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Έν έπο/γί, καθ’ ην πολύς έγένετο και γίγνεται λόγος περί ισοζυγίου 
•τοϋ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους καί περί έζευρέσεως νέων πόρων χρησί- 

μων προς τοϋτο, επίκαιρον νομίζομεν την στιγμήν, όπως ριπτωνται έν τγί , 
δημοσιότητι ΐδέαι τον σκοπόν τοΰτον έζυπηρετοΰσαι, η τουλάχιστον δυ- 
νάμεναι άφορμην νά παράσχωσι τοϊς άρμοδίοις εις μελέτην.

Ώραΐον έ'ργον καί πάνυ λυσιτελές έ'σται, έάν έν τγ αναζητήσει τών 
μέσων τούτων ένεφορούμεθα ού μόνον καθαρώς ταμιευτικού πνεύματος, 
•ήτοι τ^ς διά τών νέων πόρων είσπράξεως χρημάτων προς πληρωσιν τών 
άναγκών τοϋ Κράτους, άλλά συγχρόνως και τνίς ιδέας νά παράσχωμεν διά
τας επιβολές νέου τίνος φόρου είς την κοινωνίαν, ην δ φόρος μέλλει νά; 
έπιβαρύνν;, καί αγαθήν τινα ύπηρεσίαν, τείνουσαν νά έξασφαλίση σπου
δαία αύτης συμφέροντα καί έκ πρώτης δψεως καταφανή είς τδν φορολο- 
γούμενον. Έάν λοιπόν τδ βάρος, οπερ ούτως έπί τοΰ πολίτου θά πέσιρ, 
φροντίσωμεν νά μετριάσωμεν διά της πρδς αύτδν παροχής άλλης τνιδς 
ώφελείας είς αντάλλαγμα, νομίζομεν, ότι τοϋ σκοπού μας τού φορολογι- ! 
κοϋ κάλλιον έπιτυγχάνομεν, καθιστώντες ουτωτην έφαρμογην ^ττονέπα— 
χθη, και έν ταύτώ έργον δικαιοσύνης πράττομεν, καθότι ούδείς δύναται 
ν’ άρνηθγί, οτι αδικία καλεϊται, δταν άφ.αιρηται άπδ τδν πολίτην τδ χρη-. 
μα χωρίς ποσώς νά παρέχηταί τι αύτώ ώς Αντιστάθμισμα.

■ Α'

’Άπειρά είσι τά Αντικείμενα, έφ’ ών καθ’ άπασαν σχεδόν την Εύρω-· 
πην και Αλλαχού βαρείς έπεβληθησαν φόροι, και πολλά’τά φορολογικά 
μ.έτρα, τά άπδ πολλοϋ έκεϊσε άπροσκόπτως λειτουργοϋντα, εντελώς όμως 
ζενα πρδς τδν ήμέτερον προϋπολογισμόν τών εσόδων. Έν Γαλλίγ ιδίως, - 

έ'νθα και αύτδ τδ κιχωριον, δυνάμει τοΰ νόμου της 4 Σεπτεμβρίου 1871 
φορολογείται, Απειράριθμοι έπεβληθησαν φόροι μεγάλα ποσά άποφέροντε.ς 
^ίς τδ δημόσιον ταμεΐον» Έκεϊ, έκτδς πολλών άλλων, και κεφαλικδς είσ- , 

πράττεται φόρος (impot de capitation), δ άμεσος φόρος δ λεγόμενος προ- 
σωπικός (contribution personelle). *0 φόρος ούτος, δν δ μέν J. Β. Say (Trait6 
dYconomie politique, τομ. Ill, σ. 206) εάπαίσιόν καί Αποτρόπαιου έκά-
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λεσεν”, δ δε Montesquieu (Esprit des lois, βιβλ. XIII, ζεφ. XIV) δτι αγει- 
τνιάζει πολύ προς τήν δουλείαν «, ήτο κατ' άρχάς 5 λίτραι κατά κεφα
λήν δυνάμει τοϋ νόμου τής 7 Thermidor an III, κατόπιν διά τοδ νόμου 

τής 14 Thermidor an V, ώρίσθη εις 30 σολδία μέχρις 120 φράγκων, και 
τελευταΐον διά τοϋ νόμου τής 21 Απριλίου 1832 περιωρίσθή, ώς και σή

μερον λειτουργεί, είς τήν κατ’ έτος πληρωμήν παρ’έκαστου Γάλλου, άμ- 
φοτέρων τών φύλων, καί ξένου άπολαύοντος των πολιτικών δικαιωμάτων, 

-ένδς και ήμίσεος φράγκου μέχρι τεσσάρων καί ήμίσεος κατ’ ανώτατου 
δρον, δοιζομένου τοϋ φορολογικού τούτου δρου έκάστοτε κατά τάς τοπι- 
ζάς περιστάσεις ύπο τών νομαρχιακών συμβουλίων. Τήν υπαρξιν δέ τοϋ 
©όρου τούτου στηρίζουσιν έπί τής θεωρίας, δτι έκαστον άτομον δφείλει 
κατ’ έτος νά έργασθή διά το Κράτος τρεις ημέρας. Το άντίτιμον λοιπδν 
τή; τριημέρου ταύτης εργασίας αντιπροσωπεύει. δ φόρος αύτος. Παραπλή- 
σιός τις φόρος προσωπικός υπάρχει καί έν Πρωσσία., άλλ’ άφοργ είς εκεί
νους, ών τδ ετήσιον εισόδημα δέν υπερβαίνει τάς 3000 μάρκας, έν ω οί 
άνωτέραν τούτου πρόσοδον έ'χοντες ύπόκεινται είς τδν κυρίως φόρον έπί 
τοϋ. εισοδήματος. Ωσαύτως καί έν Αύστρίγ ύπήρχε προσωπικός φόρος, 

δστις κατηργήθη τδ 1848, ώς καί είς τάς διαφόρους χώρας τής ’Ιταλίας 
πρδ τής ένώσεως, άντικατασταθείς μετ’ αύτήν διά τοΰ φόρου έπί τοϋ κι
νητού πλούτου. Έν γένει δέ είς δλα σχεδόν τά έθνη έλειτούργησεν ό φό
ρος ουτος’ σήμερον όμως είναι κατηργημένος παρά τοϊς πλείστοις, ώς έν 
Άγγλίγ, ύφίσταται δέ παρ’ άλλοις λίαν πεπολιτισμένοις ώς έν Γαλλία; 
καί ταΐς πλείσταις τών άποτελουσών τήν ’Αμερικανικήν συμπολιτείαν 
χωρών. Έν Βοστώνη καί Μασσαχουσέττ; λειτουργεί τδ λογικώτερον πάν
των σύστημα. Έκεΐ έκαστος έχων το δικαίωμα τοϋ έκλέγειν ύπόκειται 

είς πληρωμήν προσωπικού φόρου έκ δύο δολαρίων, ήτοι άνω τών δέκα 
φράγκων. Έπί τή βάσει δέ ταύτγι, καθ’ ήν καί έν Γαλλία άλλοτε προσε- 
πάθησαν, άλλ’ άνευ άποτελέσματος, νά τροποποιήσωσι τδ έ'τι καί νϋν ύφι- 
βτάμενον σύστημα, έννοοΰμεν κάλλιστα τδν λόγον τής ύπάρξεως προσω- 
πικοϋ φόρου, ήτοι δταν ουτος έπιβάλληται ώς δρος πρδς άπόλαυσιν πολι
τικών δικαιωμάτων.

Κατά τδν Paul L0roy Beaulieu (Traite de la science des finances, τόμ. 
I, σ. 119) b πολίτης θεωρείται ελαφρώς φορολογούμενος, δταν εί'ς τι Κρά
τος οί Δηαόσιοι, ’Επαρχιακοί καί Δημοτικοί φόροι δέν ύπερβαίνωσι τδν 
δρον τοϋ 5 τοϊς έπί τοϋ ετησίου εισοδήματος τών ιδιωτών δ φόρος 
δέ λογίζεται άνεκτδς, όταν δέν φθάνη είς τδ 12 τοϊς θ/θ. Άλλ’ δταν 
ύπεοβαίνη καί τούτον θεωρείται ύπέρογκος. Καί δύναται μέν Κράτος τι 
νά ύποφέρτ) καί άνωτέραν άναλογίαν, άλλά φόβος είναι μήπως έκεΐ ή 
πρόοδος τοϋ Δημοσίου πλούτου κατασταλή, ή ελευθερία τής βιομηχανίας 
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- περιοριστή καί οί-πολΐται ύποστώσι τά δεινά άπερ άναγκαίως συνεπάγε

σαι ή ύπέρογκος τοϋ φόρου ύψωσις.
Τρία είσίν έν Εύρώπγ τά Κράτη, άτινα άνταποκρίνονται είς τούς τρέΐς 

.-τούτους βαθμούς τοΰ έλαφοοϋ, τοΰ μέτριου καί τοϋ βαρέως φόρου' τδ Βελ
γίου, ή’Αγγλία καί ή Γαλλία. Καί έν Βελγίω μέν, κατά τάς ύπαρχούσας 

στατιστικά;, είς έκαστον πολίτην άναλογεΐ φόρος 6 τοϊς θ/θ έπί τοΰ ετη
σίου εισοδήματος αύτοϋ, έν δέ τή Άγγλίγ 8 τοϊς θ/θ. Άλλ’ έν Γαλλίγ, 
κατά προσφάτους σχεδόν στατιστικά; πληροφορίας, δ φόρος είναι πολύ 

•υπέρτερος, ώς θέλομεν άμέσως εξηγήσει. Έάν έκ τών έν τώ προϋπολογι
σμέ τών έσόδων τοΰ 1882 άφαιρεσωμεν κονδύλιά τινα, άτινα δέν είναι 
-φόροι, ήτοι έσοδα δημοσίων κτημάτων, δασών, κρατήσεις έκ τής μισθο
δοσίας τών δημοσίων ύπαλλήλων, τηλεγραφικά έ'σοδα καί άλλα τινά, 
προσθέσωμεν δέ εις αύτά τούς δημοτικούς φόρους, εχομεν καθαρά έ'σοδα 

έκ φόρων 3,000,000,000 ώς έγγιστα φράγκων. Προς ευρεσιν λοιπδν τής 
αναλογίας έκάστου Γάλλου έπί τών φόρων τούτων ύπελόγισαν, δτι τά ύπδ 
■διαφόρους τύπους έτήσια εισοδήματα τών ιδιωτών άνέρχονται κατά προ- 
σέγγισιν είς 20,000,000,000 φράγκων. (Τήν πληροφορίαν περί τών ιδιω

τικών εισοδημάτων ήρύσθημεν έξ άρθρου, καταχωρισθέντος έν τώ φύλλω 
-τής 24 Μαί'ου 1879 τής εγκρίτου Παρισινής ,Εφηίαεζ>ί^νζ των Συζητήσεων). 
Τών άριθμών λοιπών τούτων δοθέντων, καί άν συγχρόνως ύποθέσωμεν, 
δτι έκεΐ οί φόροι είσί δικαίως διανενεημένοι, έ'χομεν τδ κατά προσέγγισιν 
αποτέλεσμα, δτι ή πολιτεία άφαιρεΐ κατ’ έ'τος παρ’ έκάστου Γάλλου τδ 
*/θ ή τδ '/γ έκ τοϋ εισοδήματος αύτοϋ, ή'τοι 16:60 ή 14:20 τοϊς °/θ. 

Τοϋθ’ δπερ αντιστοιχεί διά τούς έξ ημερομισθίων ή μισθών άποζώντας 

πρδς τδ -άντίτιμον δύο .μηνών έργασίας αύτών.
■ Έάν δ Paul L£roy-Beaulieu, δστις υπέρογκου άπεκάλεσε τδν ύπέρ τήν 

αναλογίαν τοΰ 12 τοϊς φόρον έγραφε σήμερον, βεβαίως ήθελεν ευρει 
άλλο όνομα πλέον εκφραστικόν, δπως άποδώσγ, αυτό είς τήν τελευταίαν 
ταύτην άναλογίαν τών 16:60 ή 14:20 τοϊς %. "Οσον δ’ άφορά είς τήν 
Ελλάδα δυστυχώς δέν δυνάμεθα ούδέ κατά προσέγγισιν νά δρίσωμεν τήν 
άναλογίαν τοΰΛ φόρου, καθότι δέν εχομεν στατιστικά; πληροφορίας ούδ’ 

άλλα βοηθήματα πρδς τδν σκοπόν τοΰτον συντελεστικά. Έν τούτοις όμως 
έ'χοντες ύπ’ δψε'ι τά είδη τών μέχρι τοΰδε έπιβληθέντων δημοσίων καί 
δημοτικών φόρων, καί συγκρίνοντες αύτούς πρδς τούς άπειραρίθμους καί 
ποικιλόμορφους τών άλλων Κρατών μετ’ ούχί μικρά; πεποιθήσεως δυνά- 
μεθκ νά φθάσωμεν είς τδ συμπέρασμα, οτι έν Ελλάδι ή άναλογία είναι 

πολύ κατωτέρα καί τοΰ κατά τδν Liroy-Beaulieu έλαφοοϋ φόρου.
Έκ -τών άπειρων λοιπδν φόρων, τών παρ’ άλλοι; πεπολιτισμένοις έ'θνε- 

σι προ πολλοΰ λειτουργούντων, νομίζομεν δτι δυνάμεθα νά μεταφέρωμέν 
■τινα; καί παρ’ ήμϊν, άλλ’ εκείνους, ων τινων ή έφαρμογή νά μή προσκρού-
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07] μέν άφ*  ένας εις τζ ήθη και τάς συνήθειας του τόπου, νά παράσχη δ*  
άφ’ ετέρου καί ωφέλειαν τινα ώς άντάλλαγμα ει’ς τε τά ιδιωτικά συμφέ

ροντα καί τά τής κοινωνίας καθόλου, ώς και ανωτέρω εί'πομεν/

* *
*

Φόρος, έν φ εύρίσκομεν τά πλεονεκτήματα ταΰτα και τδν οποίον έκ 
τών πρώτων νομίζομεν, οτι πρέπει νά εΐσαγάγωμεν καί παρ’ ήμϊν, είναι 
ό λεγόμενος ΤέΛη καταχωρίσεων (Droits d'enregistrement), δστις μάλλον 
εις την κατηγορίαν τών έμμεσων φόρων υπάγεται. Λεγομεν δέ μαΛΛον, 
καθότι δ φόρος ουτος τυγχάνει φύσεως μικτής. Είναι δηλονότι έμμεσος, 
διότι είναι άπαιτητδς καθ’ δσον ύπάρχουσι πράξεις πρδς καταχώρισιν,καί 

κατά γενικόν κανόνα οΐ φορολογούμενοι δύνανται ν’ άποφύγωσι τδν φόρου 

τοϋτον άπέχοντες τών φορολογητέων πράξεων, έκτος μόνον τών αιτί$ θα
νάτου μοιραίως έπερχομένων μεταβιβάσεων τής περιουσίας. Άλλ’ ύπδ άλ

λην τινα έποψιν τά τέ.Ιη της καταχωρίσεων, δμοιάζουσι πολύ πρδς τδν 
άμεσον φόρον, καθότι οφείλονται ύπδ τών πολιτών ονομαστικών, κατν. δέ 
τδν Γαλλικόν νόμον είναι άπαιτητά καί διά καταναγκαστικών μέτρων 
(άρ. 63—66 τοϋ νόμου της 22 Frimaire an VII). Τοιαύτην περίπου γνώ

μην είχε περί τοϋ χαρακτηρισμοϋ τοΰ φόρου τούτου και δ Jules Mallein, 
καθηγητής τοΰ διοικητικού δικαίου, δστις έχώρισεν άπδ των εμμέσων φό
ρων τά εώί/? της καταχωρίσεων καί ·τιΛ χαρτοσημον, δνομάσας αύτά φό

ρους κατά. σνμπτωσιν (Considerations sur I’enseignement du droit admini- 
stratif, c. 240).

Ή αδυναμία, εις ην πολλάκις τά Κράτη εύρέθησαν ΐνα έπιβάλωσι φο
ρολογικήν χεΐρα διά τών άμ.έσων φόρων έφ’ δλης έν γένει τής περιουσίας 
τών πολιτών, έ'φερεν ώς άποτέλεσμα την εύφυα έπινόησιν τών εμμέσων 
φόρων, δι’ ών εϊδον, οτι μετ’ ευκολίας ήδύναντο νά φορολογήσωσι τάς κε- 
κρυμμένας περιουσίας, καθ’ ήν στιγμήν αύται άπεκαλύπτοντο.

Μεταξύ δμως τών οικονομολόγων πολλοί προτιμώσι τούς άμεσους φό

ρους, οίτινες βαρύνουσι κάτ’ εύθεϊαν τδ άτομον η την περιουσίαν αύτοΰ 
βλιγώτερα έζοδα είσπράξεως άπαιτοΰντες και οί όποιοι ώς πρδς -ημάς εύ- 
ρίσκδνται έν άρμονί^ πρδς την έν τω 3 άρθρφ τοϋ ημετέρου Συντάγματος 
άναγεγραμμένην άρχήν, δτι «οί "Ελληνες άδιακρίτως συνεισφέρουσιν εις 
»τά Δημόσια βάρη άναλόγως τής περιουσίας των». Ουτοι ισχυρίζονται,; 
δτι οί άμεσοι φόροι έ’χουσι πολλά πλεονεκτήματα καί δλίγας ελλείψεις 
καί δτι είναι οί μόνοι, οίτινες μένουσι σταθεροί καί άμετάβλητοι έν πε- 
ριπτώσει κρίσεως ή συμφοράς ένδς τόπου, έν $ οί έμμεσοι έλαττοΰνται 
σπουδαίως καί ή έπικράτεια εύρίσκεται έστερημ.ένη τών πηγών τηο, κάθζ 

ην στιγμήν ακριβώς είχε την μεγαλειτέραν αυτών ανάγκην. Άλλ’ εις- 
τούτους δύναται τις y’ απάντηση οτι αί τής κρίσεως καί συμφοράς πε-

είναι, καθόσον ή
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ριπτώσεις είσί λίαν σπάνιαι, καί ΟΤΙ δι’αύτά; εύρέθήσαν ώς σωτήριον 
φάρμακων τά δάνεια. Κατηγοροϋσι πρδς τούτοις ουτοι τών έμμεσων φόρων 
καί ιδίως τών τής καταναλώσέως, δτι εΐσίν άνισοι καί άδικοι; διότι βα
ρύνουσι τδν φορολογούμενου τόσον περισσότερον, δσον δλιγώτερόν πλούσιος 
είναι, καθόσον ή ποσότης τοΰ καταναλισκομένου πράγματος δέν δύναται 
νά παρακολούθηση την αναλογίαν τής περιουσίας*  πρδς ύποστήριξιν δέ 

τούτου φέρουσι τδ εξής παράδειγμα, δτι άνθρωπός τις έ’χων έτήσιον ει
σόδημα 30ο,000 δραχμών δεν δύναται νά καταναλώση 300 φοράς πλειό- 
τερον σάκχαρον, φέρ’εΐπεϊν, άπδ τδν έχοντα εισόδημα μόνον 1,000 δρ. 

Άλλά τοΰτο απλή θεωρία μόνον μένει ίσχυρώς πολεμουμένη ύπδ άλλου 
τινδς επιχειρήματος, καθ’ 8 οί φόροι ούτοί είσιν «δε^οΰσιοί ή προαιρετικοί 
καί έκαστος αξιόλογα δύναται ν’ άποφύγη αύτούς άπέχων τοϋ φορόλογού- 

μένοϋ είδους ή τών πράξεων, έφ’ ών ουτοι έπεβλήθησαν.
Άλλοι πάλιν γοητευόμενοι ύπδ τής εύκολίας, τίίς έλαστικοΤητος καί 

τών άλλων άγαθών ιδιοτήτων τών έμμεσων φόρω^, δι’ ών άθρόον τδ χρή
μα εισέρχεται εις τδ δημόσιον ταμεΐον, προκρίνουσι τούτους, ούς λέγουσι 
δέν βΛί.τομεν, έν ώ τούς αμέσου; καί βΛέπομεν ώς παοουσιαζομένους άνευ 

μεταμφιέσεως καί φοβέράς καταθλίψεις έξ αύτών υφιστάμεθα.
'Ο Arthur Young λέγει, οτι διά μόνης τής εύκολίας, ήν είς τήν εισπρα- 

ξιν τών έμμεσων φόρων άπαντ^ τις, αί εισπράξεις έκ τών τελών τής κα- 
τα/ωρίσεως έν Γαλλία έφθκσαν εί; ούτως καταπληκτικόν ποσδν, δπερ σή
μερον ανέρχεται είς 600,000,000 φράγκων περίπου κατ’έ'τος, ό δέ Vi

ctor Bonnet έν τί; κατά τδ 1879 δημοσιευθείση πραγματείη αύτοϋ περί 
φόρων, έξήνεγκε συμπεραίνων τήν έξή; περί εμμέσων φόρων ιδέαν, δτι δι’ 

άύτών καί ή ζωή τών έργατικών τάξεων κρείττων καθίσταται διά τής 

τών ημερομισθίων ύψώσεως, έπί τή ύποθέσει πάντοτε, δτι ή ύψωσις αυτή 
ή τάς άνωτέρας τάξεις άείποτε έπιβαρύνουσα είναι κατ’ άναλογία*)  ύπερ- 
τέρα τή; αύξήσεως τή; τιμής τών ειδών τής ζωής καί επομένως άπο- 
λείπεταί τι έπί πλέον τ$ εργάτη, δπως βαθμηδόν τά τής ζωής αύτοϋ 

βελτίωση.Άλλ’ έκτδς τούτων οί έμμεσοι φόοοι κέκτηνται καί άλλην τινά άγα- 
θην ιδιότητα· εΐσίν είς άκρον διαιρετοί, παρέχοντες είς τδν φορολογούμε

νων τήν ευκολίαν, δπως άποτίνη αύτούς άπδ ημέρας εις ήμέρας, άπδ στιγ
μής εις στιγμήν μάλιστα, έν σμικριό καί ούχί εφάπαξ ή διά μεγάλων πο
σών*  οί φόροι ιδίως τής καταναλώσέως φρονίμως συνδυαζόμενόι, μακράν 

τοϋ νά έχωσιν επιβλαβή έπιρροήν έπί τοΰ πλουτισμοϋ καί του πληθυσμού 
τής χώρας, τείνουσι μάλλον δπως έπαυξήσωσι καί έπιρρώσωσι τά δυο ταδ- 
τα θεμέλια τής έθνικής δυνάμεως καί εύτυχίας. Ή τελευταία δ’αυτή 

θεωρία νομίζομεν, δτί παρέχει ήμϊν τήν έξήγησιν τοϋ έν τ·/ί πολιτική οί- 
κονομίη έκπληκτικοΰ φαινομένου, τής ορμητικής δηλονότι καί τέραστίας

η
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αύξή.σίω; t(>3 πλούτου, παρά τχΐζ χώραις, α'ίτινες τούς μάλλον βαρείς ■ 
έπέβαλον φόρους έπί τδν βιδών τής γενικής κκτχνκλόαεως.

Περί τής επιρροή; δέ ταύτης τδν εμμέσων φόρων κα! ό πολλής άπο- 
λαυων ύπολήψεως άγγλος οικονομολόγο; Mac Culloch έξήνεγκε την έξης 
γνώμην «δτι οί έ'μμεσοι φόροι έχοησίμευσαν πολλάκις ώς έλατήριον, δι* 
»ού οί βιομήχανοι ήναγκάσθησαν η τουλάχιστον ώδηγήθησαν εις τδ νά 
«έπινοήσωσι μέσα πρδς πρόοδον της βιομηχανίας αυτών (On taxation)».

* *
*

Μεθ’ δλα ταϋτα ημείς πολλήν άνευρίσκοντες πρακτικήν άξίκν εις τδ 
σύστημα τοϋ προοδευτικού λεγομένου φόρου, (impot progressif) καί ύπο 
πολλάς επόψεις δίκαιον αύτδ θεωροϋντε;, δέν νομίζομεν όέσκοπον νά προ- 
σθέσωμεν καί τινα περί αύτοϋ. Την βάσιν του συστήματος τούτου πάν

τες γνωρίζομεν* είναι ή θεωρία τοΰ νά καταβάλλωσι πλειότερα της ανα
λογίας πρδς συντήρησιν της πολιτείας οί άνωτέρας προσόδους έ'χοντες, 
ύπέρ &ν> υποτίθεται, δτι, ώς' έκ της έκτάσεως τής περιουσίας των, τδ 
Κράτος πλειοτέρας καταβάλλει μέριμνας. Διά τοϋ συστήματος λοιπόν τού
του άφαιρεϊται έκ τής προσόδου έκάστου πολίτου έν μ,έρος δι’ αναλογίας 
κατά τοσοϋτον μεγαλητέρας όσον ύπερτέρα είναι ή πρόσοδός του, ήτοι δ 
διαιρέτης ποικίλλεται μεγεθυνόμενος καθ’ δσον είναι άνώτερον τδ ατομι

κόν ετήσιόν εισόδημα, δπερ χρησιμεύει ώς διαιρετέος. Έν παραδείγματα,. 
έάν δ έχων εισόδημα κατ’ έτος έξ ένοικιάσεως κτιρίων δρ. 2000 όφείλη 

νά πληρώσ-ρ είς τδ δημόσιον ώς φόρον οικοδομών τδ ’/2θ, ήτοι 5 τοϊ; °/q, 
επ’ αύτοϋ, δ άπολαμβάνων 1 Ο,ΟυΟ έκ τής αύτής αιτίας πρέπει νά πλή

ρωσή 2/jq, ήτοι 10 τοϊς °/0 καί ούτω καθεξής.
Τδ είδος τοΰ φόρου τούτου καί παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησιν ήτο γνω

στόν. Σόλων δ σοφός τών Αθηνών νόμοθέτης διελών τούς πολίτας εις τέσ-τ 
σάρας κλάσεις την βάσιν τοΰ προδευτικοϋ φόρου ήθέλησε νά καθιέρωση.. 
Κάϊ δη είς μέν την πρώτην κλάσιν έταξε τούς πεντακοσιόμεδίμνους, οΐ- 

τινες ώς φόρον έτέλουν έν τάλαντον, εις δέ την δευτέραν τούς τριακο- 
σιομεδίμνους, οίτινες έπλήρωνον τδ ημισυ αύτοϋ, είς την τρίτην τούς δια- 
κοσιομεδίμ,νους, οΐτινες κατέβαλλον δέκα μνάς, ήτοι τδ τοΰ ταλάντου, 
καί τέλος είς την τετάρτην τούς μηδεμίαν περιουσίαν έ'χοντας μισθω
τούς, ού; άπήλλαξε παντδς φόρου. Έκ τούτων έζάγεται άριδήλως, δτι δ 
Σόλων δταν την φορολογικήν ταύτην: κλίμακα έθέσπισε, τδ προοδευτικόν- 
σύστημα είχε κατά νοΰν, διότι τάς έλάσσονας προσόδους ελαφρότερου καί 
μέτριώτερον έπεβάρυνεν.

Ό ένδοξος ιδρυτής τής οικονομικής επιστήμης Adam Smith, ού. τίνος η 
δόξα άγήρως μέχρι.σήμερον μένει, διότι πάντες οί μετ’ αύτδν .περί πο-

περι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΑΩΛ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧ8ΡΙ3Ε«Σ 659 
Σιτικής οικονομίας πραγμάτευθέντες συγετέλεσ»ν δπως καταδείξωσιν 

μάλλον την λαμπρότητα τών άδαμάντων τοΰ επιστημονικού αύτοϋ στε
φάνου, πρκγματευθείς διά μακρών τά περί φόρων καί άναπτυξας τά πο- 

λυμορφα συστήματα αυτών, συνεπερανεν, δτι «είναι πολύ δίκαιον ο πλού- ■ 
ίσιος νά συνεισφέρω είς τά δημ.όσια βάρη δχι μόνον κατ’ άναλογίκν τοϋ 
ϊείσοδην.ατος αύτοϋ, άλλά καί τι πλειότερον τής άναλογίας ταύτης». 

(Recherches sur la richesse des nations, I. V. ch. 2). Ό δέ J. B. Say τών 
αύτών και ουτος έμφορούμενος ιδεών δέν έδίστασε μετ’ ένθουσιασμοΰ ν’ 
άποφανθή ώς έξης : «Ούδόλως φοβούμαι περαιτέρω ποοβαίνων (η ό Smith) 

»νά παραδεχθώ OTt δ προοδευτικός φόρος είναι ό μόνος δίκαιος» (Traits 
d’ iconomie politique, τόμος 3 σελίς 168). Διά τών αύτών δέ περίπου έκ-. 
φράσεων άπεφήνατο ύπέρ τοΰ φόρου τούτου και δ Montesquieu (Esprit des 
lois I, XIH, ch. VIII). Άλλ’ <5 Patti L^roy-BeanlieU (τ. I, σ. 133 καί 135), 

έντελώς. άντίθετος είς τδ σύστημα τοϋτο, ούδόλως έκ τούτων θεωρεϊ τδν 
Smith ύπαδδν τοΰ προοδευτικού φόρου, διότι φρονεϊ δτι ή άνωτέρω φράσις , 

έξέφυγε τοΰ έρκους τών όδόντων αύτοϋ άπροσέκτως, καί δέν άποδίδει είς 
αύτήν τήν έ'ννοιαν, ήν πολλοί συγγραφείς άπέδωκαν- άλλ’ ού'τε και τοϋ 
J. Β. Say τήν έτέραν ρήσιν αποδέχεται ώς μ.ή σπουδαίω; δεδικαιολογη- 
μένην, έκλαμβάνει δέ αύτήν ώς θεωρίαν άπλώς αισθηματικήν καί μή 

έρειδομένην ποσώς ού'τε έπί τής λογικής ού'τε έπί τής πείρας..
'Γδ σύστημα τοϋτο, οπερ μέγαν άριθμδν δημοσιολόγων άπησχόλησε, 

λαβδν μάλιστα και έφαρμ.ογήν τινά, έ'χει άρκετά μεγάλην σπουδαιότητα. 
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή δημοκρατία τής Φλωρεντίας έφήρμοσεν 

αύτδ μετά πάθους, Γερμανικά δέ τινα Κράτη έποίησαν χρήσιν αύτοϋ με- 
τρία·ν. Τδ Πεδεμόντιον διά τοϋ συστήματος προοδευτικής κλίμακας έπέ- 

. βάλε τδ έπί τών ενοικίων φόρον, ούτινος δ όρος έκυμαίνετο άναλόγως τοϋ 

πληθυσμού μεταξύ τοϋ 4 καί 12 τοϊς ®[q, ώς εξάγεται έκ τοΰ νόμου τής 
28 Απριλίου 1853. Σήμερον δέ τδ σύστημα τοϋτο λειτουργεί έν μέρει 

. έν Π ρωσσί^ι καί έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ώς καί έν Έλβετί^ι έπί τοϋ 
εισοδήματος. Καί έν Άγγλίορ δέ έν τφ συστήματι τοϋ income-tax άνα- 
φαίνεται τδ προοδευτικόν σύστημα, καθότι έκεϊ μένει έντελώς άφορολό- 
γητον τδ κατώτερον τών 2500 φράγκων εισόδημα καί έπί εισοδήματος 
2500—7500 έξαιροϋνται τοΰ φόρου 2500 φράγκων. Νομίζομεν δέ ότι δέν 

σφάλλομεν φρονοΰντες δτι τδ σύστημα τοϋτο διαφαίνεται καί παρ’ ήμϊν 
έν, τφ άρ. 2 τοΰ άπδ 31 Δεκεμ.βρίου 1863 ΚΒ' Νόμου περί φόρου τών οίκοτ 
δομών, έν ω ύπάρχει άναγεγραμμένη έξαίρεσις έκ τής φορολογίας τών 
κτιρίων εκείνων, ών ή έτησία πρόσοδος είναι έλλάσσων τών δραχμών 240. 
Άλλά πολύ καθαρώτεοον διαφαίνεται τοΰ προοδευτικού φόρου τδ σύστη
μα έν τω άρ. 6 τοϋ άπδ 1 Φεβρουάριου 1878 ΧΗΣ'Γ' Νόμου, περί φόρου 
τών επιτηδευμάτων, καθ’ 3 οί ύπάλληλοι τών τραπεζικών, εμπορικών ή βιο*
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; , . μηχανικών καταστημάτων κλ. ύπόκεινται εις φόρον έπιτηδευμ,ατος έπί

βάσει, τοΰ ετησίου μισθού καί των άλλων αύτών αποδοχών, Ό φόρος ού- 

τος. συνίσταται .είς έν vrtti ή'μισυ τοϊς °[θ έάν τό ετήσιον ποσδν τών ■ άπο- 
λαυών των ύπερβαίνη τάς 4000 δραχμών’ έτήσιαι άπολαυαι μικρότερο» 
τοϋ εϊρ.ημένου ποσοΰ, εί μέν είναι κατώτεραι τών 500 δραχμών μένουσιν 

αφορολόγητοι, εί δέ άνώτεραι ύποβάλλονται είς φόρον ένδς τοϊς °[q,
. Έν Γαλλίορ ή ιστορία τοϋ συστήματος τού;ου έχει ώ; εξής : Ή Εθνική 

; Συνέλευσις είχε ψηφίσει κατά την 18 Μαρτίου 1793 τδν προοδευτικόν
'< φόρον έπ'ι τών ειδών της πολυτελείας και τής κινητής καί ακίνητου πε-

.ι..·.’..' ριουσίας, άλλ’ ό Νόμος έκεϊνος έμεινε σχεδόν νεκρόν γράμμα. 'Ωσαύτως
ί καί τδ 1 848 τδ σύστημα τοΰτο έσχε θερμούς ύπεοασπιστάς, άλλ’ έπί-
ί ■ · σης ζωηρώς έπολεμήθη καί εναντίον τών ύπέρ αύτοϋ αγώνων της εποχής

εκείνης άπεκρουσθη δυστυχώς ώς άδικον καί επικίνδυνον, διότι έθεώρησαν 
οτι διά τής έπ’ άπειρον τοΰ φορολογικού όρου αύξήσεως θά έφθανον είς 

·.·.■■ ' την έξαφάνισιν τών περιουσιών, έν ώ Αξιόλογα ήδύναντο νά σταματή- 

σωσι μέχρις ένδς άνωτάτου όρου, καθότι δ προοδευτικός φόρος μόνον πε
ριορισμένος δύναται νά έννοηόή. Τήν βάσιν ταύτην είχε καί νομοσχέδιου 

. τι τής 3 ’Ιουλίου 1848 τοΰ ύπουργοϋ τών Οικονομικών Goudchaux, δι’ου
τάς κληρονομιάς καί δωρεάς ήθέλησε διά προοδευτικές κλίμακος νά φο- 

i ρολογήσγ μέχρις 20 έπί τοϊς °[θ κατ’ άνώτατον δρον.

