωσαν είς θαυμάσιο? άποτέλεσμα τής προόδου τοΰ ανθρωπίνου πνευμα-

L

ί ΕΙΣ ΚΙΝΕΖΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΗΣ 519
ι . · . . .
. τος, έδοκιμάσθησαν έν Κίνορ ύπό τούς, εύνο'ίκωτέρους αύταΐς δρους ύπ’ άνδρός

| πεποιθότος είς αύτάς, ίκανοΰ, παντοδυνάμου, καί διαθέτοντος κατ’ άρέσκειαν

| τάς πηγάς τής εύρυτάτης καί πολυπληθεστάτης αυτοκρατορίας τοΰ κόσμου^

< είς θν δέν έλειψε ούτε ό χρόνος, ούτε ή τόλμη, ούτε ή ισχύς, ούτε ή ένερ*
ί γητικότης, καί ό'στις έπί δεκαπενταετίαν ολόκληρον έπεδίωξε τήν έπντυ*

χίαν τών σχεδίων του. Τίς κατακτητής, τίς αρχηγός σχολής δύναται νά 

' όνειρευθή παρομοίαν συνδρομήν περιστάσεων, δτι ή'θελεν έχει είς τήν διάθε-

σίν του τόσον ευρύ θέατρον, δτι ήθελε δυνηθή νά διαθέτη, ώς κύριος, τάς τό*  
ΐ χας τριςοκοσίων εκατομμυρίων άνθρωπίνων δντων ; Μόνον, δ,τι άληθές καί

πρακτικόν έκ τών ιδεών ταυ έπέζησεν, ή ουσία ό'μως αύτή τοΰ έργου, ή γοη
τευτική ουτοπία, τό δνειρον, ή χίμαιρα γενναίου άλλά πεπλανημένου νοός 

έξηφανίσθησαν, καί ούτω θαυμασταί προσπάθειαι, ούτω μεγάλαι άνασσα*  
σώσεις καί έλπίδες κατέληξαν είς τήν έφαρμογήν μιδίς ή δυο ιδεών, έκ τών 

καθέκαστα έν σπέρματι ύπαρχουσών, ών ό χρόνος έπέφερε τήν πραγματο*  
ποίησιν. 'Ο Ούάγγκ-Νγκάν Χέ είπε μίαν άλήθείαν : «Πάσαι αί πλάναι διαρ*  

«κοϋσιν έπί μικρόν χρόνον, έν φ μετά μυριάδας δυσχερείων, ύπεκφυγών, σο*  
«φισμάτων καί ψευδολογιών κατ’ αύτής, ή έλαχίστη αλήθεια απομένει έτι 

»δ',τι άπ’ αρχής ήτο».
μετάφρασις Α. II.

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ύπό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 12*

άντί τοΰ έπεδουλβύω καί έ«&βουλεύω τ&νόξ 

άντί τρΰ ίπεβουλαύω τενί εΐνε τοΰ παρηκμακότος ελληνισμού ίδια.

Ούδέποτ’ έποιήσαντο οί "Ελληνες χρήσιν τοΰ eniSovJtvojiai πρός δήλωσιν 

ενεργητικής διαθέσεως άλλά λέγοντες έπ’ ένεργείας έΐίίΒουΛτΰω τινί ένέφαι- 
νον διά τής παθητικής φωνής έπιδουΛεΰομαι, άείποτε παθητικήν διάθεσιν, 

οίον έπιδουάευοχιαι ΰ.τδ τίνος, επεδου^ευόμην υπό τίνος, επεβουΐεύθ-ην ύπό 
τίνος, έπιόεΰοΰ.Ιευμαι ύπό rirof. Πρβ. καί πγ>οεπι^οι>άεόω τινί καί «γοεπι- 

βουΐεύο/ιαι υπό τίνος.
Καί δυνάμεθα μέν εΐς πίστωσιν τοΰ πράγματος νά καταλέξωμεν έκ τε τής 

γλώσσης τών παλαιών καί τής τών μεταγενεστέρων πάμπολλα μεν παρα- 

**15. «λ. ·3ί6.. . ... \................
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δείγματα τοΰ ενεργητικού ρήματος, ούκ ολίγα δέ καί τοΰ παθητικού, άλλ’ 

ικανόν έν τφ παρόντι νομίζομεν νά παρατεθώσιν ώς μάλιστα συντείνοντα εις 

τόν σκοπόν ημών εκείνα τά χωρία, έν οΐς εύρίσκονται άμφότερα τά ρήματα 

κείμενα, οΐον

Πλατ. Πολιτ. σελ. 417, β' «μισοϋντες δέ δη καί μισούμενοι και έπιβου- 
λεύοντες καί έπιβουΛευόμενοι δίάζουσι πάντα τόν βίον».

Εενοφ. Κύρ. Ώαιδ. Ζ', ζ, 77 «ού γάρ έπιβου.Ιεύσαντες αδίκως εχομέν 

άλλ’ έπιβου.Ιευβ έκτες έτιμωρησάμεθα» κα'ι Η', ζ', 12 «τό δέ δυσκαταποα*  
κτοτέρων τ’ έράν και τό πολλά μεριμνάν κα'ι τό μη δύνασθαι ησυχίαν έχειν 

κεντριζάμένον υπό τνίς πρός τάμά έργα φιλονικίας καί τό έπιβουλεύειν καί 

τό έπιβουλεΰεσθαι, ταΰτα τω βασιλεύοντι ανάγκη σοΰ μάλλον συμπαρο- 
μαρτεϊν».

Άντιφ. σελ. II 4,28 «ου γάρ δηπου μαρτύρων γ’ έναντίον οΐ έπιβουλεύοντες 
τούς θανάτους τοϊς πέλας μηχανώνταί τε καί παρασκευάζουσιν άλλ’ώς μάλιστα 

δύνανται λαθραιότατα καί ώς ανθρώπων μηδένα εΐδέναι- οί δ' έπιβοιΛευόμεκοι 
ούδέν έσασι πριν (αν) έν αύτω ώσι τφ κακφ γ’ νίδη καί γιγνώσκωσι τόν όλε

θρον έν ω εΐσί» καί σελ. 126,5 «έγώ μέν ουν πώς έπεβοΰλευσά τι αύτω, 

8 μη καί έπεβουλεύβην ύπ’ αύτοΰ ; τοϊς γάρ αύτοϊς αμυνόμενος αύτόν καί τά 
αύτά δρών όίπερ έπάσχον σαφές ότι τά αύτά καί έπεβούλευσα καί έπεβου- 
λεύβηκ».

Άριστοτέλ. Πολιτ. Δ', θ', 7 «καί διά τό μητ’ ίχίΰον.ΙεΰεσΘαι μητ’ έπι- 
^ου.έεύείΚ άκινδύνως διάγουσιν».

Βηρωσσ. παρ’Ίωσ. κατ’ Άπίων. Α', 20 «Ουτος προστάς τών πραγμά

των άνόμως καί ασελγώς έπιβουλευθεις ύπο τοΰ την αδελφήν έχοντος αύτοΰ 
Νηριγλισσοόρου άνγιρέθη βασιλεύσας έ'τη δύο. Μετά δέ τό άναιρεθϋναι τού

τον διαδεζάμενος την άρχην ό έπιβουλεύσας αύτφ Νηριγλισσόορος έβασίλευ- 
σεν έτη τέσσαρα. Τούτου υιός Λαβοροσοάρχοδος έκυρίευσε μέν της βασιλείας 

παϊς ών μτίνας εννέα, έπιβουλευθεις δέ διά τό πολλά έμφαίνειν καάοηθη ύπό 
τών φίλων άπετυμπανίσθη. Άπολομένου δέ τούτου, συνελθόντες οί έπιόου- 

λεύσαντες αύτφ κοινρ την βασιλείαν περιέθηκαν Ναβοννηδω τινί τών έκ 
Βαβυλώνος».

Ώριγέν. 'Γόμ. ΙΗ', σελ. 167 «Έπιπόλαιον δέ καί τό νίδη γάρ που καί άν

θρωπός έπιβου.Ιευόμεκός τε καί προαισθόμενος έάν προείπη τοϊς έπιβουλεύον- 
σιν, άποτρέπονται καί φυλάσσονται’ πολλοί γάρ καί προαισθομένοις τοϊς 

έπιβον.Ιευομένοις έπεβοΰλευσαν ».
’Ρητ. Οΰαλζ. Τόμ. Β', σελ. 454,9 «πολλάκις γάρ έπεβουλεύθη ύπό τών 

.θεών, ώς αυτός κατά τοΰ πατρός έπεβούλευσεν».
Ό μέλλων τοϋ επιβουλεύομαι κατά την παθητικήν φωνήν σχηματιζόμε- 

νος είνε έπιβουλευθήσομαι, οΐον Δί. Ιίάσσ. ΝΒ', λγ', 8 «πιστεύοντες οτι ούτε 
’πταίσαντες τι κολασθησονται ού'τε κατορθώσαντες έ.τι^ου.?ει>^ι/σοχίαι».
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Άλλ’ δ Εενοφών ποιείται χρήσιν τοϋ μέσόυ τύπου επί παθητικές □διαθέσως^ 

οΐον Κύρ. Παιδ. Ε', δ', 34 «καί αυτοί έπιβουΛεΰσόμεθα καί δ οίκος όλος» 

καί Τ', α\ 10 «περί τών φρουρίων ώς επιβονλενσομένωκ πολλάκις πράγματά 
είχον φοβούμενος τε καί φρουρών». Πλεϊστοι δέ μέσοι μέλλοντες παραλαμ- 

βάνονται έν ν7ι Ελληνικό; γλώσσν) επί πάθους.

Εΰοίσκετάι δ’ ού μόνον έπιβουλεύο.μαί τι ύπό τίνος καί τά αύτά επιβου
λεύομαι ύπό τίνος, ώς παρ’ Άντιφώντι, καί τοιαΰτα επιβουλεύομαι ύπό τί
νος, ώς παρά Δημοσθένει (σελ. 400,188), κτλ. αλλά καί επιβουλεύομαι 
υπό τίνος εις τι, οΐον «ουτος μέν γ’ εϊς χρήματα καί τό παρ’ υμών άδίκως 
έκπεσεϊν έπεβουλεύθη» (Δημοσθεν. σελ. 593,1).

Ώς δέ λέγεται ένεργητικώς έπιβουλεύω τι, δι’ ού σημαίνεται τό επινοώ 
τι καί προτίθεμαι καί παρασκευάζω η τό έπιμηχανώμαί τι, σκευωροΰμαί τι 

κατά τίνος, ένεργώ τι δολίως καί ύπούλως πρδς βλάβην % όλεθρόν τίνος, 

Όυτω καί παθητικώς έπιβουλεΰεταΐ τι, οΐον θουκυδ. Γ', 96 «οτε τό πρώτον 
έπεβουλεύετο (η παρασκευή)» καί Τ', 88 «έπειρώντο πείθειν μη περιοράν 
τά γιγν’όμενα ύπό τών ’Αθηναίων ώς καί έκείνοις ομοίως έπιβουλευόμενα». 
Άριστοφ. Είρ. 404 «καί σοι φράσω τι πράγμα δεινόν καί μέγα, δ τοϊς θεοϊς 

άπασιν επιβουλεύεται» (Σχολ. «’Αντί τοϋ επί τοϊς θεοϊς βουλεύεται»), Ίσο-, 
κράτ. σελ. 257, ε' «ού παίδων βρώσιν υπό τών οίκειοτάτων έπιβεβουλευμέ· 

νην;». Γαλήν. Τόμ. Ε', σελ. 188 «ού'τε έκ πανουργίας τινδς έπιβεβουλευμέ- 
νης». Πρβ,· καί Ήλιόδ. Αίθιοπ. Δ', 17 «άτε τών κλείθρων εις ραδίαν άνοιζιν 

Α έπιβεβουλευμ,ένων», ηγουν : έπιβούλως παρεσκευασμένων. Ό Ίρσχίγιος άκο- 

λουθησας τω Έμστερρόυσίφ έζέδωκεν έπιμεμοχλευιιέκων. ■
• Έν τφ Ίππαρχικφ. τοΰ Εενοφώντος κεφ, Θ', 8 άπαντά «έπιβονλεύουσι 

μέν άλληλοις οί ενάντιοι, όλιγάκις δ’ίσασι πώς έχει τά έπιβουλευόμενα», 
παρά δέ τφ ’Αντιφώντι σελ. 131,19 «καίτοι χαλεπόν γε τά έκ πολλοϋ κατε- 

ψευσμένα καί έπιβεβουλευμέκα, ταΰτα . παραχρ^μα άπελέγχειν», Πρβ. τά 
κατηγορούμενα καί τά κατηγορημε'να, τά στρατηγούμενα καί τά έστρατη- 
γημένα, τα πεπολιτενμένα, πά υβρισμένα, τα ήοελγημέκα (Ίδε καί Πολύ- 
δεύκ. Η', 78), τά ήσεβημένα, τά νενεανιευμένα, τά πεπρεσβευμένα, τά σε- 
σω^ρονημένα, τά πειριλοτιμημένα, τά έπικεχειρημέκα, τά έπεσταλμένα, τά 
παμάγγε.Ι.Ιόμενα καί πά παμιγγελμένα, τά βεβιωμένα, κτλ. Έτι δέ τά 

συνεόμευόμενα, τά βιο.Ιογούμενα, τά άνθμωπολογούμενα, τά άστ^ολογοΰ- 
μενα, τά τμιιγωόούμενα, τά γεωγμαμούμενα, κτλ. Λέγεται , δέ καί τά έπι- 
σταλέντα καί τά όυστυμμβέντα καί τά χιγόυνευθέντα -Μά.τά όωμοάοχη- 
θέντα, περί ού ί'δε Κόβητον Yar. Lest. σελ. 34 9 (Πρβ. καί σελ. 513 έκδ.β').

Παρκτηρητέον δ’ οτι ύπό μέν τοΰ Αΐσχίνου έλέχθη «μη τινες ύμών άγνο- 

ήσωσί με ψύχαγωγηθέντες τοϊς έπιβεβον.Ιευμένοις καί κακοηθεσι τουτοις άν- 
ττθετσίς» (σελ. 28,4), ύπό δέ Δίωνος τοϋ Κασσίου, μιμηθέντος πάντως τόν 

Άθηναϊον ρήτορα, έγράφη «τί δ’ ούκ Sv έ'δρασας όπλα καί στοατιωτας λα-
ΤΟΜ02 Δ', 7-ΙΟΓΛ10Σ 1880 ‘ 35
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,βών δ τόβαΰτα καί τηλικαΰτα'έν τν5 ύπατεία ταράξας Ιά τδν ίπιζεζήδε&- 
fidrar σοι τούτων αντιθέτων, ών {/.όνων Ης κύριος ; (βιβλ. Μί', κε', 5). Πρβ. 
καί Έρνέστον Τεχκολ. αεΚ. 120.

Ποιησάμενοι μνείαν έν τοΐς έμπροσθεν τές μετ’ αιτιατικές πράγματος συν
τάξεως τοΰ ένεργητικοΰ έπιβουλεΰα, οΐον έπιβουλεύα τι, κρίνομεν έπάναγκες 
νά καταστησωμεν ενθάδε τοΐς άπειροτέροις γνωστόν δτι σπανιώτερον μέν εύ- 
ρίσκεται τό περί ου ό λόγος ρέμα μετά μόνης αιτιατικές προενηνεγμένον, 
συχνότερον δέ μετ’ αιτιατικές άμα καί δοτικές, οΐον έπιβουλεύα zirl τι, 
έπιβουλεύα zirl κακόγ τι, έπιβουλεύα zirl Sdrazor, κτλ. Παρατιθέμεθα 
μαρτύρια πρώτον τές συνηθεστέρας συντάξεως. Άριστοφ. Θεσμ.οφ. 335 «εί 

■ τις έπιβουλεύει τι τφ δημφ κακόν τώ τών γυναικών».Ήρόδ. Γ', 119 «μετά 
τών συγγενέων μιν έπιβουλεύειν οί έπανάστασιν» καί Γ', 122 «έμοί γάρ 
βασιλεύς Καμβύσης έπιβουλεύει θάνατον» καί Η', 132 «οί στασιώται σφίσι 
γενόμενοι έπεβούλευον θάνατον Στράττι τφ Χίου τυράννω». Θουκυδ. Ζ', 54 
«έπιβουλεύει εύθύς ώς άπό τές ύπαρχούσης άξιώσεως κατάλυσιν τη τυραν- 
νίδι». Άντιφ. σελ. 114,28 «οί έπιβουλεύοντες τούς θανάτους τοΐς πέλας» 
καί Bt\. 126,7 «καθαρφ μέν μοι τές αιτίας οντι φόνον έπιβουλεύοντες». 
’Ανδοκίδ. σελ. 31,15 «άλλά καί λαθραϊον θάνατον έπεβούλευσε Καλλία». 

Αυσ. σελ. 95,44 «ενιοι γάρ τοιούτων πραγμάτων ένεκεν θάνατον άλλήλοις 
έπιβουλεύουσι». Τές σπανιωτέρας συντάξεως μνημονεύομεν τρία παραδείγ
ματα έκ τοΰ βουκυδίδου βιβλ. Τ', 109 «καί την άποχώρησιν κρύφα οϊς έδέ- 
δοτο έπεβούλευον» καί βιβλ. Ζ', 51 «ού γάρ δν τόν έκπλουν έπιβουλεΰσάι» 

καί βιβλ-. Η', 60 «έπιβουλεύοντες άπόστασιν τές Εύβοιας». Λέγεται δέ καί 
βουλεύα zirl cpdror Durazor (*ΐδε  Βυττεμβάχιον 'Iov^iar. σελ. 185 Λιψ. 
καί Βλαϋδησιον Σοφοκλ. Λΐ. σελ. 225) καί τοιαΰτα βουλεύα zirl (Σοφοκλ. 

Τραχ. 807). '
Έν μόνφ τφ παρεφθαρμένφ καί μοχθηρώς διακειμένφ έλληνισμφ γίνεται 

χρέσις ενίοτε τοΰ τύπου επιβουλεύομαι καί έπεβουλευσάμητ άντϊ τοϋ ένερ- 
γητικοΰ έπιβουλεύα καί έπεβούλευσα, οΐον

Εύστάθ. σελ. 183,17 «καί άρματι έπιβουλευσάμενος τότε καί νΰν κατα- 
• διφρεΰσαι τόν Πέλοπα έν ού καλοϊς βεβούληται» καί σελ. 1211,8 «έοεϊ άν 

τις έπιβουλευσάμενος μέν τινι, άποτυχών δέ» καί σελ. 1229,9 «άλλά τφ 
δ,όρατι τοϋ Άχιλλέως έπεβουλεύσατο» καί σελ. 1807,59 «8ς πρό έμοΰ Η 
δίχα έμοΰ επιβουλεύεται τφ Τηλεμάχω» (Πρβ. καί σελ. 309,8).

Ίστορ. Μικρ. Δινδ. Τόμ. Α', σελ. 325,29 «δτι φωραθέντα τόν Βιγίλαν 
έπιβουλευόμενον τφ’Αττίλι»: κτέ.». Άποσπ. Ίστορ. Μυλλ. Τόμ. Ε', σελ. 35 
«οτι Ιουστίνο; τόν άνεψιόν αύτοΰ άπεκεφάλισεν ώς έπιβουλευσάμενον αύ
τφ». Ψευδοκαλλισθέν. Β', κε', 5 «εΐ σέ τοϋ ζέν επιβουλεύομαι, μη γε- 

νοιτο».
. Σχολ. Αισχύλ. σελ. 245,2! Δινδ. «την δέσιν επεβονλεύσατό μοι». Σχολ, 

βουκυδ. σελ. 18,47 Διδ. «αύτοί μάλλον έπιβουλευσάμενόι Ίππιά». Σχολ. 
Δημ.οσθέν. σελ. 446,14 Δινδ. «συσκευάζεσθαιάντϊ τοϋ έπιβουλεόεσθαι», 

Σχολ. Όππιαν. Κυνηγ. Γ', 155 «μητίσάσθαι: έπιβουλεύσασθάι» καί Άλιευτ. 
Β', 40 «κατ’ άλλδυ νηχεται επάνω, επιβουλεύεται».

Εΰρίσκεται καί παθητικός άόριστος έπεβουλεύβηγ άντϊ τόΰ έπεβούλευσα, 
παρά Δίωνι τφ Κασσίφ βιβλ. Νθ'^ κ«φ. 26,4 «Πομπώνιον γάρ έπιβουλευ·’ 

Οηται λεχθεντα οί άπέλυσεν, έπόί ΰπό φίλου προέδόθη» καί παθητικός πα
ρακείμενος έπιβεβούλευμαι αντί τοΰ έπιβεβούλευκα, παρά Πλουτάρχφ έν Νομφ 
κεφ. Ε', '4 «ώς πονήράν μέν άύτός έλαβε δόξαν έπιβεβουλεΰσθαι τφ συνάρ- 
χόντι Τατίφ, πονηράν δέ τοΐς όματίμοις περιεποίησεν ώς άνηρημέυος ύπ’αυ
τών». Άλλ’ έπέιδη όύδαμώς ήδύνατο έπ’ ένεργητικές διαθέσεως ούτε 6 Δίων 
νά εΐ'πη έπιβούλευβήκαϊ ούτε δ Πλούταρχος έπιβεβουλεΰσθαε, άνευ τινός 
δκνου συγκατατιθέμεθα τφ 'Ρέισκίω τρέψάντι τό επιβουλευθήΫαι εις τό επι- 
fiov.Uvcat καί τφ Στεφάνφ μεταβαλόντι τό έπιβεβουλεΰσθαι είς.τό έπί· 
βουλεΰβαι.

Έν τφ λέξικφ τοΰ 'Ησυχίου κεΐται κάτά μέν την δόκιμον χρέσιν «Βού· 

λευσεως έγκλημα: τό έπιβε6ουλευκέγαι θάνατον ούτως Άθηνησιν έλέγετό» 
καί «Εύεπιβούλευτος : ρήδίως καί εύχερώς έπίβουλευόμετοςυ, κατά δέ τ^ν 
άδόκιμον «Δοχίζει: επιβουλεύεται», δπερ ύπεληφθη ύπό τοΰ Δινδορφίου έν 

τφ ©ησαυρφ τοΰ Στεφάνου (Γόμ. Ε', σέλ. 406) Ημαρτημένη άνάγνωσις τοΰ 
έπιβουλεύει. ”Αν τό παρ’ Ήσυχίφ επιβουλεύεται είνε γραφικόν πταίσμα 
,άντί τοΰ έπιβουλεύει ούδείς δύναται μετά βεβάιότήτός νά έίπη, τοϋτο δ’ 
Ημείς άνενδόιάστως άποφαινόμεθα δτι ούτε ό Πορφύριος έ'γραψεν «έπιβουλεύε· 
ζαι ο3ν διά της μητρός τοΐς Ελλησι καί ούχ άπλώς δργίζεται» (Σχολ. Ίλ. 

Τόμ. Γ', σελ. 19,31), άλλ’ έπιβουλεύει, ούτε δ Φρύνιχος «δσόι δέ έπί κατα· 
φάσεως τιθέασι τό έκών είναι, οΐον έκών είναι έπράξα, έκών είναι έπεβουλευ· 

.σάμητ, ουτοι δέ μάλιστα' άμάρτάν.ουσιν» (Έπιτ. σέλ. 273), άλλ’ έπεβού- 
λεύ'σαι

Εν τέ ’Εκκλέσιάστίκη Ιστορία τοΰ Σωζομένου άνεγνώσθη έκ κωδικός 
«ούδε έπαυσαντο οί τά αύτοΰ φρονοϋντές τοΐς τάνάντία δοξάζουσιν έπιβόυ- 
λεύΟΝΤΕΣν (σέλ. 214 Ούσσ.) άντί τοΰ έπιβουλεύΕΣ'Θ,//. Έν τφ πέμπτιρ 
βιβλιφ τών Ιστοριών τοΰ Ιίολυβίου κέφ. PlA', 5 άλλα μέν τών άντιγράφων 

εχουσι τό ορθόν «λοιπόν έπεδούλευογ καί προσεπολέμουν ταϊς πεοί τούτους 
τους τόπους εκτισμ.εναις πολεσιν», άλλα δέ πό έσφαλμένον έπεβουλεύογΈΟ. 
Πολλάκις δε συνέχυθησαν ύπό τών βιβλιογοάφων αί ρηματικά! καταλήξεις 
ΟΝ καί ONTO ν) ΟΪ”Ν καί ΟΙ’ΝΤΟ, ΑΝ καί ΑΝ'1’0, ΗΣΑΪ καί ΕΙΣΘΑΙ. 
κτλ., οΐον

Ηρόδ Η , 4 «καταρρωδησαντες δρησμόν έβούλευογ άπό τοΰ Αρτεμισίου 

εσω ες την Ελλάδα» χ,αΐ έβουλεύοκΤΟ καί II', 18 «τρηχέως δέ περιε,^θέν- 
τ®ς— δρησμόν δη έβούλενοτ εσω ές πην Ελλάδα» καί ΙβουλεύογΤΟ. Πάί. 
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ΙΙλαύτ. Ήθικ, σελ. 867, ε' «τρηχέως δέ περι.ενεχθέντες—δρησμόν έβούλευον 
είς τήν Ελλάδα», άλλ$ σελ. 867, α' «τούς Έλληνας φησι καταδειλιά- 

σαντας άπό τοϋ ’Αρτεμισίου δρησμόν βουλεύεσθαι ΰιω είς τήν Ελλάδα» 

("ίδε καί Βρεδόβιον ,τ. Λιαλ. 'Ηροδ. σελ. 25 καί Βαίριον Ήρόδ. Τόμ. Δ', 

σελ. Ί έκδ. β' καί "Κόβητον'Λ/χ^ζοσ. 1878, σελ. 38 καί 1877, σελ. 157).

Πολύβ. σελ. 148,25 Ούλσχ. «Άχαιοϊς καί τή τούτων πίστει συνεχρή- 
σαντο πρδς την τών παρόντων κακών εξαγωγήν» καί σελ. 1 158,20 «μαο- 

τύριον έποιοΰντο τής εαυτών άποφάσεως τό παραγεγονεναι φέοοντα κτέ.». 

Κατά τούς κώδικας άναγινώσκεται πλημμελώς σννέχρησαν καίέποίουν.
Ήρόδ. Α', 73 αέβούλευσαν των παρά σφίσι διδασκόμενων παίδων ένα 

κατακόψαι» καί έβονλεύσανΤΟ (Ποβ. καί Γ', 84), Έν βιβλ. Α', κεφ. 11 

άλλα μέν τών άντιγράφων φερουσιν «ή'τοι κείνον γε τόν ταΰτα βουλεύσαντα 
δεΐ άπόλλυσθαι», άλλα δέ βουλευσάΜ ΕΝΟΝ (’Ίδε καί Βρεδόβι ον π. Λιαλ. 
Ήροδ. σελ. 24).

Πολύβ. σελ. 1161,19 «δ φασι ποιεΐσθαι Κλειτόμαχον». Τό ορθόν ποιήσαι 
άποκατέστησεν ό Γήλιος. Άνεγνώσθη δέ καί ύπό τοΰ Έλμσληΐου παρ’Άρι- 

στοφάνει Άχαρν. 52 «έμοί δ’έπέτρεψαν οί θεοί σπονδάς ποιησαι πρός Λακε
δαιμονίους μόνω» καί 131 «έμοί σύ ταυτασί λαβών οκτώ δραχμάς σπονδάς 

ποίησον πρός Λακεδαιμονίους μόνω» άντί τοΰ ποιεΐσθαι καί ποίησαι. Έν 
στίχ. 58 ό άριστος κώδιξ έχει «ό'στις ήμϊν ήθελε σπονδάς ποιεΐσθ-αι καί 

κρεμάσαι τάς άσπίδας» άντί τοΰ μόνου άρμόζοντος ποιήσαι, δπερ εύρίσκεται 

εν τε τοΐς άλλοις κώδιξι καί έν τή Σοφιστική Προπαρασκευή τοΰ Φουνίχου 

σελ. 45,6. *
Άλλ’άκριβώς περί τής έν τοΐς άντιγράφοις γινόμενης συγχυσεως τών ρη

ματικών καταλήξεων μέλλομεν έν οίκειοτέρφ τόπωνά διαλάβωμεν.

Το ..εν τφ τρίτφ βιβλίφ τοΰ Θουκυδίδου κείμενον (κεφ. 82) έπιβουλεύσα- 
σθαι έκλαμβάνεται ύπό τοΰ σχολιαστοΰ άντί" τοΰ έπί πολύ βουλεύσασθαι. 
Καί δ Σίάλλιος δέ νομίζει δτι επιτείνεται πως διά τής έπί προθέσεως ή έν- 

νοια τοΰ ρήματος. Άλλά τινες μετέγραψαν ετι βουλεύσασθαι. Φέρεται δέ 
καί έν ταϊς Επίκτητου Διατριβαϊς βιβλ. Δ', α', 160 «έπί Λέοντα δ’ ύπό τών 

τυράννων πεμφθείς δτι αισχρόν ηγείτο ούδ’ έπεβουλεύσατοτ, δπερ ό Κοραής 
(σελ. 411) έξηγεϊται διά τοΰ «ούδ’ έβουλεύσατο έπί τω πράγματι, εί πει- 
στέον δηλονότι, ή μή, τοϊς τυράννοις». Ό μακαρίτης Μαυροφρύδης γράφει 

(Λοκιμ. Ίστορ. της'Ελλην. Γλώσσ. σελ. 203). «Άλλ’ ή άρχή τοΰ άποθε- 

τικοΰ έπιβουλεύεσθαι κεΐται ή'δη έν τω Θουκ. Γ'. 82,4 έπιβουλεύσασθαι = 
τό έπί πολύ βουλεύσασθαι Σχολ. (πρβλ. αύτ. Kriiget καί Ρορρο), έ'τι δέ 
μάλλον άναφαίνεται έν τώ Δίωνι τφ Κασσίω ΝΘ'. 26 έπιβουλευθηναιτ.

Σαφώς, νομίζομεν, παρεστήσαμεν οτι ή χρήσις τοΰ επιβουλεύομαι άντί 

τόΰ έπιβουλεύω να,ντε^ω^ άλλοτρία τών τε παλαιών υπήρχε καί τών μετα
γενεστέρων τών σπουδαζόντων οπωσδήποτε περί τήν καθαρότητα καί άκρί.-
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βειαν τής φράσεως.Τράψαντες δ’ δτι λέγεται ύπό τών Ελλήνων έπιβουλεύω 
τι καί συχνότερου έπιβουλεύω τινί «r-παρατηροΰμεν νΰν δτι πολλφ έτι συ
χνότερου άπαντά τό μετά μόνης τής δοτικής πτώσεως έκφερόμενον έπιβου
λεύω τινί, δι’ ού δηλοΰται καθόλου τό ποιούμαι επιβουλήν κατά τίνος, οΐον 
Ηενοφ. Άναβ. Α', α', 3 «Τισσαφέονης διαβάλ.λει τόν Κΰρον πρός τόν αδελ

φόν ώ; έπιβουλεύοι αήτω», κτλ. Κατά τόν αύτόν δ’, ώς εΐκός, τρόπον συν

τάσσεται καί τό άντεπιβουλεύω καί προεπιβουλεύω καί συνεπ^βουλεύω, οΐον 

θουκυδ. Α', 33 «ήμέτερον δ’ αυ έ'ργον προτερήσαι—καί προεπιβουλεύειν αύ· 
τοϊς μάλλον ή άντεπιβουλεύειν» καί.’ίσαΐ. σελ. 61,55 «διότι τών συγγενών 

μόνος μετά τής Αλκής έκείνης τούτω καί τοϊς αλλοις συνεπιβουλεύσας τοΐς 
τοΰ Εύκτήμονος χρήμασι τοιαϋτα διεπράξατο». Σημειωτέον δ’δμως δτι τό 

έπιβουλεύω τινί εύρίσκεται ένίοτε παρειλημμένον έπί τής σημασίας τοΰ έπέ- 
χω τινι τήν διάνοιαν ή έπιβάλλω τινι τόν νουν, τουτέστιν επινοώ τι, στο
χάζομαι τίνος, αποβλέπω εΐ'ς τι, προτίθεμαι τι,, σπουδάζω περί τι, κτλ., 

οΐον Ήοόδ. Γ', 122 «πυνθάνοίί,αι έπιβουλεύειν σε πρήγμασι μεγάλοισι καί 

χρήματά τοι ούκ είναι κατά τά φρονήματα». Λυσ. σελ. 180,13 «ού γάρ 

ίδεζ αύτόν ούτε ζήν τοιούτοις έργοις έπιβουλεύοντα ού'θ’ ύφ’ ύμών άποθα- 
■νεΐν». Πλάτ. Μενεξ. σελ. 241, ε' «τή έαυτοΰ σωτηρία τόν νοΰν προσέχειν 

άλλά μή τή των Έλλήναιν έπιβουλεύειν (ρθορβ,ΐ) καί Γοργ. σελ. 473, γ' 
«έάν άδικων άνθρωπος ληφθή τυραννίδι έπιβουλεύων» (Πρβ. καί Ψευδοπλάτ. 
Έπιστ. Ζ', σελ. 329, γ' καί σελ. 333, γ'). Ούκ άγνοητέον δ’ οτι λέγεται 

ομοίως ού μόνον επιχειρώ καί επιτίθεμαι τοΐς πολεμίοις, κτλ., άλλά'καί 

επιχειρώ καί επιτίθεμαι έ'ργω τινί, κτλ.
Καί έν μέν τή παλαι^ καί δοκίμφ γλώσση φέρεται άείποτε τό πρός δο

τικήν συντεταγμένον έπιβουλεύω τινί άντί τοΰ ποιούμαι κατά τίνος έπιβου- 
λήν, έν δέ.τφ μεταγενεστέρφ καί παρεφθαρμένω έλληνισμώ γίνεται ένίοτε 

χρήσις καί τοΰ σολοίκου έπιβουλεύω τινά, οΐον Φώτ. Βιβλιοθ. σελ. 43,5 
«Άρτοξάρης ό εύνοΰχος—έπιβουλεόει βασιλέα» καί σελ, 57,30 «δτι Όλύμ- . 

πιος ό έπιβουλεόσας Στελίχωνα μάγιστρος τών όφφικίων ,γέγονεν» καί σελ. 

149,9 «περί Τιτυοΰ τοΰ έπιβουλεύσαντος Αλέξανδρον» καί Έπιστ, σελ.438 

«τής είκόνος έπιβουλεόει τό χρήσιμον», Ά-χμέτ Όνειροκριτ. σελ. 245, 5 
«έπιβουλεύοντος ετέρου τόν άνδρα αύτής».

Έν τοΐς Άνεκδότοις τοΰ Βεκκήρου σελ. 136,28 άναγινώσκεται «Έπι

βουλεύω : δοτική. Έκ τοΰ περί συμμοριών μήτε έκεϊνος δν ήμεϊς έπιβου
λεύειν ήγούμεθα τοΐς "Έλλησι καί Δίων είκοστώ όγδόω βιβλίφ καί τοΐς 
ύπάτοις έπιβουλεύοντα. Καί πρός αιτιατικήν. Ό αυτός ύπατοί τε άποδει- 
χθέντες καί δεκασμού άλόντες έπεβούλευσαν τούς κατηγορήσαντάς σφων 
Κότταν τε και Τορκούατονυ. Άλλά τό χωρίον τοΰ Δίωνος, οπερ παρατίθε

ται πρός πίστωσιν τής μετ’ αιτιατικής συντάξεως τοΰ έπιβουλεύω, πλήρες^ 

έκφερόμενον εΐνε«υπατοί τε άποδειχθέντες καί δεκασμού άλόντες έπεβούλευσαν
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*θύς κατηγορησαντάς σφων Κότταν τε'·κ'αί Τορκουάτον Αόυκίους,' άλλως w 
χ«1 έπειδη αυτοί Ανθγρέθησαν, άποχτεΐνάι* (βιβλ.’ Λ£', κζ', 4).Συντάσσει 
δε καί αλλαχού ό συγγραφεύ; ούτο; τό επιβον.Ιεύω μετ’ απαρεμφάτου λό
γων «έπεί δ’ ΰποτοπησα; τοΰτ’ ούχ ύπηκουσεν, έτερόν τινα τρόπο,ν έξαπα- 
τίσαι έπεβούλευσε» (βιβλ. Μ θ', λγ', 2).

*0 ’ίαζώψίος σημειοΰται έν τ-Jj έκδόσει ’Αχίλλειος τοΰ Τατίου (σελ. 528) 
°. Minus obviu^isus verbi έπιβουλεύειν sequente infinitivo, pro έπενόει τί 
ώστε Αμυνασθαι, aut έπιβουλην τίνος έμηχανώ.το (Γρ. εμηχανατο'). Praeivit, 
Demosthen. Or. c. Midiatn, p. 542. s, δ . παθών Μειδ ίχς ουτώ.ς ώμον τηλι*.  

καυτήν επεβρυλευσε λαβεϊν τών πεπραγμένων παρ’ Ανδρό; πολίτου δίκην. 
Id. c. Apatur. Τ. II. ρ. 900. καί ο,τ’ έξωρμιζε την ναΰν, έπιβουλεύων Απο- 
δρ&ναι, καί Αποστέρησα; τό έπί την τράπεζαν χρέος».

Αλλά καί έν άλλοι; τόποι; συντάσσει ό Δημοσθένη; τό περί οδ ό λόγος 
ρ?!μκ πρός Απαρέμφατον*·  καί παλαιό τε.ρο.ι δ’ αΰ,τοΰ ’Αττικοί συγγραφείς παρέ·. 
χοιίσιν ήμϊν παραδείγματα τ·?; συντάξεως τούτης, ην γινώσκε.ι καί ό ποιη·. 
της ’Αριστοφάνη; και ό ΐωνιστί. γράψας 'βρόδοτος.

■Ηρόδ. Α', 24 «τούς δέ έν τφ πελάγεϊ έπιβουλεύειν τόν ’Αρίονα έκβαλόν·. 

τα; έχειν τά χρήματα» καί Τ', 137 «άλλα, τέλος καί έπιβουλεύοντας έπι-ϊ 
χειρησειν φαν^νατ επ’αύτοφώρφ». ’Αλλά φέρεται και γραφή έπιβουΛεύον- 
■tac επιχεΙρησΙΝ, ητις προεκρίθη ύπό πίνων. Ούδαμώς έγκρίνομεν την υπό-, 
τ.0.0 Κοβητου {Μνημοσ. 1853, σελ. 328) γενομένην Ανάγνφσιν «μί.12οντας 
έπιχειρησειν» (Πρβ. καί Βκίριον ‘ΙΙροδ. Τόμ. Γ',, σελ. 424 έκδ. β'). Ή μετ’ 
Απαρεμφάτου σύνταξις τοΰ ίπιβου.Ιεύω εΤνε πόσης Αμφιβολίας Απηλλαγμένη*·  
δστις δ’άν ύπολαμβάνγ, ότι σολοίκως έχει κα'ι μάχεται τη φύσει της Ελ
ληνικές γλώ.σσης η κατά μέλλοντα εκφορά τές Απαρεμφάτου, δύναται πολ-. 
λφ εύλογώτερον νά μετατυπώση τό ίπιχειρήσΕΙΝ εΐ; τΰ ίπιχειρησΑΓ η τό, 
ΙπιβουΛεύοντας εις τό μίΛΑοντας. Ήμεϊς ούδέν άλλο παράδειγμα, γινώσκο- 
μεν τές μετ’ Απαρεμφάτου μέλλοντος συντάξεως τοΰ επιβουΛεύω’ άν δ’ είνε- 
4 σύνταξις αυτή όλως Ασύστατος κατά την φύσιν τής 'Ελληνικές γλώσσης. 
θά έξετάσώμεν προσηκόντως έν άλλφ τόπω ποιούμενοι λόγον περί τοΰ 

ΰειν διενοοϋντο καί διενοοΰντο οΐοειν καί er νόφ Ιχων χαταγιέειν, ^=>)Μ± 
θαγιεϊν) καί έκ νόω ίχοντες έπιθήσεσθαι, κτλ.

’Αριστοφ. Πλούτ. 1111 «Ατάρ δια τί δη ταΰτ’ έπιβρυλεύει (δ Ζεύ;)·ποιεϊν, 
4μ«ς;»
? Θουκυδ. Γ’, 20 «έπιβουλεύουσιν αυτοί τε καί Αθηναίων οί ξυμπολιορ-.. 
κούμενοι πρώτον μέν πάντες έξελθεϊν καί ΰπερβήναι τά τείχη τών πολεμίων», 
Εενοφ.’Αναβ. Ε', ς·', 29 «ώ; άρα γιγνώσκων δτι αυτό; έπεβούλευε διαβάλ- 
λειν με πρός υμάς» και Συμποσ. Δ', 52 ααισθάνομαι γάρ τινας έπιβουλεύον
τας διαφθεϊραι αύτόν».