’ *

■ Έάν ήδυνάμεθα νά βασισθώμεν έπί τής καλής πίστεως τοΰ φορολο

γούμενου εις τρόπος φορολογίας θά ήτο τότε αρκετός' νά τόν έρωτήσω- 
μεν δηλονότι όποια είναι τά ετήσια αύτοϋ οφέλη, όποιον τδ εισόδημά 

■του. Δέν θά έχρειάζετο ποσώς άλλη βάσις διά τδν όρισμδν τής Αναλογίας 
του, παρά μόνον μία έκ μέρους αύτοϋ δήλωσις. Τότε είς καί μόνος φόρος 
θά υπήρχε καί ούδέποτε φόρος θά ήτο δικαιότερος, ή δέ εί'σπραξις αύτοϋ 
■ήττον δαπανηρά. Τδ σύστημα τοΰτο έφηρμόζετο άλλοτε έν Άμβούργω* 
δύναται δέ νά έφαρμοσθή επίσης καί είς μικρές έκτάσεως δημοκρατικά? 

πολιτείας, ένθα οί πολϊται γνωρίζονται άμοιβαίως.
' : Άλλ’ δ φόρος, ύπδ οίονδήποτε όνομα καί Sv έπιβάλωμεν αύτδν είς τήν 
κοινωνίαν, ύπδ οΐανδήποτε μορφήν ή δψιν παρουσιάσωμεν αύτδν απέναντι 

τοΰ φορολογούμενου, καί δι’ οίουδήποτε τρόπου καί αν άφαιρεσωμεν τδ 
χρήμα παρ’ αύτοϋ, είναι πάντοτε φόρος, θυσία καί βάρος δηλονότι τοϋ 
Ατόμου, Αναπόφευκτος παραβίασις τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας. 
"Οταν δέ ουτος ύπερβαίνγ) τήν άναγκαίαν πρδς συντήρησιν καί πρόοδον 

τής πολιτείας ποσότητα είναι, νομίζομεν, επιτετραμμένου νά θεωρήσω- 
μεν αύτδν ώς σύλησιν καί Αρπαγήν. Τοΰτο- ένόει καί ό Montesquieu είπών

ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙίΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑ'ΓΛΧΩΡΙΧΕΩΣ 681 

«δταν θά ψηφίσωμεν φόρον τινά δέν πρέπει νά ΰπολογίσωμεν αυτόν έπί 
»τή βάσει τοϋ τί δ λαός δύναται νά δώσγ, άλλ’ έπί τή βάσει1 τοϋ τί 

»όφείλέι καί πρέπει νά δώσγι» (I. ΧΙΠ, ch. I.). Ή δέ τέχνη τοΰ οικονο
μολόγου κατά τινα 'Ισπανόν συγγραφέα (Conte, Examen de la Hacienda 
publiea de Espana) συνίσταται εί; τδ πώς τδν πρέποντα τοΰτον φόρον νά 

είσπράξωμ,εν έν τφ μεγίστω δρφ αύτοϋ διά τοΰ έλαχίστου όρου τών πα

ραπόνων καί γογγυσμών τοϋ λαοΰ
Τά. παράπονα δμως ταΰτα καί τούς γογγυσμούς ούδέποτε θά δυνηθώ- 

μεν ν’ Αποφύγωμεν δσον ελαφρούς καί άν έπιβάλωμεν φόρους, διότι πάν- 

τες έπιθυμοΰμεν νά κυβερνώμεθα καλώς καί προστατευώμεθα πραγματι- 
μώς ύπδ τής πολιτείας, άλλ’ ούδείς θέλει δπως ή υπηρεσία αύτη τελή- 
ται δι’ εξόδων του. Τοιαύτη είναι ή φυσική κατάστασις παντός λαοΰ, 
δυσχεραίνοντός ν’ άποδώση είς τά έθνη τδ άντίτιμον έκεϊνο, δπερ έχει 
τήν αξίωσιν νά ί'δη παρ’ αύτών έκτελούμενον ύπέρ έαυτοϋ. ’Επιθυμεί νά 

. κυβερναται καί ύπερασπίζηται, άλλ’ άρνούμενος τάς εισφοράς καί τούς 

φόρους' έπιθυμεϊ έν ένί λόγω νά ιδη τελούμενον τδ αδύνατον. >
Καθόσον δ’ άφορ^ είς τά φορολογικά συστήματα παρατηροΰμεν δτι ού

δέν έξ αύτών υπάρχει, είς οΐανδήποτε χώραν καί άν λειτουργή, δπερ νά 
μή ή δεκτικόν πολλών παρατηρήσεων καί τδ οποίον ύπδ πολλάς έπόψεϊς 
νά μή παρέχφ λαβήν είς επικρίσεις' άλλά νομίζομεν δτι κανέν δέν παρου
σιάζει ολιγωτέρας δυσαρέσκειας καί γογγυσμούς τοΰ λαοΰ, ούδέν γειτνιά
ζει πλειότερον είς τήν δικαιοσύνην καί τήν ισότητα, ούδέν τέλος είναι 

δλιγώτερον έπαχθές είς τούς πολίτας, άναλόγως τοΰ άφθόνως καί κανο- 
νικώς είς τδ δημόσιον ταμεϊον είσρέοντος χρήματος, παρά τδ φορολογικόν 
σύστημα, δπερ ήσπάσατο ή Γαλλία περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώ- 
νος Καταχρήσεις συμβκσαι έν Γαλλία είς παρωχημένα; έποχάς έπήνεγ- 
κον τδ Αποτέλεσμα δπως ώς θεμελιώδης βάσις καθιερωθή ή άποδοχή τών 
φόρων ύπδ του λαοΰ διά τής παρά τών αντιπροσώπων του ψηφίσεως αύ- . 
.τών εν μέτρφ γενικώ, τουτέστι πάντες οί πολϊται νά ύπόκηνται Ανεξαι

ρέτως είς τά βάρη τής φορολογίας. Ή γενικότης λοιπόν τοΰ φόρου καθιε- 
ρώθη.έν Γκλλίγ μόνον άπδ τοΰ 1789. "Εως τής εποχής ταύτης κλάσεις 
τινές τής κοινωνίας άπελάμβανον άτελείας είς άναλογίαν κατά τδ μάλ
λον ή ήττον έπαισθητήν. Άλλ’ ή κατάργησις τοΰ προνομίου τούτου ύπήρ- 

•ξεν ή συνέπεια τής κατά τήν νύκτα τής 4 Αύγούστου 1789 προκηρυ- 
χθείσης πολιτική; ίσότητος. Ωσαύτως καί έν Πολωνία οί εύγενεϊς καί οί 
κληρικοί ήσαν έξφρημένοι τοΰ εγγείου φόρου, τών τελωνιακών δικαιωμά

των καί τών τής καταναλώσεως, έν ω έν τή Αριστοκρατική Άγγλίρ: σχε
δόν πλήρης ύπήρχεν έ'κτοτε γενικότης φορολογίας. Προϊόντος δμως τοϋ 
χρόνου ή πρόοδο; τής πολυτελείας καί ό πολλαπλασιασμός τών αναγκών 

, τής κοινωνίας έδημιούργησαν ώς άποτέλεσμα τήν πλήρη γενικότητα -τής
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φορολογίας ώς πρός τε τούς πολίτας καί τά αντικείμενα καί πλεΐστα 
μέσα, εις τοϋτο συντελεστικά έπενόησαν τά διάφορα Κράτη. Έάν τις ρίψγι 
βλέμμα έτκστικδν έπί τοϋ συστήματος των φόρων θέλει έκπλαγή έκ της 
άκρας ποικιλίας τών αντικειμένων, άτινα περιλαμβάνει. Τά πρόσωπα, τά 

κτήματα, αί άπολαύσεις, τά εί'δη τής καταναλώσεως, είτε έκ τοϋ εσω
τερικού ενός Κράτους ταϋτα προέρχονται είτε έκ τοΰ έξωτερικοΰ, αί διά
φοροι πράξεις τοϋ άνθρωπίνου βίου έν ένί λόγω πάσα τών πολιτών ή υπαρ- 
ξις φαίνεται ότι περιεκαλυφΟη ύπο τοϋ ευφυούς δικτύου, τοΰ ύπδ τών 

οικονομολόγων έξυφανθέντος.

Β'

Μετά τά δλίγα ταϋτα περί φόρων συλλήβδην λεχθέντα δέν διστάζο- 
μεν καί ημείς νά δεχθώμεν, δτι διά τήν Ελλάδα ιδίως, ένθα ώς τά πολ
λά δέν ύπάρχουσι μεγάλοι ίδιοκτήται, δπου ή ακίνητος περιουσίά είναι 

κατατετμημένη είς χεΐρας πολλών, ή δέ γεωργία καί ή κτηνοτροφία εύ- 
ρίσκονται έ'τι καί νϋν είς νηπιώδη κατάστασιν, προτιμότερου είναι τδ σύ

στημα ¥ών έμμεσων φόρων διά τά άπειρα πλεονεκτήματα αύτών, άτινα 
άνωτέρω άφηγήθημεν. Διδ πεποιθόνες έρχόμεθα νά συνηγορήσωμεν ύπέρ 

της εισαγωγής τών τε-Ι&ν της καταχωρίσεως, άτινα μάλλον μεταξύ τών 
έμμεσων φόρων καταλέγονται, ώς έφθημεν είπόντες έν τφ προηγουμένφ 

κεφαλαίφ.

Τά τέΐη της καιαχωρίσεως είσήχθησαν τδ πρώτον έν Γαλλίγ περί τά 
τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, ήτοι διά τοΰ νόμου τής 19 Δεκεμβρίου 
1 790, είς άντικατάστασιν άλλων δικαιωμ.άτων, άτινα ύπδ διαφόρους ονο
μασίας είσεπράττοντο άχρι τότε (droits de contrdle, d’ insinuation, de cen- 
tieme denier etc.). Κατόπιν δέ δι’ ετέρου νόμου τής 13 Δεκεμβρίου 1798 
ώρίσθησαν αί βάσεις τοΰ φόρου τούτου μετά περισκέψεως καί άκριβείας. 
Ό φόρος ούτος ού μόνον έν Γαλλίορ, άλλά καί παρά πολλοΐς άλλοις πεπο.- 
λιτισμένοις έ'δνεσι λειτουργεί. Έν 'Ρωσσίφ, Αύστρίφ, Ίταλίφ, Βελγίφ καί 

Βυτεμβεργν; πρδ πολλοΰ τδ σύστημα τής καταχωρίσεως είναι εισηγμένο,ν’ 

παρ’ άλλαις δέ έπικρατείαις ύπάρχουσιν ανάλογοι πρδς τήν καταχώρισε? 
φόροι, άλλ’ύπδ άλλας ονομασίας. Έν Άγγλίφ δέ τά τέΛη καταχωρίσεως 
συνεχωνεύθησαν είς τά τοΰ χαρτοσήμου,

Τήν εισαγωγήν λοιπδν τοΰ φόρου τούτου θεωροΰντες ύπδ πολλάς επό
ψεις έπωφελή είς τήν 'Ελλάδα προβαίνομεν είς τήν άνάλυσιν τών κυριωδε- 
στέρων αύτοϋ βάσεων ΐνα τοϋτο καταδείξωμεν.

* *
*

Ό σκοπός τής συστάσεως τοϋ προάειμένου φόρου βασίζεται-εις δύο :λά- 
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γους εξίσου σπουδαίους. ‘Ο πρώτος.είναι «Δημοσία υπηρεσία έν τω συμ-: 

κφέροντι τών συμβαλλόμενων, τών τρίτων, τών διαδίκων καί τής κοινω— 
ϊνίας έν γένει». Ό δ’ έτερος «Ή ένεκα, ταύτης τής ωφελίμου τή κοινωνίιρ 

ϊύπηρεσίας ΐδρυσις προσόδου έν τφ συμφέροντι τής έπικρατείας».

Ό τύπος τής καταχωρίσεως συνίσταται είς τδ νά μεταγράψωμεν έπί 
δημοσίου τίνος β.βλίου ει'τε κατά λέξιν εί'τε έν άναλυτικοϊς άποσπάσμασι, 
τάς. συμβολαιογραφικής καί άλλας επισήμους διοικητικάς πράξεις, τά έπι- 
δοτ ήρια, τάς αποφάσεις, τά ύπδ ιδιωτικήν ύπογραφήν έ'γγραφα καί τάς 
δηλώσεις ή δμ,ολογίας, α'ίτινες έπιβάλλονται έν διαφόροις περιστάσεσιν έπι 

κληρονομιών κλπ.
Ώς ύπηρεσία κοινής ώφελείας θεωρούμενη ή καταχώρισα έ'χει σκοπόν 

ποικίλον άναλόγως τοϋ καταχωριστέου έγγραφου. Και διά μέν τάς συμβο
λαιογραφικής καί τάς άλλας έπισήμους πράξεις δ σκοπός τοΰ τύπου τούτου; 

'είναι νά έξασφαλίσ-ρ τήν ΰπαρξιν καί νά βεβαιώσγι τήν χρονολογίαν αύτών. 

’'Ανευ τούτου αί πράξεις αύται άποβάλλουσι τδν αύθεντικόν των χαρα
κτήρα πράξεις ίδιωτικαί άπομένουσαι καί μόνον άρχήν έγγραφου άποδεί- 
ξεως αποτελοϋσαι. Διά δέ τά έπιδοτήρια, ήτοι πράξεις κλητήρων καί άλ
λων ύπάλλήλων, έχόντων τδ δικαίωμα τοΰ συντάσσειν έπιδοτήρια καί 

πρακτικά είς ώρισμένας περιστάσεις, δ Γαλλικός νόμος καθιεροΐ ακυρότητα- ■ 

είς περί.στασιν μή καταχωρίσεως, ΐνα έπιστήση τήν προσοχήν τών αρμο
δίων υπαλλήλων είς τήν έ'γκυρον καί κανονικήν τών έγγραφων τούτων 
σύνταξιν πρδς έξασφάλισιν τών συμφερόντων τών τρίτων. Ώς ποός τάς 

άποφάσεις ή καταχώρισις σκοπόν προτίθεται όχι νά θέσγι έπ’αυτών τήν 
αύθεντίαν, ή'τις άλλως τε έγκειται εις τδν δημόσιον χαρακτήρα τοΰ 
άπαγγέλλοντος αύτάς δικαστοΰ, άλλά νά έξασφαλίση τήν υπαρξίν των έν 

■ περιπτώσει άπωλείας τοΰ πρωτοτύπου, δτε ή καταχώρισες θέλει χρησι
μεύσει ώς αρχή έγγραφου άποδείξεως. Διά τάς ύπδ ιδιωτικήν ύπογραφήν 
πράξεις δ. τύπος ούτος χρησιμεύει νά δώσγι εις αύτά βεβαίαν χρονολογίαν 
καί νά εξασφάλιση έν ταύτφ τήν εί'σπραξιν τοΰ φόρου. Έπί τέλους ώς 
πρδς τάς ύπδ τών νόμων έπιβαλλομένας εις τινας περιπτώσεις δηλώσεις, 

ή καταχώρισες σχοπον έ'χει ή νχ τεκμηριώση τήν μεταξύ ζώντων κίνησιν 
τής ιδιοκτησίας και έπιβάλη τδν φόρον, ώς έπί δμολογιών μεταβιβάσεως 
ακινήτου ιδιοκτησίας ή επικαρπίας ακινήτων κτημάτων, όταν δέν προσά- 

γηται πράξις, ή νά βεβαιώση καί φορολογήση τήν μετάβασιν κτημάτων 
έκ μ.ιάς γενεάς είς άλλην, ώς έπί δηλώσεων νομίμων κληρονόμων έκ δια

θήκης ή. διά συμβιβασμού.
Ώς σύστασις φόρου έν τφ συμφέροντι τής επικράτειας έξεταζομένη ή 

καταχώρεσις είναι τδ άντίτιμον τής είς τήν ιδιοκτησίαν χορηγούμενης 
κοινωνικής προστασίας κατά τήν μεταβίβασήν καί τήν κίνησιν, άς τινας
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επιβάλλει αυτή δ φυσικός των πραγμάτων φόΟς καί ή πρόοδος των συν- 
αλλαγών.

; Ή καταχώρισις τών διαφόρων πράξεων τών ποικίλων έν τή κόινωνίη 

συναλλαγών, μεγάλην ασφάλειαν παρέχουσα είς τούς συναλλασσομένους, 
είναι τύπος κατ’ εξοχήν επωφελής είς τδ κοινόν. Διά τοΰ φόρου τούτου 
δεν απειλούνται τάξεις τινες έν τή κοινωνία νά έπιβαρυνθώσι πλεϊον άλ

λων, καθότι τά τέ.Ιη rfjc καταχωρίσεως πίπτουσιν έφ’ όλων τών τάξεων 
άπδ τοΰ χειρώνακτος μέχρι του τραπεζίτου, άναλόγως τής έκτάσεως τών 

συναλλαγών ένδς έκαστου.,Ούτε θά διατρέξωμεν τον,κίνδυνον, ώς φρονοϋσί 
τινες, ότι έπι πωλήσεων ή δανείων δ φόρος ουτος Θά πέσγ είς βάρος τοΰ 
έν άνάγκη ώς έπί τδ πλεϊστον ευρισκομένου πωλητοΰ ή Οφειλέτου καί ούχι 

τοϋ άγοοαστοΰ ή δανειστοϋ. Ό κίνδυνος ουτος δέν είναι βάσιμος είναι 
μάλλον ιδανικός.

*

• Έν Γαλλία μέχρι τέλους του παρελθόντος αίώνος τδ -πλεϊστον μέρος 
τών δημοσίων εισοδημάτων έξεμίσθουν εις εταιρίας ή είς ένοικιαστάς, οί- 
Τ'-νες δυνάμει ποσοϋ τίνος, δπερ λόγφ μισθώματος κατέβαλλον είς τδ 
κράτος, δπεισήρχοντο είς τά δικαιώματα τοϋ δημοσίου και έλάμβανον 
οΰτω τήν άδειαν τοϋ είσποάττειν τούς φόρους δι’ ί'διον αύτών λογαρια
σμόν. Τοΰτο έγίνετο καί διά τούς φόρους, οίτινες τδ 17 90 άντικατεστά- 
θησαν διά τών τε2ών τής καταχωρίσεως. Τδ σύστημα της ένοικιάσεως 
ύπήοχε καί έν Ίσπανίρρ μέχρι τοΰ 1747, κατά δέ τδ 1848 βλέπομεν τδ 

σύστημα τοΰτο καί πάλιν άναφαίνόμενον έπί τών φόρων τής καταναλώ- 
σεως, άλλά τμηματικώς εί'ς τινα μόνον μέρη τοΰ ’Ισπανικού Κράτους.

Έν Γαλλία ώς καί είς πολλά άλλα κράτη, έφρόνουν κατά τήν εποχήν 
έκεινην, οτι ή ένοικίασις τών φόρων καί μ.άλιστα τών νεωστΐ είσαγομένων 

είναι επωφελής διά τδ κράτος, διότι καί κατά τδν Montesquieu (liv. Xlll. 
ch. Χ1Χ\ τδ συμφέρον έπέβαλλεν είς τούς ένοικιαστάς τήν έξεύρεσίν μέ- 

σων πρδς πρόληψιν τής άπατης και ολοσχερή τών φόρων εί'σπραξιν, άτινα 
τδ δημόσιον δέν ήδύνατο ποσώς νά έπινοήσγ, τών οποίων δμως κατόπιν 

ήδύνατο νά έπωφεληθή. Γνωστόν δέ είναι δτι έν Άγγλίη τδν τρόπον τής 
είσπράξεως τοΰ δασμ,οΰ έπί τών' τροφίμων (aceise) ώς καί τών-ταχυδρο

μικών εισοδημάτων έδανείσθ.ησαν πάλαι ποτέ παρά τών ένρικιαστών. 
Άλλ’ή συντακτική συνέλευσις τής Γαλλίας άποδεχθεΐσα τήν άρχήν τής 
διά λογαριασμόν τοϋ κράτους είσπράξεως τών φόρων συνέστησεν ιδίαν διά 
,τδν φόρον τοϋτον υπηρεσίαν βνομάσασα αύτήν /Ιιοίκησιν τής χαταχώρΐ-, 

,σ,εως. Ή μόνη δέ υποστροφή πρδς τδ σύστημα τή; ένοικιάσεως, τδ πρδ τοΰ 
,1789 .λειτούργησαν καί υπό τής πείρας κκτκδικασθέν, έγένετο έν Γαλλία 
ώς ποδς τά χημικά πυοεΐα, καθότι τδ διά τοΰ νόμου τοΰ 1872 είσαχθέν
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μονοπωλίου αύτών έξεχωρήθη είς εταιρίαν. Είς τδ μέτρον τοϋτδ ήνάγκά- 
σθη ή γαλλική κυβέρνησις νά καταφύγγ ένεκα πολλών δυσκολιών, Ά·<· «ατά 

τήν εφαρμογήν τοϋ νόμου άπήντησε, καί αΐτινες, 
μαλύνθησαν, θά έπιφέρωσιν ΐ'σω; τήν, κατάργησιν

* *
* '

ζ, άς κατά 
έπειδή άκόμη δέν έξω- I ' 

αύτοΰ τοΰ νόμου.

5>

μανθάνουσιν ή άπομιμ.οΰνται 
τό χρήμα έκ τοΰ βαλαντίου

> δέ σήμερον βλέπομεν οτι είς δλα 

ς καταχωρίσεως διά τών τοϋ χαρτο- 
_____ .... " ί. Τδ 

.ιευτικόν, διότι δι’ αύτοΰ

ύπδ τής πολιτείας χωρίς

βιβλία, έν οίς
’ ' ·1

Τα τί.Ιη τής καταχωρίσεως έχουσι ποιαν τινα ομοιότητα πρός τα του - , 
χαρτοσήμου, άτινα καί ταΰτα έπί όμοιων σχεδδν στηρίζονται διατιμή
σεων, ή δέ φορολογία διά τών δύο τούτων μέσων συγκαταλέγεται μεταξύ 

τών νεωτέοων επινοήσεων. Καί τά μέν τέλη τοΰ χαρτοσήμου έγενικεύθη- 

σαν εντελώς έν Ευρώπη, τά δέ τής καταχωρίσεως κατέστησαν είς άκρου 
κοινά, διότι πάσαι αί Κυβερνήσεις έπροθυμοποιήθησαν νά δικαιώσωσι τδν 

Adam Smith εΐπόντα, δτι «τά έθνη ούδέν 

»ταχύτερον παρά τήν τέχνην τοΰ άντλεϊν 
τοΰ λαού». (Τόμ. J1 σ. 549). Διά τοΰτο δ» 

τά πεπολιτισμένα έθνη.τά τέλη τή-, . . (
σήμου,· μολαταύτα ύπάρχει μεταξύ αύτών ή εξής ούσιώδης διαφορά 
χαρτόσημο? έχει χαρακτήρα πολύ πλέον ταμιευτικόν, διότι δι’ ™ 
άφαιρεΐται τδ χρήμα ύπδ τής πολιτείας χωρίς νά παρέχηται ώς άντάλ- 
λαγμα είς τδν πληρωτήν άμεσος καί ψηλαφητή υπηρεσία, έν ω διά τής 
καταχωρίσεως τδ κράτος χορηγεί υπηρεσίαν προφανή καί σπουδάίαν. Ή 

Επικράτεια καταχωρ,ίζουσα τάς πράξεις καί φυλάττουσα τά β 
αύται ένεγράφησαν, συντηρεί τδ περιεχόμενον καί εξασφαλίζει τήν εύ'κο- 
λον άπόδειξιν αύτοϋ, έν περιπτώσει άπωλείας τών πρωτοτύπων. Είναι δέ 

γεγονός μ,εμαρτυρημένο ί, δτι αί μεταβιβάσεις περιουσίας εΐσίν άπείρως 
άσφαλεστεραι έν αις χώραις λειτουργεί ή ύπηρεσία τής καταχωρίσεως.
Ουτω λοιπόν, κατά τόν Ldroy-Beaulieu (Τόμ. I. σ. 483), τδ πληρωνόμενον ' 

• είς τδ κράτος ποσδν ώς δικαίωμα καταχωρίσεως δέν είναι φόρος, είναι 

αμοιβή δικαίως όφειλομενη.
Ό έφευρετής τής Αοταχωρΐσεως ήθέλησεν άφ’ ενός νά φορολογήση το 

κεφάλαιον, τό γόνιμ.ον τοΰτο σπέρμα παντός πλούτου, άλλά μόνον έπί τη 
εύκαιρίη τής μεταβιβάσεως αύτοϋ είς νέας χεΐρας, ήτοι δτε ή περιούσιά' 
τοΰ πολίτου αυξάνεται ή μετασχηματίζεται υπό τήν έγγύησιν τής Κατα- 
χωρίσεως, Ήθέλησεν δμως άφ’ετέρου νά προλάβγ καί πάσαν ζημίαν εις 
τά συμφέροντα τών ιδιωτών έπερχομένην έκ τής παράτυπου ή παρανόμου' 
συντάξεως διαφόρων έπισήμων πράξεων ύπδ συμβολαιογράφων, δικαστικών' '' 
κλητήρων, ή άλλων υπαλλήλων, διότι τίς δύναται νά άρνηθή, οτι ούχι 
σπανίως πολλαί ,τοιαΰται πράξεις έκηρύχθησαν ύπδ τών δικαστηρίων άκυ
ροι κ«ι μέγιστα ούτως ιδιωτικά συμφέροντα, κατεστράφήσαν ενεκεν άγνοιας, 
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απειρίας $ κακής προθέσεως των ταύτας συντάξάντων υπαλλήλων ; όταν 
Λοιπδν αί τοιαϋται πράξεις διέλθωσιν ύπδ τάς δ-ψεις καί έτέρας τίνος άρ- 

χής, τής Καταγωρί.σεως, δταν κα'ι έτερον βλέμμα έταστικδν και μάλλον 
έξησκημένον διέλθη τδ περιεχόμενον αύτών, εύ'κολον, νομίζομεν, είναι νά 

προκαλήται ή άναπλήρωσις των έν αύταΐς ελλείψεων διά συντάξεως νέων 
καί σώζωνται ουτω τά ιδιωτικά συμφέροντα άπδ βέβαιον όλεθρόν- διά δέ 
της επιβολής τών καταλλήλων ποινών νά έφιστάται ή έπί τδ μέλλον 
προσοχή τών συνταξάντων τάς πράξεις ταύτας υπάλληλων, οΐτινες, φυσι
κόν είναι, δτι κατασταθήσονται επιμελέστεροι περί την έκπλήρωσιν τών 
εαυτών καθηκόντων. ’Αλλ’έκτδς τούτων ή ίίαταγώρισι? θελει χρησιμεύει 
ώς χαλινδς εις πάντα δημόσιον υπάλληλον, ούτινος η ηθική ηδύνατο νά 
■άμφιρρέπγ, καί ώς αίγίς έν περιπτώσει συκοφαντίας εκείνων, ών ή υπηρε
σία είναι άσπιλος και άνεπίληπτος. Θέλει εξασφαλίζει καί την μετά θά

νατον, ούτως είπεϊν, ησυχίαν τών συμβολαιογράφων, πρδς ους έγγυάται, 
δτι εις άγνωστος διάδοχος, δστις έ'σται δ θεματοφύλαξ τών πράξεων τοϋ 
προκατόχου το,υ, δέν θά δυνγ)θτί νά άλλοιώση η έξαφανίσν; αύτάς μετά 

τδν θάνατόν του καί άτιμάσγ ουτω την μνήμην του.
Αί μεταβιβάσεις άκινητου ιδιοκτησίας παντδς εί'δους, μεταξύ ζώντων η 

αιτία θανάτου, είσί πράξεις έκ τής φύσεώς των δημόσιαι καί φανεραί, η 
τούλάχιστον έπι πολύν χρόνον δέν δύνανται νά μένωσι μυστικαί., Ταύτας 
δυνάμεθα νά φορολογήσωμεν άμέσως. Αί κινήσεις δμως τών κεφαλαίων η 
ιδιοκτησίας κινητών πραγμάτων ύπδ τύπον χρηματικών δανείων ή άλλως 

γενόμεναι, είσί συνήθως συμβάσεις μυστικαί καί δύνανται πάντοτε νά 

συνομολογώνται έν κρύπτω. Ταύτας λοιπδν δέν είναι εύκολον νά φορολο
γησωμεν άμέσως, διότι δέν πρέπει νά έ’χωμεν τδ δικαίωμα πρδς άναζη- 
τησιν αυτών νά παραβιάζωμεν τδ άσυλον της κατοικίας του πολίτου, δι
καιούμεθα δμως νά έπιβάλλωμεν φορολογικήν χεϊρα καί έπ’ αύτών, ώς 
έφ’ δλων τών φαινομένων περιουσιών, καθ’ ην στιγμήν τά κεφάλαια έρ
χονται είς φώς διά τή; μεταβιβάσεως η οίασδήποτε άλλης χρησεως. 
Τούτου έ'νεκα δύο τρόποι έπενοήθησαν εμμέσου φορολογίας αυτών- ο πρώ
τος έπιβάλλει τήν έπί ώρισμένου χαρτοσήμου σύνταξιν τών πράξεων τού
των έπι ^ποινή άκυρότητος, δ δεύτερος άπαιτεΐ έπί τή αύτή ποινή, δπως 

αύται καταχωρίζονται είς βιβλίον δημόσιον ή μυστικδν έπί πληρωμή τών 
δικαιωμάτων τής καταχωρίσιως.

Άλλ’ έκτος τοϋ διπλοΰ προτερήματος, δπερ έν Ελλάδι ή εισαγωγή τοΰ 
συστήματος τής καταχωρίσιως μέλλει νά έ'χ·/), ή'τοι τής παροχής άφ’ ένδς 
μεγάλης ύπηρεσίας είς τά συμφέροντα τών ιδιωτών καί τής κοινωνίας 
καθόλου, καί άφ’ετέρου τής είσπράξεως κατ’ έτος σπουδαίου ποσοΰ ύπέρ 
τοϋ δημοσίου ταμείου, περί ών πρδ μικρού έπραγματεύθημεν, εύρίσκομεν 

και άλλον λόγον επίσης σπουδαϊον και έπιβάλλοντα μάλιστα τδν νεωτε- 

ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ T$OEWLTH2 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 667

ρισμδν τούτον. Έν 'Ελλάδι, ώς γνωστόν, ή περιουσία τών πολιτών είναι 

σχεδδν εντελώς άγνωστος είς τδ δημόσιον,ένεκε/ έλλείψεως ΚτηματοΛογΙον., 
ούτινος ή σύνταξις άδράς δαπάνα; άπαιτεΐ καί άτρΰτου; κόπους. Εις τήν άπό- 
κτησιν τοΰ στοιχείου τούτου,τοϋ όντως πολυτίμου είς διαφόρους τοϋ κράτους 
ύπηρεσίας,. καί ιδίως είς τά τής φορολογίας,φρονοΰμεν, δτι μετά παρέλευσιν 

χρόνου τινδς θέλομεν φθάσει είσάγοντες τδ σύστημα τής καταχω^Ισιως.
Οί Επιτετραμμένοι τήν καταχώρισιν έ'σονται οί μόνοι υπάλληλοι, οΐτι

νες διά τών ειδικών των μελετών καί διά τής δέσεως, ήν δ νόμος θέλει 
δώσει αύτοϊς, θά λαμβάνωσι γνώσιν άδιακόπως δλων τών συμβάσεων καί 
πάντων τών άναγομένων ζητημάτων είς τά κτήματα τών ιδιωτών ώς καί 
είς τήν προϊοϋσαν μεταλλαγήν αύτών έν γένει καί συγχρόνως θά είσπράτ- 
τωσι τά δικαιώματα τής έπικρατείας έπί τών είς καταχώρισιν κομιζο- 
μένων τίτλων. Έάν λοιπδν οί ύπάλληλοι οδτοι διά μεθοδικού μηχανισμού 
τών έγγραφών συνενώσωσι χωρίς νά συγχύσωσιν είς έν βιβλίον, τηρούμενου, 
κατ’είδος παρ’έκάστφ γραφείφ χωρίσεως, τάς περιλήψεις τών διαφόρων 
καταχωριζομένων πράξεων, έ'χομεν πεποίθησιν, δτι θά κατορθώσωσι νά, 
βεβαιώσι κατ’ είδος καί παρακολουθώσιν άνευ διακοπής καί μετά λεπτο
μέρειας τήν κατάστασιν τής περιουσίας έκάστου. Τδ δημόσιον τοΰτο βι
βλίου, είς φως άδιακόπως κρατούμενον, θά παρουσιάζή τδ τέλειον ίσοζύ->. 
γιον τής άτομικής περιουσίας και είς αύτδ θά εύρίσκ-ρ τις άμέσως τάς 

βάσεις τών άμέσων φόρων διά τής εύκολου συγκρίσεως τών τιμών τής 
πωλήσεως καί τοϋ ένοικίου. Θά άρυώμεθα έξ αύτοϋ δλκς τάς στατιστικής 
πληροφορίας, αΐτινες σήμερον έπιτυγχάνονται μόνον δι’ έπιμόχθων . καί 
άνακριβών έν πολλοΐς εξετάσεων, προκαλουσών ένίοτε καί έπιζημίους διά 

τήν κοινωνίαν συγκρούσεις. Θά βλέπωμεν έκεΐ έκ πρώτης οψεως άνευ 
πλημμελειών, άνευ άσαφείας, ά·*ευ τύπων βραδέων καί ένοχλητικών, δλας 
τής περιουσίας τάς περιστάσεις καί τάς ύποθηκικάς ύποχοεώσεις, αΐτινες 
τούς πάντας θά φωτίζωσι καί κατά συνέπειαν θά έξασφαλίζωσι τούς 

παντδς είδους πιστωτάς έμπεδοϋσαι τήν πίστιν τών ιδιοκτητών.
Έν τοϊς γραφείοις τής σκόπιμον καί λυσιτελή θεωροΰμεν

τήν συγχώνευσιν καί τής ύπηρεσίας τών υποθηκών καί μεταγραφών καί; 
την παρά τών αύτών ύπαλλήλων τήοησιν τών σχετικών βιβλίων, καθότι 
διά τής ένότητος τών όμοειδών τούτων ύπηρεσιών έ'χομεν πεποίθησιν δτι 
κρεϊσσον θά άσφαλίσωμεν τά ιδιωτικά συμφέροντα καί άπραγμονέστερον 

θά κατορθώσωμεν τήν κατάρτισιν τοΰ Κτηματολογίου.
’Εννοείται δέ δτι τοΰ συστήματος τής καταχώρίσεως καί παο’ ήμΐν είσα· 

γομενου ώς άναπόφευκτος συνέπεια παρίσταται ή τροποποίησις τοΰ περί 
Συμβολαιογράφων νόμου καί ή άνάλογος μεταρρύθμισις τών περί χαρτο
σήμου Αξίας διατάξεων τών ήμετέρων νόμων.

* *
■ . / ' ' ' , ■' * · '
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Τά τέλη χαταχωρ/σεως είσί δύο ειδών, cr αθέρα. και άκα.Ιογικα. 
Και τά μέν άκαΛογιχά, έπιβάλλονται έπί πάσης πράξεως επισήμου, δικα
στικές καί έξωδίκου, ή'τις περιέχει ύποχρέωσιν, απαλλαγήν, κατάγνωσιν, 
κατάταξιν ή έκκαθάρισιν ποσοτήτων και άξιών, μεταβίβασίν ιδιοκτησίας^ 
χρήσεως ή επικαρπίας κινητών ή άκινήτων εί'τε μεταξύ ζώντων ε?τέ αιτία 
θανάτου. Τά δέ σταθερά τέλη επιβάλλονται έπί τών Πράξεων εκείνων, 
α'ίτινες δέν ύπάγονται είς ούδεριίαν άπδ τάς άνωτέρω άριθριουριένας κατη

γορίας.
Αί προθεσμίαι πρδς καταχώρισιν τών πράξεων τούτων κατά τδν Γαλ-1 

λικδν νόμον, είσί α) Τεσσάρων ημερών διά τάς πράξεις τών κλητήρων και 
άλλων έχόντων δικαίωμα συντάξεως επιδοτηρίων καί πρακτικών' β) Δέκα 
ήριερών διά τάς τών συμβολαιογράφων τών έδρευόντων έν τώ δήμω, ένθα 

τδ γραφεϊον τής καταχωρίσεως, καί δεκαπέντε ήμερων διά τούς μή έν 
αύτφ εδρεύοντας* γ) Εί’κοσιν ήμερων διά τάς δικαστικής άποφάσεις, ώς 
καί διά τάς πράξεις τών διοικητικών καί δημοτικών άρχών, τάς είς τδν 
τύπον τοΰτον ύποκειμένας. Πράξεις δέ τών διοικητικών καί δημοτικών άρ
χών είς καταχώρισιν ύποκείμεναι έν Γαλλία είσίν αί εξής, κατά τδ άρ. 7 S 
τοΰ άπδ 15 Μα'ί'ου 1818 νόμου 1) αί πράζεις, αί περιέχουσαι μεταβίβα- 
σιν ιδιοκτησίας χρήσεως ή έπικαρπίας καί αί κατακυρώσεις δημοπρασιών 
πάσης φύσεως' καί 2) αί σχετικά! πρδς τάς πράξεις ταύτας έγγυοδοσίαι. 

δ) Τριών μηνών άπδ τοΰ θανάτου τοϋ διαθέτου διά τάς είς τούς συμ
βολαιογράφους κατατεθείσας διαθήκας ή παρ’ αύτών συνταχθείσας' ε) 
Τριών μηνών άπδ της συντάξεως των διά τά ύπδ ιδιωτικήν ύπογραφήν 
έγγραφα, καί ς·) Διά τάς δηλώσεις τών κληρονομιών κλπ. έξ μηνών μέχρι 
δύο έτών, άναλόγως ιδιαιτέρων τινών περιστάσεων. Αί δέ ποιναί, αί είς 
τούς παραλείψαντας έντδς τών προθεσμιών τούτων νά ένεργήσωσι τήν 
καταχώρισιν έπιβαλλόμεναι είσίν αί έξης· α) Πρόστιμον δέκα φράγκων είς 

τούς συμβολαιογράφους διά πάσαν πράξίντων ύποκειμένην είς τδ οταθε^κ 
τέλος ή τδ ισότιμον τοϋ τέλους τής χατα^ωρίαεωε διά πάσαν πράξίν των 
ύποκειμένην είς τδ άκαΛογιχόκ. Ύποχρεοΰνται δ’ έκτδς τούτων καί είς 
τήν πληρωμήν τών νομίμων τής καταχωρίσεως δικαιωμάτων, β) Είς τούς 

κλητήρας ή άλλους συντάσσοντας έπιδοτήρια καί πρακτικά πρόστιμον έκ 
φράγκων πέντε σύν τή πληρωμή τοΰ νομίμου δικαιώματος τής μή κατα- 
χωρι.σθείσης πράξεως, ή'τις κηρύσσεται ά-.υρος, ό δέ παραβάτης ύπευθυνος' 
διά τάς συνέπειας άπέναντι τών ένδιαφερομένων. γ) Είς τούς δικαστικούς, 
διοικητικούς καί δημοτικούς ύπαλλήλους έκτδς τής πληρωμής τοΰ νομίμου 
δικαιώματος καί πρόστιμον ίσον αύτφ. δ) Είς τούς παραλείψαντας τήν 
καταχώρισιν πράξεων ύπδ ιδιωτικήν ύπογραφήν καί πρόστιμον ί'σον τφ 
άναλόγω δικαιώματι, ούχί δμως κατώτερον τών φράγκων πεντήκοντα. 
ε) Είς τούς συμβολαιογράφους διά τάς παρ’ αύτών συνταχθείσας διαθήκας
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•ή,παρ’ αύΐοϊς κατατεθείσας καί πρόστιμον ί'σον τφ δικαιώματι* κ.άι ν*) Είς 
τούς κληρονόμους κλπ. τούς ά.αραλείποντας νά παρουσιάσωσι τάς δηλώσεις 
των είς καταχώρισιν, έκτδς τοϋ νομίμου τέλους καί πρόστιμον- ί'σον τφ 
,ήμίσεί αύτοϋ. ,

Πρδς τούτοις είναι άπήγορευμένον είς δλας τάς άρχάς έπί ποινή προσ
τίμου φράγκων 50 νά δέχωνται είς τήν ύπηρεσίαν αύτών οίανδήποτέ 
ποάξτν,είς καταχώρισιν ύποκειμένην πρδ τής πληρωμής τών νομίμων τελών,:.

Τάς προθεσμίας καί τάς ποινάς ταύτας ή καί άλλας διατάξεις το-ίϊ 

συστήματος τής χατα^ωρ/οεως τροποποιοΰντ.ες συμφώνως πρδς τήν λοιπήν 
τοϋ κράτους νομοθεσίαν καί τά ή'θη καί τάς συνήθειας τοΰ τόπου δέν 
άμφιβάλλομεν ποσώς, δτι διά τής εισαγωγής τοΰ συστήματος τούτου θέ

λομεν προσπορίσει άνευ γογγυσμού μεγάλα ποσά είς τδ κράτος καί επι
τύχει συγχρόνως τών άγαθών, άτινα έν έκτάσει άνεπτύξαμεν έν τοϊς προη- 
γουμένοις κεφαλαίοις τής παρούσης πραγματείας.

Τάς προθεσμίας καί τάς ποινάς ταύτας, ώς καί τάς είς τήν έκτέλεσιν 
τών περί χαρτοσήμου Νόμων άφορώσας, νομίζομεν δτι έπί τδ αύστηρότερον 
δυνάμεθζ νά τροποποιήσωμεν άφ’ ού είς πολλά κράτη αί ποιναί αύται 
έφθασαν μέχρις υπερβολής. Έν Όλλανδί^ φέρ’ είπεϊν, πάν έγγραφον είς 
χαρτόσημου ύποκείμενον καί μή έπ’ αύτοϋ γεγραμμένον είναι άκυρον, αί 

δέ κληρονομικκί πεοιουσίαι μεταβαίνουσιν είς τδ δημόσιον έάν αί διαθήκαι 
είσί συντεταγμέναι έπί άσημου ή μή αρμοδίου ένσημου χάρτου, ή έάν 
αύται συνετάχθησαν μέν προσηκόντως δέν προσήχθησαν δμως έγκαίοως 

είς χαταχωρισικ. 'Ωσαύτως δέ και έν Άγγλί^ε τά τοιαΰτα έ'γγραφα στε
ρούνται πάσης νομικής ισχύος (Esquirou de Parieu, Traits des impdts, .1 r. Ill 
σ. 183). ’Αλλά καί παρ’ήμϊν τοιαύτη διάταξις εύρηται έν άρθρφ ΤΑΖ'. 
Νόμου τής 3 1 ’Οκτωβρίου 1 869, άλλ’είναι ειδική, άφορώσα μόνον είς τά 
κατάστιχα, άτινα ούδεμίαν έχουσιν άποδεικτικήν ίσχύν, ούδέ δύναταινά 
γείνγ οίαδήποτε χρήσις αύτών έπί δικαστηρίου έάν δέν ώσι σεσημασμένα 

πρδ πάσης. έν αύτοϊς έγγραφης.
Δέν πρέπει ποσώς νά μάς πτοήση ή ιδέα, δτι έ'ξοδα ύπέρογκα θέλομέν 

χρειασθή διά τήν εφαρμογήν τοΰ συστήματος τής καταχωρίσεωί., καί τήν 
έν γένει διοίκησιν τοΰ φόρου τούτου, ούδ’ δτι μεγάλα προσκόμματα παρου- 
σιασθήσονται κατά τήν έκτέλεσιν, καθότι οί ύποστηρίζοντες τοιαύτας ιδέας 
διαψευσθήσονται ύπδ τών πραγμάτων. Έχομεν πεποίθησιν δτι διά χειοών 

άγαθής καί πεφωτισμένης διοικήσεως τά έ'ξοδα τής είσπράξεως δύνανται 
είς έλάχιστον ποσδν νά περιορισθώσιν* ως παράδειγμα δέ φέρομεν αά εξής. 
»Εν Άγγλίγ κατά τδν Arthur Young, τά έν γένει έ'ξοδα τοΰ φόρου τοΰ 
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χαρτοσήμου. άνκλογοΰσιν εις δλιγώτερον τοΰ τοΐς °/θ έπί των έξ αύτοΰ 
εισπράξεων. Έν Γαλλία δέ, κατά την άπδ 15 Μαρτίου 1830 έπίσημον 
έκθεσιν περί της οικονομικές καταστάσεως τοϋ Κράτους, τά έξοδα έν 
γίνει της καταχωρίσεως ήσαν φρ. 5 και 25|00 τοΐς °|0, τδ 1853 φρ. 4 και 
21θο> 1863 κατήλθον εις φρ. 3 καί 85|00 καί τδ 1875 είς φρ. 3 καί
14100· Σημειωτέον δέ οτι είς τδ τελευταίου τοΰτο ποσδν συμπερ'.λζμ.βκ- 

νονται καί τά έξοδα τέ; είσπράξεως τών τελών τοΰ χαρτοσήμου, άτινα 
κατά την στατιστικήν, ήν ημείς εί'δομεν, ύπελογίσθησαν ήνωμένως, διότι 

καί τδ χαρτόσημον είς τήν αύτήν Λιοίκησιν της καταχωρίσεως ύπάγεται. 
"Πστε σήμερον κατά φυσικδν λόγον τά έ'ξ.δα τής καταχωρίσεως θά κατ- 
ήλθον είς πολύ έλασσον ποσδν τών 2 φράγκων τοΐς °[ θ.

Δεν πρεπει νά έπηρεασθώμεν ύπδ της ιδέας, ήν τινες πιθανόν νά έ'χω- 
σιν, δτι ή βεβαίωσις και εΐ'σπραξις τοΰ φόρου θέλουσιν έπιφέρει μεγάλας 
πιεσεις κατά τών πολιτών και οτι θέλομεν ναυαγήσει απέναντι τές έκτε- 
λεσεως, διότι πάντα ταύτα εΐσίν ύπερβολικά, λίαν άφιστάμενα τών πραγ
μάτων. Εί'μεθα βέβαιοι, δτι διά τές παρελεύσεως τοΰ χρόνου, δστις είναι 
δ άριστος είς παρομοίας περιστάσεις διδάσκαλος, δυνάμεθα καί τάς πλημ- 
μελείας τοϋ τρόπου τές βεβαιώσεως καί είσπράξεως νά διορθώσωμεν και 
έάν που ελλείψεις τινες άναφανώσι και ταύτας νά άναπληρώσωμεν καί 
καταστήσωμεν ουτω τδ σύστημα δσον οΐόν τε άνεπαίσθητον, ώς καί παρ’ 
άλλοις κράτεσι συνέβη. Έν Γαλ)ία π. χ. ένθα πολύ πριν τές έπαναστά
σεως τοΰ 1789 είσήχθησαν οί φόροι τές καταναλώσέως καί τά μονοπώ
λια, άδιακόπως έζακολουθοΰσι μέχρι σήμερον, ώς εξάγεται έκ της έπισή- 
μου Έφημερίδος τής Γαλλικές Κυβερνήσεως, νά έπιφέρωσι μεταρρυθμίσεις 

πρδς βελτίωσιν τοΰ τρόπου τές βεβαιώσεως καί είσπράξεως τών φόρων 
τούτων, καθότι ή πείρα εξελέγχει, δτι μέτρον τι σήμερον θεωρούμενου 
πρόσφορου αύ'ριον άποδεικνύεται δλως άντικείμενον είς τδν σκοπδν τοϋτον. 
Έκεΐ οί κατασκευάζοντες πνευματώδη ποτά, έκτδς τών άλλων στενοχώ

ριών καί πιεσεων, άς ύφίστανται έκ τών έν πάσγ ώρ;γ τές νυκτδς καί τές 
ημέρας γενομένων έπισκέψιων καί έπιθεωρήσεων τών άρχών πρδς βεβαίωτ 
βιν καί εί'σπραξιν τοΰ έπί τές καταναλώσέως φόρου, έχουσι καί τήν ύπο- 
χρέωσιν ίνα έντδς τών ιδίων εαυτών έργοστασίων παραχωρώσι πρδς τδν 
άρμόδιον υπάλληλον τές Κυβερνήσεως άνάλογον χώρον διά γραφεΐον καί 
δλα τά. χρειώδη. Πρδς τούτοις άπαγορεύεται πάσα έσωτερική συγκοινωνία 
τών τόπων άφ’ ένδς τών ώρισμένων διά τάς έργασίας τές άποστάξεως 
καί διηθήσεως καί άφ’ ετέρου τών γειτονικών καταστημάτων, τών εις 

άλλους άνηκόντων, ή έν τοΐς δποίοις δ ί'διος έργοστασιάρχης καταγίνεται 
είς άλλο είδος βιομηχανίας. Ούδεμίκ δέ σχεδδν εργασία τελείται έν αύτοΐς 
άνευ τές παρουσίας τοΰ Έπιθεωρητοΰ τές Κυβερνήσεως. Τούτους καί 
απείρους άλλους δμοίως επαχθείς περιορισμούς ώς πρδς τήν τοποθέτησιν 

I

&
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των μηχάνών καί έργαλείων καί τήν έκ τοϋ καταστήματος εξαγωγήν 

τοϋ προϊόντος έπιβάλλουσιν είς τούς έργοστασιάρχας τά άπδ 20 ’Ιανουά
ριου καί 18 ’Ιουλίου 1878 δύο διατάγματα περί τές εσωτερικές υπηρε
σίας τών έργοστασίων τών ποτών έν Γαλλί^. Έν ’Αγγλία δέ ούδείς τον 
χρυσόν κατεργαζόμενος δύναται νά ποιήσηται έναρξιν τής έργασίας αύτοϋ 
άνευ τές παρουσίας τοΰ Δημοσίου είσπράκτορος, δστις θά σταθμίσγ τά 
υλικά καί θά βεβαιώσν) κατόπιν τά έξ αύτών παραχθέντα.

Τούτων ούτως έχόντων νομίζομεν, δτι πάσα έπικράτεια διά παντδς 
νομίμου μέσου δφείλει νά έπιδιώκν) δραστηρίως καί έξασφαλίζη τήν βε- 
βκίωσιν καί εί'σπραξιν τών συναινέσει του λαοΰ διά τών άντιπροσώπων 

του έπιβαλλομένων φόρων.
Έγράψαμεν ταΰτα τάς ώρας τές σχολές ημών χρησιμοποιοϋντες, ού- 

δένα δ’ άλλον σκοπδν προεθέμεθα ή νά έφελκύσωμεν τήν προσοχήν τών 
αρμοδίων είς μελέτην περί έξευρέσεως πόρων, ών τδ Κράτος φρονοΰμεν δτι 
θέλει λάβει άνάγκην.

Δ. ΙΙλατύκας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ
ΓΛΛΧΣΙΙΚΔΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*

§ 1, !®.ΊΕυ«>βφραντδκ4ς, «ΰυσοσμητιζόί.

Έν τώ Λεξικώ τοΰ 'Ησυχίου φέρεται κατά τδν κώδικα «ΕύρινΩτάτην : 

^νοσφραντικωτάτ ην ».
Επειδή άδύναίον ύπάρχει κατά τήν φύίιν της Ελληνικές γλώσσης νά 

ρηθ$ εϋοσφραντικός, έξαλείφοντες τήν πρώτην συλλαβήν, ήν προσέθηκεν δ 
βιβλιογράφος έκ τής ηγούμενης λέξεώς, άναγινώσκομεν παρά τφ Ήσυχίφ 

?! Ευρινοτατην: οιτ'ρραντικωτατην'ί.
Ποιείται δέ χρήσιν τοϋ επιθέτου οσφραντικός δ Αριστοτέλης λεγων 

Τόμ. Γ', σελ. 419,13 Διδ. «διό, όσων οί μυκτέρες μακροί, οΐον τών Λα
κωνικών κυνιδίων, ooyfαντικά» καί σελ. 457,35 «ούτως οδν καί τδ οσφραν
τικόν αίσθητήοιον τοΐς μέν άζαλυφές είναι, κτέ."» καί σελ. 479,22 
eS γάρ ενεργείς ή όσφοησις, τοΰτο δυνάμει τδ οσφραντικόν». Πρβ. καί 

Ψευδαριστοτ. Τόμ. Δ', σελ. 163,40 «σημεΐον ότι ήκιστα οσφραντικόν των, 
άλλων ζώων» καί σελ. 281,45.

Άπαντ^ δέ καί παρά τφ Θεοφράστφ σελ. 435,4 Σνειδ. <ι οσφραντικόν 
γάρ ή άμπελος, ώσπερ καί δ οίνος δεινός έλκύσαι τάς έκ τών παρακειμέ
νων δσμάς». Πρβ. σελ. 173,6 «έ'νια δέ ού φθείρει μέν χείρω δέ ποιεί ταΐς

* "18 ε σελ. 519.



673W2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

δυναμεσι τών χυμών καί τών Οσμών, οίον ή ράφανος καί ή δάφνητην άμ

πελον· όσφράϊνεσθαι γάρ φασι και έλκειν».
Τοϊς μαρτυρίοις τούτοις προστίθεμεν καί τδ έκ τοϋ Γαληνού Τόμ. Δ', 

σελ. 771 «πάλιν αυ δυνάμεις αύτήν έ'χειν λέγομεν, Οπτικήν, οσφραντικήν, 
άκουστικήν, γευστικήν, απτικήν».

Τφ περ'ι ου ό λόγος έπιθέτιρ συνωνυμεϊ τδ δσφραντήριος κείμενον παρά 
τφ Άριστοφάνει Βατρ. 893 «καί ξύνεσι κα'ι μυκτήρες όσφραντήριοι». ΐίρβ. 
δραστικός- δραστήριος, κω.Ιυτικός-κωΛυτήριος, .Ιυτικός-^υτήριος, κηΛητιχός- 
χη,Ιητήριος, φωνητικός-φωνητήριος, συντακτικός-συνταχτήριος, θε.Ικτικός- 
θείκτήριος, κτλ.

'Γπάρχει δέ και τύπος οσφρητικός, οίον Διογ. Ααέρτ. Θ', 80 «ώς κίρκΟι 
μέν Οςύτατοι, κύνες δ* δσφρητιχώτατοι». Πλούτ. Ήθ. σελ. 898, ε' «οί 
Στω’ίκοί έξ οκτώ μερών φασι συνεστάναι, πέντε μέν τών αισθητικών, 

ορατικοϋ, άκουστικοΰ, οσφρητικού, γεύστικοΰ, άπτικοϋ ". Στοβ. Έκλ. Τόμ. 
Α', σελ. 230,29 Μειν. «καί έ'στι τι μέρος αύτοϋ πνευματική δρασις καί 
πνεϋμκ άκούστικδν και οσφρητικόν και γευστικόν καί άπτικόν». Άλέζ. 
Άφροδ. Προβλ. Β', 60 «οίον έν ,κυνί μέν την οσφρητικήν, έν δέ άετώ την 

Οπτικήν». Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 874 «ού μην ούδέ τών άναπτευστικών 
πόρων κίνησις διαστεϊλαι δυνήσεται τούς οσφρητικούς πόρους». Φέρεται 
δέ παρά τφ Γαληνφ καί (Τόμ. ΙΑ', σελ. 59) «άπόχρη δέ τούτοις έν μέν 

τφ παραυτίκα τοϊς οσφραντικούς άνακτήσασθαι, μικρόν δ’ ύστερον ροφή- 
μασιν εύπέπτοις χρησθαι' εί δέ διά λύπην ή χαράν ή φόβον ή θυμδν ή 
έκπληξιν έκλυθεϊεν, δσφρητικοΐς τε και ταΐς τών ρινών καταλήψεσιν άνα- 
κτησάμενον έμεϊν άναγκάζειν», οϊς δύναται τις νά συνηγορήση παραβάλ- 
λων αυτά πρδς τδ του Διοσκορίδου «δεϊ δέ καί τούτους διεγείρειν τοϊς 
ϋσφραντικοΐς λεγόμένοις» ('Γόμ. Β', σελ. 29) καί τδ «έ'στι δέ οσφραντι
κός πνιγδς ύστερικής και τών καταφερομένων άνακλητικός» (Τόμ. Α', 
σελ. 428). Πρβ. καί όσφραντήριον. Έν άποσπάσματι τοϋ Άντύλλου παρ’ 
Όρειβασίφ λέγεται «όσφραντοΐς χρηστέον έπι μέν υστερικών πνιγών καστο- 
ρίφ όζει πεφυραμένφ —έπί δέ προπεπτωκυίας υστέρας όσφρογτέον στά- 
χυ’ί— πρδς δέ την άπδ ένδειας έ'κλυσιν έπιτήδεια όσφραντά άρτος κεκαυ- 
μένος, άλφιτα οΐ'νφ διάβροχα» ('Γόμ. Β', σελ. 4 28).

Ούκ Ολίγα παραδείγματα τοϋ παθητικό ϋ επιθέτου όσφραντός έ'χομεν 
νά καταλέξωμεν, ώ συζυγεϊ τδ ένεργητικδν οσφραντικός’ έυρίσκέται δ’ 
,ένίοτε καί τδ διά τοϋ Η προενηνεγμένον όσφρητός τδ συστοιχοΰν τφ ένερ- 
γητικφ οσφρητικός. Έλέχθη δέ καί άνύσφραντος. Πρβ, καί όσρητός έκ τοϋ 

δσμασβαι.
' Άριστοτ. Τόμ. Γ', σελ. 457,7 Διδ. «καί ή ύσφρησις τοϋ δσφραντού καί 
άνοσφράντου' άνόσφρανίον δέ τδ μέν παρά τδ δλως άδύνατον έ'χειν Οσμήν, 
τδ δέ μικράν έ'χον καί φαύλην» (Πρβ. καί σελ. 456,25, κτλ.). Πλούτ. 
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’Ηθικ. σελ, 969, β' «ουτ’ δσφραντων ούτε δρατών». ’Άντυλλ. παρ’Όρειβ. 
Τόμ. Α', σελ. 447 «έτι δσφραντων τά δυσώδη καί πταρμικά». Στοβ. 
’Ανθολ. Τόμ, Δ', σελ. 49,18 Μειν. «καί ού μόνον εδεσμάτων άλλά καί 

δσφραντων καί άκουστών» καί Έκλογ. 'Γόμ. Α', σελ. 364,2 «καθάπερ. 
έπί τών δρατών καί άκουστών καί δσφραντων». Σωραν. σελ. 232 Έρμ, 
«δυσώδεσιν δσφραντοΐς έχρώντο». Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 858 «δοκεΐ τισιν 

ή ρίς πόρος είναι τών δσφραντων» καί Τόμ. Δ', σελ. 7 65 «ού'τε γάρ τών 
δρατών ούτε τών άκουστικών (Γρ. άκουστών) ού'τε τών δσφραντων ούτε 
τών γευστών ούτε τών άπτών ποιοτήτων έχει διάγνωσιν» καί Τόμ. Ζ', 
σελ. 74 «τά μέν γάρ δρατά, τά δ’άκουστά, τά δ’ όσφραντά, τά δέ γευ- 

στά, τά δ’ άπτά τετύχηκεν οντα» καί Τόμ. IB', σελ. 562 καί Τόμ. ΙΑ', 
σελ. 54 καί Τόμ. ΙΔ', σελ. 222 καί 643 καί 741 καί Τόμ. IT', σελ. 170 
καί Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 138 καί Τόμ. ΙΘ', σελ. 171. Κακώς έν Τόμ. ΙΔ’, 
σελ. 234 είνε γεγραμμένον «λέγουσιν αύτδν μοχθηρδν νομίζειν είναι πάν 
-rb εύφραντόν καί μηδενδς άλλου Οσφραίνεσθαι δύνασθαι» άντί τοϋ όσφραντ 
τόν, ώς καί έν τφ Βινδοβονησίφ Αεξικφ σελ. 80,17 «Εύοσμα λέγονται 

τά εύφραντά καί τά ευαίσθητα» άντί τοΰ όσφραντά.
Σέξτ. Έμπειρ. σελ. 13,26 «εύλογον καί διά τοΰτο διάφορα έκάστοις 

αύτών φαίνεσθαι τά δσφρητά» καί σελ. 30,8 «μετ’ εκείνων άντιλαμβανό- 
μεθα τών γευστών καί τών δσφρητων» καί σελ. 296,28 «τδ δέ άκουστδν 
άκοή γνώριμόν έστι, τδ δέ δσφρητόν δσφρήσει». Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 858 
«ούδενδςτών δσφρητων άντιλαμβανόμεθα» καί «αισθάνεται τών δσφρητων» 
καί Τόμ. Ζ', σελ. 56 «δρατάς καί δσφρητάς καί γευστάς καί άκουστάς 
καί άπτάς» καί Τόμ. ΙΕ', σελ. 231 «αίπερ γευσταί καί δσφρηταΐ καί 
δραταί καί άπλαϊ (Γρ. άπταΐ) διαφοραί ύπό τινων λέγονται».

Ενεργητικήν σημασίαν έ'χει τδ σύνθετον εύόσφρητος παραλαμβανόμε- 
yov πρδς έξήγησιν τοϋ επιθέτου εΰρις ύ\ εύρινος. Έν τοϊς είς Σοφοκλέα 
Σχολίοις φέρεται Τόμ. Α', σελ. 202 «έπάγεταί σε η βάδισις ΑΓκντος δί
κην κυνδς εύοσφρήτου» καί Τόμ. Β', σελ. 197 «καλώς δέ εις τέλος έξά- 
γει σε, ή βάσις άπδ κοινοϋ άίγουν πορεία, ώς τις εύόσφρητος βάσις Αακαί- 

νης κυνός». Λέγει δέ καί δ Μέγας Έτυαολόγος σελ. 765,50 «Έν,πολ- 
λοϊς γάρ μετατίθεται η γενική είς εύθεϊκν, ώς καί παρά τφ ΣοφοκλεΓ 
κυνδς Αακαίνης ώς τις εύρινος βάσις1 άντί τοϋ εύόσφρητος πορεία» καί δ 
Ζωναρας Αεξ. σελ. 901 «Εύρινος: δ εΰόσφριιτος. Καί εύρινώτατος (Γρ. εΰ- 
ρινδτατος)». Τήν γνώμην, καθ’ ήν τδ εύρινος Ονομαστική εκλαμβανόμενου 
κτυντάσσεται τφ βάσις, ένέκρινε καί δ Αοβέκκιος έν τή έκδόσει τοϋ Αί'αν- 
τος (1835, σελ, 73). Έπειδή δ* είνε άτοπωτάτη, ήξίωσεν αύτήν άποδο- 

,χής καί δΆσώπιος γράψας έν τή Πρώτη Περιόδφ τοϋ Συντακτικού (σελ. 
295 έκδ. ζ') «Υπάρχει ή λέξις ύπαΛΛαγή, σχήμα έν ω τδ επίθετου, άντί 
νά συμφωνήση πρδς τδ κύριον καί κατάλληλον ουσιαστικόν, συμφωνεί πρδς 
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άλλο έξ αύτοϋ έξάρτώμενον, olov κυνος Λαχαίνης &ς τίνος εΰρινος βατής 
(Σ. Αί 8), έν ω κυρίως ούχί η βασις η'τοι ή πορεία, άλλά ή ζόον έστιν 
εύ'ρινος, -ήτοι εύόσφρητος». Παρατηρητέον δ’ δτι κατά τδν λόγον τοϋ Άσώ- 
πίου ή ονομαστική βάσις έξαρτάται έκ τίΐς γενικές κυνός. Τδ ένρινος δέν 
είνε δνομαστικη άλλά γενική άναφερομένη είς τδ κυνός Λακαίνης. ’Αεί
ποτε παρά τοϊς δοκίκοις ενριι,^εΰρινος έλέγετο περιττοσυλλάβως, ουδέποτε 
δ’ ίσοσυλλάβως εΰρινος-’εΰρΐνου, δπερ έν μόνφ. τφ μεταγενεστέρω άπαντφ 

έλληνισμφ. Έν τφ Όνομκστικφ του Πόλυδεύκους φέρεται βιβλ. Β', 
73 «ε’ύριΝ, εΰθΰρρις, έφ’ ου τις άν είποι δικαία ρίς» καί μετ’ ολίγα «λέ- 
γοις δ’ άν άπδ ρινδς εϋρινες, αρρινες, καί ρινηλατεϊν τδ τάς όσμάς έλ- 
κειν» και βιβλ. Ε\ 60 εθυμοσόφους, σοφάς, εΰριναε, εύαισθητους». Άλλ* 
ακριβώς τδ πράγμα θά έπεξέλθωμεν άλλαχοϋ (Πρβ. Κόβητον Nov, Leet, 

σελ. 776 καί Mnemos. 1873, σελ. 222 καί 1882, σελ. 43).
Ούδέν κρεϊττον ·τοό εΰοσιρραντικός φαίνεται τδ δυσοσρητικός τδ άπαντών 

έν τοϊς είς Όππιανδν Σχολίοις Άλ. Γ', 434 (σελ. 341,40 Διδ.) «δυ,σό- 
σμου: δυσοσρητικής, δυσώδους, κακώς πνεούσης.» Άλλ’ ό Βυζαντιακδς 
έλληνισμδ’ς δέν είνε καθαρός των τοιο.ύτων ρύπων.

§ 1,3. Δυσαεβθητεκό;, εύαεσΟητεζό?.

Έν τοϊς τοϋ Γαληνού άναγινώσκεται Τόμ. ΙΓ', σελ. 867 «καί μέντοί 
καί τ§ν σωμάτων αύτών τά μέν αίσθητικωτέραν έ'χει την ουσίαν, τά δέ 
δυσαισθητικωτέραν» καί Τόμ. 1Τ', σελ. 360 «δ δέ έν ταϊς χώραις άηρ 
λεπτδς ών καί καθκρδς δρεκτικωτέρους εργάζεται τούς ανθρώπους πρδς 
τάς τροφάς καί εύρουστέρους (Γρ. εΰχρουστέρους) καί εϋαισθητικωτέρους καί 
εύτροφωτέρους καί εύπεπτοτέρους».

Παντελώς άσύστατα καί ούδαμώς τφ στόματι τοΰ Γαλανοί» πρέποντα 
εΤνε τά επίθετα δυσαισθητικός καί εύαισθητικός. Μόνοι οί τύποι αναίσθη

τος καί δυσαίσθητος καί ευαίσθητος έ'χουσιν ύγιώς, ών παιεϊται χρ^,σιν α 
Γαληνός λέγων Τόμ. Γ', σελ. 887 «ύπέρ τοΰ μητ’ άναίσθητος ά δυσαί
σθητος γενέσθαι ξηρανθείς καί σκληρυνθείς έπί πλέον — μηθ’ έτοίμως πά- 
σχνι (Γρ. πάσχΕΙΝ) τιτρωσκόμενος :ο θλώμενος» καί Τόμ. Δ', σελ, 439 
«ου γάρ αναίσθητοι •πΧ'ίτά'πκσ'ί'ΐ εΐσιν οί ύπνώττο.ντες άλλά δυοαίσθητοι» 
καί σελ. 784 «καταψύχεται δέ καί πελιδνοϋται καί δυσαίσθητον η παν
τελώς αναίσθητο? γίνεται κατά τάς τοϋ άέρος κράσεις» καί Τόμ. Τ', 
σελ. 671 «τά δ’ έν τοϊς άκρέοις (Γρ. άχραίοΐι) νευρώδη σώματα καθ’ 
ομοιότατα μέν ούτως ονομάζεται, σύνδεσμο· δ’ είσί τών οστών άναίσθη- 
τοι» καί Τόμ. I', σελ. 900 «εί άραιδν η πυκνόν $ αναίσθητο? $ δυσαίσθη- 
τον έστιν η ευαίσθητο?» καί Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 460 «έάν τίνος υπάρχον
τας δ κάμνων αναίσθητος νί» καί Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 285 «πνεύμονα μέν 

γάρ οί τοιοϋτοι χυμοί λανθάνουσιν ήτοι δυσαίσθητον η παντελώς άναίσθη- 
τον όντα» καί σελ· 1016 «έ'τι τ? καί ψιλόν τριχών ευαίσθητο? τε κατα- 
σκευάσαι τδ καλούμενον πέλμα».