Πλάτ. Πολ$τ. σ^λ.566, β' «βιαίφ δη θανάτφ έπιβουλ?ύο.υσιν Αποκτιννύνχί
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λάθρ?» και Συμποσ, σελ. 203, β' «ή ούν Πενία έπιβουλεύουσα διά την άύ- 
τί|ς Απορίαν παιδίον ποιησασθαι έκ τοΰ Πόρου κτέ.» καί Τππάρχ. σελ.228, 
δ' «έπιβουλεύων αδ τούς έν τοϊς Αγροί; παιδεΰσαι έστησεν αύτοϊς Έρμάς» 
(Πρβ. καί Πρωταγ. σελ. 343, γ'). Ψευδοπλάτ. Έπιστ. Ζ', σελ. 334, α' 

«ώς έπιβουλεύοντα γενέσθας τύραννον»,
Αυσ. σελ. 100,42 «ooot έπιβουλεύσαντες άποκτεϊναί τινας έτρωσαν» καί 

σελ, 130,12 «οΐ δ’ ενθάδε ύπομένοντε; καί έπιβουλεύοντες καταλΰσαι την 
δημοκρατίαν εις αγώνα Κλεοφώντα καθιστάσι». Ίσαϊ. σελ. 36,12 «την δ’ 
ουσίαν Αφελέσθαι τών χρηστών έπιβουλευσάντων εσωσεν ήμΐν». Δημοσθέν. 
σελ. 520,16 «καί τούς στεφάνους τούς χρυσοΰς, ού; έποιησάμην έγώ κό
σμον τφ χορφ, έπεβούλευσεν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, διαφθεϊραι» καί σ«λ, 
884,6 «Α τούς άλλους έπεβούλευσε πονησαι» καί σελ. 932,27 «έκακοτέ- 
χνουν καί έπεβούλευον μηδέν ύγιέ; ποιεϊν» καί σελ. 973,24 «ώς έπεβού- 
λευον άτιμώσαι καί τά έσχατα πράξαι»,

Κεϊται δέ καί παρά τώ Λουκιανφ θεών Διαλ. ΚΑ', 2 «δπότε, ό Ποσει- 
δών καί $ "Ηρα καί ή Άθηνά έπαναστάντες έπεβούλευον συνδ^σαι λαβόντες 
αυτόν» καί Ήροδ, 1 «έπεβούλευε δέ, εΐ δυνατόν εΓη, άθρόους που λαβεϊν τούς 
"Ελληνα; άπαντα;» (Πρβ. Φρίσχιον Quaest. Lucian, σελ. 107) καί παρά 
τφ Πλουτάρχφ Ποπλικ. 1Ζ', 4 «έπιβουλεύων δέ τόν ΓΙορσηναν Ανελεϊν παρ- 
εισϋλθεν εΐ; τό στρατόπεδον» καί Άρτοξ. Δ', 4 «έκ δη τούτων μισοΟσα την 
Στάτειραν ·δ Παρύσατι; —έπεβούλευεν αυτήν Ανελεϊν» καί Ήθικ. σελ. 161, 
β' «αΓσθοιτο τούφ ναύτα; έπιβουλεύοντας Ανελεϊν αύτόν» καί παρά τφ At- 
βανίω Τόμ. Δ', σελ. 760,23 «μανία δηπουθεν άντικρυς έπιβουλεύειν μέν τών 
άνηκέστων λάθρχ τι διαπράξασθαι, προφανώς δέ τούτο κάταμηνύειν», Πρβ. 
καί Σχολ. θεοκρ. σελ. 394,13 Άο. «τόν γάρ Δία μυθολογεί έπιβουλεύειν τφ 
*Hpijs μιγίίναι» ("ίδε Βαλ.'Ρωσην 'Λριστοτ. Ψευδεπιγρ. σελ. 618).

’Εν τη’Εκλογή Θωμά τοΰ Μαγίστρου Αναγινώσκεται σελ. 63,15 «Ού 
μόνον βουλεύομαι Αλλά καί βουλεύω — Έπιβουλεύω δέ τό έπιβουλην αρτύω 
κατά τίνος*  καί α3 έπιβουλεύω τό μετά τι βουλεύομαι, 'Αριστοφάνης έν 
ΪΙλούτφ τί δη ταΰτ' επιβουΛεύει ποιεί? ημάς ; καί Θουκυδίδη; έν τ·7| τρίτη 
ίπιβόνΛεύουσίΓ αύτοί τε χαΐ 'Αθηναίων οί ζνμπο.Ιιορχούμενοε πρώτον μ^ν 
πάντες εζεΛθεΐνΏ. ’Αλλά κατ’ οΰδένα τρόπον Αρμόζει νά έκλαμβάνηται τό 
επιβον.Ιεύω Αντί τοΰ μετά τι βουΛεύομαι.

Παρά Εενοφώντι έν Κύρου ΙΙαιδείφ βιβλ. Α', κεφ. δ', 13 εύρίσκεται «έΜ- 
βουλεύσας όπως &ν Αλυπότατά εΐποι πρό; τόν πάππον καί διαπράξειεν αύτφ. 
τε καί τοϊς παισίν ών έδεοντο».
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MEPOS ΠΡΩΤΟΝ.·

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΕΠΟΧΠΝ

Α\ : :

Ηςυπαρ,ις τοπικού Αρχειοφυλακείου εν Κέρκυρα ανάγεται, κατά τάς σω.-· 
ξομενάς (Λβερννρΐίζς, εις τους πρώτους αιώνας τής Βενετοκρατίας. Περί τούτου 

*νϋξιν, άν ουχι περί τοΰ όνοματος περί τοΰ πράγμ,ατος,. εύρίσκομεν έν μια τών. 

αρχαιότερων πρεσβειών, δι’ ώ,ν κατά τά ανέκαθεν εϊθισμένα, ή Κοινότης τής 

Κέρκυρας τας αιτήσεις και τα παραπονα της υπεβαλλε πρός τήν κυρίαρχον 
κυβέρνησίν, κατορθοΰσα τοιουτοτρόπως ούχί άπαξ, νά διεκδική και έξασφα- 

^ιζ·/) τα δικαιώματα και τα προνομία αύτής καί κατά.τής έν τγί νήσφ προϊ

στάμενης Βενετικής αρχής.

Η έν ετει 1443 σταλεΐσα εις Βενετίαν κερκυραΐκή πρεσβεία, έν κεφαλαίω, 
δεκατφ τών αιτήσεων αυτής, εφ’ ω.ν ή Βενετική Σύγκλητος έν συνεδριάσει 

απεφανθη τίί εβδομ.γ Μαρτίου, τοΰ έτους εκείνου’ο'Ικετευσε νά έκδοθή πρόσταγ- 

μα,όπως άπαντες οι κάτοικοι τής Κέρκυρας, οΐ,αςδήποτε καταστάσεως καί άν, 
ωσιν, οΐτινες ήθελον εχειείς χεϊράς των έγγραφόν τι περί προνομίου,άνηκον είς 

τν)ν Κοινότητα τής Κέρκυρας, προσαγάγωσιν αύτό είς τήν Διοίκησή (Reggi- 
mento), έπί ποιν^ δουκάτων εκατόν, ών τό. μέν ήμισυ έστω, τής Κοινότη- 

τος, τδ δέ έτερον ήμισυ τοΰ καταγγελέως’ καί τα δσα περί προνομίων έγ-. 

γραφα εχουσιν ηδη και Όσα θέλουσι λάβει, νά τά καταγράψωσιν έν. τη Καγ 

κελλαρκ»:, καί να τά Θεσωσιν έν κιβωτίφ, καί νά τά έχω,σιν ύπο ε,ττά κλεί
δας, δν. την μίαν νά κρατή δ κ. Βάϊλος, έκαστος δέ τών Σ.υνδίκών τήν ιδι- 

κην του». Προστίθεται δε . ώ,ς λόγος τοϋ αΐτουμένο,υ μέτρου δτι «είς χεϊρας 

πολλών ευγενών περιήλθον τοιαΰτα έγγραφα, οδτοι δέ τ’ άποκρύπτουσιν, ώς 
αποφαινομενα που κατ" αυτών». Ή άπάντησις παραδοχής, ώς εΐθισται είς 
αυτό το κεφαλαιον τής αΐτησεω,ς επομένη έπιτάττει είς τόν Βάϊλον νά προ- 
β·?!, ούχί μόνον διά προ,κηρύξ εως, άλλά καί δι’ «νακρίσεως όπως ληφθώσι τά 

ρηθεντα περί προνομίων έγγραφα

1 Βιβλίον. λεγόμενον τοΰ Χρνσοβούλλου τής Κοινάτητο; Κέρκυρας σωζόμενον tv τω Άρ· 
χειοφυλακείω ήτοι Copia del Capilo.Ii della Spectabile Universita di Corphd tratti dalli: 
Libri Commu.ni della Cancellaria Ducal della Illma Sria di Venetia incomminciando dal· 
MCCCLXXXVl fin MDXXJIII scritta per me Alvise di Garzoni Nodaro Ducal a richiesta 
deili Spli Ambassador! della detta Mca Citta D. Andriol Carthano, Beno Lanza e Ma.n.olA 
Jiosco vennti a Venetia i.l 1542 φυλλ. 12 καί 14.

TO ΑΡΧΕΙΟΦΤΛΑΚΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 520

Πρός διαφώτισιν τών ανωτέρω μνημονευόμενων αρχών,. όφείλομεν νά ση· 

μειώσωμεν ένταΰθα δτι μέχρι τοΰ έτους 1420 ό Βάϊλος ήτο ή πρώτη έν 

Κέρκυρα Βενετική άρχή, διοικητικήν καί δικαστικήν έςουσίαν έςασκοΰσα. 

Τότε δέ, αιτήσει τών Κερκυραίων, ποοσετέθησαν αύτφ τρεις έτεροι Βςνετοί 
εύπατρίδαι, οΐτινες δμοΰ μετά τοΰ Βαΐλου συναπετέλουν τήν έν Κερκύρικ Atoi- 
κησιν (Reggimento), δυο μέν ώς σύμβουλοι τοΰ Βνίλου, εΐς δέ λεγόμενος Προ

βλεπτής καί Καπιτάνιος, δστις είχε τήν διαμονήν αύτοϋ έν τω ΙΙαλαιω φρου- 

ρίφ, έχων συν τοϊς άλλοις ύπ’ αύτόν καί τήν στρατιωτικήν δύυαμιν. Ό Βάϊ

λος, δστις ήτο κατά πρώτον ή ανώτερα άρχή, κατήντησε προϊόντος τοΰ χοά

νου δευτϊρεόουσα, άφοΰ μάλιστα συνέστη έν Κέρκυρα ή εύρα τοϋ Γενικοϋ 

Προβλεπτοΰ τής θαλάσσης τοΰ καί Γενικού Προβλεπτοϋ τής ’Ανατολής επι- 

κληθέντος, ώς περιβεβλημένου τήν ύπερτάτην είς τάς ήμετερας νήσους Βε
νετικήν έξουσίαν, συν τή άρχηγίρ: τοϋ έν Κέρκυρα συνήθως σταθμευοντος Βε

νετικού στόλου. Οί Σύνδικοι δέ ήσαν ή πρώτη έγχώριος άρχή, οΐτινες και 

προίστάντο τοϋ συμβουλίου τής Κοινότητας ήτοι τής πόλεως, παρ’ ου evtau- <· 
σίως έξελέγοντο, καί ουτινος αύτοί διέταττον τήν συγκάλεσιν,. διά τών Κην

σόρων γενομένην- έν γένει δέ άντεπροσώπευον τήν Κέρκυραν ενώπιον τών ανώ
τερων Βενετικών άρχών. Οί Σύνδικοι τό πρώτον ήσαν τεσσαρες, δυο Γραικοί ■ 

καί δύο Λατίνοι, έπειτα δέ περιωρίσθησαν. είς τρεις. Έξελεγοντο όμως εν 

άνάγκγι καί έκτακτοι Σύνδικοι Ε Διά τοΰτο πιθανώς, δτε ως ανωτέρω προω- 
ρίσθη περί επτά κλειδών διά τό κιβώτιου τών εγγράφων, έληφθησαν υπ αψι» 

ύπέρ τούς τέσσαρας Συνδίκους.
Έξ δσων ανωτέρω παρεθέσαμεν εκ τής έν έτει 1443 πρεσβείας, προκύ

πτει καθαρώς ή πραγματική ΐδρυσις τοπικού ’Αρχειοφυλακείου παρ’ημΐν, 

συνισταμένου,ώς εί'ρηται, είς τά έν ένί κιβωτίφ φυλαττόμενα έγγραφα τής Κοι- 
νότητος ύπό επτά κλείδας, ών τήν μίαν ειχεν ό Βάϊλος. ’Οθεν δυνάμεθα να 

εϊκάσωμεν δτι εάτοτε τό ’Αρχειοφυλακείου τοΰτο τής Κοι^ό.τητος έγκαθιδρυθη 

έν τφ οίκήματι τοΰ Βαίλου. Κέρκυρας, δπου τφ δντι, ώς θελομεν ίδεΐ κατω

τέρω ύπήρξε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Βενετοκρκτίκς. Δεν δυνάμεθα όμως 

νά παοαδεχθώμεν θετικώς, ώς είς τό, ’Αρχειοφυλακείου τής Κοινότητας άπο- 
βλέποντα, δσα μετά εξηκονταετίαν, τί] 10 Νοεμβρίου 1505 διεταττεν η 

Βενετική Σύγκλητος καί περί ών άνετίθετο. ή έκτελεσις είς τούς εντολί| τοϋ 

Συμβουλίου τών Δέκα απεσταλμένους Συνδίκους καί Προβλεπτας κατα την 

’Ανατολήν, περί διευθετήσεως τών έν τή Καγκελλαρί^ι τοΰ Βαΐλου Κέρκυρας 
διατηρουμένων βιβλίων καί έγγραφων. Ούχ ήττον παραθετομεν φδε καί αυτα. 

μήπως διά τήν καί έκτοτε, ώς είναι πιθανόν, κατάθεσιν εν τω οίκήματι τοϋ 
Βαιλου, τών εγγράφων καί βιβλίων τής Κοινότητας, άτινα δεν ήσαν ίσως πο

λυάριθμα, ύπήχθησαν σκοπηλώς καί ταυτα είς τό λαμβανόμενον μετρον προς 

τακτοποιήσω τής Καγκελλαρίας τοΰ Βαιλου.

I Ε. Αούντζη. Ή Επτάνησος ?πί 'Ενττοκρ«τί»ς Κιφ. Α' κ«ι Κεφ Δ'.
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’Ομιλεϊ ώς φαίνεται παρών tv Κερκύρφ αρμόδιος Βενετός όίρχων, έκθετων 
τάς ύπδ τδν Συνδίκων αύτής αίτουμένας προνοίας, έφ’ ών αυτός άποφαίνε- 
ται, κα'ι δίδεται ή έγκρισις τίίς έν Βενετί^ άνωτέρας αρχής τρ δεκάττ) Νοεμ
βρίου 1 505.

«Ένεφανίσθησαν, λέγει, ένώπιον -Λ’ν-ων οι Συνδιάοι τής πόλεως ταύτης 
μετ’ άλλων τών προυχόντων αύτής,'.έξαιτούμενοι νά διορισθά φύλαξις καί 
πρόνοια περί τδν βιβλίων τής Καγκελλαρίας τοΰ μεγαλοπρεποδς Βαίλου, 
ώστε νά διατηρώνται πρεπόντως, ίνα αΐ άποφάσεις, οί ορισμοί καί αί άλ
λαι δικαστικαί πράξεις αί περιεχόμενα» είς τά αυτά βιβλία, έξ ών διευκρι
νίζονται και μαρτυροΰνται ή ιδιωτικά περιουσία, καί έπίσης τά δημόσια δί

καια είς πλείστας κρισολογίας, έν αΐς ενέχεται ή Περιφανέστατη ήμ·ών Αυ
θεντία, νά δύνανται, κατά τάς έντυγχανούσας άνάγκας, ν’ άνευρίσκωνται, 
καί νά μή δίδεται άφορμή εις τούς κακοβο,ύλους διά τάν κακάν φόλαξιν καί 
όλίγην επιμέλειαν περί τά άνωειρημένα βιβλία, νά ύπεξαιρώσι καί σχίζωσί 
μέρος αύτών, ούκ ολίγον ζημιουμένων τών ένδιαφερομένων εις τά έν τοΐς αύ· 
•τοΐς βιβλίοις περιεχόμενα έγγραφα, ώς καθ’ ά βεβαιοΰσι, συνέβη κατά τά 
παρελθόν. *Οθεν  κατανοοϋντες ημείς τάν σημαντικότατα τών άνωειρημένω- 
βιβλίων καί έγγραφων, καί τό εύλογον τής γενομένης αϊτησεως υπό τών ρην 
θέντων Συνδίκων, δυνάμει τάς έξουσίας άν περιβάλλεται τό άμέτερον αξίω

μα,-ύπομιμνήσκοντες καί έπαινοΰντες πρός τούς ρηθεντας άναφερομένους διά 
τό υπούργημα τοϋτο, τό άτομον τοϋ κ. Π. ’Αντωνίου Γαζέλου (Pre Antonio 
Gazelo) κατοικοΰντος έν Κέρκυρά καί από είκοσι τριών έτών έξασκουμένου 

ώς βοηθοί) (coadiutor) έν αύτόί τ^ Καγκελλαρία, διορίζομεν αύτόν τάν H, 
'Αντώνιον συντηρητήν καί τακτοποίησην απάντων τών έν τί| είρημένγ) Καγ- 
Ηΐλλαρί^ τοιούτων βιβλίων^ έπί τών διαφόρων κατά καιρόν Διοικήσεων, διά 

τάς έν κάλφ χάρτν) άντιγραφάς τών προσταγμάτων καί δουκικών γραμμά
των καί άλλων διατάξεων στελλομένων εις Κέρκυραν εις τούς μετέπειτα χρό
νους, δικαιούμενου νά λαμβάνγι ώς αμοιβήν όίσπρον *§ν,  δι’ έκαστον βιβλίον 
2περ άνεύρν) καί δείξη τν) αιτήσει παντός ιδιώτου’ επίσης νά έχϊ] άπά- 

σας τάς άντιγραφάς τών ρηθέντων βιβλίων καί άναγράφων έν καλφ χάρτφ, 
καί τοϋτο προσηκόντως άνταμειβόμενος διά τάν έργασίαν του, δριζομένου 
δτι άν θέλϊ) τις νά ί'δνι διάφορα βιβλία περί τής αύτής ύλης, ό ρηθείς βοη

θός νά μά δύναται νά λαμβάνρ εΐμη έν μόνον όίσπρον» *.
Είναι παρατηρήσεως άξιον δτι εις τά τοιουτοτρόπως εν έτει 1505 δια- 

ταττόμενα, ούδεμία γίνεται μνεία εγγράφων προνομίων τής Κοινότητος, περί 
ών ρητώς έπρονόησε προηγουμένως τό άπ’ άρχάς παρατεθέν Κεφάλαιον τής 

έν έτει 1443 κερκυραϊκή; πρεσβείας, καί περί ών, ώς θέλομεν ίδεΐ, διαλαμ- 
βάνουσιν έν γένει άπασαι αί μεταγενέστερα·, πράξεις, αί περί Καγκελλαρίας 

,^ής Κοινότητος προνοοΰσαι. "Ωστε καί διά τοϋτο έπιτρεπεται άπλώς καί 

; ·ί Βίβλον τοδ Χρνσοβούλλο».Φνλλ, 26, 27, 28 και 80;77 . 7
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μόνον ή υπόδεσις, δτι δυνάμει τής ώς ανωτέρω περί τών έν τ^ Καγκελλα- 
pisp του Βαίλου βιβλίων άνατεθείσης αύτφ έντολής 4 ’Αντώνιος Γαζέλος ήσχο-ι 
λήθη κα'ι εις τά έγγραφα τής κερκυραϊκής Κοινότητος. "Αλλως τε τά τής 
εποχής εκείνης εχουαι πολλάν την άσάφειαι, ούδέ περιήλθέ τι μέχρις -ημών 
παρέχον είδησίν τινα περί του ποια τις πράγματι άπέβη ή τοΰ Γαζέλου έρ- 

γασία. ... . ■
Ούχί μετά μακρόν χρόνον μεγάλη ένέσκηψεν εις τά έν Κέρκυρα ’Αρχειο

φυλακεία, δημόσιά τε καί εγχώρια, σύγχυσις καί καταστροφή κατά τάν έν 

|τει 1537 φοβερωτάτην τουρκικήν πολιορκίαν, καθ’ήν συν τοΐς άλλοις άπω.· 
ϊέσθησαν καί τά πρωτότυπα τών έν έτει 1386 χορηγηθέντων είς τάν Κέρ
κυραν προνομίων, κατά την είς τήν Βενετικήν Πολιτείαν έκουσίαν αύτής 
παράδοσιν. Διά, έδέησε νά ληφθώσιν έκ Βενετίας νέα τούτων επίσημα άντί- 
γραφα, διά τής έν έτει 1542 σταλείσης Κερκυραΐκής πρεσβείας, δι’ άς πρός 
τούτοις έξητήθη καί ή έπικύρωσις τών περί προνομίων τής ορθοδόξου έκκλη- 
σίας παπικών βουλών Δέοντος δέκατου (10 Μαίου 1521) καί Παύλου τρίτου 
(8 Μαρτίου 1540) πρός ύπεράσπισιν του πατρίου θρησκεύματος τών Κερκυ- 
ραίων άπό τών καταδυναστειών. τής λατινικής εκκλησίας, ήτις ήδη έπί τής 

τών Άνδηγαυών δεσποτίας, είχε μετά τοϋ ά'ρχιεπισκόπου αύτής σφετεριστι- 
ι$ώς έγκαθιδρυθή ώς επικρατούσα έν, Κερκύρρρ

Άπό τοΰδε μάλλον εύκρινχς παρουσιάζεται ή υπαρξι.ς τοΰ Άρχειοφυλατ 

$?ίου: τ^ς Κοινότητος.
Β'.

Έν έτει 1558 ιδρύεται τδ άξίωμα Καγκελλαρίου τής Κοινότητος, είς δν 
άνατίθεται σύν τοΐς άλλοις καί ή φύλαξις τών εγγράφων ταύτης, τουτέστι 
ή τοΰ πραγματικώς ύπάρχαντος ’Αρχειοφυλακείου αυτής διεύθυνσις. Ιδού δ® 

ή περί τής ίδρύσεως τούτου ψηφισθεΐσα πρδίξις ύπό τοΰ .Συμβουλίου τής Κ6ι- 
νότητος τή προτάσει τών τότε Συνδίκων, ήτοι προϊσταμένων τής έγχωρίου 

διοικήσεως τ$ 28 ’Οκτωβρίου 1558, διαγράφουσα τά καθήκοντα αύτοΰ τοϋ 
Καγκελλαρίου καί δεικνύουσα είς τί τότε συνίστάτο τό ρηθεν Άρχειοφυ- 

λακεΐον 2.

1 Άρχειοφυλ. Κεφ. XXIV και Κεφ. XXV τής tv έτει 1542 Πρεσβείας.^Όρα κά! Ε. Αούν., 
τζη Ή ’Επτάνησος ?πί 'Ενετοκρατίας Κεφ. (Α'.

2 Πρός διασάφησή τοϋ ίπ'ι Βενετοκρατίας συστήματος τής Εγχωρίου Διοικ>{σεως Κερ- 
κύρας, ύπομιμνήσκομεν ένταΰθα δτι τό συμβούλιου τής Κοινότατος είτε τής πόλεοις, άριΟ- 
μοΟν τό πάλαι έβδομήκοντα ή ογδοήκοντα μέλη, συνεπει'φ τής «ν βτει 1484 κερκυρτΐκής 
Ήρεσόείας, έξελέγετο ύπό τοΟ έπί τούτω κατ’ βιος αυγκαλουμένου Γενικού Συμβουλίου, πε
ριλαμβάνοντας άπάντας τούς ένήλικας εδγενεΓς, καϊ έψήφιζε σύν τοΐς αλλοις άπαντα τα τής 
Κοινότητος άξιώματα καί ύπουργήματα (cariche ed offici) (Le Leggi Municipal! delle lsole 
lonie dali? anno 1386 fino alia caduta della fiepublica Venetapublicate dal β. G. Pojago, 
Cotfii 1846 Τομ. Α'. σελ. 35). To Συμβούλων τών έβό^μήκοντα ηύξήύη έπειτα μίχρι τόΟ 
άριβμοϊ 150, 5Λ δονκιάού θεσπίσματος 14 Μαίο» 1489. ’Ορισμός δέ τού Γενικοί Προβλι-
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®Γνωσται είναι ειςτά Σεπτόν Συμβούλων αίκαθ’ημέραν άκολουθήσασαι καί 
έξακολουθοϋσαι άτκςίαι εις τάς υποθέσεις τίς Μεγαλοπρεπούς ταυτης Κοι

νότατος και μάλιστα κατά την εκλογήν τών ύπό τοΰ Συμβουλίου τούτοι» 
διοριζόμενων αξιωμάτων' διότι ούδείς υπάρχει επιφορτισμένος νά κοατγί τάς 

διαταγας, πρεσβείας και πολλά έγγραφα προνομίων, ό'σα δι’ ιδρώτων, αγρυ

πνιών καί εςοδων απέκτησαν οί ημετεροι πρόγονοι.Τκκνόν μέρος τούτων άπω- 

λεσθη, άλλα δε όταν ζητώνται δέν δυνανται νά εΰρεθώσιν, είμή διά μεγί

στων δυσκολιών' ώστε.οσάκις ή Κοινότης θέλει νά μεταχειρισθή τάς διατα- 

γας ταυτας δέν τάς ευρίσκει, καί ένεκα τούτου τά πράγματά της κακώς 

εχουσι, μετά μεγίστης ζημίας απάντων ημών, οϊτινες δέν δυνάμεθα νά 

ποιησωμεν χρήσιν τών ^δωρημάτων της εύδαιμονεστάτης Βενετικής κυριαρχίας.

βΔια ταΰτα ό νΰν εκλαμπρότατος Βά'ίλος κα'ι Γενικός Προβλεπτής εις 

παντα πάντοτε προσεχών πρός τό καλόν της Κοινότητας ταυτης, ώς πατήρ 
αγαθός εμνησθη επίσης ότι πρέπει νά έκλεχθή ύπό τοΰ Συμβουλίου τούτου 

ένας Καγκελλάριος τίς μεγαλοπρεπούς Κοινότητας, επιφορτισμένος νά κρ.ατή ■ 
και φυλάττγ τά προνόμια, τάς πρεσβείας, τάς διαταγάς κα'ι πάν άλλο, οπερ 

υπκΡΧεζ Κοινότητος, ϊνα μή έξακολουθώσιν από τοΰδε εις τό έξης αί
κατα τά παρελθόν άκολουθήσασαι μεγάλαι άταξίαι. 'Επομένως ψηφισθήσε- 
ται καθ’ ά ήμεϊς οί τοΰ παρόντος έτους Σόνδικοι προτείνομεν, νά έκλέγηται 

κατ’ έτος παρά τοϋ μεγαλοπρεπούς συμβουλίου, εις τών ήμετέρων πολιτών 

γινωσκων γραμματα ελληνικά καί λατινικά, μέ τίτλον Καγκελλαρίου της 
Κοινότητος κα'ι μισθόν δουκάτων 36 κατ’ έτος, εντεταλμένος νά κρατ·$. καί 

φυλαττγ απαντα τά έγγραφα, ή’γουν πρεσβείας, προνόμια, διαταγάς καί 

αποφάσεις γενομενας εν τώ Συμβουλίω τούτω, κα'ι τάς άφαρώσας εκείνους 
οΐτινες άν κα'ι διατελοΰντες έ.ν περιόδω άπαγορεύσεως ' ούχ ήττον ψηφοφο- 

ροΰνται Φράγκοι καί Γραικοί, όφείλων δέ άπαντα ταΰτα καί όσα άλλα έ'γ- 
γραφα άνήκουσιν εις τήν μεγαλοπρεπή Κοινότητα νά τά φυλάττ-ρ χωριστά, 

ΐνα ίν παντϊ χρόνφ δυνανται νά χρησιμεύσωσιν εις τήν ρηθεΐσαν Κοινότητα’

πτοδ καί ΈλίγχτοΒ Βερνάρδου Μοροζίνη &πο 31 ’Οκτωβρίου 1655, δρ’ζει ήμέρτν τής ?τη- 
βίας σνγκαλίσεως τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου τήν 15 ’Οκτωβρίου, όπως έκλέξη τό Συμβούλων 
τών 150, οπ3ρ ίντός τοϋ Νοεμβρίου ώφειλε να προβή ε’ς τάς Ικλογάς τών αξιωμάτων καί 
Υπουργημάτων μέχρι τής 24 Δεκεμβρίου, ατινα,-άμέσως τήν ημέραν τών Χριστουγέννων 25 
Δεκεμβρίου ώφειλον ν’ άναλάβωσι τά καθήκοντα των (Vol. 65. Arg. Dio, Δέσμη 28 φυλ- 
λάδιον ϊντυπον). 'Η προθεσμία αυτή τών ίκλογών σπανίως έτηρεΐτο καί ίξηκολούθουν αΐ ψη- 
φοφορίαι και άρξαμένου τοϋ νέου έ'τους. Τό συμβούλων περιείχε δύο τάξεις μελών τούς λεγο
μένους Λατίνους καί τούς Γραικούς, ώς έκ τής καταγωγής μάλλον ή ώ. τοΰ πρεοβευόμένου. 
θρησκεύματος διακρινομένους, καί τινα τών άξιωμάτων τής πόλεως, καθ’ ώρισμένην άναλο-· 
γίαν άνήκον εις τού; μέν και εις τούς δέ Ίΐσαν λ.χ. Σύνδικοι Γραικοί και Σύνδικοι Λατίνοι, 
ίιχασταί Γραικοί καί δικασταί Λατίνοι, ίγορανόμοι έπίσης κτλ.

. 1 Contumacia. Τών εις άξιώματά τινα έκλεχθέντων και ύπηρετησάντων άπηγορεΰετο ?πί 
τινα χρόνον ή εις Υπούργημα Ικλογή' ή δϊ περίοδος τής άπαγορεύσεω; ταύτης έλέγετο CQ8- 
iumacia, ’ . 
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νά διακηρυχθεί δέ ό'τι ό έσόμενος Καγκελ.λάριος τό παρόν έ'τος, οφείλει νά 
καταγράψη χωριστά εις έν βιβλίου τά ψηφίσματα καί τάς διαταγάς ό'σα 

κατά διαφόρους καιρούς τό Συμβούλιου τοΰτο παρεδέχθη, όμοίως δέ οί διά

δοχοι αύτοΰ τά κατά καιρού, π.αραδεχθησόμενα’ νά ύποχρεωθώσι δέ οί μέλ

λοντες σεβαστοί Σόνδικοι καί αυτός ό Καγκελλάριος, κατά πάσαν έναρζιν τώ^ 

έκλαμπροτάτων διοικήσεων, νά έμφανίζων.ται ενώπιον τής έκλαμπρότητός 

των καί νά δεικνυωσι τά προνόμια τής μεγαλοπρεπούς ταυτης Κοινότητος, 
αίτοΰντες έπειτα, δ'ταν τύχ·/) περίστασις, τήν έκτέλεσιν αύτών, έπί ποινή επι
βαλλόμενη τοϊς τε Συνδίκοις καί τφ Καγκελλαρίφ δουκάτων πεντήκοντα, 

Ό δέ κα-ίά διαδοχήν από έ'τους εις έτος έσόμενος Καγκελλάριος νά λαμβάνη 
άπόδειξιν παραλαβής ύπό τοΰ διαδόχου του πασών τών πρεσβειών, προνο

μίων, διαταγών καί παντός άλλου όσα παραδώσγ εις αυτόν, όπως μ.ή άπο- 

λεοθώσι, καί τοΰτο έπί τγ άνωγεγραμμένγ ποινή.

«’Επειδή δέ. ένταυτώ χρειάζεται πρόνοια πρός πληρωμήν τοϋ αύτοΰ Καγ

κελλαρίου, ώς και άλλοτε ή άνωειρημένη μεγαλοπρεπής Κοινότης έν ταΐς 
άνάγκαις αύτής έξεμίσθωσεν, ώς εις αύτήν άνήκο.ντα, τόν διάπλουν τών 

λέμβων-αίτινες κομίζουσι τούς σάκκους τοΰ σίτου εις τούς μύλους τών Βονι

τσών, εις Μεσογγήν καί εις Έγριπον, ωσαύτως όπως πραγματοποιηθεί καί 
τό άγιώτατον τοΰτο καί τοσοΰτον σωτήριον έργον, τή έξουσί^ τοΰ Σεπτοϋ 
τούτου Συμβουλίου, ψηφίζεται’ νά έκμισθωθγ ό διάπλους ουτος παρά τών 

σεβαστών Συνδίκων, διά σάλπιγγος ήχούσης είς τόν πλειοδοτοϋντα, όπως 

πληρωθή αυτός ό Καγκελλάριος’ πάν δέ εντεύθεν περίσσευμα τεθήσεται έν 

τώ ταμείφ τής Κοινότητος, όπως τό μεταχειρισθή] έν ταΐς άνάγκαις αύτής.’. 
Όοίζεται δέ νά μή δυνανται άλλοι νά έπιχειρήσωσι τόν διάπλουν αύτόν,πλήν 

τών μ.ισθωτών αύτοΰ, έπί ταΐς έν τώ προγράμματι τοΰ πλειστηριασμοΰ έκ- 
τεθησομέναις ποιναΐς’ αύτοϊ δέ οί μισθωταί νά μή δυνανται νά εΐσπράττωσι 
πλέον τοΰ μικρού γροσίου (grossetto) τό μόδιον, ώ; κα'ι νΰν λαμβάνουσιν. Ό 

αύτός δέ Καγκελλάριος επιφορτίζεται επίσης νά κρατή τά έγγραφα τών σε

πτών Συνδίκων, και θά έ'χγ) πρός έ'τι τήν εύλόγως αύτώ προοήκουσαν ωφέ

λειαν δι’ αύτά τά έγγραφα, αντικαθιστάμενος εις τόν γραφέα τοΰ Σιτοβο

λώνας, ύπό τόν αύτόν της άπαγορευσεως όρον, 8ν εΐχεν ό αύτός γραφεύς, ϊνα 

ύποχρεοΰται ό αύτός Καγκελλάριος, εις πκσαν αί'τησιν της μεγαλοπρεποΰς 
Κοινότητος, νά δεικνύγ) τάς διαταγάς εις τούτους τούς σεβαστούς πολίτας 
δωρεάν καί άνευ τινός πληρωμής»? .

Τό.συμβούλων τής πόλεως ή'τοι τής Κοινότητος έπιψηφίζων τήν άπόφασιν 

ταύτην, έξελέξατο αύθημερόν Καγκελλάριαν τής μεγαλοπρεπούς Κοινότητος 
τόν Δήμον Καρτάνον π. Νικολάου»?

1 Vol. 2. Argomenli Diversi della Cilta di Corffi. Δέσμη φύλλ. 76 κάι 77.
2 ΑύτόΟ. ©«λ. 79. Έν.τβΤς ψηφοφορίας των βξιωμάΐων jtal ύπονργηρ.άΐων. 1’cr crear UH 
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1ΪΑΜΑΣΪ0Χ ■

•Καϊουτω μέν κατ’ άρχάς έπϊ Sv μόνον έτος έζελεγέτο δ Καγάέλϊάρώ^ 

ώς έκ συστήματος έπϊ έν μόνον έτος έξελέγοντο έν γένει άί τής κερκυραΐκής 
Κοινότητος άρχαί. Ταχέως όμως έγεινεν έπαισθητή ά άνάγκη τής έπι μά- 

κρότερον χρόνον έκλογής, ώς μαρτυρεί πρότασίς τις ύπδ τών Συνδίκων <sji- 
διασθέΐσα περί τδ έτος 1562 Εξακολουθεί όμως μέχρι τού έτους 1571 ή 
ίπΐ έν μόνον έτος εκλογή, οτε όρίζεται νά γίνηται αύτη, έπί τρία έτη 1 2. Τά 

περί τούτου ψήφισμα παραθετομεν ένταΰθά κατ’ έκτασιν, ώς ένδίαφέρουσαν 
π.οάξιν τής τότε εττοχ_ίϊς4 μεταφράζοντας καϊ αύτό ώς τά άροηγούρ,ενά έκ τοδ 
Ιταλικού κειμένου.

1 Αδτό9. Φύλλ. ίϊθ.’Η τοιαύτη πρότασίς ψηφίσματος δέν φέρει χρονιάν, εύρίακιται όμως 
μεταξύ Πρακτικών 10 Νοεμβρίου καϊ 28 Δεκεμβρίου 1562.

2 ’Εν τφ αύτώ τόμοι μετά τήν πρώτην έπι ίν έτος έκλογην άπαντώμεν χαΐίίλλας ΙΛ ίν
ϊτος έπίσης γενομένας μέχρι τοΰ 1570 ϊχλογ'ας Καγκελλαρίών τής Κοινότητος, 5)τοι. Τή 5 
Νοεμβρίου 1559 ’Αρσένιος Σουβλάκη; (Arsenii Suvlaebi φυλλ. 103). Τή 6 Νοεμβρίου 1860 
Σπΰρος Τριαντάφυλλος (φυΐλ.162) Τή 3 Νοεμβρίου 1561 ό ψηθείς Δήμος Καρτάνσς π.Νικο
λάου (φυλλ 175} φέρεται έψηφισμένος, αλλά μέ σ/,μεΐον δπερ εΐς άλλας έκλογάς δέν 
άπανταται. Φαίνεται δέ δτι δ'εν διετέλεσε πράγματι έν τώ δπουργήματι τδ έτος ίκεΐνο" διότι 
εΐς πράξιν τοΰ Συμβουλίου δςμοσιειΛεΐσαν διά κήρνκός 16 και 18 Δεκεμβρίου 1561 και εΐς 
άλλην τοΰ αύτοΰ μηνός κα'ι ΐτους, ώ; επίσης είς άλλην τής 8 Ίανουαρίου καϊ τής 21 Μαίου 
1562 ύποφαίνεται είτε ώς. άναγνώσας, ε’έτε ώς έπισημοπνιών αΟτάς δ άνωμνησ6ε'ις Σπΰρος 
Τριανταφυλλής (φυλλ. 188. 189, 190, 197, 200, 201 καί 201). ’<> αύτός Τριαντάφυλλος ώς 
Καγκελλάριος τής Κοινότητας ύποφαίνετάι καϊ εΐς έγγραφον τής 12-Μαρτίου 15δ5 (φύλλ. 
227). ’Απαντώνται είσέτι κατ’ έτος εκλεγόμενοι. Τή 5 Νοεμβρίου 1565 Νικόλαος Πόντος 
(φύλλ. 247). Τή 1 Νοεμβρίου 1566 ’Αλούσιος Καποβίστριας (Alvise Capodistrii· φυλλ.274). 
Τ§ 6 Νοεμβοίου 1568 Άνδρέας Άλταβίλας (Andria Altavila φυλλ. 293}. Τή 10 Νοεμ
βρίου 1569 Σπΰρος Τριαντάφυλλος (φυλλ. 317), Τη 27 ’Οκτωβρίου 1570 Στυλιανός’Ρίκκής 
(Δεσμ. Β’. φυλλ, 237). . ' ' . ■ :

«Άνεγνώσθη έν τώ Σέπτφ Συμβουλίφ τ7( 22 Νοεμβρίου 1571, ύπδ τδν 
δρον τριημέρου προδιασκέψεως..

.■ «’Ανάγκης οΰσης Σεπτόν κα'ι "Εντιμον Συμβουλών νά ύπάρχγι διά τήν υπη
ρεσίαν τής μεγαλοπρεπούς ταύτης Κοινότατος εΐς Καγκελλάριος ικανός καϊ 
αρμόδιος νά φυλάττγ καϊ επιμελείται τά προνόμια, τάς πρεσβείας καϊ πόίν 

άλλο έγγραφον άνήκον τίί αύτή Κοινότητι" νά συγκαλή τά Συμβούλια, νά 
προσέχγ εΐς τάς περιόδους άπαγορεύσεως διορισμού έκάστου ψηφιζομένόυ, επί
σης είς όσους ψηφίζονται Λατίνοι καϊ Γραικοί καί εΐς όσα καθ’ ημέραν επι
φορτίζεται ύπό τών Συνδίκων διά τάς άνάγκας τών πραγμάτων τής πό
λεως, καθ’ ά ώρίσθή καϊ διά τοδ παραδεδεγμένου ψηφίσματος κατά τήν 
πρώτην συστασιν τοδ ρηθέντος Καγκελλαρίου.

«’Επειδή δέ έλάχιστον είναι τό ύπ’ αύτοΰ νυν απολαμβανόμενου όφελος" 
διά ταΰτα προτείνεται ψήφισμα όπως ό ρηθεϊς Καγκελλάριος έκλέγήταΐ διά 
•τρία έτη, υπαγόμενος εΐς περίοδον άπαγορεύσεως διετή άπό τής σήμερον ή- 
.μέρας*'  καί παρά τφ απολαβή ήν έσχε μέχρι τοΰδε, νά έχγ καϊ τό γραφεΐον

Τό ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

τών σάκκων έν άγίφ Λαζάρφ ι" και άν δέτγ άλλον είς έξυπηρέτησιν τούτου, 
έστω πάντοτε τή συναινέσει τών Συνδίκων καϊ νά έχγ πάντοτε άτομον όπως 
ζυγίζγ τούς είρημένους σάκκους. καϊ σημειοΐ τό πάν" καϊ ούτως άπό τριών 
εΐς τρία έτη νά έκλέγηται εΐς άπολαύων τό αύτό όφελος, καϊ νά όφείλιρ ό 
κατά τό παρόν έπιψηφισθησόμενος Καγκελλάριος νά δέση τάντα τά έγγραφά 

είς έν βιβλίον, νά ποίηση μίαν καταγραφήν πάντων, ήγουν ν’ άρχήση άπό 
τοΰ Χρυσοβούλλου μέχρι τής σήμερον, καϊ ούτως έπίσης νά σημειοΐ πάν δ-τς 
χρειασθή καϊ νά δίδη άπόδειζιν παραλαβής άπό. .καιρού είς καιρόν, εΐς καγ
κελάριος εΐς τόν έτερον" καϊ ό νΰν έκλεχθησόμενος, άμα παραλάβη τά «ίλ 
ψημένα πρΌνόμια και έγγραφα καί δ,τι άλλο, νά σύνταξη ’Αλφαβητικόν Πί·*  
νακα παντός πράγματος, ΐνα δύναται νά γίνη εύκολος χρήσις, έπϊ ποινή δού*  
κάτων πεντή'Μντχ καϊ στερήσεως τοΰ άξιώματος, άμα μή τηρήση δσον^άνω- 

τέρω έψηφίσθη.
»Τή 26 εΐρημένου*

«ΆνίαγνωΔθέν τό εϊρημένον ψήφισμα έπεψηφίσθηΛ»
Πρός συμπλήρωσιν τών περί Καγκελλαρίών τής Κοινότητος ειδήσεων κατά 

τήν Ιί'‘εκατονταετηρίδα, παραθετομεν έπίσης έν μεταφράσει καϊ τό επό
μενον ψήφισμα τοΰ Συμβουλίου, ένθα σαφώς λέγεται δτι έν τώ Πραιτωρικφ 
Ιίαλατίφ, δηλαδή έν τώ τοΰ Βαιλου ΰπήρχον τά έγγραφα τής Καγκελλα- 
ρίας τής Κοινότητος ύπό κλείδα έν ΐδιαιτέρφ έρμαρίω φυλαττόμενα.

«1593 τή 12 Αύγουστου.

α’Εν τώ μεγάρω (loggia) ένθα συνήλθε τό σεπτόν Συμβούλιου δπως προβή 
είς τήν εκλογήν ένός Καγκελλαρίου τής Κοινότητος. Ένεφανίσθησαν πρό τής 
«ίρημένης έκλογής, ένώπιον τής ’Εκλαμπρότατης Διοικήσεως, οί Σεβαστοί 
Σύνδικοι τής ρηθείσης μεγαλοπρεπούς Κοινότητος, οΐτινες θεωρούντες δτι πολ- 
λαϊ άταξίαι καϊ άτοπα συμβαίνουσιν είς τά έγγραφα, βιβλία, ψηφίσματα 
καϊ πάν άλλο άφορών είς τόν ρηθεντα Καγκελλάριον διά λογαριασμόν αυτής 

τής Κοινότητος, έξαιτοΰνται νά φέρωσιν οί εΐρημένοι άρχοντες κατάλληλον 
θεραπείαν. Διό μετά ώριμον περϊ τοΰ δλου σκέψιν καϊ σκοπούσα ν’ άποφύγη

1 Όνομάζετο ουτω auvotxia ί όδδς ίν τώ έξωπολ'ω τών Κορυφών, χειμένη κατά τό μέ
ρος τοΰ προαστείου Σα^όχου, έξω τής νΰν Βασιλικής Πύλης, Φαίνεται δτι ε’ις τό γραφείου 
τών σάχχων έν Άγίω Δαζάριρ έζυγίζοντο οί ε’ις τούς μύλους διαβιβαζόμενοι σάκκοι σίτου.

2 Vol. 2. Arg. Div. Δέσμη Β. φυλλ. 264. Τδ φύλλον τοΰτο είναι πολίαχοΰ ίφθαρμένον 
μάλιστα εΐς τ’οςς ακρας, ώστε ύτεχρεώΟημεν τδ χατά δύναμιν ν’ άναπληρώσωμεν τάς έλλιι- 
πούσας σιιλλάβάς χαϊ λέξεις. Είς τδ άκόλουθον φυλλ. 265 ΰπάρχει ή τοΰ Καγχελλαρίου 
Ιχλογή γενομένη τή 26 Νοεμβρίου 1571, δστις ήτο Άνδρέας ’Αλταβίλας άπαντώμενος ίο 
τώ αύτφ άξιώματι χαι τή 7 ’Οκτωβρίου 1574 (φυλλ. 265 καϊ 352). Εΐς τοΰτον δε άμέσως 
άκολουδεΐ τη 28 ’Οκτωβρίου 1.574 έχλεγόιχενος Καγχελλάριοε ό καϊ προηγουμένως τοιοϋτος 
Χπΰρος Τριαντάφυλλο; (φύλλ. 310) δστις ύποφαίνετοΗ τδ αύτό ΐχων άξίωμα εΐς έγγραφον 
τοΰ Σεπτεμβρίου 1582 (φυλλ. 383) Τη δϊ 20’Οχτωβρίου 1587 ύποφαίνεται ΜατΟαΤος Καρ- 
τάνος (Mattio Quartano φυλλ. 460). Τη 12 Αύγούστου 159J έχλέγι ται Ε αγχελλΐ,Ί'ο-, τής 
Κοινότητος ίπΐ τρία έ’τη j Δήμος Κυπριανός (φυλλ. 5 49). 
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τά άτοπα οσα οί ρηθέντες Σεβαστοί Σύνδικοι ύποβάλλουσιν ή έκλαμπροτάΐή 

Διοίζησις ώρισε καί όρίζουσα διεκήρυξεν.

«Ό έκλεχθήσόμενος Καγκελλάριος καί ωσαύτως οί διαδεχθησόμενοι αύ- 
τόν όφείλουσι ,πάρκυτα νά έπιχειρήσωσιν έπιμελώς ’Αλφαβητικόν κατάλογον 

απάντων τών εγγράφων, δσά κατά τό παρόν ύπάρχουσι καί όσα είς τό εξής 
περιέλθωσιν είς αύτόν, ώς πράγματα άνήκοντα είς την Κοινότητα καί νά 

θέσή αύτά είς κοινόν βιβλίον (libro ordinario) κατατάσσων ταΰτα είς τούς 
προσήκοντας χρόνους, μεθ" 8 άπαντα τά αύτά έγγραφα, βιβλία, πράξεις, 

πρεσβεΐαι καί πάν άλλο άνήκον νΰν καί κατά τό μέλλον είς αύτην την Kot- 

νότητα τεθησεται εντός ερμαρίου έν τή Πραιτωρική Καγκελλαρίφ ύπό δύο 
κλείδας, ών την μίαν νά έχγ εις τών κατά καιρούς σεβαστών Συνδίκων, 

οστις νά μη ήναι συγγενής τοϋ έκλεχθέντος Καγκελλαρίου καί την άλλην 

ό ρηθείς Καγκελλάριος, δστις όφείλει, δταν θέλή νά παραδώση είς τόν διά
δοχόν του, νά λάβη έκ μέρους τούτου παραλαβήν παντός δ,τι τω παρέδωκεν, 
•η δέ παραλαβή καταγραφθησεται είς τά βιβλία τής Πραιτορικής Καγκελ

λαρίας ώς άνω, ϊνα έν παντί χρόνφ φαίνηται τό δίκαιον (la ragion) τίίς Kot- 

• νότητος' καί άν λείπή τι νά ήναι ύπόχρεως ό προκάτοχος Καγκελλάριος νά 
τό εύρη, έπί ποινή αύτφ τφ ρηθέντι Καγκελλαρίφ καί τοΐς διαδόχοις, άν 
τυχόν δέν προσέσχον εις τά είρημένά καθέκαστα, καί είς έκαστον αύτών, 

νά στερήται παντός υπουργήματος καί εύεργετηματος της αύτης μεγαλο
πρεπούς Κοινότητος έπί δέκα έτη συνεγή, καί νά κατανανκάζηται πάντοτε 

εις τήν άπότισίν πάσης βλάβης καί ζημίας, ήν ένεκα τοιαύτης έλλείψεώς 

του ή Κοςνότης υποφέρει. Ύπομρεοΰται δέ ό κατά τό παρόν έκλεχθησόμε- 

νος, έν προθεσμίςρ τριών προσεχών μηνών νά έκτελέσή τό είρημένον ψήφισμα· 
καθ’ άπαντα τά μέρη αύτοΰ».1

Είς τό. ψήφισμα τοϋτο τοΰ Συμβουλίου αυθημερόν άκολουθεϊ πρακτικόν εκ
λογής Καγκελλαρίου τής Κοινότητος έπί τριετίαν ψηφιζομένου τοιούτου τοϋ 
Δήμου Κυπριανού. -

Παρατηρητεον δτι έκ τών έν τφ ανωτέρω ψηφίσματι διαταττομένων προ
κύπτει μεταβολή τις είς τήν σχέσιν τής φυλακής τών έγγραφων τής Κοι
νότητας πρός τήν έξουσίαν τοΰ Βαίλου, δστις δέν κρατεί πλέον μίαν τών 
επτά κλειδών τοΰ έγκλείοντος αύτά κιβωτίου, ώς ώριζε τό κεφάλαιον τής 
έν έτει 14 43 πρεσβείας’ άλλά διά μόνων δυο κλειδών ασφαλίζεται νΰν τό 
εγκλείον ταΰτα έρμάριον τό έν τή Καγκελλαρίφ τοΰ Βαίλου ύπάρχον, ών 

τήν μέν κρατεί ό Καγκελλάριος, τήν δέ εις τών Συνδίκων. Άλλ’άν καί ή 
προγενέστερα πραζις του έτους 1558 περί ίδρύσεως τοΰ αξιώματος Καγκελ
λαρίου τής Κοινότητος ούδέν λέγει περί κλειδών, φαίνεται άπίθανον νά μή 
έπετράπη είς τοΰτον ώς έ'χοντα τήν φύλαξιν τών έγγραφων νά έ'χή καί ιδίαν 
κλείδα' ώστε συγχωρεϊται νά είκάσή τις, δτι άπό τής πρώτης ίδρύσεως 

1 Λόιό9, φϋλλ, 558 και. 549.
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τοϋ αξιώματος Καγκελλαρίου τής Κοινότητος έπαυσε νά έχγι καί δ Βάϊλος 
Ιδίαν κλείδα τοΰ κιβωτίου αύτών;

■ Καί κατά τήν ΪΖ' εκατονταετηρίδα άνανεοϋνται καί έπαναλάμβάνονταΐ 

διατάξεις περί τκκτοποιήσεως καί ασφαλείας τών εγγράφων τής Κοινότη
τας. Άλλά δέν συνάίει πρός τόν τοιοΰτον σκοπόν ή έκ τής καί τότε έπι- 

κρατούσης επιθυμίας τοϋ νά μίτέχωσιν έκ περιτροπής τών υπουργημάτων 

τής Κοινότητος δσοι πλεΐστοι τών πολιτών αύτής ύπαγορέυθεϊσα άπόφασις, 
ήτις τή προτάσει τών Συνδίκων έψηφίσθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τή 2 9 Σε

πτεμβρίου 1614, καί ένεκρίθη ύπό τών τότε ελεγκτών καί γενικών προβλε
πτών έν τή ’Ανατολή, άπαγορευουσα έπί τριετίαν νά διορίζωνται εις ύπουρ- 

γημα τής Κοινότητος, οί άπαξ καθέξαντες άξιώματά'τινα,. έν οΐς κα'ι τό 

τοΰ Καγκελλαρίου αύτής Κατάλληλος δμως ύπήρχεν ό έν έτει 1620 
’Οκτωβρίου 16 'Ορισμός τής Διοικήσεως ό διατάττων νά μή έκλέγηταί τις 

Καγκελλάριος άν δέν ύπερβκίνή 'τήν ήλικίαν είκοσι-, πέντε έτών, άλλως ή εκ

λογή ν’ άκυροΰται καί αύτό; νά ύποβάλληται είς ποινήν δουκάτων εκατόν 
καί ν’ άποκλείηται τοϋ Συμβουλίου έπί πενταετίαν' ν’ αντικαθίσταται δέ 

εις -αύτόν ό έν τή ψηφοφορία έπιλαχών, άν ύπερέβη τό ήμισυ τών ψήφων τοΰ 
Συμβουλίου, άνευ άλλης εκλογής ή διακηρύξεως. Τό δέ σπουδαϊον υπούρ

γημά .του ό Καγκελλάριος μόνΟν έν περιπτωσει ασθένειας ή απουσίας νά με- 
τέρχηται δι’ αντικαταστάτου καί τούτου έπίσης ύπερβαίνοντος-τά έτη είκοσι 

πέντε καί επιδοκιμαζόμενου ύπό τής Διοικήσεως

• Άλλά,τάς διηνεκείς τοΰ τε δημοσίου καί τών- ατόμων μέριμνας καί ύπο- 

ψίας περί τής ασφαλείας' τών εγγράφων καί τάς έπινοουμενας περί τούτου 
προφυλάξεις μαρτυρεί έτέρα πράξις τής ήδη μνησθείσης ολίγον μεταγενε- 

οτέρα, ήν ένταΰθα καταχωρίζομεν.
«1627 τή 20 Μα'ίου προσήχθη έν Συμβουλίφ ύπό τών Σεπτών Συνδίκων 

καί Κηνσόρων 3 τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος, τή συναινέσει έμοΰ Κων

σταντίνου .'Ροδίτου Καγκελλαρίου τής μεγαλοπρεπούς ταύτης Κοινότητος.

1 Le leggi Municipal! delle Tsole Ionie. Βιβλ. λ', σιλ. 130.
: 2 Libro d’Ordini de! Consiglio della Mfia CittK di CorfO. Φΰλλ. 10 Iv Διματ'φ άριό. 
95. Σημτιοΰντες όσους τυχόν άταντοψεν εις ϊγγραφα Καγκελλάρίους τής Κοινότητος υνη- 
μονίΰομεν Ενταύθα ότι τη 7 Νοιμβρίου 16?4 άναφ.ρεται ώς άναγνώσα; Διατάξεις τινάς τοΰ 
Γενικοί) Προδλεπτοϋ Belegno, Ματθαίος Σοτριανός Καγκελλάριος της Κοινότητας (Vol. 2 Arg. 
Div. Δέσμη Ε', φυλλ. 736).
. 3 Οί .Κήνσορες ήσαν ίντεταλμόνοι τήν διεύβυνσιν και τήν τάξιν τών συνιδριάσιων τοΟ Σνμ« 
■δουλίου, όπφ αδτοι συνεκάλουν κατά διαταγήν τδν Συνδίκων.

ΤΟΜΟΣ Δ', 7—ΙΟΥΛΙΟΣ 18 80 JS
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’•ϊΜεγα.Ιοπρεπίς Σνμβού.Ιιον

«Έν περτπτώσει τής κρισοΧογίοες ήν καθ' ημών έκίνησεν ό αίδεσιμώτ*-  

τος Πρωτοπαπάς, όπως περιληφθώσιν οί υίοί αύτοΰ έν τούτφ τφ μεγαλο- 
πριπεΐ Συμβουλίφ, άνεκαλύψαμεν πλαστάς τινας σημειώσεις, γενομένας κατά 

τό παρελθόν έν τοις άρχαίοις βιβλίοις της μεγαλοπρεπούς ταυτης Κοινότητος, 
πολύ ζημιώδεις πρός τά ήμέτερα πράγματα καί παραιτίους ού'σας τοΰ άγώ- 

νος §ν ύφιστάμεθκ διά τήν ρηθεϊσαν κρισολογίαν, κατάχρησις προερχόμενη 

έκ τής περί τών ρηθέντων βιβλίων ολίγης φυλάξεως, άτινα άφίνοντο νά διέρ- 
χωντκι διά πολλών χειρών. Διό Οεωοοΰντες ημείς άναγκαϊον νά προβλεφθή, 

δπω; εις τό έςής τά βιβλία, πρεσβεία·. και έγγραφα οίαδήποτε τής μεγα

λοπρεπούς Κοινότητος τηρώνται άπαντα ύπό καλήν φύλαξιν πρός ύπηρεσίαν 

τής χύτης Κοινότητας, προτείνομεν ψήφισμα, ίνα άπαντα τά άνωειρημένα 
βιβλία, δσον τάχιον ενώπιον ημών τών Συνδίκων καταλογισθώσι καί κλει- 

σθωσιν εν κιβωτιφ κλειομ.ενω δια δυο κλείδων, ών τήν μ.έν νά έχγ ό ρηθείς 

Καγκελλάριος, τήν δέ είς τών κατά καιρόν Συνδίκων’ καί οσάκις χρειάζεται 
νά έξαχθή άντίγραφόν τι έξ αύτών, νά έςάγηται ενώπιον τοϋ έ'χοντος τήν 

κλείδα Συνδίκου, καί άμα τελειωΟή τό άντίγραφόν, τό βιβλίον νά έναποτί- 

6ηται εις τό κιβώτιον, κλειόμενου ώς το πρίν. Έν τελεί δέ τοΰ υπουργήμα
τος τόσον τοΰ Συνδίκου, δσον τοΰ Καγκελλαρίου, νά γίνηται ή παράδοσις 

πρός τούς διαδόχους διά καταγραφής, καί άν τότε λείπωσι πράγματά τινα, 

νά στερήται άμέσω; τοΰ υπουργήματος του καί νά έξαιρήται έκ τοΰ Συμ
βουλίου’τούτου έπί πενταετίαν. Άλλ’ άν λάβωσι χρείαν τών ρηθέντων βι

βλίων οι Συνδικοι ή οί Κήνσορες διά νά μεταχειρισθώσιν αύτά πρός όπερά- 

σπισιν τής μεγαλοπρεποΰς Κοινότητος, τότε επιτρέπεται νά έξάγωνται έκ 
του κιβωτίου’ πρεπει ομ,ως τελειωθείσης τής εργασίας νά έναποτίθηται έν 

τφ προεφημενφ κιβωτίφ καί νά κλείηται μετά τών άλλων. -

1 Λό1· 91 Arg. Div. Δέσμη Κ' σελ. 4 όπου υπάρχει ίν άντιγράφφ γενομένω τδ 1786 
δποτοΟ τότε ύποκαγαελλαριου Αυγουστίνου Μάστρααα. Παρεθίσαμεν την πραξιν ταύτην κατ’ 
Ιίκτασ'.ν, λάδη ο αναγνώστη;’ιόέαν τών τύπων καθ’ ου; Ιπροτείνοντυ καί Ιψηφίζοντο αί 
άποφάοεις τοΰ Συμβουλίου τή; Κοίνότητο;, ■

« Αφοϋ ή ανωτέρω ΓΙράξις άνεγνώσθη εις τό σεβαστόν Συμβούλιου, έπρο- 
ταΟη η επ’ αύτής τριήμερος διάσκεψις κατά τάς περί τούτου διατάζεις, ή 
όποια διάσκεψις λαβοΰσα υπέρ ψήφους 18 καί κατά ψήφους 64 δέν έγένετο 
δέκτη. Επροταθη ε'πειτα ή Πράζις ώς άνεγνώσθη, ήτις λαβοΰσα υπέρ ψή

φους 75 καί κατά ψήφους 7 έγένετο δεκτή. 1
Κατα τό αυτό έτος 1627 απαντάται δουκικόν γράμμα ύπό χρονολογίαν 

24 Σεπτεμβρίου, ληφθεν δε εις Κέρκυραν τή 10 Δεκεμβρίου, δι’ ού ό Δούξ 

Ιωάννης Κορνηλιος, ήτοι Κορνάρος, αποτεινόμενος πρός Αντώνιον Μαριπέτρον 
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•ζτοι Μαλιπιερον Βάϊλον, Λαυρέντιον Μοροζίνην Προβϋ.επτήν κα’ι Καπιτάνιον 

καί πρός τούς Συμβούλους Κέρκυρας, έζ ών άπετελεϊτο ή έν τή νήσφ Βενε

τική Διοίκησις (Reggimento), κανονίζει κατά τόν σχηματισμόν καί τάς συνε

δριάσεις τοΰ συμβουλευτικ,οΰ Συμβουλίου Κέρκυρας (Consults del Conclave) 
έντολήν έχοντας νά διασκ'έπτηται καί συμβουλεύει περί τών διαταγών καί 

αποφάσεων αί όποϊαι έθεωρεϊτο έπωφελές καί άναγκαϊον νά προταθώσιν εις 

τύ Συμβουλίου τής Κοινότητος. Τό δουκικόν τοΰτο γράμμα προνοοΰν περί 
παύσεως τοΰ άτοπου τοΰ νά συνέρχηται τό ρηθέν συμβουλευτικόν συνέδριου 

εις ίδιωτικάς οικίας καί εις εκκλησίας παρενοχλουμένων καί τών ιερών τελε
τών, επιτρέπει έκ τών -χρημάτων τοϋ έν Κερκύρα Βενετικού ταμείου νά έξο- 

δευΟή μέχρι τοΰ ποσοΰ τετρακοσίων ή και πεντακοσίων δουκάτων έκ λιτρών 

6:4 όπως έπισκευασθή ή ο’ικοδομηΟή εντός τοϋ παλατιού τοΰ Βα’ίλου, ή με 
τοΰτο-συνεχόμενος, τόπος ορισμένος πρός τοιαύτας συνεδριάσεις, καί δπως 

διατηοώνται έν αύτφ τα -βιβ.ΙΙα χα\ έγγραφα της αντης πό.Ιεως καί κοι· 

Γοτητοζ 1.
Μαρτυρεί και τό δουκικόν τοΰτο γράμμα οτι έν τφ οίκήματι τοϋ Βα’ί'λου 

ήσαν και έ'μελλον καί ακολούθως νά ύπάοχωσι καί τά έγγραφα κα'ι βιβλία 

τής Καγκελλαρίας τής Κοινότητας, ήγουν τό ’Αρχειοφυλακείου ταυτης, τό 
όποιον καί βραδύτερου βλέπομεν κατέχον έν τφ αύτφ οίκήματι τοΰ Βα’ίλου 

ήτοι πραιτωρικφ Παλατίφ δυο δωμάτια.

Έτέρα πράξις τοΰ Συμ.βουλίου τής πόλεως τή 12 ’Απριλίου 1681, ήν επε- 
κύρωσεν ό Γενικός Προβλεπτής τής θαλάσσης Ιερώνυμος Κορνάρος τή 22 ’Α

πριλίου 1684, δπως τόν άπαντα χρόνον ακριβώς έκτελήται, ποιείται λόγον 

περΤτής προκυπτούσης ζημίας έκ τής περιστάσεως δ'τι ό Καγκελλάριος τοΰ 
'Υγειονομείου έχρησίμευε τότε και διά τήν Κοινότητα, ένω αί πολυειδεϊς 

ύποθέσεις τοΰ 'Υγειονομείου ύποχρεοΰσιν αύτόν ν’ άπεχν) τής όφειλομενης συ
νεχούς βοήθειας πρός τούς Συνδικους, τούς Κήνσορας καί πρός τάς άλλας άρ- 
χάς, τόσον μάλλον δσον πωλουμένου τοΰ ρηΟέντος υπουργήματος διά πολλά 

έτη, ενίοτε μετέρχονται άύτό πρόσωπα ούδεμίκν έχοντα πείραν τών υποθέ

σεων τής Κοινότητος (έζ ου μεγίστη ή ζημία) ένφ ασχολούμενα εις αύτό 
από έτους εϊς έτος τά τέκνα τών πολιτών, δυνανται νά διδάσκωνται, βελ- 

τιρυιιόνης καί τής τοΰ ’Αρχειοφυλακείου τάξεως. Διά ταΰτα δέ τό Συμβού

λων διατάττει νά χωρισθή τό ρηθέν υπούργημα κατά τόν επόμενον τρόπον.
«Άμα λήξη ή περίοδος τής παρούσης πωλήσεως τοΰ νΰν Καγκελλαρίου, 

νά έκλεχθή εις Καγκελλάριος τής Κοινότητος τουλάχιστον είκοσιπενταετής 
τήν ηλικίαν κατά τάς διατάξεις, δστις οφείλει νά σημειοΐ ίδιοχείρως πάν 

δ,τι άπαιτεϊται εις τάς συναθροίσεις τοΰ Συμβουλίου, εις τούς όρισμ,ούς τών

1 Δεμάτιον άριθ. 95. Libro d’ Ordini del Consiglio, φύλλ. 24 ήτοι 38. "Ope «ώ'Β Ε
πτάνησο; έπ'ι 'Ενετοκρατία; Κεφ. <Υ. Πραγματευύμενον περί τοΰ σνμδουλεντικοΰ Συνεδρίου, 
ίνΟα δπάρχει και τό όουκικόν γράμμα.

ί
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Πρυβλεπτών έπί τών Πινάκων 1 κα'ι έπί τδν δδών, τών έζεταστών τώ;ν Συμ

βολαιογράφων, τών Κυβερνητών τών Μοναστηρίων-καί παντός άλλου υπουρ

γήματος ή αξιώματος άποτελοΰντος σωματείου (officci ο dignitst collegiale). 

Νά ύ ποχρεοΰται ούτος πρός έτι νά λαμβάνη πζράδοσιν τοΰ ’Αρχειοφυλακείου 

καί κατά τόν αύτόν τρόπον νά παρκδίδγ) αύτό εις τόν διάδοχον, όπως δμοίφ 
τρόπφ μεταβιβάζηται άπό Καγκελλαρίου είς Καγκελλάριον ές άεί δι’ ιδίας 

παραλαβής καί καταγραφής. ’Οφείλει νά βοηθγ τούς Συνδίκους καί Κήνσορας 

καί νά παρέ/η είς άπαντα τά υπουργήματα καί αξιώματα τ’άποτελο.ΰντα 

σωματείου, άνευ τινός αμοιβής τ’ άναγκαιοΰντα αντίγραφα' καί διαχειριζό- 
μενος τά έγγραφα ταΰτα νά βοηθήται ύπό ένός τών Συνδίκων. Έπιτοέπεται 
είς αυτόν νά λαμβάνν; άπολαυάς έξ όσων σημειοϊ καί άντιγράφει χάριν τών 
ιδιωτών. ’Οφείλει δε νά μετέρχηται αύτοπροσώπως τό επάγγελμά του δύο 

έτη κατά συνέχειαν, καί ούχί δι’ αντικαταστάτου' καί ληξάντων τών δύο 
έτών νά λαμβάν/) ένορκον πιστοποιητικού τών Συνδίκων ότι έξεπλήρωσε τό 

καθήκον του, όπως δύναται νά έχν) τά ύπό τών Καπιτουλαρίων άπολαυό- 
μενα προνόμια. Δεν δύναται δέ νά έπιτρεπγι νά έξάγηται έκ τοΰ ’Αρχειοφυ
λακείου ούδείς τόμος, ούδέ πρεσβεία, έφ’ οί^δήποτε προφάσει, άλλ’ έν α

νάγκη, νά χορηγίΐ τ’ αντίγραφα επισημοποιημένα δια της ύπογραφης τουΛ

Πρώτον έν τή πράξει ταύτν) άπαντώμεν ρητώς την λέξιν ’Αρχειοφυλα· 
κεϊον (Archivio) καί άναφερόμενον τό καθήκον τοΰ Καγκελλαρίου νά έπιση- 
μοποιγί διά τής υπογραφής του παν έκ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου έκδιδόμενον 

άντίγραφον, οπερ δμως καί προηγουμένως έγένετο, ώς έξηκολούθησε γενόμε. 
νον κα! έφεσής. Σημειώσεως δέ άξιον είναι ότι άπό τοΰδε, ούχί πλέον έπί 
τριετίαν δικρκεϊ ή υπηρεσία αύτοΰ, άλλ’ έπί δύο έτη 3.

Δ'. '

Άρζαμένης τίίς Π1' έκατονταετηρίδος φοβερά έπήρχετο, ώς δι’ άπασαν την 

Κέρκυραν καί διά τό Αρχειοφυλακείου αύτης, ή έν έ'τει 1716 τουρκϊκή πο·

1 Provveditori a’l!e TollQte. Είχον ούrpc καΟηχον νά έπιστατώσιν όπως οι διχαστικοί ύπάλ-
μη Ε,ισηράτΓϋΐσι πλέον'τών νδνομιιμένων, κατα την διατ'μησιν ήτις ήτο καταγεγραμ.- 

μένη έπι Πινάκων, ών την εττιτηρησιν β’ιχον οι τοιο^τοι Προβλεπται.
2 Vol. 91. Arg. biv. Δέσμη Κ. σελ. 5 και εις το ήδη μνησθέν Libro d’ Ordini del 

'Consiglio φυλ. 83.
2 Vol. 32. Arg. Div. Δέσμη V. φυλλ, 12. Πιστοποιητικδν άπδ α’ ’Απριλίου 1715 οτι b 

Χτυλιανδς Κχλογερ&ς ώς Καγκελλάριος της Κοινότητος Υπηρέτησε δύο ετη άπδ τής Ιχλογ^ς 
του γενομένης τη δ Δεκεμβρίου 1712 και παρέδωκε τδ ’^ρχει.οφυλακέΐο'ν εις τδν διάδοχον-. 
Vol. 33. Δέσμη Α'. τή 19 Δεκεμβρίου 171 8 έξελε'/Οη Καγκελλάριος *ης  πόλεως επι δύο έ'τη 
b Σπυρίδων Χαλιχιόπαυλος.— ΑύτύΟι. ’<) έπι δύο £τη προκάτοχός του ήτο Βενέδικτος Τρι
βόλης μέχρι Δεκεμβρίου 1718. — Έν Δέσμη Π' (Ordini diversi et allri) έ'χομεν άπύδειξιν 
πώς δ Τρ,^όλης ούτος Ιπιμύνώς άντέστη ε’ς την άΟέτησιν τού αείποτε άποδειχΟέντος σωτη- 
ριωδεστάτου ορού νά μή έξάγωνται βιβλία ή έγγραφα έκ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου, έν έ’τει 1717 
Ινώπιον τών άπαι^ήσεων τοΰ τότε Προβλδπτ^ΰ χα'ι ’Ελεγκτςΰ ’Aywyfau Δορεδάνο^
<φύλλ. 14).
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λιορκία. Κατ’ αύτην πολλάς καί πάλιν ύπέστη ζημίας καί απώλειας, $τ8 
καθ’ ήν ημέραν ώρμησαν οί βάρβαροι ε’.ς γενικήν κατά τίίς πόλεως έφοδον 

καί πολλαί σφαΐραι καί βόμβαι έπεσαν έν αυτί)· καί μάλιστα κατά τόΠραΐ- 

τωρικόν. Παλάτιον, έγκατελεί^θη τούτο ύπό τών συνήθων σκοπών. Μνημο
νεύεται είς τών τότε Συνδίκων ό κόμης Θεόδωρος Προσαλεντης δόκτωρ καί 

ιππότης, δστις διά μεγάλου της ζωής του κινδύνου έσωσε τά έν τφ ’Αρχείο- 
φυλακείφ τής Κοινότητος έγγραφα. Διό καί έξεδόθη περί ταύτης καί άλλων 

αξιέπαινων τοϋ άνδρός πράξεων πιστοποιητικών έκ τής Καγκελλαρίας τίίς 
Κοινότητος ύπό τών Δικαστών καί Συνδίκων αύτης τίί 1 Σεπτεμβρίου 171 6.1 

Έλεηλατήθη έπί της πολιορκίας εκείνης τό ’Αρχειοφυλακείου, ύπό τών 
πρός ύπεράσπισιν της πόλεως συναχθέντων παρά της Βενετικής Πολιτείας 

μισθοφόρων, οΐτινες, ώς φαίνεται, ήσαν Γερμανοί. Περί τοΰ γεγονότος τού
του παρά τάς άλλας σωζομένας αποδείξεις, πιστήν μάλιστα διήγησιν περιέ- 

χουσιν αί έν τφ Δικαστηρίου τοϋ Βαίλου, τω καί Πραιτωρικφ λεγομένφ (Foro 

PretOreo) γενόμεναι καταθέσεις μαρτύρων έπ'ι αιτήσει τοΰ έπί τής πολιορ

κίας έκείνης ύπάρζαντος Καγκελλαρίου τής πόλεως ’ίωάννου Βαπτιστοΰ Μο- 
» · 2 - ·τσανεγ*  .
Ένίστατο ούτος διά τοΰ ίδίου συνηγόρου Πέτρου Καπάδοκα, ΐνα έπιτραπ^? 

αύτφ ή διά μαρτύρων άπόδειζις, ότι τό έν τφ Άρχειοφυλακείφ φυλαττό- 
. μενον μικρόν μόδιον χάλκινον (mozzeto di rame) τοΰ Σιτοβολώνας ύπεζγιρέθη 

έπί τής πολιορκίας μέ άλλα πράγματα τοΰ δημ,οσίου καί επομένως ν’ απαλ

λαχθώ τής περί τούτου οφειλής.
*0 Βάϊλος Μαρίνος Μίνιος άκροασθείς τήν αίτησιν ταύτην, τή 22 Νοεμ

βρίου 17 30 Ε. Ϊ1. διατάττει τήν παραδοχήν τής προτεινομένης άποδεί- 

ζεως. Άμέσως δέ δ ρηθέίς συνήγορος δίδει σημείωσιν ώς μαρτύρων τοϋ Σπυ
ρίδωνος Μπούα, Σπυρίδωνος Xαλικιοπούλου καί Βενεδίκτου 'Γριβόλη, ών δ τε

λευταίος από τής 17’Απριλίου 1716 άναπληρώσκς τόν Μοτσάνεγαν, ένεκα 
άσθενείας, ώς Καγκελλάριον, έπειτα καί αύτάς Καγκελλάριος διετέλεσε.

Τή 25 Νοεμβρίου 1730 οί μάρτυρες ουτοι έκλητεόθησαν τή αιτήσει τοϋ 
ρηθέντος Μοτσάνεγα. Παρκθέτομεν δύο έκ τών μαρτυρικών αύτών καταθέ
σεων, έν μεταφράσει καί ταύτας έκ τοΰ ιταλικού κειμένου, ώς πρός τό ήμέ

1 Vo!. 32. Arg, Div. 1715—1716,. Δέσμη Δ', φύλλ. 6 Δέσμη θ'. φύλλ. 19.
Σημειονμεν ένταΰθα οτι κατά Πιστοποιητικόν άπό 4 ’Ιουνίου 1740 τοΰτότε φύλακας τών 

Ιδιαίτερον ’Αρχειοφυλακείων άποτελούντων βιβλίων τών άποβιωσάντων Συμβολαιογράφων 
Δημητρίου Καριοφύλλου, κατα την πολιορκίαν τοΰ έλους 17'6 πολ7.ά τών βιίλίων τών σύμ- 
δολαιογράφων-έχρησίμευφαν ε’ς κατασκευήν πυριτοδολών και εις άλλας σιρατιωτικάς άνάγ- 
κα;' πολλά δί-άλλα έζςμιώίίησαν έπαισΰςτώς έκ τών βροχών και έκ τών βομδών καί άλλων 
Αποτελεσμάτων τοΰ πολέμου (Vol, 46. Arg, Div. 1743. Δέσμη Γ'. Stamps per la Cilla di 
Corfu, σελ. 1 4).

2 Vol. 32 Arg, Div. Δέσμη Α'. φύλλ. 12, 14' καΓ42. Καγκελλάριος τή 5 Άπριλίοο 
4715 μέχρι τής 17’Απριλίου 1716, οτε άσΟενήσας άνεπληρώδη ύπό τοΰ μετά ταΰτα Κάγκελ- 
λαρίου Βενεδίκτου Τρ.βόλη,



M2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

‘Τβρον θέμα μάλιστα ένδιαφεροΰσας καί περιέργους διά τάς έν αύταϊς έΐδή» 

σεις περί τοΰ’Αρχειοφυλακείου, ηχΐ διά τον αφελή τρόπον τίίς διηγήσεως τών 
μαρτυρουμένων γεγονότων. ■

«Αύθημερόν ^25 Νοεμβρίου 1730).
«Έλθών κατά τήν κλήσιν ό αξιότιμος κ. Σπυρίδων Χαλικιόπουλος ποτέ 

άξιοτίμου κ. Νικολάου εύγενής τής πόλεως ταύτης, μάρτυς ώς άνω παρα
δεδεγμένος, νουθετηθείς περί τής άληθείας καί ουν τ·ρ διακηρύξει τοΰ όρκου, 

εξεταζόμενος ήρωτήθη κτλ.

«’Απάντησις. Καθ’ δν χρόνον οί Τοΰρκοι έπολώρκουν την πόλιν ταύτην, 
επειδή ό λαός είχε προβή νά ζημιώση καί τά δωμ,άτια τοϋ Πραιτωρικοδ 

παλατιού, έγένετο άπόφασις ν’άσφαλισθ'ρ καλήτερον δ,τι ευρίσκετοέν τούτφ 

τφ Άρχειοφυλακείφ τής πόλεως*  καί κατά σύμπτωσιν συνηντήθην εδώ. 
επάνω, έν ω ό κ. ‘Ιππότης ΙΙροσαλέντης, τότε Σόνδικος, εδρε παραβεβιά- 

σμενας άμφοτερας τάς Ουράς τάς κλειούσας τά δωμάτια τοϋ αύτοΰ ’Αρχειο
φυλακείου, καί έλλείποντας πολλούς τόμους και άλλα έγγραφα, τά όποϊα 
έτηροϋντο εκτός τών έρμαρίων, διάφορα καθίσματα, . τά όποια έκόσμουν εν 

τών ρηθέντω.ν δωματίων, μίαν μεγάλην εικόνα τής Υ. Θεοτόκου μέ τήν επί

χρυσου αύτης κορωνίδα, ήτις ήτο προσηρτημενη, καί έν μικρόν μόδιον χάλ
κινου τοΰ Σιτοβολώνας, δπερ έτηρεΐτο ένταΰθα. Και δπως μή κινδυνεύσωσι. 

τ’ άλλα τεύχη καί έγγραφά τά όποια ήσαν εντός τών έρμαρίων, διέταξεν 
ό ρηθείς κ. ΙΙροσαλέντης καί ήνοιξαν ταΰτα, καί δι’ έμοΰ καί άλλων κυρίων, 
οΐτινες ένταΰθα τότε συνέδραμαν, ήρθησαν τά ρηθεντα τεύχη καί βιβλία καί 

έτεθησαν είς τόπον άσφαλεστερον. Καί ταΰτα μαρτυρώ έν γνώσει»,

Τήν κ’κτάθεσιν ταύτην ό ρηθείς Χαλικιόπουλος όρκισθείς ύπέγρ.αψεν.
Ιδού και ή έτέρα ωσαύτως λεπτομερή; μαρτυρία.

"Τγ 28 εφημενου*
«Έλθών είς τό άρχεΐον κατά τήν κλήσιν δ αξιότιμος κ. Β.εν.έδικτος Τρ».- 

βόλης π. Ίωάννου έκ τής πόλεως ταύτης, μάρτυς ώς άνω παραδεδεγμένος, 

νουθετηθείς περί τής άληθείας καί σύ.ν τ$ διακηρύξει τοΰ όρκου,.έν τέλε,ι. 

ήρωτήθη- περί κτλ.

«Άπήντησε. Κατά τόν χρόνον τής πολιορκίας τής πόλεως ταύτης, έπήλ- 
θον πολλαί ζημίαι ■ είς τάς οικίας τών ιδιωτών καί διαρπαγαί πραχθεϊσαι 

μάλιστα ύπό τών Γερμανών, οΐτινες έτόλμησαν νά προβώσιν εΐς ζημίας καί 

είς τό Πραιτωρικόν παλάτιόν, οπού είς δυο δωμάτια υπάρχει τό.’Αρχειοφυ

λακείου τής πόλεως ταύτης. Όστε όπως διασωθώσι τά τεύχη και δ,τι άλλο, 
ήτο έν αύτοϊς, προσέδραμεν ή αγρυπνία τοΰ νΰν άποβιώσαντος κ. κόμητος 

. ©εοδώρου Προσκλέντου Ιππότου, τότε Συνδίκου, δστις μοί επέταξε νά τόν. 