Ούδεμία δύναται νά υπάρχη άμφιβολίκ δτι έ'γραψεν δ Γαληνός «τά μέν 
αίσθητικωτέραν έ'χει την ουσίαν, τά δέ δυσαισθητοτέραν» καί «εύχρουστέ-· 
ρους καί εύαισθητοτέρους καί εύτροφωτέρους», ώς έν Τόμ. <7', σελ. 39 

«όσοι γε θυμικώτεροι τοΰ δέοντός είσιν ά άθυμότεροι η ευαίσθητοι εροι η 

άναισθητότεροί τινες η λιχνότεροι τοϋ προσήκοντος».
Τών επιθέτων αναίσθητος καί ευαίσθητος πολλά παραδείγματα δύνα- 

ταί τις νά καταλέξγ, τοϋ δέ δυσαίσθητος ολίγα είνε παρατεθειμένα έν 
τφ Θησαυρφ τοϋ Στεφάνου, ών έν έκ τοϋ Γαληνού. Άπαντά δέ καί παρά 

*Ρούφφ τφ Έφεσίφ σελ. 184,14 «νεΰρόν έστιν άπλοϋν σώμα καί πεπυ- 
κνωμένον — δυσαίσθητον κατά την διαίρεσιν» καί έν άποσπάσμκτι τοϋ 
Άντυλλου παρ’ Όρειβκσίφ Τόμ. Α', σελ. 460 «άντίτυπον καί σκληρόν και 
δυσαίσθητον» καί έν τοϊς είς 'Ιπποκράτη καί Γαληνδν Σχολίοις Τόμ. Β', 
σελ. 14 «τά νεύρα πάσχοντα δυσαίσθητον καί δυσκίνητον πόιεϊ τδν μη
ρόν». Καί τών δνομάτων αναισθησία καί ευαισθησία σπανιωτερον είνε τδ 
δυσαισθησία, περί ου γράφει δ Γαληνός Τόμ. Ζ', σελ. 56 «Καί τοίνυν αί 
βλάβαι τών αισθητικών ενεργειών κοιναί μέν άπασών άναισθησίαι τινες 
είσιν η δυσαισθησίαΓ καίω δέ δυσαισθησίας νΰν άπάσας τάς ροχθηράς αι

σθήσεις».
"Εχει δέ συνήθως τδ αναίσθητος ένεογητικην σημασίαν άντιτιθέμενον 

τφ αισθητικός, ώς παρά τφ Γαληνφ Τόμ. Δ', σελ. 374 «σύνδεσμος μ.έν 
άπας άναίσθητος, νεϋρον δέ άπαν αισθητικόν» καί παρ’ άλλοις. Αζμβάνε- 
ται δέ πολλάκις αντί τοϋ παχύς $ βραδύς τδν νουν, ώς έν τφ περιβόητη 

τοϋ Δημοσθένους «οί μέν κατάπτυστοι Θετταλοί καί οί αναίσθητοι Θη
βαίοι φίλον, ευεργέτην, σωτ^ρα τδν Φίλιππον ηγούντο». Γράφει δέ καί δ 

θεόφραστος έν τοϊς Χαρακτηρσιν «”Εστι δέ καί ή άναισθησία, ώς δρω εί
πεϊν, βραδυτής ψυχής έν Λόγοις καί πράζεσιν' δ δέ άναίσθητος τοιοϋτός 

τις,, οίος κτε.».
Εύρίσκεται δ’ όμως τδ περί ού δ λόγος έπίθετον καί έπί παθητική; 

έννοιας παρειλημμένον κατ’ άντίθεσιν πρδς τδ αισθητός πχ?χ τφ Πλάτωνι 
σελ. 51, δ' «αναίσθητα ύφ’ ημών ηδη» καί σελ. 52, α' «άόρκτον δέ καί 

άλλως άναίσθητον» καί σελ. 64, α' «κατά παντός αίσθητοϋ καί άναισθή- 
του παθήματος» καί σελ. 67, δ' καί Φιλ. σελ. 51, β' καί Νόμ. σελ. 898^ 
ε' καί παρά τφ Άοιστοτέλει Τόμ. Α', σελ. 499,37 «ώσπερ γάρ μικρόν 
γλυκύ είς πολύ ύδωρ μιχθέν άναίσθητον ποιεί την κράσιν» καί Τόμ. Β', 
σελ. 440,25 «άν η μεταβολή γίνηται έξ άναισθήτόυ είς αισθητόν '7| άφΐί 
$ πάσαις ταϊς αίσθησεσιν—δ γάρ άηρ επιεικώς άναίσθητον» καί Τόμ. 
Γ', σελ. 491,32 «όταν δ χρόνος άναίσθητος» καί σελ. 491,36 καί 40
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καί 46 καί σελ. 492,7 καί σελ. 549,10 καί αλλαχού (Πρβ. και Σιμπλίκ. 

Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 753,10 κέξ ). λέγει δέ και δ Γαλη
νός Τόμ. Θ', σελ. 491 «εΐτ’οίν μέν ΐσχυρώς αΐσθάνη πληττόμενος ύπδ τίς 
άρτηρίας διάστελλόμένης, έ'τι καί μάλλον έπιθλίβειν" έάν δέ αύτδ πράτ- 

τοντος άρα/σ^ητος ή κίνησις γίγνητκι, παντάπασιν έπιπολης ψαύειν» καί' 
σελ. 511 «8 τοΐς αναίσθητον έχουσι τήν συστολήν φαίνεται» και σελ. 512 

! «δλος δ συγκείμενος έκ τε τούτου — καί τών πρώτων τίς αισθητές συ-
ί στολίς αναίσθητος γινόμενος ήτοι πυκνόν ή άραιδν εργάζεται τδν σφυγμόν»

(Πρβ. καί σελ. 119,6 καί 10) καί 'Ροϋφος δ Έφέσιος σελ. 60,5 «τοΐς δέ 
Ρ- προχωρεί μέν (τδ ουρον) άλλ’ Αναίσθητονυ και ό Πορφύριος π. ’Alt. Έμψ.

Β', 39 «εΐσίν οί σύμπαντες— άόρατοί τε και τελέως αναίσθητοι αΐσθή- 
σεσιν άνθρωπίναις» καί δ Σιμπλίκιος Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 
203,18 «διότι ώς πρδς τά άλλα αναίσθητους έχειν δοκεΐ τάς διαφοράς». 
Τίς δέ τών περί τά 'Ελληνικά γράμματα διατριβόντων αγνοεί τδ Θουκυ- 
δίδειον «δ μετά ρώμης και κοινής έλπίδος άμα γιγνόμενος αναίσθητος θά
νατος» ;,Πρβ' καί Διον. Άλικαρν. Τεχν. 'Ρητ. <7', 4 «καί ούτως οτι τα
χύς καί αναίσθητος δ τοιοΰτος θάνατος και έκτδς βασάνων καί τών κα

κών τών έκ τίς νόσου».
, Του έπιθέτου ευαίσθητος σπανιώτατα γίνεται χρίσις έπί παθητικής έν

νοιας, οΐον παρ’ Άριστοτέΰει Τόμ. Β', σελ. 396,47 «εύαισθητίτερα γάρ 

τά παρ’ άλληλα τιθέμενα» και παρά Πλουτάρχφ Ήθικ. σελ. 903, γ 
«αφή δέ πνεϋμα διατεΐνον άπδ του ηγεμονικού μέχρις επιφάνειας εις θί- 
ξιν εΰαίσθητον (τών) προ(σ)πιπτόντων» καί σελ. 956, ςτ' ®τά γουν θερμά 
τών ύδάτων άκέσιμα καί πρδς θεραπείαν εύαίσθηταυ. Άλλ’ ί'σως ή γνησία 

έκφορά είνε «πρδς θεραπείαν ευθεταν. Εύρέθη δέ καί δυσαισθησίην γε- 
; γραμμένου άντί τοΰ δυσθεσίην. Ό Πολυδεύκης λέγει βιβλ. Ε', 12 «Δυσο- 

σμα δέ καί εύοσμα ού τά δυσχερές ή ήδύ άποπνέοντα λέγουσιν άλλά τά 

ευαίσθητα η δυσαίσθητα πνεύματα τών ιχνών». Πρβ. καί Αεξ. Βινδοβ. σελ. 
80,17 «Εΰοσμ.κ λέγονται τά εύφραντά (Γρ. δσφραντα) καί τά ευαίσθητα^.

Τδ ανεπαίσθητος λαμβάνεται συχνότερον μέν παθητικώς, σπανιώτερον 
S1 ένεργητικώς. Της ενεργητικής αύτοΰ σημασίας φέρομεν μαρτύρια τδ τοϋ 
Λογγίνου σελ. 14 «άλλοτρίων μέν έλεγκτικώτατος αμαρτημάτων, ανε
παίσθητος δέ ιδίων» καί τδ τοΰ Χρυσοστόμου Ύπομν. εις Ματθ.· σελ. 530, 
γ' «εκείνη μέν γάρ Ανεπαίσθητδς έστι τίς νόσου» καί τδ τοΰ Σιμπλικίου 

Ύπομν. εις Άριστοτ. Τόμ. Θ', σελ. 709, 15 ^-ανεπαίσθητοι καί τοΰ με
ταξύ χρόνου γινόμεθα» καί τδ σελ. 753,6 Ανεπαίσθητους ημάς γίνεσθάι 

τίς χρονικής αύτοΰ παρατάσεως» καί τδ τοΰ Ψελλοϋ σελ. 34 Βοισσ. «έπεί 
παραλελυμένον ή νεκρωθέν άνεπαίσθητδν έστι τοϋ πνεύματος γυμνωθέν». 
’Εν τοΐς Τπποκρατείοις Τόμ-. Β', σελ. '572 φέρεται «έν άπαλφ έόντα καί 

, . ΕΥεπαισθήτω καί νευρώδεϊ». . , 

Β

: Τοΰ ασυναίσθητος έν μόνον παράδειγμα μνημονεύεται έν τφ Θησαυρφ 
τοΰ Στεφάνου, τδ παρ’ ’Ιωάννη τφ Φιλοπόνφ άπαντών αεί καί ήμϊν έστιν 
Ασυναισθητοντ>. Εύρίσκεται δέ καί παρά τφ Σιμπλικίφ Ύπομν. εις Άρι-■ 
βτοτ. 'Γόμ. Θ', σελ. 707,4 «ό χρόνος άνευ κινησεως Ασυναίσθητος ήμϊν 
έστι' τδ άνευ κινησεως ασυναίσθηταν ούκ έ'στιν άνευ κινησεως λαβεΐν» καί 
μετ’ ^λίγά «δτι δέ άνευ κινησεως Ασυναίσθητός εστία καί σελ. 708,3 «διά 

τδ ασυναίσθηταν τίς μεταξύ τών δύο νΰν κινησεως». Ένεργητικώς εΐπεν 
Q Ωριγένης'Γόμ. Α', σελ. 161 (Τόμ. ΚΕ', σελ. 41) «άτε δέ ούκ Ασυναί

σθητοι οί άπόστολοι τύγχάνοντες τών έν οΐς προσκόπτουσι». Παρατηρη- 
τέον δ’ δτι παρ’ Άριστοτέλει Τόμ. Γ', σελ. 205,16 άναγινώσκεται μέν 
κοινώς «έ'στι δέ καί ευαίσθητων καί τη συνέσει τή άλλη ύπερβκλλον», 

άλλά φέρεται καί γραφή εύΣΤΝαισθητού, ήν προκρίνει δ Κελληρος έν τη 
έκδόσει τών Παραδοξογράφων (σελ. ΧΧΙΙΙ).

Έν ταΐς Φυσικαΐς Έκλογαΐς τοϋ Στοβαίου βιβλ. Α', ς·', 19 κεϊται «τδ 
έπισυμβαϊνον παραλόγως τε καί άπροαισθήτως τούτοις», δπερ οΐίτ’ έν τφ 
Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου μνημονεύεται ού'τ’ έν τη Συναγωγή τοϋ Κουμ.α- 
νούδου. Έν τοΐς εις Πλάτωνα Σχολίοις σελ. 286,63 Διδ. άπαντ^ «ούχδτι 

οί δούρειοι Ιπποι πο,ίυαίσθητοι, οΐς ούδεμίκ αί'σθησις».
Τδ παρ’ Άρεταίφ φερόμενον «μανδν γάρ χ.χί έπαναίσθητον χ.αι έν ύγείη' 

τδ σπλάγχνον» νομίζεται υπό τινων πλημμελής άνάγνωσις τοΰ Ανεπαί- 
σθητον' καί δρθώς ί'σως νομίζεται. Ό Έρμερίνσιος συνηγορεί (σελ. 98) τη 

παρκδεδομένη γραφή, άλλ’ άδυνατοϋμεν νά πεισθώμεν τοΐς ύπ’ αύτοΰ λε- 

γομένοις.
Τδ άπλοΰν έπίθετον αισθητός άείποτ’ έπί παθητικής έννοιας παραλαμ- 

βάνεται. Γράφει δέ περί αύτοϋ δ Γαληνδς Τόμ. Η', σελ. 710 «Καί αύτδ 
δέ τοΰτο τδ αισθητόν όνομα δύο σημαίνει, τό θ’ ύποπίπτειν (Γρ. ύποπί- 
πτθί\) αΐσθήσει πράγμα νΰν ηδη, καθ’ 8ν άν λέγηται χρόνον, έτερόν τε 
πρδς τούτφ τδ δυνάμενον αισθητόν γενέσθαι, κάν νϋν % μηδέπω" καθ’ 8 
καί τδν έν τφ βυθφ λίθον αισθητόν είναι λέγομεν δσον έαυτφ (Γρ. δσ<ν 
*ΕΦ' έαυτω), διά τδ τίς φύσεως είναι δηλονότι τών αισθητών». Πρβ. καί 

Άριστοτ. Τόμ. Β', σελ. 211,14 «Λέγεται δ’ δ άκόλαστος πολλαχώς· δ τε 
γάρ μη κεκολασμένος πως μηδ’ ΐατρευόμενος (Γρ. ΐατρευμίνος), &σπερ 
άτμητος ό μή τετμημένος, καί τούτων δ μέν δυνατός, δ δ’ άδύνατος* 
άτμητον γάρ τό τε μή δυνάμενον τμηθήναι καί τδ δυνατόν μέν μή τετμη- 
μένον δέ» καί σελ. 384,41 καί σελ. 385,1. Άλλά σκοποϋντες περί τοϋ 
πράγματος νά γράψωμεν άκριβέστατ’ έν άλλφ τόπφ παρατηροΰμεν ένθά- 
δε μόνον δτι άδίάφορα νομίζει δ Γαληνός τδ έσθιόμενα καί ίδεστά έν Τόμ. 
<7', σελ. 464 λέγων «Έσθιόμενα γάρ ή εδεστΑ καλεΐν ή τροφάς ού διοίσει" 

καί γάρ ούτως καί τούτων ούδέν ήττον δνομάζουσιν αύτά καί σιτία καί 

βρώματα».

ϊ
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Κχζώς είνδ γβγρχμ^νον παρά τώ Γαληνφ Τόμ. Α', σελ. 250 «χρη 
τοινυν τδ μέλλον όδυνησεσθαι παθητδν είναι αισθητόν’ οΰ μην έξ.αί- 
σθητικών γε τών πρώτων άναγκαΐον είναι τδ αισθητικόν, άλλ’ άρκεΐ ΐ

το παθητικόν μόνον’ αισθητικόν γάρ δύναται γενέσθαι ποτέ μεταβάλλον ί
τε καί αλλοιουμενον» και Τόμ. Ε', σελ. 625 «καί θαυμαστόν ούδέν, είς {
οσον αυτοΰ (Γρ. αΰτω) τδ πρώτον αισθητόν άκριβέστερόν τ’ έστί καί λβ* 
πτομερέστεραν $ τοϊς άλλοις, εις τοσοϋτον και τίίς εγκεφάλου φύσεως >
αύτδ έπι πλέον εκείνων μετειληφέναι». Πρβ. καί 'Ρητ. Ούκλζ. Τόμ. Β', 
σελ. 153,14 «τδ έμψυχον εις αισθητόν και άναίσθητον, τδ αισθητόν είς 
ζώου και ζφόφυτον». Ώς δ’έν τοϊς χωρίοις τούτοις μετεβληθη ύπδ τών 
βιβλιογράφων τδ αισθητικόν είς τδ αισθητόν, ούτως έν άλλοις τδ αισθητόν, 

αισθητή, κτλ. είς τδ αισθητικόν, αισθητική, κτλ. (”1δε Σχαιφ-ηρον Βωσ, 
ΕΛ.Ι. σελ. 257). Πρβ. ύπνωτικόν-όπνωτόν, νεωτερικόννεώτεριν, τ^ωγ^ο· 
όυτικά-τρωγΛύόυτα, εμετικοί-εμετοι, κτλ., περί ών άλλαχοΰ. Παρά τω 
Αππιανφ Βμφυλ. Α*, 103 κεΐται «τών εχθρών· αύτδν άνελόντα βουλευτάς 
μεν ένενηκοντα, υπάτους δ’ ές πεντεκαίδεκα» άντί τοϋ. ύπατικούς (’Ίδε
Κόβητον Μνημ. 1882, σελ. 232). > j

Εκ τών επίθετων άναίσθητος. και δυσαίσθητος καί ευαίσθητος |

σχν τα ρήματα άναισθητω και δυσαισθητω και εύαισθητω, ών παλαιότε- 
ρον και συχνότεραν είνε τδ άναισθητω, δπερ εύρέθη και μετά της ΈΚ προ- 
θεσεως συντεθειμένου, οΐου έζαναισθητω. Έν ταϊς Έπιστολαϊς τοϋ Τζέτζου 

σελ. 33 Πρεσσ. φέρεται «καί παραπληκτως εί'τ’ ούν άποπληκτως άκινη- 
τίζουσα καί άναισθηταίνουσατ, έν δέ τώ Μεγάλφ Έτυμολογικφ σελ. 102,5 

κεΐται «Άναισθητώ: άναισθητεύοιιαι»^ Τοϋ τόπου άναισθητεύομαι ποιεί

ται μνείαν και ο Φρύνιχος λεγων σελ. 349 <ι\4ναισθητεύομαι ί τδ μ.έν όνο
μα άναίσθητος δόκιμον, τδ δέ ρ^μα αύκέτι. Λέγε ο3ν αύκ αισθάνομαι». 
Γράφει δέ καί Θωμάς ό Μάγιστρος σελ. 49,9 «.'Λναισθητεΰιψ.αι μη εί'πης 

αλλ αναισθητως έχω καί αύκ αισθάνομαι, καί άναισθητω. Δημοσθένης’ 
επεπεισμην δέ ύπέρ έμαυτοϋ, τυχόν μέν άναισθητών». ’Αντί τοϋ άναι- 
σθητεΐν ελεγετο ύπδ τών παλαιών άναίσθητον είναι άναισθήτως εχειν> 
Παρα τφ Δημοσθενει σελ. 302,221 έχουσιν άλλοι, τε κώδικές καί δη καί 
ο αριστος «επεπεισμην δ’ υπέρ εμαυτοΰ, τυχόν μέν άναίσθητον, δμως δ’ 
επεπεισμην». Ό Κόβητος (Miwell Cr. σελ. 484) άλλότριον τοϋ Δημοσθέ- 
νους νομίζωντδ ρ·ομα άναισθητιϊν άναγινώσκει «τυχόν μέν άναισθήτΩΣ » , 

τουτεστιν ανοητως, ηλιθίως. ’Ρημ.ατα δμοίως τφ άναισθ ητεόομαι έσχη- 
.ματισμένα εμνημονεύσαμεν έν τφ περιοδικώ συγγράμματι Άθηναίω Τόμ.
Ζ', σελ. 469 κές.

ΕΚ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ

ΚΟΜΗΤΟΣ! I. ΡΙΜΠίλΠΙΕΡ

AHOSIIASMA

.... Μέ έκράτει είσέτι κατ’ οίκον ί άσθένειά μου καί ή τών τεσσάρων 
τέκνων μου. Τδν Έεσσελρόδ είδον άπαξ μόνον έν τφ σπουδαστηρίφ του. 

Έν τούτοις δ Αύτοκράτωρ^ μέ προσεκάλεσε : «Τί εχεις να με ειπγς,» 
άνέκραξεν δτε είσηλθον, «άπεχωρίσθημεν δτε ημην άπλοΰς στρατηγός καί 
μέ έπαναβλέπεις αύτοκράτορα». Μοί άνηγγειλε την αποστολήν μου είς 
Βιέννην, καί μοί άνεκοίνωσε τάς δδηγίας προσθέσας: «Δεν είνε γελοίου νά 
σοί δίδω διαταγάς !» ΙΙρδ της είς τδν θρόνον άναρρησεως αύτοϋ κάτείχο- , 
μεν ί'σας σχεδόν θέσεις. Κατά την εποχήν έκείνην συχνάκις συνηντώμεθα 

καί ούδείς χορός έν τώ άνακτόρφ "Ανιτζκοβ εδιδετο, εις 8ν να μη προσε 
καλούμην έγώ τε καί η σύζυγός μου. Συχνάκις ό Αύτοκράτωρ, ή Αύτοκρά- 
τεΐρα καί έγώ συνεπίνομεν τδ τέ’ίον καί διεξηγωμεν μακράς συνδιαλέξεις, 
ούτως ώστε έπηλθεν έξις νά μέ βλέπωσι παρ’ αύτοϊς, η έξις δέ παρά τοϊς 

αύτοκράτορσι κέκτηται μεγίστην σημασίαν.
Άπηλθον είς Βιέννην ν’άναγγείλω τφ αύτοκράτορι Φραγκίσκω την είς 

τδν θρόνον άνάρρησιν τοϋ Αύτοκράτορος Νικολάου. Κύριος δε σκοπός τ$5ς 
πρεσβείας μου ύπηρξε τδ Ελληνικόν ζητημα. *0 Αύτοκράτωρ μέ ύτεδέχθη 

λίαν φιλοφρόνως. Έθλίβετο μεγάλως έπί τ^ί τελευτή τοϋ Αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου Παύλοβιτζ ώς τοΰ άρίστου τών φίλων, προσθέσας δτι τόσην 
επιρροήν είχεν έπ’ αύτοϋ δ Αύτοκράτωρ έκεϊνος, ώστε ούδέν ηδύνατο ν’άρ- 

νηθγ αύτφ. Μετά έκστάσεως μοί άνέφερε περί τ·ής είς τδν θρόνον άναρρη- 
σεως τοΰ νέου Αύτοκράτορός μου, θιξας το περί τών μετά τϋς Πύλης ημε

1 ‘Ο κόμης ’Ιωάννης 'Ριμπωπιίρ £ean Ribaupierre) £ώσος διπλωμάτης τδ γένος Έλδετός 
είσήλΟεν εις την 'Ρωσικήν ύπηρεσίαν έπί Αικατερίνης τής Β’ κατά σύστασιν τού Βολταιρου. 
Υπηρέτησε δί έπί Αικατερίνης τής Β', ’Αλεξάνδρου τού Α' καί το5 αύτοκράτορος Νικολάου, 
Ιπί τέλους άποσταλ'είς ύπο τοΟ τελευταίου τούτου εις Βιέννην και Κωνσταντινούπολή προς 
διεξαγωγήν τών ύπέρ τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδος διαπραγματεύσεων. Τή 23 Όκτωδρίου 
1830 άνεκλήδη έν Κωνσταντινουπόλει διορισθείς πρεσδευτής τής ’Ρωσίας έν Πρωσίφ καί Μεκ- 
λεμβούργω και μεταγενεστέρως άρχιΟαλαμηπύλος τελευτήσας τή 24 Μαίου 1865. Τά περιερ- 
γότατα αύτοϋ άπομνημονεύματα διεσώΟησαν παρά τή Ουγατρι αύτοΟ κομήσση Κουτούζοδ 
άδεια τή; οποίας έδημοσίευσεν αύτά έν τφ «'Ρωσικφ Άρχείω» (1877 άρ. 4 σελ. 460) ό 
ικ, Βασιλτζικόδ. Άναγκαΐον έχρίναμεν νά δημοσιεύσωμεν Ελληνιστί τό μάλλον τφ Ελληνι- 
σμφ ένδιαφέρον μέρος αύτών.

2 Ό Νικόλαος. Ίίτο δέ άκριδώς ή έποχή τής είς τόν θρόνον άν«ρρή«ως αύτοϋ.
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άνευ κηρυξεως άγώνος νά φονευση άπαντας ημάς πρδς έκδίκησιν τής κατα

στροφής τοϋ ’Οθωμανικού στόλου. Προσεκάλεσε τδν Δζεγίουμ, έξ απλού 
μπίμπζση είς ταγματάρχην προβιβκσθέντα, ■ διότι πρώτος έπϋροβόλησ® 
κατά τών στασιασάντων έν Άτμεϊδάν Γ’ανιτζάρων. Ό Καρά-Δζεγ’ούμ. 
έζήτησε μόνον καιρόν διά νά μεταφέρη είς την πρωτεύουσαν τδ τάγμα 

αύτοϋ καί έν έτερο ν φίλου τού τίνος ταγματάρχου και άναμφιβόλως ήθβ- 
λεν άταράχως κατασφάξη άπαντας ήμϊς, έάν δέν έμπόδιζον αύτδν οί φο- 
βηθέντες Χοζρέβ-πασάς και δ μέγας βεζύρης. Είνε λίαν δυσχερές νά περί- 
γράψη τις τδν φανατισμόν τοϋ ’Οθωμανικού πληθυσμού κατά τήν έποχήν 
έκείνην’ άπαντες έξωπλίσθ ησαν καί αί πολεμικά! κραυγαί διεδίδοντο 
πανταχόθεν. ’Εν τούτοις /ημείς διήγομεν άμερίμνως έν Βουγίούκ-δερέ καί 
έγευματίζομεν, δτε αί'φνης άναγγέλλουσι τήν άφιξιν τοϋ κ.-Δε-ΑαρΛού 
ύπασπιστοϋ τοϋ στρατηγού Γηλμηνδ έχοντος απόλυτον Ανάγκην νά μέ 
όμιλήση. 'Υπεδέχθην αύτδν άναγγείλαντά μοι δτι άπαντες οί συνάδελφοί 
μου μέ καθικετευουσι νά μεταβω εις Πέραν δπως συνεννοηθώμεν περί τών 
μέτρων άτινα πρέπει νά λάβωμεν έν τη κρισίμφ ταύτη περιστάσει. Διέ
ταζα νά έτοιμάσωσι τούς ίππους καί έ'σπευσκ είς Πέραν. Κατ’άρχάς έπε-. 
σκέφθην τδν Κάνιγγα ευρών αύτδν τρέμοντα έκ τοϋ φόβου. Μέ καθικέτευε 
νά συνδράμω αύτδν καθ’ δτι φοβείται δτι θέλουσι τδν φονεύση. Καθησυ- 

χάσας αύτδν κατά τδ ένόν, άνεκοίνωσα συγχρόνως αύτφ τήν συνέντευξιν 
ήν είχον μετά τοϋ διερμηνέως της Πύλης Έζράλ-έφένδη, δστις άναφέρων 
περί τής έν Πύλφ ναυμαχίας έτόλμησε νά μέ άπειλήση διά τής έν τφ 
Έπταπύργφ καθείρξεως. «Είπατε πρδς έκείνους οΐτινες Απέστειλαν υμάς, 
Απήντησα έγώ, δτι ή έποχή τών τοιουτων Αθετήσεων τοϋ διεθνοϋς δι
καίου παρήλθεν άνεπιστρεπτεί, δτι ούδενί συμβουλεύω νά διαβή τδ κατω
φλιού τής θύρας μου, δτι θέλω έξοπλίση πάντας τούς περί έμέ, καί θέλω 
άμύνεσθάι μέχρι τελευταίας ρανίδος τοϋ αίματός μου, καί οτι έάν τολ- 
μήση τις ν’ άπειλήση τήν ζωήν μου ή αύτήν τήν έλευθερίαν μου, λίθος 
έπί λίθου δέν θέλει μείνη έν Κωνσταντινουπόλει, δ Αύτοκράτωρ καί ή 
'Ρωσία θέλουσι δεόντως μέ έκδικηθή. Τδ πρόσωπον τοϋ διερμηνέως μετά 
τούς λόγους τούτους κατέστη κωμικότατου ».Άπεφασίσαμεν έγώ τε καί οί 
τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας πρεσβευταί δτι είνε καιρός ήδη ν’ άπέλθωμεν. 
*ίΙ Πόλη ήναντιούτο είς τήν’Αναχώρησίν μου έμποδίζουσα τήν χορήγησιν 
τών διαβατηρίων. Έγώ άφ’ ετέρου Ανήγγειλα τφ 'Ρείς-έφένδη οτι θέλω 
διαβή τδν 'Ελλήσποντον έπί δύο θαλαμηγών πλοίων δοθέντων είς,τήν διά- 
θεσίν μου παρά τοϋ. Αύτοκράτορος. 'Η έμφάνισις τών πλοίων τούτων άτινα, 
είσελθόντα είς τδν Βόσπορον προσέλαβον μορφήν έμπορικήν. προύζένησαν 
ίσχυράν έντυπωσιν έν Κωνσταντινουπόλει. ’Επέβην τοϋ πλοίου μεθ’ άπά- 
σης τής οικογένειας κάι μέρους τής Ακολουθίας καί τή 5 Δεκεμβρίου 1827 
άνειλκυσαμεν τήν άγκυραν.

ΕΚ TUN ΑΠ0ΜΝΗΜ0ΝΕΤΜΔΤ8Ν Ρ«2ΟΓ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ 631 

σωρόν εγγράφων ύπ’ αύτοϋ τε καί τοϋ παρά τή Πύλη πρέσβεως τής 
Αύστρίας γεγράμμένων, προσπαθών νά μέ καταπείση δτι ύπεστήριζε τήν 
πολιτικήν τοϋ ήμετέρου άνακτοβουλίόυ. «Τά ήμέτερα Αρχεία είνε προσιτά 
ύμΐν», έπα^ελάμβανεν έκάστοτε, «ζητήσατε δ,τι έπιθυμεΐτε». ’Εφοβείτο 
ιδίως λίαν νά μή κηρύξωμεν τδν κατά τής Πύλης Αγώνα καί ένουθέτει 

"τήν Πύλην νά έκτελέση πάσας τάς Απαιτήσεις ημών. Πράγματι δέ με- 

γάλως, συνετέλεσε τή συναινέσει τής Πύλης νά έπιληφθή τής έν Άκκερ- 
μανίφ Συνδιασκέψεως ήν διεζήγον μετά τοϋ κόμητος Βοροντζόβ.

Έπανελθών είς Πετοούπολιν ευρον έκεΐ τδν δοΰκα Βελιγκτώνα, 8ν τδ 

Αγγλικόν 'Υπουργείου έσπευσε ν’ άποστείλη πρδς τδν Αύτοκράτοοα δπως 
έλθη είς τινα μεθ’ ημών συνεννόησιν έν τή ’Ανατολική πολιτική, φοβού

μενοι μήπως μόνοι έπιληφθώμεν τής ένεργείας. Ύπεγράφη μετά τής Άγ·· 
γλίας συνθήκη είς ήν ταχέως προσεκλήθη καί ή Γαλλία. Ή Πύλη Απεφά- 
σισε νά πέμψη πληρεξουσίους είς Άκκερμάνιον. Έγώ άφ’ έτέρφυ μετέβήν 

έκεΐμετά τοϋ συναδέλφου μου κόμητος Βοροντζόβ, Τά αποτελέσματα τών 
διαπραγματεύσεων ημών άνήκουσι τή ίστορίη· ύπ’ αύτής άνεγράφησαν καί 
δέν έπιθυμώ νά επεκτείνω τδν περί αύτών λόγον, θέλω νά προσθέσω μό- 
Vov δτι οί ’Οθωμανοί ένέδωκαν είς πάσας τάς Απαιτήσεις ήμών, καί έγώ 

διετάχθην ν’ άπέλθω είς Κωνσταντινούπολή, παραμείνας έν Ίασίφ καί 
Βουκουρεστίφ, δπως λάβω γνώσιν τής έν ταΐς'Ηγεμονίαις καταστάσεως, 
Ας οί Τούρκοι έπί τέλους κατέλιπον. Ή ύπδ τών Τούρκων κατοχή τών 
Ηγεμονιών υπήρξε τδ κυριώτατον αίτιον τής δυσαρέσκειας τοϋ ήμετέρου 

Ανακτοβουλίου.
Διετάχθην ν’άπέλθω είς Κωνσταντινούπολή δσον τάχιστα. Κατέλιπον 

τήν οίκογένειάν μου έν Όδησσφ, καί δύο ημέρας πρδ τών Χριστουγέννων 
μετέβην είς Κισνόβιον. Άκροασθείς έκεΐ τής θεία; λειτουργίας έξηκολού- 
θησα τήν οδοιπορίαν μου. Υπάλληλος τής'Υψηλής Πύλης (μεχμενδάρ) μέ 

προϋπήντησεν έν Βουκουρεστίφ συνοδεύσας με μέχρι Κωνσταντινουπόλεως. 
Μετά μεγίστης δυσκολίας διέβην τδν Αίμον. Άφικόμενος δέ είς Κωνσταν
τινούπολή μετέβην κατ’ εύθεΐκν είς τά έν Βουγίούκ-Δερέ Ανάκτορα, τών 
οποίων ή θέα είνε όντως μαγευτική. Ούδέποτε θέλω συγχώρηση έμαυτφ 
τήν Αμέλειάν μου διότι παρέλειψκ νά τηρήσω τακτικόν ημερολόγιου τής 
έν Κωνσταντινουπόλει διαμονής μου. Μοί ήτο δμως τοΰτο άδύνατον καθ’ 
δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ημέρας ή'μην ένησχολημένος. Αί μετά 
τής Πύλης διαπραγματεύσεις, αί ήμκεπίσημοι μετά τοΰ 'Ρείς-έφένδη καί 
λοιπών ύπουργών τής Τουρκίας συνδιαλέξεις, αί μετά τών συναδέλφων μου 
διαπραγματεύσεις, ιδίως αί μετά τοϋ μοχθηρού, νευρικού καί υπόπτου 
Κάνιγγος, δστις εύρίσκετο είς διάστασιν μεθ’Απάντων, ή μετά τοϋ ύπουρ- 
γείου Αλληλογραφία, αί τφ Ανακτοβουλίφ Ανακοινώσεις, αί μετά τών έν 
ταΐς Ήγεμουίαις προξένων Αλληλογραφία* καί έπί τέλους, ή μετά 50 ύ-
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πκλλήλων ένασχόλησί; μου, πάντα ταΰτα. μοι άφήρουν δλον μου τδν*καΐ- 

ρόν. "Αμα έλθών εις Κωνστκντινούπολιν έζήτησα άκοόασινπχρ& τφ καϊ
μακάμη έκπληροϋντι χρέη τότε τοϋ μεγάλου βεζόρη. Ή παρά τφ Σουλ- 
τάνφ άκρόασίς μου ώρίσθη την τρίτην ημέραν τίς άφίξεώ; μου, έάν γε
γονός τι δέν άνέβζλλεν αύτην, ολίγου δεΐν έπ’ αόριστον χρόνον. 'Ελληνικόν 
δηλονότι εμπορικόν πλοΐον κατέπλευσεν εις τδν λιμένα τί; Κωνσταντι

νουπόλεως ύπδ 'Ρωσικήν σημαίαν, κατά τδ έθος τδ επικράτησαν πρδ 
τί; 'Ελληνική; είσέτι έπαναστάσεως. Αί Όθωμανικαί άρχκί άνεγνώρισαν 
τδ πλοΐον ούχι μόνον ώ; 'Ελληνικόν, άλλά και ώς πειρατικόν, έξ εκείνων 
δη; άτινα έλευθέρως έλήστευον έν ταΐς θαλάσσαις. "Ανευ ούδεμιάς προη

γούμενης γνωστοποιήσεω; άπλώς έκράτησαν τδ πλοΐον καί έν τφ λιμένι 
τί; Κωνσταντινουπόλεως έν πλήρει μεσημβρίφ τφ άφήρεσαν την σημαίαν. 
"Αμα μαθών τοΰτο, διέταζα τδν πρώτον διερμηνέα νά διαμαρτυρηθη έν- 
τόνως κατά τίς προσβολίς ταύτης τίς σημαίας ημών, και ν’ άπκιτήση 
άμεσον ίκανοποίησιν. Οί ’Οθωμανοί υπουργοί ισχυροί έν τφ δικαίφ αύτών, 
καθ’ δτι πράγματι τδ πλοΐον ήτο Ελληνικόν καί έπ’ αύτοϋ έκτδς Ελλή
νων ούδεί; έτερος ύπηρχεν, ήρνοΰντο νά λάβωσιν ύπ’ δψιν τάς άπαιτήσεις 

μου καί περιωρίζοντο εις άπλάς ά'παντήσεις. Άπεφάσισα έν άρχή νά ποιήσω 
δηλον τη Πύλη δτι πάσα κατά της σημαίας ημών προσβολή καί ή παρα

μικρά άσέβεια θέλουσι τιμωρεΐσθαι αύστηρώς. ’Ανήγγειλα δέ οτι θέλω 
θεώρηση έμαυτδν τότε ίκανοποιημένον, όταν έν πληρει καί πάλιν μεσημ- 
βρίφ μεταφέρωσι τδ πλοΐον έ'νθα έκρατηθη καί άναρτήσωσι την σημαίαν 
ένώπιόν τών ’Οθωμανικών άρχών καί σύν ταΐς νενομισμέναις τιμαϊς. Έν 
τοικύτη μόνον περιπτώσει άπεφάσιζον νά έπιληφθώ τών περαιτέρω δια
πραγματεύσεων.