ακολουθήσω καί νά ευρώ ανθρώπους, δπως άρωμεν τά αύτά τεύχη, καί δ,τι 

άλλο, ΐνα τά διαδώσωμεν εΐς έτερον ασφαλή τόπον. Ούτω φθάσαντες είς τό 

Πραιτωρικόν παλάτιόν ευρομεν βεβιασμένα; τάς θύρας τοΰ αύτοΰ ’Αρχειοφιι- 
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λαχείου, έζ ου εΐ'δαμεν δτι έ'λειπεν ή είκών τής Θεοτόκου μέ τήν έπίχρυσον 

αυτής κορωνίδα, αί καθήκλαι, διάφορα έγγραφα, καί πρός έτι έν μικρόν μό- 
διον χάλκινου τοϋ Σ,τοβολώνος, οπερ ευρίσκετο έντός τοΰ πρώτου δωματίου 

τοϋ αύτοΰ ’Αρχειοφυλακείου. · Άμέσως λοιπόν τγ βοηΟεί^ τοΰ ρηθέντος κ. 

Προσαλέντου Συνδίκου ήνοίχθησαν τά ερμάρια καί ήρθησαν τά τεύχη καί 

έκομίσθησαν είς τό φρούριον, τ?, έμή συμπράξει, εΐς τήν οικίαν τοΰ κ. κόμη
τος Ίουετινιάνη, και έξησφαλίσθησαν · εΐς έν δωμάτιον τής ρηθείσης οικίας. 

Καί τοΰτο είναι δσον γινώσκω έπι τοΰ ύποβληθεντος μοι περιστατικού».
Τήν κατάθεσιν καί ουτος όρκισθείς ύπέγραψε k .
’Εκ τών μαρτυρικών τούτων καταθέσεων καί μάλιστα έκ τών εκφράσεων 

τής πρώτης έ'τι μάλλον σαφώς προκύπτει δτι έν τώ Πραιτωρικφ παλατίφ 

τουτέστι τοΰ Βαιλου υπήρχε καί τό ’Αρχειοφυλακείου τής πόλεως, δπου 
κατείχε δύο δωυ.άτια, Ώς δέ αναφέρει δ Κερκυραϊος ιστοριογράφος Άνδρέας 
Μαρμαράς, ούτινας ή ιστορία έδημοσιεόθη έν έτει 1672, δ Βάϊλος ειχεν ήδη 

έγκατασταθή έν τή πόλει, έκ τής πρώτης αύτοΰ διαμονής έν τφ Παλάιω 
φρουρίφ, ολίγον μετά τήν έν έτει 1 537. πολιορκίαν, δτε καί άλλα δημόσια 

άρχεϊκ καί ή λατινική μητρόπολις μετηνέχθησαν έκ τοϋ φρουρίου είς τήν πό

λιν, ήτις τό πριν Ατείχιστος ουσα, περιετειχίσθη συνεπέίφ τών επανειλημ
μένων αιτήσεων τών έν έτει 1 542, 4546 καί 1552 κερκυρκϊκών πρεσβειών.^ 

Τοϋτο δέ τό έν τή πόλει παλάτιόν τών Βκίλων είς πολλάς χρήσεις μετα- 

τραπέν, μετά τήν πτώσιν τής Βενετοκρατίας, είναι αύτό τό νΰν οίκημα τοΰ 

Τοπικού ’Αρχειοφυλακείου 3.
Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τό παλαιόν ’Αρχειοφυλακείου τής πόλεως, Τού

του τά παρκβιασθέντά έγγραφα έπί τής έν έ'τει 1716 πολιορκίας, ώς μαρ
τυρεί έν τή ανωτέρω καταθέσει δ Βενέδικτος Τριβόλης, μετηνέχθησαν πρός 
πλειοτέραν ασφάλειαν είς τήν έν τώ ΙΙαλαιφ φρουρίφ οικίαν τοΰ ευπατρίδου 

Ίουστινιάνη. Κατ’ άμφοτέρας δμως τάς μνησθείσας καταθέσεις, οί εξεταζό

μενοι μάρτυρες φαίνονται λαλοΰντες έν τφ Πραιτωρικφ παλατίφ οπού'ήσαν 
καί τά έγγραφα τοΰ ’Αρχειοφυλακείου. Ούδέ ή μεταγε.νεστέρα Πράξις τοΰ 

Συμβουλίου τής πόλεως άπό 16 'Οκτωβρίου 1739 περί τακτοποιήσεως ταΰ 
Αρχειοφυλακείου, λέγει τι δυνάμενον νά διεγείρω τήν ιδέαν δτι τοΰτο δέν 

ύπήρχε πλέον έν τφ αύτφ Παλατίφ τοΰ Βαιλου, δπου καί ύπό μεταγενε
στέρων εγγράφων μνημονεύεται δτι καί κατά τάς ημέρας τής καταλύσεως 
τής Βενετοκρατίας ύπήρχον τά άω^άτια της ίίαγχε^.ΐα^ίας τής πώώως· μεθ’

1 Vol, .40. Arg. Div, 1731—-1732. Αέσμη Ζ’, Diversorum. Copia tratta dal libro de
Consign dell’ anno infrascritto φυλλ. 1. . ·

2 Andrea Marmora. Ilistoria di Corfii Venetia 1672. Β<6λ. ί'. σϊλ. 312. Υπάρχει 1ν τφ 
αότω πονήαατι κα'ι τό τοπογραφικόν σχέδιον τής περιτειχισμένης πόλεως. "Ορα καί Πρι- 
οβείας τών Ιτών Ικεΐνων.

3 Κα'ι μέχρι τών καθ’ ήμας ημερών παρα τών προδεδηκότων -καλείται Bailaggio.
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$ς Καγκελλαρ'ιας, ώς εϊ'δομεν, συνεταυτίζετο αύτδ τδ Αρχειοφυλακείου,"Ωστε 

ίλως πρόσκαιρος και βραχύτατη πρέπει νά Οεωρηθϋϊ η εις τδ έν τφ Παλχιώ 
φρουρίφ ιδιωτικόν οί'κημ.α της οικογένειας Ίουστινιάνή, έκ τοΰ προχείρου με- 

τάθεσις πρός έξασφάλισιν τών περισωθέντων. έγγραφων, άτινα άμα παρελ
θόντος το.0 έκ τ·£ς πολιορκίας κινδύνου, έπανεφ.έ'ρθησαν εις τόν ο.ίκεΐον τοΰ 

Αρχειοφυλακείου τόπον, έν τφ παλατίφ τοΰ Βκιλου.

Έν τοϊς νομοθετημασι τών τελευταίων χρόνων της Βενεζρατίας άξι-οση- 
μείωτο.ν άπαντώμεν τοΰ Συμβουλίου διάταξιν, τγ 22 Αύγουστου 1747, νά 
μη δύναταί τις τών. πολιτών νά έκλέγητ.αι Καγκελλάριος της πόλεως, & 
δέν έγυ.μνάσθη προηγουμένως τουλάχιστον έπ’ι εν έτος έν τφ Άρχειοφυλα- 

κείφ, καί άν περί τούτου δεν φέργ έγγραφον πι.στο.ποίησιν τών κατά καιρούς 
Συνδίκων.1

’Εντεύθεν λοιπόν ως και έκ της 'ηση πζοατεθείσης άπδ 12 ’Απριλίου 1681 
Ώράξεως τοΰ Συμβουλίου, έν γ, ώς εΐδαμεν, παρεμπιπτόντως άναφέρεται δτ.4 

άσχο.Ιιιίψενα etc αντύ . ά.τά ετονς εις έτος τ« τέκνα των πο.Ιιτων, όύναν- 
ται νά ύιάάσκωνται ρε.Ιτιοιψε’νιις και της ‘τοΰ ’4ργειαφνάακείου τάζεως% 
προκύπτει θετικώς οτι ήσχολοΰντο έν τούτφ έπί ώρισμένον χρόνον, έστω καί 

Τ,οός άπλην γυμνασιν, νέοι τινες πολϊται, ού.τω τοϋ Καγκελλαρίου βοηθοί γ&·. 
νόμενοι. Ήτο δέ τό μέτρου τοΰτο τις γυμνάσεως τών νέων σκοπιμώτατον 
διά τα. μέλλον, τοΰ ’Αρχειοφυλακείου.

’Ολίγον προ, τών παραμονών τη; πτώσεως της Βενετοζοατίας, ίδρύθη ΰ,πδ 
τοϋ Συμβουλίου. τ·ης πόλεως, τ$ 14 ’Οκτωβρίου. 1 7 83, προς βοήθειαν, καί 

άναζούφισιν τοϋ Καγκελλαρίου, οντος πρωτίστου ύπουργοΰ τών ’Αρχών αΰτ·η.ς 

τδ υπούργημα Άντικαγκελλαρίου, διοριζόμενου ύ.πδ τοΰ Καγκελλαρίου τ$5 
έπιδοκιμασίγ των Συ.νδίκων %. Κατά τδ ψήφισμα τοΰτο δ διοριζόμενος άν.τι*  

καγκελλάριος οφείλει ν’ άναγνωρίζγ ώ,ς προϊστάμενον τόν. Καγκελλαρίου. *Η  
δέ ΰπδ τών Συν.δίκων επιδοκιμασία τοϋ διορισμού, άν μέν δέν ύπάρχωσιν 

’Εκτακτοι Συνδικοι. πρέπει νά γίνηται ΰπδ. τριών τακτικών» άν δέ ΰπάρχωσι 

καί ’Έκτακτοι ΰπδ τεσσάρων’ όπως δ’ έχν) τδ ζΰρος νά καταγράφεται έν 
τώ βιβλίφ τών Συμβουλίων. Τοΰτο δέ τδ ψήφισμα έχουσα ύπ’ δψιν ή έν 

Κερκυρφ Βενετική Αρχή, έξεδωκί τ-ρ 6 Μαρτίου 17 8 4 έ. ν.'Ορισμόν ρυθμί,- 
ζοντα μετά πολλής περισκέψεως τά καθήκοντα τοΰ τε ανώτερου και τοΰ. 

1 Libro d’ Ordini del Consiglio κτλ, Φυλλ. 146 και 147 ή τ'1'- 163 καί 164. 'Όρα κώ 
Vol 65 Arg. Div. 1777—1780. Δέσμη ΙΑ'. Πιστοποιητικά Συνδίκων περί τοΟ έν τφ Ανω
τέρω ψηφίσματι όρου τής Ιζγυμνάσεως.

‘2 Vol. No 67. Arg. Div. 1783—1784· Δέσμη A'. LibroConsigU 1,783—4784 <ρυλλ. 15 . 
Ιπίσης lv Δέσμη B,'. P?rti, e Suppliche 1783 4pi0.12, ' :
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υπ’ αύτόν. Κατά τδν 'Ορισμόν τούτον, έν ω δ Καγκελλάριος ^το'αύτός υπεύ

θυνος δι’ άπασαν εις τδ επάγγελμά του ύπαγομένην πραξιν η ύπογραφήν, δ 
Άντικαγκελλάριος μόνον έν άπουσίγ τούτου ήδύνατο νά συντάττγ ή νά ύπο- 

γράφτ; τάς τοιαύτας πράξει?, καί τότε θά ήτο καί μόνος υπεύθυνος. Άλλ’ 
άν δ Καγκελλάριος έτύγχανε παρών ή πλησίον εις την πό'λιν, τότε δέν ήθε

λον έχει ίσχύν αί ύπ.δ τοΰ Άντικαγκελλαρίου συντασσόμεναι ή ύπογραφόμε- 

ναι πράξεις, αν δέν προσεπέΟετεν ίδιοχείρως τδ τεΡεώρηται ό προϊστάμενος 
Καγκελλάριος. "Αν ευ δέ ενόρκου τοΰ Καγκελλαρίου πιστοποιήσεως .δτι έτη- 
ρήθησαν τά έν τώ παρόντι Όρισμώ διατεταγμένα, δέν εδικαιούτο δ Άντί- 

καγκελλάριος νά προβιβασθγ εις άλλο αξίωμα ή υπούργημα ι.
Έσημειώσαμεν καί τό τελευταίου τοΰτο νομοθέτημα άφορών τδν διευθυ- 

νοντα τδ Αρχειοφυλακείου -της Κοινότητος Καγζελλάριον αύτής, ώ; εμφαϊυον 
καί τοΰτο την τοΰ ιδρύματος καί τοΰ υπουργήματος σπουδαιότητα.

Καί άλλα τινά κατά καιρόν διετάχθησαν διαρκοΰσης της δέκατης όγδοης 

έκατονταετηρίδος, σκοποΰντα εις την βελτίονα, τάξιν τοΰ ’Αρχειοφυλακείου 
καί εις-την διευκόλυνσιν της ευρέσεως τών εις πλείστους τόμους διεσπαρμέ

νων εγγράφων, διά τ·ης συντάξεως Πίνακας αύτών, καί περί τούτου έπανει- 
λημυ.ένως έδόθησαν έντολαί εις πολίτας οΐτινες καί εις τδ του Καγκελλα

ρίου καί εις τών Συνδίκων καί εις άλλα δικτελέσαντες άξιώματα, είχον την 

πείραν τών κοινών πραγμάτων. ’Αλλά τδ σζοποόμενον δέν φαίνεται έπιτευ- 

χθέν. Διότι πλειστάκις μέχρις εσχάτων επαναλαμβάνονται τ’ αύτά παρά

πονα καί άνανεοΰνται αί αυταί παραγγελίαι, καί αί ταχΟεϊσαι προθεσμίαι 
εις τδν άποδεχθέντα την σύνταξιν τοΰ Πίνακος παρατείνονται, καί όμως δέν 

προκύπτει η τοΰ έργου τελείωσις.
Τό συμβούλιου της πόλεως διά ψηφίσματος από 16 ’Οκτωβρίου 1739 απο

φασίζει νά έκλεχΟώσι δυο πολϊται εγνωσμένης ΐκανότητος καί πείρας^ έκ 
τών διατελεσάντων Καγκελλαρίων τη; Κοινότητος, δπως συντάξωσιν ακριβή 

πίνακα πάντων τών έν τφ Άρχέιοφυλακείφ εγγράφων, πλην τών άφορών- 
των είς Αντικείμενα υγειονομικά, έκπεραιοΰντες τδ έ'ργον εντός διετίας. Μετά 

εννέα έτη βλέπομεν εις έκτέλεσιν τοΰ ψηφίσματος τούτου εκλεγόμενους δύο 

•πολίτ'ας, άλλ’ ούδέν πλέον μέχρι τοΰ έτους 1758, ό'τε δ Καγκελλάριος Σπυ
ρίδων Καποδίστριας, δοκιμάσας ώς λέγει τάς άπαντωμένας δυσκολίας είς 

την εΰρεσιν τών έγγραφων, αναλαμβάνει την σύνταξιν άκριβοϋς αλφαβητικού 

Πίνακος, εις έκτέλεσιν τοΰ μνησθέντος ψηφίσματος άπδ 16 ’Οκτωβρίου 17 39. 
Την π^ότασίν του δέ τδ Συμβούλιου παραδέχεται τγ 16 ’Ιουνίου 1758. 
Άλλ’ έν έτει 1760 βλέπομεν αΐ'τησιν τοΰ αύτοΰ Καποδιστρίου, ό'πως τύχ$ 

έτέρας εξαετούς προθεσμίας' διότι διορισθείς Σύνδικος τώ 1761 καί έπειτα 

^υβερνητης της Πάργας, επετράπη τΤίς εργασίας τοΰ ΙΙίνακος, ή'τις, καθ’ &

1 Libro d’ Ordini del Consiglio κτλ. Φυλλ. 197 είτε 214. Copia tratle del Libro Reg- 
gistro Proclami, Termiuazioni, Mandati et altro κτλ, '
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μοφτυροΰσιν oV Σύνδικοι, τίί 11 Δεκεμβρίου 17 64, είχεν ήδη άρκούντως προ- 

χωρήσ·/]. T-7J 1 6 δέ τοΰ αύτοΰ μηνός, τό Συμβούλιου -χορηγεί εΐς αύτόν την 

αίτηθεΐσαν δευτέρων έςκετή■’προθεσμίαν. ’Αλλά'καί μέχρι Δεκεμβρίου τοϋ 
τους 1772, δηρισθέντος τοΰ συντάκτου. είς- υπουργήματα άλλα,' τό έ'ργον 

τοΰ Πίνακος έμεινεν άτελές '.
■■ Ούδέ παρέχει τεκμήόιον τής έκτελέσεως τούτου τό άπό 10 ’Οκτωβρίου 

1780 ψήφισμα, δι’ ου τό Συμβούλων κρίνει δέον νά προνοήσγ περί της ελ

λόγου καί συστηματικής κατατάξεως είς εν, § είς πλεώτερα βιβλία,· τών είς 

πολλούς τόμους διεσπαρμένων παντοίων. έγχωρίων νομοθετημάτων καί δια
τάξεων, κατά χρονολογικήν τάξιν μετά Πίνακας ακριβούς, και αποφασίζει νά 
έκλεχθώσι διά τό έργον τοΰτο δύο Πολΐται ’Ίσως συνεπείς τοΰ ψηφίσμα

τος τουτου συνετάχθη βιβλίον τι καί νΰν έν τω Άρχειοφυλακείφ ευρισκόμε
νον, περιέχον έν χρονολογική τάξει ψηφίσματα και διαταγής τοΰ Συμβουλίου 

καί ορισμούς Βενετικών Άρχών αφορώντας είς τά εγχώρια καί άλλας διοι- 

χητικάς πράξεις μετά σχετικού πίνακος, Βιβ.Ιίον t&r διαταγών τοϋ Συρ- 
βον,Ιίου λεγόμενον Ούδεμίαν δμως έχομεν είδησιν περί τοΰ τί άπέβη $ 
σύνταξις Πίνακος, κατά τό ψήφισμα τοϋ έτους 17 30 ή εις τόν μνησθέντα 
Σπυρίδωνα Καποδίστριαν άνατεδεισα, ούδέ άν δση έγένετο εργασία άπέβή 

χρήσιμος εΐ'ς τι.
Άλλ’ ούδέ. άπαντα όσα ημείς έμνημονεύσαμεν τά παλαιά νομοθετήματα, 

σκοποΰντα εί; την τάξιν καί την ασφάλειαν τοΰ Αρχειοφυλακείου έσχ'ον διη- 
νεκως καί μέχρι τέλους την δέουσαν ίσχύν έν τή πράξει.

Έν έτει 1 789 Σπυρίδων ό Προσαλέντης, δστις ειχεν έπιτραπή νά συλ- 
λεξη τά θεμελιώδη έγγραφα τών διαφόρων κλάδων της εγχωρίου κερκυράϊ- 

-Χής διοικησεως, εΐς 8, ώς αύτός λέγει, έσχε συμπράκτορα καί οδηγόν τόν 
τότε Σύνδικον Σπυρίδωνα Γεώργιον Κομητα Θεοτόκην, καί ολίγα τών άνω-

1 Vol. 56 Arg. Div. Δέσμη 2. Parti e Suppliche. φυλλ. 37. Ψήφισμα 16’Οκτωβρίου 
1739. —: Αύτόθι φύλλ. 36. ’Αναφορά Σπυρ Καποδιστρίου 14 Ιουνίου 1758 καί φόλλ.’ 38 
και 39. Ψηφίσματα 16 Ιουνίου καί 18 Αύγουστου 1758. —Vol. 59. Δέσμη 3. Parti e Sup- 
pliche φυλλ.33.Αναφορά τοΰ αύτοϋ 1 0 Δεκεμβρίου 1764 και Πιστοποιητικού τών Συνδίκων 11 
βηθέντοτ, φυλλ. 34. Ψήφισμα 1 6 Δεκεμβρίου 1764. — Vol. 61. Δέσμη 8 φυλλ. 18. Έπι- 
στολή'τοΰ Γεν-.ζοϋ Προβλεπτοΰ ττ,ς θαλάσσης 24 ’Ιουνίου 1771, φύλλ, 27 και 33.’Ανα
φορά 15 Δεκεμβρίου 1772 καί 23 τού αύτοϋ και αί έπ’αύτών αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου. 
Σημειωτέου οτι η Δέσμη αύτη φέρει έν προμετωπίω δτι περιέχει έγγραφα άφορώντα ε’ις τό 
Δημόσιον Σχολε"ον έ’τι δέ «διά τόν Πίνακα τών έγγραφων τοΰ ημετέρου ’Αρχειοφυλακείου 
δστις δέν έξεπεραιώΟη άκόμη ύπό τοϋ κ. Σπυρίδωνος Καποδιστρίου ώς είχε καθήκον καί ώς 
νταρατηρεΐται έκ τών περιεχομένων έγγραφων».

2 Vol. 65. Arg. Div. Libro dei Consicgli dell’ anno 1779—1780. Ψήφισμα 10 ’Οκτω
βρίου 1780.

3 Libro d’ Ordini del Consiglio della Magn. Cilla di Corfd. Ύπό τό προμετώπιον τοϋτο
προστίθεται Bacrolta fatta del fii Cane. Stellio Calogera. Προτάσσεται τής συλλογής ’Αλφα
βητικό.; Πίναξ. Φέρει κεφαλίδα ή συλλογή Statuti del Consiglio della Cilla di Corfii, T- 
πάρχει Iv. δεματ'ω ύπ’άτιθ. 95, . , 
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τέρω νσμοθετημάτων περί Αρχειοφυλακείου άνευρων, όμοΰ κατέταξε., παρα

τηρεί ότι «ή άγιότης τών τοιούτων νόμων ύπεκυψεν εις την. αχρηστίαν, ένεκα 

σεβασμού πρός τήν αναμφίβολον πίστιν καί ακρίβειαν τών έν τοΐς χρόνους 

αύτοϋ Καγκελλαρίών, έν οίς, λέγει, έπαινος οφείλεται τφ τότε εύγενεΐ κυρίφ 

Αύγουστίνφ Μάστρακα τοϋ δόκτωρος Βικτωρίου. Είθε, επιλέγει, νά ύπκρζώσι 
τοιοϋτοι οί διαδεχθησόμενοι αύτόν»'.Άρίστη τω δντι καί άπκρκίτητος ύπέρ 

τοϋ ’Αρχειοφυλακείου έγγυησις πρέπει νά Θεωρήται ή- τών έν αύτφ υπηρε- 

τούντων τιμιότης.
, ς'.. . .

Είς ταΰτα τά περί ,τοϋ έπί Βενετοκρατίας ’Αρχειοφυλακείου τής Κοινά- 

τητος συνερανισθέντα, έπισυνάπτομεν, ώς συμπλήρωμα ολίγα τινά περί τών 

άποτέλούντων αύτό έγγραφων.
Συγκεφάλαιοΰντες δέ τά ,προεκτεθέντα έπαναλαμβάνομεν ένταΰθα δτι τό 

τό Άρχειοφυλακεϊον τής Κοινότητος ήτοι τής πόλεως Κέρκυρας, άπό τής άνέ· 

καΟεν πραγματικής του υπάρζεως ήτο ότόπος ένθα κατετίΟεντο τά έγγραφα καί 
τά βιβλία τής εγχωρίου διοικήσεως, ών ή φύλαζις καί διατήρησις άνετέθη 

είς τόν γραμματέα αύτής, τόν Καγκελλάριον τής Κοινότητος εί'τε τής πο- 
λεως έπικαλούμενον. ΤΗσαν δέ κυρίως τά έγγραφα ταΰτα, ώς καί ανωτέρω 

ειδαμεν, τά τών προνομίων τής Κοινότητος, τά τών εΐς Βενετίαν κατά και
ρόν στελλομένων Πρεσβειών ύπό τοϋ τά κοινά τής Κέρκυρας διέποντος Συμ.- 

βουλίου, τά πρακτικά τούτου καί τ’ άλλα πρακτικά καί παντοειδή έγγραφα 

τών διαφόρων κλάδων τής εγχωρίου διοικήσεως, ών τά πλεϊστα περιλαμ
βάνονται είς τά ογκώδη τεύχη τά λεγάμενα Τόμοι τών διαφόρων αντικει
μένων τής πόλεως Κέρκυρας καί παντοΐα άλλα άφορώντα είς δικαιώματα 

χαί προνόμια ιδιωτών, έν οΐς τά περί τιμαρίων. ’Έτι δέ έν τφ αύτφ Άρχειο
φυλακείφ ήσαν έναποτεθειμένα καί τά βιβλία τών δικαστικών άποφάσεων 
Τών ύπό τοΰ Συμβουλίου έκλεγομένων εγχωρίων Ενιαυσίων δικαστών (Giudici 

Annali) καί τά τών Προβλεπτών τοϋ 'ΓγειονομείουΛ

1 Vol. 9t Arg. Div Δέσμη Ις'. φυλλ. 1. Ταΰτα έ'γραφτν δ μνησθεΐ; Σπυρίδων Προσαλέν- 
τη; μηνι Δεκεμδρίω 1787. Τά δέ ύπ’ αύτοΰ συλλεγέντα έγγραφα έν τή μνησδείση Δέσμη πε- 
ριεχούση Νομοθετήματα άφορώντα ε’; τά μάλλον έπίζηλα έ'γγραφα τή; πόλεω;, είσί Α'1443 
Dll VII Marti! Δέκατον Κεφάλαιον τή; Πρεσβεία;, δπερ άναφέρομεν έκ τοΰ Βιβλίου τοΰ Χρό- 
σοδοόλλου· Β' 1593. 12 Agosto ΓΙραξι; του Συμβουλίου ή; τό πρωτότυπον ύπάργει έν Vol. 
2 Arg. Div. Δέσμη 2 φύλλ. 54s. Γ' Πραξις 1627. 20 Μαίου. Δ' 12 ’Απριλίου 1681 Πράξι; 
έξαχθεΐσα έκ τοΰ Libro d’ Ordini del Consiglio. Ε' Πρ&ξι; 17 Δεκεμβρίου 1692 περί ύποχριώ- 
σεω; τών Συνδίκων νά συντάττωσιν δκθεσιν τή; διαχεφΐσεώ; των έξαχθεΤσα και αύτη έκ τοδ 
Libro d’Ordini,

Ό δέ ύπό τοΰ Προσαλέντου εύγνωμόνω;-μνημονευόμενο; Σπυρίδων Γεώργιο; Κόμη; θευ- 
τόκη;, τότε Σΰνδικό;, είναι ό κα'ι άλλα σπουδαία αξιώματα τή; Κέρκυρα; καταλαβών καί πρε
σβευτή; ταύτη; εί; Βενετίαν διατελέσα;, μετά δέ την έπί αίσιοι; οιωνοί; ιδρυσιν τή; Έπτα- 
νήσου Πολιτεία; πρόεδρο; καί ήγεμών ταύτης πολιό; τελευτήσα;,

2 Libro d’ Ordini del Consiglio φυλλ. 131 είτε 145. ψήφισμα τοΰ Συμβουλίου 20 ’Απρι
λίου 1730, έντελλόμενον τήν el; τό Άρχειοφυλακεϊον παράδοσιν τών ε’ρημένων βιβλίων,ήτις 
άπό ολίγων ?τών είχε παραμεληβή.
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Τά Θεμελιώδη των εις την Κέρκυραν χορηγηδέντων προνομίων έπί τής 

είς την Βενετικήν Πολιτείαν έν έτει 1 386 παραδόσεως αυτής, εί'τε προκε- 
κτηρ.ένων ήδη και ύπό τής Βενετικής Πολιτεία; άνεγνωρισμένων και τών 

μετά ταΰτα άπονεμηθέντων συνεπείς τών εις Βενετίαν άπευδυνδεισών κατά 
καιρού; αιτήσεων και τών έπι τούτφ σταλεισών αρχαιότερων πρεσβειών πε
ριλαμβάνονται εις τό έκ μεμβράνης βιβλίον το τοΰ Χρυσοβούλλου λεγόμενον. 

Πρώτον δέ σώζεται έν αύτω, ώς έν Αρχή αύτοΰ λέγεται Λντίγραφον τ&ν 
Κεφαλαίων τής Κοινότητος των Κορυφών έζαχθέντων έχ των κοινών βί*  
β,Ι'ιων τής Αουχικής ΚαγκελΛαρίας τής ’Εχ.έαγί.τροτάτης Αυθεντίας τής 
Βινττΐας. άτό τοΰ έτους 1386 μέγρι τοΰ έτους 1524 γεγραμμένον παρά 
’Α,ίοϋσίου Γαρζώνη Άουκικοΰ συμβολαιογράφου τή αιτήσει των σεπτών. 
IJρεσβευτων τής είρημένης μεγαλοπρεπούς Κοινότητος Κυρίων ' Ανόριόλόυ 
Καρτάνον, Μπένου Λάντσα καί Μανόλη Μόσχου έλθόντων είς Βενετίαν 
τδ 1 5 4 2,

1 Πιθανόν οτι ώ{ U τών Βυζαντινών παρ’ αότοίς παραδόσεων περί Χρυσοδούλλων, όΐ 
Κερκνραϊοι έχάλεσαν οδτ.ω τό έγγραφον τών παρϊς τ5}ς Βενετικές ΑόΟεντίας χορηγηδίντων. εις 
αϊιτνΰ; προνομίων. .

ί,.Α-.ράτιον ίριδ. 1196. Antonio Metaxi, Volume uno in due quinternettl.

■ Τό Αντίγραφου· τοϋτο έγένετο τή αιτήσει της Κερκυραΐκής Κοινότητος, 
διότι κατά την έν έτει 1 537 τουρκικήν πολιορκίαν, ώς και αλλαχού εΐ'πο-· 

μεν, τά πρωτότυπα εκείνα είχον Απολεσδή. Με.τά τό σημαντικώτατον τοΰτό. 

μέρος, έζ ού, ώς πιστεύομεν πηγάζει τό εις τό βιβλίον άποδοδέν όνομα Βιβλίον 
ε.οΰ Αρί'σοόοό^.ίου1 ,έξακολουθοΰσι καταγεγραμμένα έναύτώ διάφορα έγγραφα, 
εν οί; καί Δουκικά γράμματα, καί έτεραι Κερκυραϊκαί Πρεσβεία*  ποογενέστερα1 

της έν έτει 1 542, της έκ Βενετίας λαβούσ-ης τό έν Αρχή τοΰ βιβλίου ' Αντί

γραφου, έτι δέ καί ·ή Πρεσβεία αυτή γεγραμμένη δι’ άλλου χαρακτήρας, δια' 
φόρου εκείνου τοΰ άπ’ Αρχής Αντιγράφου, εις δ αυτή έπεται. Προσετέθησαν 
δέ κατά-καιρού; έν τω αύτώ, βιβλίφ και άλλα έγγραφα θεωρούμενα σπου

δαία ύπέρ τών δικαιωμάτων της Κοινότητος, έν οΐς καί αί τά προνόμια τής 

ήμετέρας ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καθιεροΰσαι Βοϋλλαι τών Παπών Λεοντος 
δέκατου καί Παύλου τρίτου, ήτις είναι ειδική διά την Κέρκυραν έπικύρωσις 

τής πρώτης, γενομένη συνεπείς τή; έκ μέρους τοΰ τότε Κέρκυρας Π-ρωτοπαπ® 

Άλοΰσίο.υ 'Ραρτούρου και τοΰ ύπ' αυτόν εγχωρίου Κλήρου άποστολής είς 'Ρώ' 
μην ίδίου πρεσβευτοϋ τοΰ ίερέως ’Αλεξίου 'Ραρτούρου είς δν έδόθη έπί τούτφ 

ίντολή διά συμβολαιογραφικής πράξεως ύπό τε τοϋ Πρωτοπαπά, τοϋ ’Αρχι
μανδρίτου καί τοϋ Κλήρου, ήτις έπίσης σώζεται νΰν έν τώ ήμετέρφ Άρχειό- 

φυλακείφ, ύπό χρονιάν 20 Σεπτεμβρίου 1539 παρά τω τότε συμβολαιογράφφ 

Κέρκυρας Άντωνίφ Μεταξόό 2,
*Η σειρά τών εις Βενετίαν κατά καιρούς στελλομένων .Πρεσβειών όπο τοΰ 

Συμβουλίου τής Πόλεως, αίτινες άρχονται .Από τής-ΙΕ' καί έξακολουθοΰσι μέ-
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I.
I χρι τών τελευταίων χρόνων τής 1Η' έκατονταετηρίδος Απαρτίζεται έκ δια*
f φόρων τομιδίων, ών πλεϊστα έκ περγαμηνοϋ χάρτου καί κομψώς.δεδεμένα# .

τινα δέ κοσμούμενα καί ύπό μικρογραφικών ποικιλμάτων (miniature) έν οΐς 

: είκονίζοντ.αι ενίοτε καί τά οικόσημα τών δτκλέντων πρεσβευτών, ών τά όνο-
ϊ ματα είσί καί έξωθεν τοΰ τομιδίου έπιγεγραμμένα ύπό τοΰ βιβλιοδέτου, ’Εν

k τ$ σειρ^ ταύτγι τών Πρεσβειών εύρίσκονται καί τινές εις άπλοΰν φύλλον έκ

L Περγαμ.ηνοΰ χάρτου γεγραμμέναι έν εΐ’δει δουκικοϋ γράμματος ή θέσπισμα--

ζ τος.Έκαστη πρεσβεία περιέχει έν διαφόροις κεφαλαίοις τάς είς τήν Βενετι·»

J. κήν Κυβέρνησιν ύποβαλλομένας αιτήσεις οΐα; έψήφισεν αύτάς τό Κερκυραϊ·1
; κόν Συμβούλιου, καί τήν έπ’ι έκαστου κεφαλαίου διδομένην άπάντησιν, έν
J τύ.πφ Δουκικοϋ γράμματος, θεσπίσματος ή προστάγματος πρός τήν έν Κερ

ί: κύρ^ε Βενετικήν Διοίκησιν (Reggimento).
ί Είναι δέ ή σειρά τών πρεσβειών λίαν ένδιαφέραυσα’ διότι πραγματεύονται
ΐ αύται τάς σπουδαιοτέρας υποθέσεις καί περιστάσεις τής ήμετέρας νήσου, περί
| ών δικαιωματικώς καί άναγκαίως οί τά κοινά διέποντες προσέφευγον είς τήν
I Βενετίαν, οπού καί ύπέρ αύτών συχνάκις έλύοντο αί άναφυόμεναι διενέξεις,

ι τών εγχωρίων αρχών πρός τάς έν τή νήσφ προϊσταμένας Βενετικά; Αρχάς.

ί Τό μεγίστου δμως σώμα τών πράξεων καί τών παντοειδών υποθέσεων τής

L Κοινότητος Κέρκυρας, ήτοι τών πράξεων καί τής διαχειρίσεως τών εγχω
ρίων Αρχών συμπεριελήφθη είς τά ογκώδη καί πολυάριθμα τεύχη τά λεγά

μενα Τόμοι των διαφόρων αντικειμένων τής πόλεως Κέρκυρας, -όνομα δη- 

λοϋν τήν παντοίαν ύλην αύτών. Συνήχθησαν δηλαδή καί συνερράφησαν είς 
τά τεύχη ταΰτα σύν τοΐς άλλοις τά σωζόμενα πρακτικά τοΰ Συμβουλίου τής. 

πόλεως άπό τής Ι1?' εκατονταετηρίδάς καί εφεξής, έν οις καί τινα Αποσπά*  

σματα, εί'τε τεμάχια πρακτικών έτι αρχαιοτέρων.
Τά πρακτικά τοΰ Συμβουλίου, φθάνοντα μέχρι τών τελευταίων ημερών τής 

Βενετοκρατίας, άπό τής συστάσεως τοΰ Συμβουλίου τών 150 περιέχουσι τάς 

ενιαυσίους συγκροτήσεις τοΰ Γενικού σώματος, των ενηλίκων εύγενών, οπερ 
ήτο τό Γενικόν συμβούλιον, ύφ’ ού διά ψηφοφορίας έξελέγετο τό ρηθέν βου- 
λευόμενον καί διοικούν Συμβούλιον τής πόλεως, τό πρώτον μεν έξ εκατόν 
πεντήκοντα μελών, τελευταίου δέ είς μόνον εξήκοντα μέλη περιορισθέν, διά 

τών έν έτει 1786 ύπό τοΰ έκ Βενετίας άποσταλέντος Εκτάκτου Προβλεπτοΰ- 

καί έλεγκτοΰ Νικολάου ’Ερίτσου γενομένων έν τώ τής Κερκύρας πολιτευμα-τι 
μεταρρυθμίσεων. Ύπαρχουσιν επομένως είς τά Συμβούλια πρακτικά, μετά 

τήν ώς εί'ρηται τοΰ διοικοΰντος Συμβουλίου, συγκρότήσιν, αί ύπό τούτου γε
νόμεναι έκλογαί τών. διαφόρων αξιωμάτων, αί πλεΐσται ενιαύσιοι, έ'τι δέ αί 

κατά πενταετίαν γενόμεναι ύπό τε τοΰ σωματείου τοΰ Κλήρου του Ίεροΰ 

Τάγματος λεγομένου, καί ύπό ώοισμένου άρίθμοΰ μελών τοΰ εΐρημενου Συμ
βουλίου έκλογαί τοΰ Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας, δστις παρ’ ήμΐν έπ.Ι
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Βενετοκρατίας τά τής ’Ορθοδόξου. ’Εκκλησία; διεϊπεν ύπό τήν άμεσον καί κα

νονικήν έξάρτησινέκ τοϋ Οικουμενικοί Πκτριάρχου.

Έν τοϊς αύτοϊς τόμοις μνείας άξιαι ννρός τούτοις είσ’ιν αί έκθέσεις ή'τοι 
Λόγοδοσίαι τδν Συνδίκων τής πόλεως, οΐτινες, ώς αλλαχού ερρέΟγ), ήσαν του 

Συμβουλίου καί όλης τίς εγχωρίου διοικήσεως προϊστάμενοι καί άντιπρο- 

σωποι ταυτης, φροντίζοντες μάλιστα διά την έκτέλεσιν τών ψηφισμάτων 
του καί ύπερασπισταί τών δικαιωμάτων κα'ι τών συμφερόντων τοϋ τόπου. 