Έν τούτοι; δ χρόνος παρήρχετο καί έφθκσεν ή παραμονή τίς ημέρας 
καθ’ ·ην είχεν ώρισθί ή παρά τώ Σουλτάνφ άκρόασίς μου. Ό 'Ρεϊς-’Εφένδης 
έκαμε τήν τελευταίαν άπόπειοαν ύποσχόμιενός μοι αύστηράν άνάκρισιν, 
της έν λόγφ ύποθέσεως, μετά τήν ύπδ τοϋ Σουλτάνου ύποδοχήν μου, άλλ’ 
έγω άπήντησα δτι μέχο'ς ού ή τιμή τίς σημαίας ημών δέν ίκανοποιηθη 
δέν θέλω έμφανισθ-η ένώπιόν τίς αύτοϋ Μεγαλειότητος καί δτι οί ύπουρ- 

γοί τίς Τουρκίας δύνανται νά έξηγήσωσιν αύτφ κατά βούλησιν τήν άρ- 
νησίν μου. Τότε μοί έπέστειλαν ώς μεσίτην τδν πρεσβευτήν τίς Πρωσσίας 
Μήλτιτζ έλπίζοντες δτι αύτδς θέλει μέ καταπείση. Έγώ δμως έδέχθην 
τάς συμβουλάς τοϋ διπλωμάτου τούτου, ούτως ώστε έπί αιώνας άπεγοή- 

τευσα αύτδν έν τοιούτου εί'δους μεσιτείαις.. Έπί τέλους άπεφάσισα νά δη- 
λοποιήσω τφ Σουλτάνφ περί τί; άναφυείσης μεταξύ της Πύλης καί έμοΰ, 
διαφοράς καί τίς άποφάσεώς μου νά έμφανισθώ τφ Σουλτάνφ μετά πλήρη 

μόνον ίκανοποίησιν. Ό Σουλτάνος δέν μέ έγνώριζεν είσέτι τότε’ πιθανόν 
ένεκα τοϋ αισθήματος τί; δικαιοσύνης, ί'σως δέ καί φοβούμενος νά έγείρηι
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περιττόν ζήτημα, ανήγγειλε τοΐς ύπου’ργοϊ; δτι μάτην μοί ήρνήθησαν τήν 
ίκανοποίησιν, καί δτι πριν έπιληφθώσι τών άναγκαίων διαβημάτων, ώφει- 
λον ν’άποταθώσι πρδς εμέ μόνον καί άποκλειστικώς δυνάμενον ν’αποφα
σίσω. Τδ πλοΐον αύθωρεί έπεστράφη, ή σημαία άνηρτήθη έπί παρουσίη τοϋ 
βεζόρη καί άπονεμηθεισών τών στρατιωτικών τιμών. Ένί λόγφ τδ πάν 

έγένετο κατά τήν έπιθυμίαν μου.
Προπηλθον τώ Σουλτάνφ, δστις μέ ύπεδέχθη άρκούντως ψυχρώς· μετα- 

γενεστέρως δμως έ'μαθον δτι ηύχαριστήθη λίαν, διότι ένεφανίσθην ένώπιόν 
του ασκεπής. Οί Γάλλοι έσκεμμένως έπκρουσιάζοντο άείποτε φέροντες τδν 

πίλον έπί κεφαλής. *0 πρώτος διερμηνεύ; μέ ήρώτησε διατί άπεκαλόφθην- 
Άπήντησα δέ αύτφ δτι θέλω έμφανισθί ενώπιον τοϋ Σουλτάνου άπαράλ- 
λακτα δπως έμφανίζομαι ένώπιόν τοΰ Αύτοκράτορό; μου, δστις μοί παρ
ήγγειλε ν’ άπονείμφ τφ ’Άνακ,τι τών ’Οθωμανών τάς αύτάς καί αύτφ 
τιμάς. Τοΰτο ύπίρξε τδ πρώτον βίμα τί; πρδ; έμέ φίλοφρονήσεως τίς 

Αύτοϋ Μεγαλειότητος.
Μετά ταΰτα ή'ρξατο τδ ζήτημα τών κλητήρων τών πρεσβειών. Τδ πά

λαι οί Γίκνίτζαροι άπετέλουν τήν σωματοφυλακήν τών ξένων διπλωματών-,· 
δτε δέ οί τελευταίοι ουτοι έξωλοθρεύθησαν ή Πόλη προέτεινε τοΐς; πρδ-“ 
σβευταΐς ν’ άντικαταστήση αύτούς διά τών κλητήρων. Οί πρέσβεις δέν 
έ'δώκαν καταφατικήν άπάντησιν* συνενοήθησαν ν’ άναμείνωσι τήν άφιξίν 
μου καί βκσισθώσιν έπί τέλους έπί της άποφάσεώς μου. Ό διερμηνεύ; τί; 
Ουλής μοί προέτεινε ώ; σωματοφύλακα τοιοΰτον κλητίρα" μοί άνεκοίνωσε 
δέ ταύτοχρόνως δτι οί τί; Γαλλίας καί ’Αγγλίας πρεσβευταί άπεφάσισαν 
ν’άκολουθήσωσι τήν άπόφασιν μου έν τφ ζητήματι τούτφ. Έγώ έσπευσα 
ν’ άπαντήσω δτι ούδόλω; άμφιβάλλω περί της φιλοφροσύνης -οϋ Σουλτάνου 
καί περί τοϋ πόθου αύτοϋ τοϋ ν’άπονείμη τήν δέουσαν τιμήν τφ άντιπρο- 
σώπφ τοϋ Αύτοκράτορος, θέλω δεχθη ούχί μόνον τδν κλητίρα, άλλά καί 
πάντα έτερον 8ν ή'θελεν εύαρεστηθί νά προσδιορίση ώ; σωματοφύλακα. Ή 
άπάντησις αύτη άρδην άνατρέψασα τάς δυσχέρειας, ών δ Κάνιγγ προύτί- ■ 
Οετο ή'δη νά έπωφεληθη, ύπίρξε λίαν εύφρόσυνος τφ Σουλτάνφ. Βαθμηδόν 
έκέρδισα τήν εύνοιαν αύτοϋ καί ρηδίω; έτύγχανεν παντός ζητουμένου. 
"Εσωσα πολλούς "Ελληνας, άπηλευθέρωσα πολλούς δεσμώτας" έν ένί λόγφ- 
τά πάντα αισίως έβαιναν, έκτδς τοϋ Ελληνικού ζητήματος.’Αλλ’ ένταϋθα 
αί διαπραγματεύσεις διεξήγοντο ούχί ύπ’ έμοΰ μ,όνου άλλά μετά τών τίς 
Γαλλίας καί ’Αγγλίας συναδέλφων μου, οίτινες μάλλον έφθόνουν τάς 
προόδους μ,ου ή έζήτουν τδ αίσιον πέρα; τοϋ κοινού τούτου έργου. Ό τίς 
Αύστρίας πρεσβευτής καί δ Μήλιτζ ώσαύτως ούδεμίαν μοί παρεΐχον άρω
γήν, Μολονότι τδ ζήτημα τοΰτο ήτο τοιαύτη; φύσεως, ώστε διά τοϋ ά- 
γώ.νος μόνου ήδύνατο νά λυθ^, καί δ άγών ουτος δέν έβράδυνε νά έκραγη. 
, έν Πύλφ. ναυμαχία ήρέθισε τδν Σουλτάνον τοσοϋτον, ώστε- έζήτησε
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τερών σχέσεων ζήτημα, ώς, δπω;' έγίνωσκεν, είχον εντολήν ν’ άποχχτχ· 
στήσω, άνέφερε ποσά/.ι; έξητεΐτο παρά τοϋ τεθνεώτος αύτοκράτορος νά 
συμφιλιωθή τοΐ; Τούρκοι;. α Είνε άγαθοί άνθρωποι, προσέθετε, κάί ούδέν 

ετερον ποθοϋσιν ή νά σοζήσωσι μεθ’ ημών ειρηνικώς, 'Ομολογήσατε δτι δ 
πόθος τής κατασβέσεως έπαναστάτεως τών ιδίων έκάστου υπηκόων είνε 
άρκούντως ευνόητος. Εΐσθε ήναγκασμένοι νά ύποθάλπετε έκεΐ τά θρησκευ
τικά ύμών συμφέροντα, παραδέχομαι πληρέστατα' δέν πρέπει δμως ν’ ά- 

παιτήτε τά άδύνατα παρά τών άγροίκων καί φανατικών. Άπαραλλάκτως 
δπως ύμεϊς ουτω και έγώ ε’μί γείτων αυτών· εΐ'χομεν καί ήμεΐ; μετ’ αυ
τών έριδας και άγώνας, άλλ’ από τής ένάρξεως τής βασιλεία; μου διαβι- 
όϋμεν μετ’αυτών ειρηνικώς καί έν δμονοίγ, οσάκις δέ συμβή τις ταραχή 
έν ταΐς δμόροις έπαρχίαις πταίουσι πάντοτε οί ίδικοί μου». Πολλάκις μοι 
έπανέλαβε περί τοΰ νέου Αύτοκράτορός μου προσθέτων εκάστοτέ δτι εύελ- 
πιστεΐ νά εύρη παρά τφ διαδόχφ τοϋ ’Αλεξάνδρου διάδοχον τοϋ χαρακτή- 
ρος εκείνου καί τής πρδς αύτδν φιλίας' μετά ταΰτα έπαναλαβών τά περί 
τής επιρροής ήν είχεν έπ’ αύτοϋ δ ’Αλέξανδρός Παύλοβιτζ, δ Αύτοκράτωρ 
Φραγκίσκος προσέθεσε'. «Δεν ήθελον νά παραχωρήσω τάς Ίονίου; νήσου; τή 
’Αγγλία' προεΐδον τά άποτελέσματα, άλλ’ έκεΐνος έπεθόμει τούτο, έζή-. 
τησε τοΰτο καί μέ ήνάγκασε νά συναινέσω. Ούδέποτε θέλω συγχωρήση 
έμαυτφ δτι παρέλειψα τήν εύκαιρίαν ν’άποκκταττήσω τήν'Εταιρείαν τών 
ιπποτών τής Μελίτης διά τής έκχωρήσεως αύτοΐς τών νήσων τούτων, at* 
τίνες φύσει έδημωυργήθησαν διά τήν άμυναν τής πίστεως. Τοΰτο ή'θελεν ί
είναι έπαξία άμοιβή τή 'Εταιρείςρ ταύτη ής έκήδετο ή Εύρώπη άπασα* *
ένέδωκα δέ λόγφ άδυναμίας καί διά τοΰτο θεωρώ έμαυτδν έ'νοχον». Έγώ j
είς ταΰτα παρετήρησα οτι οί κάτοικοι τών Ίονίων νήσων πρεσβευουσι τδ, ί
όρθόδοξον δόγμα, καί δτι τφ άντιπροσώπφ τοΰ Λατινικού δόγματος ήθε- 
λεν είναι δυσκολον νά κρατηθή έκεΐ. «Μήπως οί ’Άγγλοι είνε καλλίτεροι»; 

άπήντησεν δ Αύτοκράτωρ. "Ηθελον ν’ άντείπω δτι τδ πραξικόπημα τοΰτο 
έγένετο συνεπείς λάθους τοΰ κόμητος Καποδιστρίου, δστις ένεκα τής πρδς
τούς Γάλλους καί τφ ήγεμόνι αύτών Βοναπάρτη άπεχθείας μετά πολλών j
ετέρων ήπατάτο ώς πρδς τήν ’Αγγλίαν καί τδν λόρδον Κέστ,ερλε’ άλλ* 
άκριβώς τότε διεκείμεθα φιλίως λίαν τή ’Αγγλία, καί ή'θελεν είναι δλως f
άπρεπες νά έκφράσω τήν πρδ; αύτούς δυσπιστίαν κα'ι άποκαλύψω τά λάθη 

τόϋ κόμητος Καποδιστρίου, ύπουργοϋ τής 'Ρωσίας καί φίλου μου» Ένταΰθα 
έ'ληξεν ή μετά τοΰ Αύτοκράτοοος συνδιάλεξίς μου.

, ‘Η Βιέννη ήν είδον βραδύτερου έ'τι καί ήν έπ'εσκεπτόμην μετ’άκρας 
ήδονής, άπεΐχεν ή'δη πολύ έκείνης ήν έγίνωσκόν κατά τήν νεανικήν μου 

ήλικίαν. Ό Μετερνίχ δν έγίνωσκόν έκ νεότητος κατά τάς άπαρχάς είσέτι 
τοΰ διπλωματικού, σταδίου του, καθ’έκάστην πρωίαν συνδιελέγετο μετ’ ,
έμοϋ περί 'τοΰ Έλληνοθωμανικοΰ ζητήματος» Μέ ήνάγκαζε ν’άναγινώσκφ |

- ■»
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Ήναγκάσθημεν νά διέλθωμεν τήν νύκτα έν 'Ραιδεστφ* μόλις δέ ήγκύ- 

ροβολήσαμ.εν καί ένεφανίσθη ένώπιόν μου "Έλλην πλοίαρχος έκ Ταίγάνίού, 
έξαιτουμενος τήν άδειαν νά μέ άκολουθήση μετά τοΰ πλοίου αύτοϋ τδ 
όποιον ώνομάζετο «Γιάννης 'Ριμποπιέρ ■. Τδ πλοΐον τοΰτο έ'φερε φορτίού 
σίτου καί ό πλοίαρχος ήθελε νά σώση αύτδ τοΰ αποκλεισμού δν ή Πύλη 
ήδη ήρξατ'ο νά θέτγ είς ενέργειαν. Μάτην έξέφραζον αύτφ τήν λύπην μου 
δτι λίαν άργά άπετάθη πρδς έμέ καί ύπεδείκνυον δτι άναγγείλας περί 
τής διόδου δυο μόνον πλοίων, ήδυνάτουν νά έμφανισθώ είς Ελλήσποντον 
μετά τριών πλοίων. Ούτος έπέμενεν είς τήν αί'τησίν του. Τότε τφ άπήντ 
■τησα δτι μή δντος είσέτι τοΰ Ελλησπόντου άποκεκλεισμένου, άς προχωρήση 
δι’ίδιον αύτοϋ κίνδυνον. Ό πλοίαρχος έπέστρεψεν είς Κωνσταντινούπολιν 
καί πρδ τής άνατολής τοϋ ήλιου ίστατο ή'δη παρά τώ ήμετέρφ πλοίφ. 
Τή πρω'ίφ τής 6 Δεκεμβρίου άνειλκύσαμεν τήν άγκυραν. Εύθύς δέ ώς έπλη- 
σιάσαμεν, τά φρούρια έκ τής ’Ασιατικής ό'χθης ή'ρξαντο νά πυροβολώσι 
διά σφαιρών, έξ ών δή μία έ'πεσε παρ’αύτώ τώ πλοίφ. Ή σύζυγος καί τά 
τέκνα μου έυρίσκοντο έπί τοΰ καταστρώματος, δι’3 οί αξιωματικοί έσπευ- 
σαν ν’άπαγάγωσιν αυτούς είς τά δωμάτια. Έγώ διέταξα νά έτοιμάσωσι 
τήν λέμβον καί άπέστειλα τδν 'Ρίκμαν μετά τοΰ διερμηνέως Κυριάκου 
ϊνα ζητήσωσι λόγον. Οί Τοΰρκοι ήλθον είς προϋπάντησιν, άναγγείλαντες 
δτι έπυροβόλουν . κατά τοΰ τρίτου πλοίου, καθ’οτι έ'λαβον διαταγήν νά 

δώσωσιν άδειαν έξόδου είς δυο μόνον. «’Άθλιοι!» άνέκραξεν ο Κυοιαιςος. 
εΤί έποάξατε ; έπί τοϋ τρίτου ί'σα ί'σα εύρίσκεται αύτδς ό πρέσβυς’ σάς' 
ειδοποίησαν περί τών δυο πλοίων τών συνοδευόντων αύτόν, έκεϊνο δέ έπί 

τοΰ οποίου επιβαίνει καί άνευ ούδεμιάς άδειας διέρχεται έλευθέρως».—■■ 

«Δεν ενοησαμεν καλώς, άπήντησαν οί Τοΰρκοι, διέλθετε, μόνον μή παρα- 
πονεΐσθε». Μόλις εξηλθομεν τοΰ στομίου καί ήρχίσαμεν άπαντες πυροβο- 
λοΰντες ϊνα εορτάσωμ,εν τήν ημέραν τοΰ ονόματος τοΰ Αύτοκράτορος καί 
την απελευθερωτήν μας. Τή έπιούσγ έν τή αύτή εκείνη θέσει διά σφαίρας 
βληθείσης έκ τής αύτής κανονιοστοιχίας, έρονεόθη δυστυχής τις Έλλήνίς 
φευγουσα έπί 'Ελληνικού πλοίου.

Έν τφ Αίγαιφ πελάγει άπηντήσαμεν εναντίον άνεμον καί ό μέχρι, Σύρου 
πλοϋς ημών υπήρξε λίαν οχληρός. Ένταΰθα κατά τύχην καί πρδς μεγίστην 

ευτυχίαν συνηντησαμεν τδν Χρουστίόβ. Ουτος έπιβαίνων τοΰ «Κωνσταν
τίνου» έστάλη παρά τοΰ ναυάρχου κόμητος Γεϊδεν πρδς άνεύρεσιν ημών. 

Και επι τής φρεγάτας έν τούτοις ταύτης δέν εΐ^μεθα ευτυχέστεροι, άάθ’ 

οτι οι ενάντιοι άνεμοι μεγαλως ήνωχλούν 'ήμίί;. ’Αγκυροβόλησα μέν έν τφ 
λιμενι Κέρκυρας, ένθα δ λόρδος άρμοστής ’Άδαμς φιλοφρόνως παρέσχεν 
ημ.ΐν φιλοξενίαν. Διηλθομεν τρεις νύκτας έν ταΐς αίθούσαις τών άνακτό*· 

ρων καί παρέυρεθημεν εν λαμπρφ χορφ. 'Ο Κάνιγκ -μετά τής συζύγου 
αυτού προ ημερών είχεν ελθη είς Κέρκυραν, λίαν δέ έχάρη ίδών μ.ε" ύπο- 

Τόμο; Ζ*. 3. — Αύγουστο; 1883. 45
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πτεύων δέ α’ωνίω; περί πάντων, είχε καί νΰν τήν υποψίαν δτι μετά την 
άναχώρησίν του και την μετά τής Πύλης ρήξιν τών σχέσεων, έμεινα έγώ 
έν Κωνσταντινουπόλει καί άνενέωσα τάς μετά τών ’Οθωμανών διαπραγ
ματεύσεις πρδς ζημίαν Γαλλίας τε καί ’Αγγλίας. , : ·

Κατά τάς πρωίνάς ώρας περιεργαζόμην την Κέρκυραν’ απανταχού δ 
λαδς μέ περιεκύκλου άκολουθών με κατά βήμα καί κατά τδ ένδν δεικνύών 
άδιάλειπτον καί ίσχυράν σκμπάθειαν. Πόσον εύ’κολον ή’θελεν είναι νά έξε- 

γείρωσι τού; 'Επτανησίους κατά της δεσποτικής και δυναστικής κυριαρ
χίας τών "Αγγλων! Οί τελευταίοι έγίνωσκον τόσον καλώς την πρδς αύ
τούς δυ σμένειαν τών εγχωρίων κατοίκων, ώστε άπαντα τά τηλεβόλα 

ήσαν έστραμμένα πρδς τδ εσωτερικόν τή; νήσου. Ούδείς Κερκυρκϊος καί 
τοι πάντες ύπεραγαπώσι την Θήραν είχε τδ δικαίωμα νά έ’χη δπλον. "Α
παντα τά όπλα τών πολιτών έφυλάσσοντο έν τφ δπλοστασίω καί έδί- 
δοντο μόνον προσκαίρως, έπί τώ άπαραιτήτφ δρω της ύποδείξεω; τού λό

γου δι’ 3ν λαμβάνεται. Έξηκολουθήσαμεν καί πάλιν τδν ήμέτεοον πλοϋν, 
άλλ’ισχυρός άνεμος παρεκώλυε την ταχυτέραν άφιξίν'μας. ’Επί τέλους 
κατέπλευσα είς Τεργέστην, όμόσας ουδέποτε πλέον νά ταξειδεύσω’ άλλ’ 
οποία τις άπελπισία μέ κατέλαβεν, δτε άναγνού; τά τηλεγραφήματα; 
είδον δτι διετασσόμην νά έπανέλθω είς 'Ελλάδα πρός έναρξιν της συνδια- 
σκέψεω; δμού μετά τών συναδέλφων μου.'Η έν 'Ελλάδι συνδιάσκεψις ητις 
ώς έπί τδ πλεϊστον διεξήγετο έπί τών πλοίων, διηοκεσε πλέον τών έξ 
μηνών. Ή έποχή εκείνη ύπήοξε λίαν κοπιώδης είς έμέ. 'Η ’Αγγλία άπδϊρτ 
νεϊτο τδ ί’διον αύτής δημιούργημα, δ δέ Κάνιγκ έπισταμένως προσεπάθει 
νά ελάττωση τά όρια τή; δυστήνου'Ελλάδος, ΐνα μη δυνηθή νά άναπτύξη 
τάς θαλασσίους αύτής δυνάμεις. Έζητει πάσαν πρόφασιν νά έγείρη τφ 
κόμητι Καποδίστρια προσκόμματα, νά έξεγείρη τούς έχθρούς τής τάξεως 
καί παρείχε τώ Κυβερνήτη πάσαν δυσχέρειαν. ”Εχω δέ πλήρη πεποίθη- 
σιν δτι η χειρ ητις έφόνευσε τδν Καποδίστριαν, έξωπλίσθη παρά πράκτο- 
ρος τή; άπεχθοϋς Αγγλίας. Ή μόνη άνκκούφισις, η μόνη εύχαρίστησις 
μεταξύ πάντων τούτων τών λυπηρών διαπληκτισμών υπήρξαν αί ώραι 
ά; διηρχόμην παρά τφ Κυβερνήτη, δστις έκάστην εσπέραν μετά την λή- 
ξιν τών ασχολιών αύτοϋ μέ έπεσκέπτετο πρδς μεγίστην άπελπισίαν τοϋ 
Κάνιγκος τοϋ δσον φθονερού τόσον καί ύποπτου. Εύθύς δέ ώς ή ήμετέρα 
συνδιάσκεψής έ’ληξεν καί ή τύχη της Ελλάδος άπεφασίσθη έν τη έν Αον- 
δίνφ συνδιασκέψει, έγώ άπηλθον είς Νεάπολιν. ’Επειδή δέ διεξήγετο δ 
μεταξύ ήμών και τής Τουρκίας άγων δ Ελλήσποντος ήτο άποκεκλεισμένος. 
'Ο Κάνιγκ ώρκίζετο και διεβκίου οτι δ ’Αγγλικός ναύσταθμος έθεώοησε 
τδν άποκλεισμδν άδύνατον, καί δτι τοϋτο κατεδείχθη έναργώς παρά τοϋ 
ναυάρχου Καλινγβούδ. ’Εν τούτοις δ ήμέτερος ναύαρχος 'Ρικδοδ λίαν έπι- 
δεξίω; διεξήγαγε τήν ύπόθεσιν καί αυστηρότατα έπιτηρών τδν άποκλέι-
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σμόν, δέν έγέννησεν έριδας ούτε πρδς τούς Γάλλους ούτε πρδς τούς Άγ

γλους, οΐτινες αύτδ τούτο ιδίως καί έπεζήτουν.
< ,'Ότε.ήμην έν 'Ελλάδι, μοί έπαρουσίασαν και εκείνον τδν άνθρωπον 

δστις τφ 1771 έπυοπόλησε τδν ’Οθωμανικόν στόλον παρά τφ Τζεσμέ. 
.Έσημείωσα τδ όνομά του καί λεπτομερώς περίέγραψα . τήν έξωτερικήν 
αύτοϋ μορφήν έν τφ σημειωματαρίφ μου, τδ όποιον δυστυχώς άπωλέσθη.

Πάν δ,τι άφορ^ τδν αγώνα καί τήν πολιτικήν άνήκει τή ίστορίγ ή 

κρύπτεται είσέτι ύπδ τήν κόνιν έν τοΐ; άρχειοφυλακίοις ημών. Δέν θέλω 
νά δμιλήσω περί τούτων. Είς τί δύνανται νΰν νά χρησιμεύσωσιν άί άφή- 
γήσεις μου περί -τού πόσον ήναντιούμην τή μοιραίη- εκείνη ένδόσει τοΰ ήμε- 
τέρου άνκκτοβουλίου άπέναντι τής ’Αγγλίας, ένδόσει, ητις έπέφερε τήν 
πρδ; ημάς ψυχρότητα τών λοιπών άνακτοβουλίων καί προσκαίρως μόνον 
άπεμάκρυνεν άφευκτα άποτελέσματα τής τυφλής πρδς τήν 'Ρωσίαν έχθρας 

τή; ’Αγγλίας ;
'Η δευτέρα έν Κωνσταντινουπόλει διαμονή μου ύπήρξε σειρά έπιτυχιών 

καί θριάμβων. 'Ο Σουλτάνος, έκτιμήσα; τδν συνδιαλλακτικόν χαρακτήρά 

μου, έζήτησε νά μέ ύποδεχθή ήμιεπισήμως ώ; καλόν φίλον, γεγονός πρω
τοφανές. Μέ ύπεδέχθη έν τφ Δοβούτ-Παλάνκ, μεγάλφ στρατώνι, - έν φ 
είχε κατασκευασθή δι’αύτδν ιδιαίτερον οίκημα. Είχεν άποφασισθή νά έμ- 
φανισθώ μεθ’ ένδς μόνου διερμηνέως, τοΰ Φραγκίνη, πρδς μυστικήν συν- 
διάσκεψιν, πράγμα επίσης πρωτοφανές. ’Έκτοτε ή Πύλη μοί άπένεμε 
-δείγματα σεβασμού, έμπιστοσύνης. καί εύνοίας. Έν άγνοίγ τών συναδέλτ 
φων μου κατόρθωσα τήν άναγνώρισιν τής 'Ελλάδος ώς άνεξαρτήτου βασι
λείου μετά τών ορίων τοσοϋτον δαψιλώς ύπδ τή; έν Δονδίνφ Συνδιασκέ- 

ίψεως διαπραχθέντων, άφοϋ δμως προηγουμένως συνενοήθην μετά τών ’Ο
θωμανών υπουργών, δπως ή άναγνώρισις αύτη έπικυρωθή έπισήμω; τή 
παρουσίη τών λοιπών πρέσβεων, ών τή; φιλοτιμίας ήθελον νά φεισθώ- 
Ουτω ήδύναντο νά ύποτεθώσιν δτι μετέσχον καί αυτοί .τής επιτυχία; τών 
διαπραγματεύσεων ά; ενταύθα διέξήγον έγώ μόνος, ωφελούμενος, τή 
άληθείη, τής δοθείσης μοι άδειας τού νά έλαττώσω τήν χρηματικήν άπο- 
ζημίωοιν ή’τις είχεν όρισθή κατά τήν έν Άδριανουπόλει συνθήκην. Καί 
ούτω; ήδυνήθην άπαξ έ’τι νά πραγματοποιήσω τδν άπαραίτητον δρον μου: 
«νικάν άνευ θριάμ.βου».

(Έκ τή;'Ρωσικής.)
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*Π Ιταλία έχει το αύτής μέγα παρελθόν, έν τε τγ μουσική καί έν τή 
-ζωγραφική — πάράλείπομεν τούς Δάντας αύτής καί τούς Πετράρχας,—άλλ’ 

όμως το παρελθόν τοΰτο άνήκει εις την ιστορίαν και δλίγιστοι άσχολοΰνται 
■ περί αύτοϋ, έν ό τό παρελθόν τής Γερμανίας, εγγύτερόν δν καί σχεδόν σύγ
χρονον, -—Βάχ, Μόζαρτ, Βέτχόβεν,— έπιβάλλεται είς πάντάς. Πόσοι άν
θρωποι έκλαμβάνουσι τόν Παλεστρίνα ούδέν άλλο. ή άπλοϋν τι δνοαα, καί 

' πόσοι διάτρεχοντές τά δογίκά παλάτια ουδόλως σκέπτονται νά έξετά- 
σώσι περί τών δυο Γαβριήλ καί τοΰ ’Αντωνίου Λόττη, ών αί προτοααί 

' έλλέίποΰσιν ώς μή ωφέλεν έκ τών διάδρομων εκείνων, ένθα παρίσταν- 
Ιται τοσούτων διάσημων άνδρών αί εικόνες ! Έν μέν τή 'Ρώμή γνωστός 
τοΐς πάσιν είνε δ 'Ραφαήλ, έν δέ τή Φλω.εντί^ δ Μιχαήλ "Αγγελος, 

έν δέ τγ Βενετία τιμώσι τόν Τισιανόν και τόν Βερωνέζην. Άλλ’ ώς 
;πρός την μουσικήν ’Ιταλίαν τό πράγμα έχει άλλως πως, και ημείς εΡ- 
μεθα συνηθισμένοι νά την θέωρώμεν μόνον έν τώ παρόντι. Καί είδον 
έγώ τόν χρόνον καθ’,θν δ άάνών ούτός ήτο έκ τών συνοπτικωτάτων. Έν 

"τώ θεάτρω τό: έν χρήσέι δράμάτόλόγιόν συνέκειτο έκ τών έργων τοϋ 'Ρο* 
σίνη; τοϋ Βελλίνη, τοϋ Βέρδη κατά τάς περιστάσεις· έν τφ Σιξτίνιφ πκρεκ- 

κλησίω, την Μεγάλην εβδομάδα τό Miserere !'Ε.Ιέησέ>ν με) τοΰ Άλλέγρη, 
τάς Άπόκρεω οί αύλητάί οί λεγόμ'ενοι pifferari, Νεαποϋ^ιτικόν τι αίσμα ή 

'ταρακ’Γί.έ.έα, τοιοΰτον ήτο τό σύνηθες πρόγραμμα έξ ού πας φιλόμουσος 
έφιλοτιμεΐτο νά λάβγ πληροφορίας· δέν υποθέτω δέ ότι τό σύστημα τοΰτο 

'τής άγγελίας μετεβλήθη έκτοτε πολύ. Θά ί'δώμεν δέ βραδύτερου τί έπι- 
‘■φωλάίτει ημ.ΐν, το μέλλον καί ή πρόοδος. Άλλ’ έν τούτοις δύναται τις 
"νά έί'πγ'"δτι μέχρι της ήμέρας εκείνης, πάς δ μουσικός βίος είχε συγζεν- 
τοωθή έν τώ θεάτρφ. Διότι δ Ιταλός έχει έμφυτον την πρός την μου
σικήν αΐ'σθησιν· όταν δέ δέν είνε θεατής κωμωδίας γίνεται αυτός υπο
κριτής. ’Ακούετε αυτόν λαλοΰντα, παρατηρήσατε τά σχήματά του’ καί 
■τό άπλούστάΐον τών ανεκδότων τφ παρέχει αφορμήν είς τό νά παρασκευά- 
σγ παρευθύ; θεατρικήν παράστασιν. Έν τή έμφάσει δέ τοϋ λόγου του, 

τών μιμικών του σχημάτων θά άναπολήσητε τόν κόθορνον καί την άμα
ξαν τόΰ Θεσπίδος. "Οθεν ή άδιάλειπτος άνάγκη τοϋ βόσκεσθαι δι’ ονεί
ρων, ή σφοδρά εκείνη έπιθυμία ή ώθοΰσα αύτόν πρός τάς σανίδα; τής 

σκηνή;, ωφειλον μουσικώς νά καταστήσωσιν αύτόν άκατάλληλον είς τό 
συμφωνικόν ύφος, ού οί φυσικοί όροι είνε η σιωπή καί η μελέτη. Διότι η 
μουσική είνε ή παρά πάσας τάς άλλας τέχνας τέχνη τών αισθήσεων 
άμικ και τοΰ αισθήματος,"η ρώμαντικωτάτη πασών τών τεχνών, έχουσα 

πατρίδά 'τήν γήν1 τών δνέίρών/'άαί’ξώσα εκ τών- προαισθημάτων, έκΓτοϋ
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άπειρου. Πανταχοϋ δέ ένθα ή φύσις άφειδώς διέσπειρε τά αγαθά της, 
ένθα πάσα άπόλαυσις είνε εύκολος, ένθα αί τοϋ ανθρώπου αισθήσεις εύ* 
ρίσκουσι τέρψιν έν τφ πραγματική, ή μουσική έν τή περιστάσει ταύτγι. 

;θά στερήτάΐ μιάς τών εύγενεστάτων ιδιοτήτων, αύτής, . τόΰ νά άπάγή- 
δ.ηλα δη καί άνυψοΐ. ημάς εις άλλην σφαίραν, Και πρός τί τφ δντίινά 

-μεταβληθή ; Πρός. τί τό ιδεώδες, πρός τί ή. λήθη, πρός τί τό δνειρ,οπο- 
- λεΐν, όταν τΐς.πλέη εν τή πληρέστατη υπάρξει· ’Ανέγνωσά που ότι επειδή 

οί Ελβετοί είνε συνηθισμένοι νά έχωσι πάντοτε προ. τών οφθαλμών των? 
,.τά περικαλέστατα :τής πατρίδος των τοπεϊκ, ούδείς Ελβετός άνεδείχθη 

■ έξοχος τοπειογράφος, Τοΰτ’ αύτό ρητέον καί περί της Ιταλική; μουσικής' 
τό νά άονηθή τις αύτην είνε το αυτό ώ; έάν θέλν; νά άρνηθή τό φώς' 
διότι η μουσική αυτ.η .είνε δ ηλ'·ος, είνε, ή χαρά, ούδέποτε δέ ήτο ρύδέ θά 

γείνη ποτέ άπλοΰς τις ρεμβασμός. , , ;
,Άς λάβωμεν αύτην κατά την ώραν τοΰ κινδύνου θν διατρέχει σήμερον' 

άς έρωτησωμεν καί την πρός διαφθοράν ροπήν αύτής καί τάς πρός,άνέγερτ 
σκν προσπάθειας της. ’Ας έξετάσωμεν τά πάντα ώς καί τάς , περί τήν 
,διόίκησιν καί την διαχείρισιν δυσχερεία·, αΐτινες περιπλ,έκουσ'ι τό ζήτημά 
,,φ,ης,τέχνης, Άφ’ ής ημέρας ή Ιταλία έπαυσε παράγουσα άοιδού; ιθαγε
νείς,, ωφειλε νά σημείωση ότι άρχεται έκτότε ώς πρός τό μελόδραμα αύ- 
τή; εποχή ολως νέα, έποχή πτώσεως κατά πρώτον, έπειτα δέ μετασχη- 
ματισμοΰ. Έξέλιπεν ή Πάστα, ή Καταλάνη, ή Μαλιβράν,, δ Ρουβίνης, 
δ Ααμπλάς, ό Ταμπουρΐνης, δ Μάριος. ’Έπειτα δέ δ 'Ροσίνης, ,δ Δονιζέττης 
δ Βελλίνης. Κατά τούς καλού; έκείνους. παλαιούς χρόνου; θαύμα ήτο έάν 
τις φωνή ξένη κατόρθωνε, νά παρεισδύσγ εις ’Ιταλικόν θίασον άλλά σή

μερον τό σπάνιον είνε νά ί'δ-ρ τις θίασον μή άποτελαύμενον άποκλειστι- 
κώς έκ Γάλλων, Αύστριακών, Ισπανών, Σουηδών ή Βέλγων. Τίς άπεκά- 
λυψεν ήμϊν τήν Λειτουργίαν τοΰ Βέρδη ; ή Στολς καί ή Βάλδμαν δύο Αύ- 

στριακκί, Αύστριακή ώσαύτως ή Φρίτσι, 'Ισπανός δ δξύφωνος Γαγιαρρε, 
Γαλλικά ονόματα. τό Καστελμαρϋ, Ίουγκά, Δοναδιό. Πανταχοϋ έπικρα- 
τοΰσιν οί βάρβαροι’—ναί, βάρβαροι, ούδεΐς δέ άλλο; έφερεν αύτούς ή τά 
δραματικά ημών ή'θη, αί ύπερβολαί ήμώΥ καί αί κραυγαί. Ό συγγραφεύς 
τοΰ βιβλίου δπερ έχομεν προ οφθαλμών κ. Μαρτίνος 'Ροϊδερ' άπ,αφαίνε,τριι 

οτι ή ’Ζσγϋς ίής Ειμαρμένης και δ Jov Κ’άρύΛος ένεθρόνισαν είδος μου
σικήςαντίκρυ; άνταγωνιζομένης πρός τό εθνικόν ’Ιταλικόν μελόδραμα; 
Είνε βέβαιον ότι ή πράξις αυτή τοϋ Βερδη έλυσε τό ζήτημα, άλλά,,καί 
άν ήθελε νά άναχ,αιτίσγι τό ύπάρχον ρεΰμα νομίζετε ότι θά έπετύ,γ- 

χανε; Διά τών κοσμοπολιτών άοιδών δέν ήτο δυνατόν νά μή μετα- 
φυτευθή εί; ’Ιταλίκν καί τό κοσμοπολιτικόν μ,ελόδραμα, ή δέ ισχύς τών 

πραγμάτων ύπερίσχυε πολύ μάλλον καί τής 'Ισχύος ΐής Ειμαρμένης.
I Uber den Slagd der oftentlichen Musikpflege in 11alien, von Martin Roeder. Leipzig..
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ισικόν, δστις maestro 
κατά τάς ώρας καθ’ 

εν ω την εσπέραν κατά την παράστασιν, δ- 
.τδν χρόνον, πλήττων τδ προ αυτού άνα- 

8ίχ τοϋ τόξου, του, ως τις Άρβάν η .Μετρά. Άλλ’ οί ’Ιταλοί έν 

γεννώντας αρχιμουσικοί· φαίνεται 8έ δτι ή φύσις προώρ·.σεν αύ- 
τδέργον τούτο, προικίσασα διά της λεπτότητος τής άντιλήψεως- 

ώς καί διά της δυνάμεως εκείνης, ήν έχουσι τοϋ νά συγκρα-·, 
τήν πειθαρχίαν, και νά διευθύνωσι τάς ομάδα; τών μουσικών 

εινε μεταδοτικόν ! ’Ανακαλέσατε τάς Αναμνήσεις υμών καί 

/.ενον τον 7ηο-

-Τδ γεγονδς τούτο χρονολογείται άπδ τής εποχή; καθ’ ήν τά μεγάλα 
Γαλλικά μελοδράματα, 'Ροδέρτοσ .δ ίΐιάό’ο./ος, οί Ούχεζότο/, ό Προφήτης^ 
κατέστησαν έν’Ιταλία; μέρο.ς αναπόσπαστου τοϋ εθνικού δραματολογίου, 

προ. ετών περίπου είκοσι. Όί . άνθρωποι εύρίσκοντο τότε ενώπιον, τίνος ά- 
γνωστότατου πράγματος. Περιπλοκαΐ όργανικαί, φωνητικά! καί σκηνόγρα- 
φικαί, ή έρχήστρα, οί,χοροί, τά κατά την παράστασιν έν γένει, ταϋτα 
πάντα προσκληθεντα διά μιά; καί αίφνιδίως νά άποτε.λέσωσι μέρος της 

περίφημου εκείνης συναυλίας, ης οί άοιδοί μόνοι ησαν τδ παν μέχρι τοϋδε, 
—— ,δόναταί τις νά μαντεύση τήν πελθοΰσαν έταραχήν και ανωμαλίαν! 
’Εδέησε λοιπδν έξ άνάγκης νά έξαπλωθώσι, νά προμηθευθώσιν εργαλεία, 
νέα, και νά προσδράμωσιν εί; τάξιν διαχειρίσεω; και διοικησεως δλως πε
ριττήν μέχρι τοΰδε. Τδ τοσοϋτον σπουδαΐον έργου τού διευθτ/τοϋ τής 
Ορχήστρας ή, ώς λέγουσιν οί Γερμανοί κατ’εύρυτέραν έννοιαν, Kappelmei- 
ster, τις δ άγνοών δτι ούδαμοϋ της’Ιταλίας ύπήρχε πρδ της εποχές 
εκείνη;, καί δτι έν τώ θεάτριρ τής Σκάλας, τού Σαγκάρλου, τού Φοίνι
κας ήρκουντο εί'ς ,.τινα οιον δήποτε πρακτικόν μουσικόν, δστις maestro 

concertatorfe λεγόμενο; έκρουε τδ κλειδοκύμβαλον κατά τάς ώρας καθ’ 
Λ » ty t f > > Λ V ν - 'εγυμνζζοντο οι αοιοοι, 
-παίζωγ.,'τδ πρώτον βωϊίον εδιδε 
λόγκτί... 
τ,ούτ,ο.ις.. 
τούς ,είς 
τη; %Λοης 
τώσιν sir 

και, ποσον____ _. Γ„___w.·ιας αναμνήσεις υμών και
τάς εκτυπώσεις άς έλάβετε τυχαίως Ακούσαντες -φδόμενον τδν Τρο- 

Satopor ή την Τραβίάταΐ ή την . Λ ου κ tar ή την 'Τπνοβά,τιδα ίν τινι Ίτα- 
λικω Οεάτρω τρίτης, τάξεως. Δεν ήσθάνθητέ τι δλως καινοφανές έκ τών! 
δειγμάτων τούτων τού εθνικού ’Ιταλικού δραματολογίου, έκτελουμενων 
διά τού ίδιάζοντος τη χώρα ,ταύτη δαιμονιώντο; οί'στρου ;

Γινώσκω καλώ; τί θά μ’ εί’πητε : ταύτα πάντα ούδέν άλλο εινε ή έ'ξαύις 
ΐΛ.εσην.βρινή, φλοξ εξωτερική και κατ’ επιφάνειαν, ύπόχαλκος, ώς,λέγει- .δ 
Βοαλώ, λάμψις τοϋ Τάσσου. Έν ω παρ’ ήμϊν, τοΐ; Γάλλοι;, ή ερμηνεία τών 
μελοδραμάτων είν,ε.-σωφρονεστέρα, διότι ήμεϊς μεταχειριζόμεθα μάλιστα 
ολιγώ,τ.ερα σχήματα. Υπολείπεται δέ νά ερώτηση τις εάν ή συγκέντρωσις 
καί ή λεγομένη , «σοβαρά τέχνη» δφείλη νά επικρατή.ποσού τον έν.τοϊ; 
θεατρικοϊς. Τδ μουσικδν δρόίμα, οίον δήποτε καί άν είνε, απευθύνεται 
πρδς .τδ κοινόν, δπερ πρόκειται, νά,άφαρπάση καί άνυψώση αμέσως. Πάς 
τις δέ τών καθ’ ήμκς ίδιευ.θυντών ορχήστρα; θά έθεώρει ώς λόγον παραι- 
τήσεωςτήν μή Ακριβή άπόδ.οσιν πού μουσικού φθόγγου έν αιθούση ένθα·τδ
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πάν ούδέν άλλο εΐνε ή θέαμα, διακόσμησις, στολαί, χοροί, διότι αύτδς 
μάλιστα έφείλει νά είσδύη δλως εί; την έκτέλεσιν, νά παρεμβαίνη ψυχή τε 
καί σώματι. 'Γούτο Ακριβώς φαίνεται έννοήσας έν Γερμανία άνήρπις πε
φημισμένος, τδ πρότυπον τού εί'δους τούτου. Ώνομάζετο Μαριάνη; καϊ 
ή'κμαζε τω 1873, οί δέ Γερμανοί έξαίρουσιν έτι την ίσχύν τή; πρωτοβου

λία; αυτού καί τής δξυνοίας. Γινώσκω Ανθρώπους οΐτινες άπκύστω; έγκω- 
μιάζουσι τήν τέχνην ήν έπεδέίκνυε διευθύνων τά έργα τοϋ Βάγνερ' ή δέ 

ύπ’αύτοϋ γενομένη μεταγραφή τού ΛόιγγρΙχ καί . παρ’ αυτοί; έ'τι τοϊς 
Γερμανοί; παρέμεινεν ήδη καί θεωρείται τυπική.Άποθανών νεώτατος κατε- 
λίπεν έπιγόνους τδν Μαίτσινέλλην διευθυντήν νΰν τής ορχήστρας του έν 

‘Ρώμη θεάτρου ’Απόλλωνος καί συγγραφέα ·τής συμφωνίας ΚΛεοπάτραε 
έργου πολλοϋ λόγου άξιου, έκτελεσθέντο; έν τη τελευταία έν Παρισίοις 
παγκοσμίω εκθέσει, έτι δέ τδν Ούσίλιον καί τδν Φάτσιον έκεϊνον, 8ν 
άμφισβητοϋσι τδ μέλλον Ίταλικδν θέατρου τών Παρισίων καί ή Σκάλα 
τών Μεδιολάνων ήδυνάμεθα πρδ; τούτοι; νά Αναφέρωμεν καί δύο ήττον 
νέους, τδν έν 'Γουρίνω Πεδρόττην και τδν έν Φλωρεντίη Μαβελλίνην.

ΙΙρδς τνί εισαγωγή τών άπαριθμηθέντων διαφόρων τούτων ξενικών 

στοιχείων, άτινα καί μόνα ή'ρκουν νά έξηγήσωσι τήν βαθμιαίαν παρακ
μήν τοϋ ιθαγενούς μελοδοάματος, καλδν ε?νε νά προσθέσώμεν καί έτέ
ραν τινά αιτίαν δλως τοπικήν, τδν τρόπον δήλον δτι τής διοικήσέως 
τής διεπούση; τά ’Ιταλικά θέατρα Τά πάντα έν αύτοϊς έξαρτώνται έκ 
τής ιδιωτικής ένεργείας καί ούδέν άλλο εινε ή άπλδυστάτη κερδο

σκοπική έπιχείρησις. Τδ δραματικόν λεγόμενον έτος άρχεται τή 26 Δε
κεμβρίου καί διαιρείται εις περιόδους άτελευτήτους: carnevale, qua— 
resimo, primavera, estate e autunno, fiera dei santi: Απόκρεων, τεσσα
ρακοστήν, έαρ, θέρος καί φθίνόπωρον, καί τάς έορτάς τών αγίων καί 
μεγάλα; πανηγύρεις τή; Βρεσκίας , τή; Παδούη; κτλ. Εύκόλως δέ 

φαντάζεται τις τήν τεράστίαν κατανάλωσιν τήν έκ τής συνηθεία; 
ταύτης προκύπτουσαν· διότι καί ή ελάχιστη έπαρχιακή πόλις θέλει 
νά έχη τήν θεατρικήν αυτή; περίοδον, έστω καί άν δαπανήση έκ τοϋ 
ύστερήματός της χάριν τής πολυτελείας ταύτης. Καί επειδή οι πεινα
λέοι καί οί άδηφάγοι ούδέποτε εινε καί Απαιτητικοί, οί θεατρώναι πάρέ- 
χουσιν εί; αύτού; εύτελέστατα καί κάκιστα συντεταγμένον τδν κατάλο
γον τών φαγητών, καί όπως δή-οτε κορέννυνται. Τούτου δ’ ένεκα ένυπάρ- 

χει τι τδ άγόραϊον καί ασυμβίβαστον πρδς .τήν έννοιαν ήν έχουσιν οί 
Γάλλοι περί τή; καλλιέργειας τής μεγάλης ταύτης τέχνης. Έν μέν τή 
Γαλλία δήλον δτι τά θέατρα έ'χουσι διευθυντάς, έν δέ τή Ίταλί^ ίρηρε- 
σαριους·, ονομα ή'δη ήττονος λόγου άξιον, καί άναφερόμενον μάλλον εις τήν 
τεχνικήν καί νομαδικήν ό'ψιν τοϋ επαγγέλματος, καθότι ό διευθυντής δια

τρίβει αείποτε έν τώ τόπω έν ώ ο ιμπρεσάριο; περιοδεύει. ’Αλλά πλήν
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καί ιό ζήτημα τών έκδοτών. 2Wo; , με^.
ήρα^τοί τίνος περιέρχεται διά μιας δλόκληρος είς έμπό.ιον, ούδέποτε 
δημοσιεύεται έντυπος, άλλά μόνο, ένοικιάζεται έπί ώρισμένην τινά πε

ρίοδον χειρόγραφός,— τά τε μέρη τής ορχήστρας καί τά τοϋ άσματός,— 

Τ’ εννοείται, άντί τιμής δσον τδ δυνατόν μείζονος. Άς ύποθέσωαεν λοι
πόν οτιπν τινι χώργ, έν ή ή πρός τδ μελόδραμα' κλίσις έπ,κρ.ατεϊ άυ.έ* 
ριστος, έκδηλοΰται ανταγωνισμός ; μεταξύ τών έκδοτων, καί- θά Γδητε 
μετ’ δλίγας ήμέρας τδ αύτδ μελόδραμα δτι Θά διέλθγ τάςμάλιστ’ άν- 

τιθετους περιπετείας, μάρτυς δέ τούτου δ Λοεγγρίγ άνευφημηθεΐς μέν & 
Β5νων^ και Φλωρεντία προπηλακισθείς δέ έν Μεδιολάνοις. Πράγματά 
δε τοϋθ’δπερ ημείς δνομάζομεν δραματολόγιον, δέν υπάρχει, διότι οό άν- 
Θρωποι γινώσκουσι μόνον τδ νεοφανές μελόδραμα τδ μάλλον πεοισπούδα- 
στον, τδ έχον πέρασιν, κατά τδ δή λεγόμενον. Ούδέποτε σχεδόν γινώ- 

σκουοίτι έκ, τοΰ κλασικού θεάτρου· μόνον δέ έκ μακρών διαλειμμάτων 
άνάφάινεται επί τής σκηνής ώς άποπεπλανημένο-ν πρόβατου ό 4bv 'ζαυά* 
καί τ§. Gosi fan tutte. Ό 'Ροσίνης δέν ^δεται πλέον' σημείου δέ τώνικατ- 
ρών ουκ έλαχιστον είνε ή ένθρόνισις αύ'τη τής Γερμανίας καί της Εύρώ- 
πης έν τή καρδί.γ έθνους μουσικού, τέως δλως δυσπειΘοϋς είς τό κοσμό- 
πολιτικόν πνεύμα. Ό Βέμπερ καλώς είχε τάμη την οδόν διά τοΰ .’'Δ’7ε·ί)- 

θ^-ου σκοπευτοΰ (Freischiitz)· άλλ’ δταν. τις ένθυμηθή τούς, θησαυρούς.έάε&ί 
νους τών μελφδιών έξ ών σύγκειται ή μουσική τοΰ μελοδράματος-τού
του, δεν είνε δυνατόν νά θαυμάσγ διατί πανταχοΰ έτυχε τής αυτής έν-< 
^ουσιώδους άποδοχής, έν Μεδιολάνοις, έν Ταυρίνω, εν 'Ρώμγ, έν Νεαπόλει^ 

εν Ένετίςρ. Βραδύτερου ήλθεν ό.Μάγερβερ τοϋ 7’οό’φτου το» όίαβό.Ιοκ ν,χί 
τΰϊν Οϋγενότων. Φάινόμενον έν τούτοις περιεργότατον ή ανέκαθεν έπίδρασιςς 
ΐ’ίς Ιταλίας έπί τών τριών ηρώων, οΐτινες σήμερον;φαίνονται κατακτη- 
ίάντες αύτην ! "Εκαστος δέ αύτών πριν η είσελάσ-yj, εις αύτην ώς κυρι&< 

τίς οιδεν, ώς τύραννος ί'σως, έπλανήθη έν αύτή ως δούλος.’ ’Ασμά’άε 
αβρόν και μελαγχολικόν τοϋ ^ΕΛευθέρον σκοτεντοΰ'—^ δ χορός των νεανίσ 
δων κομίζων τόν στέφανον,— ή υψηλή περίοδος τοϋ τελευταίου τελικού μέ- 

λους, κάλλιστα ήδύναντό νά είνε τοϋ Βελλίνη. Ό Έδοινίμδος καί λ'ρη- 
ντίηι, η Σεμίραμις προηγηθησαν τοΰ Προφήτον, καί αυτός δέ > δ ΖΙϋεφ· !
χρΐ/ήλθε μετά τόν Άέ/Ο/ι-. Άλλ’άδιάφορον, μεγάλως θά ήμάρτανεν 

° επικαλούμενος τας περιστάσεις ταύτας. Μάλιστα, διά τοΰ γερμανικού - 
πνεύματος ή ’Ιταλία ύπέκυψε καί ηττηθη παραδεξαμένη τόν Βάγνερ, καί 

αποδειςις τουτόύ είνε δτι δ ‘ΡιΜ^ς έ'ργον συνδιαλλαγής, έ'ργον μικτόν, ήύ- 
δοζίμέι ώς έργου, Ου απλώς άνεγνωρίζετο η άξία^ έν φ την άληθή νίκην, 

την άμιλλαν και αμφισβητήσεις μετά πολλής σφοδρότητος προκαλέσα- 

σάν, ή'ράτο δ Λοεγγρϊτ έ'ργον έπινοίας ήδη κατά σύστημα. Καίτοι δέ μα- ,. |
κρον θά ήτο νά· ειπωμεν πώς, τό ρευμα τούτο έξηκολούθησεν επιτεινόμενου f

νά πράξη, ή νά καταπολεμήσ'/) τήν. μεταβολήν· 
ή ά την διευθύνη καί ποδηγετήσ-ρ, Άλλά καταπ.ολεμών μέν 

ή νά παλινδρομήσγι πρός.τό πζρελθόν, ου
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καί συμπεριλαμβάνον-κατά μικρόν μεγάλους τε καί μικρούς,, έν. τούτοις? 
άς προσπαθήσωμεν νά δρίσωμεν κατά πόσον δ Βέρδης συνεβάλετο είς τήν 

έπίτασιν ταύτην.
Δυοϊν θατερον ώφειλε

ταύτην ή νά
. αύτην ’ούδέν . άλλο θά έποίει

έγίνωσκε τάς πλάνας ,καί.τά σφάλματα' προτιμότερου λοιπόν ήτο νά 
σπουδάση καί; μελετηστ) τό προ αύτοϋ έδαφος, έπί τή προσδοκίγ τοΰ νά 
προβή έπειτα καί αύτός είς ιδίας ανακαλύψεις. 'Η έπί τφ,θανάτω τοΰ Ιτα

λού ποιητοΰ. Μαντζώνη Λειτουργία (Messe) ύπήρξεν άριστοτέχνημα.θς- 
σπέσιον, διότι έκαθάρισε μέν την θέσιν τών πραγμάτων, ήν δ Γερμκνι- 
σμός μικρού δεΐν κατέκλυζεν, έπωφελήθη δέ της μεταρρυθμίσεω' ούδ’επ’: 

ελάχιστου τής παραδόσεως παραιτηθεϊσα, ώστε την 'Attar καί τό Requiem; 
δύναται τις νά δνομάση κατά την έννοιαν ταύτην έργα ιστορικά. Καθ’ην 
δέ στιγμήν ή ’Ιταλία έκινδύνευε νά ά.πορρ.οφηθή μουσικώς, άνεμνήσθη δτι 
έπί τρεϊς .εκατονταετηρίδας αύτή ένομοθέτει" ϊνα μή λοιπόν ήττηθή καί· 
ύποκύψ-ρ είς ξένον κατακτητήν, προτιμά νά έλθν) είς συμβιβασμόν. Θεω
ρήσατε τόν Βέρδην ώς απλώς συνεχίζοντα τό σύστημα, ώ.ς τινα Βελλί- 
νην ή Δονιζέττην, καί παρευθύς θά ί'δητε τήν ’Ιταλίαν άπομεμονωμένην 
μεταξύ της Γαλλίας κκί τνίς Γερμανίάς, ένθα, δ μέν Μάγερβερ μετά τών 

Ούγενότωκ^ δ δέ Βέμπερ μετά τοϋ Εύρυάΐθου καί μετά τοΰτον δ Βάγνερ 
μετά τοϋ Τ’αχ^όϋζεμ καί τοϋ έχουσιν ήδη ίδρυμένον τό νεώτε-
ρον μελόδραμα. Τής ώθήσεως δέ άπαξ γενομένης δέν ήδυνήθη πλέον νά 
στκθ,ή. Έν'Ρωμγ, έν Φλωρεντία,έ/ Ταυρίνφ ίδρύθησαν έταιρεϊαι πρός διά* 
δοσιν τής οργανικής, μουσικής,, καί τά Μεδιόλάνα είδον ίδρυομένην υπό . 

τήν διεύθυνσιν τοΰ Φάτσιο τήν 'Εταιρείαν τί/ς τετραωδίας (Societa del quar- 
tetto) έν έκτελοϋνται καί αί συμφωνίαι τοϋ Βετχόβεν' άς θαυμάσωμεν έν 
’Ιταλία τήν έξω τοΰ θεάτρου θέσιν ταύτης τής μουσικής/Ο 'Ροσίνης άναμ- 
.φΐβόλως είχεν άναρρίψη τόν κύβον άλλ’άπό τοΰ Stabat αύτοϋ τοΰ δλως ήδυ- 
σμένοΜ διά μονφδιών μέχρι τοϋ σεμνοΰ καί έπ'.βλητικοΰ Requiem δποία τις 
άπόστασις! Τοιοΰτον άριστούργημα, καί περιορισμούς τινας άν.ήθελεν υπο.- 
στής ,ώ.ς πρός 'τό καθαρώς κανονικόν μέρος, — τάς μονοφωνίας φερ.’είπεϊν, 
ντάς καταθελγούσας παύσεις, τήν συνεχή τών χορικών μελών παρενθήκην--- 
άλλ’ούχ ήττον δμως μένει άναμφισ,βήτητον δτι τής λειτουργίας ταύτης τό 
Preces et hostias καί τό Libera τό μετ’έπαναλήψεων ή διαφυγών (fugue; δρί- 

ζουσιν:έποχήν έν τή καλλιεργί,ίρ τής καλλιτεχνίας λαοΰ τίνος. Χρεία είνε νά 
παρατηρήσώμεν.ώς πρός τοϋτο δτι δ Βέρδης είνε έκ τής βορείου Ιταλίας.καί 
δτι καθό τοιοΰτος φαίνεται ώ.ς.έ.ξεπίτηδεςπεπλασμένος, ΐναεύκόλωςσυνεν- 

νοήται μετά τής Γερμανικής μεγαλοφυΐας ; Άλλά τοϋτο έλαχίστην έχει 
<σπουδαι0τητα, διότι αείποτε αί βόρειοι επαρχία·, τής’Ιταλίας έσ-χον τό
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προνόμιον., τϋς γεννήσεως τών μεγάλων τής ’Ιταλίας μουσικών, μόνου έά 

τών νεωτερων τοϋ Βελλίνη έζάιρουμένου. Ό 'Ροσίνης ήτο έκ Πεζάρου, δ 
Δονιζεττης έκ Βεργάμου, δ Βέρδης είνε έκ Βουσέτου. Καί οί πλεΐστοι δέ 

των Αρχαιότερων μελοποιών χύτης εις την χύτην χώραν των Μαρσών, τής 
Αιμιλίας καί της Λομβαρδίας Ανήκουσιν. Ή Φλωρεντία ή πατρίς τοΰ Πέρη, 

τοϋ Λουλλη, τοϋ Χερουβίνη συνορεύει προς την Μαγιολάτην την κοιτίδα 
του Σποντίνη, και δρέγει ούτως είπεϊν την δεξιάν προς τδ Βουσέτον καί 
τήν Κρεμώνην του Μοντεβέρδη. 'Ημείς δέ οί Αλλοδαποί οι forestieri, ώς' 
άποκαλοϋσιν ημάς οί Ιταλοί, βλέπομεν την σημερινήν μουσικήν ’Ιταλίαν 
έξ ένδς και μόνου άνδρδς κρεμαμένην· τδ δένδρου κωλύει ημάς και δεν 
βλέπομεν τδ δάσος. Άλλ’ έν τούτοις όμως υπάρχει τδ δάσος καί άξιου τοϋ 
κόπου είνε νά το διεξέλθωμεν. Πολλά δνόματα άτινα ημείς άγνοοϋμεν, τι-' 
μώνται ήδη έν ’Ιταλίας κατά διάφοροχ λόγον, τά μέν βλως νεωτέραν ε- 

χοντα σημασίαν και άναφυέντα τή έπιδράσει τοΰ Βέρδη, τά δέ έκπροσω- 
ποΰντα ούκ άνευ τιμής την έπίδρασιν τοϋ παρελθόντος. Άναφέρομεν έν* 
πρώτοις τούς διοσκούρους Έρρΐκρν Πετρέλλκν καί ’Αντώνιον Κανιόνην, τδν 
μέν ΙΙετρελλαν τής Κοιιήσσης τής ΆμάΛφης και της Ίόγηυ. ής τά μελαγ- 
χολικά κσμκτκ συνεκίνησαν τδ πλήθος, ένα των πλουσιωτάτων μελό- 

ποιων, οϊτινες ώς οί θαυματοποιοί τερπουσι διά των χρυσών μήλων της 
έμ'πνεύσ’εως,. και άνακινοϋσιν έκ των χορδών αυτών τάς έοωτικάς δυφ· 
δίας καί τά πένθιμα εμβατήρια, τδν δέ Κανιόνην ενα τών κωμικών έκεί- 

νων τών διπλοϋν έχόντωυ προσωπεϊον, τών γινωσκόντων νά γελώσιν άμα 
καί νά κλαίωσι’ δημώδη έ'ργα είνε δ Μιχαή.Ι Περρΐνος, η ΚΛαυόΙα, δ dbr 

ΒΰυχέφαΛος, ο Μπαμπά Μαρτΐχος, έ'ργα σοβαρά άμα καί κωμικά έ'χοντκ ’ 
ρυθμούς καί μελφδίας έν άφθονίγ, αισθηματικόν τι κωμικόν κατά τήν μο- 
ζάρτέιον.'Λρπαγήχ από τοϋ Σεραγίου. Οί δέ φιλόμουσοι οί ποθοΰντες έ'τΐ · 
Π'αεζιέλλον καί Σιμαρόζαν, ί'χνη τούτων θά Ανεύρωσιν έν τή Λ7εαπο'άβτ 

κατά τάς’Λπόχρεω μελοδράματι τοϋ Νικολάου Γιόζα. Ενταύθα τά δ- 
καιώματα τής κληροδοσίας είνε Απαράγραπτα’ μάτην ή κατάκτησις θά 
περιαγάγνι τδ άροτραν αύτή; έπί τοϋ εδάφους τούτου, ουδέποτε θά δυ- 
νηθή νά εξαφάνιση τδ κωμικόν μελόδραμα, την opera buffa.

Έν ω δέ τδ παλαιόν παίγνιον εξακολουθεί άθφω; καί δ Ούσίλιος διά 
τώνΠεριέργων γυναικών αύτοϋ (Donne curiose) ύπερμιμούμενος τδν Σι- 
μαρόζαν,, νομίζει ωφέλιμον νά μύηση τούς συμπολίτας αύτοϋ τά θέλγητρα 

τίέΰ Γαλλικού μελοδραματίου (operette), τδ πεδίον τών νέων παρασκευά
ζεται είς τά μεγάλα συμβάντα. Τών νέων τούτων Ηγείται δ Βόϊτος ποιη- 
τής αμα καί-μουσικός. Μή άρκούμενος δέ νά γραφή τά ί'διά του ποιή

ματα, γράφει καί χάριν άλλων. Οίκειότατα <χων πρδς πάσας τάς ξένας 
φιλολογίας, μεταχειριζόμενος εύκολώτατα τάς υποθέσεις καί τδ ύφος, δια
μελίζει πρδς χρήσίν του τδν Γκκϊτε καί χορηγεί τφ Βέρδγ εργασίαν σαιξ-

ι -
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σπξίρικώτατα. Ό ΜεγιστογεΛής αύτοϋ εξεταζόμενος .μόνον κατά τήν 
σκηνικήν διασκευήν είνε άξιος προσοχής, καί ούδείς τών κατά τούς πα- 
λαιοτέρους χρόνους συγγραφόν-ων κείμενα μελοδραμάτων ήθελέ ποτέ έπι-' 
νοήση νά συνάψφ. τά δύο μέρη τοϋ Φάουστ καί νά περικλείσν) το διπλοϋν 
μυθιστόρημα της Μαργαρίτας καί της Ελένης μεταξύ τοΰ προλόγου έν . 
τω ούρανφ καί τοϋ επιλόγου. Περί δέ της μουσικές, 0τ"ε σήμερον χύτη 
νικηφόρος περιήλθε την ύφηλιον, δυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν τάς πρώ- 
τας χύτης Αποτυχίας άνέυ βλάβης τοϋ συγγραφέως, δστις συριχθείς άλ
λοτε έν τή Σκάλα, έ'πκθεν ότι συνήθως έ'παθον πάντες οί άπδ καταβολής' 
κόσμου πάσης χώρας νεωτερίζοντες.Ό Βόίτος νυν γράφει τό τε κείμενον καί 
την μουσικήν τοϋ iVipwroc, ταυτοχρόνως παρέχων τάς φίλολογικής του 
συμβουλάς πρδς τδν Βέρδην καταγινόμενον εις τήν σύνθεσιν τοϋ ’Ιάγου.

Άς άναφέρωμεν και τδν Πογκιέλην, μουσικόν δεινόν, σφόδρα ίταλί- 
ζοντα, κκίτοι τδ ιδεώδες αύτοϋ είνε τδ μέγα Γαλλικόν μελόδραμα, σο

φόν τήν. τε τέχνην και την μέθοδον, κύριον τής σρχηστρας καί τών χο
ρών του, εί'περ τι καί άλλο άγαπώντα τδ θεατρικόν καί την διακοσμη- 
τικήν κίνησιν. 'Ο πρώτος δ’ αύτοϋ μουσικός θρίαμβος ήσαν οί Με.Ι.ίύευμ- 
φρι. τοϋ Μαντζώνη (ι Promessi Sposi), πρδ δεκαετίας διδαχθέντες, χθες 
δέ καί πρώην εύδοκίμως έπαναληφθέντες έν Μεδιολάνοις. Μετά τούτους 

έδιδάχθησαν οί ΜιΟουανοΙ^ ό "Μσωτος νίός (ίί Figlio prodigo)' iW 
ούδέν τών έ'ργων του έξισοϋται πρδς την 'IoxirSar (Gioconda), ην 
κατά ...πάσαν πιθανότητα ουδέποτε θά χειροκροτησωσιν . οί .Παρίσιοιρ5 
διά τδν μόνον λόγον ότι τοϋ μελοδράματος τούτου τδ ποίημα ούδέν άλλο 
είνε γΐ δ ’Άγγε.Ιος τνραττος τής ΙΙαΰούιις τοΰ Βίκτωρος Ούγώ· τδ αύτδ 
δυνάμεθα είπεΐν καί περί τοϋ 'Ρούϋ Β.Ιάς τοΰ Μαρκέττη, διότι ο Ούγώ 
δέν θέλει νά έγκρίνη την διδασκαλίαν οΐου δήποτε δράματος αύτοϋ 
εις .μελόδραμα μεταβεβλημένου’. Όπόσον ευτυχείς εινε δ Δονιζέττης καν * 
ο Βέρδης προλαβόντες ό μέν διά της Λουκρητίας Βοργιάς, & δέ διά τοΰ 
'Ρίγο.ίίττου / Ιδού τί ώφέλησεν ή λύσσα η καταλαμβάνουσα τούς τά θεα
τρικά δελτία γράφοντας, ώς εάν ·ητο ανάγκη Αναπόδραστος νά κρκυγά- 
ζωσιν κατά πάσαν περίστασιν, ότι τά δράματα τοΰ Βίκτωρος Ούγώ όσον 
καί-Αν-, είνε εύ'μορφα, είνε έ'τι εύμορφό τέρα γινόμενα μελοδράματα *!