Τάς εκθέσεις ταύτας οί Σύνδικοι, δυνάμει ψηφίσματος τοΰ Συμβουλίου από 

17 Δεκεμβρίου 1692, ωφειλον κατά την λήςιν τίς ενιαυσίου διαχειρίσεώ; 
των, κατ’ ιδίαν ή συλλήβδην, νά δίδωσιν εις τό ήμέτερον ’Αρχειοφυλακείου, 

έκθέτοντες ακριβώς τά κατά τήν διαχείρισίν των πεπραγμένα, καί ποοσθέ- 
τοντες τάς δέουσας πληροφορίας κα’ι οδηγίας, διά τά όσα ένόμιζον πρακτέα 

υπέρ τών συμφερόντων τή πκτρ,ίδι, δπως περί τούτων φροντίσωσιν οί διάδο
χοι ’. Εις τάς εκθέσεις δέ ταΰτας Ακολουθοϋσι σχετικά δικαιολογητικά έγ

γραφα καί λογαριασμοί τών Συνδίκων. Ύπάρχουσι δέ καί αλληλογραφία! 
αύτών, έν αΐς έπιστολα'ι καί άναφορκί πρός τάς Βενετικά; Αρχάς κα'ι διακοι- 

νώσει; καί απαντήσεις έκ μέρους τούτων καί μάλιστα πρός τούς έν Βενε- 

τίοι Κερκυραίους πρέσβεις, ή πρός τούς έκεϊ διατηρούμενους νομικούς επιτρό

πους τοϋ Κοινού-(procurator!). “Ώστε κα'ι τών Πρέσβεων καί τών Επιτρόπων 
τούτων έπιστολα'ι σπουδαϊαι περιλαμβάνονται εις τούς τόμους τών διαφόρων 

Αντικειμένων. ‘'Απασ.αι δέ αί Αλληλογραφία! αδται πραγματεύονται πολλά 

Αντικείμενα, ούχί μόνον διοικητικά καί δικαστικά αλλά καί εμπορικά, έν φ 

καί πέραν τών ορίων της Βενετικής επικράτειας έπεξετείνετο ή αλληλογρα

φία τών Συνδίκων περί διαφόρων πραγμάτων ένδιαφερόντων τήν κοινωνίαν, 
καί μάλιστα περί προμηθειών σίτου καί κρέατος καί άλλων τροφίμων, περί 
έμπορίου τοϋ. ελαίου καί τοΰ οίνου, έτι δέ περί τής δημοσίας ύγείας, ήτις έν 

τοϊς τότε χρόνοι; συνεχώς ήπειλεϊτο ύπό της εις τάς Τουρκοκρατούμενα; χω
ράς συχνή; έμφανίσεως της πανώλους, περί ών απάντων έμερίμνων οί Σύν- 
δικοι. Μετά τών Αντικειμένων τούτων συνδέονται ωσαύτως πολλά άλλα έγ
γραφα καί αλληλογραφία! άλλων εγχωρίων αρχών, οΐον τών Προβλεπτών τοΰ 
Σιτοβολώνας καί τών τοϋ Υγειονομείου, έξ ών μάλιστα μαρτυροϋνται αί έμ- 

πορικαί καί ναυτιλιακαί σχεσεις τής Κέρκυρας πρός άλλα; χώρας. Εις ταύ- 

τα; δέ τάς σχέσεις ανάγονται κα'ι αί έν τοϊς τόμοι; τής πόλεως άπαντώμε- 

ναι άλληλογραφίαι τών Κερκυραϊχών ’Αρχών πρός Άρχάς κα'ι πρόσωπα άλ
λων τόπων καί πόλεων, καί μάλιστα κατά τήν παρακειμένην Στερεάν καί 

τήν Πελοπόννησον. Ταΰτα δέ πάντα, εις α προσθετέον τά έγγραφα τών αγο- 
ρκνόμων, καί τάς διατιμήσεις τών εδωδίμων καί τών διαοόρων ειδών τής 

συνήθους καθημερινής καταναλώσεως, συναποτελοϋσι παντοίαν καί άφθονον

1 Libro d’ Ordini del Consiglio φύλλ. 93 καί 107 x«i Vol. 91 Arg. Div. Δέσμη Ιτ’4 
φνλλ, f>, ■ 
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δλην πολυτίμων στατιστικών ειδήσεων, αΐτινες διαφωτίζουσι τήν τότε κοι

νωνικήν κατάστασιν καί τόν καθημερινόν βίον τής Κέρκυρας. Έν ταΐς Αλλη
λογραφία!; απαντιόνται ούχϊ σπανίως καί γράμματα αναγόμενα εις υποθέσεις 
Εκκλησιαστικά;, περί ών και ’Αρχιερείς τών παρακειμένων όμοδόξων κα^ 

ομοφύλων χωρών, καί ίνίοτε αύτός ό Οικουμενικός Πατριάρχες ή'ρχοντο εις 

σχέσεις πρός τήν Εγχώριον Κερκυράϊκήν ’Αρχήν. Καί διά τάς πρός τήν τότε 
έν Κερκύρ^ Λατινικήν 'Ιεραρχίαν διαφοράς καί διενέξεις τής εγχωρίου ’Ορθο

δόξου Εκκλησίας εις διηνεκή άμυναν διατελούσης, καί υπέρ ή; συνηγοροϋσΐ’ 
καί ένεργοϋσιν οί Σύνδικοι καί το Συμβούλιου, πολλά έγγραφα κα'ι διατάξεις 

Απαντώνται εις τούς Τομους τής πόλεως. ’Αλλα περιλαμβάνονται πρός του- 

ταις, ένεκα τής Αναλογίας καί ομοιότητας τών υποθέσεων, καί έγγραφα καί 
διατάγματα' άφορώντα εις τήν πολιτικήν καί έκκλησιαστικήν διοίκησιν τών 

ύπό τούς -Βένετους έπί μακρόν ή βραχύ διάστημα τών αιώνων εκείνων, ύπα- 

χθείσών άλλων Έλληνίδων χωρών’ ώστε καί διά ταυτας ευρισκεται που τδ 
ένδιαφέρον. Σπουδαιότητα δέ ού σμικράν έ'χουσι διά τήν ήμετέραν πάτρίδα 

καί τά. έν-τοϊς αύτοϊς τόμ.οις περιληφθέντα πολλά και παντοϊα έγγραφα άφο
ρώντα εις υποθέσεις ιδιωτικής, έν οίς δικογραφίαι περί διαφόρων ζητημάτων 

μεταξύ κοινοΰ καί ιδιωτών, καί μάλιστα περί αιτήσεων καί αζιωσεων ατό
μων καί οικογενειών δπως καταταχθώσιν εις τάς δικαιούμενα; νά μεθεξωσι 

τοΰ τών Ευπατριδών Συμ.βουλίου. Συνδέονται καί τινα τούτων καί με την 
ιστορίαν τών άλλων Έλληνίδων χωρών, είτε διά τήν καταγωγήν τών περ^ 

ών πρόκειται προσώπων, είτε δια τάς έξιστορουμένας προσωπικές ή προγο
νικά; πράξεις καί ανδραγαθίας, ών πλεΐσται διεπράχθησαν ούχί μόνον έν 

Κέρκυρα, άλλα καί έν Αλλαι; έλληνίκαϊ; χωραις, καί μάλιστα έν τοϊς κατά 
τών Τούρκων Βενετικοί; πολέμοις, έν Ήπείρω, έν Κρήτφ καί έν Πελοποννή- 

σω, έφ’ αΐς άνδραγαθίαι; ήδύνατο νά σεμνύνηται, ούχί μόνον ή Κερκυραϊκη 
Ευγένεια, Αλλά καί πάσης τάξεως Κερκυραΐοι, διότι έκ πάσης τάζεως καί 

εις τόν στρατόν, καί εις τόν στόλον τής Βενετίας ώς μαχηταί κατά τών 

Τοόοκων διέπρεψαν καί πλεϊστοι έπεσαν ήρωϊκώς.
Δυστυχώς ή ύλη τών Τόμων τούτων τών διαφόρων Αντικείμενων τής πό" 

λεως Κέρκυρας, ΰπέστη τάς συνεπεία; τών κατά καιρούς περιπετειών τοΰ 
’Αρχειοφυλακείου, μάλιστα κατά τάς μνησθείσας πολιορκίας. “Όθεν παρα
τηρούνται βεβλαμμένα πλεϊστα τεύχη τών μέχρι τής ΠΓ έκατονταετηρίδος,· 

διό, καί διαταγή τοϋ Συμβουλίου τής πόλεως, οί πλεϊστοι τών τόμων τού- 

των έτακτοποιήθησαν έν έτει 1745, ύπό τοϋ τότε. Καγκελλαρίου τής πο- 
λεως Ματθαίου Καρτάνου, ώς δηλοΰται εγγράφω; έν Αρχή τόμων τινών ότε 

έτακτοποίησεν ουτος τά τομίδια καί τάς δεσμίδα; καταντήσαντα εις άθλιο- 

τάτην κατάστασιν ένεκα τών τής πολιορκίας περιπετειών. 1

1 "Οροι λ. χ. Τόμον Α'. Διαφ. Αντικειμένων. Δέσμην α'. Προτεταγμένον έγγραφον τοΰ 
μνησθίντος Καγκελλαρίου, ώ; Ιπίσης Τόμον 82ον δπό χρονί«ν 3 Φεβρουνρ'το Π15· Εί; ϋί
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Έκ τών έπιμελώς τηρούμενων έν τω Άρχειοφυλακείφ ήτο καί τά βιβλίον/ 
Ινθα .ήσαν καταγεγρζμμενα τζ μέλη τών Εύγενών οικογενειών, τά δικαιού
μενα νά μετέχωσι τοΰ Συμβουλίου τής-πόλεως, ή λεγάμενη Χρυσή βίβλος, ής 

μετά ταΰτα διέτάχθη ή δημοσία πυρπόλησις ύπό τών Γάλλων δημοκρατικών.

Καί έκ μόνου τοϋ ονόματος, δηλοΰται τί είσί τά βιβλία τών ενιαυσίων δι

καστών και τά τών (Ιροβλεπτών τοΰ'Υγειονομείου. Ούδέ ένδιατρίβομεν είς 

τ’ άλλα βιβλία καί έγγραφα ποικίλα είς πράγματα τοΰ Κοινοΰ και τών ιδιω
τών άναγόμενα, έν οίς καί Περιβολαί τινες τιμαρίων. Άλλ’ άρκούμεθα εΐς 
τά περί τής κυριωτέρζς ίίλης τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ήδη έκτεθέντά, άναλόγως 

πρός τά όρια τής παρούσης πραγματείας.

Τούτο λοιπόν ήτο έν γένει τό περιεχόμενον τοΰ παλαισΰ ’Αρχειοφυλακείου 

τής πόλεως Κέρκυρας, δτε μετά τής Καγκελλαρίας αύτής συν’εταυτίζετο, 
μέχρι τέλους τής Βενετικής εποχής, μεθ’ ήν καί είς αυτό, ώςπερ καί είς 

τά έτερα έν Κέρκυρά Άρχιοφυλακεϊζ, έπεφυλάσσοντο νέκι περιπέτειας, μέχρι 

τής έν έτει 1 825 μονιμωτέρας άποκαταστάσεως τοΰ Τοπικού ’Αρχειοφυλα
κείου Κέρκυρας, ούτινος τό παλαιόν εκείνο Αρχειοφυλακείου τής Πόλεως η 

τής Κοινότητος πρέπει νά Οεωρηθγ ή πηγή,

Έν Κίρκύρχ Ν. Τ. ΒΟΪΑΓΑΡΙΙΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΕΑΦΪ ΚΑΙ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ'
'Ο έν "τ$ Βουδαπεσταίφ πζνεπιστημίφ πολύς καθηγητής τής κλασικής 

Φιλολογίας καί ποτέ πρόεδρος καί κοσμήτωρ τής φιλοσοφικής έν αύτφ Σχο
λής, συλλόγων δέ καί εταιριών φιλομούσων- μέλος κ. ’ίω. Β. Τελφυς, συλλέ- 
ξας έξέδωκεν έν ένί τεύχει, άγομένης τής έκατο.νταετηρίδος εορτής τοΰ εί· 

ρημένου Πανεπιστημίου, διάφορα συγγρζμμάτιά ταυ ελληνικά, α'ε’χε πρό- 

τερον καταχωρίσει έν έλληνικαΐς έφημερίσι. Έν τοΐς συγγραμματίοις του 
τούτοις ό κ. Τελφυς στιχολογεΐ καί άπάντησιν του εΐς παρατήρησίν μου έζε-, 

λεγχουσαν λάθο*  αύτοΰ περί τοΰ ενταφιασμού τοΰ Σοφοκλέους έν τφ «Περί 
τών τριάκοντα Τυράννων τών Αθηνών» μυθιστορήματι αύτοϋ, καταχωρι- 
σθεϊσαν έν τοϊς «Καιροΐς» καί τή «Έφ. τών Φιλομαθών». Έπειδή δσοι άνα- 
γνώσωσι τήν άπάντησιν του διά τοΰ έ’ναγχος έκδοθέντος φυλλαδίου του με- 
ταδημοσιευομένην δύνανται νά ύποθέσωσιν έζ άγνοιας ή ασθένειας μνήμης 

δτι έγώ έσιωπησα τότε, καί ύπολάβωσι τήν σιωπήν μου ώς άνομολόγησιν τής 
δήθεν πλάνης μου, έθεώρησα καλόν, άφ? οδ κ. Τ’έλφυς δέν ύπεσημείωσεν έν 

τόν Τόμον 58ον Αέσμή RB' φύλλον 3'ι άτϋανταια'. σημείωσις 1761 α”1ουλ!ου περί τών ?πι- 
μιλιί<£ τών Συνδίκων άναδιΟίντωνων τόμων ρ πρώτο; τον ί'τονς 1614 κα.ϊ ό τελευταίο; ιοϋ 
έϊου; 173S.

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΕΑΦΥ ΚΑΙ Δ. ΠΑίίΤΑΖΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 55$

<τή άπαντήσει του δτι άνταπήντησα είς ταύτην, νά δημοσιεύσω έκ νέου 
κάγώ τήν άνταπάντησίν μου, ού μ.ήν άλλά καί τά παρα τοϋ Τέλφυ δήμο*  

σιευθέντα, καί τήν έμήν προτέραν σημείώσιν ΐνα έχγ τό δλον τής συζητή- 
σεως ενώπιον του δ άναγνώστης. Έν τή αναδημοσιεύσει δέν προσέθηκα ούδέ 

άφήφεσα ούδέ κεραίαν. Είναι απαράλλακτος ώς κατεχωρίσθη έν τοΐς το'τε 
(187 3) «Καιροΐς» καί τή «Έφ. τών Φιλομαθών». Ιδού ταΰτα’

Κύριε ΰυντάχτα τ&ν Κάιρ&ν.

Τό οπέο δημοσιεύεται διά τής έφημερίδος ύμών έν μεταφράσει μ.υθιστό- 

ρήμα τοΰ έν Ιΐέστη καθηγητοΰ κ. Τέλφυος «Οί τριάκοντα τύραννοι τών ’Α
θηνών» έχει τύπον μόνον μυθιστορήματος, είναι δέ συνειρμός ιστορικών γε

γονότων, άπερ άρύεται ό συγγραφεύς έκ τοϋ έν οί'κφ καί έν δήμφ βίου τών 

άρχαίων, δπως και ό Βέκκερος έποίησε έν τφ Χαρικλεΐ αύτοΰ καί έν τφ Γάλ- 
λφ, καί ’Αμερικανός τις σοφός έν τφ Άπελλή, συνεφαψαμένου καί τοΰ γνω*  

ΟΤΟΰ' ήμϊν μακαρίτου Φέλτωνος. Διά τοϋ τρόπου τούτου προτίθενται οί είρη- 
μένοι συγγραφείς νά παραστήσωσι σκηνάς τοΰ πραγματικοΰ τών άρχαίων 
βίου, έζ ειδήσεων κατά μέρος άποτελέσαντες δ'λον συνεχές, ήτοι πίνακα τοΰ 

δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τών άρχαίων, ώρισμένης τινός έποχής, άνευ 

ούδέ τής ελάχιστης παραβιάσεως τής άληθείας έν τη ούσίορ τής συγγραφής. 
Άπ’ εναντίας δμως τών είρημένων παρετήρησα μετ’ απορίας μου έν τοΐς 

«Τριάκοντα τυράννοις τών’Αθηνών» τοΰ κ. Τελφυος σφάλμα ιστορικόν ου
σιώδες τό εξής.

Περιγραφών ό συγγραφεύς τόν θάνατον καί τήν κηδείαν τοϋ Σοφοκλέους 
καί καλλύνων, ώς είκός, καϊ έκτείνων τήν περιγραφήν διά τής έκθέσεως τοδ 

τρόπου, καθ’ 8ν έκηδεύοντο τό πάλαι οί νεκροί, προστίθησι τάδε’ «Τό πολυ

άνδρων εΐς 8 έςεκομίζετο ό νεκρός (Σοφοκλέους) ήσαν τάφοι έν άγροΐς οίκο- 
ιιγενειακοί αύτοΰ παρά τήν έπι τήν ^εκέ^ειαν άγονσαν- όόόν έν τ& ύήαω 
νΚο.Ιωνω εζακισχι.Ιίονς και έπτακοσίονς π (ρίπου πόδας άπό τοΰ άστεος 
νάπέρροντες, διότι ό εί'σω τών τειχών τοΰ άστεος ενταφιασμός άπείργετο 
»ύπό τών νόμων. Ένταΰθα τέλος άφικόμενοι, άραντες άπό τοΰ φερέτρου τόν 
«νεκρόν κατέθηκαν αύτόν εις λάρνακα καί παραθέντες υδρίαν, λήκυθον, φιά- 
»λην, λύχνον, κάτοπτρον καϊ λύραν, κατώρυζαν αύτόν ού'τω γήν έπιχέαντες 

»πολλήν.’/ί.πΐ τοΰ Λόφου Κο.Ιωνοΰ^ ΰφ 8r αναπαύεται ή τοΰ ριεγά.Ιου ποιη- 
ζτοΰ κόνις, εξελίσσεται πρός άνατολάς τοΰ ήλιου έκπρεπέστατον θέαμα κτλ.»

Έκ τούτων ελέγχεται άναντιρρήτως ό κ. Τελφυς πιστεύων, δτι δ Σοφο-, 
κλής έταφη έν Κολωνφ (τφ ίππείφ δηλονότι)’ τοΰτο δμως δέν συμφωνεί πρδς 

τάς γνωστάς ήμΐν περί τούτου μαρτυρίας. Ό Σοφοκλής άπέθανε τφ 40 5 ή 

•406 π. X. Τά περί τής κηδείας αύτοΰ ιστορεί ό άνώνυμος βιογράφος αύτοΰ 

ούτωσί. «Τών δέ πατρφων αύτοΰ τάφων έπί ΛεκέΛειαν κειμένων πρό στα- 
ΙΟΜΟΣ A', 7—ΙΟΥΛΙΟΣ 1880 37
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»δίων τοΰ τείχους ένδεκα καί τοΰτον τόν τόκον έκιτετειχικότων Λακεδαι

μονίων κατά τών ’Αθηναίων, έπεί ούχ όϊόν τε ην αύτόν εκεί θάπτειν, Διό

νυσος κατ’ ό'ναρ έπιστάς Αυσάνδρφ έκέλευσεν έπιτρέψαι τεθηναι τόν άνδρα 
*είς τόν τάφον' ως δέ ώλιγώρησεν δ Λύσανδρος, δεύτερον αύτφ επέστη ό Διό- 

»νυσος τό αυτό κελευων. *0  δε Λύσανδρος, πυνθανόμ,ενος παρά τών φυγάδων, 

»τίς εΐη ό τελευτησας, καί μαθών δτι δ Σοφοκλής, κηρυκα. πέμψας έδίδου 
«θάπτειν τδν άνδρα».

Κατά ταΰτα δ Σοφοκλίίς έτάφη άναντιρρητως έν Δεκελείφ ένδεκα στα- 
διους (7000 περίπου πόδας) μακράν τοϋ τείχους, δπερ κατεσκεύασαν έκεϊ οί 

Λακεδαιμόνιοι καταλαβόντες τό χωρίον τίί συμβουλή τοΰ είς Σπάρτην κατα- 

φυγοντος τότε ,Άλκιβιαδου. ’Αρχηγός δέ τίίς κατοχής έπί εννέα δλα έ'τη, 

άπό τοϋ 413 άχρι τοϋ 404 π. X., ητο ό βασιλεύς Άγις. ‘Ό,τι έν τη άφη- 
γησει ταύτνι τοΰ ανωνύμου βιογράφου τοΰ Σοφοκλέους φαίνεται έσφαλμένον 
καθ’ ημάς, παραδέχεται δέ δ κ. 'Γέλφυς ώς βέβαιον, είναι τό δτι έζητηθη 
η άδεια τοΰ Λυσάνδρου περί τοϋ έν Δεκελείφ ένταφιασμοΰ τοϋ Σοφοκλέους, 

έν φ έν Δεκελείφ $το τότε ό Άγις, δ δέ Λύσανδρος γ)το ναύαρχος τοϋ σπαρ

τιατικού στόλου πόρρω τών ’Αθηνών, δταν ό Σοφοκλίίς άπέθανε, κατά τούς 
έμούς καί άλλων υπολογισμούς. ’Εννοείται δέ δτι δ άποθανών έτάφη οσον 
ίτο δυνατόν ταχύτερον, διότι έθεωρεϊτο παρά τοΐς άρχαίοις εύάρεστον τοΐς 

νεκροΐς δ άνευ άναβολης ενταφιασμός αύτών, διά τοϋτο καϊ η σκιά τοΰ Πα
τρόκλου ποιείται λέγουσα τφ Άχιλλεΐ (Ίλ. Ψ. 71). «Θάπτε με οτι'τάχι

στα πύλας άΐδαο περησω», ώς βέβαιοί καί τό παρά Ξενοφώντι, έν Άπομνημ. 
«Της ψυχ^ς έξελθούσης, έν νί μόνη γίγνεται φρόνησις, τό σώμα τοϋ οικείο», 

τάτου άνθρώπου την ταχίστην έξενέγκαντες άφανίζουσιν».
”Αν θέλετε, δημοσιεύσατε τάς παρατηρήσεις μου ταύτας, αΐτινες δύναν

ται καί νά παράσχωσιν αφορμήν διασαφήσεων, καί φωτισθώ κάγώ άν τά 
είρημένα μοι εϊσίν έσφαλμένα και ύπάρχουσιν άλλαι μαρτυρίαι άναιρετικαί 

τών ύπό τοΰ βιογράφου τοϋ Σοφοκλέους φερομένων περί τοΰ τόπου καί τοΰ 
τρόπου τίίς ταφίίς αύτοΰ ειδήσεων. )

Έν Άβήναις τϋ 25 Νοψ-δρίου 1872. Δ. Πζ.

Απάντησες Τέλφυ.

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Ό κ. Δ, Πζ. γράφει έν τφ άριθμφ 57 τών «Καιρών», δτι παρετηρησε 

μετ’ άπορίας έν τφ μυθιστορηματί μου Οί Τριάκοντα Τύραννοι των Αθη

νών σφάλμα ιστορικόν ούσιώδες, είπόντος δηλαδη έμοΰ δτι ό Σοφοκλής έτάφη 

έν Κολωνφ τφ ίππείφ, δ κατ’ αύτόν δέν συμφωνεί πρός τάς γνωστάς περί
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τούτου μαρτυρίας. Άλλά τούτων τών μαρτυριών μίαν μόνον άναφέρει, τόν 
ανώνυμον τοΰ Σοφοκλέους βιογράφον, παρ’ φ ευρών τά έξνίς: «rwr- δέ πα- 

τρωων αύτοΰ τάφων επί ΛεκέΛειαν κειμένων προ σταδίων τον τείχονςέν- 
άεχα», συμπεραίνει δτι δ Σοφοκλής έτάφη άναντιρρητως έν Δεκελείφ, ένδεκα 

σταδίους (7000 περίπου πόδας) μακράν τοϋ τείχους, δπερ κατεσκεύασαν έκεϊ 

οί Λακεδαιμόνιοι καταλαβόντες τό χωρίον.
Αυποΰμαι δτι δ κ. Πζ. δέν είχε πρό χέιρών άκριβίί τοΰ Βιογράφου έ'κδο- 

σιν ώς π. χ. την τοϋ Westermann (Viiarum scriptores Graeci minores, 
Brunsvigae 1845), δπου άναγινώσκονται (σελ. 130) τά έξης' και επί τόν 

πατρωον τάφον έτέθη τόν έπ'ι τή όδω τή κατά τήν Λεκέ-Ιειαν φερονση κεί

μενον, πρό τοΰ τείχους ένδεκα σταδίων^·
Έντεΰθεν προκύπτει φανερώς, δτι ό Σοφοκλής δέν έτάφη έν Δεκελείφ, 

άλλ’ έπί τίί δδφ vj φέρει κατά την Δεκέλειαν.
Έάν δέ ούτως έ'χγ, ούδαμώς έ’ξεστι ν’ άριθμώμεν τούς ενδεκα σταδίους 

άπό τοϋ’τείχους της Δεκελείας, άλλ’ άπ’εκείνου τών ’Αθηνών, διότι ή τοΰ 

ένταφιασμοΰ πομπή δέν έξηλθε τίίς Δεκελείας, άλλά τών ’Αθηνών καί έπο- 

ρεύθη έν τη δδφ, η έφερε κατά ΐην Δεκέλειαν.
. Τοϋτο δεικνύει καί τό έξης χωρίον τοϋ θουκυδίδου (VII, 19) «απέχει δε 

η Δεκέλεια σταδίους μάλιστα της τών Αθηναίων πόλεως εΓκοσιν καί εκατόν», 
έξ ου έπεται, δτι, έάν ό Σοφοκλίίς, κατά την τοΰ κυρίου Δ. Πζ, γνώμην, 

έτάφη έν τόπφ ένδεκα σταδίους άπέχοντι τοΰ τείχους της Δεκελείας, θά 

έθάπτετο εννέα καί εκατόν σταδίους (εξήκοντα καί πέντε χιλίους καί τετρα- 

κοσίους περίπου πόδας) μακράν τοϋ τείχους τών ’Αθηνών. Άλλά τίς ή'θελε 
τό πιστεύσει οτι νεκρική πομπή τοσούτων σταδίων δρόμον διηλθε ;

Άπ’ εναντίας η τοϋ άνωνύμου Βιογράφου μαρτυρία, δτι δ Σοφοκλίίς έτέθη 
είς τόν πατρώον τάφον πρό τοΰ τείχους ένδεκα σταδίων, συγκριθεΐσα μετά 

τοΰ θουκυδίδου,’ τοϋ λέγοντος (VIII, 67)-δτι Κολωνός έστιν ιερόν Ποσειδώ- 
νος έ'ξω πόλεως, άπέχον σταδίους μάλιστα δέκα, άνάπόφεοκτον γεννφ εικα

σίαν, οτι ό πατρώος τάφος τοϋ Σοφοκλέους ^το έν Κολωνφ τώ ίππείφ, οπού 

καί έγεννηθη.
Ό κ. Δ. Πζ. ευρίσκει καί άλλο σφάλμα ιστορικόν έν τφ ατι κατ’ έμέ έζη« 

τηθη η άδεια τοΰ Λυσάνδρου νά ταφίί ό Σοφοκλίίς, διότι, κατ’ αύτόν, δ Λύ
σανδρος η το τότε ναύαρχος τοΰ σπαρτιατικού στόλου πόρρω τών’Αθηνών, δταν 

δ Σοφοκλίίς άπέθανε.
Ταύτης τίίς τοΰ άξιοτίμου άντιπάλου μου γνώμης τό εναντίον άποδει- 

κνύουσι Ξενοφών, Λυσίας, Διόδωρος ό Σικελιώτης καί Πλούταρχος.

Ό μέν Ξενοφών έν τοΐς Έλληνικοϊς (βιβλ. Β'. κεφ. Β'. § θ' λέγει τάδε 
«Λύσανδρος δέ άφικόμενος εις Αί'γιναν άπέδωκε την πόλιν Αίγινηταις ... μετά 

δέ τοϋτο δγιώσας Σαλαμίνα ώρμίσατο πρός τόν Πειραιά ναυσί πεντήκοντα 

καί εκατόν καί τά πλοία ειργε τοϋ εϊ'σπλου». Καί έπειτα (§ 22) «μετά δέ
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. ταΰτα Λύσανδρός τε κατέπλει εις τδν Πειραιά καί οί φυγάδες κατηεσαν χαΐ

τά τείχη κατέσκαπτον».
Ό δέ Λυσίας (κατ’ Άγοράτου § 34)*  «τότε καί ύ Λύσανδρος εις τούς λι

μένας τούς ύμετέρους είσέπλευσε, καί αί νίες αί ύμέτεραι Λακεδαιμονίοις 

u παρεδόθησαν, καί τά τείχη κατεσκάφη, καί οί Τριάκοντα κατέστησαν»,

ί - Όδέ Διόδωρος ό Σικελιώτης (XIII, 107).

«Ευθύς οί μέν των Λακεδαιμονίων βασιλείς ’Αγις καί Παυσανίας μετά 
πολλής δυνάμεως έμβαλόντες εις την Αττικήν πρδς τοϊς τείχεσιν έστρατο- 

πέδευον, Λύσανδρος δε π,Ιΐον η διακοσίαις τριήρεσιν εις τον Πειραια. κατε'- 

πΛευσεν.
Ό δέ Πλούταρχος έν τφ βίφ τού Λυσάνδρου (XIV, 5)’ «·?ίδη δέ καί τούς 

έν άστει κακώς έ'χειν ύπδ λιμοί» πυνθανόμενος κατέπλευσεν εις τδν Πειραιά 

καί παρεστησατο την πόλιν, άναγκασθεϊσαν έφ’ οΐς εκείνος έκέλευε ποιησα- 
οθαι τάς διαλύσεις».

Τέλος πάντων ό κ. Δ, Πζ. δέν ευρίσκει όρθώς έχον τδ τοϋ μυθιστορημα- 

τός μου χωρίον όπου λέγω, δτι την τρίτην ημέραν έξεκόμισαν τδν άποθα- 
νόντα Σοφοκλέα, διότι κατ’ αύτόν ό άποθανών έτάφη δσον τδ δυνατόν ταχύ- 

, τερον. Ώς πρός τοΰτο αναφέρει καί την σκιάν τοϋ Πατρόκλου, λέγουσαν τφ
Άχιλλεϊ (Ίλιάς Ψ, 71)*  «Θάπτε με ό'τι τάχιστα πύλας ά'ίδαο περησω». 
Τί έπεται εντεύθεν; Μήπως ο Πάτροκλος έτάφη δσον τάχιστα μετά τδν Θά

νατόν του ; ’Όχι. ”Ας χρονολογησωμεν ολίγον.

Τδν Θάνατον τοϋ Πατρόκλου διηγείται η XVI ραψφδία τίς Ίλιάδος.Μετά 

τδν θάνατόν του συνέβη ή Μενελάου άριστεία (XVII ραψωδία), καί έν μέρος 

τών γεγονότων της XVIII ραψφδίας. Ταΰτα συμπληροΰσι μίαν ημέραν, διότι 
έν ταύτη τη ραψφδίφ (στίχ. 241 — 242) άναγινώσκομεν’ «^έλιος μέν έ'δυ, 
παύσαντο δέ δϊοι ’Αχαιοί φυλόπιδος κρατερίς».

T?j δεύτερη ημέρη μετά τδν θάνατον τοΰ Πατρόκλου έγένετο ή Μήνιδος 

άπόρρησις, η Θεομαχία, η Μάχη παραποτάμιος, η "Εκτορος άναίρεσις (ρα
ψωδία XIX—XXII). "Οτι ταΰτα τά συμβάντα περιέχει η δεύτερα ημ,έρα 

τοΰ.το δεικνύει σαφώς ό πρώτος καί δεύτερος στίχος τίς XIX ραψφδίας.«Ήώς 

μέν κροκόπεπλος άπ’ Ώκεανοϋ ροάων ώρνυθ’ ΐν’ άθανάτοισι φόως φέροι ηδέ 
βροτοΐσιν»*  έ'πειτα δέ ό 57—58 στίχος της ΧΧΠΙ ραψφδίας*  «αύτάρ έπεί 
πόσιος καί έδητύος έξ ερον έντο,οϊ μέν κακκείοντες έ'βαν κλισίην δε έκαστος».

Μετά ταΰτα έν τφ 109 στίχφ τίς XXIII ραψφδίας λέγεται. «Μυρομέ- 
νοισι δέ τοϊσι φάνη ροδοδάκτυλος ήώς». Τουτέστιν έφάνη η τρίτη ημέρα, έν 

έγένετο η τοΰ Πατρόκλου κηδεία.

Καί έπί τίς τών άριστουργημάτων έποχίς έθάπτοντο οί άποθανόντες τί, 
τρίτη -ημέρη, διότι Πλάτων λέγει έν τοϊς νόμοις (XH, 959) «Εί’η δ’ άν σχε

δόν ώς τ’ ανθρώπινα μέτρον έ'χουσα τριτμια προς τδ μνήμα έκφορά». Μάρ- 

,τυρα τούτου εχομεν καί. Άντιφώντα τδν λέγοντα (περί Χορευτού § 44)’ «ο5-
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τοι τ$ μέν πρώτη ημέρα γ άπέθανεν ό παϊς, καί τ$ υστεραία ij προέκειτο, 
ούδ’ αύτόν ηξίουν αίτιάσΟαι εμέ ούδ’ άδιζεϊν, τη (5έ τρίτη ημέρα γ έξεφέ- 

ρετο δ παϊς, πεπεισμένοι $σαν ύπό τών εχθρών κτλ.»
“Όλων τούτων ούτως έχόντων, πέποιθα οτι δέν ιβμαρτον κατ’ ούδέν*  τρό

πον έν τ$ διηγησει τοΰ ενταφιασμού τοΰ Σοφοκλέους κατά της ιστορικές 

τών τότε συμβάντων άληθείας.

Έν Πίστη τη 18|30 Δεκεμβρίου 1872. I. Β. ΤΕΑΦΪΣ.

Απάντησες ΙΙζ.

ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ’ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Κύριε Συντάκτα των Καιρών.

Χαίρω δτι δ έν τφ Πανεπιστημίφ της Πέστης καθηγητης κ. Τέλφυς η- 

ξίωσε*νά  λάβη ύπ’ δψιν τάς περί ένταφιασμοΰ τοΰ Σοφοκλέους έναντίας τ·$ 

γνώμη του παρατηρήσεις μου, καί έπέστειλεν ύμϊν άπάντησιν κατ’ αύτών, 

την έν άριθ. 65 τών «Καιρών» καταχωρισθεϊσαν*  λυπούμαι δμως δτι δ κ. 
καθηγητης έν τη προκειμένη άπαντησει του, έξολισθησας εις νέας παραδρο- 

μάς, βαρυτέρας μάλιστα τών προτέρων καί άντικρυς άντικειμένας εις Ακραι

φνείς τίς ιστορίας μαρτυρίας, πρόκαλεϊ δευτέραν ταύτην παρ’ έμού ένό - 

χλησιν. ,
Έξετάσωμεν έν πρδς έν τά ύπδ συζητησιν θέματα,

Α'.

’Εγώ εΐπον, και όρθώς τδ είπον, δτι καί ό ανώνυμος βιογράφος τοΰ Σοφο
κλέους καί ό καθηγητης κ. Τέλφυς έσφαλαν είπόντες, δτι έζητηθη ή άδεια 

τοΰ Λυσάνδρου νά ταφή εις τόν πατρώον τάφον ό Σοφοκλίς, διότι δ Λύσαν

δρος η το πόρρω τών ’Αθηνών, δτε άπέθανεν ό Σοφοκλίς. Ό κ. Τέλφυς απο
λογούμενος λέγει τάδε*  «Ταύτης τίς τοϋ άξιοτίμου Αντιπάλου μου γνώμης 

τό εναντίον άποδεικνύει Ηενοφών, Λυσίας, Διόδωρος δ Σικελιώτης καί Πλού

ταρχος»’ έ'πειτα στιχολογεϊ τάς περί έλεύσεως τοΰ Λυσάνδρου εις ’Αθήνας 

ρήσεις τών εϊρημένων συγγραφέων, Ας είδεν ό Αναγνώστης έν τ$ Απάντησε1 
τοϋ κ. Τέλφυος, έν άρ. 65 τών «Καιρών» (καί ανωτέρω).

Τώρα προσέξατε, κ. συντάκτα, ΐνα καταμάθητε την πλάνην τοΰ άξιοτί

μου καθηγητοΰ κ. Τέλφυος.
*Η τού Άριστοφάνους κωμφδία Βάτραχοι έδιδάχθη έπί Καλλίου Άθηνη- 

βίν άρχοντος επωνύμου, κατά την έορτην τών Ληναίων, άγομένην ίν μηνί
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Γαμηλιδνι, Sv διά τοϋτο οί Ίωνες λτινχΰύ.'ΐχ. έ'λεγον, ή κατ’ άλλους έν fxvjvt 
Άνθεστηριώνι, δηλαδή κατά μήνα ’Ιανουάριον Φεβρουάριον, ενα μήνα προ 

τής εορτής των Χοών. Συγχρόνως δ’ έδιδάχθη καί ή τοΰ Φρυνίχου κωμφ·> 
δία Μοϋσαι, και ή τοϋ Πλάτωνος (του κωμικοΰ) ΚΜοφων. Ό έίρημένος 

Καλλίας ήτο άρχων τό τρίτον έτος τής 63 Όλυμπιάδος. «Τόν τρίτον ενιαυ

τόν τής ένενηκοστής καί τρίτης Όλυμπιάδος άρχοντος Άθηνησι Καλλίου μετ’ 
’Αντιγόνη» (Διο,ν. Άλικ. Άρχ. Ζ). «Τό δέ δραμα (οί Βάτραχοι), των ευ καί 

φιλοπόνως πάνυ πεποιημένων, έδιδάχθη έπι Καλλίου άρχοντας τοϋ μετ’ Άν- 
τιγένη διά Φιλωνίδόυ εις Ληναια' πρώτος ήν, δεύτερος Φρύνιχος Μούσαις, 

Πλάτων τρίτος Κλεοφώντι (ύποθ. Βατράχ.). Λέγει δέ «τόν μετ’ ’Αντιγόνη», 
'ένα μη γείνη σύγχυσις μέ άλλον Καλλίαν, τον άρχοντα τοϋ 1 έτους τής 9 2’ 
’Ολυμπιάδος τόν μετά Κλεόκριτον (412 π. X.) και άλλον πρότερον τούτου*  

«Οί Βάτραχοι έδιδάχθησαν τό. 405 π. X. 9-3 Όλυμπ, 3. Muller ίστορ, 
έλλ. φιλολ. ΚΗ.»

Ίστέον δέ οτι ό ενιαυτός παρ’ Άθηναίοις μετά τον άρχοντα ’Αψευδή (433; 

1ΐ. X.) ήρχετο περί τά μέσα τοϋ θέρους, ήτοι τόν κατ’ αυτούς 'Εκατομβαιώνα. 
(’Ιούλιον). «Αθηναίοι τοΰ ένιαυτοϋ ήρχοντο από Έκατομβαιώνος». (θεοδ, 

Γαζ.) καί σαφέστερα ό Πλάτων νομ. ς·. «Έπειδάν μέλλγ ό, νέος ενιαυτός 
μετά τάς θερινάς τροπάς τω έπιόντι μηνί γενέσθαι κτλ.»

Έν τοϊς Βατράχοις ποιείται ό 'Ηρακλής λόγον τφ μέλλόντι. ν.ά καταβ·| 
τόν °Άδην Διονύσφ, ν’ άναγάγγ έκεΐθεν τόν Σοφοκλή.

Ειτ’ ούχΐ Σοφοκλέα, πρότερον. οντ’ Εύριπίδου 
μέλλεις άναγαγειν, εΐπερ έκεΐθεν. δει σ’ άγειν ;

?Οτε δέ προσεκλ,ήθη ν’ άνέλδνι έξ *̂δου  ό Αισχύλος αντί τών. άλλων·

’Άγε δή χαίρων, Αισχύλε, χώρει 
ζ«ι σώζε πό’λιν την ήμετέραν. 
γνώμαις άγαΟαΐς, και παίδευε 

τους άνοστους" πολλοί δ’ είσι κτλ, »

λέγει (έν τφ αύτφ δράματι πάντοτε) προς τό.ν Πλούτωνα.

Ταΰτα ποιήσω· σι» δέ τόν δάκον 
τό.ν έμόν παράδος Σοφοκλςΐ τηρεΐν. 
και. διασώζειν κτλ*

Έν ταϊ.ς συγχρόνως δέ διδαχθείσαις Μούσαις τοϋ Φρυνίχου φέρονται τάδ^ 

Μάκαρ Σοφοκλέης, δς πολον χρόνον βιοίις 
άπέθανεν, εύδαίμων άνήρ καί δεξιός, 
πολλας ποιήσας και καλάς τραγψδίας, 
καλώς δ’ ετελεύτησεν ού,δέν δπομείνας κακόν...