...Καί .δυσχερέστατου μέν είνε νά όρίσωμεν Ακριβώς τί τέξεται τδ. πρδ 
τών δφθαλμών ημών κινούμενου ρεϋμα, άλλ’ όμως τοΰθ’ όπερ συμφέρει 
νά βεβαιωθώ, είνε ο πανταχοΰ λαμπρότατα έκδηλούμενος όργασμός. Ή 
τριάς τών παλαιών ήμερων, ό 'Ροσίνης, δ Βελλίνης, δ Δονιζέττης δέν θαυ
ματουργεί πλέον’ έλησμονήθησαν και ούδείς δ δυνάμενος νά δρίση τήν 
νέα.ν λατρείαν τήν μέλλουσαν νά Αντικαταστήσω χύτην, διότι τδ μέχρι

1 Έ’ς· τόν Γάλλον μελοποιόν Massenet έπέιρεψεν, ώ; γνωστόν, νά. μελοπόιήσή τήν ύπόθε- 
σιν τής μυθιστορίας «ΰτοΟ Παναγίας τών Παρισίων (Σημ; Μετ-J.
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7θϋδε φαινόμενόν εϊνε Αίαν αόριστόν, και εάν ύπάρχτ) ζήλός. τις ύπέρ τοϋ1 
Βάγνερ, δ ζήλος ούτος εινε μόνον κατ’ επιφάνειαν. Ό Σποντίνης ήλεγχε 

τους Γερμανούς διότι μεταχειρίζονται τήν μουσικήν ως τι σπουδαίου πράγ
μα, εν δ οί Ιταλοί απλώς ώς μέσον διχσκεδάσεως καί ψυχαγωγίας" και 
ίσως η ϊδιάζουσα αυτοί; κλίσις προς την διά τών αισθήσεων άπόλαυσιν 
παρασυρθεΐσα, έδελεάσθη ύπό τών χρωματισμών τών μάλλον $ ήττον 
ζωηρών Ορχήστρας, ήτις ενίοτε μετέχει γοητείας" ίσως έν τή μουσική τόϋ 
Βάγνερ ούδέν άλλο ειδον ή τό χρωματικόν και το εύηχον, έξ ού δυνατ 
ψαι τις νά είκάσ-ρ ότι ουδόλως θά προβώσι μέχρι τοϋ συστήματος, πράγμα 
λίαν ένθαρρυντικδν περί τοϋ μέλλοντος. "Οπως δήποτε αί τάσεις αύται· 
θά κατχλήξωσιν εί; την επάνοδον προς τού; μεγάλους κλασικούς, διά την 
έ'λλειψιν προπαρασκευής καί. Αλληλουχίας' ή ποσότης υπερβαίνει πολύ 
τήν.πόιότητα, πολλά μέν εινε άλλ’ ούχί καί πολύ: Multa sed mon mul- 
tum. Ή δέ προσέγγισις εις τάς κατακτήσεις τη; συγχρόνου Γερμανικής 
μουσικέ; πρέπει νά γείνη διά τοϋ Γλύκ, του Μόζαρτ, τοϋ Βετχόβεν, Πλήν 
δέ τούτου πρέπει ή μουσική χμρας τινδς νά εινε καταλλήλως προσηρμο- 

σμενη και έν άρμ.ονίγ προς την φιλολογίαν αυτές’ διότι ούδέν προχωρεί 
άνευ τίνος όλου όργανικοϋ, μόνον αύθάδεια δεικνύεται καί θρασύτης.

Δέν ήτο δέ έ'ργον εύ'κολον τδ νά συνηθίση τις εις την άκρόασιν απλής 
μουσικής έν αίθούσγ λαόν έξαιρέτως άγαπώντα τό θέατρον. Ως πρδς την 
ύργανικήν μουσικήν οί ’Ιταλοί δέν’ειχον σχεδόν μέχρι τότε μετέλθγ και 
αϊσθανθή άλλην η την δραματικήν εισαγωγήν, την ύπ’ αύτών όνομαζο- 

μενην. συμφωνίαν απλώς, έν φ ή άλλη, ή μεγάλη η τοΰ~ Βετχόβεν ονο
μάζεται σιψφό>νΙα κ.Ιασίχη τετράχρονος (Sinfouia classica a quattro tempi); 
’Εποχή, άντιδράσεως ύπέρ τοϋ είδους τούτου τή; μουσικές έ'μελλεν έν 
τούτοις νά άναφανή, Αλλά χωρίς νά φέργ κατ’άοχάς άξιον λόγου άποτέ- 

λ λεσμα’ καί τοΰτο, διότι δεν ύπηρχεν έν Ίταλί^ ή κριτική, ή ζωηρά καί
ταχεία, ή γινώσκουσα νά καθιστά έπαγωγόν ζήτημά τι οιον δήποτε καί 
νά το διαφωτίζη, καί ήτις έν Γαλλία, φερ’ είπεΐν, συνετέλεσε τά μέγι
στα εί; τήν εισαγωγήν καί έγκαθίδρυσιν τών χάριν τοϋ λαοϋ συναυλιών* 
ύπηρχο/ μόνον παιδαγωγοί έγγηράσαντες ύπό τήν θεωρίαν ή σοφισταί 
έμφαντικώς λαλοΰντες, άμφότεροι κατ’ ίσον λόγον Ανίκανοι νά βοηθήσωσι 
καί νά διδάξωσι τδ κοινόν. Αί αύταί δυσχέρειαι ΰπήρχον έν τή διδασκαλία 
τών Ωδείων" δυοίν θάτερον ή ή προαδαμιαία σχολαστική ή άονίΐ,εττισμός^ 

μέση οδός καί έκλογή ούδεμία. Δεν θέλω νά είπω ότι μεταξύ τών μελόποιών 
των άκολουθούντων τήν ροσίνειον παράδοσιν, μεταξύτών άταράχων τούτων 
οπαδών τοϋ λεγομένου crescendo καί της διά τριών συνοδείας ότι πολλοί 
δεν ήσαν επιτήδειοι νά ποιήσωσιν έκ τοϋ προχείρου.μίαν συνεχή έπανάληψιν 
ή διαφυγήν (fugue) τετραμερή ή καί όκταμερή" πάντες ούτοι έγίνωσκον καί 
έγίνωσκον ύπερμέτρως.Έχν δέ ήμάρτανον,έν γνωσει και εκουσίωςήμάρτανον' 
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διότι μουσικοδιδάσκαλος οίός δ 'Ροσίνης καί άνδρες οΐοι δ Μερκαδάντης καί 
Δονιζέττης περιάίπτουσιν εις έκεΐνα τά γραμματικά σφάλματα εις ά θέ> 
λουσι νά περιπέσωσι. Μόνον δέ ένόμιζον παράλογον πράγμα νά συμφύρωσϊ 
τό ιδεώδες αυτών μετά τοϋ διδακτού. Κατ’ αύτούς ή σύνθεσις ή μουσική 
π.αρίστανεν είδος τι θέματος οπερ οφείλει τις νά έπεξεργάζηται κατ’ 
ιδίαν κ"αί όπεο ούδέν κοινόν έ'χει προς τήν απόλυτον ανεξαρτησίαν καί τό 
αυτόματον της ιδέα;. Ουτω πως δέ προβαίνει ή’Ιταλική'μεγαλοφυ'ία άπό 
‘Ροσίνη μέχρι Βέρδη. Οί δαφνοστεφείς Απόφοιτοι τοϋ ’Ωδείου, ών βρίθει 
μάλιστα ή Γαλλία, ή μεσάζουσα αύτη τάξις Ακαδημαϊκών μετριοτήτων 

δέν ήτο γνωστή έν Ίταλί^· έκεΐ ύπηρχεν ή Αριστοκρατία ή κατωτάτη 
τάξις, μεσαία τάξις δέν υπήρχε.
, Τά Μεδιόλανα, ή Βονωνία καί ή Νεάπολις, έχουσι τά Ώδεϊα των, καί . 

•τά τρία διάσημα καί Ανερχόμενά εις τούς χρόνους καθ’ ούς ήκμκζου 
τά. πανεπιστήμια. *0 έστι μεταξύ τών Αδελφών τούτων πόλεων ή Αντι
ζηλία δέν εινε χθεσινή, έκάστή δ’ αύτών σεμνόνεται έπί τή σχολή της 
καί μάλιστα έπί τω θεάτρω της, έξ ου άνέπτησαν τοσαϋτα άριστουργή* 
ματα,, ων ή φήμη πληροί τήν-ύφήλιον. Ό 'Ροσίνης έσεμνύνετο διότι έξήλ* 
θε; έκ τής σχολής της Βονωνίας, δ Δονιζέττης ωσαύτως, καίτοι έ'λαβε 

τά πρώτα μαθήματα παρά τοϋ Σίμωνα; Μαύρ. Δύσκολοι Αρχιμουσικοί 
και καθηγηταί ήσαν οί μοναχοί οί προϊστάμενοι τής διδασκαλία; τής 
■μουσικής, δ πατήρ Ματτέης, Μαρτίνης, κλπ., άνδρες παιδείας έμβριθοΰς 
.καί αγωγής, οί ίδρυσαντες τήν Βόνωνικήν παράδοσιν,—μίγμα τοϋ Ακραι* 

φνεστάτου ύφους τοϋ Παλεστοίνα καί τή; μεγάλης Νεαπολιτικής σχολής) 
όποιοι ήσαν δ Σκαρλάτης, δ Γΐόρπορας, ό Δουράντης, δ Λέος, δ ΙΙεργολέζής) 
b Ζιγγαρέλλης,δ Σιμαρόζας.'Η δέ σχολή τής Νεαπόλέως,θρησκεύτικδν καθί- 
δρυμα, έχον έν Αρχή ώς παραρτήματα πολλά μοναστήρια,έγένετοτφ 1806 

<τδ Real Collegio di musica, ού Αντίστοιχον υπάρχει έν τή ετέρ^ε άκροι τή£ 
’Ιταλίας τό έν Ένετί^ Orfanello. Ένταΰθα έγίνοντο δεκταί μόνον νεάνι- 
δες, μόναι αύταί Απότελοϋσαι τήν ορχήστραν καί έξετέλουν συμφωνίας 
κρούουσαι ή μέν βαρυβάρβιτον ·ή βάρβιτον, ή δέ χαλκοϋν βκρόφωνον, ή κεράς 
ή πλαγίαυλον ύπδ τούς άρίστους διευθυντής Γαλλούππην, Σακκίνην, Βερτό- 
•νην. '’Αμα δέ τή καταλύσει τή; 'Ενετικής δημοκρατίας διελόθη καί τδ κα- 
Οίδρυμα τοΰτο,καί παραχρήμα (τώ 1806) ίδρύθη τδ έν Μεδιολάνοις ’Ωδείου, 
μεθ’ ού έμειναν συνδεδεμένα τά ονόματα τοϋ Φεναρόλη καί τοϋ Άζιόλη. 
..Μέχρι τώντελευταίων τούτων χρόνων έν τφ’Ωδείφ τούτφ οί μαθηταΐ έδι- 
δάσκοντο σύν τή μ,ουσική καί τά άλλα εγκύκλια μαθήματα, διδασκόμενοι 
κκί έπιτηρούμενοι ύπδ τών μοναστηοίων. Ή κατάστασις αυτή τών πραγ
μάτων δέν διετηρήθη μετά τήν ίδρυσιν τόϊ’Ιταλικού βασιλείου, τδ έν 
Μέδιολάνοις ’Ωδεϊον έγένετο δποΐον εί'δομεν αύτό, δπόϊα δήλα δή ήσάν 
πάν,τά τά έν τή .’Ιταλική Χερσόνήσφ ’Ωδεία. Σχόλαστικότης καί ραθυμίας
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ούδεμία μέριμνα περί των κλασικών σπουδών, έν μέν τα~ς τάξεσι τής 

*■ δργανικής μουσικής ή όπουδή τής καταλλήλου θέσεως τών δακτύλων επί
r τοϋ οργάνου, έν δέ ταϊς τής συνθέσεως 5 άγων περί ιδεώδους τινδς δρα

ματικοί, ου‘η ιστορία άρχεται από τοϋ 'Ροσίνη καί καταλήγει παρά τώ 
Βέρδγ, διερχομένη διά τοϋ Βελλίνη, Δονιζέττη καί Μερκαδάντη. Περιτ
τήν δέ είνε νά προσθέσωμεν δτι τά μουσουργήματα τοϋ Βετχόβεν ή'κιστα 

r έφοίτων εις τούς ναούς τούτους τής έκπαιδεύσεως* διότι ή περί τοϋ Βετ
χόβεν γνώμη των σοφών τής έποχής εκείνης είχε κϋρος νόμου, έθεώρουν 

αυτόν ώς μή έχοντα ψυχήν, και πρό πάντων ώς μή νοοϋντα τάς καλλί- 
στας μονφδίας. Τί τά θέλετε ; δεν είχεν έμπνευσιν καί έζη διά μουσικών 

! φρασειδίων, άτινα μετά μυρίων προσπαθειών καί μόχθων κατόρθωνε νά
συρράπτγ ! 'Ο Μόζαρτ άναμφιβόλως θά ήτο άξιος πλείονός τιμής, αύτόν 
τουλάχιστον του ένόουν, αλλά, καθόλου είπεϊν, τί τον ήθελον τόν Μό- 
ζαρτ, άφ’ ου είχον τον 'Ροσίνην ;

’Έτιδέ χείρον είχον τά τοϋ ^σματος. Έν ω ή άλλοτε ’Ιταλία έπλή- 
ρου την οικουμένην διά των προϊόντων αυτής, δσημέρζι έφαίνετο κατά 
μικρόν έλαττούμενος δ αριθμός των άποφοιτώντων έκ των ’Ωδείων αυτής. 
Τού λοιποΰ έν τή άλλοδαπή διεμορφοϋντο οί άξιοι λόγου έρμηνευται τών 
αριστουργημάτων της. Ή’Ιταλία λοιπόν παρέδωκεν έκουσίως εις τόν Βορ- 

ί; ράν την ένδοξον εκείνην παράδοσιν της ωδικής τέχνης, ·ητις επί αιώνας

όλους άνήκεν εις αυτήν καί μόνην ; Και άν τοΰτο είνε αληθές, πώς συνέ
βη ; Πταίει άρά γε ή άτέλεια καί τό άνεπαρκές τών τεχνικών σπουδών, 
η διαφθορά τής αΐσθήσεως τοϋ καλοϋ, ή άχρηστίζ ; Βεβαίως πταίουσί 

πάντα τζΰτα' άλλ’ έν τοότοις ύπολείπεται μυστήριόν τι,οπερ μάτην μοχθώ 
νά εξηγήσω· τό υλικόν τής φωνής είνε την σήμερον τό αύτό καί προ εκα
τονταετηρίδας, ού'τε δ ύγιεινός άήρ τών όρέων τοϋ Πεδεμοντίου, ούτε 

οί κλιματολογικοί οροί τής Τοσκάνης καί τής 'Ρωμάνης έπαυσαν έπι- 
δρώντες εις την εύκαμψίκν καί την δόναμιν τών φωνητικών δργάνων. 

"Οσον κακή καί άν είνε ή σημερινή διαιτητική, πάλιν αδύνατον εί
νε νά έφερεν αυτή τήν παρακμήν ταύτην' μΧλλον λοιπόν εις την 
αγωγήν άποδοτέον τό μέγιστον μέρος τοϋ κακοϋ. Διότι, εάν καί 

αλλαχού άπαντώνταί που καθηγηταί άδαεΐς τής επιστήμης των„ή μετερ- 
χόμενοι αύτήν μετά θλιβεράς ακηδίας, τό πράγμα όμως τοΰτο είνε κοινό- 
τατον έν Ίταλίγ. Λίαν έπιπολαίως φροντίζουσι περί τώνστοιχειωδεστά- 
των, πώς δήλον ότι ή φωνή σχηματίζεται καί καθαρώς καί εύκοινώς 
εξέρχεται, πώς οφείλει τις νά άναπνέγ" πάντα ταϋτα θεωρούνται ύπ’ αυ

τών ώς ελάχιστου τινός λόγου άξια κωλύματα, καί δι’ ενός καί μόνου άλ
ματος τά ύπερπηδώσι, καί διά μιάς φθάνουσιν έίς το έσχατον τέρμα, πώς 
δήλον ότι διά τής συνδρομής τών το βραχιόνων καί τών πνευμόνων νά 
δυνηθωσι νά καταδαμάσωσι μελιρδίαν τινά δυσκολωτάτην, νά έκβάλωσιν
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ύψηλόν καί ισχυρόν τό κατά δίεσίΓ δδ τοϋ Τάμπερλικ, ή εάν είνε γυνή, 
νά καταβασανισθή ούτως, ώστε νά σχηματίσγ χροιάν φωνής ανδρογύνου. 
Ταϋτα καί.μόνον ταϋτα, ούδέν δέ άλλο απαιτεί παρ’ υμών ή έν χρήσει 
παιδαγωγία. ’Αλλά καί δέν έξέλιπον έντελώς οί καλοί διδάσκαλοι’ τίνές 
τούτων μάλιστα έογάζονται έτι, αλλά μονομερώς, οίον δ Λαμπέρτης έν 
Μεδιολάνοις, δ Πανόφκας έν Φλωρεντίφ καί ί'σως δύο ή τρεϊς έτι Νεαπο- 
λϊται γηραλέοι, δυνάμενοι δικαίως νά άναφωνήσωσιν, «ημών θανόντων γαΐα 
μιχθήτω πυρί!» Προς σύσκεψιν δέ περί τής καταστάσεως ταύτης διω- - 
ρίσθη τώ 1872 έπιτροπή. τις, ής μετεΐχεν ό Βέρδης, δ Καζαμοράτας διευ
θυντής τοϋ έν Φλωρεντίφ ’Ωδείου καί ό διευθυντής τοϋ Ωδείου Μεδιολά- 
νων Ματσουκκάτος, οστις πολύ κοπιάσας άπέθανε πριν ή άξιωθγ νά ί'δγ 

καρπόν τινα τών κόπων του.
Τά τρία ’Ωδεία τό τοϋ Ταυρίνου, τό τής 'Ρώμης, τό τής Ένετίας, πρό 

μικρού ιδρυμένα προβζίνουσιν άνευ προλήψεων καί μεγάλων φράσεων περί 
«τής κληοονομίας τών πατέρων». Έν Ταυρίνφ διοικεί δ Πεδρόττης, μου
σικός διακεκριμένος, έχων βοηθούς σύλλογον καθηγητών δεξιωτάτων. Έν 
'Ρώμη είνε δ Σγζμπάτης δ μαθητής τοϋ Λίσζτ, συνέταιρον έχων τον Πι- 
νέλλην τον μαθητήν τοϋ ’Ιωακείμ. Τήν αύτήν Γερμανικήν έπίδρασιν δύέ 
ναταί τις νά παρκτηρήσγ έν Φλωρεντίγ διά τοϋ Βερναρδίνη, τού διαπύ- 
ρου μαθητού τοϋ Χάνς Βύλωβ. Ούτω δέ ή ’Ιταλία βαίνει άναγεννωμένη 
έν τώ Γερμανισμφ, καί επειδή τώρα είνε τού συρμού αί έκ παραδόσεως 
συγγένειαι, θά ί'δητε τά δύο ταϋτα έθνη άνακαλύπτοντα δσημέραι ·ν.έας: 
«φορμάς ίνα προσεγγίσωσι πρός άλληλα : «Συ μέν είσαι ή μελωδία, εγώ 
δέ ή αρμονία. Καί εγώ μέν έχω ύπέρ έμαυτής τον Βαχ, τον Χαϊνδελ, 
τον Γλύκ, τον ’'Αϋδν, τον Μόζαρτ, τον Βετχόβεν’ σύ Η αδελφή μου, 
έχεις τούς ή'ρωάς σου έν τώ παρελθόντι, τόν ΙΙαλαιστρίνα, τον Άλλέ- 
γρην, τόν ’Αντώνιον καί τόν Ίωάννην Λόττην. 'Γί καλλίτερου δυνάμεθα νά 
κάμωμεν ή νά συννοηθώμεν ; Μήπως από τών χρόνων τών Κίμβρων καί 
τών Τευτόνων μέχρι τής εποχής τών Σουήβων αύτοκοατόρων ήαών, άπό 
τοϋ Λουθήρου καί τής Μεταροΰθμίσεως μέχρι τοϋ νύν ή Γερμανία δέν εί- 
χεν άείποτε τόν νουν της πρός τήν Ιταλίαν ; Μήπως τάχα έπαύσαμεν νά 
αγαπώμεν καί νά άναζητώμεν τόν ούρανόν σου, τάς τέχνας σου, τήν 
άνάπτυξίν σου ; καί σύ αυτή δέν έχεις προαίσθησιν τής ισχύος μου, δέν 
ήσθάνεσο άπό αιώνων ή'δη αόριστόν τινα πόθον νά συμπληρώσης σεαυτήν 
δι’ έμοϋ, ήτις είμαι ή βαθύτης καί ή πειθαρχία ; ’Άνελθε εις τό άπώτα- 
τον παρελθόν, εις τούς χρόνους καθ’ οΰς ή Φλωρεντία, ή Βερώνη, ή Γέ
νουα, τά Μεδιόλανα άνεμιγνύοντο τοσοϋτον ζωηρώς εις τά τής πολιτικής 
μου, καί ένθα είχον μετά σοΰ τούς διασήμους άνδρας σου, τόν Σκαλίγηρόν 
σου, τόν Μονταιγιοϋ, τόν Ούβέρτην, τόν Βισκόντην, καί ού μόνον τούς; 
Δώρια, τούς Μεδίκους σου, άλλά καί τόν Δάντην ,σου.»
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, Μουσικώς εξεταζόμενη ή σημερινή 'Ιταλία &,πχσχ φρονεί τά τδν Γιβ'ε*· 
λίνων, έξαιρουμένης της Νεαπόλεως, ήτις είνε καλειδοσκόπιου, δ έστι φλόξ, 
καπνός, ταλαντώσεις, αντιθέσεις, μεταβολαί και αντανακλάσεις αίώνιαι' άί 
τέχναι της δμοιάζουσι πρδς την δίαιταν αύτής καί τδν τρόπον τοΰ ζήν. Α
κούετε έπί της προκυμαίας περί την δύσιν τοϋ ήλιου την μονότονου ωδήν 
του λεμβούχου, έν ω άπδ παρακειμένου τινδς παραθύρου άκούονται έςερχό- 

μενοι οί μουσικοί φθόγγοι σονάτας τινδς τοΰ Βετχόβεν ή τοΰ'Σιοΰμαν. Ίο 
φυσικόν καί ή τέχνη διαγκωνίζονται, τδ τετριμμένου άπτεται τοΰ χαρίεν- 
τος και κομψοΰ, άλλα χωρίς νά συγχέωνται τά άκρα’ έκαστος δέ φθόγ
γος διαφυλκττει τδν γνήσιον τόνον του έν τή όξεία και τραχεία ταύτν) 

συναυλία, έν ·ρ αντηχεί καί τδ μέγα τύμπανου τοΰ άγύρτου. ’Αλλά τοΰτο 
δμως ουδόλως έμποδίζει την Νεάπολιν νά εχ-ρ την νέαν αυτής σχολήν 
τοΰ κλειδοκύμβαλού, τήν πρώτην νΰν έν ’Ιταλία κα'ι ή'δη περίφημου άνά 
τήν Ευρώπην διά τδ τεχνικόν αυτής καί τήν δύναμιν τής έκτελέσεως. 
'Ο Βενιαμίν Τσέζης, 'Ρενδάνος, Μαρτινούκκης, 'Ρινάλδης, διαμένων έν 
Γενούτ) καί επικαλούμενος νεώτερος Σοπέν, εώε μουσικαί ικανότητες άνή- 
κουσαι εις τάξιν έξοχου, έκτέλοΰσαν πάντα τά κλασικά μουσουργήματά. 
Σημειωτέου δέ δτι δ Λίσζ-τ θά είχεν ενταύθα νά διεκδίκηση σπουδαία δι
καιώματα. Ώς πρδς τήν μουσικήν μόνον έξετάζοντες τδ δτι δ Λίσζτ ήτο 

κληρικός, παρατηροΰμεν οτι τοΰτο παρήγαγεν έξαιρέτους καρπούς έν Ίτα- 
λί^.Οί αρχαίοι θεολόγοι έ'λεγον «συμφέρει ή δπαρξις αιρέσεων;:· άλλα μάλ
λον δυνάμεθα είπεΐν συμφέρει νά είνε έκ διαλειμμάτων τινές των έξοχων 
κλειδοκυμβαλιστών κληρικοί’ διότι έάν δ άββκς Λίσζτ μηδέποτε διέμε- 

νεν έν τώ Βατικανφ, έάν μή ήτο έν τώ κελλίφ του, άντικείμενον περιερ- 
γίας, δπερ οί εις 'Ρώμην φοιτώντες ή'οχοντο νά έδωσιν ώς τά τοΰ Μιχαήλ 
’Αγγέλου άριστουργήματα έν τφ Σιζτίνω παρεκκλησίφ καί τδν Βελβεδέ- 

ρειον ’Απόλλωνα, πλεϊσται εύφυ’ίαι, ας διήγειρεν ή παρουσία του καί αί 
συμβουλαί του, δέν θά ύπήρχον σήμερον μαρτυροΰσαι πρδς τιμήν τής νέας 

’Ιταλικής σχολής.
Πρδ τής άταξίας δέ τών δημοσίων ιδρυμάτων ή ιδιωτική φιλομουσία 

είχεν άλλως τε άρχίσ-ρ νά ενεργή· διά δέ τής άμίλλης τών φιλομούσων 
συνδυαζομένης πρδς τήν τών άοιδών, συνεστκθησαν πολλοί σύλλογοι ή 

Εταιρεία της τετραωάίας (Sociela del quartette) έν Μεδιολάνοις, ή ’Ορχι~ 

στριχη ’Εταιρεία, (Societa orchestrate) έν 'Ρώμνι, καί έν Ταυρίνω ή Κηρώ
δης δρχηστριχιι εταιρεία (Societa orchestrate popolare). Καί εις τοΰτο δέ 
τήν πρώτην ώθησιν έ'δωκαν τά Μεδιόλανα* μετ’ ού πολύ δέ εις τήν τε- 
τραφδίαν αύτών προσετέθη ή ορχήστρα τής Σκάλας· έξετέλεσαν εϊσαγω- 

γάς καί συμφωνίας, κλασικήν μουσικήν, ρομαντικήν, νεορρωμαντικήν· δ 
Χάνς Βυλοβ ίστάμενός διαρκώς έπί τοΰ γενομένου ρήγματος παρήγγελλέ 
τδ πυρ’ διήλθε δ’ έκεϊθεν δλη σχεδόν ή Γερμανία, Βετχόβεν καί Σιούμαν,
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καί Βράμς καίΦιχάρδος Βάγνερ. ’Ήκουσαν λοιπόν ουτω πως οί Ιταλοί 
άποσπάσματα τών ΝιβεΛΛονγγεν, ■ τδν Θάνατον Τοϋ Σιγψρίάον,τ^Ί 
ΠαρέΛασιν των ΒαΛχορι&ν τδν πρόλογον τοΰ Τριστάν, καί τά μουσικά 
ταΰτα έργα έτυχον άποδοχής διαφόρου, ύπό τινων μεν άνευφημ.ού- 

μ.ενα ύπό τινων δέ προπηλακιζόμενα, τών μέν κραυγαζόντων Evviva ! . 
τών δέ Morte a la musica d’avvenire (θάνατος εις τήν μουσικήν τοϋ 

μέλλοντος)!* Ύπάοχουσι πνεύματα άτινα προοδεύουσι προκαλοΰντα παν- 
ταχοΰ τοιαύτας διαδηλώσεις υπερβολικής. Κατ’ έμήν δέ γνώμην τά τοιαΰ- 

, τα δέν εινε πνεύματα άγαθά. Άλλ’ όμως πολύ κακώς θά ένόει τήν καθ’ 
ημάς έποχήν δ μή διαθετών τά καθ’ εαυτόν ουτω πως, ώστε νά δημιουργή 
περί τής μουσικής του, τών στίχων του ή τών καλλιτεχνημάτων του τδ 
δή λεγόμενον «ζητήματα». Τδ μέρος τοΰ Βάγνερ δπερ θά μείνγ,είνε εκείνο 
δι’ ού αύτδς συνδέεται πρδς τδν Βέμπερ’ τδ καταστήσαν δέ αύτδν διά

σημου άνά τήν ύφήλιον εινε ή θεωρία, ήν δμως ούδ’ αύτδς έφήρμ.οσεν. Οί 
πκρόντες ,.άγνοοΰσιν αύτήν, άλλά καί οί πάντες περί αύτής συζητοΰσι· 
τοΰτο δέ ήθελε καί αύτός* διότι κατά τούς χρόνους τής παρακμής τότε 
μόνον τά πράγματα έχουσιν άξίαν τινά, καθ’ δσον παρέχουσιν αφορμήν 

πρδς λεπτολόγους συζητήσεις.
Καί νΰν δέν τολμώ, μά τό ναί, νά εΓπω δτι δ συρμός καί λόγοι τινές 

σχετικοί δέν συνετέλεσαν πολύ εις τήν δρμήν μεθ’ ής ή ’Ιταλία φέρεται 
πρδς τδν Γερμανισμόν, δέν τολμώ. Έξάπτονται, παραφέρονται ύπέρ τής 
σοβαράς ταύτης καί πολύπλοκου τέχνης, αλλά τδ φυσικόν δμως δέν άπε- 
χαλινώθη, καί δοθείσης περιστάσεως επανέρχεται καλπάζον, ως συνέβη έν 
Ταυρίνφ, ένθα έσυρίχθη ή εισαγωγή τοΰ ΜανφρέιΊον. Τδν Σιούμ^ν νά. συ- 
ρίξωσιν ; άλλά τοΰτο εινε έγκλημα καθ’ δσιώσεως, καί οί Γερμανοί ύπ’ 
όργής άνορθόύμενοι έπιρρίπτουσι κατά πρόσωπον ύμών τήν αποστροφήν 
ταότην «τούς μαργαρίτας έμπροσθεν τών χοίρων!» Μή λησμονώμεν .δέ 
τάς χορωδικάς εταιρείας αϊτινες δσημέραι φαίνονται πολλαπλασιαζόμε- 
■ναι. Έν τή Ίταλίιγ έν ή τδ κατά μ.όνας $σμκ μετά τοσαύτης άείποτε 
λαμπρότητος διέπρεψεν, δ όοψεονισμδς ήτο πρδ μικροΰ άγνωστος σχεδόν. 
Διότι τδ θέατρον έπενέβαινεν εις πάντα μετά τής μουσικής τοΰ Βελλίνη, 
τοΰ Δονιζέττη, τοΰ Βέρδη, οϊτινες έχουσι πληθυν χορικών ιγσμά.των έν -μρ- 
νοφωνί^ι. Ή δέ εκκλησιαστική μουσική τί πράγμα ήτο δέν δύναταί'τις 

νά φαντασθή· τά μέν Agnus Dei (δ ’Αμνός τοΰ Θεοΰ) έψάλλοντο έπί ερωτι
κών δυφδιών, τά δέ Dies irae ('Ημέρα έργής) έπί τελικών φσμάτων τώ,ν 
μελοδραμάτων' ήτο δέ δραματουργία τις άξία τών Άπόκρεω, ής οί άοι- 

. δοί οί τάς μελωδίας φδοντες έπέτεινον έτι μάλλον τδ γελοίου διά τών 
λαρυγγισμών καί τών καταλήξεων' καί αύτδ δέ τδ εκκλησιαστικόν ό'ρ- 
γανον συνεβάδιζε.Τοιαΰτά τινα τερατώδη πράγματα ενθυμούμαι δτι ή'κουσά 

ποτέ έν. Ένετίρι διατριβών. Ό Βερλιδς θά έφριτγεν έάν τα ή'κουε, καί δμως 
Τόμος Ζ'. 8. — Αύγουστος 1885. '45
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ούδείς τών παρισταμένων διεμαρτυρήθη, τούναντίον πάντων τχ πρόσωπα 
ήσαν φαιδρά l·/- τής άκρας εύφροσύνης. «Τί τα θέλετε, μοί είπε βραδό- 
τερον έν-Βιέννη δ εξαίρετος καλολόγος ’Άμπρος, έν Ίταλί<^ ή έκκλησία- 
στική μουσική έγγίζει ήδη τδν κοΛογωι-α της παρακμής». Βίαρά τοϊς με
σημβρινοί; μάλιστα -λαοΐς άρχή. της θρησκευτικής συγκινήσεως είνε η 
ηδονή, ή δικσκέδασις. Διασκεδάσατε τους καί βεβαίως θά πιστεύσωσι. 
Ό ’Ιταλός θέλει πανταχοϋ νά εύρίσκη διασζέδασιν και έν αυτή έτι τη 
έκκλησί·^' τούτου δ’ ένεκα καί οί άρχιψάλται προσπαθοϋσι νά συμμορφών- 
ται πρδς την άπαίτησιν ταύτην, συροάπτοντες ράκη μονφδιών μετά επα
ναλήψεων μάλλον ή ήττον άλλοκότων, και προωρισμένων νά περικαλύ- 
ψωσι μάλλον την ιδίαν αύτών φαντασίαν.