Έκ τούτων άριδήλως καταφαίνεται, και πάντες όμ.ολο’γοϋσι, καί αυτός 

πάντως ό κ. Τέλφυς δέν. δυναται ν’ άρνηθ^ δτι ό Σοφοκλής ητο άποθαμμέ·4
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νος τουλάχιστον τόν ’Ιανουάριον ή Φεβρουάριον τοϋ 405 π. X. δτε έδιδά

χθησαν βεβαίως τά είρημένα δράματα επί Καλλίου άρχοντος.
Τόν Φεβρουάριον λοιπόν τοΰ 405 π. X. δεν έζη ό Σοφοκλής. Τό πότε δ’ 

άκριβώς άπέθανε προ τοϋ ’Ιανουάριου ή τοϋ Φεβρουάριου τούτου είναι άλ-· 

λης διατριβής υπόδεσις, ώς καί ή έπενεγκοΰσα τόν θάνατον αύτοΰ αιτία. ;
Ό ναύαρχος τών Λακεδαιμονίων Καλλικρατίδας, διαδεξάμενος τόν Λύ

σανδρον, άπέθανε κατά την έν Άργινούσαις ναυμαχίαν' επειδή δέ νόμος έκώ- 

λυε νά ναυαρχή τις δις, οί Σπαρτιάται ώνόμασαν μέν ναύαρχον "Ακρατόν 
τινα, τόν δέ άρχαΐον ναύαρχον Λύσανδρον έστειλαν παρά τούτφ ως έπιστο- 

Μα μέν λόγφ, έ'ργω δέ κύριον απάντων (Πλουτ. Λυσ. Ζ, Διόδ. 1Γ. 100, 

Εενοφ. έλλ. Β. 1).
Ό Λύσανδρος ώς τοιοΰτος, άφ’ ού έπι μακράν διέμεινεν είς τά παράλια 

Άσία'ς τής ΜικρΚς, καί κατέστρεψε τέλος τόν τών ’Αθηναίων στόλον έν Λί
γος ποταμοϊς, ήλθεν είς Πειραιά καί {πολιόρκησε τάς’Αθήνας διά θαλάσσης, 

καί ό Παυσανίας εισέβαλε καί έπολιόρκησεν αύτάς διά ξηράς στρατοπεδεύ- 
σας έν τή ’Ακαδημία τόν Νοέμβριον τοϋ 405, ήτοι τά 4 έτός τής 93 Ό
λυμπιάδος, έπι άρχοντος ’Αλεξίου, τοϋ διαδεξαμένου τόν Καλλίαν, έπι τοϋ 
όποιου Καλλίου άπέθανεν δ Σοφοκλής. "Αρα ήλθεν ό Λύσανδρος είς Πειραιά 

δέκα μήνας μετά την τών Βατράχων τοϋ Άριστοφάνους καί τών Μουσών 
τοϋ Φρυνίχου διδασκαλίαν, επί τής όποιας ό Σοφοκλής δέν ·ήτο έν τοΐς ζώσι. 
Την έπι ’Αλεξίου άρχοντος, τοΰ μετά''τόν Καλλίαν, έλευσιν τοΰ Λυσάνδρου 

βεβαιοΰσι και άλλαι μαρτυρίαι, και αυτός-ό Εενοφών καί δ Διόδωρος, ούς 

έκάλεσε μάρτυρας εναντίον μου ό κ. Τέλφυς. ”Αρα δέν έ'σφαλα εγώ εΐπών, 

ότι δτε άπεθανεν. ό Σοφοκλής, ό Λύσανδρος ήτο. πόρρω τών Αθηνών’ σφάλ- 
λει όμως βεβαίως ό κ. Τέλφυς πιστεύων δτι ό Λύσανδρος ήτό έν Άθήναις, 
δτε άπέθανεν ό Σοφοκλής. Αί ύπό τοϋ κ. Τέλφυός παρατεθεΐσαι μαρτυρίαι 

τοϋ Εενοφώντος καί Διόδωρου κλπ. είναι ούχί κατ’ έμοϋ, άλλ’ υπέρ έμοϋ. Ό 
Εενοφών καί ό Διόδωρος ρητώς λέγουσιν, οτι ό Λύσανδρος ήλθεν εις Πειραιά 

επί’Αλεξίου άρχοντος.'Ο Διόδωρος μάλιστα προστίθησιν έν τοΐς έπ'ι Καλ

λίου άρχοντος, τοϋ προκατόχου τοΰ ’Αλεξίου,, γεγονόσι καί τόν θάνατον τοΰ 
Σοφοκλέους. «Περί τον αυτόν δέ χρόνον έτελεύτησεν δ Σοφοκλής ό Σοφίλου 
ποιητής τραγφδιών κλπ. Τοΰτο βεβαιοΰται καί έκ τής ύποθέσεως τοΰ επί 

Κολωνφ Οίδίποδος «Σαφές δέ τοΰτ’ έστιν έξ ου ό μέν’Αριστοφάνης έν τοΐς 

Βατράχοις ανάγει τούς τραγικούς υπέρ γης, ό δέ Φρύνιχος έν Μούσαις,&; συγ- 

χαθήκε τοϊς Βατράχοις, φησίν ούτως"

Μάκαρ Σοφοκλέης, 8ς πολύν χρόνον βιούς 
άπέθανεν κτλ.

Κα'ι τό Πάρ^ον χρονικόν έχει έν άρ. 65 δτι ό Σοφοκλής έτελεύτησεν επί άρ
χοντος Άθηνησι Καλλίου (ί'δε Clinton Fasti Hellenic! τόμ. II 83). "Ωστε ή 

χκΙ παράθεσις τών ρητών Βενοφώντος, Διοδώρου κλπ. ά έστιχολό-
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γτΐυεν δ κ. Τέλφυς, χωρίς νά προσέξγ' εις τήν χρονολογίαν τδν γεγονότων, 

καταμαρτυροΰσιν αύτοΰ και κυροΰσι τόν έμόν ισχυρισμόν,' δτι οτε ό^πέθανεν 
ό Σοφοκλής, ό Λύσανδρος ήτο πόρρω- τών ’Αθηνών κατά τά παράλια ’Ασίας 

π ή; Μικρά; ως επιστολευ; τοϋ στόλου τών Λακεδαιμονίων ύπό τόν έπί ψιλφ 
όνόματι ναύαρχον Άρατον. (’Ίδε Έλλ. Βεναφ, Α. δ. I, Β, st. 7. 10, Β.. β,, 

5, καί Διόδ. Σικελ. βιβλ. ΙΓ. 80. 103. 104. Β. 107).
Άφ ου λοι,πον ο Λύσανδρος δεν ήτο εΐ; Αθήνας, δτε άπέθανεν δ Σοφο

κλής, τις ητο ο επίτρεψα; τόν εις τον πατρώο,ν τάφον ενταφιασμόν του ; Θά 
ήτο βέβαια δ έν Δεκελείφ ηγούμενος της έκεϊ κατοχή; βασιλεύς ΤΑγις, όπως 

ειπόν που καί περυσιν. ιΟ δε πολύς 1?. W. Schneidewin έν τώ προλόγφ τοω 
εις την Γ' έ'κδοσιν τοϋ Σοφοκλέους, παραδεχόμενος όρθώς καί αύτός, οτι ό. 
Λύσανδρος ητο πορρω τών ■’Αθηνών, άιευθυνω,ν τόν πελοποννησιακόν στόλον, 

δτε απεθανεν δ Σοφοκλής, και θελων να συμ.βιβάσ·ρ τά ύπό τοΰ Ανωνύμου 

βιογράφου λεγομενα, λεγει, δτι άντί τοΰ ηγουμένου τή; έν Δεκελεί^ρ φρουράς 
τών Λακεδαιμονίων Αγιδος εσφαλμενως ωνομάσθη δ Λύσανδρός ως επιτρέ
ψε; δια κηρυκος τοϊς Αθηναίοι; να θαψωσι τόν Σοφοκλέα είς τόν πατρφον 

τάφον.
"Αν θέλγ και νεωτέρου; υπολογισμούς καί μαρτυρίας δ κ. Τέλφυς περί τοΰ 

δτι κατα Νοέμβριον τοΰ 405 π. X. Ύ)τοι δέκα μήνας τούλάχιστον μετά τόν 

χρόνον, καθ 8ν όμ.ολογουμενως δεν έ’ζη ό Σοφοκλής, έλθών έπολιόρκησε- τά; 
Αθήνας δ. Λύσανδρος κα'ι οί λοιποί, Sv μη άρκοϋσιν ό. Ξενοφών καί δ Διόδω

ρος κλ. ων την μαρτυρίαν εις ζημίαν τοΰ θέματός του έκκλεσε, δύναται νά 
ΐδγ τόν Θιρουολδον, τον περιωνυμ,ον Γρότε, τόν ηυ.έτερον Κωνσταντίνον Παπ- 

παρηγόπουλον, και 8ν άν θελγ άλλον ιστορικόν άρχαΐον η' νέον. Περί δέ τοϋ 

χρόνου τοΰ θανκτου τοϋ Σοφοκλέους, S; ΐ'δνι δλου; τούς νέους βιογράφους του 

καί τους συγγραφείς ιστοριών ελληνικής φιλολογίας, έν οϊς διαπρεπει δ, παρ’ 
ημϊν κείμενος πολύ; Μυλλερος. Άλλ' άφοΰ ύπάρχουσιν αναντίρρητοι αρχαίων 
μαρτυρίκι, οΐα; αΐ άνωτέρω παρατεθεϊσαι, πα,ρέλκουσι πάντως αΐ/τών νεω,- 
τέρων.

Έν τούτοι; απορώ πώς δέν έμνημόνευσεν ό κ. Τέλφυς κα'ι προτέρας τίνος 
παροδική; έλεύσεω; τοΰ Λυσάνδρου εις τά παράλια τής ’Αττικής, δτε καί 

. ήσπάσατο τόν εΐ; έντάμωσίν του, κατελθόντα Άγιν, ώ; λέγει δ Πλούταρ

χος. Άλλα καλώ; έποίησε σιώπησα; τ,αύτην, διότι καί ό Διόδωρο; λέγει, 
δτι τότε «μεγα μεν ουδεν ού,δ’ αςιον μνήμη; επραξε, δι’ 8 καί ταΰτα μέν 
ούκ άναγράφειν έσπουδάσαμεν», καί διότι ουτος ό εΐ; Αττικήν πλοΰς τοϋ Au»: 
σάνδρου και ή κατεσπευσμένη άναχώρησίς του έγένετο έπί ’Αλεξίου άρχον

τας τό 4 ετο; τής 93 Όλυμπιάδος, μετά τόν θάνατον δηλονότι τοϋ έπί 

Καλλίου άρχοντος άποβιώσαντο; Σοφοκλέους. (’Ίδ. Διοδ. Σικελ. ΙΓ. 19,3 καί ■ 

ΙΓ. 104. Ίδε καί ύπόθ. Οίδ. έπί Κολωνφ).Κατά πάντα ταΰτα καταπίπτει άθρόος Ανεπανόρθωτο» πτώσιν ό ΐσχυρι-
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σμό; τοΰ έν τφ Πανεπιστημίφ τής Πέστη; καθηγητοΰ κ. Τέλφυος, δτι ήτο 

εΐ; Αθήνας δ Λύσανδρο; όταν άπέθανεν δ Σοφοκλής, καί μενει κραταιά καί 
Ακράδαντος ή άλήθεια οτι «όταν άπέθανεν δ Σοφοκλής, δ Λύσανδρο; ήτο πόρρω 

τών ’Αθηνών»,
• Β*

Χωροΰμεν νΰν εις τό θολερόν ζήτημα, τδ περί τοΰ τόπου ένθα έκειντο οί 
τοϋ Σοφοκλέους πατρφοι τάφοι, δπου καί ουτος έτέθη. Έλπίζομεν ν’ άποδιη- 

θήσωμεν καί τοΰτο διά τής λογική; καί έκ πλαγίου αποδείξεων.
"Οτε δ Σοφοκλή; άπέθανεν, ή Δεκέλεια κατείχετο ύπό τών Λακεδαιμο

νίων, οίτινε; είχον έπιτειχίσει αυτήν, Άλκιβιάδου ύποθεμενου. Τούτων δε 

ηγείτο ΤΑγι; δ έτερο; τών τή; Σπάρτης βασιλέων. "Οτι ή κατοχή αυτή εγε- 

νετο οχληρά κα'ι πάνυ έπιζήμιος τοϊς Αθηναίοι; είναι άναντίρρητον. Ό Θου

κυδίδη; διά βραχέων μέν, κατά τήν συνήθειάν του, έκφραστικωτατα όμως 
εκθέτει τά περί τούτου «Τότε δέ ζυνεγώ; έπικαθημενων, καί ότέ μεν καί 

πλεόνων έπιόντων, ότέ δέ έξ άνάγκη; τή; ίσης φρουρά; καταθεούσης τε την 
χώραν καί ληστεία; ποιουμένης, βασιλέω; τε παρόντος τοΰ τών Λακεδαιμο

νίων "Αγιδος, 8; ούκ έκ παρέργου τόν πόλεμον έποιεϊτο, μεγάλα οί Αθηναίοι 
έβλάπτοντο. Τής τε γάρ χώρας άπάσης έστέρηντο καί άνδραπόδων πλέον ή 

δύο μυριάδες ηύτομολήκεσαν, καί τούτων τό πολύ μέρος χειροτεχναι’ πρό
βατά τε πάντα άπολώλει καί υποζύγια». (Θουκ. Ζ. 27). Έκ τούτων δμως 

δέν πρέπει νά ύποθέσγ τις, δτι οί Αθηναίοι ήσαν στενώς έντό; τοΰ άστεος 
καί τών άπό τούτου εΐ; Πειραιά σκελών πολιορκημένοΓ διότι ό αύτό; Θουκυ
δίδη; επιφέρει τοϊς ειρημένοις καί τάδε «ίπποι τε» (τών Αθηναίων δηλονότι) 

αόσημύραι εζε.Ιαννύντων των ιππέων πμός τήν ΑεκέΛειαν καταδρομάς 
ποιον μινών xul κατά τήν χώραν ορν^ασσόντων, οί μέν άπεχωλοϋντο εν γί! 
άποκοότφ τε καί ξυνεχώ; ταλαιπωροϋντες,, οί δ’ έτιτρώσκοντο» (Θουκ. Ζ. 
27) έξ ών γίγνεται δήλον, οτι οί έν Δεκελείφ κατέθεον μέν τήν χώραν καί 
λαφυραγωγοΰντε; έπανήρχοντο εΐ; τό τεϊχός των, οί ιππείς δμως τών Αθη

ναίων όσημέραι έζήΛαυνον πρδς τήν Α εκέΛειαν καταδ ρομάς ποιούμενοι, j>v- 
,Ιάσσόντες δε κατά τήν χώραν' άλλως δέν ήθελον άνθεξει οί Αθηναίοι επί 
εννέα δλα έ'τη, καθ’ ά οί Λακεδαιμόνιοι διέμενον έν Δεκελςίφ. "Οτε δε κατά 

Νοέμβριον τοϋ 40 5 έπολιορκήθησκν στενά διά θαλάσση; τε καί ξηρά;, ΐοΰ 
μέν Λυσάνδρου κλείσαντος τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς, τοΰ δέ Παυσανίου καί 

λοιπών στρατοπεδευσάντων έν τή ’Ακαδημία, μετά τήν εν Αΐγος ποταμοί; 
Καταστροφήν, ούδ’ έπί έξ μ.ήνα; ήδυνήθησαν ν’ άνθεξωσιν*  δθεν ήναγκασθητ 
σαν νά ύποκύψωσιν εΐ; τά; όλεθρία; έκείνα; προτάσει; τών Λακεδαιμονίων.

"Οτι δέν είχαν πολλήν άνάγκην οί Αθηναίοι έπί τής κατοχή; τής Δεκε
λεία;, ούδ’ ήσαν στενώ; πολιορκημένοι, μαρτυρεί αύτό; πάλιν ό Θουκυδίδης Ιστορών, δτι οί ’Αθηναίοι άπέπεμψαν εΐ; τά ί'δια τού; μαχαιροφόοου; Θράκας,
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τριακοσίους xal χιλίους, έλθόντας βραδύτερον τ?5ς έκπλεύσεως τοΰ στρατηγοΰ 

Δημοσθενους εις Σικελίαν, μεθ’ οδ ήθελον συμπλευσει έκεΐσε*  έθεώρησαν δέ 
πολυδάπανον νά τους κρατησωσιν ενεκα τϋς Δεκελείας*  «Τό γάρ Ιχειν πρός 

τόν έκ της Δεκελείας πόλεμον αυτούς πολυτελές έφαίνετο*  δραχμήν γάρ 
τίς ημέρας έκαστος έλάμβανεν». "Αν ειχον πολλην άνάγκην, ήθελον βέβαια 

τούς κρατήσει, χωρίς νά πολυσυλλογισθώσι την τότε χρηματικήν τίς πόλεως 

στενοχώριαν. '
Άπόδειξις άλλη, δτι δέν ησαν στενώς πολιορκημέναι είναι δτι, κατά τόν 

αυτόν θουκυδίδην, καί τόν Ώρωπόν κατεϊχον μέχρι τινός οί ’Αθηναίοι καί 
τό Σοόνιον ·ηδυνηθησαν νά τει/ίσωσι και εις αυτόν τον ΪΛπτιον Ko.loivov 

εκκλησίαν (συνέλευσιν) νά ποιησωσι (θουκ. Η'. 4. 54. 60. 67 «’Έπειτα 
έπειδή ή ημέρα έφίκε, ξυνέκλησαν εκκλησίαν είς τόν Κολωνόν (ε'στι δέ ιερόν 

Ποσειδώνος έξω πόλεως άπέχον σταδίους μάλιστα δέκα)».

*Ότε δέ ποτέ ό Άγις ηθελησε νά πλησιάσν;, έκ Δεκελείας έφορμών, είς 

τά τείχη τών ’Αθηνών, έ'φερςν έκ Πελοποννήσου «στρατιάν πολλ^ην»' άπο- 
κρουσθείς δέ μέ ζημίαν του είς Δεκέλειαν, «άπέπεμψεν έπ’ οίκου» την έπελ- 

θοΰσαν στρατιάν καί έμεινε πάλιν μέ την προτέραν φρουράν (Θουκ. Η'. 71). 
*Ότε δέ, ηττηθέντες οί Λακεδαιμόνιοι ύπό τών ’Αθηναίων περί. Κύζικον, 

(410 π. X.) επεμψαν πρεσβείαν εΐς ’Αθήνας περί είρηνης, ό άρχιπρεσβευτης 
*1£νδιος εΐπεν έπ’ άλλοις καί τάδε τοΐς Άθηναίοις «Ήμεϊς μέν άπασαν την 

Πελοπόννησον γεωργοϋμεν, ύμεϊς δέ βραχύ μέρος της ’Αττικές» (Διόδωρ. 
Σικ, ΙΓ. 52) οπερ δηλοΐ, δτι οί ’Αθηναίοι ειχον εί; την εξουσίαν των τουλά
χιστον μέρος τίς ’Αττικής, καί τοϋτο βέβαια δέν θά ητο τό πορρωτάτω 

τίίς πόλεώς. Τοΰτο άναντιρρητως βέβαιοί καί η περί της άποκρούσεως τοϋ 
“Αγιδος, πλησιάσαντός ποτέ έν άσεληνφ νυκτί είς τά τείχη τών ’Αθηνών 

(408 π. X.) εΐδησις (ί'δ. Διόδωρ. ΙΓ. 72).

'Οσάκις γίγνεται λόγος περί αύτομόλων η προσφύγων η δραπετών,πάντοτε 
άναφέρεται οτι είς Δεκέλειαν ,κατέφευγον (Διόδ. ΙΓ. 103 κλ.). ' ,

, Μένει λοιπόν άδιαφιλονείκητον, δτι ό Καλωνός καί έν γένει ·η περίχωρος 

τούλάχιστον τών ’Αθηνών καί άλλα άπωτέρω μέρη ^σαν είς πληρη κατοχήν 

τών’Αθηναίων. ”Αν λοιπόν απείχε κατά τόν άξιότιμον κ. Τελφυν ό πατρφος 
.τάφος τοΰ Σοφοκλέους ένδεκα σταδίους άπό τοΰ τείχους τών ’Αθηνών, και 

δη ητο έν Κολωνώ, δέν ούδεμία άνάγκη νά ζητηθώ η άδεια τών έν 
Δεκελεί^:, 120 σταδίους των ’Αθηνών άφεστηκυί^, ϊνα τεθνί είς αύτόν ό νε

κρός τοΰ Σοφοκλέους. Άλλ’ έπειδή έζητηθη η άδεια, έπεται δτι ό τάφος 
^το ούχί ενδεκα σταδίους πρό τοΰ τείχους τ^ς Δεκελείας, όπως βεβαιοϋται 

έκ τίίς όρθης άντιληψεως τοΰ κειμένου τοΰ μόνου περ'ι τούτου ποιουμένου λό
γον άνωνύμου βιογράφου τοΰ Σοφοκλέους*  διότι άνευ της τοιαύτης άδειας δέν 
•ηδύναντο οί Αθηναίοι νά πλησιάσωσι τόσον είς τό έν Δεκελεί^ εϊρημένον 

τείχος.
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Ιδού δέ άμφότερα τά περί τούτου χωρία, παραλλάσσοντα κατά λέξιν 

πρός άλληλα.
Κατά την έ'κδοσιν τοΰ Wcstermanu, ην μοί συνιστ^ ό κ. Τέλφυς, έ'χει 

ούτως «έπί τδν πατρωον τάφον έτέθη τόν έπί -τί) όδφ τν; κατά την Δεκέ- 

λειαν φερούσφι κείμενον πρό τοΰ τείχους ένδεκα σταδίων*  φησί δέ οτι καί τίμ 

μνηματι αύτοΰ σειρήνα έπέστησαν, οί δέ κηληδόνα (χελιδόνα;) χαλκην, καί 

τοΰτον τόν τόπον έπιτετειχικότων .Λακεδαιμονίων κατ’ ’Αθηναίων Διόνυσος 

κατ’ ό'ναρ έπιστάς κτλ.».
Κατά την προτεταγμένην έν τγί έκδόσει τοΰ Σοφοκλέους ύπό Γαισφόρδ 

μετά σημειώσεων ύπό Βρουνκίου καί Sbeaferi έκ κειμένου τοΰ Έλμσλείου, 
ίχει ώς έξ^ς*  «Τών δέ πατρφων αύτοΰ τάφων έπί Δεκέλειαν κειμένων πρό 

σταδίων τοΰ τείχους ένδεκα καί τοΰτον τόν τόπον έπειτετειχικότων Λακε
δαιμονίων κατά τών ’Αθηναίων, έπείπερ ούχ οϊόν τε ί,ν αυτόν ΕΚΕΙ θάπτειν, 

Διονύσιος κατ’ ό'ναρ έπιστάς κτλ.».
Ούδεμία έν τούτοις μαρτυρία υπάρχει, ότι έκειτο ό τάφος είς τόν Καλω- 

νόν, ένθα τάν θέλει καί τόν θέτει ό κ. Τέλφυς, μεταθέσας αύτόν έκ της ιδίας 

του θέσεως. Αί τοιαΰται μεταθέσεις άπό τίνος ηδη χρόνου είσιν οΐον είπεΐν 
τοϋ συρμοϋ. Ουτω καί έ'ναγχος ηθέλησεν άλλος νά μεταθέσν) την. Πνύκα άλ

λαχόσε, καϊ άν μη έκράτει αύτην οδαζ είς την θέσιν της ό ελλόγιμος 
Γρ. Παππαδόπουλος, ηθέλαμεν. τώρα περιτρέχει τγ(δε κάκεϊσε νά εΰρωμεν. 
ποΰ άρά γε είναι η Πνύξ άφ’ ου δέν ^θέλησαν νά -/ivat έκεΐ δπου είναι.

Τό έπιχείρημα τοΰ καθηγητοΰ κ. Τέλφυος, οτι δέν εΐναι πιστευτόν οτι νε
κρική πομπή δι·ηλθεν εκατόν εννέα σταδίους άπό τοΰ άστεος έπί Δεκέλειαν, 

δέν φαίνεται ισχυρόν. "Αν έ'πρεπε, κατά τά πάλαι έ'θιμα, νά ένταφιασθή ό 

Σοφοκλής έν τοΐς πατρφοις "ηρίοις, ού μόνον έπί Δεκέλειαν, άλλά καί έπί 
Θορικόν, τόν διπλάσιαν της Δεκελείας άπέχοντα τών ’Αθηνών, καϊ έπϊ Σού- 

νιον έ'τι άν -ησαν αύτά, ^λέλ’αν έκεΤτότ ένταφιάσει χωρίς νά μετρήσωσι την 
άπόστασιν, Δεν εΐδά που λελεγμένον, ότι άν ητο πλησίον τοΰ τόπου, δπου 
άπέθνησκέ τις, ό πατρφ.ος τάφος, τάν έ'θετον είς αύτόν, άν δέ μακράν, δέν 

έλάμβανον τόν κόπον νά τόν μεταφέρωσιν είς αύτόν. ‘Η εύσέβεια δέν μετρεΐ 
αποστάσεις καί οί οικείοι δέν κουράζονται τά νόμιμα τοϊς νεκροϊς άποδί- 

δοντες.
Οί αρχαίοι λέγουσιν ημΐν, δτι έν τώ ίππείιρ Κολωνώ ησαν βωμοί Ποσει- 

δώνος ‘Ιππίου καί Άθηνάς Ιππίας, ήρφον δέ Πειρίθου καί Θησέως, Οΐδίπο- 

δός τε καί Άδράστου, έτι δέ καί άλσος τοΰ Ποσειδώνος καί ναός (Παυσ. Α.' 
30) ίερόν Προμηθέως κλπ., δτι έκεΐ που ού πόρρω της ’Ακαδημίας $το Πλά

τωνος μνήμα κτλ. άν δέ $το έν αύτφ, δπως ό κ. Τέλφυς θέλει, καί τάφος 

τοϋ Σοφοκλέους, η καί πλησίον που τοΰ Κολωνοΰ, ένδεκα σταδίους άπό τοΰ. 

περιβόλου της πόλεως, δέν ήθελε τό αποσιωπήσει ό Παυσανίας, δστις μνη-
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μονεύει πλήθους άλλων τάφων έν τφ έξω Κεραμεικφ καί παρά την Άκαδη-*  
[χίαν άνδρών ήττον τοΰ Σοφοκλέους επιφανών.

Σημειωτέον έν τούτοις, δτι δέν υπήρχε δδός άρχομένη από τίνος τών πυ

λών τών ’Αθηνών καί άγουσα είς Δεκέλειαν, όνομαζομένη δδός έπι Δεκέλειαν’ 
ήσαν πύλαι άχαρνικαί, έξ ών έξήρχοντο οί είς Άχαρνάς πορευόμενοι, ύπήρ- 
χεν δδός, όνόματι ιερά, άλλη άνόματι Στειριακή έν Μεσογαί^ κλ. αλλά δδός 

ίδίως Δεκελική λεγομένη δέν υπήρχε’ οδός δέ έπι Δεκέλειαν, η άγουσα έπι 

Δεκέλειαν, θά ώνομάζετο ΐ'σως η ώρισμένως εις Δεκέλειαν άγουσα άπό τοΰ 

πλησιεστέρου είς αυτήν δήμου έκ τών μεταξύ αύτής καί τοΰ άστεος’ αλλά 
και άν ΰποθέσωμεν δτι ύπήρχεν όνομαστί τοιαύτη οδός, δ λόφος Κολωνός, 

«ό<ρ’ 8τ, κατά τον κ. Τέλφυν, αναπαύεται ή τον μεγάΛον ποιητον πόνις»} 
δέν έκειτο μεταξύ ’Αθηνών καί Δεκελείας. Αι Άθήναι, δ Κολωνός καί η Δε- 

κελεια άποτελοΰσι τρίγωνον, έκαστος δέ τών τόπων τούτων κεϊται έν μι^ 
τών γωνιών τοΰ τριγώνου’ ώστε δ άπερχόμενος έξ ’Αθηνών εις Δεκέλειαν 
δέν "διέβαινε διά τοΰ Κολωνοΰ. Δι’ άλλης πύλης έξήρχοντο οί μεταβαίνοντες 

εις Κολωνάν, δι’ άλλης δέ οί είς Δεκέλειαν, άλλη δέ ήτο ή άγουσα είς Κο- 
λωνόν οδός, $ ή δι’ αύτοϋ διεργομένη, καί άλλη η είς Δεκέλειαν, ώς δόνα- 

ταί τις νά βεβαιωθή έκ τής Θέσεως τών δυο τούτων χωρίων πρδς τάς’Αθηνας.

‘Ο έκ τών καλών και άκριβεστέρων δημογράφων τής Άττι,κής C. Hanriot, 
άρχαϊον μέλος τ?ίς Άθηνησι γαλλικής σχολής, άδι.στάκτως παραδέχεται, δτί · 

δ τάφος τοϋ Σοφοκλέους ήτο έπι Δεκέλειαν, και μεταχειρίζεται μάλιστα 
τοΰτο ώί άπόδειξιν, δτι ή Δεκέλεια ήτο δπου νυν τά Τατόϊον, διότι κεϊται. 

■ ένδεκά που σταδίους προ τοΰ υψώματος Κατσιμιδίου, δπου ήτο τό φρούριον 

τών Λακεδαιμονίων, τά τείχος. (Hanriot, Danaes de Γ Attique J?. Hl σ^λ» 

122). Ταΰτα περί τοΰ τάφου τό νΰν είναι..

Γ. ' .

Επειδή είπον. έγώ έν τή πρώτη διατριβή μου, τή έν άριθ. 57 τών «Καί^ 

ρών» καταχωρισθείση (ί'δε καί ανωτέρω ταύτην) καί διά μαρτυριών αρχαίων 

τά ρήμά μου τοΰτο έβεβαίωσα οτι «έθεωρεΐτο παρά τοϊς άρχαίοις ώς ευάρε

στος τοϊς νεκροϊς δ άνευ άναβολής ενταφιασμός», καί διά τοϋτο ό Σοφοκλής 
θά έτάφη οσον ήτο δυνατόν ταχύτερον, ό κ. Τέλφυς φέρει μαρτυρίας οτι, □ 

νεκρός έξεκομίζετο την τρίτην ημέραν. Ή βεβαίωσις αυτή παρέλκει πάντως, 
διότι έγώ εϊπών δσον τό δυνατόν ταχΰτερον, έννόουν δτι δέν άνεβάλλετο πέ

ραν τοϋ ώρισμένου πράς ταφήν χρόνου. Πάντες γνωρίζουσιν δτι οί νεκροί τό 
πάλαι ένεταφιάζοντο τριήμεροι. Ύπάρχουσιν έν τούτοις καί παραδείγματα δτι 
και διήμεροι ένεταφιάζοντο νεκροί ώς καί όπερτριήμεροι. Ούτω ό Φερεκύδης' 

έτάφη διήμερος, την ΰστεραίαν δηλονότι τοϋ θανάτου του, τοΰ δέ Τιμολέον- 

τος κνεβλήθη έπι ημέρας η ταφή, ΐνα δυνηθώσιν οί Συρακούσιοι νά παρα-
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σκευάσωσι τά περί ταύτην, συνέλθωσι δέ είς την κηδείαν του περίοικοι καί 

ξένοι. Τά περί ένταφιασμοΰ τών αρχαίων γνωρίζομεν όπωσοϋν έπαρκώς, καί 

o,Tt ειπομεν περί τούτου δέν φαίνεται νά ήναι ευσάλευτον.
Ταΰτα λοιπόν περί τοϋ θανάτου καί τοΰ ένταφιασμοΰ τοΰ Σοφοκλέους. Ώς 

έπίμέτρον δέ φέρομεν καί άλλο χρονολογικόν ολίσθημα τοΰ κ. Τέλφυος, οπερ 

δέν είν.αι έκτος τοΰ προκειμένου. Λέγει έν τοϊς «Τριάκοντα Τυράννοις» του 
(άριθ. 44 τών «Καιρών») τάδε’ «Έν Άθήναις, άς καί πάλιν δ Λύσανδρος 

«μετά την του*  Σοφοκλέους κηδείαν έπέκειτο πολιορκών, ένέσκηπτεν ήδη, 

»τοΰ σίτου παντάπασιν έκλιπόντος, ακάθεκτος λιμός’ οί δέ ’Αθηναίοι άθυ·*  

»μοι έκαραδόκουν τήν έπάνοδον τοϋ Θηραμένους, δι ού ποίυν προ τής τε- 

ν.Ιευτής τοϋ Σογοχ.Ιέους χρύνον έπρεσβεύσαντο είς Λακεδαίμονα περί el· 

ι>ρήνηςί>.
“Ότι ταΰτά είσιν έσφαλμένα χρονολογικώς καί ίστορικώς μανθάνει δ άνα- 

γνώστης έκ τών έξης’
*Ότε μετά τήν έν Αίγδς ποταμοϊς πανολεθρίάν, οί ’Αθηναίοι κατά τό 

τέλος τοΰ φθινοπώρου και τόν χειμώνα 405—404 π.Χ. πολιορκούμενοι κατά 

γήν καί. κατά θάλασσαν «ήπόραυν τί χρή ποιεΐν, ούτε συμμάχων αύτοΐς δν- 
των, ούτε σίτου» έστειλαν πρέσβεις παρά ΤΑγιν «βουλόμενοι σύμμαχοι είναι 
Αακεδαιμ.ονίοις έχοντες τά τείχη καί τόν Πειραιά, καί επί τούτοις συνθή- 

κας ποιεΐσθαι» Ουτος δέ είπε νά πορευθώσιν είς Λακεδαίμονα, ώς μή έχων 

τοιαύτην έξουσίαν, καί-δτε, πριν ή φθάσωσιν είς Σπάρτην, έμηνύθη αύτοΐς τ.ό ’ 

άπαράδεκτον τών προτάσεών των, καί έπανέλθόντες άπήγγειλαν τήν απο
τυχίαν. είς τήν πόλιν, οί ’Αθηναίοι ένέπεσον εις άθυμίαν «ωοντο γάρ άνδρα- 

ποδισθήσεσθαι», δ έκτου δήμου Στειρίας τής Πανδιονίδας φυλής Θηραμένης, 

υιός τοΰ "Αγνωνος, ή κατ’ άλλους Κεΐος τήν πατρίδα υιός δέ ποιητοϋ τοΰ 

Άγνωνος, άνήρ ολιγαρχικός καί δπωσοΰν ραδιούργος καί στρόφις, έπρότεινε 
νά πέμψωσιν αυτόν οί ’Αθηναΐοι—παρά- Λύσανδρον ώς πρεσβευτήν. Πεμφθεις 
δέ διέτριβε παρά Λυσάνδρφ τρεις μήνας καί πλεϊον. Έπανελθών δέ άπρα

κτος είς τήν πόλιν είπεν ώς παρά Λυσάνδρου, νά τόν στείλωσιν είς Αακεδαί*  
μονά ,πράς τούς κυρίους τοΰ πολέμου καί τής ειρήνης έφορους. Αίρεθείς δέ πρε

σβευτής είς Λακεδαίμονα αύτοκράτωρ (πληρεξούσιος) δέκατος αυτός καί με- 

ταβάς έκεΐ καί ούδέν ποθητόν τοϊς Άθηναίοις κατορθώσας έπανήλθεν ού μό
νον κομιστής τών περί καθαιρέσεως τών τειχών καί παραδόσεως τοΰ στόλου 

καί καθόδου τών φυγάδων προτάσεων, αλλά καί ύποστηρικτής αύτών. Οί 
Αθηναίοι έδέχθησαν μετά μικράν συζήτησιν τούς ολέθριους αυτούς ορούς, 

οϊτινες καί έξετελέσθησαν καί ό ενιαυτός (κατά Ηενοφώντα) έληγεν, δ έπι 

Αλεξίου δηλονότι άρχοντος.
Ό σταλείς λοιπόν εις Λακεδαίμονα πρεσβευτής δέκατος κατά Φεβρουά

ριον ή Μάρτιον τοΰ 404 π. X. Θηραμένης, πώς λέγεται ύπό τοΰ κ. Τέλφυος 

σταλείς «ίτολύν πρό τής τελευτής τοΰ Σοφοκλέους χρόνον» j έν φ ό καλό-
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τυχος Σοφοκλής ·?ίτο ή'δη άποθαμμένος τδν Φεβρουάριον τοΰ προλαβόντος έκτους,' 

ίίτοι τοϋ 405 π. X. έπί Καλλίου ά'ρχοντος, κα'ι έν φ ολίγον άνωτέρω ό κ, 
Τέλφυς λέγει, δτι μετά την κηδείαν τοϋ Σοφοκλέους πάλιν ό Λύσανδρος δει- 

νδ>ς έ'κειτο πολιορκών τάς ’Αθήνας «κα'ι ένέσκηπτεν ·ίίδη τοϋ σίτου παντά- 

πασιν έπιλιπόντος, άκάθεκτος λιμός», ού ενεκα έπρεσβεύσαντο οί Αθηναίοι 

είς Λακεδαιμονίους (διά θηραμένους) περί εΐρηνης;
Άφ’ ου λοιπόν μετά την κηδείαν τοϋ Σοφοκλέους άπεστάλη ό Θηραμένης 

είς Σπάρτην, πώς εστάλη «πολύν προ τίίς τελευτάς τοϋ Σοφοκλέους χρό
νον» κατά τόν άξιότιμον καθηγητην τοϋ έν Πέστφ Πανεπιστημίου κ.Τέλφυνς

Α. ΠΑΝΤΑΖΗ2.

ΈΞ KOMI-ISS A

Ύπδ ΟΚΤΑΒΙΟΓ FEU1LLET

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ'.*
’Οκτωβρίου» .

Παύλε συμμερίζομαι την λύπην σου έξ όλης καρδίας. ’Άφες δμως νά σ’ 

εΐ'πω δτι κατ’ αύτά τά συμπτώματα, τά όποια περιγράφεις, ή άσθένεια τ^ς 
καλνίς σου μητρδς ούδεμίαν παρέχει αφορμήν εύλογου ανησυχίας. Τοιαΰται 
όδυνηραί άλλ' ακίνδυνοι κρίσεις είναι συνήθεις αυτή από ετών κατά την έναρ

ξή τοϋ χειμώνας. "Εχε λοιπόν θάρρος καί υπομονήν.

Ύπακούων είς την ρητώς έκφρασθεΐσαν θέλησίν σου εξακολουθώ την διη- 

γησιν τών μικρών μου βασάνων. Τά προαισθήματα της πείρας καί της φι
λίας σου έπληρώθησαν καί έχω τώ δντι μείζονα άνάγκην παρηγοριάς η συμ-· 
βουλών. Ούτε η καρδία ούτε ή συνείδησίς μου είναι ή'συχος, καίτοι έξετέλεσκ 

αύστηοώς τδ καθήκον μου. Πολλάκις μ’ έρχεται νά ζηλεύσω τούς ύπακούον- 
τας άνευ ενδοιασμού καί άγώνος είς πάσας αύτών τάς όρμάς, διώκοντας μό
νην την ηδονην καί φεύγοντας παν δυσάρεστον. ’Οδυνηρά τώ δντι βάσανος 

είναι ’η συνείδησίς είς πάντα τίμιον άνθρωπον, πρδ πάντων όταν δέν είναι 
•βέβαιος δτι υπάρχει ύπερτέρα τις πρόνοια μη άφίνουσα άβράβευτον την θυσίαν.

’Επανέρχομαι ηδη είς τάς σχέσεις μ.ου μετά τί!ς κυρίας Πάλμης. Την 
έπιοΰσαν της έξηγησεως, ην σοι διηγηθην έν τ$ τελευταία μου επιστολή, 

κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν, δπως περιορίσω τάς σχέσεις ταύτας εντός τών 

ορίων φιλικές οίκειότητος, της μόνης κατά την γνώμην μου μεταξύ ήμών 
επιθυμητές. Κάκείνη δέ μοι έφάνη κατά τδ σύνηθες εύδιάθετος κα'ι ζωηρά. 

Παρετηρησα μόνον δτι ή φωνή καί τδ βλέμμα της, οσάκις μοί άπέτεινξ 

ί *15.  σελ, 46δ.
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τδν λόγον, μετεΐχον σοβαράς τίνος εύπροσηγορίας ούχί συνήθους αυτή. Κατά, 

τάςέπομένας δμως ημέρας, καίτοι έξηκολούθησα νά φέρωμαι πρός την μι- 
κράν κόμησσαν κατά τόν αύτόν. τρόπον, αδύνατον υπήρξε νά μη διακρίνω δτι 

είχε χάσει μέγα μέρος της συνήθους ευθυμίας κατεχομένη ύπδ προφανοδς 

τίνος ανησυχίας. Οί χορευτά! ηπόρουν βλέποντες πολλάκις αύτην ούτως άφη- 
ρημένην καί μηχανικώς μάλλον άκολουθοΰσαν ?) διευθύνουσαν δπως πριν τάς 

έσπερινάς διασκεδάσεις. Πολλάκις έν τη ακμή τοΰ στροβίλου έλεγετο κουρα- 
σθεΐσα, άφινεν άποτόμως τδν συγχορεύοντα άνευ κυρίας και άπεσύρετο συνο
φρυωμένη καί πέρίφροντις είς γωνίαν τινά τ·ης αιθούσης· Sv δέ ύπηρχεν έδροί 

τις κενή πλησίον της ίδικ·ης μου έκάθητο.έκεΐ κα'ι άρχιζε συνδιάλεξίν τινα 

άλλόκοτον καί διακεκομμένην, οΐα η κατωτέρω :
— "Αν δέν δύναμαι νά γέίνω άσκησης, δύναμαι νά γείνω καλογραία,’ 

Τί θά έλέγετε Sv μ’ έβλέπετέ είσερχομένην αΰριον εις μοναστηριον ;

—· ©ά έπερίμενα νά έξέλθετε μεθαύριον.
—· Τόσην μόνον πεποίθησιν έχετε είς τάς άποφάσεις μου ;

— Τόσην .μόνον, όταν αυται είναι τρελλαί.
— Κα'ι μόνον τρελλάς αποφάσεις δύναμαι νά λάβω κατά την γνώμην 

σας;
— Κατά την γνώμην μου χορεύετε εξαίσια και ώς τεχνίτης θαυμάζω» 

και θεωρώ τοΰτο ώς αρετήν.
—- Διατί κολακεύετε τούς φίλους σας;.

Δέν σάς κολακεύω, ούδ’ έ'τυχέ ποτέ νά εί'πω πράγμα τδ δποϊον νά μη 

5)ναι η άδολος έκφρασις τοΰ φρονηματός μου. Μη λησμονάτε, κυρία μου, δτι 

εγώ .είμαι σοβαρός άνθρωπος.,

— Ούχί δμως δταν όμιλητέ μετ’ έμοΰ.
— Δεν εννοώ τί θέλετε νά εί'πετε.

-— Πώς -μ’-εύρίσκετετέπόψεπ; y
— Μ’,έθαμβώσατε. ί \ J.
·—- Τοΰτο είναι πολύ. Γνωρίζω δτι δέν είμαι ωραία.

----- Δεν σάς λέγω δτι είσθε ώραία, άλλά χαριεστάτη.
— Τοΰτο τό δέχομαι, διότι το πιστεύω καί εγώ. ’Αληθώς ώραία εΐναι η 

χήρα τοΰ Μαλαβάρ.
— Ναί" άλλ’ ήθελον νά την ί'δω έπί τίς πυράς. .

—· Διά νά κοτητε και σείς μετ’ αυτής;
— Τδ έμαντεύσατε.

— Πότε άναχωρεΐτε τοϋ πύργου ;
— Την έρχομένην εβδομάδα, πιστεύω.. 
■— Θά έ'λθετε νά μέ ίδ·ητε είς Παοισίους;

. -— ”Αν μοί δίδετε την άδειαν.

—■ ’Όχι, δέν σας την δίδω.
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— Καί διατί, Sv άγαπατε ;

— Κατά πρώτον λόγον, διότι δέν πιστεύω νά επιστρέφω είς Παρισίου<»

■— Ό λόγος ουτος μοί φαίνεται ευπρόσωπος. Καί ποΰ σκοπεύετε νά υπά
γετε, κυρία μου ;

— Δέν έξεύρω. Θέλετε νά έπιχειρήσωμεν περιοδείαν πεζοί, ήμεϊς οί δυο ;

— Μετά χαράς. Πότε φεύγομεν ;

Καί τά λοιπά. Περιττόν νομίζω νά σοι παραθέσω κατά λέξιν δεκάδα ό
μοιων διαλόγων, ών τήν εύκαιρίαν έπεδίωξεν ή κυρία Πάλμης έν διαστήματι 

τεσσάρων ημερών, επιθυμούσα προφανώς νά καταστήσει τήν συνεννόησιν ήμών 
ετι μάλλον εγκάρδιον, ένφ έγώ ήγωνιζόμην μετ’ί'σης έπιμονής, όπως αί συν
διαλέξεις ήμών περιορίζωνται πάντοτε έντός τών ορίων τής συνήθους καί τε

τριμμένες κοινωνικής χαριτολογίας. Ή μικρά κόμησα ένόει τοΰτο καί ότέ μέν 

ίγέλα, οτε δέ μοί παρετήρει μετά τίνος δυσηρεστημένης έκπλήξεως ό'τι, έφ’ 

δσον έκείνη καθίστατο σοβαρωτέρα, τοσοΰτον έφαινόμην έγώ έπιπόλαιος.
Πάντα ταΰτα δύσκολον ήτο νά διαφύγωσι τήν προσοχήν τοΰ ζηλότυπου καί 

κακόβουλου κοινοΰ, δπερ κατεσκόπευε καί τά έλάχιστα διαβήματα τής κυρίας 
Παλμης, ητις άλλως ουδέ κόκκον έχει ΰποκρίσεως. Παρατηρούσα ένίοτε τήν 

πλήξιν καί στενοχώριαν, ήν μ.’ επροξενουν τά έφ’ ήμών προσηλούμενα περίεργα 
βλέμματα. — «Σας έκθέτω, μοί έλεγε- τώρα φεύγω.» Έγώ δέ κάίτοιζωη- 
ρώς διαμαρτυρόμενος όύδεμίαν κατέβαλλαν προσπάθειαν, όπως τήν κρατήσω’ 

διότι ειλικρινώς και ανευ υστεροβουλίας έπεθύμουν ν’ άπομακρύνω την κυ

ρίαν Πάλμην, έφ’ δσον ήτο τοϋτο δυνατόν χωρίς νά τήν προσβάλω. Άναγ 
κάζομαι δέ μάλιστα καί νά προσθέσω, δτι πολλάκις ήναγκάσθην νά έπικαλε- 

σθώ είς βοήθειαν μου δσην ειχον φρόνησιν καί σταθερότητα, δπως καταστείλω 

τό συμπαθές αίσθημα τό όποϊον διηγειρενέυ έμοί ή έρασμιότης, ή χάρις καί ή 
εύπροσηγορία τής χαριτοβρύτου ταύτης γυναικός.

Άλλ’ έρχομαι ήδη είς τήν σκηνήν, ή'τις επέθεσε τέλος είς τόν επίπονον 

τοΰτον καί μάταιου δυστυχώς αγώνα. Ό μαρκήσιος Μαλουέ πρός άποχαιρε- 

τισμόν τής θυγατρός αύτοΰ, ής ό σύζυγος μετέβαινε είς τήν διπλωματικήν 
θεσιν του, είχε προσκαλεσει εΐς μεγαλόπρεπή χορόν τούς έπισημοτέρους κα
τοίκους όλης σχεδόν τής έπαρχίας. Περί τήν δεκάτην ώραν τό πλήθος κατέ
κλυζε τάς άπεράντους ισογείους αίθούσας τοΰ πύργου, καταστραπτούσας τήν 

ορασιν έκ τών φώτων, τών άνθέων, τών γυμνών ώμων καί τών ποικίλων 
έσθητων. Ένφ ήγωνιζόμην ν’ άνοίξω δίοδον πρός τήν αίθουσαν του χοροΰ, 
εΐδον άντικρύ μου τήν κυρίαν Μαλουέ, ή'τις μακρυνθεϊσα ολίγον τοϋ πλήθους : 

—■ Λοιπόν, μοί εΐπεν, άγαπητέ μου κύριε, έστράβωσαν πάλιν τά πράγματα;

— Πώς, είπον, τί συνέβη πάλιν ;
— Δέν έξεύρω" άλλά προσέχετε" οσφραίνομαι τρικυμίαν. Ή’ έμπιστοσύνη 

μου είς τήν εύθύτητά σας είναι μοναδική και απεριόριστος. Πιστεύω δτι. 
είναι αδύνατον νά τήν διαψεύσετε. Δέν έχω δίκαιον j
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,*Η  φωνή τής καλής μαρκησίας ήτο συγκεκινημένη καί τό βλέμμα της ύγρόν. 

—- Κυοία μου, έ'σπευσα ν’ άπαντήσω, θέλω ^φανή άξιος τής εμπιστοσύ
νης ταύτης. Άλλά κάλλιον ήτο άν μ*  άφίνετε ν’ αναχωρήσω πρό οκτώ ή- 

μερών! .
— Καί πώς ήτό ποτέ δυνατόν νά προ'ίδω δ,τι συμβαίνει σήμερον. . . . 

Σιωπή ί
Στραφείς τότε ειδον τήν κυρίαν Πάλμην έξερχομένην τής αιθούσης καί 

σχίζουσαν ώς θριαμβευτής τάς τάξεις ύποκλινοΰς πλήθους, θαυμάζοντος τήν 

όντως έξοχον κατά τήν έσπέραν έκείνην κομψότητα αύτής καί χάριν. Πρώ- 

την τότε φοράν έφάνη καί είς έμέ ή κυρία Πάλμη πράγματι ωραία, ένεκα 
ί'σως τής ασυνήθους έξάψεως, έξ ής ή φυσιογνωμία της ύφίστατο άκτινοβό- 

λ«ν τινά με'ταμόρφωσιν.
— Πώς μ’εύρίσκετε απόψε ; Είς τήν έρώτησιν ταύτην τής μικράς Κομήσ- 

σης άπεκρίθην δια ψιθυρισμού έκφράζοντος άνεπιφύλακτον έπιδοκιμάσίαν, ή'τις. 

άλλως ήτο εύάνάγνωστος έπί τοΰ προσώπου μου.
— Σάς έζήτουν, έξηκολούθησεν, δπως σάς δείξφ τό ανθοκομείου, τό όποϊον 

ύπό τά "φώτα είναι όντως μαγευτικόν. Έλθετε !
Ταΰτα λέγουσα έλαβε τόν βραχίονά μου καϊ διηυθύνθημεν πρός τόν ύελο- 

σκεπή άνθώνα, δστις ήνοίγετο είς τήν άντικρύ κκραν τής αιθούσης, παρατεί- 
νων μέχρι τοΰ δάσους διά λαβυρίνθων άειπρασίνων φυτών καί εύώδεστάτων 

άνθέων τήν λαμπρότητα τοΰ χοροΰ. Ένώ ίστάμεθα θαυμάζοντες τάς κρυ

στάλλινους λυχνίας,αίτινες έστιλβον έν μεσφ τής βλαστήσεως τών τροπικών, 
ώς αστερισμοί άλλου ημισφαιρίου, προσήλθον διάφοροι χορευταΐ ζητοΰντες τήν 

τιμήν νά στροβιλίσωσι μετά τής κυρίας Πάλμης. Αυτή δμως άπέπεμψε 

πάντας, καίτοι συνήνωσα μετά πολλής αύταπαρνήσεως . τάς παρακλήσεις 

μ.ου εΐς τάς ίδικάς των.
— Παράδοξον πράγμα, μοί εΐπεν ή κόμησα, δτε έμείναμεν μόνοι, έγώ σάς 

κρατώ καί σείς με άποπεμπετε ;
— Θεός φυλάξοι! Άλλά δέν έπιθυμώ νά στερεϊσθε έξ υπερβολικής καλο

σύνης. πρός με διασκέδασιν, τήν όποιαν γνωρίζω οτι αγαπάτε.
— Αφήσατε τάς ύπεκφυγάς. Ή αλήθεια είναι δτι έγώ σάς ζητώ καί σείς 

μέ άποφεύγετε. Τοΰτο δύναται νά φανή ίκανώς παράδοξόν είς τόν κόσμον, 

άλλ’ είς έμέ είναι άδιάφορον.Άπόψε τούλάχιστον έννοώ νά διασκεδάσω δπως 

θέλω, καί σάς άπαγορεύω νά ταράξετε τήν εύτυχίαν μου. Έχω οσα χρειά
ζομαι δπως λογίζωμαι εύτυχής, καλήν μουσικήν, ωραία άνθη καί φίλον είς 

τήν πλευράν μου. Τό μόνον δυσάρεστου είναι δτι είς τόν τελευταίου τοΰτον 

δέν έ'χω μεγάλην πεποίθησιν.

— ’Έχετε μέγα άδικον. .

— Έξηγήσατέ με λοιπόν τήν διαγωγήν σας τέλος πάντων. Διατί δέν 

θέλετε ποτέ νά σπουδαιολογήσητε μετ’ έμοΰ; Διατί δέν θέλετε ποτέ νά μέ 
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εί'πετε ούτε ενχ λόγον άπόζοντα εμπιστοσύνης καί άληθοϋς φιλίας.

Αλλα σκεφθήτε, κυρία μου, ποΰ ήδυνάμεθα νά καταντήσωμεν διά 
τοιούτων λόγων ·

Τι σάς μελλει; Αλλοκοτον πράγμα είναι νά φροντίζετε περί τούτου 
περισσότερον ή έγώ

— Αλλα τι ιδέαν θα είχετε περ'ι εμοΰ, άν μ.εθ’ δσα έ'τυχε ν’ ακούσετε, 

έπεχείρουν νά σας άρέσω ;
— Δεν ζητώ τοΰτο, άνέκοαξε ,ζωηρδς.

—■ Δέν τό ζητείτε, κυρία μου’ άλλ’ είς τοΰτο ή'θελον καταλήξει αί σχέ

σεις ημών, αν απεμ.ακουνοντο επί μιαν μόνην στιγμήν των ορίων της κοσμι
κές έπιπολαιότητος. Ένθυμηθητε δτι άν ύπαρχη έπί γης άνθρωπος μή δυ- 

νάμενος νά σάς άποτείνν) την έλαχίστην ερωτικήν λέξιν χωρίς νά καταστή 
άξιος περιφρονησεως, δ άνθοωάος ουτος είμί έγώ. Δέν λέγω δτι ευρίσκω εύ- 

χάριστον την θέσιν ταύτην, είς ην περιέπεσα έκ σφάλματός μου, διά τό 
όποιον λυποΰμαι εξ όλης καρδιας, άλλ’ όπωςδήποτε εύρίσκομαι είς τοιαυτην 
θέσιν καί αδύνατον μοί είναι νά τό λησμονήσω.

'— Τοϋτο είναι αποτέλεσμα πολλής φρονησεως.
—■ Είπέτε μάλλον, κυρία μου, οδυνηρά θυσία.

Ή κυρία Πάλμη έσεισε την κεφαλήν ώς μη πιστεύουσα μετά τινας δέ 

στιγμας σιωπής: ε Εφεύρετε, είπεν, οτι μ.οί ωμιλησατε ώς άν ήμην αισχρά 

γυνή ;
—- Τί λέγετε, κυρία μου !

— Αεγω την άλήθειαν. Ένφ είμαι χηοα καί'έλευθέρα, σείς πιστεύετε δτι 
αδύνατον μοί είναι νά ύποθέσω είς τόν λέγοντα μέ γλυκείς λόγους άλλον 

σκοπόν η νά μέ καταστηση έρώμένην του. Τοΰτο ήθελεν είναι ίδιον δυσφήιιου 
γυναικός,καί έγώ δέν είμαι τοιαύτη, οΐανδήποτε καί άν έχετε περί έμοΰ γνώ

μην. 'Ο θεός, μεθ’ ου συναναστρέφομαι γονυπετής πολύ συχνότερα άφ’ δσον 
πιστεύετε μ.’έπροφύλαξε μέχρι τοΰδε άπό παντός παραπτώματος.’Ελπίζω δτι 
ούδ’ είς τό μέλλον θέλω ύποπέσει είς τοιαΰτα. Τοΰτο δμως έξαρτάται ηδη 

κατά πολύ καί έκ τίίς καλής σας θελησεως.

—' Τής θελησεως μου κυρία ;

— Χωρίς νά τό έννοήσω καί δέν ήξεύρω πώς, κατωρθώσατε ν’ άποκτή- 
σετε μεγίστην έπί τής τύχης μου επιρροήν. Τό ζητημα είναι άν θέλετε νά 

μεταχειρισθήτε αύτην έπ’ άγαθφ.
— Καί τίνι δικαιώματι . . . τί κοινόν έχων πρός ύμάς δύναμαι τοϋτο ;» 

άπεκρίθην μετά πολλές έπιφυλάξεως.

-—Πώς! είπε δι’εντόνου καί τεταρκγμένης φωνής,περιμένετε νά σάς εί’πω 

εγω και τοΰτο ; Ή ερωτησις αυτή είναι ύπέρ τό δέον σκληρά, ή ταπείνωσις 
πολύ μεγάλη!

Ταΰτα ειποϋσα άφήκεν άποτόμως τόν βραχίονα μου και έπέστρεψεν είς 
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την αίθουσαν του χορού, έγώ δέ έμεινα έπί τινα χρόνον διστάζων περί τοΰ 

πρακτέου. Έν άρχή έσκέφθην ν’ακολουθήσω την κυρίαν Πάλμην και νά εξη
γήσω αύτή ό'τι ηπατάτο, άποδίδουσά υβριστικήν έ'ννοιαν είς την έρώτησιν, δι’ 

-ής είχον απαντήσει είς υπαινιγμόν τινα αύτής, τόν όποιον δέν είχον εννοή

σει, ώς μή έκφρκσθέντα δσον ένόμιζεν έκείνη σαφώς*  Μετά ώριμωτέραν όμως 

σκέψιν προτιμότερου ένόμισα νά μή προκαλέσω νέαν καί φοβερωτέραν έξήγη- 

διν, ανεχόμενος· μάλλον νά,ύποστώ πάσαν δυσμενή υπόνοιαν καϊ νά χω- 

νεύσω εν σιωπή τήν πνίγουσαν τήν καρδίαν μου πικρίαν. ‘Τπό τοιούτων κα- 

τεχόμενος αισθημάτων κάτέλιπον τό πλήρες όχληροΰ θορύβου άνθοκομεϊον 

καί έξήλδον είς τόν κήπον. ΊΙ νύξ καίτοι ψυχρά ήτο ώράία. Ύπερβάς τήν 

φαεινήν ζώνην, ήν έσχημάτιζε περί τόν πύργον τό έκ τών παραθύρων εκπο

ρευόμενου φώς, διηυθύνθην γοργω βήμάτί πρός τήν σκιάν τής ένούσης τόν κή

πον με'τά τοΰ δάσους διπλής δένδροστοιχίας’ άλλά μόλις είσελθών ύπό τόν 

πυκνόν τοΰτον θόλον ήσθάνθην χεΐρα ψαύουσαν τόν βραχίονά μου καί φωνήν 

τεταραγμένην, ήν άμέσως άνεγνωρισα, λεγουσαν άποτόμως:—· Πρεπει νά 

σάς ομιλήσω !
— Κυρία μου ! δι’ δνομα θεοΰ ! τί κάμνετε ; Πώς θυσιάζετε ουτω τήν 

ύπόληψίν σας. . . Δέν σκέπτέσθε δτι ενδέχεται νά σάς ίδ?) τις. . . έπιστρέ- 

ψατε ταχέως είς τόν χορόν . . . έλθετε νά σάς συνοδεύσω.

Ταΰτα λέγων έζήτουν νά λάβω τήν μίκράν κόμησσαν έκ τοΰ βραχίονος*  

άλλ’ αύτη μέ απώθησε κράζουσα.
—- ’Έχω άπόφασΐν νά σάς ομιληθώ. . . ’Εννοώ πόσον ακατάλληλος είναι 

£ τόπος καί ό τρόπος . *..  δτι τοΰτο θέλει αύξήσει τήν κακήν σας πρός μέ 
ύπόληψίν. Καί έν τούτοις, ό Θεός τό γνωρίζει, ούδέποτε ήμάρτησα · . είσθέ 

ό πρώτος άνθρωπος ύπέρ ού έλησμόνησα . . δσα σήμερον λησμονώ. Ναι ό 
πρώτος . . . ούδείς μέχρι τοΰδε ή'κουσε τρυφερόν λόγον έκ τών χειλέων μου 

. . . καί έν τούτοις δέν μέ πιστεύετε !
Ααβών τότε άμφοτέρας τάς χεΐράς της —- «Σάς πιστεύω, άνέκραξα, καί 

σάς εκτιμώ καί σάς αγαπώ ώς φιλτάτην θυγατέρα. . .’Αλλ’ άκούσατέ με, 

παρακαλώ’ μή προκαλεϊτε ούτως αναφανδόν τόν κόσμον τοΰτον τόν άσπλαγ- 

χνον κάί τόν κακόν . * . έπιστρέψατε είς τόν χορόν, δπου έρχομαι καί έγώ 

άμέσως . . . μή έκτίθεσθε άνευ άνάγκης.
Ή δυστυχής γυνή κατελήφθη ύπό λυγμών’ αισθανόμενος δέ οτι κλονεϊται 

έτοποθέτησα αύτήν έπί μαρμάρινου εδωλίου καί έ’μεινα ό'ρθιος κρατών τήν 

χεΐρά της. Τό σκότος ήτο πυκνόν περί ήμάς καί έν τή σιωπή τής νυκτδς 
ήκροώμην ώς έν όνείρω τόν ήχον τοΰ ρέοντος ύπό τά δένδρα ρυακίου, τούς 
έξεγείροντας τό στήθος τής συντρόφου μου σπασμώδεις λυγμούς καί έκ δια

λειμμάτων τδν μισητόν θόρυβον τοΰ χοροΰ. Ή στιγμή ήτο έξ έκείνων, τάς 

όποιας ούδέποτε δύναταί τις νά λησμονήσει.
ΊΙ κυρία Πάλμη συνήλθε τέλος πάντων είς έαυτην καί όρθωθεΐσα μοί είπε
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σταθερή φων$— Μή ανησυχείτε διά τήν όπόληψίν μου’ ό κόσμος έσυνείθισέ 

τάς τρέλλας μου’ άλλως τε έφρόντισζ δ,τω; μή άνακαλυφθή ή άπουσία 

μου. ’Ολίγον όμως μέ μέλει άν τήν παρατηρήσ·ρ. Εισθε δ μόνος άνθρωπος 

τοΰ. οποίου θέλω τήν ύπόλη'ψιν καί δυστυχώς ό μόνος δστις μέ περιφρονεΐ . . .

. Τοΰτο είναι σκληρόν . . . δέν αίσθάνεσθε καί σείς οτι είναι άδικον-

— Κυρία μου !

— ’Ακούσατε με, καί είθε ό θεός νά σάς πείση οτι λέγω άλήθειαν κατά 
τήν κρίσιμου ταύτην στιγμήν.. Άπό .τοΰ πρώτου βλέμματος τό όποιον προση
λώσατε έπ’ εμέ τήν ήμέραν, καθ’ ήν σάς έπλησίασα, ένφ έζωγραφίζετε τά 

ερείπια τής εκκλησίας, ήσθάνθην οτε ή'μην ίδική σας . . . Ουδέποτε ήγά- 

πησα ούτε θ’ άγαπήσω άλλον άνθρωπον . . . Θέλετε νά γείνω σύζυγός σας ;

1 . Είμαι άζία τούτου, τό ορκίζομαι ενώπιον τοϋ Θεοϋ ό'στις μάς βλέπει.

=» Φιλτατη κυρία μου . . . κόρη μου, ή καλωσύνη σας, ή τρυφερότης σας 
μέ συγκινοϋσι μέχρι βάθους ψυχής . . . ησυχάσατε, παρακαλώ, μή μέ τρελ- 

λάνετε, καθ’ ήν ώραν έ'χω τόσην άνάγκην τοΰ λογικού μου !
; — "Αν όμιλή ή καρδία σας, ακούσατε τήν φωνήν της . . . δι’αυτής

πρέπει νά μέ κρίνετε. . . Άλλ’ αισθάνομαι οτι άμφιβάλλετε ακόμη καί άνη-

' ουχεϊτε δια τό παρελθόν μου . . . Ιίοσον ή κοινή γνώμ,η ήν περιεφρόνησα 

καί κατεπάτησα εκδικείται σήμερον σκληρώς ! Αυτή μέ φονεύει.
— ’'Οχι, κυρία μου, άπατάσθε . . . σκέπτομαι μόνον δτι ούδέν δύναμαι 

να σάς προσφέρω ώς αντάλλαγμα τής θυσίας, ήν μοί προσφέρετε,τών εξεων,
, , τών ηδονών καί τών διασκεδάσεων τής κοσμικής ζωής.

—’Αλλά τήν ζωήν ταύτην τήν άποστρέφομαι! Μήπως πιστεύετε δ'τι 

ήθελόν ποτέ λυπηθή τοιοΰτον βίον καί είμαι ακόμη ή τρελλή τήν οποίαν

■ έγνωρίσατε ; Τό πιστεύετε καί δέν έξεύρω τί νά κάμω ό'πως μή τό πι

στεύετε. Άλλ’ έν τούτοις έ'χω τήν πεποίθησιν δτι ούτε τήν λύπην ταύτην 

ήθελα σάς προξενήσει ούτε άλλην καμμίαν. Άφοϋ σάς έγνώρισα, άπεκαλύ- 

φθη είς εμέ άλλος τις κόσμος ■ ύψηλότερος καί αξιοπρεπέστερος, τόν όποιον 
ούδ’ έφανταζόμην υπάρχοντα καί εκτός τοϋ οποίου δέν δύναμαι πλέον νά 

ζήσω! Δέν αίσθάνεσθε δτι λέγω τήν αλήθειαν ;

•— Μαλιστα, κυρία, λέγετε τήν άλήθειαν . . .αλλά τήν άλήθειαν τής 

παρουσης ώρας . . . ώρας πυρεττοΰ καί έξάψεως. Άλλ’ ό νέος ουτος κόσμος,

■ τοΰ όποιου ή οπτασία σάς έθάμβωσεν, ό ιδανικός κόσμος εις τόν όποιον θέ
λετε νά ζητήσετε ισόβιον άσυλον κατά πρόσκαιρου πλήξεως, δέν ήθελε τη-

■ . . ρησει οσα φαίνεται υποσχόμενος. Ή άπογοήτευσις, ή μετάνοια και ή δυστυ-

■ Χ* Κ σ®^ περιμενουσιν έκεϊ μετ’ ολίγον. Αγνοώ άν ΰπάρχη άνθρωπος έ'χων
πνεύμα καί καρδιαν άρκούντως εύγενή, ό'πως κατορθώση νά ζαταστήσγ τήν

• πραγματικότητα δσον τήν όνειρεύεσθε ώραίαν" γνωρίζω δμως δτι τό έ'ργον

τοΰτο ... . τό όποιον ήθελον θεωρήσει ώς τόσον γλυκύ, είναι άνώτερον τών
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δυνάμέών μου, καί θά ή'μην δχι μόνον μωρός άλλα καί έ'νοχος άν τό εδε- 

χόμην.
— Τοιαύτη είναι ή τελευταία σας άπόφασις, κα'ι τίποτε δέν θέλει δυνηθή 

νά τήν μεταβάλγ ;

—~ Τίποτε. ■
— Χαίρετε λοιπόν, κύριε . . . Είμαι δυστυχής, δυστυχεστάτη. Ταΰτα 

είποΰσα έ’σφιξε σπασμωδιζώς τήν χεΐοά.μου καί άπεμακρυνθη δρομαιως.

"Αμα έ'παυσα νά τήν βλέπω, κατεπεσά επί τοΰ εδωλίου, οπού είχε καθί

σει, καί τότε, Παϋλέ μου, πάσά μου ή δύναμις μ’ έγκατέλιπεν. "Εκρυψα 

τό πρόσωπόν μου μεταξύ τών χειρών καί έ'κλάυσα ώς παιδιον. Ή κόμησσα, 

δόξα τφ Θεφ, δέν. επανήλθε πλέον. Κατορθώσας νά ήσυχάσω όπωσοϋν, 

σθάνθην δτι έπρεπε νά έμφανισθώ, έ'στω καί μίαν μόνην στιγμήν είς τόν χο
ρόν. Καθ’ δσον ήδυνήθην νά κρίνω ούδείς είχε παρατηρήσει τήν έν τφ κήπφ 

συνέντευξιν’ ή δέ κυρία Πάλμη έχόρευε μετά πυρετώδους εύθυμίας. Παρα- 

τεθδντος μετ’ ολίγον τοϋ δείπνου ώφελήθην έκ τής συγχύσεως,ήν προύκάλε- 

σεν ή μετάβασις είς το εστιατορίου, δπως άποσυρθώ άπαρατηρητος είς τόν 

κοιτώνά μού,
Τήν έπιοϋσαν τό πρωϊ έζήτησα νά δμιλήσω ιδιαιτέρως μετά' τής κυρίας 

Μαλουέ, είς ήν ένόμισα καθήκον μου νά εΐ’πω τά πάντα. Ή άφήγησίς μου 

έλύπησε μέν, άλλ’ ουδόλως έξέπληξεν αυτήν.
—■ Έμάντευον, μοί είπε, τοιοΰτόν- τι καί καθ’ ολην τήν νύκτα, δέν ozot- 

μήθην. Νομίζω δτι έπράξατε δ,τι έπρεπε, ώς φρόνιμος καί τίμιος άνθρωπος. 

Τό πράγμα έν το,ύτοις μοί φαίνεται σκληρόν. Ό κοινωνικός βίος έ'χει τό κα
κόν νά διεγείργ άνώμαλα πάθη καί νά δημιουργή περιπτώσεις, αΐτινες κα- 

θιστώσι δυσχερή τήν διάκρισιν τής ευθείας όδοΰ, ενώ αύτη ε'πρεπε να. είναι 

ευδιάκριτος καί πλατεία. Τώρα υποθέτω δτι θέλετε ν’ άναχωρησετε. ■_

— Μάλιστα, κυρία μου.
— Έστω. ’Αλλά περιμείνατε άκόμη δύο ή τρεις ημέρας, δπως ή άνα-, 

χώρησις αυτή μή δμοιάζγι φυγήν, ή'τις μεθ’ οσα ό κόσμος δέν έ'λειψε νά πα

ρατήρηση ήθελεν έ'χει τι τό γελοϊον καί ίσως υβριστικόν. Τοΰτο σάς τό ζητώ 

ώς θυσίαν. ’Άλλως τε σήμερον γευόμεθα παρά τφ κ. Βρεϋλή, δ,που σάς δίδω 

τήν άδειαν νά μήν έλθετε. Τοΰτο είναι κέρδος μιάς ημέρας. Αύριον θέλω 
προσπαθήσει νά οικονομήσω τά πράγματα οπώς άάλλιον δυνηθώ καί μεθαύριον 

αναχωρείτε.
Ουτω λοιπόν, Παΰλε, θέλω, σ’ έπανίδει μετά τρεις ημέρας· καί έ'χω με- 

γάλην τούτου, ανάγκην' καθότι ουδέποτε ήσθάνθην έμαυτόν μάλλον μεμονω
μένου καί διακαεστερον έπιθυμοΰντα νά σφίςω τήν χεϊρά σου καί ν’ ακούσω 

•τήν φωνήν σου λέγουσαν : «"Εκαμες τό χρέος σου».
("Επεται συνεχεία).
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ

Α' ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ϊίροσκόμματα παρεμβληθέντα εις την κατά τό θέατρον σκαφην ύπό τίνος τών κατεχόντων γήπεδα Ακριβώς έπι τοΰ κοίλου καί τνίς ορχήστρας καί η 
έλπί; άποσοβησεως τούτων ηνάγκασάν με νά.καταλίπω επί μικρόν τά κατά 

τάς σκαφάς ταύτας επί τφ σκοπώ έκθέσεω; ολοκλήρου τοΰ Απολειπόμενου, 
μέρους, ό'περ 'ήθελε συμπληρώσει έν βραχεί τηνολην έρευναν. Δυστυχώς όμως 

πασαι αί προς κατανίκησιν τών άναφανέντων κωλυμάτων προσπάθειαν έμα- 
ταιώθησαν απέναντι τν|; έπιμονης μεθ’ η; άνθίσταται εί'ς τε τάς επίσημους 
καί ιδιωτικά; ένεργείας ό κατέχων διά τοΰ γηπέδου του, μέρος τοΰ δεξιοΰ, 

κέρατο; τοΰ κοίλου καί τό δεξιόν καί άπό τοΰ κέντρου και έξης τ·ης ορχή

στρας. Έπειδό) λοιπόν ·η επίμονη τούτου καί κατ’ Ακολουθίαν, η άπ'ραξία 

της Εταιρίας δύναται έπι μακράν έτι νά παραταθη καλόν θεωρώ νά διε- 
ξέλθω, σύμφωνα προς την μέχρι τοΰδε πορείαν, πάντα τά άνευοεθέντα·, άφ*  ίς |διέκοψα την τών κατά τό κτίριον τοΰτο άφηγησιν, άφίνων τά λό.ιπά εις 
την μετά την έξιλέωσιν τοΰ κατόχου ενέργειαν.

Μετά τά νίδη γνωστά γενόμενα μέρη (ί'5ε Hapraaabr έν φυλλ. Μα’ίου), ούκ ολίγα προσετέθησαν έ'ν τε τφ κοίλφ και κατά τό. λοιπόν κτίριον διά τ-ης καθ’ έκάίτην δραστηρίως προβαινούσης εργασίας, χάρις τη συχνοτάτγ έπο- 
πτείο: τοΰ "Ατλαντος τ·ης Αρχαιολογικής εταιρίας, τοΰ μόνου παρ' ημΐν έμ-. 

πείρου περί τά τοιαΰτα, τοΰ άληθοΰ; καί ειλικρινούς διδασκάλου, Στεφάνου, 
τοΰ Κουμανούδη.

Καί έν μέν τφ κοίλφ, έν δ έδημοσιεύοντο τά μνημονευθέντα άνενρίσκοντο, 
καί ετερα μέρη' παρου.σιάσθησαν δηλ. δύο έτι κερκίδες, ώστε έφθασεν μ, 

.Αριθμό; τούτων ηδη είς εννέα, μετά υποφαινόμενης άρχνίς της δέκατης καί, 

τών μεταξύ αναλογουσών κλιμακίδων. "Επειτα, διηυθύνθη η σκάφη προς Ν. 

καί Α. παρακολουθούσα την φοράν τών τόξων τών κατά.τό άνώτατον τοΰ, 

κοίλου,πάντοτε όμως έπιφυλακτικώς καί οσον ητο δυνατόν μετά προσοχές μή. 

κίνηση τόν χόλον τοΰ κατά τό κάτω, μέρος τοΰ κοίλου έμποδίσαντος την σκα- 
φην. Οΐίτω δ’ άνεφάνη η γραμμή καί τών τριών τόξων καί τών διά μέσου τοί

χων χωρούσα έν καμπή προς τό ΝΑ. καί τερματιζόμενη επί βράχου αρκούν
τως ύψηλοΰ, καταλλήλως τετμημένου ώστε νά άποτελρ την άνάχωσιν τοΰ 
δεξιοΰ μέρους τοΰ κοίλου. Ό βράχος οδτος ,εΐνε ό άντιστοιχώ.ν πρό; τό.ν άνευ? 

ρεθέντα ό'μοιον κατά τό αριστερόν πέρας καί την πρό αύτοΰ πάροδον, Ακρι
βώς δ’ εκεϊνος, θν κατά'μόλις αρξαμένην την σκαφην, .μέ την αξίνην είς χεΤ- 

ρας, Αποξέσας τά χώματα έδειξα είς τόν κ. Κουμανούδην, προαγγέλλων 

την εύρεθεϊσαν ηδη δεξιάν πάροδον..
Ταύτοχρόνως άρχισε νά καθαρίζηται καί τό αριστερόν μέρος τοΰ κοίλου 

τό πρός την οδόν Φιλελλήνων άπό τοΰ άκρου τοΰ πρός Ά. καί έξης, Άλλ’ : 

ενταύθα ολόκληρον τό πρός την είρημένην οδόν μέρος έπαθε δεινήν κατα

στροφήν δτε έτέμ.νετο ή πρός την Ζέαν αυτή οδός. Πρός τό τέρμα τοΰ κοί
λου εντεύθεν άμφότερα τά έξωτερικά τόξα ηφανίσθησαν μετά τών διά μέ

σου τοίχων, μόλις δέ περί τό μέσον της πλευράς ταύτης Αναφαίνεται τό 
δεύτερον τόξον καί περί τό τέλος τό τρίτον, τό έξώτερον' είς τοιαύτην δέ 

θέσιν εόρίσκονται ένεκα της καταστροφές ώστε κάλλιστα δύναται νά δικαιο

λογηθώ τό κατ’ άρχάς άκατανόητον αύτοΰ άπό μέρους καί τινων τών είδη 

μονεστέρων καί έξ επαγγέλματος άρχαιολογούντων. Διότι βλέπει τις. λίθους 

μεμονωμένους εδώ, τοίχους διεσπασμένους εκεί, ανοίγματα τετραγωνικά πε

ραιτέρω, καί ταΰτα κατεστραμμένα, ατινα πάντα μόνον διά καταλλήλου 

άρμ·ονικοΰ συνδυασμοΰ εινε καταληπτά, άλλως σύγχυσιν καί απορίαν έμβάλ- 

λοντα, καί μάλιστα πρό τ·ης άποκαλύψεως τοΰ πρός τό εσωτερικόν .μέρους.

"Ωστε έπι τοΰ κοίλου ούτως άποκαλυφθέντος καί κατά τό άνώτατον αύ· 

αοϋ ^έρας παρουσιάσθησαν άπό τού ενός πρός τό έτερονάκρον ί'χνη τοίχων Ακτι

νωτών τά τόξα συνεχόντων είκοσι τριών.Οί τοίχοι ούτοι εόρίσκονται είςποικι- 
λούσας άπ’ άλληλων Αποστάσεις, άλλοτε μέν μεγάλα άλλοτε δέ μικρά άπο- 

τελοΰντες τά σφηνοειδή Ανοίγματα, την δέ κατασκευήν Ανώμαλοι λίαν καί 

ούδαμοΰ τ-ης όλης γραμμές σώοι, άλλά διεσπασμένοι πρός τό εξωτερικόν η 

πρός τό εσωτερικόν τόξον. ’Εντός τοΰ ενδεκάτου άπό Ν. διαμερίσματος με- 
. ταξύ τοΰ εξωτερικού καί μέσου τόξου καί κατά την ΝΑ. γωνίαν αύτοΰ εύρέθη 

ένφκοδομημένον εν τοΐς τελευταίοις λίθοι; τών θεμελίων, έδώλιον τοΰ θεά

τρου καλώ; είργασμένον, λίθου εγχωρίου, μήκους 1,22, πλάτους 0,92, υψους 
0,33. Καθαρισθέντος τοΰ περί αύτο χώρου παρουσιάσθη εγγύς αύτοΰ καί δεύ

τερον όμοιον, μετά τοΰ πρώτου χρησιμεΰον ώς πώμα φρέατος έν τφ βράχφ ' 
τετμημένου καί ύπό τά θεμέλια κειμένου. Ή έπιπώμασις τοΰ φρέατος τούτ 
του ώς έ'χέι δηλαϊ, δ'τι έγένετο δτε κατεσκευάσθη τό θέατρον έκ τών νίδη 

παρεσκευασμένων εδωλίων. ’Εντός, δέ τοΰ μετά τοΰτο δωδεκάτου διαμερί

σματος Ανευρέθη ό όρος ό δημοσιευτείς έν τφ φύλλφ τοΰ παρελθόντος μ.ηνάς, 

τό μόνον, ένεπίγοαφον λείψανον τό έκ της προκειμένη; έρεύνης.
Πέραν τοΰ κοίλου προσετέθη ηδη είς τά εννέα πρ.οϋπάρχοντα Ανοίγματα 

τοΰ υδραγωγείου καί δέκατον. Τά ανοίγματα ταΰτα άντιστοιχοΰσιν Ακριβώς 

πρός τάς κερκίδας, τών δέ μεταξύ κλιμάκων αντίστοιχα είνε οί λίθοι οΐ χω- 
ρίζοντε; τά ανοίγματα, ’Ήδη δέ δύναται. τις πλέον νά όρίση· καί την θέσιν 

τών κερκίδων' Ίςσαν δηλ, περιττού Αριθμού καί Ακριβώς δέκα τρεις, εί καί 

τούτου έ'τι δύσκολος θεωρείται ό προσδιορισμός.’S σκάφη χωρησασα πρός. τό ΝΔ άνέδειξε. καί την δεξιάν πάροδον καί τό 
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πρδς εκείνο τδ μέρος απολειπόμενου τής σκηνής. Ό τοίχος δνι'λ. ό μαρμάρινος, 

πρδς τδ ΝΔ, χωρών εις μήκος μέτρων 24,22 σχηματίζεται καί ένταΰθα 
κατά άλλοτε περιγραφέν αντίθετον άκρον, άφίνων δηλ. πρδς την πάροδον 
προεξέχον τετράγωνον σχήμα κτιρίου, ού άπεκαλυφθη ή δυτική γωνία πρό 

■τοΰ όποιου κεΐται ή πάροδος. Δεν άπεκαλυφθη κατά τδ μέρος τοϋτο ολόκλη

ρον τδ τετράγωνον κτίσμα, έξ αναλογίας δμως δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν την 
διάταξιν αύτοΰ κατά τά ελλείποντα έκ τοϋ γνωστού ήδη Αντιθέτου πρδς Β. 

μέρους, ουτινος έφάνη ή πρδς βορράν αντίκρυ τοΰ βράχου της άριστεράς πα

ρόδου, χωρούσα γραμμή εις έξ . μέτρων μήκος, άπό δέ τοΰ σημείου τούτοι» 

τρεπόμενη κατ’ ορθήν πρδς Α. καί τελευτώσα είς άπόστασιν 2,13, δπου εξα
κολουθεί ό βράχος τετμημένος κατά την αύτην έπί τι γραμμήν. Μετά- τρί · 

την καί τετάρτην έν τεθλασμένη κατ’ όρθάς κάθετον καμπήν τοϋ βράχου 
αναφαίνεται, άφίνων κενόν τι έν τφ μεταξύ, ό γνωστός τοίχος ό ό'πισθεν τοΰ 
προσκηνίου ό διευθυνύμενος πρδς Ν. παραλλήλως τφ τοίχφ τοϋ προσκηνίου. 

Ό τοίχος ουτος κα'ι κατά τό νότιον μέρος χωρών έχει μήκος 29,60 περίπου 
καί σταματα καί κατά τά δυο άκρα εΐς τομήν τοΰ βράχου, άπδ τοΰ οποίου 
άφίστ-αται ολίγον, άφίνων κενόν κατάλληλον εΐς ένίδ.ρυ.σιν άλλου λίθου'· τού
του δέ τοϋ κενοϋ σαφεστέραν τήν σημασίαν θά ίδωμεν εύθύς κατόπιν.