’Αληθώς τινές τών σφόδρ’ άκριβολογούντων δύνανται νά μας άποστο- 
μώσωσιν αξιόλογα, κρίνοντες ύπδ θρησκευτικήν έποψιν είτε τδ Requiem τοϋ 
Βέρδη είτε καί αύτδ τδ Stabat και την Λειτουργίαν τοϋ 'Ροσίνη ! Άς 
σκεφθώσι λοιπόν οί αύστηροί ούτοι κριτα'ι πώς ένοοϋντο τά πράγματα έν 
Ίταλίρι, δτε δ 'Ροσίνης έμελοποίησε τδ Stabat. 'Ημέραν τινά σχολαστικός 
τις τοϋ είδους αύτών έμέμφετς τδν ’Ιωσήφ Άϋδν ώς μελοποιοϋντα λει
τουργίας άγαν φαιδράς καί ζωηρά;, καί προφανώς άμοιρούσας εύπρεπείας 
καί εύσχημοσύνης : «Τδ εΐξεύρω καί εγώ, αλλά τίποτε δέν δύναμαι, 
άπεκρίθη σείων την κεφαλήν ό γηραιός ψάλτης τής δημιουργίας’ δ πα
νάγαθος Θεός μ’ έ'δωκε ψυχήν ζωηρά ι, καί θά με συγχώρηση άν ή εύσέ- 
βειά μου είνε πως φαιδρά καί εύ'θυμος». Τοιαύτην είχε ψυχήν δ 'Ροσίνης 
ώς καί πλεΐστοι όσοι άλλοι, 'ίνα άναφέρωμεν μόνον την ύπολαΐδα την 
άναβαίνουσαν εις τδν ουρανόν επί τών πτερύγων τοΰ $σματός της. Πλήν 
δέ τούτου δ 'Ροσίνης τοΰ Stabat καί τής Μικρας πανηγυρικής Λειτουργίας 
είνε κατά τοσοΰτον βαθμόν φαιδρός ; 'Η πρόληψις τών ανθρώπων δέν γι- 
νώσκει τάς διαφόρους αποχρώσεις, ούδεμίαν διάκρίσιν ποιεί μεταξύ της 
φαιδρότητος τοϋ Κουρίως, της Σταχτοπούτας καί τής ίλαρότητος της 
ίεοάς έκείνης μουσικής, Τις αγνοεί τδ ύπδ Μιχαήλ ’Αγγέλου λεχθέν-έν 
τω Βατικανώ ; «δ 'Ραφαήλ διήλθε την Σιξτίνην έκκλησίαν ;» δ 'Ροσίνης 
πριν γράψν) την λειτουργίαν του είχε διέλθγ τδν Βάχ καί τδν Βετχό- 
βεν.’Ακούσατε μάλλον τδ προοίμιον τδ διά τοΰ εκκλησιαστικού οργάνου 
έκτελούμενον καί τάς μετ’ επαναλήψεων φράσεις τάς άποτελούσάς τδν 
έπίλογον τής δοζοΛογίας (Gloria) καί τοΰ Πιστεύω (Credo)* τίς καθηγη
τής της μουσικής όσον καί άν είνε μεγαλόσχημος θ’ άποτολμηση νά τας 
άποδοκιμάση ; Ευκολον εινε νά λέγγ τις μουσικά; συναυλίας, εκκλησια
στικά; μελωδίας, αιθούσης μελωδίας θεατρικάς, άλλ’ όμως καί δ Χαΐνδελ 
καί δ Βάχ έ'χουσι τάς θεατρικάς μελφδίας των, καί τδ περιβόητου Stabat 

■τδ Περγολέζη καί αύτδ δέν έκρίθη ώς άψογον ύπδ τών συγχρόνων αύτοϋ’ 
κατά δέ τδν πατέρα Μαρτίνην ή σύνθεσις αύτη «είνε πλημμελής ώς

ρ,ένου οντο 
ttj κ,αίτοι

δύναμινσκευτικήν
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άναπαράγόυσα πολλαχοΰ ήδν χαρακτήρα και τδ ύφος τοϋ κωμικού μελο
δράματος, καί έν πολλοΐς άναμιμνήσκουσα τήν Serva Padrona». ■■

Θά ύπελείπετο ήδη νά ερώτηση τις μήπως μόνον τδ νεωτερικδν μου
σικής τίνος εμποδίζει αυτήν τοϋ νά είνε εκκλησιαστική. Γελώμεν (οί Γάλ
λοι) επί ταΐς άποπείραις τοΰ-'Ροσίνη πρδς μεταρρόθμίσιν, ή δέ δραμα
τουργία τοϋ Βέρδη έν τί| Λειτουργία του φαίνεται εις ημάς απαράδεκτος, 

■καί ούδέν άλλο θέλομεν νά ίδωμεν έν αύτή ή θεατρικήν τινα παράστα- 
,σιν τής έν τφ Γολγοθά τραγφδίας, όπερ δέν είνε ευτελής έπαινος, δεδο- 

■ς ότι ή παράστασις είνε τι άριστούργημα, καί ότι ή τέχνη αύ- 
άμφισβητεϊται ώς άντικείμενον πνευματικής μοοφώσεως, ούχ 

ήττον έ'χει καί ύπδ τήν δραματικήν καί παθητικήν αύτής μορφήν θρη- 
έπί τών άκροατών. Γινώσκομεν πρδς τούτοις οποία 

τις θά εινε ή περί τοϋ πράγματος τούτου γνώμη τών άπογόνων ημών·, ' 
οιτινες δέν θά έχωσι τήν ευκαιρίαν ν’ άντιπαραβάλλωσι καθ’ έκάστην^ 
ώς ημείς, τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν τοϋ 'Ροσίνη καί τοϋ Βέρδή πρδς 
τήν εξωτερικήν μουσικήν αύτων τούτων, τήν μουσικήν τοϋ θεάτρου ; ’’(σως. 
επειδή δέν δυνάμεθα ν’ άντιπαραβάλλωμεν άδιαλείπτως τά δύο αντίθε
τα μέρη, έσως τούτο καί μόνον είνε άκριβώς ή αιτία τοϋ θρησκευτικού 
αισθήματος, όπερ κατέχει ημάς άκροωμένους τής εκκλησιαστικής μ,όυσι- 
κής τοϋ Χαΐνδελ καί τοΰ Βάχ’ διά τοϋτο δέ καί δ Μόζαρτ επειδή δλι- 
γώτερ,ον απέχει άφ’ ημών, όλιγώτερον ευαρεστεί ημάς* τδ πάν έξαρτάτα^ 
έκ τής άποστάσεως καί τής περιβολής. Άμφότεροι δέ ο τε Χαΐνδελ καί 
$: Βάχ μεταχειρίζονται θεατρικάς μελφδίας, οί δέ λαρυγγισμοί αύτών ούχ 
δένα σκανδαλίζουσι, καθιερωθέντε; ένεκα τοΰ απηρχαιωμένου αύτών χα
ρακτήρας. ’Εν τω κόσμφ τούτω τήν φενάκην οί άνθρωποι σέβονται* ίδέτε 
τήν Αγγλίαν καί τούς δικαστάς αύτής ! ΙΙάν τδ νεώτερον ούδένα. εμποιεί 
σεβασμόν, οί πάντες φέρονται πρδς αύτδ μετά πολλής οΐκειότητος. Ό δέ 
λόγος δι’ ον ό πατήρ Μαρτίνης έλεγεν οτι τδ Stabat τοΰ Περγολέζη εινε 
μουσική κωμικοϋ μελοδράματος, αύτδ; ουτος δ λόγος κωλύει ημάς τοϋ 
νά έκτίμήσωμεν κατά τήν. άξίαν αύτών θαυμάσια τινα μέρη τής λειτουρι». 
γίας τοϋ Βέρδη, οιον τδ Resurrexit (τδ «καί άναστάντα τή τρίτη ήμέρικ». 
τοϋ /Ζιστεόω), καί ν’ άνοίξωμεν καί τά δύο φύλλα τής θυρας τής -ίεράς 
βιβλιοθήκης ίνα είσέλθη τδ Requiem τοΰ Βέρδη. ’ - y

’Ενταύθα άκριβώς κεΐται ίσως ή άληθής άφεήηρία μ.εταρρυθμίσεως τής 
’Ιταλικής εκκλησιαστικής μουσικής. Άς έγκωμιάζωσιν όσον θέλουσί τούς 
έχοντας τάσιν πρδς ΐδρυσιν καί θεμελίωσιν, εγώ κατ’ άρχήν προτιμώ έν 
τοιαύτη περιπτώσει τδ δημιουργόν πνεύμα. Και τά άριστα τών προγραμ
μάτων είνε γράμμα νεκρόν άν μή ένεφύσησεν αύτά ή μεγαλοφυία άνδρός, 
τίνος μεγάλου. Έν Μεδιολάνοις ίδρύθη Σύλλογος πρδς_ άνόρθωσιν τής έκη 
αλησιαστικής .μουσικής* τί καλλίτερου τούτου ; Άλλά.-άποφασίζουσί νά

X

I;

ί



7D4 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

βγκαινίσωσι το έ'ργόν διά πανηγυρικής δοξολογίας έν τψ> καθεδρ.ικφ ναώ, 
άκρίτως δέ φερόμενοι έκλέγουσιν ώς μέλοποιόν τον συνήθη άρχιψάλτην 

τοϋναοΰ. Κακή βεβαίως ήτο ή τοιαύτη αρχή τών εργασιών Συλλόγου 
ίδρυθέντος πρός μεταρρύθμισιν, άνταξίζ λοιπόν υπήρξε καί ή δοξολογία’ 

συντεθεϊσα κατά τό παλαιόν ύφος περιείχε τήν fnga obligate a quattro 
parti in istilo severo και πρός μετρίασιν του «σοβαρού ύφους» έκοσμεϊτο 
διά συναρμολογήσεως μέλφδιών μελοδραματίων .... Πάς φιλόκαλος και 

φιλόμουσος παρατηρών τήν απηρχαιωμένων ταύτην συνήθειαν καί διατρέ- 
χων διά του βλέμματος τάς ατραπούς παρελθόντος άείποτε έτοίμ.ου πρός 
άνθισιν, θά κατανοήσφ αληθώς τήν δόναμιν, ήν δύνανται νά έχωσιν επί 

τής μουσικής τής πατρίδος των άνδρες οΐοι & 'Ροσίνης και δ Βέρδης.
Καί οί μέν Παρίσιοι και αί Βρυξέλλαι έχουσι τό μέγα αυτών βραβεΐον 

τής 'Ρώμης, τό δέ Βερολΐνον έχει τό καθίδρυμα τό λεγόμενον τοΰ Μα- 
γερβερ, ού δ σκοπός είνε δ αύτός. Άλλα τά τοιαδτα έργα ωφέλιμα καί 

ίσως άναγκαΐα κατά τούς χρόνους καθ’ οΰς ή ’Ιταλία έκυβέρνα έτι τά άλλα 
έθνη, τήν σήμερον ούδεμίαν έχουσι σημασίαν. Διότι τί έχει ή σημερινή 

’Ιταλία νά προσφέρή εις τούς νέους μελοποιούς πρός εΐδικάς μελέτας; Ή 
άπόκρισις θά ήτο σφόδρα δύσκολος, έκτος πλέον εάν χαρακτηρίσωμεν τήν 
εις 'Ρώμην άποστολήν ώς άπλοϋν τι ταξείδιον, δι’ου ευαρεστείται ή Γαλ
λική κυβέρνησις νά φιλοδωοή τούς αριστεύοντας μαθητάς. Παραδεχόμεθα 
δτι τό πράγμα διαφέρει ώς πρός τούς ζωγράφους, τούς γλύπτας, τούς αρ
χιτέκτονας, εις ους καί ή 'Ρώμη καί ή Φλωρεντία καί ή Νεάπολις καί ή 
Ένετία παρέχουσι θησαυρούς διδασκαλίας, πρότυπα πάσης έποχής μόνα 
αυτά δυνάμενα νά συμβουλεύσωσι νά έξευγενίσωσι καί νά τελειοποιήσωσι 
μέγαν τινά καλλιτέχνην. «'Ολόκληρος ραψωδία τοΰ 'Ομήρου άνευοέθη» 

άναφωνεϊ δ Γκαΐτε μετ’ άκρατήτου θαυμασμού θεώμενος τήν ^Hpar τήν 
λεγομένην Ludovisi. Ποϋ δέ νά εύρη .τοιαύτας "Ηρας δ μουσικός ; Που είνε 

τά αρχεία καί τά μουσεία ; ’Έχει, θά εί'πητε, τά έργα τοϋ Παλεστρίνα. 
Άλλ’ άπό πολλοΰ ήδη χρόνου έπαυσεν ή ’Ιταλία νά έχφ τό μονοπώλιον 
αυτών, καί ούδείς είνε πλέον ήναγκασμένος νά μεταβαίνγ άδρ^ δαπάνη 
πρός άντιγραφήν τών χειρογράφων τοϋ Σιξτίνου παρεκκλησίου’ τοσοϋτον 
είνε τήν σήμερον διαδεδομένα ώς καί τά τών σχολών τής Νεαπόλεως καί 

τής Ένετίας, ώστε πας τις δύναται νά προμηθευθή αύτά δι’ εκδόσεων 
εύθηνών. Καί παρατηρήσατε τήν άστείαν άντίθεσιν’ έν φ μετά τής χαρα- 
κτηριζούσης ημάς τούς Γάλλους επιμονής δαπανώμεν εις συντήρησιν τόϋ 
πολυτελούς βραβείου τής 'Ρώμης, γυνή τις έκ Μεδιολάνων, ’Ιωάννα Λουκ- 
κα δνομαζομένη, ίδρυε πρός τόν αυτόν σκοπόν βραβεΐον, δι’ ου θά άπο- 
στέλλωνται νεαροί Ιταλοί εις Γερμανίαν πρός άποπεράτωσιν τών μουσι
κών αυτών σπουδών.

Καί νΰν είνε καιρός νά συμπεράνωμεν. Τί σημαίνει έν συνόψει τό-ρεύμα
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τό άπό δεκαπενταετίας ή'δη παρά τοΐς γείτοσιν ήμών ύπαρχον ; Αί μετά 
τοσαύτης δομής άναφαινόμεναι τάσεις προέρχονται άρά γε έκ τοϋ- πνεύ

ματος τοϋ έθνους ; Είνε όντως σαρξ αύτοϋ καί αίμα ; έν συντόμφ, τί το 
έν αύταϊς ένυπάρχόν άξιον προσοχής ; καί δέν είνε τάχα φόβος αιφνίδιας 

τίνος άντιδράσεως} "Εως ότου τό μέλλον άναλάβφ νά άποκριθή εις τάς 
έρωτήσεις ήμών ταυτας, Γερμανός τις φιλόπατρις δέν θά ήδύνατο νά 
πράξγι άλλως ή νά άποφανθή καταφατικώς. «Πιστεύομεν άκραδάντως δτι 
τό ’Ιταλικόν βασίλειον, τακτικώς καί βαθμιαίως προβαΐνον, θά καταβάλν) 
τά πεπαλαιωμένα ζώπυρα, άτινα ύφίστανται ύπό τό υποκριτικόν χρώμα 

τής πρός τά καθεστώτα εμμονής, καί νέα εποχή τής ’Ιταλικής μουσικής 
θά άνατείλφ». Ουτω περαίνει τό βιβλίον του δ κ. Μαρτίνος 'Ροϊδερ. Προ
λέγει εις τήν μουσικήν Ιταλίαν νέαν τινά βασιλείαν τών Ουρανών διά 
τής έπικλήσεως τής άγιωτάτης Γερμανίας. Τήν Γαλλικήν έπίδρασιν τοϋ 

λοιπού οφείλει νά άντικαταστήσγ έν τή Ίταλί^ ή Γερμανική έν τε τή 
φιλολογία καί τή μουσική. Ίδέτε τούς ποιητάς, Καρδούτσην, Γουερριέ- 
ρην, πάντες γερμανίζουσι, τό αυτό παρατηρεΐται καί έν τή μουσική. Οί 
τής παρελθούσης γενεάς ’Ιταλοί ήγάπων καί έθαύμαζον τούς Γάλλους 
ποιητάς καί άνεγίνωσκον τόν Λαμαρτϊνον καί τόν Βίκτωρα Ούγώ μετά 
τής αυτής ευφροσύνης καί τούς ποιητάς αύτών Λεοπάρδην, Νικολίνην, 
Γκιούστην- έν φ οί καθ’ ήμάς νέοι ’Ιταλοί μεταφράζουσι τόν Γκαϊτε καί 
τόν "Αίνε, προτιμώντες αυτούς τοϋ Μυσσέ. Είνε χρεία νά έξιχνιάσωμεν τάς 
αιτίας τής μεταβολής ταύτης τών πραγμάτων ; τοιοΰτοι λόγοι ύπάρχουσι 
φιλοσοφικοί τε καί πολιτικοί. Δέν ζώμεν πλέον κατά τόν δέκατον δγδοον 

αιώνα, δτε τά πάντα έν τή Εύρώπ-ρ διεδίδοντο διά μόνης τής Γαλλικής 
γλώσσης, τής τοσοϋτον σαφούς, αναλυτικής, λογικής, ής δ νεολατινικός 
τόνος τοσοϋτον εύαρέστως έπαλλεν εις τά ώτα τοΰ ’Ιταλικού λαού’ δέν 

εί'μεθα πλέον έν τοΐς χρόνοις, καθ’ού; ή Αύστριακή κατοχή διέσπειρε τό 

αδιάλλακτον μέχρι καί αύτοΰ τοΰ βασιλείου τών γραμμάτων καί τών τε
χνών. Τά δέ άτυχήματα ήμών πολύ συνέτειναν εις τήν έλάττωσιν τής 
πρός ημάς πίστεως, καί οί ’Ιταλοί ύπέκυψαν πρό τοΰ βιαίου γεγονότος; 
ώστε έκ τοΰ Βορρά νά δέχωνται τό φώς σήμερον. ’Αλλά μετά πόσης δε- 

ξιότητος καί γλυκύτητος καί υποκρισίας προΐστανται εις τήν έπιστροφήν 
τοϋ κατηχουμένου των ! διά ποιων θωπειών επαγωγών τόν περιστέφου- 
σι ! «Θάρρέι, μικρά μου, καί μή αισχύνου γινομένη μαθήτρια ημών, οΐτι- 
νες επί τοσοϋτον χρόνον έγενόμεθα μαθηταί σου. Δέν είσαι ή μάλιστα 
φιλελευθέρα τής φυλής σου καί ή ή'κιστα πιστεύουσα εις τάς προλήψεις ; 
Είχες άλλοτε τούς αιώνας τόϋ μεγαλείου σου’ άλλ’ άπό τόΰδε ήμεΐς προε- 
δρεύομεν, καί σύ προσερχομένη πρός ήμάς,.ούδένα έξευτελισμόν έχεις νά 
φοβηθής, μή πάθη τι ή δόξα σου’ διότι είσαι πεπεισμένη, καί πρέπει νά 

είσαι,:, ότι έν τή μουσική εί'μεθα ημείς τά δύο έθνη τά άνευ Αντιπάλου,
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καί βΓσάί πρόθυμος νά άποτίνάξης καί τδ έλάχιστον σοι ιϊα-

7ΓΚ0ν °υ ®ν6Ζά ffS W**™»· Αοιπδν τάΆράγμχτα δέν W
εις τοατο τδ τά πβ5?αίτοδνται οδτω πω; .

ν°μ“·>ν των. °Tt ΤΙί {Λ00’1κδί Μ™*? έ'παυσεν υπάρχων, τούτου·
ουδεν αληθεστερον, είπατε μάλλον δτι υπάρχει Ανάπτυξίς τις, Αγών j 

υπαρξεως κα( διαιωνισεως, μάλιστα, συμφωνώ !. Ή νεωτέρα τέχνη είνε 

Λ^' ° ;Λ0σίλ0π0>ιτίσ^? συμπαρασύρει ημάς, κχ1 ή ΊτΧ\ίχ ώς καί 
η UUw υποχωρεί πρδ της Ανεμοζάλης. ’Αλλά τδ νά πιστεύη τις δτι οί 
? Βθ?ϊΓ^°ζ ίζέη°υσΐ νά ^ακαλύψωσι δι’ αμμουδιά παντδς τδ εό- 
όοαμον έδαφος εφ’ οδ Ανθεί * πορτοκαλλέα καί -ή μελφδία, δποΐον θλ.β^δν 

ονειρον χειμερινές νυκτός ! Ή ΜΙΐύι^α τοϋ Βέρδη καί * W« παρέχουσιν 
ημιν τδ μετράν τοϋ μετασχηματισμού τούτου, ού αί συνέπειαι ούδένα δό- 
ναντα: να φοβισωσι. 'Γούτο ούδέν Αλλο είνε * καθαρά έργασία Αρομοιώσεως 

συμμι εως οπού τδ πατροπαράδοτον ιδεώδες, * εύμορφος μελωδική 
φρασις αντί να καταπέση, θά Αντληση έκ τ-ης έπιστάμης τές ύποκρούσεως 
(accompagnement) στοιχεία ζωής νέας. Θά έξακολουθάση τδ παλαιόν £σαα, 

αλλα το προοιμιον αύτοϋ καί τδ. τέλος (ritornello) θά είνε πολύ κάλλί- 
τέρα, θα είσαχθη μουσικ*..είς την προσ*κουσαν όδόν, ιδού τδ παν.

• [Έχ ^5 Revue des Deux Mondes t?JS 15 Αδγού,τον 1883 ύπδ Henri Blaze de Bury]

Μετάφρασις
θδοδώρου ’l. Φέρρ,πονκ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΰπό Κ. X. ΚΟΝΤΟΥ

§ 1. Βέαβίος * Βέσβεον, ούχΐ Βέβεο^.

■ Έν τ$ δπδ Προκοπίου του Καισαρέως συγγραφείση Ιστορία τοϋ Γοτθι* 

y>3 Πολέμου Αναγινώσκεται σελ. 162,11 Δινδ. «τότε καί τδ όρος & β^ 
Cioc εμυκησατο μεν, ού μέντοι ήρεύξατο» καί σελ. 162,17 «έν τί) *οϋ 

υπερβολή σπ*λαιον κατά μέσον μάλιστα'βαθύ φαίνεται» καί σελ. 
163, 15 «επειδάν τφ Βέβ/ω ταύτην έρεύξασθαι τάν κόνιν ξυμβαίη» καί 

σί„ ' Λ,Ίθ„ΚτΖ ^SV °υν Βΐδίω ταύτη πη έ'χει» καί σελ. 636,15 
?εστι δε τι όρος έπί Καμπανίας δ Βέβιος» καί σελ/ 637,6 «καί πέτρας 

αποτεμνομενη Απδ των τού Βεβίου έσχάτων * φλδξ ύπέρ την κορυφήν 
το,υ ορούς τουτου μετεωρίζει» καί σελ. 637,18 «κατά τούτου δ* -οφ 
β^οη τδν πρόποδα δδατος πηγαί ποτίμου είσί».
ν Π ™*07” έκ?°?ά το° τοϋ όρους, δπέρ λατινιστί καλείται
Yesuvius, φαίνεται *μΐν-παράδοζος' διότι ούδείς λόγος δύναται νά εύρεθφ.
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Ηςέν τφΈλλην^ τύπφ έλλεψως τοϋ 2, ^στ« δε πιθανδν ,Ιν^οτι 
χάριν ευφωνίας έξηρέθη τδ στοιχεϊον τοϋτο. Ό Γαληνός γράφει έν τφ Ε 
Βιβλίω της Θεραπευτικής Μεθόδου (Τόμ. 1', σελ. 364) «Συνάπτει ί 

τώ κατά τδν μυχδν τοϋ κόλπου λόφος έτερος ού μικρός, 8ν εν τε τοις 
συγγοάμμασιν οί παλαιοί 'Ρωμαίοι καί των νυν οί Ακριβέστεροι βεγΛοκ 

ένοαάζουσΓ τδ δ’ ένδοξόν τε καί νέον όνομα τοϋ λόφου β^ω^απασιν 

άνθρώποις γνώοιμον διά τδ κάτωθεν αναφερόμενον έκ τνίς γης εν αυτφ 
πϋο». Κεϊται δέκαί έν τοΐς Δίωνος τοϋ Κασσίου S7', κα , 1 «το γαρ ορος 
τδ' β/σδιοτ έστι μέν πρδς τ? θαλάσση κατά Νεαν πόλιν» καί κδ 
«τοιοΰτον μέν τδ ΒΜν έστι» καί 07', β', 1 «έν δέ τφ Β^φ τφ ορει 
πϋο τε πλεϊστον έξέλαμψε καί μυκ^ματα μέγιστα έγενετο» και μετ δλι- 
γα «έδόκει ούν έκ τών περί τδ B^or γεγονότων νεοχμόν τι εσεσθαι». 

Και παο’ άλλοις δ’ άπαντ^ δ περί ου δ λόγος τύπος. <
‘Ο πολύς Κόβητος διατείνεται έν τη Μνημοσύνη (1877, σελ. IV») 

δτι τδ ΰπδ τοϋ Γαληνοϋ λεγόμενον νέον όνομα εϊνε Αρχαιότατον εκφε- 
ρί^νο. μν Fi.Fm, Λ«8έ Βί,6.« κ«1 0««· τΛ»; 
γ.ζ ο! -Ρω!»... τδ u

Φέρεται δ’ έν τοΐς Έλληνικοΐς βιβλίοις ού μονον Βισουβως αλλα καί 
OvMoc ^ OvSffOV^oc. Πρβ. β^^-Οόά^ς,-β ι^ος-Οόα^^, Βα- 
Mrm-OvaMrtlroc, κτλ. Ό Αοίδιμος Κοραης γράφει έν τη εκδοσει των 

Παοαλληλων Βίων τοϋ Πλουτάρχου Τόμ. Λ', σελ. 368 «Βηλαυρον: Ση
μείου κάνταΰθα κάν τοΐς έξης τ9)ν σύγχυσιν της τοϋ Β καί του Υ προφο
ράς· ώφειλε γάρ είναι Ούηλαβρον, παρά τδ τών 'Ρωμαίων Velabrum και 
σελ. 376 «Ούάρ^ωνα. Δ. Γ. Βά^ωνα. ’Άλλοτε γάρ άλλως έκφερει Πλου- 
ταοχος τδ τών Αατίνων V, καί πολύ τδ άστατον τ·ης γραφής παρ’ αύτφ* 
ούτω γάο έν τοΐς έξης καί Άουεντίνον καί Άβεντίνον (Γρ.-iror) τδ πα-ρα 
'Ρωμαίοις Aventinum γράφει' ένίοτε δέ καί τδ έκείνων Β δια τοϋ Έλλη- 
κοϋ Υ φράζει, οΐον Φευρουάριος (Februarius). Έξ δν δίλον, δτι έπι Πλου
τάρχου^ τοϋ Έλληνικοϋ Β προφορά ούδέν έξ'όλλακτο της νΰν έπιχωρια- 
ζούσης παρ’ήρ.ΐν προφοράς» καί Τόμ. Ε', σελ. 417 «Βατίνιος ·;Σημείου 
τδ άστατον της γραφής έπί τών ξενικών δνομάτων’8ν γαρ Ανωτέρω Ουα- 
zlnor (Vatinius) ώνόμασε, Βατίηοτ ένθάδε καλεΐ, ώσπερ και τδν Ο- 

χταούϊοτ, Ό/ιτάβιοκ-ο (Πρβ. καί Τόμ. 7', σελ. 452).
Σκοποΰντες νά διαλάβωμεν Αλλοτ’ Ακριβέστατα περί τοϋ πράγματος 

συαβουλευομεν νϋν τοΐς νεωτέροις νά μ* καταφρονώσι καί δλιγωρώσι 
πεοί τά τοιαΰτα Ασχολίας, άν έπιθυμώσι νά μη περιπιπτωσι γελοιοις 
σφάλμασιν. ’Αν*? έλλόγιμος έπί παιδείγ, Εύθυβούλης καλούμενος,,εγρα- 
ψεν έν τφ Όρκιστ? Φαρμακίδη σελ. 455 «Ό δε Φαρμακιδης έκτος τοϋ 
Λίροκειμένου παρενείρει καί τινα δ«θεν ιστορική παρατηρησιν —υπονοών
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μήπως Βίκτωρ καί Ονίχτωρ έστίν εις καί δ αυτός—Καί διά τί λοιπού κ«1 
προς τί παρενείρει, μάλλον δέ μηχανάτκι καί ούζ ούσαν την απορίαν 
τκύτην, πλαττόμενος τδν άνόητον, έν φ και ΏΣ ΈΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ’ΟΝΟ
ΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ καί ώς έκ τοΰ καιροΰ καί άλλων μάλιστα περιστατι
κών διακρίνονται σαφώς τά δύο ταϋτα πρόσωπα ; ‘Ίνα πκραστήση ό δό

λιος τον θεϊον Κύριλλον άστατόν τινα και παλίμβουλον (Γρ. παΛίρβοΛον) 
ζτέ.». Έκ της τών ύνομάτων γραφής ούδεμία διάκρισις γίνεται· ώφειλε δ’ 
ό Εύθυβούλης λίαν τψ,ών καί σεβόμενος τδν Οίκονόμον νά γινώσκγ τά ύπ’ 
αύτοϋ γεγραμμένα έν τοϊς περί τών θ' Ερμηνευτών Βιβλίοις (Τόμ. Β', 

σελ. 651) «Καί πόσους λοιπόν εύρηκε Πλουτάρχους, γράφοντας έν τφ αύ- 
τώ βιβλίφ ('Ρωμύλ.), Φευρουάριος καί Φεβρουάριος (Februarius), Ούάρων 
καί Βάρων (Varo), Άουεντΐνον καί Άβεντΐνον (Aventinum), Όούαν καί 
’Όβαν (Ovatio), καί όσων άλλων τοιούτων την γραφήν ό αύτδς Πλούταρ
χος άλλως άλλαχοΰ πολλάκις εξελληνίζει ; Πόσους δέ πάλιν Στράβωνα? 
γράφοντας τδ Vesuvius Ούεσού'ίον καί Βεσούβιον (σελ. 26,247) ;»

"Ομοιόν τι τφ Εύθυβούλγ έ'παθεν ό Παυσανίας, ού καθήψατο δ Κόβη- 
τος έν τφ Λογίω Έρμη (Τόμ. Α', σελ, 503) διά τώνδε’ «'Ως Οαυμάζων 

γράφει δ Παυσανίας Γ. 2, 3 : Λεωδώτην 3έ οί τίθεται τό όχορα (δ Ηρό
δοτος) άάά’ ού Λαθώταν. Άλ’λ’, ώ μέλε, ούτος μέν έστι Δωρικός δ τύπος, 
εκείνος δέ ’Ιωνικός, ώς γαρέτρας καί γεωρετρηο, καί άλλα πολλά ο .

$ Έγχαύτης καί έγχαύστης, ούχί έγκαυτής καί έγκαυστής.

’Εν ταϊς Γλωσσικάϊς Παρατηρήσεσιν έγοάψαμεν (σελ. 433): Αντί τοΰ 

εγχανατής ώφειλεν δ Σκαρλάτος νά γραφή εγκαύστηο, ώς γράφει κανστης 
καί καύτης· Πρβ. καί καριχοκανοτης καί χεκροκαύοτης καί κατακαύτης 
£τι-3ε .τυραύστης καί είκοχοθρανστης καί κοχκοθραύοτης. Πλημμελώς είνε 
παρά τφ Ήσυχίφ γεγραρίμένον «Καταυστής : καταδυστής» αντί τοΰ «Λα- 
ταυοτης : καταδύστης».

Την αύτήν γνώμην άποφαίνεται καί δ ελλόγιμος καθηγητής Κουμα- 
νούδης έν τή άρτίως έκδοθείση Σνχαγωγΐ) κΐέζεων (σελ. 92) λέγών: ?’}— 
καντης, ό· Έπιγρ. ’Αθηνών, C1A I, 234’ ούτως έκεΐ πλεονάκις, ούχί δέ 
εγκαυστής, ώς παρά Πλουτάρχφ καί εΐπου άλλαχοΰ. ’Ίδε τά χωρία έν 
τφ ΘΣ έν λ. έγκανστής, όπου όμως καί ή γραφή έγκαοτης μνημονεύεται 
έκ τοΰ Μεγ. Έτυμ. ’Εγώ τονίζω εγκαύτης, κατά τά : εκδότης, προδότης, 
συγγχώστης, καί τά έν τή Συναγωγή ταύτη άσεδβκαύστης, εΐκοχοκανσται, 
κοποκαύστης καί τδ δημώδες ημών- «Μάρτης θάφτης καί παλουκοκαύτης».

Ημείς ήκούσαμεν τδ δημώδες τοΰτο ώδε έκφερόμενον- «Μάρτης (Μάρ

της) γδάρτης, κακός παλουκοκαύτης (παλουκοκάφτης)». Κατά τδ εγκαν- 
οτης, κτλ. λέγεται καί ύποκαύστης (Κουμαν. Συναγ. σελ. 359) καί άχδρα-t
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χοχαΰοτης (καί οταφνΛοκαύατης), Πρβ. καί Μεινέκιον Κ<Μιρ· σελ. 190. 

Φέρονται δ’ έν τή Συναγωγή τοΰ Κουμανούδου καί τάδε τά δνόματα.

..λ 'λαμπαδιαν ‘άπτης, . 

συναντ-άρτης, άνθρακο-βάτης, στερεοβάτης, ύψιβάτης (Πρβ. καί σελ. 175, 34), 

ούραν.ο-βλέπτης, 
χιονο-βλήτης, 
μαννο-βρύτις, πλουτοβρύτης, 

καρδιο-δαϊτις, 
όνειρο-δείκτης, πιθιοδείκτης, 

φευδο-δέκτης, 
έκ·δέτης (έκδέται)·, 
κεντρα-δήκτης, λυσσοδάκτης,
άγαθεργο-δότης, άμβροσιοδότης, άξιοδότης, βραβειοδότης, γραμματο- 

δότης,ειρηνοδότης, θυμιοδότης, λογοδότης, όμφοδότης, παντοδότης, παν- 

τοδωροδότης, παραδότης, σοφιοδότης, ύγειοδότης, 

νεκροτυμβοκλεπτολωποεκ-δύτης, 

καΟ-έκτης,
'ταυραφ-έτης (Πρβ. καί είσαφέται), . 

διγαμο-ζεύκτης, 
έπι-θέτης, χειροθέτης, 

τρικυμιο-θραύστης, 
έστρακο-θρύπτης, 
ειδωλο-θύ της, καθημεροθύτης, 

’ίουδο-κλέπτης, 
γεο-κτείτης (γεοκτεϊται), 
είκονο-κτίστης, κατεργοκτίστης, . 
αΐσχο-λέκτης, μυστολέκτης, δρθολέκτης, 

ονειρο-λύτης, 
προ-μύστης, 
άνδρειο-νύκτής, 
κοπρο-ξύστης, 
έπαν-οίκτης, 
προδι-όπτης, 
χριστεμ-παίκτης, 
κεντο-πήκτης, 
συμ-πλάστης, 
θαλασσο-πλήκτης, ίεροπλήκτης, 
έντεροχορδο-πλύτης (Πρβ. καί σελ. 14, 12), 

δρακοντο-πνίκτης,

ι
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παλιμ-πότης, τοιουτοπότης, 
φαυλο-πράκτης,

4·ί έσθητο-πράτης, δλοσηρικοπράτης, όπωροπράτης, παθοπράτης (Πρβ,·

καί σελ. 203, I καί σελ. 216, 7 καί σελ. 242,32),
έϋ-ρ(ρ)έκτης,
συν-στάτης (=συστάτης), ύστεροστάτης,
έρωτο-σύρτης,
βροτο-σώστης, κοσμοσώστης, 
τάκτης (τάκται), ύβοτάκτης, 

ί σκυτο-τρώκτης,
ψυχο-φλέκτης
κητο-φόντης (Πρβ. Έφημ.Φιλομ.Έτ. Κ7". σελ. 177),
φύρτης, 
αίματο-χύτης.

Κεΐται δ’ δμως έν τ·?ί Συναγωγή ταύτγ καί τδ ύζτοΗνη'ΐζή':·, ομοισν 
τδ ιμπμησζήζ. Πλημμελώς έ'χει τδ έν τφ Αεζικφ τοΰ Ησυχίου α’Ιμπό·- 

ί λης: Λ^πτίιςΐ)' ούδέν δ’ αύτοϋ κρείττονα είνε τά έν τφ Αεζικφ τοΰ Πασ-
' βοβίου δξυτονούμενα βοτήη καί άπομαχτήι: καί βοοόμηζής καί άιασωατής.

Καί έν τφ Θησαυρφ τοϋ Στεφάνου εύρίσκεται γεγραμμένον συγχρονστής 
καί εκχ-ΙητίΜ. Περί πάντων τούτων καί τών τοιούτων θά διαλάβωμεν

> άκριβώς έν ίδίοε πραγματείγ ποιούμενοι λόγον καί περί τοϋ εντΐνχτής καί 
χατεντευχτής καί περί τοϋ ώιιηστής καί θερμηστής καί περί τοϋ δημώδους

> διαλεχτής, ώς καί περί τοϋ συνήθους τοΐ; νέοις 'Έλλησι καταστάντος χα~
. ζαχτηζής.
ϊ“

Ααβόντες εις χεΤρας τάς Γλωσσικάς Παρατηρήσεις πρδς παρώθεσιν τών 

j , ττερί του έγχαυστήη, κτλ. γεγραμμένων άνεμνησθημεν δύο ρήσεων, άς πρδ
j πολλοϋέν αύταϊς εί'δομέν έλλιπώς έχούσας. Καλόν δέ νομίζομεν νά κατα-
ί στησωμεν αύτάς άρτιας ένθάδε δηλοϋντες τά παραλειφθέντα. Έν σελ.

268,23 δέν έλέχθη δτι δ Κόοητος έξηλειψε τδ Αθηναίων ώς. παρεμβε- 
βλημένον, έν δέ σελ. 505,27 δέν προσετέθη τδ «καί τοϋ ιμανζε,Ιιγμόςι 
χυννίαγμίς, όπ.Ιοχαθαριιύί:, κτλ.».