: Ek!· άπόστασιν 4,85 άπό τοΰ τοίχου τούτου, παραλλήλως όπισθεν αύτοΰ 

έκτείνεται μακροτέρα γραμμή θεμελιώσεως έν τώ βράχω ένεσκαμμένης εΐς 

βάθος 0,85. Ή γραμμή αύτη, αρκούντως βαθεϊα, φέρει ίχνη εδώ καί έκεΐ 
τοΰ ένιδρυμένο.υ τοίχου, λίθους κατά χώραν κειμένους, Παρεκτεινομένη κατά 

τι δεξιόθεν καί άρ,ιστερόθεν τοΰ προηγουμένου τοίχου, κάμπτεται κατ’ άμ- 

φότερα τά άκρα, έν γωνίφ ορθή) πρδς τδ ΒΔ., είς μήκος 6,40 κατά τδ Ν, 

κεράς καί 6,1 0, κατά τό Β.,άποτελεϊ δ’ ούτω στενόμακρων οικοδόμημα, δ'μο-tov 
έν μέρει ταϊς στοαϊς. Κατά τδ. Ν.άκρον.έπί του πέρατος τής πρδς τα ΒΔ. προε
ξοχής έσώθη ό τελευταίος λίθος'έν τφ βράχω κατά χώραν καί κατά τδ άΛτό 

μέρος έτερος έν τφ μέσφ τής πλευράς ταύτης καί τρίτος μέγας έπ'ι τής πρδς 

Α.γωνίας.Ό κατά τό σχήμα στοάς εκτεινόμενος Ουτος τοίχος κατά τάς δύο 
προεξοχής. αθτοΰ απέχει ίκανώς τών άκρων, τοΰ προηγουμένως σημειωθέντος 

τοίχου τοΰ ό'πισθεν τοΰ προσκηνίου, ούτως ώστε άφίνεται άνοιγμα έν φ ήτο 

ί'σως κατεσκευασμένον θύρωμα, καί τοΰτο συντείνει τά μέγιστα εΐς ερμηνείαν 

καί τής προμνημονευθείσης. έν τφ βράχφ τομής κατά τά τέρματα τοΰ προ-- 
μ.νημονευθέντος τοίχου άμ,φότερα, μάλιστα δ’ ένισχύεταί τις είς τοΰτο έκ τοΰ 

κατά τδ βόρειον" άκρον. 'Ώστε τδ κενόν τοΰτο, ου άνωτέοω έμνήσθημεν,έχρη- 
σίμεσεν εΐς ένίδρυσιν τής παραστάδος θύρας ευρισκόμενης κατά τά δύο. άκρα 

τοΰ μετά τήν σκηνήν οικοδομήματος, στοάς, ή τίνος τοιούτου.

Έπί τοΰ τοίχου τοΰ ό'πισθεν τοΰ προσκηνίου έν έ'τι σημεϊον παρατηρήσεως 
άξιον άπαντά’ λείψανον δηλ. κίονος λίθου εγχωρίου ολίγον πρό τοΰ τέρματος . 

τοΰ "Ν. κατά χώραν ίδρυμέν.ον, εμβάλλει είς απορίαν διά τήν θέσιν αύτοϋ ώς. 
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πρδς τό. λοιπόν σχέδιον. Περίεργος έτι καί δυσεξήγητος εΐνε ή μεταξύ τών 

κατά τήν σκηνήν διαχωρισμάτων’ποικίλη διαίρεσίς καί τομή τοϋ βράχου. 
Περιεργότατον δέ πάντων τό μικρόν έκεϊνο ύψωμα τοΰ βράχου τδ άμέσως 

πρδ τής σκηνής καί κατά τδ μέσον αύτής τετμημένον, τδ πρδς τήν ορχή

στραν κατακλινές ήρέμα, ώσεί τεσσάρων μέτρων έκτασιν έχον.
Άκόμη έχω νά προσθέσω έκ τών κατά τήν ορχήστραν τήν διαφοράν ένδς 

τών ανοιγμάτων τοϋ υδραγωγείου, τοΰ πρδς τήν σκηνήν δηλ. πρώτου άριστε- 

ρόθεν. Τοΰτο μετά υπολογισμόν ούχί ακριβή ί'σως τοΰ άλλου χώρου, εις οι

κονομίαν τοΰ άπαλειπομένου, κατεσκευάσθη μήκος έχον μεϊζον τών άλλων, 
ήτοι 2,92. Έντός τοϋ τελευταίου τούτου υπάρχει καί ή όπή, δΓ ής έξέ- 

βαλλον τά ύδατα δΓ οχετού διευθυνόμενα πρδς τήν θάλασσαν. Ή όπή πρδς 
τδ ΝΑ. άποβλέπαυσα, εΐνε αψιδωτή, ύψους 0,50 περίπου, πλάτους 0,40, 
Τδ δ’ έσωτερικόν τοϋ υδραγωγείου πλάτος εινε 0,80, κατά δέ τδ στόμιον μό

νον 0,72.
Ένταΰθα δύναταί τις είπεΐν, δτι τερματίζεται ή ξηρά άφήγησις τής σκα- 

φής τόΰ , θεάτρου, ή τής πορείας τής έργασίας καί τέλος ή έξέλιξις τής δΓ 

έργου πλέον, δΓ αύτής τής σκαπάνης, έπικυρώσεως τής ύπάρξεως θεάτρου 
κατά τήν Πειρα’ίζ,ήν χερσόνησον. Όποιον τδ θέατρον τοΰτο, πότε κατεσκευά- 

δθη, όποιαν ονομασίαν έφερε, πώς κατεστράφη καί ούτωσί έν έρειπιοις περι- 
ήλθέν είς ήμάς, καί τόσα καί τόσα άλλα άπαβλεποντα τήν κατασκευήν 

αύτοΰ τήν άλλην, έπειτα καί γενικώτερά τινα περί τών τοΰ Πειραιώς θεά

τρων, ταΰτα πάντα, έκτος τής μέχρι τοΰδε ξηράς άφηγήσεως κείμενα, άτςο- 

τξλοϋσιν ίδιον κύκλον ιδίας καί εύρυτέρας χρήζοντα έρεύνης.

Β'. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟ ΠΡ02 ΤΗι ΜΟΪΝΙΧΙΑι

Άφ’ ου άπεκαλ.ύφθη τδ αμφισβητούμενου τοϋ Πειραιώς θέατρον, άπελεί- 

πετο νά βεβαιωθή ήδη αν διέσωζε, καί τό έτερον, τδ γνωστόν έπί τοΰ λόφου 

τής Μουνιχίας, άν διέσωζεν άξιοσημείωτα ίχνη ύπό τά χώματα τά έπισω- 

ρευθέντα έπί τοΰ χώρου, έν κατέχει κατά τήν Δ. πλευράν τοΰ λόφου τής. 
Μουνιχίας. Πρδ ετών ικανών έφαίνετο μέν ό χώρος έπιτήδειος είς ΰπαρξιν 

τοιούτου κτιρίου καί έτοποθετεϊτο έκεΐ τδ έν καί μόνον ύπδ τών πλείστων 

■σημειούμενον θέατρον τοΰτο τής Μουνιχίας.καί έδεικνύοντο ύπό .τών σημει-, 
ούντοΛ τοπογράφων καί λείψανα τούτου, έθεωρεϊτο δ’ ασφαλέστατη ή κατά 

τδ μέρος έκεϊνο θέσις του, άλλά δέν ύπήρχον μαρτύρια ικανά, τά έκ τής 
σκαπάνης, ΐνα πείσωσιν είς τοϋτο, διό τά πάντα περιωρίζοντΟ, μάλιστα τά 

κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ θεάτρου, περιωρίζοντο είς λόγους.
Μέτά τήν άποκάλυψιν δμως τοϋ θεάτρου τοΰ Πειραιώς, τοΰ κατά τήν 

Ζέάν, άπεφάσισεν ή άρχαιολογική Εταιρία, ΐνα εξασφαλίσει τήν ΰπαρξιν δύο
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(ί ' . εν Πειραιεϊ θεάτρων καί διά πραγμάτων, νά ένεργήσή έρευνας εις τό ύποδει-

sij κνύμενον μέρος. Διότι τφ αληθείς ήτο μέν γνωστή, γνωστοτάτη όι Οέβις τοϋ

θεάτρου , είς πρότερον χρόνους καί θά έφαίνοντο βεβαίως τά ύπό τών Γερμανών σημειούμενα λείψανα, άλλ’ έκτοτε ήλλοιώθηιό τόπος τοσοΰτον ώστε καί 
ί δίς τούς κάλλιστα είδότας νά-φαίνεται δλως άγνωστος, ενεκα τών χωμάτων

των Από της κλιτύος τοΰ λόφου ύπό τών βροχών καταπεσόντων, τό πλεϊστον 
δ’ ένεκα τής έπισωρεύσεως ήν ένήογησεν ό. κάτοχος το(ί τόπου εκείνου, πρός 

ίί Ισοπέδωσιν τοΰ ζατακλινοΟς τοϋ εδάφους. Καί οίκίσκοι δ’ έρπύσαντες έ'φθα-

s . σαν μέχρι τής δέσεως τής ορχήστρας σχεδόν, ώστε καί ή δψις τοΰ τόπου με-
■ ' τεβλήθη ούσιωδώς, καί διά τάς εργασίας πλεϊστα ύπάρχου.σι τά προσκόμματα,,

i . . Έν τούτοις ήΈταιρία διά τοΰ αντιπροσώπου αυτής κ. Δ.Φιλίου έποιήσατο,
a - έ'ναρξιν τής σκαφής’ μετά διαφόρους δ’άγόνου,ς δοκιμάς παρουσιάσθη έπί τέλους

μέρος τοΰ ύδραγωγείου τοΰ περί τήν ορχήστραν καί ή ύπέρ αύτό πρός τό κοϊλον.

; τελευταία βαδμίς. Τό εσπέρας τοΰ Σαββάτου (5 ’Ιουνίου) είχε φανή μέροί
1 - δυο ανοιγμάτων καί ό διά μέσου χωρίζων λίθος. Διότι παραδόξως καί τοΰτο,

έχει τό ύδραγωγίϊον καθ’ δμοιόν τινα τρόπον πρός τό τοΰ Πειραιώς κατε- 

σκευασμένον μέ τήν διαφοράν δτι τά ανοίγματα φέρουσι καί χείλος είς έπα- 

f κούμβησιν βεβαίως τοΰ καλύπτοντας πώματος’ έ'τι δ’ έν τούτφ τό.μήκος τώς

Ανοιγμάτων ύπερβαίνει τό τών όμοιων τοϋ ετέρου, τό δξ πλάτος αύτών ών καί τό τών χωριζόντων λίθων φαίνεται μικρότεοον τοϋ τών άλλων.
’Εντός ολίγου λοιπόν καθαριζομένου καί τούτου θά εινέ τις είς θέσιν νά όμι- 

λήση περί τών δύο θεάτρων τοΰ Πειραιώς καί επιχείρηση τό κυριώτερον, τήν. 
διάκρισιν αύτών τήν κατά τό. δνομα, 'ίνα δειχθή δτι έχει λόγον καί λόγον. 

Ισχυρόν ή παρά τοϊς παλαιοϊς νΰν μέν τοιαύτη νΰν δέ τοιαύτη ονομασία, 
επειδή παρά μέν ©ουκυδίδν) καί Λυσίφ τό θέατρον φέρει τόν προσδιορισμόν τό 

πμός· τμ ΜουνιχΙα, ΜοννιχΙασι,π^οι δέ Ξενοφώντι τό er Πειραιεϊάφορίζεται. 
δλως άντιδιαστελλόμεν.αν σαφέστατα καί ευκρινέστατα τοΰ πρώτου. Εινε δή 

σπουδαία ή ■ διάκρισις τών δύο θεάτρων καί ή τοποθετησις τοΰ παρά Εενο- 

φώντι, διά τε τήν εύχερεσ.τέραν λύσιν τοϋ χωρίου δπο.υ άναφέρεταί καί τόν έκ ταύτης Ασφαλέστερον καθορισμόν σημείων τινών τής τοπογραφίας τοϋ, 
Βειραιώς, άτινα άλλως παρ’ άλλοις φέρονται ένεκα εσφαλμένης εκδοχής ση
μείων τινών τής πόλεως καί εσπευσμένης λίαν παρατ.ηρήσεω.ς τών προσδι,ο.- 
ριστέων.

Έν Πεφαιιΐ τή 6η Ιουλίου-1880. 1ΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
καθηγητης τοΰ έν Πειραιεΐ Γυμνάσιο ο

ΡΩΜΑΪΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

Έξ όσων Ανήνεγκε τή Άκαδημείφ τών Επιγραφών, καί τών Γραμμάτων δ διευθόνων τήν έν 'Ρώμ-ρ γαλλικήν Σχολήν κ. Geffroy μανθάνομεν τά έςή;

·, ■ ®
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περί τών-έκεϊ άνασκαφών. καί άλλων Αρχαιολογικών εργασιών, ά σπεύδομεν, 

κατά τό σύνηθες, νά μεταδώσωμεν τοϊς άναγνώσταις τοΰ Παρνασσού.
Έν τή αγορά έκαθαρίσθησαν καί άνεδείχθησαν ή Κωνσταντινιανή λεγο*.  

μένη βασιλική έ'τι δέ καί τοεϊς ναοί, οϊτινες όμοΰ είχον χρησιμεύσει είς άπο- 

τέλεσιν τής εκκλησίας τών άγιων Κοσμ,ά καί Δαμιανού,. Έκεϊ ανεσκάφησαν 
καί πλεϊσ.ται έπιγραφαί, ών μία, έκ τών σπουδαιότατων, έγένετο θέμα τής 

μελέτης τοϋ έπ’ εσχάτων έν 'Ρώμη διατρίψαντος διαπρεπούς αρχαιολόγου 

καί πολίτικου Ανδρος κ. Ούαδδιγγτώνος. Μετά τά έργα ταΰτα έπιστάντος 

τοΰ θέρους διεκόπησαν, ώς είκός, αί άνασκαφαί καί έν τή Αγορ^ καί έν τή 
Φαρνεσίνφ καί έκλείσθη, κατά τό είωθός, καί ή Ούατικανή βιβλιοθήκη,ώςτε 

καί αί περί τά χειρόγραφα έργασίαι τών παρά τόν Τίβέριν λογίων κατέπαυ

σαν. Τής Φαονεσίνας αί Ανασκαφαί δέν θά έπαναληφθώ.σιν ύπό τής έπί τών 
εργασιών τοϋ Τιβέρεως έπιτροπείας, παρά άφ’ ου πρότερον κτισθή παρά τήν. 

όχθην τοϋ ποταμού αντί τοϋ σημερινού προχώματος λίθινον κρηπίδωμα πρός 

προφύλαξιν τοΰ πολυτίμου παλατιού, ένθα τόσα λαμπρά λείψανα τής Αρ
χαιότητας εόρέθησαν. Δέν κρίνομεν δέ έςω τοΰ προκειμένου νά Αναγγείλωμεν 
ενταύθα τοϊς φιλαρχαίοις δτι άν έπιθυμώσι περί ρωμαϊκών αρχαιοτήτων 

πληροφορίας πλείονας έκείνων, Ας προσπαθεί νά μεταδώσιη ό Παρνασσός, 
δύνανται νΰν ευτυχώς νάναγνώσωσι βιβλίον γαλλικόν γλαφυρότατου μέν κατά 

τήν λέξιν Ακριβέστατου δέ κατά τάς παρεχόμενα; ειδήσεις. Τό βιβλίον τοΰτο. 

εφέτος (1880) έκδοθέν, επιγράφεται Promenades Arch0ologiques, Rome et 
Pompei, καί εινε έ'ργον τοΰ περιπύστου τής Γαλλίας ’Ακαδημαϊκοί! καί έξά-. 

χου λατινιστοΰ κ. Goston Boissier. Οί Αρχαιολογικοί περίπατοι έ'χουσι συνη 

θροισμένην είς έν πάσαν Αρχαιολογικήν εί'δησιν άναφερομένήν είς τάς απο

καλύψεις τάς γενομένας μέχρι τέλους τοΰ έτους 1879. Τά κεφάλαια τοϋ 

βιβλίου, κεφάλαια μεγάλα, επιγράφονται’ περί τής αγοράς, περί τοΰ Παλα- 
τίνου, περί τών κρυπτών ή κατακομβών, περί τής τοΰ Άδριανοΰ . έπαύλεως, 
περί τής Ώστίας, περί τής Πομπηίας. Ταΰτα δέ τά κεφάλαια είχον ήδη πρό

τερον Από τοϋ 1876, τμηματικώς δημοσιευθή έν τή ’Επιθεωρήσει των όνο 

Κόσμων, ήμεϊς δέ έν τοϊς προτέροις τόμοι; τοΰ Παρνασσού έί^ομεν πειραθή 

νά δώσωμέν τινα έννοιαν αύτών.
■ ’’Ας προσθέσωμεν Ακόμη δτι δ διευθυντής τής έν 'Ρώμγ γαλλικής Σχο

λής όριστικώς διαψεύδει, ήν πρότερον ύπό πάσαν έπιφόλαξιν είχε μεταδώ

σει εί'δησιν δτι δήθεν ό. κ. Alb, Thomas εταίρος τής αύτής Σχολής ειχεν έν- 
τύχει χειοογράφφ περιλαμβάνοντι μέρος τής- άπολεσθείσης 'Ιστορίας, τοϋ 

Τρώγου Πομπηίο.υ, Τό περί ού ό λόγος χειρόγραφον τοΰ δεκάτου αίώνος, γε- 

νομένης ακριβεστέρας έρεύνης έδείχθη οτι είνε παράδοξον Αντίγραφόν τοϋ. 
’Ιουστίνου, τοΰ έπιτομέως τοΰ Τρώγου, μετά πλείστων παρεμβολών έκ τών 

τοΰ Κικέρωνος, τοϋ Τακίτου, τοΰ Σαλλουστίου, τοΰ Σενέκα καί τοϋ ’Ιουλίου. 

Μαξίμοψ
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Τέλος, αγγέλλεται καί τούτο έκ 'Ρώμης, οτι ή συλλογή των μεσαιωνικών 

τεχνουργημάτων, ήτις είχεν αρχίσει νά σχηματίζηται έν τινι στενώ χώρφ 
τοΰ άνω πατώματος τοϋ Μουσείου Κίρχερ, μετεκομίσθη είς τάς εύρείας αί" 
θορσςίς παλαιού μοναστηριού όναμαζομένου. Capo le Case.

/Ε» Άί.>ίν»{, < 14 ’Ιουλίου 1880. Σ, Κ. Σ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 4ΕΛΙΝΟΥΝΤΟ*

Έν τη έφημερίδι τής 'Ρώμης Φαμφού.Ια έδημοσιεύθη επιγραφή εύρεθεϊσα 
Χατά τάς προσφάτους ανασκαφάς τής Σελινοϋντος Αρχαίας ελληνικής έν..Σΐ" 

Ζελί^. πόλεως, ήδε .

ΘΕΟ!6 ΚΑΤΑΧ : 
ΜΑΡΚΙΑ KA1CAPOC: Δ: 

EZHCEN ΕΤΗ ΛΕ: 
MYCTIC ΘΥΓΑΤΡΙ 

ΙΔ!Α; MNHMHC ΧΑΡίΗ

$τοι Θεοϊς χαταχθονίοις’ Μαρκία Κάί.σαρος δ. έζησεν έτη λε'. Μύστις θυγατρό. 
ίδίη μνήμης χάριν.

Τό σχήμα τών γραμμάτων, ό τύπος τοΰ Σ είς € και τά κύρια όνό?· 
ματα δηλοΰσι την επιγραφήν κατά τούς Καισαρικούς χρόνους. Τό λατινι

κόν όνομα Μαρκία μαρτυρεί οτι ή θανοΰσα είχε μέν λατινικόν όνομα, ώς 
δέ ίταλιώτις κατοικούσα έν ελληνική αποικία, ένθα έλάλο,υν ελληνιστί, ή έν- 

ταφιασθεϊσα ήτο μία τών έλληνίδων Αποίκων.
Δυο δυσκολίαι Απαντώνται εις Ακριβή ερμηνείαν -της .επιγραφές, τό μονο

ψήφιον Δ κά'ι ή λέξις Μυστις.Ό εκδότης τής επιγραφής κ. Φ.Μαριώτης Ιτα

λός καί.ελληνιστής εκλαμβάνει τό μονόγραμμα. Δ αρχικόν της λέξεως δούλη 
ώς συνηθεϊτο παρά Λατίνοις έπιγραφοπο.ιοίς νά γράφηται τό αρχικόν L τής 
λέξεώς Libertus (απελεύθερος), καί τό S της λέξςω.ς Servus (δούλος)’ περί 
δέ τής λέξεως Μύστις λέγει δτι δηλοϊ ιέρειάν μεμυημένην (iuniziata) ή όνομα 

κύριον, 'Ερμηνεύει δθεν «Agli dei. infernal? Marcia Serva di Cesare, visse 

anni 35. .Mistide alia figlia col proprio per memoria. (Πρός· καταχθονίους 
θεούς. Μαρκία δούλη Καίσαρος, έζησεν έτη 35. Μύστις πρός τήν θυγατέρα 

της έξ ιδίων διά μνήμ,ην).

Ούχί άλόγως τό αρχικόν Δ έκλαμβάνες ό, κ. Μαριώτης δούλην υπονοούν’ 
διότι καί έν άλλα.ις ελληνικαΐς έπιγραφαΐς τό δούλη αίνίττεται διά τοϋ Δ. 

(Boech corpus inscriptionum graecarum Vol. II ins 2104), ώςκαί τό ελεύ
θερος διά τού Ε xetl τό απελεύθερος διά τοϋ Α. Ούτε πρωτοφανής ή δήλω- 

βις ετών τού Αποβιοϋντος έν νεκρίκαΐς έπ,ιγραφαϊς. Έν πολλαϊς όμοίαιφ Κερ-

I ■ .
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κυράίκαϊς καί Άττικαϊς ού μόνον διά τών κεφαλαίων γραμμάτων, αλλά καί 

διά τών’Αττικών σημείων αριθμών γράφεται.
Τό Μύστις δέν έκφράζει τόν χαρακτήρα γυναικός μέμυημένης (inniziata), 

ώς στοχάζεται ό κ. Μαριώτης’ άλλ’ είναι κυριώνυμία λαμβανομένη έκ με- 
τουσιαστικοΰ ονόματος έκδηλοϋντος τό έπιτήδευμά μύστου, ής ή ονομαστική 

Αρσενικού μύστης, καί τοΰ θηλυκού μύστις (γεν. μύστιδος). Διό τό Μύστις εί

ναι κύριον τής άφιερωσάσης μητρός πρός τήν θυγατέρα Μαρκίαν όνομά. 
Τοΰτο εύοηται καί έν άλλαις έπιγραφαΐς διασωζούσαις ονόματα θεών καί 

Ανθρώπων ταύτώνυμα μετουσιαίτικών, ώς Πολίτης καί ή Πολίτις, ό Φάνης 

καί ή Φανίς. Μύστης επωνυμία θεού Διονύσου καί Μύστις όνομα , νύμφης τρο*·  
φοΰ Διονύσου παρά Σιδωνίοις. Τό δέ ίδίη έννοεΐται έπιρρηματικώς ώς έξ ιδίων 

ή ίδίη δαπάνη κατεσκεύασεν ή Μύστις τό μνημεΐον.

Έκ'τούτων συνάγεται ή έξης έρμ.ηνεία τής έπιγραφής — Θεοϊς καταχθο- 
νίοις Μαρκία Καίσαρος δούλη έζησεν έτη λε'. Ή δέ Μύστις ή μήτηρ, έποίησε 

τό μνημεϊον τής θυγατρός είς μνήμην ίδίη δαπάνη.

Έκ Ζακύνθου 27 ’Ιουνίου 1880. Π. ΧΙΩΤΙ1Σ.

Ε I Δ Η ί Ε I ί

Είς τών κιόνων τού έν Σουνίφ ναού τής Σουνιάδος Άθηνάς κατέπεσεν 

έκ τής υγρασίας καί οί λοιποί δ’ απειλούνται έκ τοϋ αύτοΰ λόγου ύπό κατά.· 

πτώσεως. Πρός τοϋτο μετέβη επί τόπου έπιβαίνουσα τοΰ πολεμικού Ατμό-1 

πλοίου Σα.Ιαιιηκίας έπιτροπή εκ τοϋ συμβουλίου τής Αρχαιολογικής εταιρίας 
μετ’ είδήμονος άρχιτέκτονος καί μηχανικού δπως σπουδάση τήν κατάστασιν 

τών λειψάνων τούτων. Γενομένου δ’ ύπολογισμοϋ τής άπαιτουμένης δαπάνης 

ήτις θ’ άνέλθη είς τρισχιλίας περίπου δραχμάς, ή Αρχαιολογική εταιρία άπε- 

φάσισε τήν τε ΐδρυσιν τού καταπεσόντος κίονος καί τήν στερέωσ-iv τών λοι
πών ώς καί τήν έπιδιόρθωσιν τών έπιστηλίών.

—* Ή έπιτροπή τής Αρχαιολογικής, εταιρίας ή είς Σούνιον μεταβάσα έπι- 

στρέφουσ,α εϊσήλθεν είς τόν λιμένα τής Άναβύσσου καί παρέλαβεν επί τής 

Σαλαμινίας καί έκόμισεν είς τό έν Άθήναις μουσεϊον τούς δύο έκείνουςένε· 

πιγράφους λίθους, οίτινες κείμενοι έμπροσθεν τής εκκλησίας τοϋ αγίου Νικο
λάου έξεδόθησαν ύπό τοϋ Kirchoff καί τοΰ ήμετέρου ζ. 'Ραγκαβή.

-— Αΐ παρά τό Δίπυλον άνασκαφαί τής αρχαιολογικής έταιρίας έληξαν 
ούδενός ετέρου άξιου λόγου εύρεθέντος πλήν τής γνωστής νεκρικής στήλης.

—- Έκ Χαιρωνείκς γράρουσιν ήυ,ϊν ότι αί ανασκαφαί έξακολουθοΰσιν ύπό 

την έποπτείαν τοΰ έφορου τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκη έν τώ έκκα- 
ρισθεντι περιβόλφ τοΰ αύτόθι λέοντ.ος" άνευρέθησαν δέ καί άλλοι νεκροί τών 

έν τη μάχη πεσόντων, ςναρά τούτους δέ καί ίχνη όπλων ώς-φαίνεται έκ τής



582 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑ 583

J

Γ

■ι

κατιώσεως τών οστών. Έκ τών νέων εύρεθέντων νεκρών εΐς φέρει διαμπε

ρές τραϋμα της κεφαλής, άλλος δ’ έχει τάς πλευράς τεθραυσμένας. Οι νεκροί 

άμα ευρισκόμενοι καλύπτονται μέ λεπτόν στρώμα χώματος, ή διατήοησις 

ό'μως αύτών έν τω μέλλοντι φαίνεται δυσκολωτάτη. ,

— Ίον προσεχή ’Οκτώβριον θέλει κατέλθει έίς ’Ολυμπίαν ό δΐδάκτωρ κ. 

Ί ροϋ μ,ετα των κκ. Δαιρπφελδ καί Πουργολδ όπως ποίησή συμπληρωτικάς 

τινας σκαφάς, α'ίτινες θέλουσι διαρκέσει μέχρις Ίανουαρίου, μεθ’ β ό μέν κ. 
Πουργολδ θέλει έλθει είς’Αθήνας ένθα θέλει Λαραμείνει ώς εταίρος τοϋ 

Γερμανικού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, οί δέ λοιποί δύο θ’ άπέλθωσιν εΐς 

Βερολϊνον.
— Ό έφορος τών άρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίας άπεστάλή ύπό τοΰ υπουρ

γείου εΐς Δήλον ένθα γίνονται ύπό την διεύθυνσιν τοϋ κ. *Ομόλ  αί άνασκαφαί 

ύπό τής ένταΰθα Γαλλικής σχολής. Ό κ. Καββαδίας έχει την εντολήν νά 

ΧΛ'Γίί'ΤίΖζτ) ζαι το εν Μϋ%ϋ>ν<ρ jaoussiov' τών εν ΛτΐΧοι γένοριέν.ίον εύρτι^&των.
—Έν τώ Διονυσιακή θεάτρφ δαπάναις τοϋ Γερμανοί) καθηγητοΰ Reuleaux 

φίλου στενού τοΰ άποβιώσαντος Φραγκίσκου Στράκ θέλει άνατεθή ή .έξης 

έκ μαρμάρου αναθηματική έπιγραφή” «Τώ εύρέτν) τοΰ Διονυσιακού θεάτρου, 
τφ διαδώσαντι τήν ελληνικήν τέχνην έν Γερμανία,τφ καθηγητή .Φραγκίσκφ 

Στράκ άποβιώσαντι κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 1880 έν Βερολίνφ, τόν λίθον τοΰτον 

εΐς τών φίλων άνέθηκεν».
Έκ τών δύο ίταλών αρχαιολόγων ούς άπέστειλεν ένταΰθα ή ιταλική κυ- 

βέρνησις πρός σπουδήν έπιτοπίαν τών άρχαιοτήτων ό μέν κ. Αιμίλιος Γεραρ- 

δίνης.μετά περιοδείαν της Πελοποννήσου. άνεχώρησε κληθείς είς 'Ρώμην, δ 

δέ κ. Α,. Βιόλας Αναχωρεί προσεχώς, έλπίς δ’είναι δτι θέλει έπανέλθει τόν 

χειμώνα.
— Ή ρωσική κυβέρνησις προτίθεται νά συστήσν) έν Άθήναις ρωσικήν Αρ

χαιολογικήν καί φιλολογικήν σχολήν όμοίαν τή Γαλλική καί Γερμανική 

σχολή. Πρός τοΰτο· άφίκετο είς Αθήνας ό κ. Θεόδωρος Σόκολοφ καθηγητής 

έν τω ίστορικο-φιλολογικώ ΐνστίτούτφ καί υφηγητής έν τφ πανεπιστημίφ 

τής Πετρουπόλεως καί οί κκ· Γιαρέστέττ καί Δατίσοφ καθηγηταί ό μέν έν 
Βίλνφ ό δ’ έν Πετρουπόλει.

— Ό κ. Φραγκίσκος Λενορμάν δημοσιεύει έν τφ άγγλικώ περιοδική Con

temporary Review σειράν άρθρων άναφερομένων είς τήν ιστορίαν τών Έλευ*  
σινίων μυστηρίων καί έπιγραφομένων les mysteres d’ Eleusis 0tude d’ Histo

ric religieuse.
— Ή έν Λονδίνφ ύφισταμένη εταιρία ύπό τόν τίτλον «Εταιρία πρός δια- 

τηρησιν τών άρχαίων μνημείων» άπεφάσισε τήν συγκρότησιν ειδικής επι
τροπής διαρκοΰς ύπό τόν τίτλον «επιτροπή τοΰ έν Βενετίφ άγιου Μάρκου» 

ήτις σκοπόν προτίθεται νά προστατεύσω τήν διάσημον έκκλησίαν κατά πά- 

σνίς άνακαινίσεως ελαττωματικής καί παραβλαπτούσης τό αρχικόν σχέδιον. 

'Η έπιτροπή αυτή ή'τις έχει έδραν τό Λονδΐνον είναι διεθνής καί πάντα τά. 

ευρωπαϊκά έθνη θά άντιπροσωπεύωνται έν αύτή. Έκ τών ήμ.ετέρων έν τίί 

επιτροπή ώρίσθη ό άρχιτέκτων κ. Λύσανδρος Καυταντζογλους.

— Άντικείμένον τοϋ έν Παρισίοις έφετεινοϋ γραφικού διαγωνισμού τοϋ 

επιλεγόμενου τής 'Ρώμης καθότι ό βραβευόμενος άποστέλλεται είς 'Ρώμην 
πρός συμπλήρωσιν. τών καλλιτεχνικών αύτοϋ σπουδών, είχεν όρισθή <5 άνα- 

γνωρισμος ίοϋ ’ΟύνιΤσέως και τοϋ ΤηΛεμάγμυ κατά τό II. τής Όδυσσείας*  

τοϊς διαγωνιζομένοις δ’ ύποψηφίοις ύπεβλήθησαν ΐδίιγ οί εξής στίχοι τής έν 

λογφ ραψφδίας (213—220).

’’Ως άρα φωνήσας (Όδυσσεύς) κατ’ άρ’ ε^ετο Τηλέμαχος δέ 

άμφιχυθείς πατέο’ έσθλόν όδύρετο δάκρυα λείβων. 

Άμφοτέροισι δέ τοϊσιν ύφ’ ίμερος ώρτο γόοιο 

κλαϊον δέ λιγέως, άδινώτερον ή' τ’ οιωνοί 

©ήναι ή αίγυπιοί γαμψώνυχες, οΐοί τε τέκνα 

άγρόται έξείλοντο, πάρος πετεηνά γενέσθαι.
’’Ως άρα τοί γ’ ελεεινόν ύπ’ όφρύσι δάκρυον είβον

Καί νύ κ’ όδυρομένοισ.ν έδυ φώος ήελίοιο.

'Η σκηνή ώς γνωστόν ύπόκειται έν τή καλύβη τοΰ Εύμαίου.—Δέκα διηγω- 

νίσθησαν, έκρίθη δέ πολλφ άνώτερον τών λοιπών τό έργον τοΰ κ. Doucet, 

δστις καί έλαβε τό βραβεΐον.

— Έν 'Ρωσσίιρ ύπό τινων φιλολογικών συλλόγων έσχηματίσθη εταιρία, 

ήτις προτίθεται νά μεταβή είς Βουλγαρίαν δπως ποίησή άνασκαφάς καί έν 

γένει έκμάθή τήν χώραν έπισταμένως ύπό αρχαιολογικήν, ιστορικήν, εθνο

γραφικήν, κλιματολογικήν κλπ. έποψιν. Κατά τήν έσχάτφς έν Πετρουπόλει 
διαμονήν τοΰ ήγεμόνος τών Βουλγάρων παρόύσιάσθησαν αύτφ τά άπαρτί- 
ζοντα τήν έν λόγφ εταιρίαν πρόσωπα, ήτοι ό Π. Σεμίόνοβ, αντιπρόεδρος του 

γεωγραφικού Συλλόγου, ό καθηγητής Μπεκέτοβ, άρτι πρόεδρος του έν Πε- 

τρουπόλει ,συγκροτηθέντος Συνεδρίου τών Φυσικομαθηματικών, ό Λ. ΜάϊΖ.οβ, 

πρόεδρος τοΰ γεωγραφικού Συλλόγου καί ό γνωστός πανσλαυιστής.Μπογίσιτζ, 

ζητήσαντες παρά τοΰ ήγεμόνος αρωγήν έν τή πραγματοποιήσει τοΰ έν λόγφ 
σχεδίου αύτών, Ό ήγεμών ύπεσχέθη πάν μέσον νά καταβάλω ύπέρ τοϋ 

σκοποΰ τούτου προσθέσας δτι αύθωρεί θέλει φροντίσει μετά τάς πρώτας άνα

σκαφάς νά ίδρυσή ΒονΛγαρικον Εθνικόν Μονσεΐον.
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Λύο Μορμ-ανδοο τυχοΒεώζταε. Ό κ. Γουσταϋος Σλουμβέργερ 
πεοί ου πολλάκις έγένετο μνεία έν τώ περιοδικφ τούτφ έπεστειλεν έν τή 
συνεδριάσει της 18 Ιουνίου της Γαλλικής Άκαδημείας τών επιγραφών και 
γοαμμάτων περίεργους πληροφορίας περί δύο Νορμανδών τυχοδιωκτών, ών τά 
μολυβλόβ'ουλλα άπεκτησε κατά τά τελευταία έν ’Ανατολή ταξείδιά του. 
Ουτοι είναι ό Herv6 καί ό Roussel de Bailleul διάσημοι αρχηγοί Νορμανδικών 
στιφών, οΐτινες κατα τόν ια' αιώνα ένεργόν έλαβον μέρος εις τάς τΰχας τοϋ 
βυζάντιακοΰ κράτους,έν τφ στρατφ τοΰ όποίουκατετάσσοντο ξένοι μισθοφόροι 
καλούμενοι ύπό τό κοινόν όνομα Φράγκοι. Ό Ηβτνέ Αναφαίνεται τό πρώτον 
τφ 1049 έν μάχη κατά τών Πετσενεγων τώ δέ 1051 έν μάχη κατά τών 
αύτών. Τώ 1057 άποδίώκεται ύποπεσών εις δυσμένειαν, αύτός δέ άποσύρε- 
ται μετά τών μισθοφόρων εις ’Αρμενίαν, συμμαχεί μετά τίνος τούρκου σουλ
τάνου έπειτα έζοργισθείς κηρύσσει κατ’ αύτοΰ πόλεμον καί τόν νίκα, κατόπιν 
πόλεμέ? μετά τίνος έμίρου δστις καί τόν συλλαμβάνει διά δόλου και τόν 
παραδίδει είς τόν αύτοκράτορα.Τό μολυβδόβουλον τοΰ Hervd έχει έμποοσθεν μέν 
την προτομήν τοΰ αγίου Πέτρου όπισθεν δ’ επιγραφήν έν επτά στίχοις μέ 
τούς συνήθεις τύπους και έν ή ό Ηετνό έξελληνίζεται είς Έρβΐριον Φραγ- 
κόπουίον καί φερει τούς τίτλους Βεστιάρως, Μάγιστρος καί Στρατηλάτης 
’Ανατολές. Ό βίας τοΰ άλλου τυχοδιώκτου τοΰ Roussel de Bailleul είναι πκ· 
ραδοξότερος' ό βάρβαρος ουτος Φραγχόηον^ος ώς τόν άπεκάλουν οί βυζαν
τινοί κατελιπε την ύπηρεσ,ίκν του -αύτοκράτορος καί μετέβη είς ’Ασίαν .μετά 
τών οπαδών του, έκεΐ δ’ έκ περιτροπής έπολέμει Τούρκους καί "Έλληνας. 
Στοατός άξιος λόγου ύπό την Αρχηγίαν τοΰ Ίωάννου Δοΰκα θείου τοΰ αύτο
κράτορος Μιχαήλ Ζ' Δούκα μετέβη πρός σύλληψίν του' άλλ’έν άτυχε? μάχη ό 

' , Δούκας συλλαμβάνεται καί ό Roussel διέρχεται θριαμβευτικώς τήν ’Ανατο
λήν καί μετ’ ολίγον απειλεί τήν Κωνσταντινούπολή. Έπί στιγμήν έσκέφθη 
αυτός νά άναγορευθγ αύτοκράτωρ αλλά προύτίμησε νά ανακήρυξή τοιοΰτον 
τόν αιχμάλωτόν του ’ίωάννην. Άλλ’ οί οπαδοί τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ 
Δούκα συμμαχησαντες μετά τών Τούρκων πολεμοΰσι τόν Roussel καί τόν συλ- 
λαμβάνουσιν. ’Απελευθερωθείς διά λύτρων έπανηλθεν εις ’Αρμενίαν καί έξα- 
κολουθών τόν τυχοδιωκτικόν αύτοΰ βίον απειλεί τάς παραλίας Ίοΰ Πόντου 
πόλεις.Ό ’Αλέξιος Κομνηνός στέλλεται είς καταπολέμησίν του, άλλ’ ό Rous
sel συμμαχεί μετά τοΰ σέλδζουκίδου Τουτάχ,ό'στις όμως τόν παραδίδει αιχ
μάλωτον είς τόν’Αλέξιον. Έπί αρκετόν χρόνον έμεινεν έν τφ δεσμωτ'ηρίφ 
τυραννούμεγος καϊ πάσχων δτε ημέραν τινά Μιχαήλ ό 'll απειλούμενος έν 
Εύρώπη καί Άσίρι συγχρόνως ύπό τοΰ Νικηφόρου Βοτανιάτου καί τοΰ Βρυεν- 

: νίου απελεύθερο? τόν Roussel καί βασιζόμενος εις τήν ανδρείαν του τόν άνα- 
κηρύττει Αρχηγόν μέρους τοΰ στρατού. Άλλ’ ό πονηρός Νορμανδός ίδών τόν 
Μιχαήλ'έν οίκτρ^ θέσει και πάντοθεν άπειλούμενον σύμμαχε? μετά τοΰ νι- 
κητοΰ Βοτανιάτου, προδίδει τόν άρχοντα Λογοθέτην του νικηθέντος αύτοκρά
τορος καί μετ’ όλίγας ημέρας αποθνήσκει ίσως δηλητηριασμένο; (1078). Τό 
μολυβδόβουλλον τούτου έχει άφ’ ενός μέν τήν Παρθένον προσευχομένην, φέ- 
ρουσαν έπί του στήθους τήν εικόνα τοΰ Χοιστοΰ άφ’ ετέρου δέ τήν επιγραφήν 
«Μήτερ Θεοϋ βοήθει τόν δοΰλόν σου Ούρσέλ βεστιαρίτην τόν Φραγκόπουλον,»


